
 

เอกสารชี้แจงแนวทางการด าเนินการควบคุมภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กลุ่มอ านวยการ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ 



 
 

แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายในของ สพท./โรงเรียน ประจ าปี ๒๕๖๒ 

......................................... 
ณ วันที่ ๓๐  กันยายน ของทุกปี 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนให้ด าเนินการ 
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ดังนี้ 

 ระดับกลุ่ม/งาน 

๑. น าแบบ ปค.๕ (ของปี ๒๕๖๑) มาติดตามผลการด าเนินงานว่าได้ด าเนินการตามแผนการปรับปรุงหรือไม่ 
อย่างไร ผลเป็นอย่างไร แล้วสรุปลงในแบบติดตาม ปค.๕ 

๒. น ากิจกรรม/งานในระดับกลุ่ม/งานมาวิเคราะห์หาความเสี่ยงตามแบบประเมินการควบคุมภายใน 
ด้วยตนเอง (แบบ CSA ) 

๓. เมื่อด าเนินการตามข้อ ๑-๒ เรียบร้อยแล้ว ให้น ากิจกรรม/งาน ที่ผลการด าเนินงานยังไม่ลดความเสี่ยง 
ลงจากข้อ ๑ และกิจกรรม/งาน ที่เป็นความเสี่ยงที่พบใหม่ตามข้อ ๒ มาหามาตรการ/แนวทางการ 
ปรับปรุงแล้วก าหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จแล้วสรุปลงในแบบ ปค.๕ ( ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๒) 

๔. จัดส่งแบบติดตาม ปค.๕ และ แบบ ปค.๕ (๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) ของกลุ่ม/งาน ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 
- ๒ - 

 
ระดับ สพท/โรงเรียน 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน 
๒. น าแบบ ปค.๕ ปี ๒๕๖๑ ของระดับหน่วยงาน มาติดตามผลการด าเนินงานว่าได้ด าเนินการตามแผนการ

ปรับปรุงหรือไม่ ผลเป็นอย่างไร แล้วสรุปลงในแบบติดตาม ปค.๕ 
๓. ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ( ๕ องค์ประกอบ) ในระดับหน่วยงาน(สพท/โรงเรียน) 

แล้วสรุปลงในแบบ ปค.๔ 
๔. เมื่อด าเนินการตามข้อ ๑-๓ เรียบร้อยแล้ว ให้น ากิจกรรม/งาน ต่อไปนี้ 

๔.๑ กิจกรรม/งานที่ผลการด าเนินงานยังไม่ลดความเสี่ยงลงตามข้อ ๒ และ 
๔.๒ กิจกรรม/งานที่เป็นความเสี่ยงที่พบใหม่ตามข้อ ๓  
๔.๓ แบบ ปค.๕ ของกลุ่ม/งานที่ส่งมาให้หน่วยงาน  
ให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาคัดเลือกกิจกรรม/งานที่เป็นความเสี่ยงในระดับหน่วยงาน แล้วสรุป 
ลงในแบบ ปค.๕ ( ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) 

๕. ให้น ารายละเอียดของกิจกรรม/งานที่มีความเสี่ยงในระดับหน่วยงานในแบบ ปค.๕ จากข้อ ๔ มาสรุป 
ลงในแบบ ปค.๑ 

๖. โรงเรียนจัดส่งแบบรายงานการควบคุมภายใน แบบ ปค ๑, แบบ ปค.๔, แบบ ปค.๕, แบบติดตาม ปค.๕ ให้ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ภายในวันที่ ๓๑  ตุลาคมของทุกปี 

๗. สพท.ด าเนินการสรุปความเสี่ยงของสถานศึกษาในสังกัดลงในแบบ ปค.๑  
๘. สพท.จัดท าร่างรายงานแบบ ปค ๑, แบบ ปค.๔, แบบ ปค.๕, แบบติดตาม ปค.๕ ให้ผู้อ านวยการหน่วย

ตรวจสอบภายในสอบทานร่างรายงานและสรุปผลการสอบทานลงในแบบ ปค.๖ 
๙. น าเสนอแบบรายงานการสอบทานต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๑๐. สพท.จัดส่งแบบรายงานแบบ ปค ๑, แบบ ปค.๔, แบบ ปค.๕, แบบติดตาม ปค.๕ และแบบ ปค.๖ 

ให้ สพฐ. ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ของทุกปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

- ๓ - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



-๔- 
 

ปฏิทินการด าเนินงานระบบการควบคุมภายใน 
 

วัน เดือน ปี 
 

กิจกรรม หมายเหตุ 

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม
ของทุกปี 

 -แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน สพท/โรงเรียน 

ภายในวันที่  
๓๑ ต.ค.ของทุกปี 

โรงเรียนด าเนินการ ดังนี้ 
-แจ้งให้ทุกงานด าเนินการจัดท าแบบติดตาม ปค ๕ ,แบบ CSA 
 และแบบ ปค ๕ 
-ประชุมคณะกรรมการระดับหน่วยงาน เพ่ือพิจารณาจัดท าแบบ 
 ติดตาม ปค.๕, แบบ ปค.๔, แบบ ปค.๕ และ แบบ ปค.๑ 
-จัดส่งแบบรายงานการควบคุมภายในให้ สพท. 
 

โรงเรียน 

ภายในวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายนของ

ทุกปี 

 สพท.ด าเนินการดังนี้ 
-แจ้งให้ทุกกลุ่มด าเนินการจัดท าแบบติดตาม ปค.๕ ,แบบ CSA 
 และแบบ ปค.๕ 
-ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาจัดท าแบบติดตาม ปค.๕ 
 แบบ ปค.๔,แบบ ปค.๕ และแบบ ปค.๑ 
-กลุ่มอ านวยการรวบรวมจัดท าร่างรายงานควบคุมภายในเสนอ 
 ผอ.สตน. เพื่อสอบทาน 
-ผอ.สตน. จัดท าแบบ ปค.๖ 
-เสนอผอ.สพท.ลงนามแบบรายงานและจัดส่งรายงานให้ สพฐ. 
 

สพท. 

ระหว่างปีงบประมาณ -ติดตามทบทวนแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตามความ 
เหมาะสม 
 

สพท./โรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    กลุ่ม/หน่วย/งาน 
 
 
 
 
 
 
 



 
 สรุปขั้นตอนการประเมินและรายงานส าหรับงาน/กลุ่ม 

  

  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

แบบ ปค.5  
ปีทีแ่ล้ว 

ประเมินการควบคุม
ภายในด้วยตนเอง(CSA) 

แบบติดตาม 

ปค. 5 

สรุปลงใน 

แบบ ปค.5 (ปีนี)้ 
 

ส่งแบบ ปค.5 , และแบบ ติดตาม ปค.5 
ให้หน่วยงาน 



 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรยีน....................................  

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 

ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ท่ีส าคญัของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง 

  

การควบคุมภายในที่มีอยู ่

      

การประเมินผล             
การควบคุมภายใน                           

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 

                             

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 

หน่วยงาน             
ที่รับผิดชอบ 

                     

งานยกระดับผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียน (O – NET)  
 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์          
ทางการเรียนจากการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (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. วางแผนการพฒันาและการทดสอบ 
ให้ครอบคลุมมาตรฐานและตัวชีว้ัดตาม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก 
3. ก าหนดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้                        
4. พัฒนาคลงัข้อสอบมาตรฐานการศึกษา             
5. ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้                             
6. ด าเนินการวัด ติดตามและประเมินผล            
7. สรุปและรายงานผล 

กิจกรรมการควบคุม
ที่ก าหนดไว้มีการ
ปฏิบัติซึ่งสามารถ 
ลดความเสี่ยงลงได ้
ในระดับหนึ่งแต ่
ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค ์
ที่ก าหนดไว ้

งานยกระดบัผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (O – NET)  
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ก าหนด เนื่องจาก                 
1. การจัดกิจกรรม  
การเรียนรู้ไม่สอดคล้อง 
ตามมาตรฐานและตัวชีว้ัด 
ที่ก าหนด                          
2. ครูมีทักษะในการจัด 
การเรียนการสอน 
การคิด วิเคราะห์ 
ไม่เพียงพอ 

 

1. ส่งเสริม
สนับสนนุพัฒนา
ครูในการจัดการ
เรียนการสอน 
2. สร้างเครือข่าย
ทางวชิาการ
ภายในและ
ภายนอก 
3. พัฒนาระบบ
นิเทศให้เข้มแข็ง 

31 ม.ค.2562   
นายรัก  ใจด ี

   

31 มี.ค.2562  
 นายรัก  ใจด ี

 

31 ม.ค. 2562  
นายรัก  ใจด ี

 

        
 
 

แบบติดตาม ปค.5 ลายมือช่ือ........................................... 
                    (นายรัก    ใจดี) 
    ต าแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานวิชาการ 
      วันท่ี 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 

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

แบบ ปค.5 ตัวอย่าง 



 
        

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆท่ีส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(1) 

ความเสีย่ง 

 

 

(2) 

การควบคุม 
ภายในที่มีอยู ่

 

(3) 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 

(4) 

ความเสีย่ง 
ที่ยังมีอยู่ 

 

(5)                                

การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 

(6) 

หน่วยงาน            
ที่รับผิดชอบ 

 

(7) 

วิธีการติดตามและสรุปผล 
การประเมินผลข้อคิดเห็น 

 
 

(8)                                                                                                  
งานยกระดับผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียน (O – NET)  
 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ          
ทางการเรียนจากการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) 
ป.6 และ ม.3 ให้สูงข้ึน ร้อยละ 3 

ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนจากการ
ทดสอบระดับชาติ
ขัน้พื้นฐาน  
(O – NET) ป.6  
และ ม.3 ไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

1.ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล 
Test blue print        
2.วางแผนการพัฒนาและ
การทดสอบ 
ให้ครอบคลุมมาตรฐานและ
ตัวช้ีวัดตามกลุ่มสาระการ
เรียนรูห้ลัก     
3.ก าหนดกิจกรรม  
การจัดการเรยีนรู้         
4.พัฒนาคลังข้อสอบ
มาตรฐานการศึกษา    
กิจกรรมการเรียนรู้             
5. ด าเนินการจดักิจกรรม
การเรยีนรู้    
6. ด าเนินการวัด ตดิตาม
และประเมินผล 
7. สรุปและรายงานผล 

 กิจกรรมการ
ควบคุม ทีก่ าหนดไว้
มีการปฏิบตัิซึ่ง
สามารถลดความ
เสี่ยงลงได้ในระดับ
หนึ่งแต่ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
ที่ก าหนดไว ้

 

 

งานยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน (O– NET) 
ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายก าหนด 
เนื่องจาก                 
1.การจัดกิจกรรม  
การเรยีนรู้ไม่
สอดคล้อง      
ตามมาตรฐานและ
ตัวช้ีวัดทีก่ าหนด          
2. ครูมีทักษะในการ
จัดการเรียนการ
สอนการคิด 
วิเคราะห ์
ไม่เพียงพอ 

1. ส่งเสรมิ
สนับสนุนพัฒนา
ครูในการจัด  
การเรยีน 
การสอน            
2. สร้าง
เครือข่ายทาง
วิชาการภายใน
และภายนอก               
3. พัฒนาระบบ
นิเทศให้เข้มแข็ง 

31 ม.ค. 2562 
นายรัก  ใจด ี

 
 
 

31 มี.ค. 2562 
นายรัก  ใจด ี

 
 

31 ม.ค. 2562 
นารัก  ใจด ี

จากการตดิตามเอกสารพบว่า                       
1.มีการพัฒนาครู  โดยจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิการเรยีน
การสอน              
2.มีการสร้างเครือข่ายทาง
วิชาการครอบคลมุ
กลุ่มเป้าหมาย 
3.มีการพัฒนารูปแบบการ
นิเทศโดยใช้ COACHING 
TEAMSและกระบวนการ 
PLC 
ผลการด าเนินงาน 
การยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ3.5 
และ สามารถลดความเสีย่งลง
ในระดับที่ยอมรับได ้

แบบติดตาม ปค.5 

ลายมือช่ือ........................................... 
                    (นายรัก    ใจดี) 
   ต าแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานวิชาการ 
         วันท่ี 15 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 

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

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 



 
 

(2) การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง  (Control Self Assessment : CSA) 
 

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

1.1 เรื่อง การนิเทศการศึกษา 
1.2 วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้ได้รับความรู้ เพ่ิมความสามารถในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น  
    2. เพ่ือเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการท างานของบุคลากร 

2. ภารกิจนั้นมีขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติอะไรบ้าง หรือท าอย่างไรที่จะท าให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
2.1  จัดระบบการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา  
2.2  ด าเนินการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลาย และเหมาะสมกับสถานศึกษา 
2.3  ประเมินผลการจัดระบบ และกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา 
2.4  พัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการ  และการเรียนการสอนของสถานศึกษาโดยความ  

                    ร่วมมือกับเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างใกล้ชิด 
 2.5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ การจัดระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับสถานศึกษา 

        อ่ืน หรือเครือข่ายการนิเทศการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3. ให้วิเคราะห์ขั้นตอนหรือกระบวนการทีป่ฏิบัติอยู ่(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 
      สอนในรูปแบบหลากหลาย และเหมาะสมกับ 
      สถานศึกษา 

- มีการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอน ตามปฏิทิน
ที่ก าหนดไว้ แต่ยังขาดรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย ไม่
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 

3.3  ประเมินผลการจัดระบบ และกระบวนการนิเทศ 
      การศึกษาในสถานศึกษา 

- มีการประเมินผลระบบและกระบวนการนิเทศการศึกษา
ภายในสถานศึกษาตามแผนที่ก าหนด 

3.4  พัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการ  
       และการเรียนการสอนของสถานศึกษา โดยความ  
       รว่มมือกับเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างใกล้ชิด 
 

- มีการพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการและ
การเรียนการสอนของสถานศึกษา โดยความร่วมมือกับเขต
พ้ืนที่การศึกษาอย่างใกล้ชิด 

3.5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์การจัดระบบ 
     นิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับสถานศึกษา 
     อ่ืน หรือเครือข่ายการนิเทศการศึกษาภายในเขต 
     พ้ืนที่การศึกษา 

- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ การ 
นิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับสถานศึกษาอ่ืน ทั้ง
ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นบางโอกาส แต่การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับสถานศึกษาอ่ืนภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ
การเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ยังท าได้ไม่เพียงพอ 

 
 
 

ตัวอย่าง 

ลายมือช่ือ........................................... 
                    (นายรัก    ใจดี) 



4. ขั้นตอนหรือกระบวนการที่ปฏิบัติอยู่เป็นอย่างไร (บรรลุวัตถุประสงค์ /ไม่บรรลุวัตถุประสงค์) 
 ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยงอะไร 

4.1 จากการประเมินผลการควบคุม (น าข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.5 ช่องที่ 4) พบว่ากิจกรรมการควบคุมที่ก าหนดไว้ 
มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด   
 4.2  ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยงอย่างไร (น าข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.5 ช่องที่ 2) 
          จากการด าเนินงานการนิเทศการศึกษา ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจาก 
                 4.2.1  รูปแบบและวิธีการการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนยังไม่มีความหลากหลาย 
และไม่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
                 4.2.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาอ่ืนภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือการเชิญวิทยากรภายนอกมา
ให้ความรู้ยังท าได้ไม่เพียงพอ 
5. จากผลการประเมิน  ถ้าพบว่ายังมีความเสี่ยงอยู่ (ปัญหา) เกิดจากสาเหตุอะไร  จะแก้ไขอย่างไร  ใครเป็นคนแกไ้ข 

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
นิเทศเพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา 

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

 
 
 
 
 
 

12-14 พ.ย. 62 
นายใหม่  รักหมู่ 

หัวหน้ากลุ่มวิชาการ 
 

 19- 21 พ.ย. 62 
นายใหม่  รักหมู่ 

หัวหน้ากลุ่มวิชาการ 
ปัญหา: 
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาอ่ืน
ภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือการเชิญ
วิทยากรภายนอกมาให้ความรู้  
ยังท าได้ไม่เพียงพอ 
สาเหตุ :   
    1. ครูและบุคลากรมีภารกิจอื่น
นอกเหนือ จากงานการสอนมาก  
    2. ไม่ได้ก าหนดแผนงาน หรือโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาอ่ืน
ภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือเชิญ
วิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ไว้ชัดเจน 

 
 
 
 
 
 

-ก าหนดแผนงาน หรือโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาอ่ืน
ภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือเชิญ
วิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ไว้ชัดเจน
ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
- จัดให้มีปฏิทินก ากับติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ 
 

 
 
 
 
 
 

26-28 พ.ย. 62 
นายใหม่  รักหมู่ 

หัวหน้ากลุ่มวิชาการ  
 
 

29- 30 พ.ย. 62 
นายใหม่  รักหมู่ 

หัวหน้ากลุ่มวิชาการ 



              
                                                                                                                                                                                 แบบ ปค. 5 

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

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30  เดือนกันยายน  พ.ศ.2562 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
  

การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
      

การประเมินผล             
การควบคุมภายใน                           

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 
                             

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

หน่วยงาน             
ที่รับผิดชอบ 

                     

การนิเทศการศึกษา  
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาบุคลากรใน
หน่วยงานให้ได้รับความรู้ เพ่ิม
ความสามารถในการปฏิบัติงานให้
ดีขึ้น  
2. เพ่ือเสริมสร้างขวัญและ
ก าลังใจในการท างานของ
บุคลากร 
 
 
 

 
 
1. การนิเทศงานวิชาการ 
และการเรียนการสอนยัง
ขาดรูปแบบและวิธีการที่
หลากหลาย ไม่
สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา 
2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับสถานศึกษาอ่ืน
ภายนอกเขตพ้ืนที่
การศึกษา หรือการเชิญ
วิทยากรภายนอกมาให้
ความรู้ยังท าได้ไม่
เพียงพอ 

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

 
 
กิจกรรมการ
ควบคุมท่ีปฏิบัติอยู่
จริงสามารถลด
ความเสี่ยงได้ใน
ระดับหนึ่งแต่ยังไม่
บรรลุวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้   

 
 

จากการด าเนินการงาน
ยังมีความเสี่ยงที่ท าให้
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์  
ดังนี้ 
1.  รูปแบบและวิธีการ
การนิเทศงาน วิชาการ 
และการเรียนการสอน
ยังไม่มีความ
หลากหลาย และไม่
สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา 

 
 
- จัดให้มีการ
ประชุมวางแผน
ก าหนดเป้าหมาย
และวิธีการ
ด าเนินงานร่วมกัน
โดยใช้กระบวนการ
ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) 
- จัดให้มีปฏิทิน
ก ากับติดตามการ
ด าเนินงานตามแผน
อย่างเป็นระบบ 

 
 

12-14 พ.ย. 62 
นายใหม่  รักหมู่ 

หัวหน้ากลุ่ม
วิชาการ 

 
 
 
 

 19- 21 พ.ย. 62 
นายใหม่  รักหมู่ 

หัวหน้ากลุ่ม
วิชาการ 

 

(3)  น ากิจกรรมที่ยังไม่ลดความเสี่ยงจากข้อ (1) (ถ้ามี)+ สิ่งที่พบจากการประเมินในข้อ (2) มาสรุปลงใน แบบ ปค.5 

จากข้อมูลข้างต้นน าไปจัดท าแบบ ปค.5 

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



แบบ ปค.5 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนนิการหรือภารกิจอื่นๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง 
  

การควบคุมภายในที่มีอยู ่
      

การประเมินผล             
การควบคุมภายใน                           

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 
                             

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

หน่วยงาน             
ที่รับผิดชอบ 

                     

  
 

3. มีการประเมินผลระบบและ
กระบวนการนิเทศการศึกษา
ภายในสถานศึกษาตามแผนที่
ก าหนด 
4.  มีการพัฒนาระบบและ
กระบวนการนิเทศงานวิชาการ  
และการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาโดยความร่วมมือกับ
เขตพื้นที่การศึกษาอย่างใกลช้ิด 
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ประสบการณ์ การนิเทศ
การศึกษาภายในสถานศึกษากับ
สถานศึกษาอืน่ ทั้งภายในเขต
พื้นที่การศึกษาเปน็บางโอกาส 

 2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับสถานศึกษาอื่น
ภายนอกเขตพื้นที่
การศึกษา หรือการเชิญ
วิทยากรภายนอกมาให้
ความรู้ยังท าได้ไม่
เพียงพอ 

- ก าหนดแผนงาน 
หรือโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
สถานศึกษาอืน่ 
ภายนอกเขตพื้นที่
การศึกษาหรือเชิญ
วิทยากรภายนอกมา
ให้ความรู้ไว้ชัดเจน
ในแผนปฏบิัติการ
ประจ าป ี
- จัดให้มีปฏิทิน
ก ากับติดตามการ
ด าเนินงานตามแผน
อย่างเป็นระบบ 

26-28 พ.ย. 62 
นายใหม่  รักหมู่ 

หัวหน้า 
กลุ่มวิชาการ  

 
 
 
 
 
 

29- 30 พ.ย. 62 
นายใหม่  รักหมู่ 

หัวหน้า 
กลุ่มวิชาการ 

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

                          (นายรัก    ใจดี) 
    ต าแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานวิชาการ

      วันที่ 15 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับหน่วยงาน 
 

สพป./สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

สรุปข้ันตอนการประเมินและรายงาน 
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.พช.เขต3 
ภายในวนัที ่31 ตุลาคม 2562 



 
 
 
สพท/สถานศึกษา:  ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

1.  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
2.  น าแบบ ปค.5 (ของปีงบประมาณ 2561) มาติดตามผลการด าเนินงานว่าได้ด าเนินการตามการปรับปรุง 
     การควบคุมภายในหรือไม่ 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. สถานศึกษาให้จัดส่งแบบ ปค.1 แบบ ปค.4 แบบ ปค.5 แบบติดตาม ปค.5 ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
   ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
 

ค าสั่งโรงเรียน................................................. 
ที…่....... /2562 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจ าปี 2562 
 ........................................................... 

 เพ่ือให้การด าเนินงานการประเมินผลการควบคุมภายในของโรงเรียน...................................... ประจ าปี 2562 
เป็นไปตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก าหนด อาศัยอ านาจตามข้อ ๕ และ ข้อ ๘ ของหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2561   
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการท าหน้าที่เก่ียวกับการประเมินผลการควบคุมภายใน ดังนี้ 
1. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 
 1.1  นายทรงพล  ฐานวิสัย ผู้อ านวยการสถานศึกษา   ประธานกรรมการ 
 1.2  นายนิวิทย์  ต้นสมบูรณ์ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา     รองประธาน 
 1.3  นางอัมพร  ยิ้มแย้ม  หัวหน้างานบริหารวิชาการ        กรรมการ 
 1.4  นางณัฐยา  วันยวน  หัวหน้างานบริหารงบประมาณ     กรรมการ 

1.5  นางพัชรินทร์  โกพลรัตน์ หัวหน้างานบริหารงานบุคคล  กรรมการ  
 1.6  นางบุญล้อม  เนื่องฤทธิ์ หัวหน้างานบริหารทั่วไป   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ อ านวยการในการประเมินผลและก าหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ 
2.คณะกรรมการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 
 1.1  นายทรงพล  ฐานวิสัย ผู้อ านวยการสถานศึกษา   ประธานกรรมการ 
 1.2  นายนิวิทย์  ต้นสมบูรณ์ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา     รองประธาน 
 1.3  นางอัมพร  ยิ้มแย้ม  หัวหน้างานบริหารวิชาการ        กรรมการ 
 1.4  นางณัฐยา  วันยวน  หัวหน้างานบริหารงบประมาณ     กรรมการ 

1.5  นางพัชรินทร์  โกพลรัตน์ หัวหน้างานบริหารงานบุคคล  กรรมการ  
 1.6  นางบุญล้อม  เนื่องฤทธิ์ หัวหน้างานบริหารทั่วไป   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ รวบรวมกลั่นกรองและสรุปผลการประเมินควบคุมภายในในภาพรวม ประสานงานจัดท ารายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน(แบบ ปค.1,4,5 และแบบติดตาม ปค.5) 
3.  คณะกรรมการจัดท ารายงานประเมินผลการควบคุมภายในหน่วยงานย่อย  ประกอบด้วย 
 งานวิชาการ 
 3.1 หวัหน้างานวิชาการ       ประธานกรรมการ 

3.2 บุคลากรของงาน       กรรมการ 
3.4 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานควบคุมภายในของงาน    กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 

    ตัวอย่างค าสั่ง 
 



 
 
 
งานบริหารงบประมาณ 
3.๔ หัวหน้างานบริหารงบประมาณ    ประธานกรรมการ 
3.๕ บุคลากรของงาน      กรรมการ 
3.๖ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานควบคุมภายในของงาน   กรรมการและเลขานุการ 
งานบริหารงานบุคคล 
3.๗ หัวหน้างานบริหารงานบุคคล     ประธานกรรมการ 
3.๘ บุคลากรของงาน      กรรมการ 
3.๙ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานควบคุมภายในของงาน   กรรมการและเลขานุการ 
งานบริหารทั่วไป 
3.๑๐ หัวหน้างานบริหารทั่วไป     ประธานกรรมการ 
3.๑๑ บุคลากรของงาน      กรรมการ 
3.๑๒ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานควบคุมภายในของงาน  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ รวบรวมกลั่นกรองและสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของงาน ประสานงาน จัดท ารายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย(แบบ ปค.5 และแบบติดตาม ปค.5) 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

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

       (นายทรงพล  ฐานวิสัย) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียน.............................................. 



แบบ ปย. 2 

 
 โรงเรียน ................................... 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
  ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 

 
ภารกิจตามกฏหมายที่จดัตั้งหน่วยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆทีส่ าคญั
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(1) 

ความเสีย่ง 
 
 

 
(2) 

การควบคุมภายในที่มีอยู ่
 
 

 
(3) 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 

(4) 

ความเสีย่งท่ียังมีอยู ่
 
 

 
(5) 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

(6) 

หน่วยงาน   
ที่รับผิดชอบ 

 
 

(7) 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
งานยกระดับผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียน (O – NET)  
 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์            
ทางการเรียนจากการทดสอบ 
ระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O – NET) 
ป.6 และ ม.3  ให้สูงขึ้น ร้อยละ 3 

 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
จากการทดสอบระดับชาต ิ
ขั้นพื้นฐาน (O – NET)  
ป.6 และ ม.3  ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

 

1.ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
Test blue print          
2. วางแผนการพัฒนา 
และการทดสอบให้
ครอบคลมุมาตรฐานและ
ตัวช้ีวัด ตามกลุม่สาระ 
การเรยีนรู้หลัก 
3. ก าหนดกิจกรรม 
การจัดการเรยีนรู้          
 4. พัฒนาคลังข้อสอบ
มาตรฐานการศึกษา       
5. ด าเนินการจดักิจกรรม
การเรยีนรู้                   
6. ด าเนินการวัด ตดิตาม
และประเมินผล            
7. สรุปและรายงานผล 

 

กิจกรรมการควบคุมที่ก าหนดไวม้ี
การปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความ
เสี่ยงลงได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่
บรรลุวตัถุประสงค์ทีก่ าหนดไว ้

 

 

 

 

 

งานยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน (O – NET)    
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ก าหนด เนื่องจาก            
1. การจัดกิจกรรมการเรยีนรู้
ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน
และตัวช้ีวัดที่ก าหนด                        
2. ครูมีทักษะในการจัด   
การเรยีนการสอน การคิด 
วิเคราะหไ์มเ่พียงพอ 

 

1. ส่งเสรมิสนับสนุนพัฒนา
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 

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

  วันท่ี 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 



 

 
 
2.  น าแบบ ปค.5 (ของปีงบประมาณ 2561) มาติดตามผลการด าเนินงานว่าได้ด าเนนิการตามการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในหรือไม่ ผลเป็นอย่างไร แล้วสรุปลงในแบบติดตาม ปค.5 

  
 

จากข้อมูลข้างต้นน าไปจัดท าแบบติดตาม ปค. 5 
 



                                                                                         โรงเรียน ................................... 
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 
         ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆท่ีส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(1) 

ความเสีย่ง 

 

 
(2) 

การควบคุม 
ภายในที่มีอยู ่

 

(3) 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 

(4) 

ความเสีย่ง 
ที่ยังมีอยู่ 

 

(5)                                

การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 

(6) 

หน่วยงาน            
ที่รับผิดชอบ 

 

(7) 

วิธีการติดตามและสรุปผล 
การประเมินผลข้อคิดเห็น 

 
 

(8)                                                                                                  

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
งานยกระดบัผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียน (O – NET)  
 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ          
ทางการเรียนจากการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) 
ป.6 และ ม.3 ให้สูงข้ึน ร้อยละ 3 

ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนจากการ
ทดสอบระดับชาติ
ขัน้พื้นฐาน  
(O – NET) ป.6  
และ ม.3 ไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

1.ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล 
Test blue print        
2.วางแผนการพัฒนาและ
การทดสอบ 
ให้ครอบคลุมมาตรฐานและ
ตัวช้ีวัดตามกลุ่มสาระการ
เรียนรูห้ลัก     
3.ก าหนดกิจกรรม  
การจัดการเรยีนรู้         
4.พัฒนาคลังข้อสอบ
มาตรฐานการศึกษา    
กิจกรรมการเรียนรู้             
5. ด าเนินการจดักิจกรรม
การเรยีนรู้    
6. ด าเนินการวัด ตดิตาม
และประเมินผล 
7. สรุปและรายงานผล 

 กิจกรรมการ
ควบคุม ทีก่ าหนดไว้
มีการปฏิบตัิซึ่ง
สามารถลดความ
เสี่ยงลงได้ในระดับ
หนึ่งแต่ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
ที่ก าหนดไว ้

 

 

งานยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน (O– NET) 
ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายก าหนด 
เนื่องจาก                 
1.การจัดกิจกรรม  
การเรยีนรู้ไม่
สอดคล้อง      
ตามมาตรฐานและ
ตัวช้ีวัดที่ก าหนด          
2. ครูมีทักษะในการ
จัดการเรียนการ
สอนการคิด 
วิเคราะห ์
ไม่เพียงพอ 

1. ส่งเสรมิ
สนับสนุนพัฒนา
ครูในการจัด  
การเรยีน 
การสอน            
2. สร้าง
เครือข่ายทาง
วิชาการภายใน
และภายนอก               
3. พัฒนาระบบ
นิเทศให้เข้มแข็ง 

31 ม.ค. 2562 
นายรัก  ใจด ี
 
 
 
31 มี.ค. 2562 
นายรัก  ใจด ี
 
 
31 ม.ค. 2562 
นารัก  ใจด ี

จากการตดิตามเอกสารพบว่า                       
1.มีการพัฒนาครู  โดยจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิการเรยีน
การสอน              
2.มีการสร้างเครือข่ายทาง
วิชาการครอบคลมุ
กลุ่มเป้าหมาย 
3.มีการพัฒนารูปแบบการ
นิเทศโดยใช้COACHING 
TEAMSและกระบวนการ 
PLC 
ผลการด าเนินงาน 
การยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ3.5 
และ สามารถลดความเสีย่งลง
ในระดับที่ยอมรับได ้

 ลายมือชื่อ........................................... 
                    (นายมิตร  โปร่งใส) 
   ต าแหน่ง ผอ.รร..................................... 
        วันท่ี 25 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 

       แบบติดตาม ปค.5 



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

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

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
  

การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
      

การประเมินผล             
การควบคุมภายใน                           

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 
                             

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

หน่วยงาน             
ที่รับผิดชอบ 

                     

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
การนิเทศการศึกษา  
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาบุคลากรใน
หน่วยงานให้ได้รับความรู้ เพ่ิม
ความสามารถในการปฏิบัติงานให้
ดีขึ้น  
2. เพ่ือเสริมสร้างขวัญและ
ก าลังใจในการท างานของ
บุคลากร 
 
 
 

 
 
1. การนิเทศงานวิชาการ 
และการเรียนการสอนยัง
ขาดรูปแบบและวิธีการที่
หลากหลาย ไม่
สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา 
2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับสถานศึกษาอ่ืน
ภายนอกเขตพ้ืนที่
การศึกษา หรือการเชิญ
วิทยากรภายนอกมาให้
ความรู้ยังท าได้ไม่
เพียงพอ 

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

 
 
กิจกรรมการ
ควบคุมท่ีปฏิบัติอยู่
จริงสามารถลด
ความเสี่ยงได้ใน
ระดับหนึ่งแต่ยังไม่
บรรลุวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้   

 
 

จากการด าเนินการงาน
ยังมีความเสี่ยงที่ท าให้
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์  
ดังนี้ 
1.  รูปแบบและวิธีการ
การนิเทศงาน วิชาการ 
และการเรียนการสอน
ยังไม่มีความ
หลากหลาย และไม่
สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา 

 
 
- จัดให้มีการ
ประชุมวางแผน
ก าหนดเป้าหมาย
และวิธีการ
ด าเนินงานร่วมกัน
โดยใช้กระบวนการ
ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) 
- จัดให้มีปฏิทิน
ก ากับติดตามการ
ด าเนินงานตามแผน
อย่างเป็นระบบ 

 
 

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)   



แบบ ปค.5 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนนิการหรือภารกิจอื่นๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง 
  

การควบคุมภายในที่มีอยู ่
      

การประเมินผล             
การควบคุมภายใน                           

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 
                             

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

หน่วยงาน             
ที่รับผิดชอบ 

                     

  
 

3. มีการประเมินผลระบบและ
กระบวนการนิเทศการศึกษา
ภายในสถานศึกษาตามแผนที่
ก าหนด 
4.  มีการพัฒนาระบบและ
กระบวนการนิเทศงานวิชาการ  
และการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาโดยความร่วมมือกับ
เขตพื้นที่การศึกษาอย่างใกลช้ิด 
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ประสบการณ์ การนิเทศ
การศึกษาภายในสถานศึกษากับ
สถานศึกษาอืน่ ทั้งภายในเขต
พื้นที่การศึกษาเปน็บางโอกาส 

 2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับสถานศึกษาอื่น
ภายนอกเขตพื้นที่
การศึกษา หรือการเชิญ
วิทยากรภายนอกมาให้
ความรู้ยังท าได้ไม่
เพียงพอ 

- ก าหนดแผนงาน 
หรือโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
สถานศึกษาอืน่ 
ภายนอกเขตพื้นที่
การศึกษาหรือเชิญ
วิทยากรภายนอกมา
ให้ความรู้ไว้ชัดเจน
ในแผนปฏบิัติการ
ประจ าป ี
- จัดให้มีปฏิทิน
ก ากับติดตามการ
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)   

ลายมือชื่อ........................................... 
                    (นายมิตร  โปร่งใส) 
   ต าแหน่ง ผอ.รร..................................... 
        วันที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 



 
 
3.  ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบประเมิน 5 องค์ประกอบ) ในระดับหน่วยงาน 
    แล้วสรุปเป็นความเรียงลงในแบบ ปค.4 

 จากการประเมินองค์ประกอบของการควบคุ มภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบที่  4  
เ รื่ อ งสารสน เทศและการสื่ อสา ร มีการจั ดท าข้ อ มูล  สารสน เทศ ไ ม่ค รบถ้ วน  ถู กต้ องและ เป็นปั จจุบั น  
เนื่องจากบุคลากรขาดความรู้และทักษะในการจัดระบบสารสนเทศจึงควรมีการปรับปรุงแก้ไขโดยส่งผู้รับผิดชอบเข้ารับ
การอบรมให้มีความรู้และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มทักษะในการจัดท าระบบสารสนเทศ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

จากข้อมูลข้างต้นน าไปจัดท าแบบประเมิน 5 องค์ประกอบ และแบบ ปค.4 
 



ตัวอย่าง 

แบบประเมินองค์ประกอบ ( ๕ องค์ประกอบ ) ของการควบคุมภายใน 
 

จุดที่ควรประเมิน 
(๑) 

ความเห็น/ค าอธิบาย 
(๒) 

๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม 
  (๑)หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของ 
ความซื่อตรงและจริยธรรม 
  (๒) ผู้ก ากับดูแลของหน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความ
เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่ก ากับดูแลให้มี 
การพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการ 
ด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 
  (๓)หัวหน้าหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กรสายการ 
บังคับบัญชา อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่
เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ 
ภายใต้การก ากับดูแลของผู้ก ากับดูแล 
 (๔)หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการ 
สร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน 
 (๕)หน่วยงานก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความ 
รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุม 
ภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
 

 
๑.ผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียนมีทัศนคติที่ดีและมี
ความซื่อสัตย์ สุจริต ด าเนินงานโครงการโรงเรียน
คุณธรรม และโปร่งใส 
๒.ผู้บริหารมีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ
หน้าที่การด าเนินการเก่ียวกับการควบคุมภายใน มีการ
ติดตาม ปรับปรุง พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
๓.มีการจัดโครงสร้างขององค์กรและสายการบังคับ
บัญชา มีค าสั่งมอบหมายหน้าที่ รับผิดชอบของโรงเรียน 
ภายใต้การก ากับ ดูแลของผู้บริหารสถานศึกษา 
 
๔………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
๕.............................................................................. 
................................................................................ 
................................................................................. 
 

สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ (๓) 

 โรงเรียน............................มีระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยผู้บริหารและบุคลากรมีทัศนคติที่ดี มีทักษะความรู้
ความสามารถ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม มีโครงสร้างองค์กรและสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนมีการมอบอ านาจและหน้าที่
ความรับผิดชอบและนโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร รวมทั้งกลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงานช่วยให้การ
ด าเนินงานการควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้หน่วยงานมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้รับบริการ 
 
       ผู้ประเมิน คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน 
          โรงเรียน................................................. 
        วันที่.....(๕)...เดือน.................พ.ศ............ 

 

 

 



 

จุดที่ควรประเมิน 
(๑) 

ความเห็น/ค าอธิบาย 
(๒) 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
  (๖)หน่วยงานระบบวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน 
ของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ 
องค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุ 
และประเมินความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์ 
 (๗)หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุ 
วัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุม 
ทั้งหน่วยงานและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อก าหนด 
วิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น 
 (๘)หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต 
เพ่ือประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการ 
บรรลุวัตถุประสงค์ 
 (๙)หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลง 
ที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อระบบการ 
ควบคุมภายใน 

 
๖.............................................................................. 
................................................................................. 
……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………….. 
๗…………..…………………………………………………..……. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
๘…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
๙……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
 
 
 

สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ (๓) 

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

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

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

.........................................................................................................................................................................  
       ผู้ประเมิน..คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน. 
        วันที่.....(๕)...เดือน.................พ.ศ............ 

 

 

 

 

 

 



 

จุดที่ควรประเมิน 
(๑) 

ความเห็น/ค าอธิบาย 
(๒) 

๓.กิจกรรมการควบคุม 
 (๑๐)หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม 
เพ่ือลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ 
ในระดับท่ียอมรับได้ 

 (๑๑) หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม 
ทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

 (๑๒)หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยก าหนด
ไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลส าเร็จที่คาดหวัง 
และข้ันตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือน านโยบายไปสู่การ 
ปฏิบัติจริง 
 

 
๑๐.............................................................................. 
................................................................................. 
……………………………………………………………………… 

๑๑…………………………………………………………………….. 
…………..…………………………………………………..………… 
…………………………………………………………………………. 

๑๒…………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………. 
................................................................................... 
...................................................................................  
 

สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ (๓) 

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

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

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

.........................................................................................................................................................................  
       ผู้ประเมิน.......................(๔).................................. 
        วันที่.....(๕)...เดือน.................พ.ศ............ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



จุดที่ควรประเมิน 
(๑) 

ความเห็น/ค าอธิบาย 
(๒) 

๔.สารสนเทศและการสื่อสาร 
 (๑๓)หน่วยงานจัดท าหรือจัดหาและใช้สารสนเทศ 
ที่เก่ียวข้องและมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้มีการ 
ปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 

 (๑๔) หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ 
รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบ 
ที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจ าเป็นในการ
สนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่
ก าหนด 
 (๑๕)หน่วยงานมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับ 
เรื่องท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน 
ที่ก าหนด  

 
๑๓.............................................................................. 
................................................................................. 
……………………………………………………………………… 

๑๔…………………………………………………………………….. 
…………..…………………………………………………..………… 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 

๑๕…………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………... 
...................................................................................  
...................................................................................  
 

สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ (๓) 

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

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

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

.........................................................................................................................................................................  
       ผู้ประเมิน.......................(๔).................................. 
        วันที่.....(๕)...เดือน.................พ.ศ............ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

จุดที่ควรประเมิน 
(๑) 

ความเห็น/ค าอธิบาย 
(๒) 

๕.กิจกรรมการติดตามผล 
 (๑๖)หน่วยงานระบุ พัฒนาและด าเนินการประเมินผล 
ระหว่างการปฏิบัติงานและหรือการประเมินผลเป็น 
รายครั้งตามที่ก าหนด เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าได้มี 
การปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

 (๑๗) หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง 
หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลา 
ต่อฝ่ายบริหารและผู้ก ากับดูแลเพื่อให้ผู้รับผิดชอบ 
สามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 
  
 

 
๑๖.............................................................................. 
................................................................................. 
……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 

๑๗…………………………………………………………………….. 
…………..…………………………………………………..………… 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
….…………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………... 
 
 

สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ (๓) 

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

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

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

.........................................................................................................................................................................  
       ผู้ประเมิน.......................(๔).................................. 
        วันที่.....(๕)...เดือน.................พ.ศ............ 

ค าอธิบายแบบประเมินองค์ประกอบ (๕ องค์ประกอบ)ของการควบคุมภายใน 

(๑) หัวข้อของจุดประเมินต่างๆ ที่หน่วยงานต้องประเมิน 
(๒) หน่วยงานประเมินว่าหัวข้อของจุดประเมินต่างๆ นั้น หน่วยงานมีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร 
(๓) หน่วยงานต้องสรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติโดยรวมของแต่ละองค์ประกอบว่าเป็นอย่างไร 
(๔) ผู้ประเมินเป็นคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
(๕) ระบุ วัน เดือน ปี ที่คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานด าเนินการ 

ประเมินแล้วเสร็จ (เช่นคณะกรรมการฯประเมินแล้วเสร็จวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ให้ระบุ 
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

               เมื่อด าเนินการประเมินองค์ประกอบแล้วให้น าผลการประเมินมาสรุปเป็นความเรียงลงในแบบ ปค.๔  

 

 



-ตัวอย่าง- 
แบบ ปค.๔ 

โรงเรียน........................................ 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม 
   หน่วยงานมีการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและ
จริยธรรม ฝ่ายบริหารมีความเป็นอิสระทางการบริหารและ
ก ากับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน 
รวมถึงการด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน มี
โครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อ านาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่เหมาะสมมีการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและ
รักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถความรับผิดชอบต่อ
ผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

 

 
  โรงเรียน.....................มีระบบการบริหารจัดการที่ดี โดย
ผู้บริหารและบุคลากรมีทัศนคติที่ดี  มีทักษะความรู้
ความสามารถ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม มีโครงสร้าง
องค์กรและสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนมีการมอบอ านาจ
และหน้าที่ความรับผิดชอบและนโยบายวิธีบริหารด้าน
บุคลากร รวมทั้งกลไกการติดตามการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานช่วยให้การด าเนินงานการควบคุมภายในเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้หน่วยงานมีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์โดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้เป็นที่พึงพอใจแก่
ผู้รับบริการ 
 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
   หน่วยงานก าหนดวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของ
การปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร ได้
อย่างชัดเจน เพียงพอมีการระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความ
เสี่ยงเพ่ือก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง พิจารณาโอกาสที่
อาจเกิดการทุจริตเพ่ือประกอบการประเมินความเสี่ยง
รวมทั้งประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมี
นัยส าคัญ ต่อระบบการควบคุมภายใน 

 
 

 
  โรงเรียน..................มีการประเมินความเสี่ยง และมีการ
บริหารความเสี่ยง โดยมีการก าหนดวัตถุประสงค์การระบุ
ปัจจัยเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง จัดล าดับความเสี่ยง 
การก าหนดวิธีการควบคุมเพ่ือป้องกันความเสี่ยง รวมทั้ง
ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงแก่
บุคลากรทุกระดับ พร้อมทั้งได้จัดท าแผน และด าเนินการ
ตามแผนบริหารความเสี่ยงได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด
เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
   หน่วยงานก าหนดกิจกรรมการควบคุมและพัฒนา
กิจกรรมการควบคุมด้านเทคโนโลยี โดยก าหนดเป็น
นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ
จริงและลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน 

 

 
  โรงเรียน...............มีกิจกรรมการควบคุมเพียงพอ 
เหมาะสม โดยมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่ก าหนด
เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีค าสั่งมอบหมายงาน 
คู่มือการปฏิบัติงาน ท าให้สามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการรายงานผลการด าเนิน 
งานให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 



๔. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 
    หน่วยงานมีการจัดท าหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่
เกี่ยวข้อง และมีคุณภาพเพ่ือสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตาม 
การควบคุมภายในที่ก าหนดมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับ 
สารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อ 
การควบคุมภายใน ซึ่งมีความจ าเป็นในการสนับสนุน ให้มี 
การปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนด และมีการ
สื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการ 
ปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนด      

 
  โรงเรียน...................มีการจัดท าและใช้สารสนเทศที่
เกี่ยวข้อง มีช่องทางการสื่อสารเกี่ยวกับสารสนเทศที่
หลากหลายช่องทาง มีความเพียงพอและเหมาะสม มีศูนย์
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และเว๊ปไซต์ ไลน์เพ่ือสื่อสารกับ
บุคคลภายนอก แต่อย่างไรก็ตามการจัดท าข้อมูล
สารสนเทศยังไม่ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 (ในกรณีที่ผลการประเมินองค์ประกอบมีการปฏิบัติ
ทางด้านซ้ายไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์) 

5. การติดตามประเมินผล 
   หน่วยงานมีการพัฒนาและด าเนินการประเมินผล
ระหว่างการปฏิบัติงาน และการประเมินผลเป็นรายครั้ง 
ตามท่ีก าหนด เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าได้มีการปฏิบัติตาม 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน รวมทั้งประเมินผล
และสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายใน 
อย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้ก ากับดูแล เพ่ือสั่งการให้ 
ผู้รับผิดชอบแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 

 

 
  โรงเรียน.......................... มกีารติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในเป็นไปตามแผนและรายงานให้ผู้บริหาร
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
รวมทั้งน าผลการติดตามและการปรับปรุงรายงานผลต่อ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง กรณีที่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง มีการ 
ก าหนดแผนการปรับปรุง และมีการวินิจฉัยสั่งการให้แก้ไข 
ข้อบกพร่องทันที 

 

ผลการประเมินโดยรวม 

 โรงเรียน................................ได้ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบแล้ว ปรากฏว่า 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ.๒๕๖๑ เพียงพอเหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามยังมีบางประเด็นที่มีความเสี่ยงอยู่ จึงจัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายในตามแบบ ปค.๕ ด้วยแล้ว (กรณีมีความเสี่ยง) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ลายมือชื่อ.......................................................... 
                       (นายมิตร โปร่งใส) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียน....................... 
              วันที่............. เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 

       ( ไม่เกิน ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒) 



 
4.  เมื่อด าเนินการตามข้อ 1-3 เรียบร้อยแล้ว ให้น ากิจกรรม/งานที่ผลการด าเนินงานยังไม่ลดความเสี่ยงลงตามข้อ 2 และกิจกรรม/งานที่เป็นความเสี่ยงที่

พบใหม่ตามข้อ 3 และแบบ ปค.5 ของกลุม่/หน่วย/งาน ที่ส่งมาให้หน่วยงาน โดยให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาคัดเลือกกิจกรรม/งานที่เป็นความเสี่ยงใน
ระดับหน่วยงาน แล้วสรุปลงในแบบ ปค.5 
 
                                                                                                                                                                                          แบบ ปค. 5 

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

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30  เดือนกันยายน  พ.ศ.2562 
ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้งหน่วยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ท่ีส าคญั
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสีย่ง 
 

การควบคุมภายในที่มีอยู ่
 

การประเมินผล             
การควบคุมภายใน 

ความเสีย่ง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

หน่วยงาน             
ที่รับผิดชอบ 

 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
การนิเทศการศึกษา  
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาบุคลากรใน
หนว่ยงานให้ได้รับความรู้ เพ่ิม
ความสามารถในการปฏิบัติงานให้
ดีขึ้น  
2. เพื่อเสริมสร้างขวัญและ
ก าลังใจในการท างานของ
บุคลากร 
 
 

 
 
1. การนิเทศงานวชิาการ 
และการเรียนการสอนยัง
ขาดรูปแบบและวิธีการที่
หลากหลาย ไมส่อดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา 
2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับสถานศึกษาอื่น
ภายนอกเขตพื้นที่
การศึกษา หรือการเชิญ
วิทยากรภายนอกมาให้
ความรู้ยังท าได้ไม่เพียงพอ 

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

 
 
กิจกรรมการ
ควบคุมท่ีปฏิบัติอยู่
จริงสามารถลด
ความเสี่ยงได้ใน
ระดับหนึ่งแต่ยังไม่
บรรลุวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้   

 
 
จากการด าเนนิการงาน
ยังมีความเสี่ยงทีท่ าให้ไม่
บรรลุวัตถุประสงค์  ดังนี ้
1.  รูปแบบและวิธีการ
การนิเทศงาน วิชาการ 
และการเรียนการสอนยัง
ไม่มีความหลากหลาย 
และไม่สอดคล้องกบั
บริบทของสถานศึกษา 

 
 
- จัดให้มีการประชุม
วางแผนก าหนด
เป้าหมายและวิธีการ
ด าเนินงานร่วมกัน
โดยใช้กระบวนการ
ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) 
- จัดให้มีปฏิทิน
ก ากับติดตามการ
ด าเนินงานตามแผน
อย่างเป็นระบบ 

 
 

12-14 พ.ย. 62 
นายใหม่  รักหมู่ 

หัวหน้ากลุ่ม
วิชาการ 

 
 
 

19- 21 พ.ย. 62 
นายใหม่  รักหมู่ 

หัวหน้ากลุ่ม
วิชาการ 

จากข้อมูลข้างต้นน าไปจัดท าแบบ ปค.5 

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



แบบ ปค.5 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการหรือภารกิจ
อ่ืนๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

 

ความเสี่ยง 

 

การควบคุมภายในที่มีอยู่ 

 

การประเมินผล             
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 

 

 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 

 

หน่วยงาน             
ที่รับผิดชอบ 

 

  

 

3. มีการประเมินผลระบบและ
กระบวนการนิเทศการศึกษา
ภายในสถานศึกษาตามแผนที่
ก าหนด 
4.  มีการพัฒนาระบบและ
กระบวนการนิเทศงานวิชาการ  
และการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาโดยความร่วมมือกับ
เขตพื้นที่การศึกษาอย่างใกลช้ิด 
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ประสบการณ์ การนิเทศ
การศึกษาภายในสถานศึกษากับ
สถานศึกษาอืน่ ทั้งภายในเขต
พื้นที่การศึกษาเปน็บางโอกาส 

 2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับสถานศึกษาอื่น
ภายนอกเขตพื้นที่
การศึกษา หรือการเชิญ
วิทยากรภายนอกมาให้
ความรู้ยังท าได้ไม่
เพียงพอ 

- ก าหนดแผนงาน 
หรือโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
สถานศึกษาอืน่ 
ภายนอกเขตพื้นที่
การศึกษาหรือเชิญ
วิทยากรภายนอกมา
ให้ความรู้ไว้ชัดเจน
ในแผนปฏบิัติการ
ประจ าป ี

- จัดให้มีปฏิทิน
ก ากับติดตามการ
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)   



 
 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอ่ืนๆที่ส าคัญของ
หน่วยงาน 

ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 
 (1) 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 

(2) 

การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
 
 
 
 

(3) 

การประเมินผล 
การควบคุม

ภายใน 
 
 
 

(4) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 
 
 
 

(5) 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

(6) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
 
 

(7) 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
สารสนเทศและการสื่อสาร 
    เพ่ือให้จัดท าข้อมูล
สารสนเทศ  ที่ครอบคลุม
เพียงพอสามารถน าไปใช้ใน
การบริหารงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

 
 

การจัดท าข้อมูล 
สารสนเทศยังไม่
ครบถ้วน ถูกต้องและ 
เป็นปัจจุบัน 

 

1.ศึกษาวิเคราะห์นโยบาย
และแผนสารสนเทศและ
การสื่อสารของสพฐ.และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2.ศึกษาวิเคราะห์ความ
ต้องการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ของสพป. และสถานศึกษา 
3.จัดท าแผนการ
ด าเนินงาน 
4.มีการสื่อสารหลากหลาย
ช่องทาง 

 
 
กิจกรรมการ
ควบคุมท่ีก าหนด
ไว้มีการปฏิบัติซึ่ง
สามารถลดความ
เสี่ยงได้ แต่ยังไม่
บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ 

 
 
การปฏิบัติงานไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ 
เนื่องจาก 
บุคลากรยังขาด
ความรู้และทักษะใน
การจัดระบบ
สารสนเทศ 

 
 
1. ส่งผู้รับผิดชอบเข้ารับ
การอบรมเกี่ยวกับการ
จัดระบบสารสนเทศ 
2. ศึกษาดูงานเพื่อฝึก
ทักษะการจัดท าระบบ
สารสนเทศด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
 
 
 

 
 
31 ม.ค. 2563 

กลุ่มบริหาร 
งานทั่วไป 

31 มี.ค. 2563 
กลุ่มบริหาร 
งานทัว่ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             ลายมือชื่อ................................... 
                           (นายมติร โปร่งใส) 
               ต าแหน่ง ผอ.รร. ......................... 
                 วันที่ 25  เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 



แบบ ปอ.3 แบบ ปอ.3 

 
 
5. น ากิจกรรม/งานที่ปรากฏในแบบ ปค.5 ของปี 2562 มาสรุปลงในแบบ ปค.1 

 

    
 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคมุภายใน 
 

เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
โรงเรียน.............................  ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30 

เดือน. กันยายน พ.ศ.2562  ด้วยวิธีการที่หน่วยงานก าหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความมั่นใจอย่าง
สมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผล 
ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใสรวมทั้งด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 

จากผลการประเมินดังกล่าวโรงเรียน....................เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ 
ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ภายใต้การก ากับดูแลของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต ๓ 

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ สรุปได้ดังนี้ 
  งานบริหารวิชาการ 

การนิเทศการศึกษา 
1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 

                        1.1  การนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนยังขาดรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย ไม่สอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา 

    1.2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาอ่ืนภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือการเชิญวิทยากร 
ภายนอกมาให้ความรู้ยังท าได้ไม่เพียงพอ 
                     2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
     2.1  จัดให้มีการประชุมวางแผนก าหนดเป้าหมายและวิธีการด าเนินงานร่วมกันโดยใช้กระบวนการชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

   2.2  จัดให้มีปฏิทินก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ 
   2.3  ก าหนดแผนงาน หรือโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาอ่ืน ภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา 

หรือเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ไว้ชัดเจนในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
   2.4  จัดให้มีปฏิทินก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ 

   
 
   
 
 
 

แบบ ปค. 1 

จากข้อมูลข้างต้นน าไปจัดท าแบบ ปค.1 



 
งานบริหารทั่วไป 

  การจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 
1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 

     การจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจากบุคลากร 
ยังขาดความรู้และทักษะในการจัดระบบสารสนเทศ 
                     2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
      2.1 ส่งผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดระบบสารสนเทศ 
                         2.2 ศึกษาดูงานเพ่ือฝึกทักษะการจัดท าระบบสารสนเทศด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 

ลายมือชื่อ.............................................. 
                 (นายมิตร โปร่งใส) 
ต าแหน่ง ผอ.รร.................................. 
    วันที่ 25  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2562 

 




