คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง าน
งานควบคุ ม ภายใน
จั ด ทํา โดย
ปฏิ ค ม สุ ข สํา ราญ

นั ก จั ด การงานทั วไปปฏิ บั ติ ก าร กลุ่ ม อํา นวยการ
สํา นั ก งานเขตพื นที การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาอุ ทั ย ธานี เขต 1

แนวทางดำเนินงาน
การจัดสงรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565

กลุมอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1

1. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

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

1

การจัดสงรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๒
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ
กระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ความวาดวย
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติ
ใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใหถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกำหนด
ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๑/ว ๕๔๗๓ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖2
เรื่อง การจัดสงรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

2

กลุม/หนวย/งาน

3

สรุปขั้นตอนการประเมินและรายงาน
สํ าหรับ 4 งาน
ประเมินการควบคุม
ภายในด้วยตนเอง(CSA)

แบบ ปค.5
ปี ที่แล้ ว
แบบติดตาม
ปค. 5

สรุปลงใน
แบบ ปค.5 (ปี

ส่ งแบบ ปค.5 , และแบบ ติดตาม ปค.5
ให้ หน่ วยงาน

ตัวอย่าง

ภารกิจตามกฎหมายที่จดั ตั้งหนวยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ
หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค

(1)
งานยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (O – NET)
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจากการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพืน้ ฐาน (O – NET)
ป.6 และ ม.3 ใหสูงขึ้น รอยละ 3

ความเสี่ยง

(2)
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
จากการทดสอบ
ระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน
(O – NET)
ป.6 และ ม.3
ไมเปนไปตาม
เปาหมาย

กลุมบริหารงานวิชาการ โรงเรียน....................................
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565
การประเมินผล
ความเสี่ยง
การควบคุมภายในที่มีอยู
การควบคุมภายใน
ที่ยังมีอยู

แบบ ปค.5

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1.ศึกษาวิเคราะหขอมูลTest blue print
2. วางแผนการพัฒนาและการทดสอบ
ใหครอบคลุมมาตรฐานและตัวชีว้ ัดตาม
กลุมสาระการเรียนรูหลัก
3. กำหนดกิจกรรมการจัดการเรียนรู
4. พัฒนาคลังขอสอบมาตรฐานการศึกษา
5. ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู
6. ดำเนินการวัด ติดตามและประเมินผล
7. สรุปและรายงานผล

กิจกรรมการควบคุม
ที่กำหนดไวมีการ
ปฏิบัติซึ่งสามารถ
ลดความเสี่ยงลงได
ในระดับหนึ่งแต
ยังไมบรรลุ
วัตถุประสงค
ที่กำหนดไว

งานยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (O – NET)
ไมเปนไปตามเปาหมาย
กำหนด เนื่องจาก
1. การจัดกิจกรรม
การเรียนรูไมสอดคลอง
ตามมาตรฐานและตัวชีว้ ดั
ที่กำหนด
2. ครูมีทักษะในการจัด
การเรียนการสอน
การคิด วิเคราะห
ไมเพียงพอ

1. สงเสริม
สนับสนุนพัฒนา
ครูในการจัดการ
เรียนการสอน

31 ม.ค.2565
นายรัก ใจดี

2. สรางเครือขาย
ทางวิชาการ
ภายในและ
ภายนอก

31 มี.ค.2565
นายรัก ใจดี

3. พัฒนาระบบ
นิเทศใหเขมแข็ง

31 ม.ค. 2565
นายรัก ใจดี
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ดตาม ปค.5
ลายมือชืแบบติ
่อ...........................................
(นายรัก ใจดี)
ตำแหนง หัวหนากลุมบริหารงานวิชาการ
วันที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

กลุมบริหารงานวิชาการ โรงเรียน................................................
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2565
การควบคุม
การประเมินผล
ความเสีย่ ง
ภายในที่มีอยู
การควบคุมภายใน
ที่ยังมีอยู

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ
หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค

ความเสีย่ ง

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนจากการ
ทดสอบระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน
(O – NET) ป.6
และ ม.3 ไม
เปนไปตาม
เปาหมาย

1.ศึกษาวิเคราะหขอมูล
Test blue print
2.วางแผนการพัฒนาและ
การทดสอบ
ใหครอบคลุมมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดตามกลุมสาระการ
เรียนรูห ลัก
3.กำหนดกิจกรรม
การจัดการเรียนรู
4.พัฒนาคลังขอสอบ
มาตรฐานการศึกษา
กิจกรรมการเรียนรู
5. ดำเนินการจัดกิจกรรม
การเรียนรู
6. ดำเนินการวัด ติดตาม
และประเมินผล
7. สรุปและรายงานผล

กิจกรรมการ
ควบคุม ที่กำหนดไว
มีการปฏิบตั ิซึ่ง
สามารถลดความ
เสี่ยงลงไดในระดับ
หนึ่งแตยังไมบรรลุ
วัตถุประสงค
ที่กำหนดไว

งานยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน (O– NET)
ไมเปนไปตาม
เปาหมายกำหนด
เนื่องจาก
1.การจัดกิจกรรม
การเรียนรูไม
สอดคลอง
ตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดที่กำหนด
2. ครูมีทักษะในการ
จัดการเรียนการ
สอนการคิด
วิเคราะห
ไมเพียงพอ

งานยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (O – NET)
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจากการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET)
ป.6 และ ม.3 ใหสูงขึ้น รอยละ 3

แบบติดตาม ปค.5
การปรับปรุง
การควบคุม
ภายใน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

วิธีการติดตามและสรุปผล
การประเมินผลขอคิดเห็น

(6)
1. สงเสริม
สนับสนุนพัฒนา
ครูในการจัด
การเรียน
การสอน
2. สราง
เครือขายทาง
วิชาการภายใน
และภายนอก
3. พัฒนาระบบ
นิเทศใหเขมแข็ง

(7)

(8)
จากการติดตามเอกสารพบวา
1.มีการพัฒนาครู
โดยจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียน
การสอน
2.มีการสรางเครือขายทาง
วิชาการครอบคลุม
กลุมเปาหมาย
3.มีการพัฒนารูปแบบการ
นิเทศโดยใช COACHING
TEAMSและกระบวนการ
PLC
ผลการดำเนินงาน
การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นรอยละ3.5
และ สามารถลดความเสีย่ งลง
ในระดับที่ยอมรับได

31 ม.ค. 2565
นายรัก ใจดี

31 มี.ค. 2565
นายรัก ใจดี

31 ม.ค. 2565
นารัก ใจดี

5

ลายมือชื่อ...........................................
(นายรัก ใจดี)
ตำแหนง หัวหนากลุมบริหารงานวิชาการ
วันที่ 15 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565

ตัวอย่าง
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(2) การวิเคราะหตามแบบประเมินการควบคุมภายในดวยตนเอง (Control Self Assessment : CSA)
1. ใหวิเคราะหภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงานหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สำคัญของหนวยงานพรอมระบุวัตถุประสงค จำนวน 1 เรื่อง (นำขอมูลไปใส ปค.5 ชอง 1)
1.1 เรื่อง การนิเทศการศึกษา
1.2 วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรในหนวยงานใหไดรับความรู เพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงานใหดีขึ้น
2. เพื่อเสริมสรางขวัญและกำลังใจในการทำงานของบุคลากร
2. ภารกิจนั้นมีขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติอะไรบาง หรือทำอยางไรที่จะทำใหบรรลุตามวัตถุประสงค
2.1 จัดระบบการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา
2.2 ดำเนินการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลาย และเหมาะสมกับสถานศึกษา
2.3 ประเมินผลการจัดระบบ และกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา
2.4 พัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนของสถานศึกษาโดยความ
รวมมือกับเขตพื้นที่การศึกษาอยางใกลชิด
2.5 แลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณ การจัดระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับสถานศึกษา
อื่น หรือเครือขายการนิเทศการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา
3. ใหวิเคราะหขั้นตอนหรือกระบวนการที่ปฏิบัตอิ ยู (จากขอ 2) ดำเนินการอยางไร
ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติ (จากขอ 2)
3.1 จัดระบบการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการ
สอนภายในสถานศึกษา
3.2 ดำเนินการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการ
สอนในรูปแบบหลากหลาย และเหมาะสมกับ
สถานศึกษา
3.3 ประเมินผลการจัดระบบ และกระบวนการนิเทศ
การศึกษาในสถานศึกษา
3.4 พัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการ
และการเรียนการสอนของสถานศึกษา โดยความ
รวมมือกับเขตพื้นที่การศึกษาอยางใกลชิด
3.5 แลกเปลีย่ นเรียนรู และประสบการณการจัดระบบ
นิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับสถานศึกษา
อื่น หรือเครือขายการนิเทศการศึกษาภายในเขต
พื้นที่การศึกษา

การดำเนินการ (นำขอมูลไปใสแบบ ปค.5 ชองที่ 3)
- มีการจัดระบบการนิเทศงานวิชาการ และการจัดการเรียน
การสอนภายในสถานศึกษา โดยมีโครงสรางการดำเนินงาน
ชัดเจน
- มีการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอน ตามปฏิทิน
ที่กำหนดไว แตยังขาดรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย ไม
สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา
- มีการประเมินผลระบบและกระบวนการนิเทศการศึกษา
ภายในสถานศึกษาตามแผนที่กำหนด
- มีการพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการและ
การเรียนการสอนของสถานศึกษา โดยความรวมมือกับเขต
พื้นที่การศึกษาอยางใกลชิด
- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู และประสบการณ การ
นิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับสถานศึกษาอื่น ทั้ง
ภายในเขตพื้นที่การศึกษาเปนบางโอกาส แตการแลกเปลี่ยน
เรียนรูกับสถานศึกษาอื่นภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา หรือ
การเชิญวิทยากรภายนอกมาใหความรูยังทำไดไมเพียงพอ

4. ขั้นตอนหรือกระบวนการที่ปฏิบัติอยูเปนอยางไร (บรรลุวัตถุประสงค /ไมบรรลุวัตถุประสงค)
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ถาไมบรรลุวัตถุประสงคมีความเสี่ยงอะไร
4.1 จากการประเมินผลการควบคุม (นำขอมูลไปใสในแบบ ปค.5 ชองที่ 4) พบวากิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว
มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงไดแตยังไมบรรลุวัตถุประสงคที่กำหนด
4.2 ถาไมบรรลุวัตถุประสงคมีความเสี่ยงอยางไร (นำขอมูลไปใสในแบบ ปค.5 ชองที่ 2)
จากการดำเนินงานการนิเทศการศึกษา ไมบรรลุวัตถุประสงค เนื่องจาก
4.2.1 รูปแบบและวิธกี ารการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนยังไมมีความหลากหลาย
และไมสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา
4.2.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสถานศึกษาอื่นภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา หรือการเชิญวิทยากรภายนอกมา
ใหความรูยังทำไดไมเพียงพอ
5. จากผลการประเมิน ถาพบวายังมีความเสี่ยงอยู (ปญหา) เกิดจากสาเหตุอะไร จะแกไขอยางไร ใครเปนคนแกไข
ปญหา/สาเหตุ
(นำขอมูลไปใสในแบบ ปค.5ชองที่ 5)
ปญหา:
1. รูปแบบและวิธีการการนิเทศงาน
วิชาการ และการเรียนการสอนยังไมมีความ
หลากหลายและไมสอดคลองกับบริบทของ
สถานศึกษา
สาเหตุ :
1. ขาดการวางแผนและจัดระบบการ
นิเทศภายในแบบมีสวนรวม
2. ขาดการนำขอมูลจากการประเมิน
ภายใน มาใชในการวางแผนจัดระบบการ
นิเทศเพื่อใหสอดคลองกับบริบทของ
สถานศึกษา
ปญหา:
การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสถานศึกษาอื่น
ภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา หรือการเชิญ
วิทยากรภายนอกมาใหความรู
ยังทำไดไมเพียงพอ
สาเหตุ :
1. ครูและบุคลากรมีภารกิจอื่น
นอกเหนือ จากงานการสอนมาก
2. ไมไดกำหนดแผนงาน หรือโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับสถานศึกษาอื่น
ภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา หรือเชิญ
วิทยากรภายนอกมาใหความรูไวชัดเจน

การแกไข (การปรับปรุงการควบคุม)
(นำขอมูลไปใสในแบบ ปค.5 ชองที่ 6)

กำหนดเสร็จ/ผูรับผิดชอบ
(นำขอมูลไปใสในแบบ ปค.5 ชองที7่ )

- จัดใหมีการประชุมวางแผนกำหนด
เปาหมายและวิธีการดำเนินงานรวมกัน
โดยใชกระบวนการชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ (PLC)
- จัดใหมีปฏิทินกำกับติดตามการ
ดำเนินงานตามแผนอยางเปนระบบ

12-14 พ.ย. 65
นายใหม รักหมู
หัวหนากลุมวิชาการ

-กำหนดแผนงาน หรือโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับสถานศึกษาอื่น
ภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา หรือเชิญ
วิทยากรภายนอกมาใหความรูไวชัดเจน
ในแผนปฏิบตั ิการประจำป
- จัดใหมีปฏิทินกำกับติดตามการ
ดำเนินงานตามแผนอยางเปนระบบ

26-28 พ.ย. 65
นายใหม รักหมู
หัวหนากลุมวิชาการ

19- 21 พ.ย. 65
นายใหม รักหมู
หัวหนากลุมวิชาการ

29- 30 พ.ย. 65
นายใหม รักหมู
หัวหนากลุมวิชาการ

(3) นำกิจกรรมที่ยังไมลดความเสี่ยงจากขอ (1) (ถามี)+ สิ่งที่พบจากการประเมินในขอ (2) มาสรุปลงใน แบบ ปค.5
จากขอมูลขางตนนำไปจัดทำแบบ ปค.5

แบบ ปค. 5
งานบริหารวิชาการ โรงเรียน.......................
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2565

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดำเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ
หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค
(1)
กลุมบริหารงานวิชาการ
การนิเทศการศึกษา
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรใน
หนวยงานใหไดรับความรู เพิ่ม
ความสามารถในการปฏิบัติงานให
ดีขึ้น
2. เพื่อเสริมสรางขวัญและ
กำลังใจในการทำงานของ
บุคลากร

ความเสี่ยง

(2)

1. การนิเทศงานวิชาการ

และการเรียนการสอนยัง
ขาดรูปแบบและวิธีการที่
หลากหลาย ไม
สอดคลองกับบริบทของ
สถานศึกษา
2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู
กับสถานศึกษาอื่น
ภายนอกเขตพื้นที่
การศึกษา หรือการเชิญ
วิทยากรภายนอกมาให
ความรูยังทำไดไม
เพียงพอ

การควบคุมภายใน การประเมินผล
ที่มีอยู
การควบคุม
ภายใน
(3)

(4)

1. มีการจัดระบบ
การนิเทศงาน
วิชาการ และการ
จัดการเรียนการ
สอนภายใน
สถานศึกษา โดยมี
โครงสรางการ
ดำเนินงานชัดเจน
2. มีการนิเทศงาน
วิชาการ และการ
เรียนการสอนตาม
ปฏิทินที่กำหนดไว

กิจกรรมการ
ควบคุมที่ปฏิบัติ
อยูจริงสามารถ
ลดความเสี่ยงได
ในระดับหนึ่งแต
ยังไมบรรลุ
วัตถุประสงค
ที่ตั้งไว

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู

(5)

1.รูปแบบและวิธกี ารการนิเทศ
งานวิชาการ และการเรียนการ
สอนยังไมมีความหลากหลาย
และไมสอดคลองกับบริบทของ
สถานศึกษาเนื่องจาก
1.1. ขาดการวางแผนและ
จัดระบบการนิเทศภายในแบบมี
สวนรวม
1.2. ขาดการนำขอมูลจากการ
ประเมินภายใน มาใชในการ
วางแผนจัดระบบการนิเทศเพื่อให
สอดคลองกับบริบทของ
สถานศึกษา

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

(6)

1..จัดใหมีการ
ประชุมวางแผน
กำหนดเปาหมาย
และวิธีการ
ดำเนินงานรวมกัน
โดยใชกระบวนการ
ชุมชนการเรียนรู
ทางวิชาชีพ (PLC)
2.จัดใหมีปฏิทิน
กำกับติดตามการ
ดำเนินงานตามแผน
อยางเปนระบบ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

(7)

12-14 พ.ย. 65
นายใหม รักหมู
หัวหนากลุม
วิชาการ

19- 21 พ.ย. 65
นายใหม รักหมู
หัวหนากลุม
วิชาการ
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แบบ ปค.5
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สำคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

(1)

ความเสี่ยง

(2)

การควบคุมภายในที่มีอยู

(3)
3. มีการประเมินผลระบบและ
กระบวนการนิเทศการศึกษา
ภายในสถานศึกษาตามแผนที่
กำหนด
4. มีการพัฒนาระบบและ
กระบวนการนิเทศงาน
วิชาการ และการเรียนการ
สอนของสถานศึกษาโดยความ
รวมมือกับเขตพื้นที่การศึกษา
อยางใกลชิด
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
และประสบการณ การนิเทศ
การศึกษาภายในสถานศึกษา
กับสถานศึกษาอื่น ทั้งภายใน
เขตพื้นที่การศึกษาเปนบาง
โอกาส

การ
ประเมินผล
การควบคุม
ภายใน

(4)

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

(5)

(6)

2. การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ
สถานศึกษาอืน่ ภายนอกเขตพื้นที่
การศึกษา หรือการเชิญวิทยากร
ภายนอกมาใหความรูยังทำไดไม
เพียงพอ เนื่องจาก
2.1. ครูและบุคลากรมีภารกิจอืน่
นอกเหนือ จากงานการสอนมาก
2.2. ไมไดกำหนดแผนงาน หรือ
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ
สถานศึกษาอืน่ ภายนอกเขตพื้นที่
การศึกษา หรือเชิญวิทยากร
ภายนอกมาใหความรูไวชัดเจน

3. กำหนดแผนงาน
หรือโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับ
สถานศึกษาอืน่
ภายนอกเขตพื้นที่
การศึกษาหรือเชิญ
วิทยากรภายนอกมา
ใหความรูไวชัดเจน
ในแผนปฏิบัติการ
ประจำป
4. จัดใหมีปฏิทิน
กำกับติดตามการ
ดำเนินงานตามแผน
อยางเปนระบบ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

(7)
26-28 พ.ย. 65
นายใหม รักหมู
หัวหนา
กลุมวิชาการ

29- 30 พ.ย. 65
นายใหม รักหมู
หัวหนา
กลุมวิชาการ

ลายมือชื่อ...........................................
(นายรัก ใจดี)
ตำแหนง หัวหนากลุมบริหารงานวิชาการ
วันที่ 15 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565
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1

สพป./สถานศึกษา

1

สรุปขั้นตอนการประเมินและรายงาน
สํ าหรับหน่ วยงาน

แบบ ปค.5 (ปี ที่แล้ ว)

แบบติดตาม ปค.

ประเมินองค์ ประกอบ
ของการควบคุมภายใน

สรุปความเสี่ ยงจาก
แบบ ปค.5 ของทุกงาน

สรุปความเสี่ ยง
ลงใน แบบ ปค. 4

สรุปความเสี่ ยง ลงใน
แบบ ปค. 5 (ปี นี)้

จัดทํา แบบ ปค. 1

ส่ ง แบบ ปค. 1 , ปค.4 ,ปค.5 และแบบติดตาม ปค.5 ไปยัง สพป.อน.1
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565

1
สพป/สถานศึกษา: ใหดำเนินการ ดังนี้
1. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
2. นำแบบ ปค.5 (ของปงบประมาณ 2561) มาติดตามผลการดำเนินงานวาไดดำเนินการตามการปรับปรุงการควบคุม
ภายในหรือไม ผลเปนอยางไร แลวสรุปลงในแบบติดตาม ปค.5
3. ประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (แบบประเมิน 5 องคประกอบ) ในระดับหนวยงาน แลวสรุปลงใน
แบบ ปค.4
4. เมื่อดำเนินการตามขอ 1-3 เรียบรอยแลว ใหนำกิจกรรม/งานที่ผลการดำเนินงานยังไมลดความเสี่ยงลงตามขอ 2
และกิจกรรม/งานที่เปนความเสี่ยงที่พบใหมตามขอ 3 และแบบ ปค.5 ของกลุม/หนวย/งาน ที่สงมาใหหนวยงาน โดย
ใหคณะกรรมการรวมกันพิจารณาคัดเลือกกิจกรรม/งานที่เปนความเสี่ยงในระดับหนวยงาน แลวสรุปลงในแบบ ปค.5
5. นำกิจกรรม/งานที่ปรากฏในแบบ ปค.5 มาสรุปลงในแบบ ปค.1
6. สถานศึกษาใหจัดสงแบบ ปค.1 แบบ ปค.4 แบบ ปค.5 แบบติดตาม ปค.5 ใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565

ตัวอยางคำสั่ง

1

คำสั่งโรงเรียน.................................................
ที่…....... /2565
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำป 2565
...........................................................
เพื่อใหการดำเนินงานการประเมินผลการควบคุมภายในของโรงเรียน................................................ ประจำป 2565
เปนไปตามมาตรฐาน และหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกำหนดวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรับหนวยงานภาครัฐ พ.ศ.2561 ดังนี้
1. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบดวย
1.1 นายทรงพล ฐานวิสัย
ผูอำนวยการสถานศึกษา
ประธานกรรมการ
1.2 นายนิวิทย ตนสมบูรณ
รองผูอำนวยการสถานศึกษา
กรรมการ
1.3 นางอัมพร ยิ้มแยม
หัวหนากลุมบริหารวิชาการ
กรรมการ
1.4 นางณัฐยา วันยวน
หัวหนากลุมบริหารงบประมาณ กรรมการ
1.5 นางพัชรินทร โกพลรัตน หัวหนากลุมบริหารงานบุคคล กรรมการ
1.6 นางบุญลอม เนื่องฤทธิ์ หัวหนากลุมบริหารทั่วไป
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่ อำนวยการและกำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำป 2565
2.คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบดวย
1.1 นายทรงพล ฐานวิสัย
ผูอำนวยการสถานศึกษา
ประธานกรรมการ
1.2 นายนิวิทย ตนสมบูรณ
รองผูอำนวยการสถานศึกษา
กรรมการ
1.3 นางอัมพร ยิ้มแยม
หัวหนากลุมบริหารวิชาการ
กรรมการ
1.4 นางณัฐยา วันยวน
หัวหนากลุมบริหารงบประมาณ กรรมการ
1.5 นางพัชรินทร โกพลรัตน หัวหนากลุมบริหารงานบุคคล กรรมการ
1.6 นางบุญลอม เนื่องฤทธิ์ หัวหนากลุมบริหารทั่วไป
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่ รวบรวมกลั่นกรองและสรุปผลการประเมินฯ ตามแบบ ปค.1,4,5 และแบบติดตาม ปค.5
3. คณะกรรมการจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในหนวยงานยอย ประกอบดวย
3.1 หัวหนางานทุกงาน
ประธานกรรมการ
3.2 บุคลากรของทุกงาน
กรรมการ
3.4 เจาหนาที่รับผิดชอบของทุกงาน
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่ รวบรวมกลั่นกรองและสรุปผลการประเมินฯ ตามแบบ ปค.5 และแบบติดตาม ปค.5
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่...........เดือน...................... พ.ศ. 2565
(นายทรงพล ฐานวิสัย)
ผูอำนวยการโรงเรียน..............................................

โรงเรียน ...................................
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565
ภารกิจตามกฏหมายที่จดั ตั้งหนวยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆทีส่ ำคัญ
ของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค
(1)

กลุมบริหารงานวิชาการ
งานยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (O – NET)
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจากการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพืน้ ฐาน (O – NET)
ป.6 และ ม.3 ใหสูงขึ้น รอยละ 3

แบบ ปค.5

ความเสีย่ ง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสีย่ งที่ยังมีอยู

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากการทดสอบระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O – NET)
ป.6 และ ม.3 ไมเปนไป
ตามเปาหมาย

1.ศึกษาวิเคราะหขอมูล
Test blue print
2. วางแผนการพัฒนา
และการทดสอบให
ครอบคลุมมาตรฐานและ
ตัวชี้วัด ตามกลุม สาระ
การเรียนรูหลัก
3. กำหนดกิจกรรม
การจัดการเรียนรู
4. พัฒนาคลังขอสอบ
มาตรฐานการศึกษา
5. ดำเนินการจัดกิจกรรม
การเรียนรู
6. ดำเนินการวัด ติดตาม
และประเมินผล
7. สรุปและรายงานผล

กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไวมี
การปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความ
เสี่ยงลงไดในระดับหนึ่งแตยังไม
บรรลุวตั ถุประสงคที่กำหนดไว

งานยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (O – NET)
ไมเปนไปตามเปาหมาย
กำหนด เนื่องจาก
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู
ไมสอดคลองตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัดที่กำหนด
2. ครูมีทักษะในการจัด
การเรียนการสอน การคิด
วิเคราะหไมเพียงพอ

1. สงเสริมสนับสนุนพัฒนา
ครูในการจัดการเรียน
การสอน

31 ม.ค.2565
กลุมวิชาการ

2. สรางเครือขายทาง
วิชาการภายในและภายนอก

31 มี.ค.2565
กลุมวิชากร

3. พัฒนาระบบนิเทศ
ใหเขมแข็ง

31 ม.ค.2565
กลุมวิชาการ
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ลายมือชื่อ.....................................
(นายมิตร โปรงใส)
ตำแหนง ผอ.รร. …………..
วันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565

1
2. นำแบบ ปค.5 (ของปงบประมาณ 2565) มาติดตามผลการดำเนินงานวาไดดำเนินการตามการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในหรือไม ผลเปนอยางไร แลวสรุปลงในแบบติดตาม ปค.5

จากขอมูลขางตนนำไปจัดทำแบบติดตาม ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ
หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค

(1)
กลุมบริหารงานวิชาการ

งานยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (O – NET)
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจากการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET)
ป.6 และ ม.3 ใหสูงขึ้น รอยละ 3

โรงเรียน ...................................
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565

แบบติดตาม ปค.5

ความเสีย่ ง

การควบคุม
ภายในที่มีอยู

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสีย่ ง
ที่ยังมีอยู

การปรับปรุง
การควบคุม
ภายใน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

วิธีการติดตามและสรุปผล
การประเมินผลขอคิดเห็น

(2)

(3)

(4)

(5)

1.ศึกษาวิเคราะหขอมูล
Test blue print
2.วางแผนการพัฒนาและ
การทดสอบ
ใหครอบคลุมมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดตามกลุมสาระการ
เรียนรูห ลัก
3.กำหนดกิจกรรม
การจัดการเรียนรู
4.พัฒนาคลังขอสอบ
มาตรฐานการศึกษา
กิจกรรมการเรียนรู
5. ดำเนินการจัดกิจกรรม
การเรียนรู
6. ดำเนินการวัด ติดตาม
และประเมินผล
7. สรุปและรายงานผล

กิจกรรมการ
ควบคุม ที่กำหนดไว
มีการปฏิบตั ิซึ่ง
สามารถลดความ
เสี่ยงลงไดในระดับ
หนึ่งแตยังไมบรรลุ
วัตถุประสงค
ที่กำหนดไว

งานยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน (O– NET)
ไมเปนไปตาม
เปาหมายกำหนด
เนื่องจาก
1.การจัดกิจกรรม
การเรียนรูไม
สอดคลอง
ตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดที่กำหนด
2. ครูมีทักษะในการ
จัดการเรียนการ
สอนการคิด
วิเคราะห
ไมเพียงพอ

(7)
31 ม.ค. 2565
นายรัก ใจดี

(8)

ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนจากการ
ทดสอบระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน
(O – NET) ป.6
และ ม.3 ไม
เปนไปตาม
เปาหมาย

(6)
1. สงเสริม
สนับสนุนพัฒนา
ครูในการจัด
การเรียน
การสอน
2. สราง
เครือขายทาง
วิชาการภายใน
และภายนอก
3. พัฒนาระบบ
นิเทศใหเขมแข็ง

31 มี.ค. 2565
นายรัก ใจดี

31 ม.ค. 2565
นารัก ใจดี
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ลายมือชื่อ...........................................
(นายมิตร โปรงใส)
ตำแหนง ผอ.รร.....................................
วันที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565

จากการติดตามเอกสารพบวา
1.มีการพัฒนาครู
โดยจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียน
การสอน
2.มีการสรางเครือขายทาง
วิชาการครอบคลุม
กลุมเปาหมาย
3.มีการพัฒนารูปแบบการ
นิเทศโดยใชCOACHING
TEAMSและกระบวนการ
PLC
ผลการดำเนินงาน
การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นรอยละ3.5
และ สามารถลดความเสีย่ งลง
ในระดับที่ยอมรับได

โรงเรียน.......................
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2565
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดำเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ
หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค
(1)
กลุมบริหารงานวิชาการ
การนิเทศการศึกษา
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรใน
หนวยงานใหไดรับความรู เพิ่ม
ความสามารถในการปฏิบัติงานให
ดีขึ้น
2. เพื่อเสริมสรางขวัญและ
กำลังใจในการทำงานของ
บุคลากร

ความเสี่ยง

(2)

1. การนิเทศงานวิชาการ

และการเรียนการสอนยัง
ขาดรูปแบบและวิธีการที่
หลากหลาย ไม
สอดคลองกับบริบทของ
สถานศึกษา
2. การแลกเปลีย่ นเรียนรู
กับสถานศึกษาอื่น
ภายนอกเขตพื้นที่
การศึกษา หรือการเชิญ
วิทยากรภายนอกมาให
ความรูยังทำไดไม
เพียงพอ

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู

(3)

1. มีการจัดระบบ
การนิเทศงาน
วิชาการ และการ
จัดการเรียนการ
สอนภายใน
สถานศึกษา โดยมี
โครงสรางการ
ดำเนินงานชัดเจน
2. มีการนิเทศงาน
วิชาการ และการ
เรียนการสอนตาม
ปฏิทินที่กำหนดไว

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

(4)

กิจกรรมการควบคุมที่
ปฏิบัติอยูจริงสามารถ
ลดความเสี่ยงไดใน
ระดับหนึ่งแตยังไม
บรรลุวัตถุประสงคที่ตั้ง
ไว

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู

(5)

1.รูปแบบและวิธีการการ
นิเทศงานวิชาการ และ
การเรียนการสอนยังไมมี
ความหลากหลาย และไม
สอดคลองกับบริบทของ
สถานศึกษาเนื่องจาก
1.1. ขาดการวางแผน
และจัดระบบการนิเทศ
ภายในแบบมีสวนรวม
1.2. ขาดการนำขอมูล
จากการประเมินภายใน
มาใชในการวางแผน
จัดระบบการนิเทศเพื่อให
สอดคลองกับบริบทของ
สถานศึกษา

แบบ ปค. 5
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

(6)

- จัดใหมีการ
ประชุมวางแผน
กำหนดเปาหมาย
และวิธีการ
ดำเนินงานรวมกัน
โดยใชกระบวนการ
ชุมชนการเรียนรู
ทางวิชาชีพ (PLC)
- จัดใหมีปฏิทิน
กำกับติดตามการ
ดำเนินงานตามแผน
อยางเปนระบบ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

(7)

12-14 พ.ย. 65
นายใหม รักหมู
หัวหนา
กลุมวิชาการ

19- 21 พ.ย. 65
นายใหม รักหมู
หัวหนา
กลุมวิชาการ
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แบบ ปค.5
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สำคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

(1)

ความเสี่ยง

(2)

การควบคุมภายในที่มีอยู

(3)
3. มีการประเมินผลระบบและ
กระบวนการนิเทศการศึกษา
ภายในสถานศึกษาตามแผนที่
กำหนด
4. มีการพัฒนาระบบและ
กระบวนการนิเทศงานวิชาการ
และการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาโดยความรวมมือกับ
เขตพื้นที่การศึกษาอยางใกลชิด
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
ประสบการณ การนิเทศ
การศึกษาภายในสถานศึกษากับ
สถานศึกษาอืน่ ทั้งภายในเขต
พื้นที่การศึกษาเปนบางโอกาส

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู

(4)

(5)
2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู
กับสถานศึกษาอื่น
ภายนอกเขตพื้นที่
การศึกษา หรือการเชิญ
วิทยากรภายนอกมาให
ความรูยังทำไดไมเพียงพอ
เนื่องจาก
2.1. ครูและบุคลากรมี
ภารกิจอื่นนอกเหนือ จาก
งานการสอนมาก
2.2. ไมไดกำหนด
แผนงาน หรือโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับ
สถานศึกษาอืน่ ภายนอก
เขตพื้นที่การศึกษา หรือ
เชิญวิทยากรภายนอกมา
ใหความรูไวชัดเจน

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

(6)
- กำหนดแผนงาน
หรือโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับ
สถานศึกษาอืน่
ภายนอกเขตพื้นที่
การศึกษาหรือเชิญ
วิทยากรภายนอกมา
ใหความรูไวชัดเจน
ในแผนปฏิบัติการ
ประจำป
- จัดใหมีปฏิทิน
กำกับติดตามการ
ดำเนินงานตามแผน
อยางเปนระบบ

ลายมือชื่อ...........................................
(นายมิตร โปรงใส)
ตำแหนง ผอ.รร.....................................
วันที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

(7)
26-28 พ.ย. 65
นายใหม รักหมู
หัวหนา
กลุมวิชาการ

29- 30 พ.ย. 65
นายใหม รักหมู
หัวหนา
กลุมวิชาการ

1
3. ประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (แบบประเมิน 5 องคประกอบ) ในระดับหนวยงาน
แลวสรุปลงในแบบ ปค.4

จากการประเมิ น องค ป ระกอบของการควบคุ ม ภายในทั ้ ง 5 องค ป ระกอบ พบว า องค ป ระกอบที่ 4
เรื ่ อ งสารสนเทศและการสื ่ อ สารมี ก ารจั ด ทำข อ มู ล สารสนเทศไม ค รบถ ว น ถู ก ต อ งและเป น ป จ จุ บั น
เนื่องจากบุคลากรขาดความรูและทักษะในการจัดระบบสารสนเทศจึงควรมีการปรับปรุงแกไขโดยสงผูรับผิดชอบเขารับ
การอบรมใหมีความรูและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มทักษะในการจัดทำระบบสารสนเทศ
จากขอมูลขางตนนำไปจัดทำแบบประเมิน 5 องคประกอบ และแบบ ปค.4

2
แบบประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน
จุดที่ควรประเมิน
1. สภาพแวดลอมการควบคุม
(1) หนวยงานแสดงใหเห็นถึงการยึดมั่นในคุณคาของความซื่อตรงและ
จริยธรรม
(2) ผูกำกับดูแลของหนวยงานแสดงใหเห็นถึงความเปนอิสระจาก
ฝายบริหารและมีหนาที่กำกับดูแลใหมีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุม
ภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
(3) หัวหนาหนวยงานจัดใหมีโครงสรางองคกร สายการบังคับบัญชา
อำนาจหนาที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงคของ
หนวยงานภายใตการกำกับดูแลของผูกำกับดูแล
(4) หนวยงานแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นในการสรางแรงจูงใจ พัฒนาและ
รักษาบุคลากรที่มีความรูความสามารถที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของ
หนวยงาน
(5) หนวยงานของรัฐกำหนดใหบุคลากรมีหนาที่และความรับผิดชอบตอผล
การปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อใหบรรลุวตั ถุประสงคของ
หนวยงาน
2. การประเมินความเสี่ยง
(6) หนวยงานระบุวัตถุประสงคการควบคุมภายในของการปฏิบัต ิ ง าน
ให ส อดคล อ งกั บ วั ตถุ ป ระสงค ข ององคก รไว อ ย า งชั ด เจนและเพียงพอ
ที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับวัตถุประสงค
(7) หนวยงานระบุความเสี่ยงที่มีผลตอการบรรลุวัตถุประสงคการควบคุม
ภายในอยางครอบคลุมทั้งหนวยงาน และวิเคราะหความเสี่ยง เพื่อกำหนด
วิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น
(8) หนวยงานพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการ
ประเมินความเสี่ยงที่สงผลตอการบรรลุวตั ถุประสงค
(9) หนวยงานระบุและประเมินการเปลีย่ นแปลงที่อาจมีผลกระทบ
อยาง มีนัยสำคัญตอระบบการควบคุมภายใน
3. กิจกรรมการควบคุม
(10) หนวยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสีย่ ง
ในการบรรลุวัตถุประสงคใหอยูในระดับที่ยอมรับได
(11) หนวยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปดานเทคโนโลยี
เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค
(12) หนวยงานจัดใหมีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไวในนโยบาย
ประกอบดวยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำ
นโยบายไปสูการปฏิบตั ิจริง

ความเห็น/คำอธิบาย

จุดที่ควรประเมิน

ความเห็น/คำอธิบาย

4. สารสนเทศและการสื่อสาร
(13) หนวยงานจัดทำหรือจัดหาและใชสารสนเทศที่เกีย่ วของ และมี
คุณภาพเพื่อสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในควบคุมภายใน
ที่กำหนด
(14) หนวยงานมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค
และความรับผิดชอบที่มีตอการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเปนในการ
สนับสนุน ใหมีการปฏิบตั ิตามการควบคุมภายในที่กำหนด
(15) หนวยงานมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบ
ตอการปฏิบตั ิตามการควบคุมภายในที่กำหนด
5. กิจกรรมการติดตามผล
(16) หนวยงานระบุ พัฒนาและดำเนินการประเมินผลระหวางการ
ปฏิบัติงานและหรือเปนรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาไดมี
การปฏิบัตติ ามองคประกอบของการควบคุมภายใน
(17) หนวยงานประเมินผลและสื่อสารขอบกพรองหรือจุดออนของ
การควบคุมภายในอยางทันเวลาตอฝายบริหารและผูกำกับดูแล เพื่อให
ผูรับผิดชอบสามารถสั่งการแกไขไดอยางเหมาะสม
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หนวยงานมีการจัดทำขอมูล สารสนเทศไมครบถวน
ถูกตองและเปนปจจุบัน
- มีชองทางการสื่อสารเกี่ยวกับสารสนเทศที่หลากหลาย
ชองทางมีความเพียงพอและเหมาะสม
- มีศูนยรับเรื่องรองเรียนรองทุกขและเว็บไซต
เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก

สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ
โรงเรียนมีระบบสารสนเทศและการสื่อสารยังไมมีประสิทธิภาพ
ชื่อผูประเมิน คณะกรรมการติดตามประเมินผลของ รร.........
วันที่..15... เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

โรงเรียน......................................
รายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

องคประกอบการควบคุมภายใน
1.สภาพแวดลอมการควบคุม
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ผลการประเมิน / ขอสรุป

2. การประเมินความเสี่ยง

3. กิจกรรมการควบคุม

4. ขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

ห น  ว ย งา น มี ก า ร จ ั ด ทำ ห ร ื อ จ ั ด ห า แ ล ะ ใช ส า ร สน เทศ
ที ่ เ กี ่ ย วข อ ง และมี ค ุ ณ ภาพเพื ่ อ สนั บ สนุ น ให ม ี ก ารปฏิ บ ั ต ิ ต าม
การควบคุมภายในควบคุมภายในที่กำหนด มีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับ
สารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงคและความรับผิดชอบที่มีตอการควบคุม
ภายใน ซึ่งมีความจำเปนในการสนับสนุน ใหมีการปฏิบัติตามการควบคุม
ภายในที่กำหนด และมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มี
ผลกระทบตอการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด

โรงเรียน................ มีชองทางการสื่อสารเกี่ยวกับสารสนเทศ
ที่หลากหลายชองทาง มีความเพียงพอและเหมาะสม
มีศูนยรับเรื่องรองเรียนรองทุกขและเว็บไซตเพื่อสื่อสารกับ
บุคคลภายนอกแตอยางไรก็ตามการจัดทำขอมูล
สารสนเทศยังไมครบถวน ถูกตองและเปนปจจุบนั

5. การติดตามประเมินผล

ผลการประเมินโดยรวม
โรงเรียน...........................ไดประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน ครบ 5 องคประกอบแลว ปรากฏวา
เปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ
พ.ศ.2561 เพียงพอเหมาะสม แตอยางไรก็ตามยังมีบางประเด็นที่มีความเสี่ยงอยู จึงจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายในตามแบบ ปค.5 ดวยแลว
ลายมือชื่อ..........................................................
(นายมิตร โปรงใส).
ตำแหนง ผอ. รร............................
วันที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565

4. เมื่อดำเนินการตามขอ 1-3 เรียบรอยแลว ใหนำกิจกรรม/งานที่ผลการดำเนินงานยังไมลดความเสี่ยงลงตามขอ 2 และกิจกรรม/งานที่เปนความเสี่ยงที่
พบใหมตามขอ 3 และแบบ ปค.5 ของกลุม /หนวย/งาน ที่สงมาใหหนวยงาน โดยใหคณะกรรมการรวมกันพิจารณาคัดเลือกกิจกรรม/งานที่เปนความเสี่ยงใน
ระดับหนวยงาน แลวสรุปลงในแบบ ปค.5
จากขอมูลขางตนนำไปจัดทำแบบ ปค.5

ภารกิจตามกฎหมายที่จดั ตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดำเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ทีส่ ำคัญของ
หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค

(1)
กลุมบริหารงานวิชาการ
การนิเทศการศึกษา
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรใน
หนวยงานใหไดรับความรู
เพิ่มความสามารถในการ
ปฏิบัติงานใหดีขึ้น
2. เพื่อเสริมสรางขวัญและ
กำลังใจในการทำงานของ
บุคลากร

ความเสีย่ ง

โรงเรียน.......................
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2565

(2)

1. การนิเทศงานวิชาการ
และการเรียนการสอนยัง
ขาดรูปแบบและวิธีการที่
หลากหลาย ไมสอดคลอง
กับบริบทของสถานศึกษา
2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู
กับสถานศึกษาอื่น
ภายนอกเขตพื้นที่
การศึกษา หรือการเชิญ
วิทยากรภายนอกมาให
ความรูยังทำไดไมเพียงพอ

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผล
การควบคุม
ภายใน

(3)

(4)

1. มีการจัดระบบการ
นิเทศงานวิชาการ และ
การจัดการเรียนการ
สอนภายใน
สถานศึกษา โดยมี
โครงสรางการ
ดำเนินงานชัดเจน
2. มีการนิเทศงาน
วิชาการ และการเรียน
การสอนตามปฏิทินที่
กำหนดไว

กิจกรรมการ
ควบคุมที่
ปฏิบัติอยูจริง
สามารถลด
ความเสี่ยงได
ในระดับหนึ่ง
แตยังไมบรรลุ
วัตถุประสงค
ที่ตั้งไว

ความเสีย่ ง
ที่ยังมีอยู

(5)

1.รูปแบบและวิธีการการนิเทศงาน
วิชาการ และการเรียนการสอนยังไม
มีความหลากหลาย และไมสอดคลอง
กับบริบทของสถานศึกษาเนื่องจาก
1.1. ขาดการวางแผนและ
จัดระบบการนิเทศภายในแบบมีสวน
รวม
1.2. ขาดการนำขอมูลจากการ
ประเมินภายใน มาใชในการวางแผน
จัดระบบการนิเทศเพื่อใหสอดคลอง
กับบริบทของสถานศึกษา

แบบ ปค. 5

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

(6)

(7)

1. จัดใหมีการ
ประชุมวางแผน
กำหนดเปาหมาย
และวิธีการ
ดำเนินงานรวมกัน
โดยใชกระบวนการ
ชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ (PLC)
2. จัดใหมีปฏิทิน
กำกับติดตามการ
ดำเนินงานตามแผน
อยางเปนระบบ

12-14 พ.ย. 65
นายใหม รักหมู
หัวหนากลุม
วิชาการ

19- 21 พ.ย. 65
นายใหม รักหมู
หัวหนากลุม
วิชาการ

23

แบบ ปค.5
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
ความเสี่ยง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดำเนินการหรือภารกิจ
อื่นๆ ที่สำคัญของหนวยงานของ
รัฐ/วัตถุประสงค
(2)
(1)

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู
กับสถานศึกษาอื่น
ภายนอกเขตพื้นที่
การศึกษา หรือการเชิญ
วิทยากรภายนอกมาให
ความรูยังทำไดไม
เพียงพอ เนื่องจาก
2.1. ครูและบุคลากรมี
ภารกิจอื่นนอกเหนือ
จากงานการสอนมาก
2.2. ไมไดกำหนด
แผนงาน หรือโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับ
สถานศึกษาอืน่ ภายนอก
เขตพื้นที่การศึกษา หรือ
เชิญวิทยากรภายนอกมา
ใหความรูไวชัดเจน

3. กำหนดแผนงาน
หรือโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับ
สถานศึกษาอืน่
ภายนอกเขตพื้นที่
การศึกษาหรือเชิญ
วิทยากรภายนอกมา
ใหความรูไวชัดเจน
ในแผนปฏิบัติการ
ประจำป

26-28 พ.ย. 65
นายใหม รักหมู
หัวหนา
กลุมวิชาการ

3. มีการประเมินผลระบบและ
กระบวนการนิเทศการศึกษา
ภายในสถานศึกษาตามแผนที่
กำหนด
4. มีการพัฒนาระบบและ
กระบวนการนิเทศงานวิชาการ
และการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาโดยความรวมมือกับ
เขตพื้นที่การศึกษาอยางใกลชิด
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
ประสบการณ การนิเทศ
การศึกษาภายในสถานศึกษากับ
สถานศึกษาอืน่ ทั้งภายในเขต
พื้นที่การศึกษาเปนบางโอกาส

4. จัดใหมีปฏิทิน
กำกับติดตามการ
ดำเนินงานตามแผน
อยางเปนระบบ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

29- 30 พ.ย. 65
นายใหม รักหมู
หัวหนา
กลุมวิชาการ
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ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดำเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ
หนวยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค
(1)
กลุมบริหารงานทั่วไป
สารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อใหจัดทำขอมูล
สารสนเทศ ที่ครอบคลุม
เพียงพอสามารถนำไปใชใน
การบริหารงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

(2)

(3)

การประเมินผล
การควบคุม
ภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

(5)

(6)

(7)

(4)

การจัดทำขอมูล
สารสนเทศยังไม
ครบถวน ถูกตองและ
เปนปจจุบนั

1.ศึกษาวิเคราะหนโยบาย
และแผนสารสนเทศและ
การสื่อสารของ สพฐ.และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
2.ศึกษาวิเคราะหความ
ตองการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ของสพป. และสถานศึกษา
3.จัดทำแผนการ
ดำเนินงาน
4.มีการสื่อสารหลากหลาย
ชองทาง

กิจกรรมการ
ควบคุมที่กำหนด
ไวมีการปฏิบัติซึ่ง
สามารถลดความ
เสี่ยงได แตยังไม
บรรลุ
วัตถุประสงคที่
กำหนดไว

การปฏิบัติงานไม
บรรลุวัตถุประสงค
เนื่องจาก
บุคลากรยังขาด
ความรูและทักษะใน
การจัดระบบ
สารสนเทศ

1. สงผูรับผิดชอบเขารับ 31 ม.ค. 2563
การอบรมเกี่ยวกับการ
กลุม บริหาร
จัดระบบสารสนเทศ
งานทัว่ ไป
2. ศึกษาดูงานเพื่อฝก
31 มี.ค. 2563
ทักษะการจัดทำระบบ
กลุมบริหาร
สารสนเทศดวยระบบ
งานทั่วไป
อิเล็กทรอนิกส
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ลายมือชื่อ...................................
(นายมิตร โปรงใส)
ตำแหนง ผอ.รร. .........................
วันที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565
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5. นำกิจกรรม/งานที่ปรากฏในแบบ ปค.5 มาสรุปลงในแบบ ปค.1
จากขอมูลขางตนนำไปจัดทำแบบ ปค.1

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

แบบ ปค. 1

เรียน ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
โรงเรียน............................. ไดประเมินผลการควบคุมภายในของหนวยงาน สำหรับปสิ้นสุดวันที่ .............
เดือน............... พ.ศ. .......... ดวยวิธีการที่หนวยงานกำหนดซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ ป ฏิ บ ั ต ิ การควบคุ มภายในสำหรั บหน วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 โดยมีว ัตถุป ระสงคเพื่อใหความมั่น ใจอยาง
สมเหตุสมผลวาภารกิจ ของหนวยงานจะบรรลุวัตถุประสงค ของการควบคุมภายในดานการดำเนิน งานที่ มีประสิทธิ ผ ล
ประสิทธิภาพ ดานการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไมใชการเงินที่เชื่อถือได ทันเวลา และโปรงใสรวมทั้งดานการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวของกับการดำเนินงาน
จากผลการประเมินดังกลาวโรงเรียน....................เห็นวาการควบคุมภายในของหนวยงานมีความเพียงพอ
ปฏิบัติตามอยางตอเนื่อง และเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุม
ภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ภายใตการกำกับดูแลของผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต 1
อยางไรก็ดี มีความเสี่ยงและไดกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปงบประมาณ สรุปไดดังนี้
กลุมบริหารงานวิชาการ
การนิเทศการศึกษา
1. ความเสี่ยงที่มีอยูที่ตองกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
1.1 การนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนยังขาดรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย ไมสอดคลอง
กับบริบทของสถานศึกษา เนื่องจาก
- ขาดการวางแผนและจัดระบบการนิเทศภายในแบบมีสวนรวม
- ขาดการนำขอมูลจากการประเมินภายใน มาใชในการวางแผนจัดระบบการนิเทศเพื่อให
สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา
1.2. การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสถานศึกษาอื่นภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา หรือการเชิญวิทยากร
ภายนอกมาใหความรูยังทำไดไมเพียงพอ
- ครูและบุคลากรมีภารกิจอื่นนอกเหนือ จากงานการสอนมาก
- ไมไดกำหนดแผนงาน หรือโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสถานศึกษาอื่นภายนอกเขตพื้นที่
การศึกษา หรือเชิญวิทยากรภายนอกมาใหความรูไวชัดเจน
2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
2.1 จัดใหมีการประชุมวางแผนกำหนดเปาหมายและวิธีการดำเนินงานรวมกันโดยใชกระบวนการชุมชน
การเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
2.2 จัดใหมีปฏิทินกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนอยางเปนระบบ
2.3 กำหนดแผนงาน หรือโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสถานศึกษาอื่น ภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา
หรือเชิญวิทยากรภายนอกมาใหความรูไวชัดเจนในแผนปฏิบัติการประจำป
2.4 จัดใหมีปฏิทินกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนอยางเปนระบบ

2
...............................................
1. ความเสี่ยงที่มีอยูที่ตองกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
การดำเนินงาน…………………………………………………………………………………………………………เนื่องจาก
1.1........................................................................................................................................................
1.2 ......................................................................................................................................................
2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
2.1 ........................................................................................................................................................
2.2 ..........................................................................................................................................................
กลุมบริหารงานงบประมาณ
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
กลุมบริหารงานบุคคล
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
กลุมบริหารงานทั่วไป
การจัดทำระบบขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
1. ความเสี่ยงที่มีอยูที่ตองกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
การจัดทำระบบขอมูลสารสนเทศและการสื่อสารไมบรรลุวัตถุประสงค เนื่องจากบุคลากร
ยังขาดความรูและทักษะในการจัดระบบสารสนเทศ
2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
2.1 สงผูรับผิดชอบเขารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดระบบสารสนเทศ
2.2 ศึกษาดูงานเพื่อฝกทักษะการจัดทำระบบสารสนเทศดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

ลายมือชื่อ..............................................
(นายมิตร โปรงใส)
ตำแหนง ผอ.รร..................................
วันที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565

