
แนวทางการจดัทาํรายงานการตดิตาม
ประเมนิผลการควบคมุภายใน
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2562

กล�ุมอาํนวยการ
สาํนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา
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การจดัส�งรายงานการตดิตามประเมนิผลการควบคมุภายใน ประจาํปี
งบประมาณ ๒๕๖๒

ตามหนังสอืกระทรวงการคลงั ด�วนมาก ที่กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๐๕ ลงวนัที่๕
ตลุาคม ๒๕๖๑
เรื่อง หลกัเกณฑ�กระทรวงการคลงัว�าด�วยมาตรฐานและหลกัเกณฑ�ปฏบิตักิาร
ควบคมุภายในสาํหรบัหน�วยงาน
ของรฐั พ.ศ.๒๕๖๑ ความว�าด�วยพระราชบญัญตัวินัิยการเงนิการคลงัของรฐั พ.
ศ.๒๕๖๑ มผีลบงัคบัใช�เมื่อวนัที่๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บญัญตัใิห�
หน�วยงานของรฐัจดัให�มกีารตรวจสอบภายใน การควบคมุภายในและการ
บรหิารจดัการความเสี่ยง โดยให�ถอืปฏบิตัติามมาตรฐานและหลกัเกณฑ�ที่
กระทรวงการคลงักาํหนด

ตามหนังสอืสาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน ที่ศธ ๐๔๐๐๑/
ว ๕๔๗๓ ลงวนัที่๙ สงิหาคม ๒๕๖๒
เรื่อง การจดัส�งรายงานการตดิตามประเมนิผลการควบคมุภายใน ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
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ระดบัหน�วยงาน
ย�อย

( 4 งาน )
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สรปุขัน้ตอนการประเมนิและรายงาน
สาํหรบั 4 งาน

แบบ ปค.5

ปีที่แล�ว

ประเมนิการ
ควบคมุภายใน
ด�วยตนเอง(CSA)

แบบ
ตดิตาม

สรปุลงใน

แบบ ปค.5

ส�งแบบ ปค.5 , และแบบ ตดิตาม ปค.5

ให�หน�วยงาน
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กล�ุมบรหิารงานวชิาการ โรงเรยีน....................................
รายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน

สาํหรบัระยะเวลาการดาํเนนิงานสิ้นสดุวนัที่30 เดอืนกนัยายน พ.ศ. 2561
ภารกจิตามกฎหมายที่
จดัตัง้หน�วยงานของรฐั

หรอืภารกจิตาม
แผนการดาํเนนิการหรอื
ภารกจิอื่นๆ ที่สาํคญั
ของหน�วยงานของรฐั/

วตัถปุระสงค�

ความเสี่ยง การควบคมุภายในที่มอีย�ู การ
ประเมนิผล
การควบคมุ
ภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยงัมอีย�ู

การ
ปรบัปรงุ
การ

ควบคมุ
ภายใน

หน�วยงา
น
ที่

รบัผดิชอ
บ

งานยกระดบัผลสมัฤทธิ์
ทางการเรยีน (O –
NET)
เพื่อยกระดบั
ผลสมัฤทธิ์
ทางการเรยีนจากการ
ทดสอบระดบัชาตขิัน้
พื้นฐาน (O – NET)
ป.6 และ ม.3 ให�สงูขึ้น
ร�อยละ 3

ผลสมัฤทธิ์
ทางการ
เรยีน
จากการ
ทดสอบ
ระดบัชาติ
ขัน้พื้นฐาน
(O – NET)
ป.6
และ ม.3
ไม�เป็นไป
ตาม
เป�าหมาย

1.ศกึษาวเิคราะห�ข�อมลู
Test blue print
2. วางแผนการพฒันา
และการทดสอบ
ให�ครอบคลมุมาตรฐาน
และตวัชี้วดัตาม
กล�ุมสาระการเรยีนร�ูหลกั
3. กาํหนดกจิกรรมการ
จดัการเรยีนร�ู
4. พฒันาคลงัข�อสอบ
มาตรฐานการศกึษา
5. ดาํเนนิการจดักจิกรรม
การเรยีนร�ู
6. ดาํเนนิการวดั ตดิตาม

กจิกรรม
การ
ควบคมุที่
กาํหนดไว�มี
การปฏบิตัิ
ซึ่งสามารถ
ลดความ
เสี่ยงลงได�
ในระดบั
หนึ่งแต�
ยงัไม�บรรลุ
วตัถปุระสงค�
ที่กาํหนดไว�

งานยกระดบั
ผลสมัฤทธิ์
ทางการเรยีน (O
– NET) ไม�
เป็นไปตาม
เป�าหมาย
กาํหนด
เนื่องจาก
1. การจดั
กจิกรรม
การเรยีนร�ูไม�
สอดคล�อง
ตามมาตรฐาน
และตวัชี้วดั

1.
ส�งเสรมิ
สนับสนนุ
พฒันาครู
ในการ
จดัการ
เรยีนการ
สอน

2. สร�าง
เครอืข�าย
ทาง
วชิาการ
ภายใน
และ

31 ม.
ค.2562
นายรกั
ใจดี

31 ม.ี
ค.2562
นายรกั
ใจดี

31 ม.ค.
2562

( ( ( (

(6 (7

(

แบบ
ปค.5

ตวัอย�า



และประเมนิผล
7. สรปุและรายงานผล

ที่กาํหนด
2. ครมูทีกัษะ
ในการจดั การ
เรยีนการสอน
การคดิ
วเิคราะห�
ไม�เพยีงพอ

ภายนอก

3. พฒันา
ระบบ
นเิทศให�
เข�มแขง็

นายรกั
ใจดี

ภารกจิตามกฎหมายที่
จดัตัง้หน�วยงานของรฐั

หรอืภารกจิตาม
แผนการดาํเนนิการ
หรอืภารกจิอื่นๆที่

สาํคญัของหน�วยงาน
ของรฐั/วตัถปุระสงค�

(1)

ความเสี่ยง

(2)

การควบคมุ
ภายในที่มอีย�ู

(3)

การ
ประเมนิผล

การ
ควบคมุ
ภายใน

(4)

ความเสี่ยง
ที่ยงัมอีย�ู

(5)

การ
ปรบัปรงุ
การ

ควบคมุ
ภายใน

(6)

หน�วยงาน
ที่รบัผดิชอบ

(7)

วธิกีารตดิตาม
และสรปุผล

การประเมนิผล
ข�อคดิเหน็

(8)

แบบตดิตามลายมอืชื่อ...............................
............

(นายรกั ใจด)ีแบบตดิตาม
กล�ุมบรหิารงานวชิาการ

รายงานการตดิตามการประเมนิผลการควบคมุ

4(1) จากการตดิตามรายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน



งานยกระดบั
ผลสมัฤทธิ์
ทางการเรยีน (O –
NET)
เพื่อยกระดบั
ผลสมัฤทธิ์
ทางการเรยีนจากการ
ทดสอบระดบัชาตขิัน้
พื้นฐาน (O – NET)
ป.6 และ ม.3 ให�สงูขึ้น
ร�อยละ 3

ผลสมัฤทธิ์
ทางการ
เรยีนจาก
การ
ทดสอบ
ระดบัชาติ
ขัน้พื้นฐาน
(O – NET)
ป.6
และ ม.3
ไม�เป็นไป
ตาม
เป�าหมาย

1.ศกึษา
วเิคราะห�ข�อมลู
Test blue print
2.วางแผนการ
พฒันาและการ
ทดสอบ
ให�ครอบคลมุ
มาตรฐานและ
ตวัชี้วดัตามกล�ุม
สาระการเรยีนร�ู
หลกั
3.กาํหนดกจิกรรม
การจดัการเรยีนร�ู
4.พฒันาคลงั
ข�อสอบ
มาตรฐาน
การศกึษา
กจิกรรมการ
เรยีนร�ู 5.
ดาํเนนิการจดั
กจิกรรมการ
เรยีนร�ู
6. ดาํเนนิการวดั
ตดิตามและ
ประเมนิผล
7. สรปุและ
รายงานผล

กจิกรรม
การควบคมุ
ที่กาํหนด
ไว�มกีาร
ปฏบิตัซิึ่ง
สามารถ
ลดความ
เสี่ยงลงได�
ในระดบั
หนึ่งแต�ยงั
ไม�บรรลุ
วตัถปุระสง
ค�
ที่กาํหนดไว�

งาน
ยกระดบั
ผลสมัฤทธิ์
ทางการ
เรยีน (O–
NET)
ไม�เป็นไป
ตาม
เป�าหมาย
กาํหนด
เนื่องจาก
1.การจดั
กจิกรรม
การเรยีนร�ู
ไม�สอดคล�อง
ตามมาตร
ฐานและ
ตวัชี้วดัที่
กาํหนด
2. ครมูี
ทกัษะใน
การจดัการ
เรยีนการ
สอนการคดิ
วเิคราะห�
ไม�เพยีงพอ

1.
ส�งเสรมิ
สนับสนนุ
พฒันา
ครใูน
การจดั
การเรยีน
การสอน
2. สร�าง
เครอืข�าย
ทาง
วชิาการ
ภายใน
และ
ภายนอก
3.
พฒันา
ระบบ
นเิทศให�
เข�มแขง็

31 ม.ค.
2562

นายรกั ใจดี

31 ม.ีค.
2562

นายรกั ใจดี

31 ม.ค.
2562

นายรกั ใจดี

จากการตดิตาม
เอกสารพบว�า
1.มกีารพฒันาครู
โดยจดัประชมุ
เชงิปฏบิตักิาร
ยกระดบั
ผลสมัฤทธิ์การ
เรยีนการสอน
2.มกีารสร�าง
เครอืข�ายทาง
วชิาการ
ครอบคลมุ
กล�ุมเป�าหมาย
3.มกีารพฒันา
รปูแบบการนเิทศ
โดยใช�
COACHING
TEAMSและ
กระบวนการ PLC
ผลการดาํเนนิงาน
การยกระดบั
ผลสมัฤทธิ์
ทางการเรยีน
สงูขึ้นร�อยละ3.5
และ สามารถลด
ความเสี่ยงลงใน
ระดบัที่ยอมรบัได�



ลายมอืชื่อ...............................
............

(นายรกั ใจด)ี
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(2) การวเิคราะห�ตามแบบประเมนิการควบคมุภายในด�วยตนเอง (Control Self
Assessment : CSA)
1. ให�วเิคราะห�ภารกจิตามกฎหมายที่จดัตัง้หน�วยงานหรอืภารกจิตามแผนการ
ดาํเนนิการหรอืภารกจิอื่นๆ
ที่สาํคญัของหน�วยงานพร�อมระบวุตัถปุระสงค�จาํนวน 1 เรื่อง (นาํข�อมลูไปใส�
ปค.5 ช�อง 1)
1.1 เรื่อง การนเิทศการศกึษา
1.2 วตัถปุระสงค�
1. เพื่อพฒันาบคุลากรในหน�วยงานให�ได�รบัความร�ูเพิ่มความสามารถในการ
ปฏบิตังิานให�ดขีึ้น

2. เพื่อเสรมิสร�างขวญัและกาํลงัใจในการทาํงานของบคุลากร
2. ภารกจินัน้มขีัน้ตอนหรอืกระบวนการปฏบิตัอิะไรบ�าง หรอืทาํอย�างไรที่จะทาํ
ให�บรรลตุามวตัถปุระสงค�

2.1 จดัระบบการนเิทศงานวชิาการ และการเรยีนการสอนภายใน
สถานศกึษา

2.2 ดาํเนนิการนเิทศงานวชิาการ และการเรยีนการสอนในรปูแบบ
หลากหลาย และเหมาะสมกบัสถานศกึษา

2.3 ประเมนิผลการจดัระบบ และกระบวนการนเิทศการศกึษาในสถานศกึษา
2.4 พฒันาระบบและกระบวนการนเิทศงานวชิาการ และการเรยีนการสอน
ของสถานศกึษาโดยความ

ร�วมมอืกบัเขตพื้นที่การศกึษาอย�างใกล�ชดิ
2.5 แลกเปลี่ยนเรยีนร�ูและประสบการณ�การจดัระบบนเิทศการศกึษา

ภายในสถานศกึษากบัสถานศกึษา
อื่น หรอืเครอืข�ายการนเิทศการศกึษาภายในเขตพื้นที่การศกึษา

3. ให�วเิคราะห�ขัน้ตอนหรอืกระบวนการที่ปฏบิตัอิย�ู(จากข�อ 2) ดาํเนนิการ
อย�างไร

ขัน้ตอน/กระบวนการปฏบิตั (ิจาก
ข�อ 2)

การดาํเนนิการ (นาํข�อมลูไปใส�แบบ
ปค.5 ช�องที่3)

3.1 จดัระบบการนเิทศงานวชิาการ
และการเรยีนการ

สอนภายในสถานศกึษา

- มกีารจดัระบบการนเิทศงานวชิาการ
และการจดัการเรยีนการสอนภายใน
สถานศกึษา โดยมโีครงสร�างการ
ดาํเนนิงานชดัเจน

3.2 ดาํเนนิการนเิทศงานวชิาการ
และการเรยีนการ

สอนในรปูแบบหลากหลาย และ
เหมาะสมกบั

- มกีารนเิทศงานวชิาการ และการ
เรยีนการสอน ตามปฏทินิที่กาํหนดไว�
แต�ยงัขาดรปูแบบและวธิกีารที่
หลากหลาย ไม�สอดคล�องกบับรบิท

ตวัอย�า 6



สถานศกึษา ของสถานศกึษา

3.3 ประเมนิผลการจดัระบบ และ
กระบวนการนเิทศ

การศกึษาในสถานศกึษา

- มกีารประเมนิผลระบบและ
กระบวนการนเิทศการศกึษาภายใน
สถานศกึษาตามแผนที่กาํหนด

3.4 พฒันาระบบและกระบวนการ
นเิทศงานวชิาการ

และการเรยีนการสอนของ
สถานศกึษา โดยความ

ร�วมมอืกบัเขตพื้นที่การศกึษา
อย�างใกล�ชดิ

- มกีารพฒันาระบบและกระบวนการ
นเิทศงานวชิาการและการเรยีนการ
สอนของสถานศกึษา โดยความ
ร�วมมอืกบัเขตพื้นที่การศกึษาอย�าง
ใกล�ชดิ

3.5 แลกเปลี่ยนเรยีนร�ูและ
ประสบการณ�การจดัระบบ
นเิทศการศกึษาภายใน

สถานศกึษากบัสถานศกึษา
อื่น หรอืเครอืข�ายการนเิทศ

การศกึษาภายในเขต
พื้นที่การศกึษา

- มกีารแลกเปลี่ยนเรยีนร�ูและ
ประสบการณ�การ
นเิทศการศกึษาภายในสถานศกึษา
กบัสถานศกึษาอื่น ทัง้ภายในเขต
พื้นที่การศกึษาเป็นบางโอกาส แต�การ
แลกเปลี่ยนเรยีนร�ูกบัสถานศกึษาอื่น
ภายนอกเขตพื้นที่การศกึษา หรอืการ
เชญิวทิยากรภายนอกมาให�ความร�ู
ยงัทาํได�ไม�เพยีงพอ

4. ขัน้ตอนหรอืกระบวนการที่ปฏบิตัอิย�ูเป็นอย�างไร (บรรลวุตัถปุระสงค�/ไม�
บรรลวุตัถปุระสงค�)
ถ�าไม�บรรลวุตัถปุระสงค�มคีวามเสี่ยงอะไร

4.1 จากการประเมนิผลการควบคมุ (นาํข�อมลูไปใส�ในแบบ ปค.5 ช�องที่4)
พบว�ากจิกรรมการควบคมุที่กาํหนดไว�
มกีารปฏบิตัซิึ่งสามารถลดความเสี่ยงได�แต�ยงัไม�บรรลวุตัถปุระสงค�ที่กาํหนด

4.2 ถ�าไม�บรรลวุตัถปุระสงค�มคีวามเสี่ยงอย�างไร (นาํข�อมลูไปใส�ในแบบ
ปค.5 ช�องที่2)

จากการดาํเนนิงานการนเิทศการศกึษา ไม�บรรลวุตัถปุระสงค�เนื่องจาก
4.2.1 รปูแบบและวธิกีารการนเิทศงานวชิาการ และการเรยีนการ

สอนยงัไม�มคีวามหลากหลาย
และไม�สอดคล�องกบับรบิทของสถานศกึษา

4.2.2 การแลกเปลี่ยนเรยีนร�ูกบัสถานศกึษาอื่นภายนอกเขตพื้นที่
การศกึษา หรอืการเชญิวทิยากรภายนอกมาให�ความร�ูยงัทาํได�ไม�เพยีงพอ
5. จากผลการประเมนิ ถ�าพบว�ายงัมคีวามเสี่ยงอย�ู(ปัญหา) เกดิจากสาเหตุ
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อะไร จะแก�ไขอย�างไร ใครเป็นคนแก�ไข

ปัญหา/สาเหตุ
(นาํข�อมลูไปใส�ในแบบ

ปค.5ช�องที่5)

การแก�ไข (การปรบัปรงุ
การควบคมุ)

(นาํข�อมลูไปใส�ในแบบ
ปค.5 ช�องที่6)

กาํหนดเสรจ็/
ผ�ูรบัผดิชอบ

(นาํข�อมลูไปใส�ในแบบ
ปค.5 ช�องที่7)

ปัญหา:
1. รปูแบบและวธิกีารการ
นเิทศงานวชิาการ และการ
เรยีนการสอนยงัไม�มี
ความหลากหลายและไม�
สอดคล�องกบับรบิทของ
สถานศกึษา
สาเหต :ุ

1. ขาดการวางแผนและ
จดัระบบการนเิทศภายใน
แบบมสี�วนร�วม

2. ขาดการนาํข�อมลูจาก
การประเมนิ

ภายใน มาใช�ในการ
วางแผนจดัระบบการนเิทศ
เพื่อให�สอดคล�องกบั
บรบิทของสถานศกึษา

- จดัให�มกีารประชมุ
วางแผนกาํหนด
เป�าหมายและวธิกีาร
ดาํเนนิงานร�วมกนัโดย
ใช�กระบวนการชมุชน
การเรยีนร�ูทางวชิาชพี
(PLC)
- จดัให�มปีฏทินิกาํกบั
ตดิตามการดาํเนนิงาน
ตามแผนอย�างเป็นระบบ

12-14 พ.ย. 62
นายใหม�รกัหม�ู

หวัหน�ากล�ุมวชิาการ

19- 21 พ.ย. 62
นายใหม�รกัหม�ู

หวัหน�ากล�ุมวชิาการ

ปัญหา:
การแลกเปลี่ยนเรยีนร�ูกบั
สถานศกึษาอื่นภายนอก
เขตพื้นที่การศกึษา หรอื
การเชญิวทิยากรภายนอก
มาให�ความร�ู
ยงัทาํได�ไม�เพยีงพอ
สาเหต :ุ

1. ครแูละบคุลากรมี
ภารกจิอื่นนอกเหนอื จาก
งานการสอนมาก

2. ไม�ได�กาํหนดแผนงาน
หรอืโครงการแลกเปลี่ยน
เรยีนร�ูกบัสถานศกึษาอื่น
ภายนอกเขตพื้นที่
การศกึษา หรอืเชญิ

-กาํหนดแผนงาน หรอื
โครงการแลกเปลี่ยน
เรยีนร�ูกบัสถานศกึษา
อื่นภายนอกเขตพื้นที่
การศกึษา หรอืเชญิ
วทิยากรภายนอกมาให�
ความร�ูไว�ชดัเจนใน
แผนปฏบิตักิารประจาํปี
- จดัให�มปีฏทินิกาํกบั
ตดิตามการดาํเนนิงาน

26-28 พ.ย. 62
นายใหม�รกัหม�ู

หวัหน�ากล�ุมวชิาการ

29- 30 พ.ย. 62
นายใหม�รกัหม�ู

หวัหน�ากล�ุมวชิาการ



วทิยากรภายนอกมาให�
ความร�ูไว�ชดัเจน

ตามแผนอย�างเป็นระบบ



แบบ
ปค. 5

งานบรหิารวชิาการ โรงเรยีน.......................
รายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน

สาํหรบัระยะเวลาการดาํเนนิงานสิ้นสดุ วนัที่30 เดอืนกนัยายน พ.ศ.2562

ภารกจิตาม
กฎหมายที่จดัตัง้
หน�วยงานของรฐั
หรอืภารกจิตาม

แผนการดาํเนนิการ
หรอืภารกจิอื่นๆ ที่

สาํคญัของ
หน�วยงานของรฐั/
วตัถปุระสงค�

ความเสี่ยง การ
ควบคมุ
ภายในที่มี

อย�ู

การ
ประเมนิผ

ล
การ

ควบคมุ
ภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยงัมอีย�ู

การปรบัปรงุ
การ

ควบคมุ
ภายใน

หน�วยงาน
ที่

รบัผดิชอบ

(3) นาํกจิกรรมที่ยงัไม�ลดความเสี่ยงจากข�อ (1) (ถ�าม)ี+ สิ่งที่พบจากการประเมนิในข�อ (2)

มาสรปุลงใน แบบปค.5
จากข�อมลูข�างต�นนาํไปจดัทาํ
แบบ ปค.5

(

(

(4 (

(6
(7

(
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กล�ุมบรหิารงาน
วชิาการ
การนเิทศการศกึษา
วตัถปุระสงค�
1. เพื่อพฒันา
บคุลากรใน
หน�วยงานให�ได�รบั
ความร�ูเพิ่ม
ความสามารถใน
การปฏบิตังิานให�ดี
ขึ้น
2. เพื่อเสรมิสร�าง
ขวญัและกาํลงัใจ
ในการทาํงานของ
บคุลากร

1.การนเิทศ
งานวชิาการ
และการเรยีน
การสอนยงั
ขาดรปูแบบ
และวธิกีารที่
หลากหลาย
ไม�สอดคล�อง
กบับรบิทของ
สถานศกึษา
2. การ
แลกเปลี่ยน
เรยีนร�ูกบั
สถานศกึษา
อื่นภายนอก
เขตพื้นที่
การศกึษา
หรอืการเชญิ
วทิยากร
ภายนอกมา
ให�ความร�ูยงั
ทาํได�ไม�
เพยีงพอ

1. มกีาร
จดัระบบ
การนเิทศ
งานวชิาการ
และการ
จดัการ
เรยีนการ
สอน
ภายใน
สถานศกึษา
โดยมี
โครงสร�าง
การ
ดาํเนนิงาน
ชดัเจน
2. มกีาร
นเิทศงาน
วชิาการ
และการ
เรยีนการ
สอนตาม
ปฏทินิที่
กาํหนดไว�

กจิกรรม
การ
ควบคมุ
ที่ปฏบิตัิ
อย�ูจรงิ
สามารถ
ลดความ
เสี่ยงได�
ในระดบั
หนึ่งแต�
ยงัไม�
บรรลุ
วตัถปุระส
งค�ที่ตัง้ไว�

1.รปูแบบและ
วธิกีารการนเิทศ
งานวชิาการ และ
การเรยีนการสอน
ยงัไม�มคีวาม
หลากหลาย และไม�
สอดคล�องกบับรบิท
ของสถานศกึษา
เนื่องจาก

1.1. ขาดการ
วางแผนและ
จดัระบบการนเิทศ
ภายในแบบมสี�วน
ร�วม

1.2. ขาดการนาํ
ข�อมลูจากการ
ประเมนิภายใน มา
ใช�ในการวางแผน
จดัระบบการนเิทศ
เพื่อให�สอดคล�อง
กบับรบิทของ
สถานศกึษา

1..จดัให�มี
การประชมุ
วางแผน
กาํหนด
เป�าหมาย
และ
วธิกีาร
ดาํเนนิงาน
ร�วมกนัโดย
ใช�
กระบวนการ
ชมุชนการ
เรยีนร�ูทาง
วชิาชพี
(PLC)
2.จดัให�มี
ปฏทินิ
กาํกบั
ตดิตาม
การ
ดาํเนนิงาน
ตามแผน
อย�างเป็น
ระบบ

12-14 พ.
ย. 62
นายใหม�
รกัหม�ู
หวัหน�า
กล�ุม

วชิาการ

19- 21 พ.
ย. 62
นายใหม�
รกัหม�ู
หวัหน�า
กล�ุม

วชิาการ

แบบ ปค.5



ภารกจิตามกฎหมาย
ที่จดัตัง้หน�วยงาน
ของรฐัหรอืภารกจิ
ตามแผนการ
ดาํเนนิการหรอื

ภารกจิอื่นๆ ที่สาํคญั
ของหน�วยงานของรฐั

/วตัถปุระสงค�

ความเสี่ยง การควบคมุ
ภายในที่มอีย�ู

การ
ประเมิ
นผล
การ

ควบคมุ
ภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยงัมอีย�ู

การปรบัปรงุ
การควบคมุ
ภายใน

หน�วยงาน
ที่

รบัผดิชอบ

3. มกีาร
ประเมนิผลระบบ
และกระบวนการ
นเิทศการศกึษา
ภายใน
สถานศกึษาตาม
แผนที่กาํหนด
4. มกีารพฒันา
ระบบและ
กระบวนการนเิทศ
งานวชิาการ และ
การเรยีนการ
สอนของ
สถานศกึษาโดย
ความร�วมมอืกบั
เขตพื้นที่
การศกึษาอย�าง
ใกล�ชดิ
5. มกีาร

2. การแลกเปลี่ยน
เรยีนร�ูกบั
สถานศกึษาอื่น
ภายนอกเขตพื้นที่
การศกึษา หรอืการ
เชญิวทิยากร
ภายนอกมาให�ความร�ู
ยงัทาํได�ไม�เพยีงพอ
เนื่องจาก

2.1. ครแูละบคุลากร
มภีารกจิอื่นนอกเหนอื
จากงานการสอนมาก
2.2. ไม�ได�กาํหนด
แผนงาน หรอื
โครงการแลกเปลี่ยน
เรยีนร�ูกบั
สถานศกึษาอื่น
ภายนอกเขตพื้นที่
การศกึษา หรอืเชญิ

3. กาํหนด
แผนงาน
หรอื
โครงการ
แลกเปลี่ยน
เรยีนร�ูกบั
สถานศกึษา
อื่น ภายนอก
เขตพื้นที่
การศกึษา
หรอืเชญิ
วทิยากร
ภายนอกมา
ให�ความร�ู
ไว�ชดัเจน
ใน
แผนปฏบิตัิ
การประจาํปี
4. จดัให�มี

26-28 พ.ย.
62

นายใหม�
รกัหม�ู
หวัหน�า
กล�ุม

วชิาการ

29- 30 พ.
ย. 62
นายใหม�
รกัหม�ู
หวัหน�า
กล�ุม

(
(

(4 (
(6 (7

(



แลกเปลี่ยน
เรยีนร�ูและ
ประสบการณ�
การนเิทศ
การศกึษาภายใน
สถานศกึษากบั
สถานศกึษาอื่น
ทัง้ภายในเขต
พื้นที่การศกึษา
เป็นบางโอกาส

วทิยากรภายนอกมา
ให�ความร�ูไว�ชดัเจน

ปฏทินิ
กาํกบั
ตดิตาม
การ
ดาํเนนิงาน
ตามแผน
อย�างเป็น
ระบบ

วชิาการ

ลายมอืชื่อ...........................................
(นายรกั ใจด)ี

ตาํแหน�ง หวัหน�ากล�ุม
บรหิารงานวชิาการ

วนัที่15 เดอืนตลุาคม พ.ศ.2562
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ระดบั
สถานศกึษา

1



สรปุขัน้ตอนการประเมนิและรายงาน
สาํหรบัหน�วยงาน

แบบ ปค.5 (ปีที่แล�ว)

ประเมนิองค�ประกอบ

ของการควบคมุ

สรปุความเสี่ยงจาก

แบบ ปค.5ของทกุ

แบบตดิตาม

สรปุความ
เสี่ยง

สรปุความเสี่ยง ลงใน

แบบ ปค. 5 (ปีนี้)

จดัทาํ แบบ
ปค. 1

ส�ง แบบ ปค. 1 , ปค.4 ,ปค.5 และแบบตดิตาม ปค.5
ไปยงั สพป.ยล.1

1



สพป/สถานศกึษา: ให�ดาํเนนิการ ดงันี้
1. แต�งตัง้คณะกรรมการตดิตามประเมนิผลการควบคมุภายใน
2. นาํแบบ ปค.5 (ของปีงบประมาณ 2561) มาตดิตามผลการดาํเนนิงานว�า
ได�ดาํเนนิการตามการปรบัปรงุการควบคมุภายในหรอืไม�ผลเป็นอย�างไร แล�ว
สรปุลงในแบบตดิตาม ปค.5
3. ประเมนิองค�ประกอบของการควบคมุภายใน (แบบประเมนิ 5 องค�ประกอบ)
ในระดบัหน�วยงาน แล�วสรปุลงในแบบ ปค.4
4. เมื่อดาํเนนิการตามข�อ 1-3 เรยีบร�อยแล�ว ให�นาํกจิกรรม/งานที่ผลการดาํ
เนนิงานยงัไม�ลดความเสี่ยงลงตามข�อ 2
และกจิกรรม/งานที่เป็นความเสี่ยงที่พบใหม�ตามข�อ 3 และแบบ ปค.5 ของกล�ุม/
หน�วย/งาน ที่ส�งมาให�หน�วยงาน โดย
ให�คณะกรรมการร�วมกนัพจิารณาคดัเลอืกกจิกรรม/งานที่เป็นความเสี่ยงใน
ระดบัหน�วยงาน แล�วสรปุลงในแบบ ปค.5
5. นาํกจิกรรม/งานที่ปรากฏในแบบ ปค.5 มาสรปุลงในแบบ ปค.1
6. สถานศกึษาให�จดัส�งแบบ ปค.1 แบบ ปค.4 แบบ ปค.5 แบบตดิตาม ปค.5
ให�สาํนักงานเขตพื้นที่การศกึษา
ภายในวนัที่31 ตลุาคม 2562

1



คาํสัง่โรงเรยีน.................................................
ที่…....... /2562

เรื่อง แต�งตัง้คณะกรรมการประเมนิผลการควบคมุภายใน ประจาํปี 2562
...........................................................

เพื่อให�การดาํเนนิงานการประเมนิผลการควบคมุภายในของ
โรงเรยีน................................................ ประจาํปี 2562

เป็นไปตามมาตรฐาน และหลกัเกณฑ�ที่กระทรวงการคลงักาํหนดว�าด�วย
มาตรฐานและหลกัเกณฑ�ปฏบิตักิารควบคมุภายในสาํหรบัหน�วยงานภาครฐั พ.
ศ.2561 ดงันี้
1. คณะกรรมการอาํนวยการ ประกอบด�วย

1.1 นายทรงพล ฐานวสิยั ผ�ูอาํนวยการสถานศกึษา ประธาน
กรรมการ

1.2 นายนวิทิย�ต�นสมบรูณ�รองผ�ูอาํนวยการสถานศกึษา กรรมการ
1.3 นางอมัพร ยิ้มแย�ม หวัหน�ากล�ุมบรหิารวชิาการ

กรรมการ
1.4 นางณัฐยา วนัยวน หวัหน�ากล�ุมบรหิารงบประมาณ

กรรมการ
1.5 นางพชัรนิทร�โกพลรตัน� หวัหน�ากล�ุมบรหิารงานบคุคล กรรมการ

1.6 นางบญุล�อม เนื่องฤทธิ์หวัหน�ากล�ุมบรหิารทัว่ไป กรรมการ
และเลขานกุาร

ตวัอย�างคาํสัง่ 1



มหีน�าที่อาํนวยการและกาํหนดแนวทางการประเมนิผลการควบคมุภายใน
ประจาํปี 2562
2.คณะกรรมการดาํเนนิงาน ประกอบด�วย

1.1 นายทรงพล ฐานวสิยั ผ�ูอาํนวยการสถานศกึษา ประธาน
กรรมการ

1.2 นายนวิทิย�ต�นสมบรูณ�รองผ�ูอาํนวยการสถานศกึษา กรรมการ
1.3 นางอมัพร ยิ้มแย�ม หวัหน�ากล�ุมบรหิารวชิาการ

กรรมการ
1.4 นางณัฐยา วนัยวน หวัหน�ากล�ุมบรหิารงบประมาณ

กรรมการ
1.5 นางพชัรนิทร�โกพลรตัน� หวัหน�ากล�ุมบรหิารงานบคุคล กรรมการ

1.6 นางบญุล�อม เนื่องฤทธิ์หวัหน�ากล�ุมบรหิารทัว่ไป กรรมการ
และเลขานกุาร
มหีน�าที่รวบรวมกลัน่กรองและสรปุผลการประเมนิฯ ตามแบบ ปค.1,4,5 และ
แบบตดิตาม ปค.5
3. คณะกรรมการจดัทาํรายงานประเมนิผลการควบคมุภายในหน�วยงานย�อย
ประกอบด�วย

3.1 หวัหน�างานทกุงาน ประธาน
กรรมการ
3.2 บคุลากรของทกุงาน กรรมการ
3.4 เจ�าหน�าที่รบัผดิชอบของทกุงาน กรรมการและ
เลขานกุาร
มหีน�าที่รวบรวมกลัน่กรองและสรปุผลการประเมนิฯ ตามแบบ ปค.5 และแบบ
ตดิตาม ปค.5
ทัง้นี้ตัง้แต�บดันี้เป็นต�นไป

สัง่ ณ วนัที่...........เดอืน...................... พ.ศ. 2562

(นายทรงพล ฐานวสิยั)
ผ�ูอาํนวยการ

โรงเรยีน..............................................



โรงเรยีน ...................................
รายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน

สาํหรบัระยะเวลาการดาํเนนิงานสิ้นสดุวนัที่30 เดอืนกนัยายน พ.ศ. 2561

ภารกจิตามกฏหมายที่
จดัตัง้หน�วยงานของรฐั

หรอืภารกจิตาม
แผนการดาํเนนิการ
หรอืภารกจิอื่นๆที่

สาํคญัของหน�วยงาน
ของรฐั/วตัถปุระสงค�

(1)

ความเสี่ยง

(2)

การควบคมุ
ภายในที่มอีย�ู

(3)

การประเมนิผล
การควบคมุภายใน

(4)

ความเสี่ยงที่ยงัมี
อย�ู

(5)

การปรบัปรงุ
การควบคมุ
ภายใน

(6)

หน�วยงาน
ที่

รบัผดิชอ
บ

(7)

กล�ุมบรหิารงาน
วชิาการ
งานยกระดบั
ผลสมัฤทธิ์
ทางการเรยีน (O –
NET)
เพื่อยกระดบั
ผลสมัฤทธิ์
ทางการเรยีนจาก
การทดสอบ
ระดบัชาตขิัน้พื้นฐาน
(O – NET)
ป.6 และ ม.3 ให�สงูขึ้น
ร�อยละ 3

ผลสมัฤทธิ์
ทางการเรยีน
จากการ
ทดสอบ
ระดบัชาติ
ขัน้พื้นฐาน (O –
NET)
ป.6 และ ม.3
ไม�เป็นไปตาม
เป�าหมาย

1.ศกึษา
วเิคราะห�ข�อมลู
Test blue print
2. วางแผนการ
พฒันา
และการ
ทดสอบให�
ครอบคลมุ
มาตรฐานและ
ตวัชี้วดั ตาม
กล�ุมสาระ การ
เรยีนร�ูหลกั
3. กาํหนด
กจิกรรม
การจดัการ

กจิกรรมการควบคมุ
ที่กาํหนดไว�มกีาร
ปฏบิตั ซิึ่งสามารถ
ลดความเสี่ยงลงได�
ในระดบัหนึ่งแต�ยงั
ไม�บรรลุ
วตัถปุระสงค�ที่
กาํหนดไว�

งานยกระดบั
ผลสมัฤทธิ์
ทางการเรยีน (O
– NET) ไม�
เป็นไปตาม
เป�าหมายกาํหนด
เนื่องจาก
1. การจดั
กจิกรรมการ
เรยีนร�ูไม�
สอดคล�อง
ตามมาตรฐาน
และตวัชี้วดัที่

1. ส�งเสรมิ
สนับสนนุพฒันา
ครใูนการจดัการ
เรยีน การสอน

2. สร�าง
เครอืข�ายทาง
วชิาการภายใน
และภายนอก

3. พฒันาระบบ
นเิทศ
ให�เข�มแขง็

31 ม.
ค.2562
กล�ุม
วชิาการ

31 ม.ี
ค.2562
กล�ุมวชิา
กร

31 ม.
ค.2562

แบบ ปค.5



เรยีนร�ู
4. พฒันาคลงั
ข�อสอบ
มาตรฐาน
การศกึษา
5. ดาํเนนิการ
จดักจิกรรมการ
เรยีนร�ู
6. ดาํเนนิการวดั
ตดิตามและ
ประเมนิผล
7. สรปุและ
รายงานผล

กาํหนด
2. ครมูทีกัษะใน
การจดั การ
เรยีนการสอน
การคดิ วเิคราะห�
ไม�เพยีงพอ

กล�ุม
วชิาการ

ลายมอืชื่อ...............................
......

(นายมติร โปร�งใส)
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2. นาํแบบ ปค.5 (ของปีงบประมาณ 2561) มาตดิตามผลการดาํเนนิงานว�า
ได�ดาํเนนิการตามการปรบัปรงุการควบคมุภายในหรอืไม�ผลเป็นอย�างไร แล�ว
สรปุลงในแบบตดิตาม ปค.5

จากข�อมลูข�างต�นนาํไปจดัทาํแบบ

1



โรงเรยีน ...................................
รายงานการตดิตามการประเมนิผลการควบคมุภายใน

ณ วนัที่30 เดอืนกนัยายน พ.ศ. 2562
ภารกจิตามกฎหมายที่
จดัตัง้หน�วยงานของรฐั

หรอืภารกจิตาม
แผนการดาํเนนิการ
หรอืภารกจิอื่นๆที่

สาํคญัของหน�วยงาน
ของรฐั/วตัถปุระสงค�

(1)

ความเสี่ยง

(2)

การควบคมุ
ภายในที่มอีย�ู

(3)

การ
ประเมนิผล

การ
ควบคมุ
ภายใน

(4)

ความเสี่ยง
ที่ยงัมอีย�ู

(5)

การ
ปรบัปรงุ
การ

ควบคมุ
ภายใน

(6)

หน�วยงาน
ที่รบัผดิชอบ

(7)

วธิกีารตดิตาม
และสรปุผล

การประเมนิผล
ข�อคดิเหน็

(8)

แบบตดิตาม
ปค.5



กล�ุมบรหิารงาน
วชิาการ
งานยกระดบั
ผลสมัฤทธิ์
ทางการเรยีน (O –
NET)
เพื่อยกระดบั
ผลสมัฤทธิ์
ทางการเรยีนจากการ
ทดสอบระดบัชาตขิัน้
พื้นฐาน (O – NET)
ป.6 และ ม.3 ให�สงูขึ้น
ร�อยละ 3

ผลสมัฤทธิ์
ทางการ
เรยีนจาก
การ
ทดสอบ
ระดบัชาติ
ขัน้พื้นฐาน
(O – NET)
ป.6
และ ม.3
ไม�เป็นไป
ตาม
เป�าหมาย

1.ศกึษา
วเิคราะห�ข�อมลู
Test blue print
2.วางแผนการ
พฒันาและการ
ทดสอบ
ให�ครอบคลมุ
มาตรฐานและ
ตวัชี้วดัตามกล�ุม
สาระการเรยีนร�ู
หลกั
3.กาํหนดกจิกรรม
การจดัการเรยีนร�ู
4.พฒันาคลงั
ข�อสอบ
มาตรฐาน
การศกึษา
กจิกรรมการ
เรยีนร�ู 5.
ดาํเนนิการจดั
กจิกรรมการ
เรยีนร�ู
6. ดาํเนนิการวดั
ตดิตามและ
ประเมนิผล
7. สรปุและ
รายงานผล

กจิกรรม
การควบคมุ
ที่กาํหนด
ไว�มกีาร
ปฏบิตัซิึ่ง
สามารถ
ลดความ
เสี่ยงลงได�
ในระดบั
หนึ่งแต�ยงั
ไม�บรรลุ
วตัถปุระสง
ค�
ที่กาํหนดไว�

งาน
ยกระดบั
ผลสมัฤทธิ์
ทางการ
เรยีน (O–
NET)
ไม�เป็นไป
ตาม
เป�าหมาย
กาํหนด
เนื่องจาก
1.การจดั
กจิกรรม
การเรยีนร�ู
ไม�สอดคล�อง
ตามมาตร
ฐานและ
ตวัชี้วดัที่
กาํหนด
2. ครมูี
ทกัษะใน
การจดัการ
เรยีนการ
สอนการคดิ
วเิคราะห�
ไม�เพยีงพอ

1.
ส�งเสรมิ
สนับสนนุ
พฒันา
ครใูน
การจดั
การเรยีน
การสอน
2. สร�าง
เครอืข�าย
ทาง
วชิาการ
ภายใน
และ
ภายนอก
3.
พฒันา
ระบบ
นเิทศให�
เข�มแขง็

31 ม.ค.
2562

นายรกั ใจดี

31 ม.ีค.
2562

นายรกั ใจดี

31 ม.ค.
2562

นารกั ใจดี

จากการตดิตาม
เอกสารพบว�า
1.มกีารพฒันาครู
โดยจดัประชมุ
เชงิปฏบิตักิาร
ยกระดบั
ผลสมัฤทธิ์การ
เรยีนการสอน
2.มกีารสร�าง
เครอืข�ายทาง
วชิาการ
ครอบคลมุ
กล�ุมเป�าหมาย
3.มกีารพฒันา
รปูแบบการนเิทศ
โดยใ
ช�COACHING
TEAMSและ
กระบวนการ PLC
ผลการดาํเนนิงาน
การยกระดบั
ผลสมัฤทธิ์
ทางการเรยีน
สงูขึ้นร�อยละ3.5
และ สามารถลด
ความเสี่ยงลงใน
ระดบัที่ยอมรบัได�



ลายมอืชื่อ..............................
.............

(นายมติร โปร�งใส)

1



3. ประเมนิองค�ประกอบของการควบคมุภายใน (แบบประเมนิ 5
องค�ประกอบ) ในระดบัหน�วยงาน
แล�วสรปุลงในแบบ ปค.4

จากการประเมนิองค�ประกอบของการควบคมุภายในทัง้ 5 องค�ประกอบ พบว�า
องค�ประกอบที่4
เรื่องสารสนเทศและการสื่อสารมกีารจดัทาํข�อมลู สารสนเทศไม�ครบถ�วน
ถกูต�องและเป็นปัจจบุนั
เนื่องจากบคุลากรขาดความร�ูและทกัษะในการจดัระบบสารสนเทศจงึควรมี
การปรบัปรงุแก�ไขโดยส�งผ�ูรบัผดิชอบเข�ารบัการอบรมให�มคีวามร�ูและศกึษาดู
งานเพื่อเพิ่มทกัษะในการจดัทาํระบบสารสนเทศ

จากข�อมลูข�างต�นนาํไปจดัทาํแบบประเมนิ 5 องค�ประกอบ
และแบบ ปค.4

1



(ตวัอย�าง)
แบบประเมนิองค�ประกอบของการควบคมุภายใน

จดุที่ควรประเมนิ
(๑)

ความเหน็/คาํอธบิาย
(๒)

๑. สภาพแวดล�อมการ
ควบคมุ
(๑) หน�วยงานแสดงให�เหน็
ถงึการยดึมัน่ในคณุค�า
ของความซื่อตรงและ
จรยิธรรม

- มกีารประเมนิระดบัคณุธรรมและความ
โปร�งใสการดาํเนนิงานของหน�วยงาน
ภาครฐั (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจาํปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
- ผ�ูบรหิาร ครแูละบคุลากรทางการ
ศกึษาเข�าร�วม....(กจิกรรม/งาน/
โครงการที่ส�งเสรมิความซื่อตรงและ
จรยิธรรม)...
- ผ�ูบรหิาร ครแูละบคุลากรทางการ
ศกึษาไม�ถกูลงโทษทางวนัิย
จรรยาบรรณด�านความซื่อตรงและ
จรยิธรรม

ฯลฯ
(๒) ผ�ูกาํกบัดแูลของ
หน�วยงานแสดงให�เหน็ถงึ
ความเป็นอสิระจากฝ�าย
บรหิารและมหีน�าที่กาํกบั
ดแูลให�มกีารพฒันาหรอื
ปรบัปรงุการควบคมุภายใน
รวมถงึการดาํเนนิการ
เกี่ยวกบัการควบคมุภายใน

- มกีารแต�งตัง้คณะกรรมการประเมนิผล
การควบคมุภายใน
- มกีารประชมุให�ความร�ูและจดัทาํ
รายงานการควบคมุภายใน
- มกีารกระจายอาํนาจการบรหิาร
จดัการตามภารกจิของหน�วยงานและ
สอบทานงาน
- มกีารพฒันาการปฏบิตังิานตามภารกจิ

ฯลฯ
(๓) หวัหน�าหน�วยงานจดั
ให�มโีครงสร�างองค�กร
สายการบงัคบับญัชา
อาํนาจหน�าที่และความ
รบัผดิชอบที่เหมาะสมใน
การบรรลวุตัถปุระสงค�

- มแีผนภมูโิครงสร�างตามกรอบภารกจิ
งานและกาํหนดสายบงัคบับญัชาตาม
โครงสร�างที่กาํหนดพร�อมแบบบรรร
ยายลกัษณะงาน
- มคีาํสัง่มอบหมายงานเป็นลายลกัษณ�
อกัษร

1



ของหน�วยงานของรฐั
ภายใต�การกาํกบัดแูลของ
ผ�ูกาํกบัดแูล

ฯลฯ

(๔) หน�วยงานของรฐัแสดง
ให�เหน็ถงึความม�ุงมัน่ ใน
การสร�างแรงจงูใจ พฒันา
และรกัษาบคุลากร ที่มี
ความร�ูความสามารถที่
สอดคล�องกบั
วตัถปุระสงค�ของหน�วยงาน

- หน�วยงานส�งเสรมิให�บคุลากรได�รบั
การพฒันา เช�น อบรม ประชมุ สมัมนา
และศกึษาดงูาน
- มกีจิกรรมโครงการสร�างแรงจงูใจ ยก
ย�องเชดิชเูกยีรต เิช�น OBEC AWARDS

ฯลฯ

(๕) หน�วยงานกาํหนดให�
บคุลากรมหีน�าที่และความ
รบัผดิชอบต�อผลการ
ปฏบิตังิานตามระบบการ
ควบคมุภายใน เพื่อให�
บรรลวุตัถปุระสงค�ของ
หน�วยงาน

- มคีาํสัง่มอบหมายงานตามภารกจิ
- มคีาํสัง่คณะกรรมการประเมนิผลการ
ควบคมุภายใน

ฯลฯ

สรปุ/วธิกีารที่ควรปฏบิตัิ
โรงเรยีน....................มสีภาพแวดล�อมด�านความซื่อตรงและคณุธรรมด�าน
บรหิารจดัการโครงสร�าง การมอบอาํนาจหน�าที่รบัผดิชอบและการสร�าง
แรงจงูใจพฒันาการปฏบิตังิานและพฒันาบคุลากรอย�ูระดบัดี

ผ�ูประเมนิ คณะกรรมการตดิตามประเมนิผลการควบคมุภายในของ
โรงเรยีน......... วนัที่15 เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2562

จดุที่ควรประเมนิ
(๑)

ความเหน็/คาํอธบิาย
(๒)

๒. การประเมนิความเสี่ยง
(๖) หน�วยงานระบุ
วตัถปุระสงค�การควบคมุ
ภายในของการปฏบิตังิาน
ให�สอดคล�อง
กบัวตัถปุระสงค�ขององค�กร
ไว�อย�างชดัเจนและเพยีงพอ
ที่จะสามารถระบแุละ

- มกีารระบวุตัถปุระสงค�ของหน�วยงาน
ในแผนพฒันาการศกึษาขัน้พื้นฐานให�
สอดคล�องกบัหน�วยงานต�นสงักดั
- มกีารระบวุตัถปุระสงค�ในแผนปฏบิตัิ
การได�สอดคล�องกบัวตัถปุระสงค�ของ
แผนพฒันาการศกึษาขัน้พื้นฐาน
- มกีารประเมนิความเสี่ยงตาม
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ประเมนิความเสี่ยง ที่
เกี่ยวข�องกบัวตัถปุระสงค�

วตัถปุระสงค�
ฯลฯ

(๗) หน�วยงานระบคุวาม
เสี่ยงที่มผีลต�อการบรรลุ
วตัถปุระสงค�การควบคมุ
ภายในอย�างครอบคลมุ ทัง้
หน�วยงานและวเิคราะห�ความ
เสี่ยงเพื่อกาํหนดวธิกีาร
จดัการความเสี่ยงนัน้

- มกีารระบคุวามเสี่ยงจากปัจจยัความ
เสี่ยงทัง้ภายในและภายนอก
-มกีารประชมุเชงิปฏบิตักิารเพื่อ
วเิคราะห�การบรหิารจดัการความเสี่ยง
ให�ครอบคลมุภารกจิของ สพท./
สถานศกึษา
- มกีารประเมนิการควบคมุภายในด�วย
ตนเอง(CSA : Control Self
Assessment)
- มกีารจดัลาํดบัความเสี่ยง

ฯลฯ
(๘) หน�วยงานพจิารณา
โอกาสที่อาจเกดิ
การทจุรติ เพื่อประกอบการ
ประเมนิความเสี่ยง
ที่ส�งผลต�อการบรรลุ
วตัถปุระสงค�

- มกีารประชมุพจิารณาโอกาสของความ
เสี่ยงที่อาจเกดิการทจุรติ
- ม แีผนโครงการ/กจิกรรมในการป�อง
ปรามการทจุรติ

ฯลฯ

(๙) หน�วยงานระบแุละ
ประเมนิการเปลี่ยนแปลง ที่
อาจมผีลกระทบอย�างมนัีย
สาํคญัต�อระบบ
การควบคมุภายใน

- มกีารประชมุพจิารณาประเดน็ที่อาจมี
ผลกระทบต�อระบบการควบคมุภายใน
- มกีารวเิคราะห�การประเมนิการควบคมุ
ภายในด�วยตนเอง(CSA : Control Self
Assessment)

ฯลฯ

สรปุ/วธิกีารที่ควรปฏบิตัิ
โรงเรยีน....... มกีารประเมนิความเสี่ยง โดยกาํหนดวสัถปุระสงค�ระบปัุจจยั
วเิคราะห�ความเสี่ยง และกาํหนดวธิกีารควบคมุเพื่อป�องกนัหรอืลดความเสี่ยง
อย�างเหมาะสม

ผ�ูประเมนิ คณะกรรมการตดิตามประเมนิผลการ
ควบคมุภายในของโรงเรยีน.........
วนัที่15 เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2562



จดุที่ควรประเมนิ
(๑)

ความเหน็/คาํอธบิาย
(๒)

๓. กจิกรรมการควบคมุ
(๑๐) หน�วยงานระบแุละ
พฒันากจิกรรม
การควบคมุ เพื่อลดความ
เสี่ยงในการบรรลุ
วตัถปุระสงค�ให�อย�ูในระดบั
ที่ยอมรบัได�

- มคี�ูมอืการปฏบิตังิาน
- มคีาํสัง่มอบหมายงาน
- มกีาํหนดมาตรการปฏบิตังิาน
- มรีะบบการตรวจสอบการปฏบิตังิาน

ฯลฯ

(๑๑) หน�วยงานระบแุละ
พฒันากจิกรรม
การควบคมุทัว่ไปด�าน
เทคโนโลย เีพื่อสนับสนนุ
การบรรลวุตัถปุระสงค�

- มกีารจดัทาํโปรแกรมควบคมุ
งบประมาณด�วยอเิลก็ทรอนกิส�
- มกีารจดัเกบ็ข�อมลูนักเรยีนรายบคุคล
(DMC)
- มรีะบบขอใช�บรกิารต�างๆ ด�วยระบบ
อเิลก็ทรอนกิส�เช�น การใช�รถ การขอ
ใช�ห�องประชมุ การลงเวลาในการ
ปฏบิตังิาน

ฯลฯ
(๑๒) หน�วยงานจดัให�มี
กจิกรรมการควบคมุ
โดยกาํหนดไว�ในนโยบาย
ประกอบด�วยผลสาํเรจ็ ที่
คาดหวงัและขัน้ตอนการ
ปฏบิตังิาน เพื่อนาํนโยบาย
ไปส�ูการปฏบิตัจิรงิ

- ม แีผนพฒันาการจดัการศกึษาขัน้
พื้นฐาน
- มแีผนปฏบิตักิารประจาํปี
- มกีจิกรรม/โครงการควบคมุความเสี่ยง
- มรีายงานผลการปฏบิตังิานการ
ควบคมุภายใน
- มบีนัทกึการประชมุที่เกี่ยวกบัการ
ควบคมุภายในฯลฯ

สรปุ/วธิกีารที่ควรปฏบิตัิ
โรงเรยีน......มกีจิกรรมการควบคมุอย�างเพยีงพอและเหมาะสม
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ผ�ูประเมนิ คณะกรรมการตดิตามประเมนิผลการควบคมุ
ภายในของโรงเรยีน......... วนัที่15
เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2562

จดุที่ควรประเมนิ
(๑)

ความเหน็/คาํอธบิาย
(๒)

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร
(๑๓) หน�วยงานจดัทาํหรอื
จดัหาและ
ใช�สารสนเทศที่เกี่ยวข�องและ
มคีณุภาพ เพื่อ
สนับสนนุให�มกีารปฏบิตัติาม
การควบคมุภายในที่กาํหนด

- มกีารจดัทาํระบบสารสนเทศถกูต�อง
สมบรูณ�ทนัเวลาและเชื่อถอืได�และ
ครอบคลมุภาระกจิ
- มรีะบบบรกิารการใช�สารสนเทศ
อย�างมปีระสทิธภิาพ

ฯลฯ

(๑๔) หน�วยงานมกีารสื่อสาร
ภายในเกี่ยวกบัสารสนเทศ
รวมถงึวตัถปุระสงค�และ
ความรบัผดิชอบที่มตี�อการ
ควบคมุภายใน ซึ่ง
มคีวามจาํเป็นในการสนับสนนุ
ให�มกีารปฏบิตัติามการ
ควบคมุภายในที่กาํหนด

-มกีารประชมุ VDO Conference เพื่อ
สื่อสารทางอเิลก็ทรอนกิส�
-มกีารประชมุผ�ูอาํนวยการ สพท./
สถานศกึษา
- ม OีBEC LINE
- มเีวบ็ไซต�ของ สพท./สถานศกึษา
- มวีารสารประชาสมัพนัธ�ของ สพท./
สถานศกึษา

ฯลฯ
(๑๕) หน�วยงานมกีารสื่อสาร
กบับคุคลภายนอกเกี่ยวกบั
เรื่องที่มผีลกระทบต�อการ
ปฏบิตัติาม การควบคมุ

- มชี�องทางการสื่อสารต�างๆ เช�น เวบ็
บอร�ด ,
เวบ็ไซต�

- มชี�องทางการรบัฟังความคดิเหน็
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ภายในที่กาํหนด - มชี�องทางการแจ�งร�องเรยีนการทจุรติ
- มกีล�องรบัเรื่องร�องทกุข�

ฯลฯ

สรปุ/วธิกีารที่ควรปฏบิตัิ
โรงเรยีน....... มรีะบบสารสนเทศและการสื่อสารอย�างมปีระสทิธภิาพ

ผ�ูประเมนิ คณะกรรมการตดิตามประเมนิผลการ
ควบคมุภายในของโรงเรยีน.........
วนัที่15 เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2562

จดุที่ควรประเมนิ
(๑)

ความเหน็/คาํอธบิาย
(๒)

๕. กจิกรรมการตดิตามผล
(๑๖) หน�วยงานระบ พุฒันา
และดาํเนนิการประเมนิผล
ระหว�างการปฏบิตังิานและหรอื
การประเมนิผลเป็นรายครัง้
ตามที่กาํหนด เพื่อให�
เกดิความมัน่ใจว�าได�มกีาร
ปฏบิตัติามองค�ประกอบของ
การควบคมุภายใน

- มคีาํสัง่มอบหมายงาน
- มรีะบบการสอบทานการปฏบิตังิาน
ตามสายบงัคบับญัชา
- มคีาํสัง่แต�งตัง้ประเมนิผลการ
ปฏบิตังิาน

ฯลฯ

(๑๗) หน�วยงานประเมนิผล
และสื่อสารข�อบกพร�อง หรอื
จดุอ�อนของการควบคมุ

- มกีารรายงานผลการดาํเนนิงาน
ให�กบัผ�ูบรหิารของ สพท./สถานศกึษา
- มรีายงานผลการพฒันาศกัยภาพของ
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ภายในอย�างทนัเวลาต�อฝ�าย
บรหิารและผ�ูกาํกบัดแูล
เพื่อให�ผ�ูรบัผดิชอบสามารถ
สัง่การแก�ไข ได�
อย�างเหมาะสม

ผ�ูเรยีน
- มรีายงานการประเมนิตนเองของ
บคุลากร
- (Self Assessment Report : SAR)
ของสถานศกึษา
- มรีายงานจดุอ�อนและข�อร�องเรยีน
ของการดาํเนนิงานให�ผ�ูบงัคบับญัชา
ทราบอย�างทนักาล

ฯลฯ

สรปุ/วธิกีารที่ควรปฏบิตัิ
โรงเรยีน.......... มกีารตดิตามและประเมนิผลอย�างมปีระสทิธภิาพ

ผ�ูประเมนิ คณะกรรมการตดิตามประเมนิผลการ
ควบคมุภายในของโรงเรยีน.........
วนัที่15 เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2562

(ตวัอย�าง)
โรงเรยีน.................

รายงานการประเมนิองค�ประกอบของการควบคมุภายใน
สาํหรบัระยะเวลาดาํเนนิงานสิ้นสดุ วนัที่30 กนัยายน พ.ศ. 2562

องค�ประกอบการควบคมุภายใน ผลการประเมนิ / ข�อสรปุ
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1. สภาพแวดล�อมการควบคมุ
หน�วยงานมกีารยดึมัน่ใน

คณุค�าของความซื่อตรงและ
จรยิธรรม ฝ�ายบรหิารมคีวาม
เป็นอสิระ ทางการบรหิารและ
กาํกบัดแูลให�มกีารพฒันาหรอื
ปรบัปรงุการควบคมุภายใน
รวมถงึการดาํเนนิการเกี่ยวกบั
การควบคมุภายใน มโีครงสร�าง
องค�กร สายการบงัคบั
บญัชาอาํนาจหน�าที่และความ
รบัผดิชอบที่เหมาะสมมกีาร
สร�างแรงจงูใจ พฒันาและรกัษา
บคุลากรที่มคีวามร�ูความสามารถ
ความรบัผดิชอบต�อผลการ
ปฏบิตังิานตามระบบการควบคมุ
ภายใน เพื่อให�บรรลุ
วตัถปุระสงค�ของหน�วยงาน

โรงเรยีน.....มรีะบบการบรหิาร
จดัการที่ด โีดยผ�ูบรหิารและบคุลากร
มทีศันคตทิี่ด มีทีกัษะความร�ู
ความสามารถ ความซื่อสตัย�และ
จรยิธรรม มโีครงสร�างองค�กรและ
สายการบงัคบับญัชาที่ชดัเจนมกีาร
มอบอาํนาจและหน�าที่ความ
รบัผดิชอบและนโยบายวธิบีรหิาร
ด�านบคุลากร รวมทัง้กลไกการ
ตดิตามการตรวจสอบการปฏบิตังิาน
ช�วยให�การดาํเนนิงานการควบคมุ
ภายในเป็นไปอย�างมปีระสทิธภิาพ
ส�งผลให�หน�วยงานมกีารพฒันา
คณุภาพการศกึษา ที่ม�ุงผลสมัฤทธิ์
โดยเน�นผ�ูเรยีนเป็นสาํคญัมคีวาม
โปร�งใสและตรวจสอบได�เป็นที่พงึ
พอใจแก�ผ�ูรบับรกิาร

2. การประเมนิความเสี่ยง
หน�วยงานกาํหนด

วตัถปุระสงค�การควบคมุภายใน
ของการปฏบิตังิานได�สอดคล�อง
กบัวตัถปุระสงค� ของ
องค�กร ได�อย�างชดัเจน เพยีงพอ
มกีารระบุ ความเสี่ยง
วเิคราะห�ความเสี่ยงเพื่อกาํหนด
วธิกีารจดัการความเสี่ยง
พจิารณาโอกาสที่อาจเกดิ
การทจุรติเพื่อประกอบการ
ประเมนิความเสี่ยง รวมทัง้
ประเมนิการเปลี่ยนแปลงที่อาจมี
ผลกระทบอย�างมนัียสาํคญั ต�อ
ระบบการควบคมุภายใน

โรงเรยีน......มกีารประเมนิความเสี่ยง
และมกีารบรหิาร ความเสี่ยง
โดยมกีารกาํหนดวตัถปุระสงค�การระบุ
ปัจจยัเสี่ยง การวเิคราะห�ความเสี่ยง
จดัลาํดบัความเสี่ยง การกาํหนดวธิกีาร
ควบคมุเพื่อป�องกนัความเสี่ยง รวมทัง้ให�
ความร�ู ความเข�าใจเกี่ยวกบัการ
บรหิารความเสี่ยงแก�บคุลากรทกุระดบั
พร�อมทัง้ได�จดัทาํแผน และดาํเนนิการ
ตามแผนบรหิารความเสี่ยงได�ตาม
วตัถปุระสงค�ที่กาํหนด เป็นไปตามมาตร
ฐานการควบคมุภายในสาํหรบัหน�วยงาน
ของรฐั





องค�ประกอบการควบคมุภายใน ผลการประเมนิ / ข�อสรปุ
3. กจิกรรมการควบคมุ
หน�วยงานกาํหนดกจิกรรม

การควบคมุและพฒันากจิกรรม
การควบคมุด�านเทคโนโลยี
โดยกาํหนด เป็น
นโยบายและขัน้ตอนการ
ปฏบิตังิาน เพื่อนาํไปส�ูการ
ปฏบิตัจิรงิและลดความเสี่ยงใน
การบรรลวุตัถปุระสงค�ของ
หน�วยงาน

โรงเรยีน.....มกีจิกรรมการควบคมุ
เพยีงพอ เหมาะสม โดยมนีโยบายและ
วธิกีารปฏบิตังิานที่กาํหนด เป็น
ลายลกัษณ�อกัษรอย�างชดัเจน มี
คาํสัง่มอบหมายงาน ค�ูมอืการ
ปฏบิตังิาน ทาํให�สามารถปฏบิตังิาน
ได�สาํเรจ็ตามเป�าหมายที่กาํหนดไว�
รวมทัง้มกีารรายงานผลการดาํเนนิ
งานให�ทราบโดยทัว่กนั

4. ข�อมลูสารสนเทศและการ
สื่อสาร
หน�วยงานมกีารจดัทาํหรอื

จดัหาและใช�สารสนเทศที่
เกี่ยวข�อง และมคีณุภาพเพื่อ
สนับสนนุให�มกีารปฏบิตัติาม
การควบคมุภายในที่กาํหนด
มกีารสื่อสารภายในเกี่ยวกบั
สารสนเทศ รวมถงึวตัถปุระสงค�
และความรบัผดิชอบที่มตี�อการ
ควบคมุภายใน ซึ่งมคีวามจาํเป็น
ในการสนับสนนุ ให�มกีารปฏบิตัิ
ตามการควบคมุภายในที่กาํหนด
และมกีารสื่อสารกบั
บคุคลภายนอกเกี่ยวกบัเรื่องที่มี
ผลกระทบ ต�อการ
ปฏบิตัติามการควบคมุภายใน
ที่กาํหนด

โรงเรยีน ........... มชี�องทางการ
สื่อสารเกี่ยวกบัสารสนเทศที่
หลากหลายช�องทางมคีวามเพยีงพอ
และเหมาะสม
มศีนูย�รบัเรื่องร�องเรยีนร�องทกุข�และ
เวบ็ไซต�เพื่อสื่อสารกบับคุคลภายนอก
แต�อย�างไรกต็ามการจดัทาํข�อมลู
สารสนเทศยงัไม�ครบถ�วน ถกูต�องและ
เป็นปัจจบุนั

5. การตดิตามประเมนิผล
หน�วยงานมกีารพฒันาและ

ดาํเนนิการประเมนิผลระหว�าง
การปฏบิตังิาน และการ
ประเมนิผล เป็น
รายครัง้ตามที่กาํหนด เพื่อให�

โรงเรยีน.....มกีารตดิตาม
ประเมนิผลการควบคมุภายในเป็นไป
ตามแผนและรายงานให�ผ�ูบรหิารทราบ
เป็นลายลกัษณ�อกัษรอย�างต�อเนื่อง
และสมํ่าเสมอ รวมทัง้นาํผลการตดิ
ตามและการปรบัปรงุ รายงานผลต�อ
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เกดิความมัน่ใจว�า ได�มกีาร
ปฏบิตัติามองค�ประกอบของการ
ควบคมุภายใน รวมทัง้
ประเมนิผลและสื่อสาร
ข�อบกพร�องหรอืจดุอ�อนของการ
ควบคมุภายในอย�างทนัเวลาต�อ
ฝ�ายบรหิารและผ�ูกาํกบัดแูล
เพื่อสัง่การให�ผ�ูรบัผดิชอบแก�ไข
ได�อย�างเหมาะสม

ผ�ูที่เกี่ยวข�อง กรณทีี่พบจดุอ�อนหรอื
ข�อบกพร�อง มกีารกาํหนดแผนการ
ปรบัปรงุ และมกีารวนิจิฉัยสัง่การให�
แก�ไขข�อบกพร�องทนัที

ผลการประเมนิโดยรวม
โรงเรยีน...........................ได�ประเมนิองค�ประกอบของการควบคมุภายใน

ครบ 5 องค�ประกอบแล�ว ปรากฏว�า เป็นไปตามหลกัเกณฑ�กระทรวงการคลงัว�า
ด�วยมาตรฐานและหลกัเกณฑ�ปฏบิตักิารควบคมุภายในสาํหรบัหน�วยงานของรฐั
พ.ศ.2561 เพยีงพอเหมาะสม แต�อย�างไรกต็ามยงัมบีางประเดน็ที่มคีวามเสี่ยง
อย�ูจงึจดัทาํแผนการปรบัปรงุการควบคมุภายใน ตามแบบ ปค.5 ด�วยแล�ว

ลายมอืชื่อ..........................................................

(นายมติร โปร�งใส)

ตาํแหน�งผอ. โรงเรยีน...........................



4. เมื่อดาํเนนิการตามข�อ 1-3 เรยีบร�อยแล�ว ให�นาํกจิกรรม/งานที่ผลการดาํเนนิงานยงัไม�ลดความเสี่ยง
ลงตามข�อ 2 และกจิกรรม/งานที่เป็นความเสี่ยงที่พบใหม�ตามข�อ 3 และแบบ ปค.5 ของกล�ุม/หน�วย/งาน
ที่ส�งมาให�หน�วยงาน โดยให�คณะกรรมการร�วมกนัพจิารณาคดัเลอืกกจิกรรม/งานที่เป็นความเสี่ยงใน

ระดบัหน�วยงาน แล�วสรปุลงในแบบ ปค.5

แบบ ปค. 5
โรงเรยีน.......................

รายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน
สาํหรบัระยะเวลาการดาํเนนิงานสิ้นสดุ วนัที่30 เดอืนกนัยายน พ.ศ.2562

ภารกจิตาม
กฎหมายที่จดัตัง้
หน�วยงานของรฐั
หรอืภารกจิตาม

แผนการ
ดาํเนนิการหรอื
ภารกจิอื่นๆ ที่
สาํคญัของ

หน�วยงานของรฐั/
วตัถปุระสงค�

ความเสี่ยง การควบคมุ
ภายในที่มอีย�ู

การ
ประเมนิผ

ล
การ

ควบคมุ
ภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยงัมอีย�ู

การปรบัปรงุ
การควบคมุ
ภายใน

หน�วยงาน
ที่รบัผดิชอบ

จากข�อมลูข�างต�นนาํไปจดัทาํ
แบบ ปค.5

(
(

(4) (
(6

((1



กล�ุมบรหิารงาน
วชิาการ
การนเิทศ
การศกึษา
วตัถปุระสงค�
1. เพื่อพฒันา
บคุลากรใน
หน�วยงานให�
ได�รบัความร�ู
เพิ่ม
ความสามารถใน
การปฏบิตังิาน
ให�ดขีึ้น
2. เพื่อ
เสรมิสร�างขวญั
และกาํลงัใจใน
การทาํงานของ
บคุลากร

1. การนเิทศ
งานวชิาการ
และการเรยีน
การสอนยงั
ขาดรปูแบบ
และวธิกีารที่
หลากหลาย ไม�
สอดคล�องกบั
บรบิทของ
สถานศกึษา
2. การ
แลกเปลี่ยน
เรยีนร�ูกบั
สถานศกึษาอื่น
ภายนอกเขต
พื้นที่การศกึษา
หรอืการเชญิ
วทิยากร
ภายนอกมาให�
ความร�ูยงัทาํได�
ไม�เพยีงพอ

1. มกีาร
จดัระบบการ
นเิทศงาน
วชิาการ และ
การจดัการ
เรยีนการ
สอนภายใน
สถานศกึษา
โดยมี
โครงสร�าง
การ
ดาํเนนิงาน
ชดัเจน
2. มกีาร
นเิทศงาน
วชิาการ และ
การเรยีนการ
สอนตาม
ปฏทินิที่
กาํหนดไว�

กจิกรรม
การ
ควบคมุ
ที่
ปฏบิตัิ
อย�ูจรงิ
สามารถ
ลด
ความ
เสี่ยงได�
ใน
ระดบั
หนึ่งแต�
ยงัไม�
บรรลุ
วตัถปุระ
สงค�
ที่ตัง้ไว�

1.รปูแบบและวธิกีาร
การนเิทศงานวชิาการ
และการเรยีนการสอน
ยงัไม�มคีวาม
หลากหลาย และไม�
สอดคล�องกบับรบิท
ของสถานศกึษา
เนื่องจาก

1.1. ขาดการ
วางแผนและจดัระบบ
การนเิทศภายในแบบ
มสี�วนร�วม

1.2. ขาดการนาํ
ข�อมลูจากการ
ประเมนิภายใน มาใช�
ในการวางแผน
จดัระบบการนเิทศ
เพื่อให�สอดคล�องกบั
บรบิทของสถานศกึษา

1. จดัให�มี
การประชมุ
วางแผน
กาํหนด
เป�าหมาย
และ
วธิกีาร
ดาํเนนิงาน
ร�วมกนัโดย
ใช�
กระบวนการ
ชมุชนการ
เรยีนร�ูทาง
วชิาชพี
(PLC)
2. จดัให�มี
ปฏทินิ
กาํกบั
ตดิตาม
การ
ดาํเนนิงาน
ตามแผน
อย�างเป็น
ระบบ

12-14 พ.ย.
62

นายใหม�
รกัหม�ู
หวัหน�า
กล�ุม

วชิาการ

19- 21 พ.
ย. 62
นายใหม�
รกัหม�ู
หวัหน�า
กล�ุม

วชิาการ

แบบ ปค.5



ภารกจิตาม
กฎหมายที่จดัตัง้
หน�วยงานของรฐั
หรอืภารกจิตาม
แผนการดาํเนนิการ
หรอืภารกจิอื่นๆ ที่
สาํคญัของ
หน�วยงานของรฐั/
วตัถปุระสงค�

ความเสี่ยง การควบคมุ
ภายในที่มอีย�ู

การ
ประเมนิผล
การ
ควบคมุ
ภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยงัมอีย�ู

การปรบัปรงุ
การ
ควบคมุ
ภายใน

หน�วยงาน
ที่
รบัผดิชอบ

3. มกีารประเมนิผล
ระบบและ
กระบวนการนเิทศ
การศกึษาภายใน
สถานศกึษาตาม
แผนที่กาํหนด
4. มกีารพฒันา
ระบบและ
กระบวนการนเิทศ
งานวชิาการ และ
การเรยีนการสอน
ของสถานศกึษา
โดยความร�วมมอื
กบัเขตพื้นที่
การศกึษาอย�าง
ใกล�ชดิ

2. การ
แลกเปลี่ยน
เรยีนร�ูกบั
สถานศกึษา
อื่นภายนอก
เขตพื้นที่
การศกึษา
หรอืการเชญิ
วทิยากร
ภายนอกมา
ให�ความร�ูยงั
ทาํได�ไม�
เพยีงพอ
เนื่องจาก

2.1. ครแูละ
บคุลากรมี

3. กาํหนด
แผนงาน
หรอื
โครงการ
แลกเปลี่ยน
เรยีนร�ูกบั
สถานศกึษา
อื่น ภายนอก
เขตพื้นที่
การศกึษา
หรอืเชญิ
วทิยากร
ภายนอกมา
ให�ความร�ู
ไว�ชดัเจน
ใน

26-28 พ.ย.
62

นายใหม�
รกัหม�ู
หวัหน�า
กล�ุม

วชิาการ

29- 30 พ.
ย. 62
นายใหม�
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5. มกีาร
แลกเปลี่ยนเรยีนร�ู
และประสบการณ�
การนเิทศ
การศกึษาภายใน
สถานศกึษากบั
สถานศกึษาอื่น ทัง้
ภายในเขตพื้นที่
การศกึษาเป็นบาง
โอกาส

ภารกจิอื่น
นอกเหนอื
จากงานการ
สอนมาก

2.2. ไม�ได�
กาํหนด
แผนงาน หรอื
โครงการ
แลกเปลี่ยน
เรยีนร�ูกบั
สถานศกึษา
อื่นภายนอก
เขตพื้นที่
การศกึษา หรอื
เชญิวทิยากร
ภายนอกมา
ให�ความร�ูไว�
ชดัเจน

แผนปฏบิตัิ
การประจาํปี
4. จดัให�มี
ปฏทินิ
กาํกบั
ตดิตาม
การ
ดาํเนนิงาน
ตามแผน
อย�างเป็น
ระบบ

รกัหม�ู
หวัหน�า
กล�ุม

วชิาการ
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ภารกจิตามกฏ
หมายที่จดัตัง้

หน�วยงานของรฐั
หรอืภารกจิตาม

แผนการ
ดาํเนนิการหรอื
ภารกจิอื่นๆที่
สาํคญัของ
หน�วยงาน
ของรฐั/

วตัถปุระสงค�
(1)

ความเสี่ยง

(2)

การควบคมุ
ภายในที่มอีย�ู

(3)

การ
ประเมนิผล

การ
ควบคมุ
ภายใน

(4)

ความเสี่ยง
ที่ยงัมอีย�ู

(5)

การปรบัปรงุ
การควบคมุ
ภายใน

(6)

หน�วยงาน
ที่

รบัผดิชอ
บ

(7)



กล�ุมบรหิารงาน
ทัว่ไป
สารสนเทศและ
การสื่อสาร
เพื่อให�จดัทาํ

ข�อมลูสารสนเทศ
ที่ครอบคลมุ
เพยีงพอ
สามารถนาํไปใช�
ในการบรหิารงาน
ได�อย�างมี
ประสทิธภิาพ

การจดัทาํ
ข�อมลู
สารสนเทศยงั
ไม�ครบถ�วน
ถกูต�องและ
เป็นปัจจบุนั

1.ศกึษา
วเิคราะห�
นโยบายและ
แผนสารสนเทศ
และการสื่อสาร
ของ สพฐ.และ
หน�วยงานที่
เกี่ยวข�อง
2.ศกึษา
วเิคราะห�ความ
ต�องการด�าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสารของ
สพป. และ
สถานศกึษา
3.จดัทาํ
แผนการ
ดาํเนนิงาน
4.มกีารสื่อสาร
หลากหลาย
ช�องทาง

กจิกรรม
การ
ควบคมุ
ที่กาํหนด
ไว�มกีาร
ปฏบิตัซิึ่ง
สามารถ
ลดความ
เสี่ยงได�
แต�ยงัไม�
บรรลุ
วตัถปุระสง
ค�ที่
กาํหนดไว�

การ
ปฏบิตังิาน
ไม�บรรลุ
วตัถปุระสงค�
เนื่องจาก
บคุลากรยงั
ขาดความร�ู
และทกัษะ
ในการ
จดัระบบ
สารสนเทศ

1. ส�ง
ผ�ูรบัผดิชอบ
เข�ารบัการ
อบรมเกี่ยวกบั
การจดัระบบ
สารสนเทศ
2. ศกึษาดงูาน
เพื่อฝึกทกัษะ
การจดัทาํ
ระบบ
สารสนเทศ
ด�วยระบบ
อเิลก็ทรอนกิส�

31 ม.ค.
2563
กล�ุม
บรหิาร
งานทัว่ไป
31 ม.ีค.
2563
กล�ุม
บรหิาร
งานทัว่ไป



ลายมอืชื่อ...................................

(นายมติร โปร�งใส)

ตาํแหน�งผอ.รร. .........................
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5. นาํกจิกรรม/งานที่ปรากฏในแบบ ปค.5 มาสรปุลงในแบบ ปค.1

หนังสอืรบัรองการประเมนิผลการควบคมุภายใน
เรยีน ผ�ูอาํนวยการสาํนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษายะลา เขต 1
โรงเรยีน............................. ได�ประเมนิผลการควบคมุภายในของหน�วยงาน
สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่.............เดอืน............... พ.ศ. .......... ด�วยวธิกีารที่
หน�วยงานกาํหนดซึ่งเป็นไปตามหลกัเกณฑ�กระทรวงการคลงัว�าด�วยมาตรฐาน
และหลกัเกณฑ�ปฏบิตักิารควบคมุภายในสาํหรบัหน�วยงานของรฐั พ.ศ.2561
โดยมวีตัถปุระสงค�เพื่อให�ความมัน่ใจอย�างสมเหตสุมผลว�าภารกจิของ
หน�วยงานจะบรรลวุตัถปุระสงค�ของการควบคมุภายในด�านการดาํเนนิงานที่มี
ประสทิธผิล ประสทิธภิาพ ด�านการรายงานที่เกี่ยวกบัการเงนิ และไม�ใช�
การเงนิที่เชื่อถอืได�ทนัเวลา และโปร�งใสรวมทัง้ด�านการปฏบิตัติามกฎหมาย
ระเบยีบและข�อบงัคบัที่เกี่ยวข�องกบัการดาํเนนิงาน
จากผลการประเมนิดงักล�าวโรงเรยีน....................เหน็ว�าการควบคมุภายใน
ของหน�วยงานมคีวามเพยีงพอ ปฏบิตัติามอย�างต�อเนื่อง และเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ�กระทรวงการคลงัว�าด�วยมาตรฐานและหลกัเกณฑ�ปฏบิตักิาร
ควบคมุภายในสาํหรบัหน�วยงานของรฐั พ.ศ.2561 ภายใต�การกาํกบัดแูลของ
ผ�ูอาํนวยการสาํนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษายะลา เขต 1
อย�างไรกด็ มีคีวามเสี่ยงและได�กาํหนดปรบัปรงุการควบคมุภายใน ใน
ปีงบประมาณ สรปุได�ดงันี้

กล�ุมบรหิารงานวชิาการ
การนเิทศการศกึษา
1. ความเสี่ยงที่มอีย�ูที่ต�องกาํหนดปรบัปรงุการควบคมุภายใน

1.1 การนเิทศงานวชิาการ และการเรยีนการสอนยงัขาด
รปูแบบและวธิกีารที่หลากหลาย ไม�สอดคล�องกบับรบิทของสถานศกึษา
เนื่องจาก

- ขาดการวางแผนและจดัระบบการนเิทศภายในแบบมสี�วน
ร�วม

- ขาดการนาํข�อมลูจากการประเมนิภายใน มาใช�ในการ
วางแผนจดัระบบการนเิทศเพื่อให�สอดคล�องกบับรบิทของสถานศกึษา

1.2. การแลกเปลี่ยนเรยีนร�ูกบัสถานศกึษาอื่นภายนอกเขตพื้นที่การศกึษา
หรอืการเชญิวทิยากร
ภายนอกมาให�ความร�ูยงัทาํได�ไม�เพยีงพอ
- ครแูละบคุลากรมภีารกจิอื่นนอกเหนอื จากงานการสอนมาก

- ไม�ได�กาํหนดแผนงาน หรอืโครงการแลกเปลี่ยนเรยีนร�ูกบั
สถานศกึษาอื่นภายนอกเขตพื้นที่การศกึษา หรอืเชญิวทิยากรภายนอกมาให�

แบบ ปค.
1

จากข�อมลูข�างต�นนาํไปจดัทาํ

2



ความร�ูไว�ชดัเจน
2. การปรบัปรงุการควบคมุภายใน
2.1 จดัให�มกีารประชมุวางแผนกาํหนดเป�าหมายและวธิกีาร

ดาํเนนิงานร�วมกนัโดยใช�กระบวนการชมุชนการเรยีนร�ูทางวชิาชพี (PLC)
2.2 จดัให�มปีฏทินิกาํกบัตดิตามการดาํเนนิงานตามแผนอย�างเป็นระบบ
2.3 กาํหนดแผนงาน หรอืโครงการแลกเปลี่ยนเรยีนร�ูกบัสถานศกึษาอื่น

ภายนอกเขตพื้นที่การศกึษา
หรอืเชญิวทิยากรภายนอกมาให�ความร�ูไว�ชดัเจนในแผนปฏบิตักิารประจาํปี

2.4 จดัให�มปีฏทินิกาํกบัตดิตามการดาํเนนิงานตามแผนอย�างเป็นระบบ

...............................................
1. ความเสี่ยงที่มอีย�ูที่ต�องกาํหนดปรบัปรงุการควบคมุภายใน
การ
ดาํเนนิงาน…………………………………………………………………………………………………………
เนื่องจาก

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

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

............................
2. การปรบัปรงุการควบคมุภายใน

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

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

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

กล�ุมบรหิารงานงบประมาณ
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
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...........................................................................................................................

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

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

....................................
กล�ุมบรหิารงานบคุคล
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
....................................
กล�ุมบรหิารงานทัว่ไป

การจดัทาํระบบข�อมลูสารสนเทศและการสื่อสาร
1. ความเสี่ยงที่มอีย�ูที่ต�องกาํหนดปรบัปรงุการควบคมุภายใน

การจดัทาํระบบข�อมลูสารสนเทศและการสื่อสารไม�บรรลุ
วตัถปุระสงค�เนื่องจากบคุลากร
ยงัขาดความร�ูและทกัษะในการจดัระบบสารสนเทศ

2. การปรบัปรงุการควบคมุภายใน
2.1 ส�งผ�ูรบัผดิชอบเข�ารบัการอบรมเกี่ยวกบัการจดัระบบ

สารสนเทศ
2.2 ศกึษาดงูานเพื่อฝึกทกัษะการจดัทาํระบบสารสนเทศด�วย

ระบบอเิลก็ทรอนกิส�

ลายมอืชื่อ............................................
..

(นายมติร โปร�งใส)

ตาํแหน�งผอ.รร..................................


