


 

ค ำน ำ 

 

   หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการควบคุมภายในเพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่น
อย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับโดยให้ใช้มาตรฐานการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐเป็นกรอบ
แนวทางในการจัดท าระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมกับลักษณะขนาดและความซับซ้อนของงานใน 
ความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐ มีการติดตามประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายในให้เพียงพอและ
เหมาะสม รวมทั้งมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  เป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีภาระหน้าที่ตามกฎหมายการศึกษาในการอ านวยการ ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน              
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน จึงต้องมีหน้าที่ด าเนินการควบคุมภายในของหน่วยงาน
ให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในที่กระทรวงการคลังก าหนดไว้ด้วย 

  เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มีแนวทาง
การปฏิบัติงานการควบคุมภายในและการรายงานการประเมินผลที่เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจในการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษา คณะท างานได้รวบรวม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังพร้อมทั้งแบบรายงาน  การ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสถานศึกษา ตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการเขียนรายงาน 
ฯลฯ จัดท าเป็นคู่มือเพ่ือให้ฝ่ายบริหารและผู้รับผิดชอบได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน
ของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป   

 
                                                          กันยายน 2563 
                                                          กลุ่มอ านวยการ 

                                                         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
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    แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน 

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 

............................................. 
 
 โดยที่สมควรให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายในเพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล
ว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับ 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561   จึง
ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 หลักเกณฑ์นี้เรียกว่า “หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561” 
 ข้อ 2 หลักเกณฑ์นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐที่แนบท้ายหลักเกณฑ์ฉบับนี้ 
 ข้อ 4 กรณีหน่วยงานของรัฐ มีเจตนาหรือปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติตามมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังก าหนดโดยไม่มีเหตุผลอันควร ให้
กระทรวงการคลังพิจารณาความเหมาะสมในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับพฤติการณ์ของหน่วยงานของรัฐ
ดังกล่าว ให้ผู้ที่เก่ียวข้องด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่ต่อไป 
 
   ประกาศ ณ วันที่  3  ตุลาคม  พ.ศ.2561 
    
                                              อภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ 
                 (นายอภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์) 
             รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
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มาตรฐานการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
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กระทรวงการคลัง 
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มาตรฐานการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 

แนวคิด 

1. การควบคุมภายในเป็นกลไกที่จะท าให้หน่วยงานของรัฐบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน
ใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ได้แก่ ด้านการด าเนินงาน ด้านการรายงาน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับ 

2. การควบคุมภายในเป็นส่วนประกอบที่แทรกอยู่ ในการปฏิบัติงานตามปกติของหน่วยงานของรัฐ  
การควบคุมภายในเป็นสิ่งที่ต้องกระท าอย่างเป็นเป็นตอนและต่อเนื่อง มิใช่เป็นผลสุดท้ายของการกระท า 
 3. การควบคุมภายในเกิดขึ้นได้โดยบุคลากรของหน่วยงานของรัฐ โดยผู้ก ากับดูแล ฝ่ายบริหาร 
ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ตรวจสอบภายใน เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการท าให้มีการควบคุมภายในเกิดขึ้น  ซึ่งไม่ใช่
เพียงการก าหนดนโยบาย ระบบงาน คู่มือการปฏิบัติงานและแบบฟอร์มด าเนินงานเท่านั้น หากแต่ต้องมีการ
ปฏิบัติ 
 4. การควบคุมภายในสามารถให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุตามวัตถุประสงค์  ที่
ก าหนดของหน่วยงานของรัฐ  อย่างไรก็ตาม การควบคุมภายในที่ก าหนดก็อาจจะไม่สามารถให้ความมั่นใจแก่ผู้
ก ากับดูแล และฝ่ายบริหาร ว่าการด าเนินงานจะบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างสมบูรณ์ 
 5. การควบคุมภายในควรก าหนดให้เหมาะสมกับโครงสร้างขององค์กรและภารกิจของหน่วยงาน   
ของรัฐ 

ค านิยาม 

 “หนว่ยงานของรัฐ”  หมายความว่า   
  (1) ส่วนราชการ  
  (2) รัฐวิสาหกิจ   
  (3) หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ  
  (4) องค์กรมหาชน  
  (5) ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล  
  (6) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  
  (7) หน่วยงานอื่นของรัฐตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 “ผู้ก ากับดูแล”  หมายความว่า  บุคคล หรือคณะบุคคล ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการก ากับดูแล หรือ
บังคับบัญชาของหน่วยงานของรัฐ 
 “หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ 
 “ฝ่ายบริหาร”  หมายความว่า  ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ 
 “ผู้ตรวจสอบภายใน”  หมายความว่า  ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน หรือด ารง
ต าแหน่งอื่นท่ีท าหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ 
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 “การควบคุมภายใน”  หมายความว่า  กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้ก ากับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ฝ่ายบริหาร และบุคลากรของหน่วยงานของรัฐจัดให้มีขึ้น เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการ
ด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 
 “ความเสี่ยง”  หมายความว่า  ความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจเกิดขึ้น และเป็น
อุปสรรคตอการบรรลุวัตถุประสงค์ 

ขอบเขตการใช้ 

 มาตรฐานการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  จัดท าขึ้นส าหรับหน่วยงานของรัฐเพื่อใช้เป็น
กรอบแนวทางในการจัดท าระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมกับลักษณะ ขนาด และความซ้ าซ้อนของงาน
ในความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐ  และมีการติดตามประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายในให้
เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง 

วัตถุประสงคข์องการควบคุมภายใน  

 หน่วยงานของรัฐต้องให้ความส าคัญกับวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในแต่ละด้าน ดังนี้ 
 1. ด้านการด าเนินงาน (Operation Objectives) เกี่ยวกับความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การด าเนินงาน รวมถึงการบรรลุเป้าหมายด้านการด าเนินงาน ด้านการเงิน ตลอดจนการใช้ทรัพยากร การดูแล
รักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาดของหน่วยงานของรัฐ  ตลอดจนความเสียหาย การรั่วไหล 
การสิ้นเปลือง  หรือการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ 
 2.  ด้านการรายงาน (Reporting Objectives) เกี่ยวกับการรายงานทางการเงินและไม่ใช่การเงิน ที่ใช้
ภายในและภายนอกหน่วยงานของรัฐ รวมถึงการรายงาน  ที่เชื่อถือได้ ทันเวลา โปร่งใส หรือข้อก าหนดอ่ืนของ
ทางราชการ 
 3.  ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Objectives)  เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน รวมทั้งข้อก าหนด
อ่ืนของทางราชการ  

องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 

 หน่วยงานของรัฐได้ก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยูทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่
ละหน่วยงาน การควบคุมภายในจะเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐสามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน
ตามให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  ทั้งนี้ องค์ประกอบของการควบคุมภายใน มี ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ ดังนี้ 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)     
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)    
3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)     
4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)     
5. กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities)   

5 
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1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

สภาพแวดล้อมการควบคุมเป็นปัจจัยพื้นฐานในการด าเนินงานที่ส่งผลให้มีการน าการควบคุมภายในมา
ปฏิบัติทั่วทั้งหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ผู้ก ากับดูแลและฝ่ายบริหารจะต้องสร้างบรรยากาศให้ทุกระดับตระหนักถึง
ความส าคัญของการควบคุมภายใน รวมทั้งการด าเนินงานที่คาดหวังของผู้ก ากับดูแลและฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ 
สภาพแวดล้อมการควบคุมดังกล่าวเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่จะส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
อ่ืนๆ  

สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน ประกอบด้วย 5 หลักการ ดังนี้ 
    (1) หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม 
    (2) ผู้ก ากับดูแลของหน่วยงานของรัฐ แสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่

ก ากับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการด าเนินการเกี่ยวกับ     การควบคุมภายใน 
    (3) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อ านาจหน้าที่และ

ความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐภายใต้การก ากับดูแลของ   ผู้ก ากับ
ดูแล 

    (4) หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่
มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ  

    (5) หน่วยงานของรัฐก าหนดให้มีบุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตาม
ระบบการควบคุมภายใน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ 

2. การประเมินความเสี่ยง 

 การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นประจ าเพ่ือระบุและ
วิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ รวมถึงก าหนดวิธีการจัดการ
ความเสี่ยงนั้น ฝ่ายบริหารควรค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและภารกิจภายในทั้งหมด
ที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ  
 การประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย 4 หลักการ ดังนี้ 
 (6) หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
วัตถุประสงค ์
 (7) หน่วยงานของรัฐระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่าง
ครอบคลุมทั้งหน่วยงานของรัฐ และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น 

(8) หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพ่ือประกอบการประเมินความเสี่ยงที่
ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 

(9) หน่วยงานของรัฐระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อ
ระบบการควบคุมภายใน 
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 3.  กิจกรรมการควบคุม 
 กิจกรรมการควบคุมเป็นการปฏิบัติที่ก าหนดไว้ในนโยบายและกระบวนการด าเนินงาน เพ่ือให้มั่นใจว่า

การปฏิบัติตามการสั่งการของฝ่ายบริหารจะลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์กิจกรรม
การควบคุมควรได้รับการน าไปปฏิบัติทั่วทุกระดับของหน่วยงานของรัฐในกระบวนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการ
ด าเนินงานต่างๆ รวมถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานกิจกรรมการควบคุม ประกอบด้วย  
3 หลักการ ดังนี้ 

 (10) หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพ่ือลดความเสี่ยงในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

 (11) หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการ
บรรลุวัตถุประสงค์ 

 (12) หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมโดยก าหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วย
ผลส าเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือน านโยบายสู่การปฏิบัติจริง 

  4.  สารสนเทศและการสื่อสาร 
  สารสนเทศเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับหน่วยงานของรัฐที่จะช่วยให้มีการด าเนินการตามการควบคุมภายใน

ที่ก าหนด เพ่ือสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ การสื่อสารเกิดขึ้นได้ทั้งจากภายในและ
ภายนอก และเป็นช่องทางเพ่ือให้ทราบถึงสารสนเทศที่ส าคัญในการควบคุมการด าเนินงานของหน่วยงานของ
รัฐ การสื่อสารจะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานมีความเข้าใจถึงความรับผิดชอบและความส าคัญของการควบคุม
ภายในที่มีต่อการบรรลุวัตถุประสงค์  

  สารสนเทศและการสื่อสารประกอบด้วย 3 หลักการ ดังนี้ 
      (13) หน่วยงานของรัฐจัดท าหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุน 

ให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 
(14) หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และ  ความ

รับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจ าเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตาม การควบคุมภายใน 
ที่ก าหนด 

(15) หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเก่ียวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติ 
ตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 

  5.  กิจกรรมการติดตามผล 

  กิจกรรมการติดตามผลเป็นการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน การประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือ
เป็นการประเมินผลทั้งสองวิธีร่วมกัน เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าได้มีการปฏิบัติตามหลักการในแต่ละองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายใน ทั้ง 5 องค์ประกอบ กรณีท่ีผลการประเมินการควบคุมภายในจะก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อหน่วยงานของรัฐ ให้รายงานต่อฝ่ายบริหาร และผู้ก ากับดูแลอย่างทันเวลา  
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 กิจกรรมการติดตามผล ประกอบด้วย 2 หลักการ ดังนี้ 
 (16) หน่วยงานของรัฐระบุ พัฒนา และด าเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน  และหรือ 
การประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่ก าหนด เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน 
 (17) หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายใน
อย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้ก ากับดูแล เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 
 
 
 

..................................................................................................... 
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หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน 

ส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
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หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 

 ข้อ 1 ในหลักเกณฑ์นี้ 
 “หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า   
  (1) ส่วนราชการ  
  (2) รัฐวิสาหกิจ   
  (3) หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ  
  (4) องค์กรมหาชน  
  (5) ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล  
  (6) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  (7) หน่วยงานอื่นของรัฐตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 “ผู้ก ากับดูแล”  หมายความว่า  บุคคล หรือคณะบุคคล ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการก ากับดูแล หรือ
บังคับบัญชาของหน่วยงานของรัฐ 
 “หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ 
 “ฝ่ายบริหาร”  หมายความว่า  ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ 
 “ผู้ตรวจสอบภายใน”  หมายความว่า  ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน หรือด ารง
ต าแหน่งอื่นท่ีท าหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ 
 “การควบคุมภายใน”  หมายความว่า  กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้ก ากับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐ ฝ่ายบริหาร และบุคลากรของหน่วยงานของรัฐจัดให้มีขึ้น เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการ
ด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 
 “ความเสี่ยง”  หมายความว่า  ความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจเกิดขึ้น และเป็น
อุปสรรคตอการบรรลุวัตถุประสงค์ 
 ข้อ ๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังก าหนดเป็นแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุมภายในให้บรรลุตามที่
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน  

         ทั้งนี้  ให้หน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นใหม่ หรือปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ จัดวางระบบการควบคุม
ภายในตามวรรคหนึ่ง ให้เสร็จภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ตั้งขึน้ใหม่ หรอืที่ได้ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่โดยให้มีการ
รายงานตามข้อ ๖ และข้อ ๗ 
 ข้อ ๓  ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินผลการควบคุมภายในตามที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยให้มีการรายงานตามข้อ ๘ และ ข้อ ๙ 
 ข้อ ๔  ให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการก ากับดูแลให้มีการน ามาตรฐานการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังก าหนด ใช้เป็นแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุมภายในและ
ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ 
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 ข้อ ๕  ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งโดยมีหน้าที่ ดังนี้ 
          (๑) อ านวยการในการประเมินการควบคุมภายใน 
          (๒) ก าหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ 
          (๓) รวบรวม พิจารณากลั่นกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมของ
หน่วยงานของรัฐ 
          (๔) ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง 
          (๕) จัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ 
 ข้อ ๖ รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ประกอบด้วย  
          (๑) การรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายในของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
          (๒) รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยอย่างน้อยต้องแสดงข้อมูล ดังนี้  
 (๒.๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการด าเนินงานที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ 
  (๒.๒) วัตถุประสงค์การด าเนินงานตามข้อ 6 (6.1) 
   (๒.๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการควบคุมของหน่วยงานของรัฐ 
                 (๒.๔) ความเสี่ยงที่ส าคัญท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน  
                (๒.๕) กิจกรรมการควบคุมท่ีส าคัญที่เก่ียวข้องกับความเสี่ยงตามข้อ 6 (2.4) 
   (๒.๖) ผู้รับผิดชอบในกิจกรรมการควบคุมตามข้อ 6 (2.5) 
 ทั้งนี้  รายงานดังกล่าวให้เป็นไปตามแบบรายงานที่แนบท้ายหลักเกณฑ์ปฏิบัตินี้ โดยหน่วยงาน
ของรัฐสามารถก าหนดแบบรายงานเพิ่มเติมได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
 ข้อ ๗  ให้หน่วยงานของรัฐจัดส่งรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐตาม
ข้อ 6 ให้ผู้ก ากับดูแลภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่จัดวางระบบการควบคุมภายในแล้วเสร็จ 
 ข้อ ๘  ให้คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ  
ประกอบด้วย  
           (๑) การรับรองว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติที่กระทรวงการคลังก าหนด 
           (๒) การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ประกอบด้วย  
  (๒.๑) สภาพแวดล้อมของการควบคุม  
  (๒.๒) การประเมินความเสี่ยง   
  (๒.๓) กิจกรรมการควบคุม  
                 (๒.๔) สารสนเทศและการสื่อสาร  
  (๒.๕) กิจกรรมการติดตามผล 
            (๓) การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการด าเนินงานที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ  
             (๔) ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายในของหน่วยงานของ
รัฐ 
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 ทั้งนี้  รานงานดังกล่าวให้เป็นไปตามแบบรายงานที่แนบท้ายหลักเกณฑ์ปฏิบัตินี้ โดยหน่วยงาน
ของรัฐสามารถก าหนดแบบรายงานเพิ่มเติมได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
 ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ (๑) ยกเว้นหน่วยงานของรัฐตามวรรคสองและ
หน่วยงานของรัฐตามข้อ (2) (3) (4) (5) และ (7) เสนอรายงานการประเมินการควบคุมภายในระดับ
หน่วยงานของรัฐตามข้อ ๘ ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพ่ือพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้ผู้ก ากับดูแลและ
กระทรวงเจ้าสังกัด ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือสิ้นปีปฏิทิน  แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ กรณีท่ี 
ผู้ก ากับดูแลเป็นบุคคลเดียวกับกระทรวงเจ้าสังกัด ให้ถือว่ากระทรวงเจ้าสังกัดได้รับทราบรายงานนั้นแล้ว 
  ให้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐตามข้อ (1) กรณีจังหวัด ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน  เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐตามข้อ 8 ต่อ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือพิจารราลงนาม ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
  ให้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐตามข้อ (6) กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาล
ต าบล เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐตามข้อ 8 ต่อหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐเพ่ือพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้นายอ าเภอ เพ่ือให้คณะกรรมการที่นายอ าเภอจัดให้มีขึ้นด าเนินการ
รวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในดังกล่าวมาจัดท ารายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ และส่งให้ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัด ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
  ให้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐตามข้อ (6) กรณีเทศบาลเมือง เทศบาลนครและองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐตามข้อ 8 ต่อหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภายใน 
90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
  ให้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐตามข้อ (6) กรณีเมืองพัทยาและกรุงเทพมหานครเสนอ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐตามข้อ 8 ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือ
พิจารณาลงนาม และให้จัดส่งรายงานต่อกระทรวงการคลังโดยตรง ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
 ข้อ ๑๐ ให้กระทรวงเจ้าสังกัดด าเนินการรวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในที่
ได้รับตาม ข้อ ๙ วรรคหนึ่ง มาจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับกระทรวงและส่งให้
กระทรวงการคลังภายใน ๑๕๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือสิ้นปีปฏิทินแล้วแต่กรณี 
  กรณีหน่วยงานของรัฐที่ไม่อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวง ให้จัดส่งรายงานต่อกระทรวงการคลังโดยตรง 
ภายใน 90 วัน นับแต่สิ้นปีงบประมาณหรือสิ้นปีปฏิทินแล้วแต่กรณี 
  ให้ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดรวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับตามข้อ 9 วรรคสาม และวรรคสี่ มาจัดท ารายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด แล้วเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
ภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ และส าเนาให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย 
  ให้คณะกรรมการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดให้มีขึ้น ด าเนินการรวบรวมและสรุปรายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้รับตามวรรคสาม และข้อ 9 วรรคสอง มาจัดท ารายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในภาพรวมจังหวัด แล้ว เสนอต่อผู้ ว่ าราชการจังหวัดเ พ่ือพิจารณาลงนาม และส่งให้
กระทรวงการคลังภายใน 180 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
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 ข้อ ๑๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผู้ก ากับดูแล กระทรวงเจ้าสังกัด ใช้ข้อมูลรายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน เพ่ือเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐสามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
 ข้อ ๑๒ กรมบัญชีกลางเป็นผู้ก าหนดคู่มือหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายในให้หน่วยงานของรัฐ
ถือปฏิบัติ 
 ข้อ ๑๓ ในกรณีกระทรวงการคลังขอให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการชี้แจง และหรือให้ข้อมูลเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ให้หน่วยงานของรัฐดังกล่าวต้องชี้แจง และหรือให้ข้อมูลเพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาที่กระทรวงการคลังก าหนด 
 ข้อ ๑๔ กรณีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐที่กระทรวงการคลังก าหนดได ้ให้ขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลัง   
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แบบรายงานแนบท้าย 
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้ประกอบในการจัดท ารายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในและรายงาน
การประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 

การใช้รูปแบบรายงาน 

 1. แบบรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน  
  1.1 หนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (แบบ วค. ๑) 
  เป็นแบบหนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ส าหรับหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้น
ใหม่ หรือปรับโครงสร้างใหม่ 
  1.2 รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (แบบ วค. ๒) 
   เป็นแบบรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ส าหรับหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้ง  ขึ้นใหม่
หรือปรับโครงสร้างใหม่ เพื่อระบุภารกิจ/กิจกรรม/งาน สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุมเพ่ือป้องกันความเสี่ยง และหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 2. แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
     2.1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) (แบบ ปค.๑)                   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาต้องด าเนินการ 
   เป็นแบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์
ปฏิบัติฯ ข้อ 9 และข้อ 10 วรรคสาม 

2.2 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (กรณีกระทรวงเจ้าสังกัดจัดส่งรายงานต่อ
กระทรวงการคลัง หรือจังหวัดส่งรายงานในภาพรวมจังหวัดต่อกระทรวงการคลัง)  (แบบ ปค.๒)  

 เป็นแบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในส าหรับกระทรวงเจ้าสังกัดหรือส าหรับ
จังหวัดในภาพรวมจังหวัด แล้วแต่กรณี เพ่ือส่งกระทรวงการคลัง ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติฯ ข้อ 10 วรรคหนึ่ง 
และวรรคสี่ 

2.3 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (กรณีหน่วยงานของรัฐไม่อยู่ในสังกัดกระทรวง) 
(แบบ ปค.๓) 

 เป็นแบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ กรณีหน่วยงาน
ของรัฐไม่อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวง เพ่ือส่งกระทรวงการคลัง ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติฯ ข้อ 10 วรรคสอง 
 2.4  รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)   

เป็นแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
2.5 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) 
 เป็นแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  
2.6 รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๖)   
 เป็นแบบรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายในส าหรับ

หน่วยงานของรัฐ 
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แบบ วค. 1 

หนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคมุภายใน 

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

 

                            (๒)                       ได้จัดตั้งขึ้นใหม่ (หรือได้ปรับโครงสร้างใหม่) ตาม                      
(๓)                               เมื่อวันที่...(๔)........เดือน..............................พ.ศ. .................. และได้จัดวางระบบการ
ควบคุมภายในแล้วเสร็จ เมื่อวันที่...(๕).......เดือน....................... ......พ.ศ. ................ ตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายใน ด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงิน   
ที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงาน ภายใต้การก ากับดูแลของ                     (๖)                         . 

 

                                           ลายมือชื่อ....................... (๗)................................................... 

                                        ต าแหน่ง...........(๘)...................................................................... 

                                                  วันที่....(๙)....... เดือน................พ.ศ. ................. 
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ค าอธิบายแบบหนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคมุภายใน (แบบ วค. 1) 

 (๑) ระบุต าแหน่งผู้ก ากับดูแลของหน่วยงานของรัฐ (เช่น คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัด) หรือ
ปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดของหน่วยงานของรัฐ แล้วแต่กรณี 

 (๒) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นใหม่หรือปรับโครงสร้างใหม่ 

 (๓) ระบุชื่ อกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดตั้ งหน่วยงานขึ้นใหม่หรื อการปรับโครงสร้ างใหม่ของ  
หน่วยงานของรัฐ กรณีหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นใหม่โดยไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งหรือปรับ
โครงสร้างใหม่ดังกล่าว ให้ใส่ข้อความว่า ไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งหรือปรับโครงสร้างหน่วยงาน 

 (๔) ระบุวันเดือนปีที่จัดตั้งหน่วยงานขึ้นใหม่หรือปรับโครงสร้างใหม่ของหน่วยงานของรัฐ 

 (๕) ระบุวันเดือนปีที่จัดวางระบบการควบคุมภายในแล้วเสร็จ 

 (๖) ระบุต าแหน่งผู้ก ากับดูแลของหน่วยงานของรัฐ (เช่น คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัด) หรือ
ปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดของหน่วยงานของรัฐ แล้วแต่กรณี 

 (๗) ลงลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

 (๘) ระบุต าแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

 (๙) ระบุวันเดือนปีที่รายงาน
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...............................(๑)...............................  

(๓) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 

หรือภารกิจตามแผนการด าเนินงาน 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

(๔) 
สภาพแวดล้อม 

การควบคุม 

(๕) 
ความเสี่ยงที่ส าคัญ 

(๖) 
 กิจกรรม 

การควบคุมท่ีส าคัญ 

(๗) 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

     

........................1....................... 
รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 

ระยะเวลาตั้งแต่.......................(2)...................................ถึง.................................... . 

แบบ วค.2 

ลายมือชื่อ.................................(8).................................. 

ต าแหน่ง.................................(9)................................ 

วันที่...............(10)..................เดือน..................................พ.ศ. ........... 
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ค าอธิบายแบบรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (แบบ วค. 2) 

 (๑) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นใหม่หรือปรับโครงสร้างใหม่ 

 (๒) ระบุระยะเวลาในการจัดวางระบบการควบคุมภายในตั้งแต่ วันที่ เดือน ปี ที่หน่วยงานของรัฐจัดตั้ง
ขึ้นใหมห่รือปรับโครงสร้างใหม่ ถึง วันที่ เดือน ปี ที่จัดวางระบบการควบคุมภายในแล้วเสร็จ 

 (๓) ระบุภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการด าเนินงาน หรือภารกิจ
อ่ืนๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของภารกิจดังกล่าว 

 (๔) ระบุสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่จัดวางระบบการควบคุมภายใน 

 (๕) ระบุความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจที่จัดวางระบบการควบคุม 
         ภายใน 

 (๖) ระบุกิจกรรมการควบคุมท่ีส าคัญเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงตาม (๕) 

 (๗) ระบุชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจที่จัดวางระบบการควบคุมภายใน 

 (๘) ลงลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

 (๙) ระบุต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

(๑๐)  ระบุวันเดือนปีที่รายงาน 
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แบบ ปค. ๑ 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคมุภายใน 
(ระดับหน่วยงานของรัฐ) 

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

                          (๒)                            ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของ
หน่วยงาน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่    (๓)       เดือน                         พ.ศ.                 ด้วยวิธีการที่
หน่วยงานก าหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ  
การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความมั่นใจอย่าง
สมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานที่มี
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา 
และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 

จากผลการประเมินดังกล่าว                   (๔)                     เห็นว่า การควบคุม
ภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
2561 ภายใต ้ การก ากับดูแลของ                       (๕)                             .          

                                          ลายมือชื่อ         (๖)                                                   . 

                                        ต าแหน่ง..............(๗).................................................................... 

                                                  วันที่...(๘)........ เดือน................พ.ศ. ................. 

กรณีมีความเสี่ยงส าคัญ และก าหนดจะด าเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในส าหรับความเสี่ยง
ดังกล่าวในปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ใหอ้ธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้ 

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือ
ปีปฏิทินถัดไป สรุปไดด้ังนี้ 

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน (๙) 
  1.1.......................................................................................................................... ..... 
  1.2................................................................................ ............................................. 
2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๑๐) 
  2.1.......................................................................................................................... ..... 
  2.2....................................................................................................................... 
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    แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน 

ค าอธิบายแบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(ระดับหน่วยงานของรัฐ) (แบบ ปค. ๑) 
 

 (๑) ระบุต าแหน่งผู้ก ากับดูแลของหน่วยงานของรัฐ (เช่น คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ          
ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอ หัวหน้าส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด)   
หรือปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดของหน่วยงานของรัฐ แล้วแต่กรณี 

 (๒) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ 

 (๓) ระบุวันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลาการด าเนินงานประจ าปีที่ได้ประเมินผลการควบคุมภายใน 

 (๔) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ 

 (๕) ระบุต าแหน่งผู้ก ากับดูแลของหน่วยงานของรัฐ (เช่น คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ           
ผู้ว่าราชการจังหวัด ) หรือปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดของหน่วยงานของรัฐ แล้วแต่กรณี 

 (๖) ลงลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

 (๗) ระบุต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

 (๘) ระบุวันเดือนปีที่รายงาน 

 (๙) ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจ 

(๑๐)   ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงตาม (๙)  

         ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป 
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    แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน 

แบบ ปค. 2 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคมุภายใน 
(กรณีกระทรวงเจ้าสังกัดจัดส่งรายงานต่อกระทรวงการคลัง  

หรือจังหวัดสง่รายงานในภาพรวมจังหวัดต่อกระทรวงการคลัง) 

เรียน  ปลัดกระทรวงการคลัง 

                         (1)                           ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน
ของรัฐในสังกัด (หรือในภาพรวมของจังหวัด) ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่    (2)       เดือน                          .พ.ศ.             

ด้วยวิธีการทีห่น่วยงานก าหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมวีัตถุประสงค์เพ่ือให้ความ
มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหนว่ยงานจะบรรลวุตัถุประสงค์ของ การควบคุมภายในด้านการ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได ้
ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 

จากผลการประเมินดังกล่าว                       (3)                        เห็นว่า การควบคุมภายใน
ของหน่วยงานของรัฐในสังกัด (หรือในภาพรวมของจังหวัด) มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

                                         ลายมือชื่อ     (4)                                                       . 

                                        ต าแหน่ง..............(5).................................................................... 

                                                  วันที่...(6)........ เดือน................พ.ศ. ................. 

กรณีมีความเสี่ยงส าคัญ และก าหนดจะด าเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในส าหรับความเสี่ยง
ดังกล่าวในปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้ 

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือ
ปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน (7) 
  1.1.......................................................................................................................... ..... 
  1.2...............................................................................................................................  
2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน (8) 
  2.1............................................................................................................ ................... 
  2.2.........................................................................................................................  
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    แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน 

ค าอธิบายแบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(กรณีกระทรวงเจ้าสังกัดจัดส่งรายงานต่อกระทรวงการคลัง 

หรือจังหวัดสง่รายงานในภาพรวมจังหวัดต่อกระทรวงการคลัง)) (แบบ ปค. 2) 

 (๑) ระบุกระทรวงเจ้าสังกัดของหน่วยงานของรัฐ หรือจังหวัด แล้วแต่กรณี ที่ประเมินผลการ
ควบคุมภายในในภาพรวมของกระทรวง หรือในภาพรวมของจังหวัด 

 (2) ระบุวันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลาการด าเนินงานประจ าปีที่ได้ประเมินผลการควบคุมภายใน 

 (3) ระบุชื่อกระทรวงเจ้าสังกัดของหน่วยงานของรัฐ หรือชื่อจังหวัดที่ประเมินผลการควบคุม
ภายในในภาพรวมของกระทรวง หรือในภาพรวมของจังหวัด 

 (4) ลงลายมือชื่อปลัดกระทรวงเจ้าสังกัด หรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี 

 (5) ระบุต าแหน่งปลัดกระทรวงเจ้าสังกัด หรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี 

 (6) ระบุวันเดือนปีที่รายงาน 

 (7) ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจ 

(8 )   ระบุการปรับปรุ งการควบคุมภายในเ พ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ ยงตาม (๙ )                   
ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป 

 

  หมายเหตุ การจัดส่งรายงานการประเมินการควบคุมภายในให้กระทรวงการคลัง ให้จัดส่ง
หนังสือถึง กรมบัญชีกลาง 
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    แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน 

แบบ ปค. 3 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคมุภายใน 
(กรณีหน่วยงานของรัฐไมอ่ยู่ในสังกัดกระทรวง) 

เรียน  ปลัดกระทรวงการคลัง 

                   (๑)                            ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่   (๒)        เดือน                         พ.ศ.                 ด้วยวิธีการที่หน่วยงาน
ก าหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ  การควบคุม
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจ
ของหน่วยงานจะบรรลวุัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 
ด้านการรายงานที่เก่ียวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน 

จากผลการประเมินดังกล่าว                  (๓)                         เห็นว่า การควบคุมภายในของ
หน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

                                         ลายมือชื่อ                              (4)                               . 

                                        ต าแหน่ง..............(5).................................................................... 

                                                  วันที่....(6)....... เดือน................พ.ศ. ................. 

กรณีมีความเสี่ยงส าคัญ และก าหนดจะด าเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในส าหรับความเสี่ยง
ดังกล่าวในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้ 

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือ
ปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน (7) 
  1.1.......................................................................................................................... ..... 
  1.2................................................................................................. .............................. 
2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน (8) 
  2.1.......................................................................................................................... .... 
  2.2............................................................................................................ 
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    แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน 

ค าอธิบายแบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(กรณีหน่วยงานของรัฐไมอ่ยู่ในสังกัดกระทรวง) (แบบ ปค. 3) 

 

 (1) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ 

 (2) ระบุวันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลาการด าเนินงานประจ าปีที่ได้ประเมินผลการควบคุมภายใน 

 (3) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ 

 (4) ลงลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

 (5) ระบุต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

 (6) ระบุวันเดือนปีที่รายงาน 

 (7) ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจ 

 (8) ระบกุารปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงตาม (7) ใน
ปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป 

 

 

 หมายเหตุ การจัดส่งรายงานการประเมินการควบคุมภายในให้กระทรวงการคลัง ให้จัดส่ง
หนังสือถึง กรมบัญชีกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
    แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน 

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

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด ........................(๒)......................... 

(๓) 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(๔) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     ............................................................... 
     ............................................................... 
     ............................................................... 
     ............................................................... 
๒. การประเมินความเสี่ยง 
     ............................................................... 
     ………………………………………………………. 
     ………………………………………………………. 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
     ............................................................... 
     ............................................................... 
     ............................................................... 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     ............................................................... 
     ............................................................... 
๕. กิจกรรมการติดตามผล 
     ............................................................... 
     ............................................................... 
 

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

 

ผลการประเมินโดยรวม (๕) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลายมือชื่อ .........................(๖)............................ 
ต าแหน่ง ...........................(๗)............................. 
วันที่ .....(๘)..... เดือน ................... พ.ศ. ............ 

แบบ ปค. 4 
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    แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน 

 

ค าอธิบายแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคมุภายใน (แบบ ปค. 4) 

 (๑) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ 

 (๒) ระบุวันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลาการด าเนินงานประจ าปีที่ประเมินองค์ประกอบของการ 
        ควบคุมภายใน 

 (๓) ระบุองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 

 (๔) ระบุผลการประเมิน/ข้อสรุปของแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในพร้อมความเสี่ยงที่ยัง
มีอยู่/จุดอ่อน 

 (๕) สรุปผลการประเมินโดยรวมขององค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ 

 (๖) ลงลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

 (๗) ระบุต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

 (๘) ระบุวันเดือนปีที่รายงาน 
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(๓) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ

หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

(๔) 
ความเสี่ยง 

(๕) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

(๖) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(๗) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(๘) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(๙) 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

       

 

 ลายมือชื่อ .........................(๑๐)............................. 

 ต าแหน่ง .........................(๑๑).................................                    

วันที่ ....(๑๒).... เดือน …............... พ.ศ. ..............

แบบ ปค.5 .................(1)..................... 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ..........(๒).......................... 
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ค าอธิบายแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) 

 (๑) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ 

 (๒) ระบุวันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลาการด าเนินงานประจ าปีที่ประเมินผลการควบคุมภายใน 

 (๓) ระบุภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการด าเนินงาน หรือภารกิจ
อ่ืนๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของภารกิจดังกล่าวที่ประเมิน 

 (๔) ระบุความเสี่ยงส าคัญของแต่ละภารกิจ 

 (๕) ระบุการควบคุมภายในของแต่ละภารกิจ เพ่ือลดหรือควบคุมความเสี่ยง  เช่น ขั้นตอน            
วิธีปฏิบัติงาน กฎเกณฑ ์

 (๖) ระบุผลการประเมินการควบคุมภายในว่ามีความเพียงพอและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
หรือไม่ โดยอาจระบุในลักษณะต่างๆ เช่น มีการก าหนดหรือสั่งการอย่างเป็นทางการ มีการปฏิบัติ
ตามอย่างต่อเนื่องและช่วยให้งานส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และหรือความเสี่ยงที่ลดลงหรือ
สามารถป้องกันได้ คุ้มค่ากับต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว 

 (๗) ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจ 

 (๘) ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงตาม (๗) ในปีงบประมาณหรือ
ปีปฏิทินถัดไป 

 (๙) ระบุชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบและก าหนดแล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี) ของการปรับปรุงการ  
        ควบคุมภายใน 

               กรณีการจัดท ารายงานในระดับกระทรวงหรือในภาพรวมของจังหวัด ให้ระบุชื่อหน่วยงาน      
        ของรัฐ ในระดับหน่วยงานของรัฐ เช่น กรม ก. ส านักงาน ข. เทศบาลต าบล ค. เป็นต้น 

(๑๐)  ลงลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

(๑๑)  ระบุต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

(๑๒)  ระบุวันเดือนปีที่รายงาน 
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แบบ ปค. 6 

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคมุภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 

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

ผู้ตรวจสอบภายในของ                    (๒)                            ได้สอบทานการประเมินผล
การควบคุมภายในของหน่วยงาน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่    (๓)   เดือน                    พ.ศ.        .ด้วยวิธีการ
สอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมวีัตถุประสงค์เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของ
หน่วยงานจะบรรลวุัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ  
ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งดา้นการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน 

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า  การควบคุมภายใน
ของ                (๔)                        .มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2561 

                                          ลายมือชื่อ                                  (๕)                                                                      

                                        ต าแหน่ง..........(๖)........................................................................ 

                                                  วันที่...(๗)........ เดือน................พ.ศ. ................. 

กรณีได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในแล้ว มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับ    
ความเสี่ยง และการควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายในส าหรับความเสี่ยงดังกล่าว 
ให้รายงานข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตดังกล่าวในวรรคสาม ดังนี้ 

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและ
หรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ ดังนี้ 

1. ความเสี่ยง (๘) 
 1.1.......................................................................................................................... ..... 

                  1.2........................................................................................................................ ......... 
2. การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน (๙) 
 2.1......................................................... ...................................................................... 
 2.2.......................................................................................................................... .... 
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ค าอธิบายแบบรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคมุภายในของผู้ตรวจสอบ
ภายใน (แบบ ปค. 6) 

 

 (๑) ระบุต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

 (๒) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐ 

 (๓) ระบุวันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลาการด าเนินงานประจ าปีที่ประเมินผลการควบคุมภายใน ซ่ึง
ผู้ตรวจสอบภายในด าเนินการสอบทานการประเมินดังกล่าว 

 (๔) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐ 

 (๕) ลงลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 (๖) ระบุต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 (๗) ระบุวันที่รายงาน 

 (๘) ระบุข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับความเสี่ยง 

 (๙) ระบุข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการควบคุมภายในและหรือ
การปรับปรงุการควบคุมภายในเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงตาม (๘) 
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แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน 

แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

 

 

ของ 

 

 

 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

โรงเรียน 
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แบบ ปค. ๑ 

หนังสือรบัรองการประเมินผลการควบคมุภายใน 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  (1) 

โรงเรียน                          (๒)                ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่    30       เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2563   ด้วยวิธีการที่หน่วยงานก าหนดซึ่ง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ  การควบคุมภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมวีัตถุประสงค์เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของ
หน่วยงานจะบรรลวุัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 
ด้านการรายงานที่เก่ียวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน 

จากผลการประเมินดังกล่าว  โรงเรียน           (๔)            เห็นว่า การควบคุมภายใน
ของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ. 2561 ภายใต้  
การก ากับดูแลของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  
(๕)..............                                                           

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือ         
ปีปฏิทินถัดไป สรุปไดด้ังนี้ (กรณีมีความเสี่ยง) 

งาน....................(6)................ 

ชื่อกิจกรรม.......................(7)...................... 

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน (8) 
  1.1................................................................................................................. .............. 
  1.2.......................................................................................................................... ... 
2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน (9) 
  2.1........................................................................ ....................................................... 
  2.2.......................................................................................................................... ..... 

 
ลายมือชื่อ         (10)                                                   . 

                                        ต าแหน่ง..............(11).................................................................... 
                                                  วันที่...(12)........ เดือน................พ.ศ. ................ 

. 
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ค าอธิบายแบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(ระดับหน่วยงานของรัฐ) (แบบ ปค. ๑) 

 
 (๑) ระบุต าแหน่งผู้ก ากับดูแลหน่วยงาน (ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา คือ 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ระดับโรงเรียน คือ ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา) 

 (๒) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ประเมินผลการควบคุมภายใน (ส านักงานคณะกรรมการ 
               การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือโรงเรียน 
 (๓) ระบุวันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลาการด าเนินงานประจ าปีที่ได้ประเมินผลการควบคุมภายใน                 
              (วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563) 
 (๔) ระบุชื่อหน่วยงานที่ประเมินผลการควบคุมภายใน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา      
               ขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือโรงเรียน 
 (๕) ระบุต าแหน่งผู้ก ากับดูแลของหน่วยงาน(ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา คือ 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ระดับโรงเรียน คือ ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา) 

 (๖) ระบุด้านในระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระบุกลุ่มในระดับ 
               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และระบุงานในระดับโรงเรียน 
 (7)  ระบุชื่อกิจกรรมที่ปรากฏในแบบ ปค. 5 
 (8)  ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ โดยน ารายละเอียดข้อมูลในแบบ ปค.5 ช่อง 5 มาระบุ 
 (9) ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายใน โดยน ารายละเอียดข้อมูลในแบบ ปค.5 ช่อง 6 มาระบุ 
 (10) ลงลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงาน (ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา คือ 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  หรือระดับโรงเรียน คือ ผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

 (11) ระบุต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน  
 (12) ระบุวันเดือนปีที่รายงาน (หัวหน้าหน่วยงานลงนามในรายวันใด ให้ระบุวันที่ลงนามวันนั้น 

เช่น  ลงนามวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ให้ระบุวันที่ 20 ตุลาคม 2563 
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โรงเรียน............................................ 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 

(1) 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(2) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     ............................................................... 
     ............................................................... 
๒. การประเมินความเสี่ยง 
     ………………………………………………………. 
     ………………………………………………………. 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
     ............................................................... 
     ............................................................... 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     ............................................................... 
     ............................................................... 
๕. กิจกรรมการติดตามผล 
     ............................................................... 
     ............................................................... 
 

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

 

ผลการประเมินโดยรวม (3) 
 โรงเรียน.......................................ได้ประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในครบ 5 
องค์ประกอบ ปรากฏว่า เปน็ไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลงัว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561  เพียงพอ  เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามโรงเรียนได้จัดท า
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปค.5 ด้วยแลว้ 
 

ลายมือชื่อ .........................(4)............................ 
ต าแหน่ง ...........................(5)............................. 
วันที่ .....(6)..... เดือน ................... พ.ศ. ............ 

 
 

แบบ ปค. 4 
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    แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน 

ค าอธิบายแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคมุภายใน (แบบ ปค. 4) 

(1) ระบุองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ โดยสรุปจุดประเมินของแต่ละ 
      องค์ประกอบเป็นความเรียน 

(2)  ระบุผลการประเมิน/ข้อสรุปของแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในพร้อมความเสี่ยงที่ยังมี
อยู่/จุดอ่อน 

(3) สรุปผลการประเมินโดยรวมขององค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ ว่า
เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 หรือไม่ อย่างไร 

(4)  ลงลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงาน (ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา คือ 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือโรงเรียน คือ ผู้อ านวยการโรงเรียน) 

(5) ระบุต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน  

(6) ระบุวันเดือนปีที่รายงาน (หัวหน้าหน่วยงานลงนามในรายงานวันใด ให้ระบุวันที่ลงนามวันนั้น เช่น 
ผอ.โรงเรียนลงนามวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ให้ระบุวันที่ 20 ตุลาคม 2563 
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    แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน 

แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(1) 
จุดที่ควรประเมิน 

(2) 
ความเห็น/ค าอธิบาย 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     (1) หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความยึดมั่น    
ในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม 
     (2) ผู้ก ากับดูแลของหน่วยงานแสดงให้เห็น   
ถึงอิสรภาพจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่ก ากับดูแล
ให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน 
รวมถึงการด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 
     (3) หัวหน้าหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กร
สายการบังคับบัญชาอ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์
ของหน่วยงานของรฐัภายใต้การก ากับดูแลของ    
ผู้ก ากับดูแล 
     (4) หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึง        
ความมุ่งม่ันในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษา
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
     (5) หน่วยงานก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบ
การควบคุมภายใน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน 

 
      
 

 

สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ (3) 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
 

ลายมือชื่อ .........................(4)............................ 
วันที่ .....(5)..... เดือน ................... พ.ศ. ............ 
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แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(1) 
จุดที่ควรประเมิน 

(2) 
ความเห็น/ค าอธิบาย 

2. การประเมินความเสี่ยง 
     (6) หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์การควบคุม
ภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและ     
เพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยง 
ที่เก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์ 
    (7) หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่าง
ครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยง
เพ่ือก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น 
     (8) หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการ
ทุจริต เพ่ือประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผล
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 
     (9) หน่วยงานระบุและประเมินการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอยา่งมีนัยส าคัญ 
ต่อระบบควบคุมภายใน 

 
      
 

 

สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ (3) 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
 

ลายมือชื่อ .........................(4)............................ 
วันที่ .....(5)..... เดือน ................... พ.ศ. ............ 
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    แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน 

แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(1) 
จุดที่ควรประเมิน 

(2) 
ความเห็น/ค าอธิบาย 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
     (10) หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรม    
การควบคุม เพ่ือลดความเสี่ยงในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
     (11) หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรม    
การควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุน 
การบรรลุวัตถุประสงค์ 
     (12) หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม
โดยก าหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลส าเร็จ  
ที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อน า
นโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง 
 

 
      
 

 

สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ (3) 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
 
 

ลายมือชื่อ .........................(4)............................ 
วันที่ .....(5)..... เดือน ................... พ.ศ. ............ 
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    แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน 

แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(1) 
จุดที่ควรประเมิน 

(2) 
ความเห็น/ค าอธิบาย 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     (13) หน่วยงานจัดท าหรือจัดหาและ         
ใช้สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องและมีคุณภาพที่สนับสนุน
ให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในทีก่ าหนด 
     (14) หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับ
สารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความ
รับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความ
จ าเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการ
ควบคุมภายในที่ก าหนด 
     (15) หน่วยงานมีการสื่อสารกับบุคลภายนอก
เกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตาม   
การควบคุมภายในที่ก าหนด 
  
 
 

 
      
 

 

สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ (3) 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
 
 

ลายมือชื่อ .........................(4)............................ 
วันที่ .....(5)..... เดือน ................... พ.ศ. ............ 
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แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(1) 
จุดที่ควรประเมิน 

(2) 
ความเห็น/ค าอธิบาย 

๕. กิจกรรมการติดตามผล 
     (16) หน่วยงานระบุ พัฒนาและด าเนินการ
ประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงานและหรือ      
การประเมินผลเป็นรายครั้งตามท่ีก าหนดเพ่ือให้
เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายใน 
     (17) หน่วยงานประเมินผลและสื่อสาร
ข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายใน
อย่างทนัเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้ก ากับดูแล
เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่าง
เหมาะสม 
 

 

 

สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ (3) 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
 
 

ลายมือชื่อ .........................(4)............................ 
วันที่ .....(5)..... เดือน ................... พ.ศ. ............ 
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    แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน 

 

ค าอธิบายและแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(1) หัวข้อของจุดประเมินต่างๆ ที่หน่วยงานต้องประเมิน 
(2) หน่วยงานต้องประเมินว่าหัวข้อจุดประเมินต่างๆ นั้น หน่วยงานมีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร 
(3) หน่วยงานต้องสรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติโดยรวมของแต่ละองค์ประกอบว่าเป็นอย่างไร 
(4) ผู้ประเมินเป็นคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
(5) ระบุวัน เดือน ปี ที่คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานด าเนินการ

ประเมินแล้วเสร็จ (คณะกรรมการฯ ประเมินแล้วเสร็จวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน 2563 ให้ระบุ
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563) 
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    แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน 

 
 

 

 

(1) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ

หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

(2) 
ความเสี่ยง 

(3) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

(4) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(5) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(6) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(7) 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

       

 

 ลายมือชื่อ .........................(8)............................. 

 ต าแหน่ง .........................(9).................................                   

วันที่ ....(๑0).... เดือน …............... พ.ศ. ..............

แบบ ปค.5 

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

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 
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    แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน 

ค าอธิบายแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) 

 (1) ระบุกิจกรรมตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ พร้อมทั้งวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

 (2) ระบุความเสี่ยงส าคัญที่ท าให้ภารกิจนั้นไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

 (3) ระบกุิจกรรมการปฏิบัติงานในแต่ละข้ันตอนของกิจกรรม  

 (4) ระบุผลการประเมินการควบคุมภายในว่ามีความเพียงพอและปฏิบัติตาม การควบคุม     
ที่มีอยู่ตาม(3) หรือไม่ 

 (5) ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจ 

 (6) ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงตาม (5) ในปีงบประมาณ 

 (7) ระบุชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบและระยะเวลาก าหนดแล้วเสร็จ 

 (8)   ลงลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงาน (ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ 
เลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา คือ 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือโรงเรียน คือ ผู้อ านวยการโรงเรียน) 

 (9)   ระบุต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน  

 (10) ระบุวันเดือนปีที่รายงาน (หัวหน้าหน่วยงานลงนามในรายงานวันใด ให้ระบุวันที่ลงนามวันนั้น เช่น  
  ผอ.โรงเรียนลงนามวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ให้ระบุวันที่ 20 ตุลาคม 2563 
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    แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน 

 

 

 
 

(1) 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

(2) 

ความเสี่ยง 

(3) 

การควบคุม
ภายใน 

ที่มีอยู่ 

(4) 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(5) 

ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่ 

(6) 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(7) 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

(8) 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการ
ประเมิน/
ข้อคิดเห็น 

        

 ลายมือชื่อ .........................(9)............................. 

 ต าแหน่ง .........................(10).................................                   

วันที่ ....(๑1).... เดือน …............... พ.ศ. ............. 

แบบติดตาม ปค.5 

โรงเรียน...................................... 
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 

                        ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2563 
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    แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน 

ค าอธิบายแบบรายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(แบบติดตาม ปค. 5) 

 (1) ระบุกิจกรรมตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ พร้อมทั้งวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

 (2) ระบุความเสี่ยงส าคัญท่ีท าให้ภารกิจนั้นไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

 (3) ระบุกิจกรรมการปฏิบัติงานในแต่ละข้ันตอนของกิจกรรม  

 (4) ระบุผลการประเมินการควบคุมภายในว่ามีความเพียงพอและปฏิบัติตามการควบคุม     
ที่มีอยู่ตาม(3) หรือไม่ 

 (5) ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจ 

 (6) ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงตาม (5) ในปีงบประมาณ 

 (7) ระบุชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบและระยะเวลาก าหนดแล้วเสร็จ 

 (8)   ระบุวิธีการติดตามจากอะไร (เอกสาร / สอบถาม / สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง) และแต่ละกิจกรรมใน
ช่อง (6) ได้ด าเนินการอย่างไร และสรุปผลการด าเนินงานในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพพร้อมทั้ง
ให้ความคิดเห็นว่าต้องด าเนินการจัดท าแผนการปรับปรุงเพ่ิมเติมหรือลดความเสี่ยวลงอยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้   

 (9)    ลงลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงาน (ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ 
เลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา คือ 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือโรงเรียน คือ ผู้อ านวยการโรงเรียน) 

 (10) ระบุต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน  

 (11) ระบุวันเดือนปีที่รายงาน (หัวหน้าหน่วยงานลงนามในรายงานวันใด ให้ระบุวันที่ลงนามวันนั้น เช่น  
   ผอ.โรงเรียนลงนามวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ให้ระบุวันที่ 20 ตุลาคม 2563 
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แบบ ปค. 6 

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคมุภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 

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

ผู้ตรวจสอบภายในของ                    (๒)                            ได้สอบทานการประเมินผล
การควบคุมภายในของหน่วยงาน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่     (๓)   เดือน                    พ.ศ.        .ด้วยวิธีการ
สอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของ
หน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ  
ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในของ  
                       (๔)                        .มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2561 

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือ
การปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้ (กรณีมีความเสี่ยง) 

1. ความเสี่ยง (5) 
   1.1................................................................................... ............................................ 

                    1.2........................................................................................................................  
2. การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน (6) 
   2.1...............................................................................................................................  
   2.2.......................................................................................................................... .... 

 

ลายมือชื่อ                              (7)                               . 

                                        ต าแหน่ง..........(8)........................................................................ 

                                                  วันที่...(9)........ เดือน................พ.ศ. ................. 
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    แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน 

ค าอธิบายแบบรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคมุภายในของ 
ผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค. 6) 

(๑) ระบุต าแหน่งผู้ก ากับดูแลหน่วยงาน (ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา คือ 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ) 

(๒) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ประเมินผลการควบคุมภายใน (ส านักงานคณะกรรมการ 
         การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ) 

(๓) ระบุวันเดือนปีสิ้นสุดงบประมาณ  (วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. ..................) 

(๔) ระบุชื่อหน่วยงานที่ประเมินผลการควบคุมภายใน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา      
        ขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ) 

 (5) ระบุข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตของผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายในเกี่ยวกับความเสี่ยง 

 (๖) ระบุข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตของผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการ 
        ควบคุมภายใน และหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงตาม (5) 

 (๗) ลงลายมือชื่อผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 

 (๘) ระบุต าแหน่งผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 

 (๙) ระบุวันเดือนปีที่รายงาน (ผู้อ านวยการหนว่ยตรวจสอบภายในลงนามในรายงานวันใดให้ระบุวันที่ลง
นามวันนัน้   
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    แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน 

แนวทางการปฏิบัติงานควบคุมภายในของ สพฐ. สพท.และโรงเรียน 
………………………………… 

ณ วันที่ 30 กันยายน ของทุกปี 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่ศึกษาและโรงเรียน           
ให้ด าเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

 ส านัก/กลุ่ม/หน่วย/งาน 
1. น าแบบ ปค.5 (ของปีที่แล้ว) มาติดตามผลการด าเนินงานว่าได้ด าเนินการตามแผน      

การปรับปรุงหรือไม่ ผลเป็นอย่างไร แล้วสรุปลงใน แบบติดตาม ปค. 5 
2. น ากิจกรรม/งานในระดับหน่วยงานย่อยมาวิเคราะห์หาความเสี่ยงตามแบบประเมิน      

การควบคุมภายในด้วยตัวเอง (แบบ CSA) 
3. เมื่อด าเนินการตามข้อ 1-2 เรียบร้อยแล้ว ให้น ากิจกรรม/งาน ที่ผลการด าเนินงานยังไม่ลด

ความเสี่ยงลงตามข้อ 1 และกิจกรรม/งานที่เป็นความเสี่ยงที่พบใหม่ตามข้อ 2 มาหา
มาตรการ/แนวทางการปรับปรุงแล้วก าหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาทีด่ าเนินการเสร็จ
แล้วสรุปลงใน  แบบ ปค. 5 (ปี 2563) 

4. จัดส่งแบบ ปค. 5 และแบบติดตาม ปค. 5 ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน 

 สพฐ./สพท./โรงเรียน 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการควบคุมภายใน 
2. น าแบบ ปค.5 (ของปีที่แล้ว) มาติดตามผลการด าเนินงานว่าได้ด าเนินการตามแผน       

การปรับปรุงหรือไม่ ผลเป็นอย่างไร แล้วสรุปลงใน แบบติดตาม ปค. 5 
3. ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (5 องค์ประกอบ) ในระดับหน่วยงาน       

แล้วสรุปลงใน แบบ ปค. 5 (ปี 2563) 
4. เมื่อด าเนินการตามข้อ 1-3 เรียบร้อยแล้ว ให้น ากิจกรรม/งานที่ผลการด าเนินงานยังไม่ลด

ความเสี่ยงลงตามข้อ 2 และกิจกรรม/งานที่เป็นความเสี่ยงที่พบใหมต่ามข้อ 3 และ     
แบบ ปค. 5 ของกลุ่ม/งาน ที่ส่งมาให้หน่วยงาน โดยให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณา
คัดเลือกกิจกรรม/งานที่เป็นความเสี่ยงในระดับหน่วยงานแล้วสรุปลงในแบบติดตาม ปค. 5 

5. น ารายละเอียดของกิจกรรม/งานที่ปรากฏในแบบ ปค. 5 มาใส่ในแบบ ปค. 1 
6. ระดับ สพท. ให้ด าเนินการสรุปความเสี่ยงของสถานศึกษาในสังกัดลงในแบบ ปค. 1  และ

ระดับ สพฐ.ให้ด าเนินการสรุปความเสี่ยงของ สพท. ลงในแบบ ปค. 1 
7. ส่งร่างรายงาน ปค.1  แบบ ปค. 4  แบบ ปค. 5 และแบบติดตาม ปค. 5 ให้ผู้อ านวยการ

หน่วยตรวจสอบภายในของ สพฐ. หรือ สพท. สอบทานร่างรายงานดังกล่าว               
แล้วผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายในสรุปผลการสอบทานลงใน แบบ ปค. 6 
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8. เมื่อผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายในสอบทานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้น าแบบรายงาน

ดังกล่าวเสนอเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือผู้อ านวยการส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาลงนาม 

9. ระดับโรงเรียนจัดส่งแบบ ปค.1  แบบ ปค. 4  แบบ ปค. 5  และแบบติดตาม ปค. 5     
ให้ สพท. ภายในวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี 

10. ระดับ สพท. จัดส่งแบบ ปค.1  แบบ ปค. 4  แบบ ปค. 5  และแบบติดตาม ปค. 5 และ
แบบ ปค.6 ให้ สพฐ. ภายในวนัที่ 30 พฤศจิกายน  ของทุกปี 

11. ระดับ สพฐ. จัดส่งแบบ ปค.1  แบบ ปค. 4  แบบ ปค. 5  แบบติดตาม ปค. 5 และ    
แบบ ปค.6  ให้ รมว.ศธ. และ สป.ศธ  ภายในวันที่ 30 ธันวาคม ของทุกปี 
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สรุปขั้นตอนการท ารายงาน 
 

1. หน่วยงานย่อย (ส านัก/กลุ่ม/หน่วย/งาน) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบฟอร์มของ ส านัก/กลุ่ม/หน่วย/งาน 
แบบ ปค. ๕ : รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
แบบติดตาม ปค. ๕ : รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ปค. ๕ 
(ปีท่ีแล้ว) 

แบบติดตาม ปค. ๕ 

แบบ ปค. ๕  
(ปีนี้) 

การประเมินด้วยตนเอง 
(CSA) 
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๒. หน่วยงาน (สพฐ. /สพท./โรงเรียน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แบบฟอร์มของ สพฐ./สพท./โรงเรียน 
แบบ ปค. ๑ :  หนังสือรับรองผลการประเมินการควบคุมภายใน 
แบบ ปค. ๔ :  รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
แบบ ปค. 5 :  รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
แบบติดตาม ปค. 5 : รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 
แบบ ปค. 6 (ใช้เฉพาะ สพฐ. และ สพท.) : รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
                                            ของผู้ตรวจสอบภายใน 

 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ปค. ๕ 
(ปีท่ีแล้ว) 

แบบติดตาม ปค. ๕ 

แบบ ปค. ๖ แบบ ปค. ๑ 

แบบ ปค. 5 (ปีนี้) 

แบบ ปค. ๔ 

แบบ ปค. ๕ 
(กลุ่ม) 

แบบประเมิน 5 
องค์ประกอบ 
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สรุปการจัดส่งรายงานการควบคุมภายใน  
สพฐ. /สพท./โรงเรียน ส านัก/กลุ่ม/หน่วย/งาน 

แบบรายงานที่ส่งให้ผู้ก ากับดูแล 
1. แบบ ปค.1  
2. แบบ ปค. 4 
3. แบบ ปค. 5 
4. แบบติดตาม ปค. 5 
5. แบบ ปค.6 (ส่งเฉพาะ สพท.) 
แบบรายงานที่เก็บไว้ที่หน่วยงาน 
แบบประเมิน 5 องค์ประกอบ 

แบบรายงานที่ส่งให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน 
1. แบบ ปค. 5 
2. แบบติดตาม ปค. 5 
 
แบบรายงานที่เก็บไว้ที่หน่วยงาน 
แบบ CSA 

แนวทางการส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคมุภายใน 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

หมายเหตุ : - สพท. ด าเนินการสรุปความเสี่ยงของโรงเรียนในสังกัดทั้ง 4 งาน ลงในแบบ ปค.1                                              
                        แล้วจัดสง่ให้ สพฐ. ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายนของทุกปี 
               - สพฐ. ด าเนินการสรุปความเสี่ยงของ สพท. ลงในแบบ ปค. 1 แล้วจัดส่งให้ รมว.ศธ.    
                        และ สป.ศธ.   ภายในวันที่ 30 ธันวาคมของทุกปี 

 
 

รมว.ศธ 

สพท. 

สป.ศธ 

สพฐ. 

โรงเรียน 

ส่งแบบแบบ ปค.1 แบบ ปค. 4 
แบบ ปค. 5 และแบบ ปค.6 
แบบติดตาม ปค. 5           
ส่วนแบบประเมินฯ            
เก็บไว้ทีห่น่วยงาน 

ส่งแบบแบบ ปค.1  
แบบ ปค. 4  แบบ ปค. 5  
และแบบติดตาม ปค. 5     
ส่วนแบบประเมินฯ            
เก็บไว้ทีห่น่วยงาน 
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รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
ของหน่วยงานของรฐั 
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แนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา ให้ด าเนินการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
กลุ่มงานทั้ง 4 งาน 
 1. น าแบบ ปค.5 (ปีงบประมาณ 2562) มาติดตามผลการด าเนินงานว่าได้ด าเนินการตาม
แผนการปรับปรุงหรือไม่ ผลการด าเนินงานเป็นอย่างไร แล้วสรุปลงในแบบติดตาม ปค.5 
 2. น ากิจกรรม/งานในระดับส่วนงานย่อยมาวิเคราะห์หาความเสี่ยงตามแบบประเมินการ
ควบคุมภายในด้วยตัวเอง (แบบ CSA) 
 3. เมื่อด าเนินการตามข้อ 1-2 เรียบร้อยแล้ว ให้น ากิจกรรม/งาน ที่ผลการด าเนินงานยังไม่ลด
ความเสี่ยงลงตามข้อ 1 และกิจกรรม/งาน ที่เป็นความเสี่ยงที่พบใหม่ตามข้อ 2 มาหามาตรการ/แนว
ทางการปรับปรุงแล้วก าหนดผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาที่ด าเนินการแล้วเสร็จ   แล้วสรุปลงใน        
แบบ ปค.5  
 4. จัดส่งแบบ ปค.5 และแบบติดตาม ปค.5 ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (งานบริหารทั่วไป)
หน่วยงาน (สถานศึกษา) 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 2. น าแบบ ปค.5 (ปีงบประมาณ 2562) มาติดตามผลการด าเนินงานว่าได้ด าเนินการตาม
แผนการปรับปรุงหรือไม่ ผลการด าเนินงานเป็นอย่างไร แล้วสรุปลงในแบบติดตาม ปค.5 
 3. ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (5 องค์ประกอบ 17 หลักการ) ของหน่วยงาน 
แล้วสรุปลงในแบบ ปค.4 
 4. เมื่อด าเนินการตามข้อ 1-3 เรียบร้อยแล้ว ให้น ากิจกรรม/งานที่มีผลการด าเนินงานยังไม่ลด
ความเสี่ยงลงตามข้อ 2  และกิจกรรม/งานที่เป็นความเสี่ยงที่พบใหม่ตามข้อ 3 และกิจกรรมตามแบบ 
ปค.5 ของกลุ่มงาน ที่ส่งมาให้หน่วยงาน โดยให้คณะท างาน/กรรมการร่วมกันพิจารณาคัดเลือก
กิจกรรม/งานที่เป็นความเสี่ยงในระดับหน่วยงาน แล้วสรุปลงในแบบ ปค.5 
 5. น ากิจกรรม/งานที่ปรากฏในแบบ ปค.5 มาสรุปเป็นความเรียงลงในแบบ ปค.1 
 6. ผู้รับผิดชอบการควบคุมภายใน ในสถานศึกษา น าแบบ ปค.1  แบบ ปค.4  แบบ ปค.5  
และแบบติดตาม ปค.5 เสนอผู้อ านวยการสถานศึกษาพิจารณาลงนาม 
 7. สถานศึกษาในสังกัดจัดส่ง แบบ ปค.1  แบบ ปค.4  แบบ ปค.5  และแบบติดตาม ปอ.3  
ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563  
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ตัวอย่าง 

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
ของหน่วยงานย่อย  

(งาน) 
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งานบริหารวิชาการ 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน  พ.ศ.  2562 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง 

หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืนๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 

 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 

1. การวางแผนการใช้และการ
ดูแลรักษาสื่อเทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอน  
   1.  เพ่ือให้ครูได้น าสื่อต่างๆ 
มาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 
   2. เพื่อให้ครูได้มีความรู้ด้าน
การดูแลรักษา การซ่อมแซมสื่อ
เทคโนโลยี  

1.ครูและบุคลากรยัง
ขาดความตระหนักถึงการ
ใช้สื่อต่างๆ  ให้เกิด
ประโยชน์อย่างคุ้มค่า  
  2.ครูบางส่วนยังขาด
ความรู้ความเข้าใจ และ
ความถนัด เกี่ยวกับ
วิธีการใช้งาน การดูแล
รักษา ซ่อมแซมสื่อ
เทคโนโลยี 

1.มีการประชุม
วางแผนก าหนด
เป้าหมายและการ
ด าเนินงานร่วมกัน 
 2.มีปฏิทินก ากับ  
นิเทศติดตามการ
ด าเนินงานตามแผน 
อย่างเป็นระบบ 

กิจกรรมการ
ควบคุมท่ีมีอยู่จริง
สามารถลดความ
เสี่ยงได้ในระดับ
หนึ่งแต่ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้   

จากการด าเนินการ
พบว่าครูบางส่วนยัง
ขาดความรู้ความ
เข้าใจ และความถนัด 
เกี่ยวกับวิธีการใช้งาน 
การดูแลรักษา และ
ซ่อมแซมสื่อ
เทคโนโลยี 

1.ประชุมวางแผน
ก าหนดเป้าหมายและ
การด าเนินงานร่วมกัน 
2.จัดอบรมและเชิญ
วิทยากรพัฒนาด้านการ
ใช้และการดูแลรักษาสื่อ
เทคโนโลยี 
3.จัดท าปฏิทินก ากับ 
นิเทศติดตามการด าเนิน 
งานตามแผน  อย่างเป็น
ระบบ 
4.รายงานสรุปการ 
ปฏิบัติงานเดือนละครั้ง 

งานบริหาร
วิชาการ 

30 กันยายน 
2563 

นางมะลิ รักษา 
 
 

 

แบบ ปค.5 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ 

หรือภารกิจตามแผน 
การด าเนินการ 

หรือภารกิจอ่ืนๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 
 

การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
 
 
 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 

 
 

 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 

2. การพัฒนาการอ่าน        
การเขียนภาษาไทย  
     เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียน       
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1          
ทุกคนอ่านออก เขียนได้  

1.ผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1       
บางคนอ่าน เขียน
ภาษาไทยไม่ได้ 
 2. การให้ความร่วมมือ
ก ากับดูแลของผู้ปกครอง
บางคนมีน้อย 

 
 

1.คัดกรองนักเรียนเป็น
รายบุคคล 
2.การประชุมหารือกับ
ครูและผู้ปกครอง 
3.วางแผนร่วมกัน
ด าเนินการแก้ไข 

 

กิจกรรมการ
ควบคุมท่ีปฏิบัติอยู่
สามารถ ลดความ
เสี่ยงได้ระดับหนึ่ง 
แต่ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์  

 

ผลการประเมิน
การอ่าน การเขียน     
ของผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1  
บางคนไม่เป็นที่น่า
พอใจ 

1.จัดกิจกรรมสอนเสริม 
นักเรียนที่อ่านไม่ออก 
เขียนไม่ได้ 
2.ผู้บริหารนิเทศติดตาม
อย่างต่อเนื่อง 

งานบริหารวิชาการ 
30 กันยายน 

2563 
นางชบา ขาวแดง  

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

ลายมือชื่อ      มะลิ  รักษา.....       
               ( นางมะลิ  รักษา) 
            หวัหน้างานบริหารวิชาการ 
     วันที่   15  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2562 
 

แบบ ปค.5 
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งานบริหารวิชาการ 

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคมุภายใน 

ณ  วันที ่ ๓๐  เดือน   กันยายน   พ.ศ.  ๒๕๖3 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ
ที่ส าคัญของหน่วยงาน    
ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุม
ภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมิน/

ข้อคิดเห็น 
 

1. การวางแผนการใช้และ
การดูแลรักษาสื่อ
เทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนการสอน  
   1.  เพ่ือให้ครูได้น าสื่อ
ต่างๆ มาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างคุ้มค่า
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้เรียน 
   2. เพื่อให้ครูได้มีความรู้
ด้านการดูแลรักษา การ
ซ่อมแซมสื่อเทคโนโลยี  

1.ครูและบุคลากรยัง
ขาดความตระหนักถึง
การใช้สื่อต่างๆ  ให้เกิด
ประโยชน์อย่างคุ้มค่า  
2.ครูบางส่วนยังขาด
ความรู้ความเข้าใจ และ
ความถนัด เกี่ยวกับวิธี 
การใช้งาน การดูแล
รักษา ซ่อมแซมสื่อ
เทคโนโลยี 

1.มีการประชุม
วางแผนก าหนด
เป้าหมายและการ
ด าเนินงาน
ร่วมกัน 
2.มีปฏิทินก ากับ  
นิเทศติดตามการ
ด าเนินงานตาม
แผน อย่างเป็น
ระบบ 

กิจกรรมการ
ควบคุมท่ีมีอยู่
จริงสามารถลด
ความเสี่ยงได้ใน
ระดับหนึ่งแต่ยัง
ไม่บรรลุวัตถุ 
ประสงค์ท่ีตั้งไว้   

จากการ
ด าเนินการ
พบว่าครู
บางส่วน 
ยังขาดความรู้
ความเข้าใจ 
และความถนัด 
เกี่ยวกับ
วิธีการใช้งาน 
การดูแลรักษา 
และซ่อมแซม
สื่อเทคโนโลยี 

1.ประชุมวางแผน
ก าหนดเป้าหมายและ
การด าเนินงาน
ร่วมกัน 
2.จัดอบรมและเชิญ
วิทยากรพัฒนาด้าน
การใช้และการดูแล
รักษาสื่อเทคโนโลยี 
3.จัดท าปฏิทินก ากับ  
นิเทศติดตามการ
ด าเนิน 
งานตามแผน อย่าง 
เป็นระบบ 

งานบริหาร
วิชาการ 

30 
กันยายน 
2563 
นางมะลิ 
รักษา 

 
 

จากการติดตามและ
ตรวจสอบเอกสาร 
พบว่าได้ด าเนินการ
ตามกิจกรรมการ
ควบคุม ดังนี้  
   1. มีการประชุม
ก าหนดเป้าหมาย มี
การจัดท าทะเบียนสื่อ     
การเรียนการสอน และ
การใช้สื่อต่างๆ  
   2. อบรมให้ความรู้ 
ในการใช้สื่อโดย
วิทยากรภายนอกท าให้
ครูมีความรู้ความเข้าใจ 

 

แบบติดตาม  ปค.5 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ
ที่ส าคัญของหน่วยงาน    
ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ทีม่ีอยู่ 

การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมิน/

ข้อคิดเห็น 
 

     4. รายงานสรุป
การปฏิบัติงาน
เดือนละครั้ง
ด าเนินงานตาม
แผน อย่างเป็น
ระบบ 
 

 ในการใช้สื่อ
ประกอบการเรียนการ
สอนมากขึ้น 
   3. ผู้บริหารนิเทศ 
ก ากับ ติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง และมีการ
รายงานการใช้สื่ออย่าง
ต่อเนื่อง  

สรุปผลการควบคุม   
มีการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับสื่อการเรียนการ
สอนอย่างเป็นระบบและ
มีการใช้สื่อในการจัดการ
เรียนการสอนมากข้ึน
เป็นที่น่าพอใจ  

แบบติดตาม  ปค.5 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ
ที่ส าคัญของหน่วยงาน    
ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมิน/

ข้อคิดเห็น 
 

2. การพัฒนาการอ่าน        
การเขียนภาษาไทย  
     เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียน       
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1          
ทุกคนอ่านออก เขียนได้  

1.ผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1       
บางคนอ่าน เขียน
ภาษาไทยไม่ได้ 
2.การให้ความ
ร่วมมือก ากับดูแล
ของผู้ปกครองบาง
คนมีน้อย 

 
 

1.คัดกรองนักเรียน
เป็นรายบุคคล 
2.การประชุมหารือ
กับครูและผู้ปกครอง 
3.วางแผนร่วมกัน
ด าเนินการแก้ไข 

 

กิจกรรมการ
ควบคุมท่ีปฏิบัติ
อยู่สามารถ ลด
ความเสี่ยงได้
ระดับหนึ่ง แต่ยัง
ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์  

 

ผลการ
ประเมินการ
อ่าน การเขียน     
ของผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษาปี
ที่ 1  บางคนไม่
เป็นที่น่าพอใจ 

1.จัดกิจกรรมสอน
เสริม นักเรียนที่
อ่านไม่ออก เขียน
ไม่ได้ 
2.ผู้บริหารนิเทศ
ติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง 

งานวิชาการ 
30 

กันยายน 
2563 
นางชบา 
ขาวแดง  

 
 
 
  

จากการตรวจสอบ
เอกสารและการ
สอบถามผู้เกี่ยวข้อง
พบว่า ได้ด าเนินการตาม
กิจกรรมการควบคุม 
ดังนี้ 
    1. ครมูีการจัดสอน
ซ่อมเสริมเป็นรายบุคคล
ให้กับนักเรียนกลุ่ม 
เป้าหมายหลังเลิกเรียน
ท าให้ผู้เรียนอ่านหนังสือ
ไดม้ากขึ้น แต ่ ยังอ่าน 
เขียนไม่คล่อง 
 

แบบติดตาม  ปค.5 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง

หน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ
ที่ส าคัญของหน่วยงาน    
ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมิน/

ข้อคิดเห็น 
 

           2. ผู้บริหารมีการ
ก ากับ ติดตาม อย่าง
ต่อเนื่อง 
    สรุปผลการควบคุม 
กิจกรรมการควบคุมทีมี่
อยู่สามารถลดความเสี่ยง
ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เป็นที่น่าพอใจ จึงได้
ด าเนินการจัดท า
แผนการควบคุมต่อไป 
และจะติดตาม ณ วันที่ 
30 กันยายน 2564)  

 
 

แบบติดตาม  ปค.5 

 

ลายมือชื่อ      มะลิ รักษา..............        
               ( นางมะลิ  รักษา) 
            หวัหน้างานบริหารวิชาการ 
     วันที่   10  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2563 
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การประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง 
Control self  Assessment (CSA) 

 
ขั้นตอนที่ 1  ให้วิเคราะห์งาน/กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง  พร้อมระบุวัตถุประสงค์ของงาน /  
                 กิจกรรมนั้น  (น าข้อมูลที่ได้ไปใส่ในแบบ ปค.5 ช่อง 1) 

1.1  เรื่อง  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
1.2 วัตถุประสงค์    
       เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 

ขั้นตอนที่ 2  งาน/กิจกรรมนั้นมีขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติอะไรบ้าง หรือท าอย่างไร ที่จะท าให้ 
                 บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

1.1  วิเคราะห์ผลการทดสอบ NT, O-NET 
1.2  ประชุมวางแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
1.3  ด าเนินการตามแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
1.4  นิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน 

ขั้นตอนที่ 3   ให้วิเคราะห์ว่าขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติจริง (จากข้อ 2) ในขณะประเมิน  
                  ปฏิบัติอย่างไร  

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติ (จากข้อ2) กิจกรรมที่ปฏิบัติ (น าข้อมูลไปใส่แบบ ปค.5 ช่อง 3) 
2.1 วิเคราะห์ผลการทดสอบ NT, O-NET    แต่งตั้งคณะท างานวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ของผู้เรียน 
2.2 ประชุมวางแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
 

ประชุมคณะท างานฯ  เพ่ือน าผลการวิเคราะห์ที่ได้จาก
ข้อ 2.1 มาวางแผนในการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไป
ตามกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด  

2.3 ด าเนินการตามแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
 

1. คัดกรองนักเรียนตามกลุ่ม อ่อน ปานกลาง เก่ง  
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียน        
ตามกลุ่มเป้าหมายอ่อน ปานกลาง และเก่ง ให้เป็นไป
ตามตัวชี้วัด ตามมาตรฐานจากข้อมูลฐานในข้อ 2.1 

2.4 นิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน  ผู้บริหารสถานศึกษานิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผล
การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 



62 
    แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน 

 
ขั้นตอนที่ 4  จากกิจกรรมที่ปฏิบัติอยู่ผลการประเมินเป็นอย่างไร (บรรลุวัตถุประสงค์ /ไม่บรรลุ 

      วัตถุประสงค์)  ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยงอะไร 
1.1 จากการประเมินผลการควบคุม (น าข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.5 ช่อง 4) พบว่า  

กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงลงได้ระดับหนึ่งแต่ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

4.2 ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยง (น าข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.5 ช่อง 4) 
“ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขอผู้เรียนยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด” 
 

ขั้นตอนที่ 5  ให้พิจารณาว่า ถ้าพบยังมีความเสี่ยงอยู่ (ปัญหา) เกิดจากสาเหตุอะไร จะแก้ไขอย่างไร 
                ใครเป็นคนแก้ไข  

ปัญหา/สาเหตุ การแก้ไข(การปรับปรุงการควบคุม  
(น าข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.5 ช่อง 6) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ (น าข้อมูลไป
ใส่ในแบบ ปค.5 ช่อง 7) 

ปัญหา:   
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ 

ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ที่ก าหนด 
สาเหต:ุ 
     รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ยังไม่หลากหลาย  

   1. จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
   2. วางแผนจัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน
การมอบหมายภารกิจ  ร่วมรับผิดชอบ
ในกิจกรรมต่าง ๆ 
   3. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน          
ที่หลากหลาย และ สรุปรายงานผล
หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม 
   4. นิเทศ ติดตาม และร่วมกัน
แก้ปัญหา 

กลุม่บริหารวิชาการ 
30 กันยายน 2564 
นางมะลิ รักษา 
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งานบริหารวิชาการ 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน  พ.ศ.  2563 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง 
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการ 
หรือภารกิจอ่ืนๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์  

(1) 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 

 
(2) 

การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
 
 
 
 

 
(3) 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 

 
 

(4) 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 
 

 
(5) 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

 
 
 

 
(6) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
 
 
 

(7) 

1. การพัฒนาการอ่าน        
การเขียนภาษาไทย  
     เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียน       
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1          
ทุกคนอ่านออก เขียนได้  

1. ผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1       
บางคนอ่าน เขียน
ภาษาไทยไม่ได้ 

2. การให้ความ
ร่วมมือก ากับดูแลของ
ผู้ปกครองบางคนมีน้อย 

 

1. คัดกรองนักเรียน
เป็นรายบุคคล 

2. การประชุมหารือ  
กับครูและผู้ปกครอง 

3. วางแผนร่วมกัน
ด าเนินการแก้ไข 

4. จัดกิจกรรมสอน
เสริม นักเรียนที่อ่าน   
ไม่ออก เขียนไม่ได้ 

5. ผู้บริหารนิเทศ
ติดตามอย่างต่อเนื่อง 

กิจกรรมการ
ควบคุมท่ีปฏิบัติอยู่
สามารถ ลดความ
เสี่ยงได้ระดับหนึ่ง 
แต่ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์  

 

ผลการประเมิน
การอ่าน การเขียน
ของผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1  
บางคนไม่เป็นที่น่า
พอใจ 

1. จัดกิจกรรมสอน
เสริม นักเรียน ที่อ่านไม่
ออก เขียนไม่ได้ 

2. จัดท าสมุดบันทึก
การพัฒนาการของ
นักเรียนที่อ่านไม่ออก 
เขียนไม่ได้เป็นรายบุคคล 

3. จัดท าใบงานให้
นักเรียนกลับไปท าท่ีบ้าน
แล้วน ากลับมาส่งใน
วันรุ่งขึ้น 

งานบริหารวิชาการ 
30 กันยายน 2564 

นางชบา ขาวแดง  
 

 

แบบ ปค.5 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ 

หรือภารกิจตามแผน 
การด าเนินการ 

หรือภารกิจอ่ืนๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์  
(1) 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 

(2) 

การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
 
 
 
 
 
 

(3) 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 

 
 
 

(4) 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 
 
 
 

(5) 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

 
 
 
 
 

(6) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 

(7) 
 

 

 

 

 4. ประชุมผู้ปกครอง
นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย เดือน
ละครั้ง 

5. ผู้บริหารนิเทศติดตาม
อย่างต่อเนื่อง 

 

   2. การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 

1. ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับชาติ 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

2. รูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนยัง
ไม่หลากหลาย 

1. วิเคราะห์ผลการ
ทดสอบ NT, O-NET 

2. มีการประชุม
ร่วมกันในวางแผน
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

3. มีการติวให้กับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา  

     กิ จ ก ร รมกา ร
ค ว บ คุ ม ที่ มี อ ยู่
สามารถลดความ
เสี่ ย งลง ได้ ร ะดั บ
หนึ่งแต่ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของ
ผู้เรียนยังไม่เป็นไป 

   ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนยังไม่ได้ร้อยละ 
50 ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

1. จัดประชุมผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องต่อการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ 

2. วางแผนจัดท าปฏิทิน
ปฏิบัติงานการมอบหมาย
ภารกิจ  ร่วมรับผิดชอบใน
กิจกรรมต่าง ๆ 

งานบริหาร
วิชาการ 

30 กันยายน 
2564 

นางมะลิ รักษา 
 

 

แบบ ปค.5 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ 

หรือภารกิจตามแผน 
การด าเนินการ 

หรือภารกิจอ่ืนๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์  
(1) 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 

(2) 

การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
 
 
 
 
 
 

(3) 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 

 
 
 

(4) 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 
 
 
 

(5) 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

 
 
 
 
 

(6) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 

(7) 

  ปีที่ 3 และชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 
อย่างต่อเนื่อง 

ตา ม เ ป้ า ห ม า ย ที่
ก าหนด 

    3. จัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนที่หลากหลาย และ 
สรุปรายงานผลหลังจาก  
เสร็จสิ้นกิจกรรม 

4. นิเทศ ติดตาม และ
ร่วมกันแก้ปัญหา  

 

 
 

 

ลายมือชื่อ      มะลิ รักษา.............        
               ( นางมะลิ  รักษา) 
            หวัหน้างานบริหารวิชาการ 
     วันที่   10  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2563 

แบบ ปค.5 
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ตัวอย่าง  
รายงานการตดิตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

ของหน่วยงานของรัฐ 
(ระดบัโรงเรียน) 
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ตัวอย่าง  
ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ 

จัดท ารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
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ค าสั่งโรงเรียน.................................................. 
       ที ่            /2563 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
................................ 

 
 เพ่ือให้การด าเนินงานการประเมินผลการควบคุมภายในของโรงเรียน....................................
ประจ าปี ๒๕๖3 เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด อาศัยอ านาจตาม    
ข้อ ๕ และ ข้อ ๘ ของหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ประกอบมาตรา 39  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และมาตรา 27 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 
              1.1 ผู้อ านวยการโรงเรียน             ประธานกรรมการ 
              1.2 รองผู้อ านวยการโรงเรียน.       รองประธานกรรมการ 
              1.3 หัวหน้างานทั้ง 4 งาน              กรรมการ 
              1.4 หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป                                            กรรมการและเลขานุการ 
              1.5 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายใน                   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

    มีหน้าที่ ก าหนดวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน  ส่งเสริมสนับสนุนให้ค าแนะน า  ดูแล 
และก ากับติดตามการปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายใน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 

 

       /2. คณะกรรมการด าเนินงาน... 
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๒. คณะกรรมการด าเนินงานจัดท ารายงานการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน ประกอบด้วย 

               2.1 ผู้อ านวยการโรงเรียน                      ประธานกรรมการ 
               2.2 รองผู้อ านวยการโรงเรียน                           รองประธานกรรมการ 
               2.3  หวัหน้ากลุ่มงานทุกท่าน                      กรรมการ 
      2.4  หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป                                          กรรมการและเลขานุการ 
               2.5 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายใน                  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ดังนี้ 

๑. พัฒนาระบบและปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในระดับสถานศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานภาครัฐ  
พ.ศ.๒๕๖๑  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  โดยจัดให้มีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน และประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control self Assessment : CSA) 

๒. สรุปผลการประเมิน วางแผนปรับปรุง แก้ไขจุดอ่อนของระบบ โดยจัดท าแบบ ปค.๔, แบบ 
ปค.๕ และแบบติดตาม ปค.5   

๓. จัดท าหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑) เสนอผู้บริหารลงนาม         
รายงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒  ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 

๓. คณะกรรมการจัดท ารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน                
ระดับหน่วยงานย่อย ประกอบด้วย 

   3.1 งานบริหารวิชาการ 
                    3.1.1 หวัหน้างานบริหารวิชาการ                                      ประธานกรรมการ 
                    3.1.2 บุคลากรในงานบริหารวิชาการทุกคน       กรรมการ 
                    3.1.3 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายใน              กรรมการและเลขานุการ 

    3.๒  งานบริหารงบประมาณ 
            3.2.1 หัวหน้างานบริหารงบประมาณ                                 ประธานกรรมการ 
                    3.2.2 บุคลากรในงานบริหารงบประมาณทุกคน       กรรมการ 
                    3.2.3 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายใน              กรรมการและเลขานุการ 

    3.๓  งานบริหารงานบุคคล 
  3.3.1 หวัหน้างานบริหารบุคคล                                      ประธานกรรมการ 
                     3.3.2 บุคลากรในงานบริหารบุคคลทุกคน                 กรรมการ 
                     3.3.3 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายใน              กรรมการและเลขานุการ 

         /3.4 งานบริหารทั่วไป... 
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    3.๔  กลุ่มบริหารทั่วไป 
           3.4.1 หัวหน้างานบริหารทั่วไป                                          ประธานกรรมการ 
                   3.4.2 บุคลากรในงานบริหารทั่วไปทุกคน                  กรรมการ 
                   3.4.3 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายใน                กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ดังนี้  

๑. พัฒนาระบบและปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายในของส่วนงานย่อย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์       
ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานภาครัฐ       
พ.ศ.๒๕๖๑  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยจัดให้มีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน และประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control self Assessment : CSA) วางแผน
ปรับปรุง แก้ไขจุดอ่อนของระบบ ด าเนินการตามแผนการปรับปรุง พร้อมทั้งติดตาม ประเมินผล และ
รายงานผลการด าเนินงาน 

๒. สรุป และจัดท ารายงานตาม แบบ ปค.๕  และแบบติดตาม ปค.5  เสนอให้คณะกรรมการ
ด าเนินงานระดับหน่วยงาน  ภายในวันที่  15 ตุลาคม 2563  

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่  และเต็มความสามารถ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้เรียน และสถานศึกษา    
เป็นส าคัญ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่   1 ตุลาคม   พ.ศ.๒๕๖3 

  สั่ง ณ วันที่  30  กันยายน พ.ศ.2563 

 

      (........................................) 

                       ผู้อ านวยการโรงเรียน............................
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โรงเรียนบ้าน............................ 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน  พ.ศ.  2562 (ของปีท่ีแล้ว) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้ง

หน่วยงานของรัฐ 
หรือภารกจิตามแผน 

การด าเนินการ 
หรือภารกจิอื่นๆ ที่ส าคญัของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง 
 
 
 
 
 

การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
 
 
 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 

ความเสี่ยง 
ทีย่ังมีอยู่ 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 

งานบริหารวิชาการ 
1. การวางแผนการใช้และ
การดูแลรักษาสื่อ
เทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนการสอน  
   1.  เพ่ือให้ครูได้น าสื่อ
ต่างๆ มาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างคุ้มค่า
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้เรียน 
   2. เพื่อให้ครูได้มีความรู้
ด้านการดูแลรักษา การ
ซ่อมแซมสื่อเทคโนโลยี  

     
   1. ครูและบุคลากรยัง
ขาดความตระหนักถึง
การใช้สื่อต่างๆ  ให้เกิด
ประโยชน์อย่างคุ้มค่า  
    2. ครูบางส่วนยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจ 
และความถนัด เกี่ยวกับ
วิธีการใช้งาน การดูแล
รักษา ซ่อมแซมสื่อ
เทคโนโลยี 

 
1. มีการประชุม

วางแผนก าหนด
เป้าหมายและการ
ด าเนินงานร่วมกัน 

2. มีปฏิทินก ากับ  
นิเทศติดตามการ
ด าเนินงานตามแผน 
อย่างเป็นระบบ 

    
   กิจกรรมการ
ควบคุมท่ีมีอยู่จริง
สามารถลดความ
เสี่ยงได้ในระดับ
หนึ่งแต่ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้   

    
   จากการด าเนินการ
พบว่าครูบางส่วนยัง
ขาดความรู้ความ
เข้าใจ และความถนัด 
เกี่ยวกับวิธีการใช้งาน 
การดูแลรักษา และ
ซ่อมแซมสื่อ
เทคโนโลยี 

 
   1. ประชุมวางแผน
ก าหนดเป้าหมายและการ
ด าเนินงานร่วมกัน 
   2. จัดอบรมและเชิญ
วิทยากรพัฒนาด้านการใช้
และการดูแลรักษาสื่อ
เทคโนโลยี 
   3. จัดท าปฏิทินก ากับ  
นิเทศติดตามการ
ด าเนินงานตามแผน อย่าง
เป็นระบบ 
   4. รายงานสรุปการ
ปฏิบัติงานเดือนละครั้ง 

 
งานบริหารวิชาการ 

30 กันยายน 2563 
นางมะลิ รักษา 

 
 

แบบ ปค.5 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ 

หรือภารกิจตามแผน 
การด าเนินการ 

หรือภารกิจอ่ืนๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 
 

การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
 
 
 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 

 
 

 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 

2. การพัฒนาการอ่าน        
การเขียนภาษาไทย  
     เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียน       
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1          
ทุกคนอ่านออก เขียนได้  

  1. ผู้เรียน             
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1       
บางคนอ่าน เขียน
ภาษาไทยไม่ได้ 
   2. การให้ความ
ร่วมมือก ากับดูแลของ
ผู้ปกครองบางคนมีน้อย 
 
 
 
 
 

   1. คัดกรองนักเรียน
เป็นรายบุคคล 
   2. การประชุมหารือ
กับครูและผู้ปกครอง 
   3. วางแผนร่วมกัน
ด าเนินการแก้ไข 

กิจกรรมการ
ควบคุมท่ีปฏิบัติอยู่
สามารถ ลดความ
เสี่ยงได้ระดับหนึ่ง 
แต่ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์  

 

ผลการประเมิน
การอ่าน การเขียน     
ของผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1  
บางคนไม่เป็นที่น่า
พอใจ 

   1. จัดกิจกรรมสอน
เสริม นักเรียนที่อ่าน     
ไม่ออก เขียนไม่ได้ 
   2. ผู้บริหารนิเทศ
ติดตามอย่างต่อเนื่อง 

งานบริหารวิชาการ 
30 กันยายน 2563 

นางชบา ขาวแดง  
  

 

แบบ ปค.5 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ 

หรือภารกิจตามแผน 
การด าเนินการ 

หรือภารกิจอ่ืนๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 
 

การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
 
 
 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 

 
 

 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 

งานบริหารงบประมาณ   
3. การจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 
    เพ่ือให้แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียน และใช้แผนเป็น
เครื่องมือในการบริหาร
จัดการ 

 

   
   การบริหารจัดการ
องค์กรยังไม่เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 

     
   1. มีการสรุปผลและ
วิเคราะห์แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ในปีที่ผ่านมา
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลฐาน 
   2. มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการในการ
จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
   3. มีการก ากับ 
ติดตามการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม      
 

     
   กิจกรรมการ
ควบคุมท่ีปฏิบัติ  
อยู่จริงสามารถ   
ลดความเสี่ยงได ้ 
ในระดับหนึ่งแต่
การใช้จ่าย
งบประมาณ        
ยังไม่เป็นไป      
ตามเป้าหมายและ
ระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้ในแผน 

   
    1. ยังไม่ได้ใช้แผน
เป็นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการอย่าง
แท้จริง  
    2. การด าเนินงาน
ตามโครงการ/
กิจกรรมไม่เป็นไป
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี  

  
   1. จัดท าปฏิทินการ 
ด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรม 
  2. ให้รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรม ภายใน 7 วัน
หลังเสร็จสิ้นการ
ด าเนินการ 
   3. นิเทศ ก ากับ ติดตาม
อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 
 

 
งานบริหาร
งบประมาณ 
พฤษภาคม 2563 
นางสาวกุหลาบ 
หอมหวล 

 

แบบ ปค.5 
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ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผน 

การด าเนินการ 
หรือภารกิจอ่ืนๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 
 

การควบคมุภายในที่มีอยู่ 
 
 
 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 

 
 

 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการควบคุมภายใน หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 

1. การบริหารงานพัสดุ 
 เพ่ือให้การบริหารงาน

พัสดุเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

   การบริหารจัดการ
ด้านพัสดุยังไม่เป็นไป
ตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 
ดังนี้ 
   1. มีการจัดทะเบียน
ทรัพย์สินไม่เป็นปัจจุบัน 
   2. มีการเปลี่ยนแปลง
เจ้าหน้าที่พัสดุบ่อยครั้ง
ท าให้ขาดความช านาญ
และทักษะในการใช้
เทคโนโลยีในการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับพัสดุ 
   3. ขาดการจัดท าแผน
ในการจัดหาพัสดุ 

   1. แต่งตั้งเจ้าหน้า
พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่
พัสดุ ในการบริหาร
จัดการด้านพัสดุเป็นไป
ตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 
   2. มีการบันทึกการ
เบิกจ่ายพัสดุแต่ทะเบียน
คุมทรัพย์สินยังไม่เป็น
ปัจจุบัน 
   3. มีการตรวจสอบ 
ก ากับ ติดตาม การ
เบิกจ่ายพัสดุจาก
ผู้บริหาร และจากหน่วย
ตรวจสอบภายใน สพป.
พัทลุง เขต 2 

   กิจกรรมการ
ควบคมุที่มีอยู่มีความ
เพียงพอแต่เนื่องจาก
มีการเปลี่ยนแปลง
เจ้าหน้าที่พัสดุ
บ่อยครั้งท าให้การ
ปฏิบัติงาน         ไม่
ต่อเนื่อง และ  ไม่
เป็นปัจจุบัน พร้อม
ทั้งขาดทักษะและ
ความช านาญเกี่ยวกับ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
และการใช้เทคโนโลยี
ในการด าเนินงาน 

   1. จัดท าเบียนคุม
ทรัพย์สินไม่เป็น
ปัจจุบัน 
   2. เจ้าหน้าที่พัสดุ
ขาดความรู้ความ
เข้าใจระเบียบในการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับ
การบริหารงานพัสดุ 
   3. เจ้าหน้าที่พัสดุ
ขาดความช านาญใน
การใช้เทคโนโลยีใน
การปฏิบัติงาน 
   4. ขาดการจัดท า
แผนการจัดหาพัสดุ 
 

   1. จัดท าคู่มือการ   
ปฏิบัติงาน 
   2. จัดอบรมให้ความรู้แก่
เจ้าหน้าที่พัสดุ 
   3. ก าชับให้เจ้าหน้าที่พัสดุ
ศึกษาระเบียบและรูปแบบการ
จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สิน 
   4. ผู้บริหารตรวจสอบความ
ถูกต้อง การลงทะเบียนวัสดุ 
ครุภัณฑ์หลังการจัดซื้อจ้าง 
  5. จัดท าแผนจัดหาพัสดุที่
ชัดเจน โดยการประชุมทุกฝ่าย
ที่เก่ียวข้องตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

งานบริหาร
งบประมาณ 
30 กันยายน 
2563 
นางพุดซ้อน 
บานเย็น 

แบบ ปค.5 



75 
    แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน 

 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ

ตามแผนการด าเนินการ 
หรือภารกิจอ่ืนๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 

การควบคุมภายในที่มี
อยู่ 
 
 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 

งานบริหารงานบุคคล 
5. ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา   
ไม่ผ่านการประเมิน 
วิทยฐานะ 
   1. เพ่ือให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องการจัดท า
ผลงานเพ่ือประเมินวิทย
ฐานะ 
   2. เพ่ือพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้
ผ่านการประเมินวิทยฐานะ 

    
   ข้าราชการครูเสนอ 
ขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ
มีน้อยเนื่องจากขาด
ความรู้ความเข้าใจในการ
จัดท าผลงานการ
ประเมิน 

   
   1. ศึกษาหลักเกณฑ์
การประเมินวิทยาฐานะ 
   2. ศึกษาสาเหตุ
ปัญหาที่ครูไม่ผ่านการ
ประเมินวิทยฐานะ 
   3. ส่งเสริมสนับสนุน
ให้ครูเข้ารับการอบรม 
   4. นิเทศ ติดตามให้
ความช่วยเหลือ 
 

     
   จากการประเมินผลการ
ควบคุม พบว่า ข้าราชการ
ครูผู้ประสงค์เลื่อนวิทย
ฐานะได้มีการศึกษา
หลักเกณฑ์การประเมิน
และโรงเรียนมีการ
สนับสนุนในการส่งครูเข้า
รับการอบรมและ
หน่วยงานต้นสังกัด ได้จัด
อบรมการเลื่อนวิทยฐานะ
แต่ยังมีปัญหาในส่วนของ
ค าปรึกษาในการจัดท า
ผลงานการประเมินจึงได้
วางแผนควบคุมต่อไป 

    
 ขาดท่ีปรึกษา
หรอื
ผู้เชี่ยวชาญ   
ที่จะให้
ค าแนะน า 
 

    
   1. หนว่ยงานต้นสังกัด 
ประสานงานให้มีที่ปรึกษา
ในการจัดท าผลงาน  
   2. สนับสนุนให้มีการ
สร้างเครือข่ายในการ
จัดท าผลงาน 
 

 
งานบริหารงาน
บุคคล 
30 กันยายน 
2563 
นางดาวเรือง 
เหลืองอร่าม 
 

แบบ ปค.5 



76 
    แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ 

หรือภารกิจตามแผน 
การด าเนินการ 

หรือภารกิจอ่ืนๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 
 

การควบคุมภายในที่มี
อยู่ 
 
 
 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 

งานบริหารทั่วไป 
6. ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
      เพ่ือให้นักเรียนได้รับ
สิทธิและโอกาสทางการ
ศึกษาเท่าเทียมกันและ
สามารถเรียนจบตาม
หลักสูตรก าหนดทุกคน 
 

   ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนยังไม่เข้มแข็ง
เท่าท่ีควร ยังมีนักเรียน
ออกกลางคัน 

   1. ศึกษาเด็กเป็น
รายบุคคล 
  2. คัดกรองเด็ก จัดเด็ก
ตามกลุ่มปกติ เสี่ยง และ
เด็กด้อยโอกาส 
   3. ส่งเสริมพัฒนาเด็ก
ให้เต็มตามศักยภาพ 
   4. ป้องกัน แก้ปัญหา 
   5. ส่งต่อไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
.  6. จัดกิจกรรมโฮมรูม 
   7. ประชุมผู้ปกครอง 

   จากการ
ประเมินผลการ
ควบคุมที่มีอยู่พบว่า 
สามารถลดความ
เสี่ยงลงได้ระดับ
หนึ่ง แต่การ
ด าเนินการในบาง
กิจกรรมยังไม่เป็น
ระบบและขาด
ความต่อเนื่อง 

   1. ขาดการนิเทศ
อย่างต่อเนื่อง 
   2 .ครูขาดคู่มือ
ด าเนินงาน 
   3. ครูขาดทักษะ
ในการจัดกิจกรรม
เสริมทักษะ / เสริม
วิชาการ 
   4. ผู้ปกครอง
บางส่วนไม่ให้ความ
ร่วมมือ 

   1. ผู้บริหารจัดท าแผน
นิเทศ 
   2. จัดหา/จัดท าคู่มือ
การด าเนินงานให้กับครู 
   3. จัดอบรมศึกษาดูงาน 
   4. จัดกิจกรรมเยี่ยม
บ้านอยา่งต่อเนื่อง 
   5. จัดประชุมผู้ปกครอง 
   6. จัดตั้งเครือข่าย
ผู้ปกครองแกนน า 

งานบริหารทั่วไป 
30 กันยายน 
2563 
นางบัว มิ่งขวัญ 

 
 

 
 
 

    ลายมือชื่อ   พุฒิ  พุฒิรักษ์         
              ( นายพุฒ พุฒิรักษ)์ 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้าน.................... 
      วันที่   20  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2562 
 

แบบ ปค.5 
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โรงเรียนบ้าน...................... 

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ณ  วันที่  ๓๐  เดือน   กันยายน   พ.ศ.  ๒๕๖3 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ
ที่ส าคัญของหน่วยงาน    
ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 

หนว่ยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมิน/

ข้อคิดเห็น 
 

1. การวางแผนการใช้และ
การดูแลรักษาสื่อ
เทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนการสอน  
   1.  เพ่ือให้ครูได้น าสื่อ
ต่างๆ มาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างคุ้มค่า
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้เรียน 
   2. เพื่อให้ครูได้มีความรู้
ด้านการดูแลรักษา การ
ซ่อมแซมสื่อเทคโนโลยี  

   1. ครูและ
บุคลากรยังขาดความ
ตระหนักถึงการใช้สื่อ
ต่างๆ  ให้เกิด
ประโยชน์อย่างคุ้มค่า  
   2. ครูบางส่วนยัง
ขาดความรู้ความ
เข้าใจ และความถนัด 
เกี่ยวกับวิธีการใช้งาน 
การดูแลรักษา 
ซ่อมแซมสื่อ
เทคโนโลยี 

   1. มีการประชุม
วางแผนก าหนด
เป้าหมายและการ
ด าเนินงานร่วมกัน 
   2. มีปฏิทินก ากับ  
นิเทศติดตามการ
ด าเนินงานตามแผน 
อย่างเป็นระบบ 

   กิจกรรมการ
ควบคุมท่ีมีอยู่จริง
สามารถลดความ
เสี่ยงได้ในระดับ
หนึ่งแต่ยังไม่
บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้ง
ไว้   

   จากการ
ด าเนินการ
พบว่าครู
บางส่วนยัง
ขาดความรู้
ความเข้าใจ 
และความถนัด 
เกี่ยวกับ
วิธีการใช้งาน 
การดูแลรักษา 
และซ่อมแซม
สื่อเทคโนโลยี 

   1. ประชุม
วางแผนก าหนด
เป้าหมายและการ
ด าเนินงานร่วมกัน 
   2. จัดอบรมและ
เชิญวิทยากรพัฒนา
ด้านการใช้และการ
ดูแลรักษาสื่อ
เทคโนโลยี 
   3. จัดท าปฏิทิน
ก ากับ  นิเทศติดตาม
การด าเนินงานตาม
แผน อย่างเป็นระบบ 

งานบริหาร
วิชาการ 

30 
กันยายน 
2563 
นางมะลิ 
รักษา 

 
 

จากการติดตามและ
ตรวจสอบเอกสาร พบว่าได้
ด าเนินการตามกิจกรรม
การควบคุม ดังนี้  
   1. มีการประชุมก าหนด
เป้าหมาย มีการจัดท า
ทะเบียนสื่อการเรียนการ
สอน และการใช้สื่อต่างๆ 
   2. อบรมให้ความรู้ใน
การใช้สื่อโดยวิทยากร
ภายนอก ท าให้ครูมีความรู้
ความเข้าใจ 

แบบติดตาม  ปค.5 

 



78 
    แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ
ที่ส าคัญของหน่วยงาน    
ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมิน/

ข้อคิดเห็น 
 

        4. รายงานสรุป
การปฏิบัติงาน
เดือนละครั้ง
ด าเนินงานตาม
แผน อย่างเป็น
ระบบ 
 

 ในการใช้สื่อ
ประกอบการเรียนการ
สอนมากขึ้น 
   3. ผู้บริหารนิเทศ 
ก ากับ ติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง และมีการ
รายงานการใช้สื่ออย่าง
ต่อเนื่อง  

สรุปผลการควบคุม   
มีการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับสื่อการเรียนการ
สอนอย่างเป็นระบบและ
มีการใช้สื่อในการจัดการ
เรียนการสอนมากข้ึน
เป็นที่น่าพอใจ  

แบบติดตาม  ปค.5 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง

หน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ
ที่ส าคัญของหน่วยงาน    
ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมิน/

ข้อคิดเห็น 
 

2. การพัฒนาการอ่าน        
การเขียนภาษาไทย  
     เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียน       
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1          
ทุกคนอ่านออก เขียนได้  

   1. ผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1       
บางคนอ่าน เขียน
ภาษาไทยไม่ได้ 
   2. การให้ความ
ร่วมมือก ากับดูแล
ของผู้ปกครองบาง
คนมีนอ้ย 

 
 

   1. คัดกรอง
นักเรียนเป็น
รายบุคคล 
   2. การประชุม
หารือกับครูและ
ผู้ปกครอง 
   3. วางแผนร่วมกัน
ด าเนินการแก้ไข 

 

กิจกรรมการ
ควบคุมท่ีปฏิบัติ
อยู่สามารถ ลด
ความเสี่ยงได้
ระดับหนึ่ง แต่ยัง
ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์  

 

ผลการ
ประเมินการ
อ่าน การเขียน     
ของผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษาปี
ที่ 1  บางคนไม่
เป็นที่น่าพอใจ 

 1. จัดกิจกรรม
สอนเสริม นักเรียน
ที่อ่านไม่ออก เขียน
ไม่ได้ 

2. ผู้บริหารนิเทศ
ติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง 

งานบริหาร
วิชาการ 

30 
กันยายน 
2563 
นางชบา 
ขาวแดง  

 
 
 
  

จากการตรวจสอบ
เอกสารและการ
สอบถามผู้เกี่ยวข้อง
พบว่า ได้ด าเนินการ 
ตามกิจกรรมการควบคุม 
ดังนี้ 
    1. ครูมีการจัดสอน
ซ่อมเสริมเป็นรายบุคคล
ให้กับนักเรียกกลุ่ม 
เป้าหมายหลังเลิกเรียน
ท าให้ผู้เรียนอ่านหนังสือ
ได้มากข้ึน แต ่ ยังอ่าน 
เขียนไม่คล่อง 

 

แบบติดตาม  ปค.5 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง

หน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ
ทีส่ าคัญของหน่วยงาน    
ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมิน/

ข้อคิดเห็น 
 

           2. ผู้บริหารมีการ
ก ากับ ติดตาม อย่าง
ต่อเนื่อง 
    สรุปผลการควบคุม 
กิจกรรมการควบคุมทีมี่
อยู่สามารถลดความเสี่ยง
ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เป็นที่น่าพอใจ จึงได้
ด าเนินการจัดท า
แผนการควบคุมต่อไป 
และจะติดตาม ณ วันที่ 
30 กันยายน 2564  
 

 

แบบติดตาม  ปค.5 

 



81 
    แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอ่ืนๆที่ส าคัญของ
หน่วยงาน    ของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

วิธีการติดตามและสรุปผล
การประเมิน/ข้อคิดเห็น 

 

งานบริหารงบประมาณ   
3. การจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
    เพ่ือให้แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียน และใช้แผนเป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการ 

 

   
   การบริหาร
จัดการ
องค์กรยังไม่
เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติ
การประจ าปี 
 

     
   1. มีการสรุปผลและ
วิเคราะห์แผนปฏิบัติ
การประจ าปี ในปีที่
ผ่านมาเพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลฐาน 
   2. มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการในการ
จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
   3. มีการก ากับ 
ติดตามการด าเนิน 
งานโครงการ/กิจกรรม      

     
   กิจกรรมการ
ควบคุมท่ีปฏิบัติ  
อยู่จริงสามารถ   
ลดความเสี่ยงได ้ 
ในระดับหนึ่งแต่
การใช้จ่าย
งบประมาณ        
ยังไม่เป็นไปตาม 
เป้าหมายและ
ระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้ในแผน 

   
    1. ยังไม่ได้
ใช้แผนเป็น
เครื่องมือในการ
บริหารจัดการ
อย่างแท้จริง  
    2. การ
ด าเนินงานตาม
โครงการ/
กิจกรรมไม่
เป็นไป
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี  

  
   1. จัดท าปฏิทนิ
การด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม 
  2. ให้รายงานผล
การด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม 
ภายใน 7 วันหลัง
เสร็จสิ้นการ
ด าเนินการ 
   3. นิเทศ ก ากับ 
ติดตามอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 
 

 
งานบริหาร
งบประมาณ 
พฤษภาคม 
2563 
นางสาว
กุหลาบ 
หอมหวล 

     
  จากการติดตามเอกสาร
การด าเนินงานตาม
กิจกรรมการควบคุม 
พบว่า ได้ด าเนินการตาม
กิจกรรมการควบคุมทุก
กิจกรรม ดังนี้ 
   1. มีการติดตามการ
ด าเนินงานตามปฏิทินการ
ด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรมทุกไตรมาส 
   2. มีการรายงานผล  
การด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปีหลังเสร็จสิ้น  

 

แบบติดตาม  ปค.5 

 



82 
    แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ

ภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ

ที่ส าคัญของหน่วยงาน    
ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

วิธีการติดตามและสรุปผล
การประเมิน/ข้อคิดเห็น 

 

       การด าเนินงาน 
   3. ผู้บริหารมีการก ากับ
ติดตามอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง  
   สรุปผลการด าเนินงาน
ตามกิจกรรมการควบคุม
สามารถลดความเสี่ยงได้ 
อยู่ในระดับที่น่าพอใจ  
 
 
 
 
 
 

 

 

แบบติดตาม  ปค.5 

 



83 
    แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกจิ
ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆทีส่ าคญัของ
หน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่ 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

วิธีการติดตามและสรุปผล
การประเมิน/ข้อคิดเห็น 

 

1. การบริหารงานพัสดุ 
 เพ่ือให้การ

บริหารงานพัสดุเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

   การบริหาร
จัดการด้านพัสดุ
ยังไม่เป็นไปตาม
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
   1. มีการจัด
ทะเบียน
ทรัพย์สินไม่เป็น
ปัจจุบัน 
   2. มีการ
เปลี่ยนแปลง
เจ้าหน้าที่พัสดุ
บ่อยครั้งท าให้
ขาดความช านาญ
และทักษะในการ
ใช้เทคโนโลยี 

   1. แต่งตั้งเจ้า
หน้าพัสดุ หัวหน้า
เจ้าหน้าที่พัสดุ ใน
การบริหารจัดการ
ด้านพัสดุเป็นไป
ตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
   2. มีการบันทึก
การเบิกจ่ายพัสดุ
แต่ทะเบียนคุม
ทรัพย์สินยังไม่เป็น
ปัจจุบัน 
   3. มีการ
ตรวจสอบ ก ากับ 
ติดตาม การ
เบิกจ่ายพัสดุ   

   กิจกรรมการ
ควบคุมที่มีอยู่มีความ
เพียงพอแต่เนื่องจาก
มีการเปลี่ยนแปลง
เจ้าหน้าที่พัสดุ
บ่อยครั้งท าให้การ
ปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง 
และไม่เป็นปัจจุบัน 
พร้อมทั้งขาดทักษะ
และความช านาญ
เกี่ยวกับระเบียบที่
เกี่ยวข้องและการใช้
เทคโนโลยีในการ
ด าเนินงาน 

   1. จัดท า
เบียนคุม
ทรัพย์สินไม่เป็น
ปัจจุบัน 
   2. เจ้าหน้าที่
พัสดุขาดความรู้
ความเข้าใจ
ระเบียบในการ
ด าเนินงาน
เกี่ยวกับการ
บริหารงานพัสดุ 
    

   1. จัดท าคู่มือ
การปฏิบัติงาน 
   2. จัดอบรมให้
ความรู้แก่
เจ้าหน้าที่พัสดุ 
   3. ก าชับให้
เจ้าหน้าที่พัสดุ
ศึกษาระเบียบและ
รูปแบบการจัดท า
ทะเบียนคุม
ทรัพย์สิน 
   4. ผู้บริหาร
ตรวจสอบความ
ถูกต้อง การ
ลงทะเบียนวัสดุ 
 

งานบริหาร
งบประมาณ 
30 
กันยายน 
2563 
นางพุดซ้อน 
บานเย็น 

   จากการติดตามเอกสาร
และสอบถามผู้เกี่ยวข้อง
พบว่าได้มีการด าเนินงาน
ตามกิจกรรมการควบคุม 
ดังนี้ 
   1. สพป.พช เขต 3 ได้
จัดท าคู่มือการปฏิบัติ 
งานด้านบริหารงาน
การเงิน บัญชี และพัสดุ 
และจัดส่งให้กับโรงเรียน
ในสังกัดและได้ใช้คู่มือ
ดังกล่าวเป็นแนวทางใน
การด าเนินงาน 
 

แบบติดตาม  ปค.5 

 



84 
    แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน 

 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกจิ
ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอ่ืนๆทีส่ าคญัของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มอียู่ 

การ
ประเมินผล

การ
ควบคุม
ภายใน 

ความเสี่ยง   
ที่ยังมีอยู่ 

 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

 

 ในการด าเนินงาน
เกี่ยวกับพัสดุ 
   3. ขาดการ
จัดท าแผนในการ
จัดหาพัสดุ 

จากผู้บริหารและ
จากหน่วยตรวจสอบ
ภายใน สพป.พช 
เขต 3 
 

       3. เจ้าหน้าที่
พัสดุขาดความ 
ช านาญในการใช้
เทคโนโลยีใน
การปฏิบัติงาน 
   4. ขาดการ
จัดท าแผนการ
จัดหาพัสดุ 
 

ครุภัณฑ์หลังการ
จัดซื้อจ้าง 
  5. จัดท าแผน
จัดหาพัสดุที่ชัดเจน 
โดยการประชุมทุก
ฝ่ายที่เก่ียวข้องตาม
งบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร 

    2. สพป.พช เขต 3 ได้จัดส่ง
ส าเนาระเบียบที่เกี่ยวกับการ
บริหารงานพัสดุ   ให้อย่าง
ต่อเนื่อง และได้ก าชับ และ
ก ากับ ติดตามอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องศึกษาค้นคว้า
หาความรู้และสร้างความเข้าใจ
ในการด าเนินงานเพื่อไม่ให้เกิด
ความผิดพลาดและจัดส่งเอกสาร
ขอเบิกได้ทันตามเวลา 
   3.  การจัดท าบัญชีวัสดุและ
การเบิกจ่ายวัสดุด าเนินการได้
ถูกต้อง ตลอดถึงการเก็บรักษา
พัสดุเป็นไปโดยความปลอดภัย 
ประหยัด และคุ้มค่า 

 

แบบติดตาม  ปค.5 

 



85 
    แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกจิ
ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอ่ืนๆทีส่ าคญัของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การ
ประเมินผล

การ
ควบคุม
ภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

 

          4. การจัดท าทะเบียน
ทรัพย์สินยังไม่เป็นปัจจุบัน 
เนื่องจากข้อมูลครุภัณฑ์ขาด
ความต่อเนื่องในแหล่งที่มาและ
ราคาที่ได้มา ประกอบกับมีการ
เปลี่ยนแปลเจ้าหน้าที่พัสดุ
บ่อยครั้งท าให้การสืบค้นข้อมูล
ได้ไม่ครบถ้วน 
   สรุปผลการควบคุมยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์มีความจ าเป็นต้อง
จัดท าแผนควบคุม และจะ
ติดตามใน ณ วันที่ 30 กันยายน 
2564 
 

 

 

แบบติดตาม  ปค.5 
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    แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกจิ
ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆทีส่ าคญัของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมิน/

ข้อคิดเห็น 
 

งานบริหารงานบุคคล 
5. ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา   
ไม่ผ่านการประเมินวิทย
ฐานะ 
   1. เพ่ือให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา    
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
การจัดท าผลงานเพ่ือ
ประเมินวิทยฐานะ 
   2. เพ่ือพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้
ผ่านการประเมินวิทยฐานะ 

    
   ข้าราชการครู
เสนอขอมีและ
เลื่อนวิทยฐานะ   
มีน้อยเนื่องจาก
ขาดความรู้ความ
เข้าใจในการจัดท า
ผลงานการประเมิน 

   
 1. ศึกษาหลักเกณฑ์
การประเมินวิทยา
ฐานะ 
   2. ศึกษาสาเหตุ
ปัญหาที่ครูไม่ผ่าน
การประเมินวิทย
ฐานะ 
   3. ส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูเข้า
รับการอบรม 
   4. นิเทศ ติดตาม
ให้ความช่วยเหลือ 
 

    
   จากการประเมินผล      
การควบคุมพบว่า 
ข้าราชการครู          
ผู้ประสงค์เลื่อนวิทย
ฐานะได้มีการศึกษา
หลักเกณฑ์การ
ประเมินและโรงเรียน
มีการสนับสนุนส่งครู
เข้ารับการอบรมเพ่ือ
เลื่อนวิทยฐานะแต่ยัง
มีปัญหาในส่วนของ
ค าปรึกษาในการ
จัดท าผลงานการ
ประเมินจึงได้วางแผน
ควบคุม 
 

    
   ขาดท่ี
ปรึกษาหรือ
ผู้เชี่ยวชาญ   
ที่จะให้
ค าแนะน า 
 

    
   1. หนว่ยงาน 
ต้นสังกัด ประสาน 
งานให้มี  ที่ปรึกษา
ในการจัดท าผลงาน  
   2. สนับสนุนให้มี
การสร้างเครือข่าย
ในการจัดท าผลงาน 
 

 
งานบริหาร    
งานบุคคล 
30 
กันยายน 
2563 
นางดาวเรือง 
เหลืองอร่าม 
 

     
   จากการติดตาม
เอกสารการด าเนินงาน
ตามกิจกรรมการควบคุม
พบว่า ได้ด าเนินการตาม
กิจกรรมการควบคุม 
โดย สพป.พช. เขต 3 
ได้อบรมสร้างความรู้
ความเข้าใจในการจัดท า
ผลงานแก่ข้าราชการครู
ในสังกัดเพ่ือสร้าง
เครือข่ายแกนน า   
   สรุปผลจากการ
ด าเนินการดังกล่าวท า
ให้มีข้าราชการครูเสนอ
ผลงานเพ่ิมข้ึน  

แบบติดตาม  ปค.5 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกจิ
ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆทีส่ าคญัของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมิน/

ข้อคิดเห็น 
 

งานบริหารทั่วไป 
6. ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
      เพ่ือให้นักเรียนได้รับ
สิทธิและโอกาสทางการ
ศึกษาเท่าเทียมกันและ
สามารถเรียนจบตาม
หลักสูตรก าหนดทุกคน 
 

   
    ร ะ บ บ ดู แ ล
ช่ ว ย เ ห ลื อ
นั ก เ รี ยนยั ง ไม่
เข้มแข็งเท่าท่ี 
ควร ยังมี
นักเรียนออก
กลางคัน 

   
  1. ศึกษาเด็กเป็น
รายบุคคล 
  2. คัดกรองเด็ก      
จัดเด็กตามกลุ่มปกติ 
เสี่ยง และเด็กด้อย
โอกาส 
   3. ส่งเสริมพัฒนาเด็ก
ให้เต็มตามศักยภาพ 
   4. ป้องกัน แก้ปัญหา 
   5. ส่งต่อไปยังหน่วย 
งานที่เก่ียวข้อง 
  6. จัดกิจกรรมโฮมรูม 
   7. ประชุมผู้ปกครอง 

    
   จากการประเมิน 
ผลการควบคุมที่มี
อยู่พบว่า สามารถ
ลดความเสี่ยงลงได้
ระดับหนึ่ง แต่การ
ด าเนินการในบาง
กิจกรรมยังไม่เป็น
ระบบและขาด
ความต่อเนื่อง 

    
   1. ขาดการ
นิเทศอย่าง
ต่อเนื่อง 
   2 .ครูขาด
คู่มือด าเนินงาน 
   3. ครูขาด
ทักษะในการจัด
กิจกรรมเสริม
ทักษะ / เสริม
วิชาการ 
   4. ผู้ปกครอง
บางส่วนไม่ให้
ความร่วมมือ 

    
   1. ผู้บริหาร
จัดท าแผนนิเทศ 
   2. จัดหา/จัดท า
คู่มือการ
ด าเนินงานให้กับ
ครู 
   3. จัดอบรม
ศึกษาดูงาน 
   4. จัดกิจกรรม
เยี่ยมบ้านอย่าง
ต่อเนื่อง 
   5. จัดประชุม
ผู้ปกครอง 
   6. จัดตั้งเครือ 
ข่ายผู้ปกครอง 
แกนน า 

 
  งานบริหาร
ทั่วไป 
30 
กันยายน 
2563 
นางบัว  
มิ่งขวัญ 

     
   จากการติดตาม
เอกสารและสอบถาม   
ผู้ที่เกี่ยวข้อง พบว่าได้
ด าเนินการตามกิจกรรม
การควบคุม ดังนี้ 
 1. มีการนิเทศติดตาม
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
  2. สพป.พช เขต 3 
ได้จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและ
อบรมให้ความรู้แก่
ข้าราชการครูและบุคลา
การทางกรรศึกษา 

แบบติดตาม  ปค.5 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกจิ
ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอ่ืนๆทีส่ าคญัของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมิน/

ข้อคิดเห็น 
 

          3. จัดกิจกรรมเยี่ยม
บ้านนักเรียนตามปฏิทิน 
  4. ประชุมผู้ปกครอง
เพ่ือสร้างความเข้าใจใน
การดูแลนักเรียนให้
ห่างไกลจากกลุ่มเสี่ยง
ต่าง ๆ เช่น เรื่องยาเสพ
ติด การตั้งครรภ์ในวัย
เรียน เป็นต้น 
   5. การจัดตั้ง
เครือข่ายผู้ปกครอง 
แกนน ายังไม่ได้
ด าเนินการตามแผนที่
ก าหนดไว้ 
 
     

 

แบบติดตาม  ปค.5 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกจิ
ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอ่ืนๆทีส่ าคญัของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมิน/

ข้อคิดเห็น 
 

          สรุปผลการควบคุม 
ยังด าเนินการไม่ครบ 
ถ้วนทุกกิจกรรรม
ประกอบกับการออก
กลางคันของนักเรียน  
ยังไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด และ
นักเรียนกลุ่มด้อยโอกาส
ซึ่งมีจ านวนมากยังได้รับ
การดูแลไม่ทั่วถึง จึง
วางแผนควบคุมและจะ
ติดตาม ณ วันที่ 30 
กันยายน 2564 
 

    ลายมือชื่อ      พุฒิ  พุฒิรักษ์        
               ( นายพุฒ พุฒิรักษ)์ 
    ผู้อ านวยการโรงเรียน..................... 
    วันที่   28  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2563 
 

แบบติดตาม  ปค.5 
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โรงเรียนบ้าน................... 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน  พ.ศ.  2563  

 

 

 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

 1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

      ผู้บริหารและบุคลากรมีทัศนคติที่ดีเอ้ือต่อการ
ควบคุมภายใน ให้ความส าคัญกับความซื่อสัตย์ 
จริยธรรม และความโปร่งใสในด าเนินงาน  มีการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีการก าหนดแนว
ทางการบริหาร และโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน ใน
การปฏิบัติงานที่ถูกต้อง รวมทั้งการปฏิบัติตนที่เป็น
แบบอย่างที่ด ีบุคลากรเข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าที่ 
รวมทั้งมีความรู้ความสามารถและทักษะในการ
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

      

      ปัจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมช่วยให้การ
ด าเนินงานควบคุมภายในที่มีอยู่มีประสิทธิภาพ 
เพียงพอ และเหมาะสม ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีและ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน  เน้นความซื่อสัตย์ 
จริยธรรม ความโปร่งใส ตรวจสอบได้  มีการก าหนด
ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานแต่ละต าแหน่งไว้อย่างชัดเจน มีการสร้าง
ขวัญก าลังใจแก่บุคลากร  สอดคล้องกับหลักเกณฑ์  
ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 
พ.ศ.2561   

2. การประเมินความเสี่ยง 

      มีการก าหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กรและระดับ
กิจกรรมชัดเจน เหมาะสม มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง
และระบุกิจกรรมความเสี่ยง ทั้งจากปัจจัยภายใน และ
ปัจจัยภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อการไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร และมีการบริหารจัดการความ
เสี่ยงที่เหมาะสม  

 

      การประเมินความเสี่ยงด าเนินการโดย        
การมีส่วนร่วมของบุคลการทุกคน ได้รับการพิจารณา
กลั่นกรองจากผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียน      
มีความเหมาะสม เพียงพอ และเป็นระบบ สามารถ
ใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานองค์กรได้อย่าง
เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิ ภาพตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน 

แบบ ปค .4 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

3. กิจกรรมการควบคุม 
       มีวธิีปฏิบัติงานและกิจกรรมการควบคุมความ
เสี่ยงที่ก าหนดไว้ในแผนการควบคุมฯ  มีการน า
ระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ ท าให้
มั่นใจได้ว่าเมื่อได้น าแผนการควบคุมภายในไปปฏิบัติ
แล้วจะเกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายและบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้  โดยมีการก ากับ ติดตาม    
และตรวจสอบการด าเนินงานจากผู้บริหาร ส่งผลให้
บุคลากรในสังกัด มีความตระหนักถึงความเสี่ยงที่จะ
เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานและเพ่ิมความระมัดระวัง
ในการปฏิบัติงานให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมาย     
ที่วางไว้ 

         
   กิจกรรมการควบคุมมีความสัมพันธ์ สอดคล้องกับ   
ความเสี่ยง และมีการด าเนินการอย่างจริงจัง มีการ
ก ากับติดตามและตรวจสอบจากผู้บริหารและหน่วย
ตรวจสอบภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ท าให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา       
มีความตระหนักถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติและเพ่ิมความระมัดระวังมากขึ้น  

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
       มีระบบข้อมูลสารสนเทศการศึกษาครบถ้วน 
สมบูรณ์ พร้อมใช้งาน และข้อมูลสารสนเทศท่ี
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  การรายงานทางการเงิน 
และการด าเนินงานตามนโยบาย และระเบียบปฏิบัติ
ต่างๆ  ที่ใช้ในการควบคุมและบริหารจัดการของ
องค์การ  รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศจากภายนอก
องค์การ มีการสื่อสารไปยังผู้บริหารภายในองค์การ
และสถานศึกษา เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามความ
รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
     ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาระดับองค์กร    
มีความครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นปัจจุบันและพร้อมใช้  
เพ่ือให้การบริการข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้รับบริการ 
และบุคคลภายนอก  มีความเหมาะสมและเพียงพอ
ตลอดจนมีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เป็นลาย
ลักษณ์อักษรให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับรู้ โดยมีช่องทางการ
ให้บริการหลายช่องทาง เช่น การติดต่อโดยตรง การ
ค้นคว้าผ่าน website การติดต่อทางโทรศัพท์ และ
การติดต่อผ่านกลุ่ม line 

5. กิจกรรม            
     มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  
ตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง  มีการ
ติดตามประเมินผลด้วยตนเองเป็นรายบุคคล และ
การประเมินโดยจากผู้บริหาร  เมื่อพบจุดอ่อนหรือ
ข้อบกพร่อง  ได้มีการก าหนดแผนการปรับปรุงและ
แก้ไขข้อบกพร่องทันทีและมีการวินิจฉัยสั่งการ ให้
ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง 

 
      การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
ระหว่างการปฏิบัติงาน การประเมินรายครั้ง การ
ปรับปรุงแก้ไข ตามข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ 
จากการตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุม
ภายในและอยู่ในระดับที่น่าพอใจ     
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ผลการประเมินโดยรวม 

 การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  ท าให้การควบคุมภายในที่มีอยู่มี
ประสิทธิภาพตามสมควร การประเมินความเสี่ยงด าเนินการได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง  ใชป้ระโยชน์    
ในการพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถก าหนดกิจกรรมการควบคุมให้มีความสัมพันธ์ 
สอดคล้องกับความเสี่ยง มีการจัดระบบสารสนเทศได้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน พร้อมใช้ 
ตลอดจนมีการสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงาน ผู้เกี่ยวข้องและสถานศึกษาในสังกัด ได้รับรู้ มีการติดตามผล    
การปฏิบัติงานครบถ้วนตามภารกิจที่ก าหนดอย่างเหมาะสม 

 

 

 

 

      ลายมือชื่อ      พุฒิ  พุฒิรักษ์        
               ( นายพุฒ พุฒิรักษ)์ 
    ผู้อ านวยการโรงเรียน....................... 
     วันที่   28  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2563 
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โรงเรียนบ้าน........................ 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน  พ.ศ.  2563 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง 
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการ 
หรือภารกิจอ่ืนๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 
 

การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
 
 
 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 

งานบริหารวิชาการ 
1. การพัฒนาการอ่าน        
การเขียนภาษาไทย  
     เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียน       
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1          
ทุกคนอ่านออก เขียนได้  

1. ผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1       
บางคนอ่าน เขียน
ภาษาไทยไม่ได้ 
2. การให้ความร่วมมือ
ก ากับดูแลของ
ผู้ปกครองบางคนมีน้อย 

 

1. คัดกรองนักเรียนเป็น
รายบุคคล 
2. การประชุมหารือ  
กับครูและผู้ปกครอง 
3. วางแผนร่วมกัน
ด าเนินการแก้ไข 
4. จัดกิจกรรมสอนเสริม 
นักเรียนที่อ่าน   ไม่ออก 
เขียนไม่ได้ 
5. ผู้บริหารนิเทศติดตาม
อย่างต่อเนื่อง 

กิจกรรมการ
ควบคุมท่ีปฏิบัติอยู่
สามารถ ลดความ
เสี่ยงได้ระดับหนึ่ง 
แต่ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์  

 

ผลการประเมิน
การอ่าน การเขียน
ของผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1  
บางคนไม่เป็นที่น่า
พอใจ 

1. จัดกิจกรรมสอนเสริม 
นักเรียน ที่อ่านไม่ออก 
เขียนไม่ได้ 
2. จัดท าสมุดบันทึกการ
พัฒนาการของนักเรียนที่
อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
เป็นรายบุคคล 
3. จัดท าใบงานให้
นักเรียนกลับไปท าท่ีบ้าน
แล้วน ากลับมาส่งใน
วันรุ่งขึ้น 

งานบริหารวิชาการ 
30 กันยายน 

2564 
นางชบา ขาวแดง  

 

 
 
 

แบบ ปค.5 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ 

หรือภารกิจตามแผน 
การด าเนินการ 

หรือภารกิจอ่ืนๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 
 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

 4. ประชุมผู้ปกครอง
นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย    
เดือนละครั้ง 

5. ผู้บริหารนิเทศติดตาม
อย่างต่อเนื่อง 

 

   2. การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 

1. ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับชาติ 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

2. รูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนยัง
ไม่หลากหลาย 

1. วิเคราะห์ผลการ
ทดสอบ NT, O-NET 

2. มีการประชุม
ร่วมกันในวางแผน
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

 

     กิจกรรมการ
ควบคุมท่ีมีอยู่
สามารถลดความ
เสี่ยงลงได้ระดับ
หนึ่งแต่ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของ
ผู้เรียนยังไม่เป็นไป 

   ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนยังไม่ได้ร้อยละ 
50 ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

1. จัดประชุมผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องต่อการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ 

2. วางแผนจัดท าปฏิทิน
ปฏิบัติงานการมอบหมาย
ภารกิจ  ร่วมรับผิดชอบใน
กิจกรรมต่าง ๆ 

งานบริหาร
วิชาการ 

30 กันยายน 
2564 

นางมะลิ รักษา 
 

 
 

แบบ ปค.5 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง 
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการ 
หรือภารกิจอ่ืนๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 

 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 
 

 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 

  3. มีการสอนเสริมให้กับ
นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 และ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
อย่างต่อเนื่อง 

ตามเป้าหมาย      
ที่ก าหนด 

    3. จัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนที่หลากหลาย 

4. นิเทศ ติดตาม และ
ร่วมกันแก้ปัญหา ในขณะท า
กิจกรรมประชุมสรุปงาน
หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม 

 

งานบริหารงบประมาณ 
1. การบริหารงานพัสดุ 

 เพ่ือให้การบริหารงาน
พัสดุเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

   การบริหารจัดการ
ด้านพัสดุยังไม่เป็นไป
ตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 
ดังนี้ 
   1. มีการจัดทะเบียน
ทรัพย์สินไม่เป็นปัจจุบัน 
   2. มีการเปลี่ยนแปลง
เจ้าหน้าที่พัสดุบ่อยครั้ง 

   1. แต่งตั้งเจ้าหน้า
พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่
พัสดุ ในการบริหาร
จัดการด้านพัสดุเป็นไป
ตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 
   2. มีการบันทึกการ
เบิกจ่ายพัสดุแต่ทะเบียน
คุมทรัพย์สินยังไม่เป็น
ปัจจุบัน 

   กิจกรรมการ
ควบคุมท่ีมีอยู่มี
ความเพียงพอแต่
เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลง
เจ้าหน้าที่พัสดุ
บ่อยครั้งท าให้การ
ปฏิบัติงานไม่ 

   1. จัดท าเบียนคุม
ทรัพย์สินไม่เป็น
ปัจจุบัน 
   2. เจ้าหน้าที่พัสดุ
ขาดความรู้ความ
เข้าใจระเบียบในการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับ
การบริหารงานพัสดุ 
    

   1. ส่งเสริม สนับสนุนการ
อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่
พัสดุ 
   2. ก าชับให้เจ้าหน้าที่พัสดุ
ศึกษาระเบียบและรูปแบบ
การจัดท าทะเบียนคุม
ทรัพย์สิน 
 
 

งานบริหาร
งบประมาณ 
30 กันยายน 
2564 
นางพุดซ้อน 
บานเย็น 

แบบ ปค.5 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง 
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการ 
หรือภารกิจอ่ืนๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 
 

การควบคมุภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 
 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 

 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 

 ท าให้ขาดความช านาญ
และทักษะในการใช้
เทคโนโลยีในการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับพัสดุ 
   3. ขาดการจัดท าแผน
ในการจัดหาพัสดุ 

  3. มีการตรวจสอบ 
ก ากับ ติดตาม การ
เบิกจ่ายพัสดุจาก
ผู้บริหารและจากหน่วย
ตรวจสอบภายใน 
สพป.พช เขต 3 
   4. มีคู่มือการปฏิบัติ 
งาน 
   5. มีการอบรมให้
ความรู้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุ 
 

เป็นปัจจุบัน พร้อม
ทั้งขาดทักษะและ
ความช านาญเกี่ยวกับ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
และการใช้เทคโนโลยี
ในการด าเนินงาน 
3. เจ้าหน้าที่พัสดุ
ขาดความช านาญ 
ในการใช้เทคโนโลยี
ในการปฏิบัติงาน 
   4. ขาดข้อมูลฐาน
ในการจัดท าทะเบียน
ทรัพย์สิน 
 

   3. ผู้บริหารตรวจสอบความ
ถูกต้อง การลงทะเบียนวัสดุ
ครุภัณฑ์หลังการจัดซื้อจ้าง 
  4. จัดท าแผนจัดหาพัสดุ
อย่างต่อเนื่อง 
   5. จัดหาข้อมูลฐานจากคน
รอบข้างเพ่ือให้ทะเบียนคุม
ทรัพย์สินมีความครบถ้วน 
สมบูรณ์ 
 

 

 

แบบ ปค.5 

แบบ ปค.5 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง 
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการ 
หรือภารกิจอ่ืนๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 
 
 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
 
 
 
 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 

งานบริหารบุคคล 
5................................. 

      

6...................................       

งานบริหารทั่วไป 
7. ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
      เพ่ือให้นักเรียนได้รับ
สิทธิและโอกาสทางการ
ศึกษาเท่าเทียมกันและ
สามารถเรียนจบตาม
หลักสูตรก าหนดทุกคน 

   
    ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนยังไม่เข้มแข็ง
เท่าท่ีควร ยังมีนักเรียน
ออกกลางคัน 

   
  1. ศึกษาเด็กเป็น
รายบุคคล 
  2. คัดกรองเด็ก      
จัดเด็กตามกลุ่มปกติ 
เสี่ยง และเด็กด้อย
โอกาส 

    
   จากการ
ประเมินผลการ
ควบคุมที่มีอยู่พบว่า 
สามารถลดความ
เสี่ยงลงได้ระดับหนึ่ง 
แต่การด าเนินการใน
บางกิจกรรมยังไม่ 

    
   1. การนิเทศ 
ติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง 
   2. ครูขาดทักษะ
ในการจัดกิจกรรม
เสริมทักษะ / เสริม
วิชาการ 

    
   1. ส่งเสริม สนับสนุน การ
อบรม พัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง
และครูศึกษาดูงานเพ่ือสร้าง
ประสบการณ์ในการช่วยเหลือ
นักเรียน 
   2. จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้าน
อย่างต่อเนื่อง 

งานบริหาร
ทั่วไป 30 
กันยายน 
2564 
นางบัว  
มิ่งขวัญ 

 

แบบ ปค.5 

แบบ ปค.5 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง

หน่วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผน 

การด าเนินการ 
หรือภารกิจอ่ืนๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 
 
 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
 
 
 
 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 

    3.กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 
   4. ป้องกัน แก้ปัญหา 
  และส่งต่อไปยัง
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
  5. จัดกิจกรรมโฮมรูม 
  6. ประชุมผู้ปกครอง     
  7. มีแผนนิเทศ 
  8. มีคู่มือการ
ด าเนินงานให้กับครู 
 

เป็นระบบและขาด
ความต่อเนื่อง 

   3. ผู้ปกครอง
บางส่วนไม่ให้ความ
ร่วมมือ 

  3. จัดประชุมผู้ปกครอง
เทอมละ 1 ครั้ง  
   4. จัดตั้งเครือข่าย
ผู้ปกครองแกนน า 
 

 

 
                          ลายมือชื่อ      พุฒิ  พุฒิรักษ์        
                                    ( นายพุฒ พุฒิรักษ)์ 
                           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้าน.............. 
                        วันที่ 28  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2563 
 

 

 

แบบ ปค.5 

แบบ ปค.5 
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แบบ ปค. ๑ 
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคมุภายใน 

เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 

โรงเรียนบ้าน.......................    ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ส าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 30 เดือน กันยายน  พ.ศ.2563  ด้วยวิธีการที่หน่วยงานก าหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ    พ.ศ. 
2561  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า  ภารกิจของหน่วยงาน  จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผล  ประสิทธิภาพ  ด้านการรายงาน   
ที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส  รวมทั้งด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย  ระเบียบ  และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 

จากผลการประเมินดังกล่าว  โรงเรียนบ้าน....................... เห็นว่า การควบคุมภายในของ
หน่วยงานมีความเพียงพอ  ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้การก ากับ
ดูแลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3    

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือ
ปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ ดังนี้  

     งานบริหารวิชาการ  
1. การพัฒนาการอ่าน การเขียนภาษาไทย 

1.1 ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  
1) ผลการประเมินการอ่าน การเขียนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  บางคนไม่เป็น

ที่น่าพอใจ     

1.2 การปรับปรุงการควบคุมภายใน  
1) จัดกิจกรรมสอนเสริม นักเรียน ที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 
2) จัดท าสมุดบันทึกการพัฒนาการของนักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้เป็น

รายบุคคล 
3) จัดท าใบงานให้นักเรียนกลับไปท าที่บ้านแล้วน ากลับมาส่งในวันรุ่งขึ้น 
4) ประชุมผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเดือนละครั้ง 
5) ผู้บริหารนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 
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2.  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2.1  ความเสี่ยงท่ีมีอยู่ท่ีต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังไม่ได้ร้อยละ 50 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2.๒ การปรับปรุงการควบคุมภายใน  
1) จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
2) วางแผนจัดท าปฏิทินปฏิบัติงานการมอบหมายภารกิจ  ร่วมรับผิดชอบในกิจกรรม

ต่าง ๆ 
3) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย 
4) นิเทศ ติดตาม และร่วมกันแก้ปัญหา ในขณะท ากิจกรรมประชุมสรุปงานหลังจาก

เสร็จสิ้นกิจกรรม 

     งานบริหารงบประมาณ 

 3. การบริหารงานพัสดุ 

3.1  ความเสี่ยงท่ีมีอยู่ท่ีต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  
1) จัดท าเบียนคุมทรัพย์สินไม่เป็นปัจจุบัน 
2)  เจ้าหน้าที่พัสดุขาดความรู้ความเข้าใจระเบียบในการด าเนินงานเกี่ยวกับการ

บริหารงานพัสดุ   

  3.๒ การปรับปรุงการควบคุมภายใน  
1) ส่งเสริม สนับสนุนการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุ 
2) ก าชับให้เจ้าหน้าที่พัสดุศึกษาระเบียบและรูปแบบการจัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สิน 
3) ผู้บริหารตรวจสอบความถูกต้อง การลงทะเบียนวัสดุครุภัณฑ์หลังการจัดซื้อจ้าง 
4) จดัท าแผนจัดหาพัสดุอย่างต่อเนื่อง 
5) จัดหาข้อมูลฐานจากคนรอบข้างเพ่ือให้ทะเบียนคุมทรัพย์สินมีความครบถ้วน 

สมบูรณ์ 
 4. …………………………………… 

4.1 ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  
1) ............................................................................ 
2) ………………………………………………………………….. 

4.2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน  
1) ………………………………………………………………………….. 
2) .................................................................................. 
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     งานบริหารบุคคล 
 5.  ................................      

 5.1 ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
1) .................................................................................... 
2) .....................................................................................  

       5.2 การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
1) .................................................................................... 
2) .....................................................................................  

 6.  ……………………………………. 

6.1  ความเสี่ยงท่ีมีอยู่ท่ีต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
1) .................................................................................... 
2) .....................................................................................  

6.2  การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
1) .................................................................................... 
2) ..................................................................................... 

    งานบริหารทั่วไป 
 7. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

   7.1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  
1)  การนิเทศ ติดตามอย่างต่อเนื่อง 
2)  ครูขาดทักษะในการจัดกิจกรรมเสริมทักษะ / เสริมวิชาการ 
3)  ผู้ปกครองบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือ 

7.2 การปรับปรุงการควบคุมภายใน  
1) ส่งเสริม สนับสนุน การอบรม พัฒนาครูอย่างต่อเนื่องและครูศึกษาดูงานเพ่ือสร้าง

ประสบการณ์ในการช่วยเหลือนักเรียน 
2) จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านอย่างต่อเนื่อง 
3) จัดประชุมผู้ปกครองเทอมละ 1 ครั้ง  
4) จัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครองแกนน า 

 

 

 

     ลายมือชื่อ      พุฒิ  พุฒิรักษ์        
               ( นายพุฒิ พุฒิรักษ)์ 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้าน.................. 
     วันที่   28  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2563 
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ภาคผนวก 
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ปฏิทินการด าเนินงานระบบการควบคุมภายใน 

 
วัน เดือน ปี กิจกรรม หมายเหตุ 

ตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม ของทุกปี 

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน สพฐ./สพท./
โรงเรียน 

ภายในวันที่ 31 
ตุลาคม ของทุกปี 

โรงเรียนด าเนินการ ดังนี้ 
- แจ้งให้ทุกงานด าเนินการจัดท าแบบติดตาม ปค.5 และ CSA และ

แบบ ปค.5 
- ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาจัดท าแบบติดตาม  ปค.5 
- จัดส่งรายงานการควบคุมภายในให้ สพท. 

 

ภายในวันที่ 30 
พฤศจิกายน ของ
ทุกปี 

สพท.ด าเนินการ ดังนี้ 
- แจ้งให้ทุกกลุ่มด าเนินการจัดท าแบบติดตาม ปค.5 แบบ CSA และ

แบบ ปค.5 
- ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาจัดท าแบบติดตาม ปค.5 

แบบ ปค.4  แบบ ปค.5  และ แบบ ปค.1 
- กลุ่มอ านวยการรวบรวม (ร่าง) แบบรายงานดังกล่าว เสนอ 

ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อสอบทาน 
- ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน จัดท าแบบ ปค.6 
- จัดส่งรายงานการควบคุมภายในให้ สพฐ. 

สพท. 

ภายในวันที่ 31 
ธันวาคม ของทุกปี 

สพฐ. ด าเนินการ ดังนี้ 
- แจ้งให้ทุกส านักด าเนินการจัดท าแบบติดตาม ปค.5 แบบ CSA 

และแบบ ปค.5 
- ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาจัดท าแบบติดตาม ปค.5 

แบบ ปค.4  แบบ ปค.5  และ แบบ ปค.1 
- ส านักอ านวยการรวบรวม (ร่าง) แบบรายงานดังกล่าว เสนอ 

ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อสอบทาน 
- ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน จัดท าแบบ ปค.6 

จัดส่งรายงานการควบคุมภายในให้ รมว.ศธ. และ สป.ศธ 

สพฐ. 

ระหว่าง
ปีงบประมาณ 

- ติดตามทบทวนแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตามความ
เหมาสม 
 

สพฐ./สพท./
โรงเรียน 
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คณะผู้จัดท า 
แนวทางการปฏิบัติงานการควบคุมภายในตามหลกัเกณฑ์กระทรวงการคลัง 

ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัตกิารควบคมุภายใน 

ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
ที่ปรึกษา 

1. นายสมศักดิ์  ภูมิกอง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 

2. นายสันติชัย  บัวทอง        รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 

3. นายสมหมาย  ถาวรกูล  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 

4. นายธีรภัทร์  ภาวะรีย์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 

5. นายศุภกร  วิแสง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 

คณะจัดท า 

1. นางปาริชาติ  ก้านสันเทียะ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 

2. นางอัจฉรา  สายคุณากร นักจัดการงานทัว่ไป 

3. นางสาวสุกัญญา  กวยทอง นักจัดการงานทั่วไป 

4. นางสาววรรณวิไล  ทรัพย์เกษมชัย นักจัดการงานทั่วไป 

5. นางสุภัสสรา ทองหาญ เจ้าพนักงานธุรการ 

6. นางสาวศิริพรรณ  จงดี เจ้าพนักงานธุรการ 

 

 

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



 




