แนวทางปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาด!วย
มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุม
ภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ของ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน

คํานํา
หลักเกณฑกระทรวงการคลัง วาด!วยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุม
ภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดให!หนวยงานของรัฐต!องจัดให!มีการ
ควบคุมภายในเพื่อให!เกิดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวาจะบรรลุวัตถุประสงคด!านการ
ดําเนินงานด!านการรายงานและด!านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข!อบังคับโดยให!ใช!
มาตรฐานการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐเป8นกรอบแนวทางในการจัดทํา
ระบบการควบคุม ภายในให!เ หมาะสมกับ ลัก ษณะขนาดและความซับ ซ!อ นของงาน
ในความรับ ผิด ชอบของหนวยงานของรัฐ มีก ารติด ตามประเมิน ผลและปรับ ปรุง
การควบคุมภายในให!เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งมีการปฏิบัติอยางตอเนื่อง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป8นหนวยงานของรัฐมีหนวยงาน
ในสังกัดประกอบด!วย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จํานวน ๑๘๓ เขต
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน ๔๒ เขต ศูนยการศึกษาพิเศษจังหวัด ๗๗ ศูนย
และสถานศึกษาในสังกัด กวา ๓ หมื่นโรง มีภารหน!าที่หลักตามกฎหมายการศึกษาในการ
อํานวยการ ประสาน สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให!มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน จึงต!องมีหน!าที่ดําเนินการการควบคุมภายในของหนวยงานให!เป8นไปตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในที่กระทรวงการคลังกําหนดไว!ด!วย
เพื่ อ ให! สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐานมี แนวทางการปฏิ บั ติงานการควบคุ มภายในและ
การรายงานการประเมิ น ผลที่ เ หมาะสม สอดคล! อ งกั บ ภารกิ จในการปฏิ บั ติ ง านของ
หนวยงานในแตละระดับ คณะทํางานได!รวบรวม หลักเกณฑกระทรวงการคลังพร!อมทั้ง
แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐาน ตั ว อยางคํ า สั่ ง แตงตั้ ง คณะกรรมการ การเขี ย นรายงานและคํ า อธิ บ าย
แบบสรุ ป ความเสี่ ยง ฯลฯ จั ด ทํา เป8น คู มือ เพื่อ ให!ฝC า ยบริ หารและผู!ที่ รั บผิ ด ชอบได! ใ ช!
เป8 น แนวทางในการปฏิ บั ติ ง านการควบคุ ม ภายในของหนวยงานให! มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
บรรลุตามวัตถุประสงคตอไป
มิถุนายน ๒๕๖๒
สํานักอํานวยการ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สารบัญ
หน!า
คํานํา
สารบัญ
หลักเกณฑกระทรวงการคลัง
มาตรฐานการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ
- แนวคิด
- คํานิยาม
- ขอบเขตการใช
- วัตถุประสงค"ของการควบคุมภายใน
- องค"ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
• สภาพแวดลอมการควบคุม
• การประเมินความเสี่ยง
• กิจกรรมการควบคุม
• สารสนเทศและการสื่อสาร
• กิจกรรมการติดตามผล
หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ
แบบรายงานแนบท!าย
- หนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (แบบ วค.๑)
- แบบรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (แบบ วค.๒)
- หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๑) (ระดับหน3วยงานของรัฐ)
- หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๒)
(กรณีกระทรวงเจาสังกัดจัดส3งรายงานต3อกระทรวงการคลัง ฯ )
- หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๓)
(กรณีหน3วยงานของรัฐไม3อยู3ในสังกัดกระทรวง)
- แบบรายงานการประเมินองค"ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)
- แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)
- รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.๖)

๑
๒
๓
๓
๔
๔
๔
๕
๕
๕
๖
๖
๗
๑๒
๑๓
๑๕
๑๗
๑๙
๒๑
๒๓
๒๕
๒๗

สารบัญ(ตอ)
หน!า
แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายในและแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และโรงเรียน
- หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑)
- รายงานการประเมินองค"ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)
- รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕)
- รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.๖)
- แบบประเมินองค"ประกอบของการควบคุมภายใน
แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายในของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน
ตัวอยางรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของหนวยงาน
-หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑)
-รายงานการประเมินองค"ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)
-รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)
-รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕)
-รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.๖)
-แบบประเมินการควบคุมภายในดวยตนเอง (Control Self Assessment : CSA)
-(ร3าง) คําสั่งแต3งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แบบฟอรมการสรุปความเสี่ยงของโรงเรียน
ปฏิทินการดําเนินงานระบบการควบคุมภายใน
คณะทํางาน

๒๙
๓๐
๓๒
๓๔
๓๖
๓๘
๔๐
๔๖
๕๐
๕๑
๕๓
๕๖
๕๗
๕๘
60
๖3
๖5
๖6
๖7

แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน

๑

แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน

๒

แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน

๓

แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน

๔

แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน

๕

แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน

๖

แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน

หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายใน
สําหรับหนวยงานของรัฐ
พ.ศ.๒๕๖๑

๗

แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน

๘

แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน

๙

แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน

๑๐

แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน

๑๑

แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน

๑๒

แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน

๑๓

แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน

๑๔

แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน

๑๕

แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน

๑๖

แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน

๑๗

แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน

๑๘

แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน

๑๙

แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน

๒๐

แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน

๒๑

แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน

๒๒

แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน

๒๓

แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน

๒๔

แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน

๒๕

แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน

๒๖

แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน

๒๗

แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน

๒๘

แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน

๒๙

แนวทางปฏิบตั ิงานการควบคุมภายใน
แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียน

๓๐

แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน

แบบ ปค.๑

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
เรียน .........................(๑).................................
.......................(๒)................................ ไดประเมินผลการควบคุมภายในของหน3วยงานสําหรับ
ป@สิ้นสุดวันที่....(๓)........เดือน.................พ.ศ..................... ดวยวิธีการที่หน3วยงานกําหนดซึ่งเปCนไปตาม
หลั ก เกณฑ" ก ระทรวงการคลั ง ว3 า ดวยมาตรฐานและหลั ก เกณฑ" ป ฏิ บั ติ การควบคุ ม ภายในสํ า หรั บ
หน3วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค"เพื่อใหความมั่นใจอย3างสมเหตุสมผลว3าภารกิจของ
หน3วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค"ของการควบคุมภายในดานการดําเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ
ดานการรายงานที่ เ กี่ ย วกั บ การเงิ น และไม3 ใ ช3 ก ารเงิ น ที่ เ ชื่ อ ถื อ ได ทั น เวลาและโปร3 ง ใสรวมทั้ ง
ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน
จากผลการประเมินดังกล3าว............(๔).........................เห็นว3า การควบคุมภายในของหน3วยงาน
มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย3างต3อเนื่อง และเปCนไปตามหลักเกณฑ"กระทรวงการคลังว3าดวยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ"ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน3วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใตการกํากับดูแลของ
................(๕).....................
อย3างไรก็ดี มีความเสี่ยงและไดกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในป@งบประมาณ สรุปไดดังนี้
ด!าน/กลุม/งาน.................(๖)........................
ชื่อกิจกรรม......(๗)........................
๑. ความเสี่ยงที่มีอยู3ที่ตองกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน (๘)
๑.๑ ...........................................................................................................................................
๑.๒.............................................................................................................................................
๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๙)
๒.๑.............................................................................................................................................
๒.๒.............................................................................................................................................

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

แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน

๓๑

คําอธิบายแบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับ สพฐ. สพท.และโรงเรียน) (แบบ ปค.๑)
(๑) ระบุตําแหน3งผูกํากับดูแลหน3วยงาน (ระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ
รั ฐ มนตรี ว3 า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ระดั บ สํ า นั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษา คื อ เลขาธิ ก าร
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือระดับโรงเรียน คือ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา)
(๒) ระบุ ชื่ อ หน3 ว ยงานที่ ป ระเมิ น ผลการควบคุ ม ภายใน (สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือโรงเรียน)
(๓) ระบุวัน เดือน ป@ สิ้นรอบระยะเวลาการดําเนินงานประจําป@ที่ไดประเมินผลการควบคุมภายใน
(วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ........)
(๔) ระบุ ชื่ อ หน3 ว ยงานที่ ป ระเมิ น ผลการควบคุ ม ภายใน (สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือโรงเรียน)
(๕) ระบุตําแหน3งผูกํากับดูแลของหน3วยงาน (ระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คือ รัฐมนตรีว3าการกระทรวงศึกษาธิการ ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา คือ เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ระดั บ โรงเรี ย น คื อ ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษา)
(๖) ระบุดานในระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระบุกลุ3มในระดับสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาหรือระบุงานในระดับโรงเรียน
(๗) ระบุชื่อกิจกรรมที่ปรากฏในแบบ ปค.๕
(๘) ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู3 โดยนํารายละเอียดขอมูลในแบบ ปค.๕ (ช3อง ๕) มาระบุ
(๙) ระบุ ก ารปรั บ ปรุ ง การควบคุ ม ภายใน โดยนํ า รายละเอี ย ดขอมู ล ในแบบ ปค.๕ (ช3 อ ง ๖)
มาระบุ
(๑๐) ลงลายมื อชื่อหัว หนาหน3 วยงาน (ระดั บสํ านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ น ฐาน คื อ
เลขาธิ ก ารคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ระดั บ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา คื อ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือระดับโรงเรียน คือ ผูอํานวยการโรงเรียน)
(๑๑) ระบุตําแหน3งหัวหนาหน3วยงาน
(๑๒) ระบุวัน เดือน ป@ ที่รายงาน(หัวหนาหน3วยงานลงนามในรายงานวันใด ใหระบุวันที่ลงนาม
วันนั้น เช3น ลงนามวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ใหระบุวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)

๓๒

แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน

แบบ ปค.๔
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือโรงเรียน..................
รายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ............
องคประกอบของการควบคุมภายใน
(๑)
๑.สภาพแวดลอมการควบคุม
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
๒. การประเมินความเสี่ยง
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
๓. กิจกรรมการควบคุม
..............................................................................
..............................................................................
๔.สารสนเทศและการสื่อสาร
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
๕. กิจกรรมการติดตามผล
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..

ผลการประเมิน/ข!อสรุป
(๒)
.........................................................................
.........................................................................
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..

ผลการประเมินโดยรวม (๓)
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือโรงเรียน..........
ไดประเมินองค"ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในครบ ๕ องค"ประกอบแลว ปรากฏว3า เปCนไป
ตามหลักเกณฑ"กระทรวงการคลั งว3 าดวยมาตรฐานและหลั กเกณฑ" ปฏิบั ติการควบคุ มภายในสํา หรั บ
หน3วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ เพียงพอ เหมาะสม แต3อย3างไรก็ตามสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สํานั กงานเขตพื้นที่ การศึกษาหรือโรงเรีย นไดจัด ทําแผนการปรับ ปรุงการควบคุ มภายใน
ตามแบบ ปค.๕ ดวยแลว
ลายมือชื่อ...........(๔)....................................
ตําแหน3ง..............(๕)...................................
วันที่.....(๖)...เดือน......................พ.ศ............

แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน

๓๓

คําอธิบายแบบรายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)
(๑) ระบุ องค" ป ระกอบของการควบคุ ม ภายใน ๕ องค" ป ระกอบโดยสรุ ป จุ ด ประเมิ น ของแต3 ล ะ
องค"ประกอบเปCนความเรียง
(๒) ระบุผลการประเมิน/ขอสรุปของแต3ละองค"ประกอบของการควบคุมภายในพรอมความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู3/จุดอ3อน
(๓) สรุปผลการประเมินโดยรวมขององค"ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง ๕ องค"ประกอบว3า
เปCนไปตามหลักเกณฑ"กระทรวงการคลังว3าดวยมาตรฐานและหลักเกณฑ"ปฏิบัติการควบคุม
ภายในสําหรับหน3วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ หรือไม3 อย3างไร
(๔) ลงลายมื อชื่ อหั ว หนาหน3 ว ยงาน (ระดั บ สํ า นั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน คื อ
เลขาธิ ก ารคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ระดั บ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา คื อ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือระดับโรงเรียน คือ ผูอํานวยการโรงเรียน )
(๕) ระบุตําแหน3งหัวหนาหน3วยงาน
(๖) ระบุวั น เดื อน ป@ ที่ รายงาน(หัว หนาหน3ว ยงานลงนามในรายงานวัน ใด ใหระบุ วัน ที่ล งนาม
วันนั้น เช3น ลงนามวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ใหระบุวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)

๓๔

แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน

แบบ ปค.๕
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือโรงเรียน.................
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ..........
ภารกิจตามกฎหมาย
ที่จัดตั้งหน3วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการ
ดําเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆที่สําคัญ
ของหน3วยงานของ
รัฐ/วัตถุประสงค"
(๑)

ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู3

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู3

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน3วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(๒)

(๓)

(๔)

(๕)

(๖)

(๗)

ลายมือชื่อ..............(๘).................................
ตําแหน3ง............(๙).....................................
วันที่.....(๑๐)....เดือน..................พ.ศ...........

แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน

๓๕

คําอธิบายแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)
(๑) ระบุกิจกรรมตามภารกิจของหน3วยงานพรอมทั้งวัตถุประสงค"ของกิจกรรม
(๒) ระบุความเสี่ยงสําคัญที่ทําใหภารกิจนั้นไม3บรรลุวัตถุประสงค"
(๓) ระบุกิจกรรมการปฏิบัติงานในแต3ละขั้นตอนของกิจกรรม
(๔) ระบุผลการประเมินการควบคุมภายในว3ามีความเพี ยงพอและปฏิ บัติตามการควบคุมที่มีอยู3
ตาม (๓) หรือไม3
(๕) ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู3ซึ่งมีผลกระทบต3อการบรรลุวัตถุประสงค"ของแต3ละภารกิจ
(๖) ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อปNองกันหรือลดความเสี่ยงตาม (๕) ในป@งบประมาณ
(๗) ระบุชื่อหน3วยงานที่รับผิดชอบและระยะเวลากําหนดเสร็จ
(๘) ลงลายมื อชื่ อหั ว หนาหน3 ว ยงาน (ระดั บ สํ า นั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน คื อ
เลขาธิ ก ารคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ระดั บ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา คื อ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือระดับโรงเรียน คือ ผูอํานวยการโรงเรียน )
(๙) ระบุตําแหน3งหัวหนาหน3วยงาน
(๑๐) ระบุวัน เดือน ป@ ที่รายงาน(หัวหนาหน3วยงานลงนามในรายงานวันใด ใหระบุวันที่ลงนาม
วันนั้น เช3น ลงนามวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ใหระบุวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)

๓๖

แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน

แบบติดตาม ปค.๕
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือโรงเรียน.................
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ..........
ภารกิจตามกฎหมาย
ที่จัดตั้งหน3วยงานของ
รัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆที่
สําคัญของหน3วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค"
(๑)

ความเสีย่ ง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู3

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสีย่ ง
ที่ยังมีอยู3

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน3วยงาน
ที่รับผิดชอบ

วิธีการติดตาม
และสรุปผล
การประเมิน/
ขอคิดเห็น

(๒)

(๓)

(๔)

(๕)

(๖)

(๗)

(๘)

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

แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน

๓๗

คําอธิบายแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕)
(๑) ระบุกิจกรรมตามภารกิจของหน3วยงานพรอมทั้งวัตถุประสงค"ของกิจกรรม
(๒) ระบุความเสี่ยงสําคัญที่ทําใหภารกิจนั้นไม3บรรลุวัตถุประสงค"
(๓) ระบุกิจกรรมการปฏิบัติงานในแต3ละขั้นตอนของกิจกรรม
(๔) ระบุผลการประเมินการควบคุมภายในว3ามีความเพี ยงพอและปฏิ บัติตามการควบคุมที่มีอยู3
ตาม (๓) หรือไม3
(๕) ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู3ซึ่งมีผลกระทบต3อการบรรลุวัตถุประสงค"ของแต3ละภารกิจ
(๖) ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อปNองกันหรือลดความเสี่ยงตาม (๕) ในป@งบประมาณ
(๗) ระบุชื่อหน3วยงานที่รับผิดชอบและระยะเวลากําหนดเสร็จ
(๘) ระบุวิธีการติดตามจากอะไร (เอกสาร/สอบถาม/สัมภาษณ"ผูที่เกี่ยวของ) และแต3ละกิจกรรมใน
ช3อง (๖) ไดดําเนินการอย3างไร และสรุปผลการดําเนินงานในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพพรอม
ทั้งใหความคิดเห็นว3าตองดําเนินการจัดทําแผนการปรับปรุงเพิ่มเติมหรือลดความเสี่ยงลงอยู3ใน
ระดับที่ยอมรับได
(๙) ลงลายมื อชื่ อหั ว หนาหน3 ว ยงาน (ระดั บ สํ า นั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน คื อ
เลขาธิ ก ารคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ระดั บ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา คื อ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือระดับโรงเรียน คือ ผูอํานวยการโรงเรียน )
(๑๐) ระบุตําแหน3งหัวหนาหน3วยงาน
(๑๑) ระบุวัน เดือน ป@ ที่รายงาน(หัวหนาหน3วยงานลงนามในรายงานวันใด ใหระบุวันที่ลงนาม
วันนั้น เช3น ลงนามวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ใหระบุวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)

๓๘

แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน

แบบ ปค.๖
รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู!ตรวจสอบภายใน
เรียน .................(๑)..........................
ผูตรวจสอบภายในของ..................(๒).......................ไดสอบทานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในของหน3วยงาน สําหรับป@สิ้นสุดวันที่ .....(๓)...เดือน...........พ.ศ............ ดวยวิธีการสอบ
ทานตามหลักเกณฑ"กระทรวงการคลังว3าดวยมาตรฐานและหลักเกณฑ"ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับ
หน3วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค"เพื่อใหความมั่นใจอย3างสมเหตุสมผลว3า ภารกิจของ
หน3วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค"ของการควบคุมภายในดานการดําเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ
ดานการรายงานที่ เ กี่ ย วกั บ การเงิ น และไม3 ใ ช3 ก ารเงิ น ที่ เ ชื่ อ ถื อ ได ทั น เวลา และโปร3 ง ใส รวมทั้ ง
ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน
จากผลการสอบทานดังกล3าว ผูตรวจสอบภายในเห็นว3า การควบคุมภายในของ.........(๔)...........
มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย3างต3อเนื่องและเปCนไปตามหลักเกณฑ"กระทรวงการคลังว3าดวยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ"ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน3วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑
อย3างไรก็ดี มีขอตรวจพบและขอสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยงการควบคุมภายในและการปรับปรุง
การควบคุมภายใน สรุปไดดังนี้
๑. ความเสี่ยง (๕)
๑.๑......................................................................................................................................
๑.๒......................................................................................................................................
๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๖)
๒.๑......................................................................................................................................
๒.๒......................................................................................................................................
ลายมือชื่อ...........(๗)....................................
ตําแหน3ง..............(๘)...................................
วันที่.....(๙)...เดือน......................พ.ศ...........

แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน

๓๙

คําอธิบายแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๖)
(๑) ระบุ ตํ า แหน3 งหั ว หนาหน3 ว ยงาน (ระดั บ สํ า นั กงานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน คื อ
เลขาธิ ก ารคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ระดั บ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา คื อ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
(๒) ระบุ ชื่ อหน3 ว ยงาน (สํ า นั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้ น ฐาน หรือสํ า นั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษา)
(๓) ระบุวันเดือนป@ สิ้นสุดป@งบประมาณ (๓๐ กันยายน พ.ศ.......)
(๔) ระบุชื่อหน3วยงาน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สํานักงานสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา)
(๕) ระบุขอตรวจพบและหรือขอสังเกตของผูอํานวยการหน3วยตรวจสอบภายในเกี่ยวกับความเสี่ยง
(๖) ระบุขอตรวจพบและหรือขอสังเกตของผูอํานวยการหน3วยตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการควบคุม
ภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อปNองกันหรือลดความเสี่ยงตาม (๕)
(๗) ลงลายมือชื่อผูอํานวยการหน3วยตรวจสอบภายใน
(๘) ระบุตําแหน3งผูอํานวยการหน3วยตรวจสอบภายใน
(๙) ระบุวัน เดือน ป@ ที่รายงาน(ผูอํานวยการหน3วยตรวจสอบภายในลงนามในรายงานวันใดใหระบุ
วันที่ลงนามวันนั้น เช3น ลงนามวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ใหระบุวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน
๒๕๖๒)

๔๐

แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน

แบบประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน
จุดที่ควรประเมิน
(๑)
๑. สภาพแวดล!อมการควบคุม
(๑) หน3วยงานแสดงใหเห็นถึงการยึดมั่นในคุณค3า
ของความซื่อตรงและจริยธรรม
(๒) ผู กํ า กั บ ดู แลของหน3 ว ยงานแสดงใหเห็ น ถึ ง
ความเปCนอิสระจากฝPายบริหารและมีหนาที่กํากับ
ดู แ ลใหมี ก ารพั ฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ ง การควบคุ ม
ภายใน รวมถึ ง การดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การ
ควบคุมภายใน
(๓) หัว หนาหน3 วยงานจั ดใหมี โ ครงสรางองค" กร
สายการบั ง คั บ บั ญ ชาอํ า นาจหนาที่ แ ละความ
รับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค"
ของหน3วยงานของรัฐภายใตการกํากั บดูแลของ
ผูกํากับดูแล
(๔) หน3วยงานของรัฐแสดงใหเห็นถึงความมุ3งมั่น
ในการสรางแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากร
ที่ มี ค ว าม รู ค ว าม ส า มาร ถที่ ส อด คล อ งกั บ
วัตถุประสงค"ของหน3วยงาน
(๕) หน3 ว ยงานกํ า หนดใหบุ ค ลากรมี ห นาที่ และ
ความรับผิดชอบต3อผลการปฏิบัติงานตามระบบ
การควบคุมภายใน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค"ของ
หน3วยงาน

ความเห็น/คําอธิบาย
(๒)

สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ (๓)
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ผูประเมิน....................(๔).........................
วันที่.......(๕)......เดือน.................พ.ศ.......

๔๑

แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน

จุดที่ควรประเมิน
(๑)
๒. การประเมินความเสี่ยง
(๖) หน3 ว ยงานระบุ วั ต ถุ ป ระสงค" ก ารควบคุ ม
ภ า ย ใ น ข อ ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ใ ห ส อ ด ค ล อ ง
กับ วัต ถุป ระสงค" ขององค"กรไวอย3า งชัด เจนและ
เพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยง
ที่เกี่ยวของกับวัตถุประสงค"
(๗) หน3วยงานระบุความเสี่ยงที่มีผลต3อการบรรลุ
วัตถุประสงค"การควบคุมภายในอย3างครอบคลุม
ทั้งหน3วยงานและวิเคราะห"ความเสี่ยงเพื่อกําหนด
วิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น
(๘) หน3 ว ยงานพิ จ ารณาโอกาสที่ อ าจเกิ ด
การทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยง
ที่ส3งผลต3อการบรรลุวัตถุประสงค"
(๙) หน3วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลง
ที่ อ าจมี ผ ลกระทบอย3 า งมี นั ย สํ า คั ญ ต3 อ ระบบ
การควบคุมภายใน

ความเห็น/คําอธิบาย
(๒)

สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

ผูประเมิน..................................................
วันที่...............เดือน.................พ.ศ..........

๔๒

แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน

จุดที่ควรประเมิน
(๑)
๓. กิจกรรมการควบคุม
(๑๐) หน3 ว ยงานระบุ แ ละพั ฒ นากิ จ กรรม
การควบคุ ม เพื่ อ ลดความเสี่ ย งในการบรรลุ
วัตถุประสงค"ใหอยู3ในระดับที่ยอมรับได
(๑๑) หน3 ว ยงานระบุ แ ละพั ฒ นากิ จ กรรม
การควบคุมทั่วไปดานเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุน
การบรรลุวัตถุประสงค"
(๑๒) หน3 ว ยงานจั ด ใหมี กิ จ กรรมการควบคุ ม
โดยกําหนดไวในนโยบาย ประกอบดวยผลสําเร็จ
ที่ ค าดหวั ง และขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ นํ า
นโยบายไปสู3การปฏิบัติจริง

ความเห็น/คําอธิบาย
(๒)

สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

ผูประเมิน..................................................
วันที่...............เดือน.................พ.ศ.........

๔๓

แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน

จุดที่ควรประเมิน
(๑)
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร
( ๑ ๓ ) ห น3 ว ย ง า น จั ด ทํ า ห รื อ จั ด ห า แ ล ะ
ใช ส า ร ส น เ ท ศ ที่ เ กี่ ยว ข อ ง แ ล ะ มี คุ ณ ภ า พ
เพื่ อ สนั บ สนุ น ใหมี ก ารปฏิ บั ติ ต ามการควบคุ ม
ภายในที่กําหนด
(๑๔) หน3 ว ยงานมี ก ารสื่ อ สารภายในเกี่ ย วกั บ
ส า ร ส น เ ท ศ ร ว ม ถึ ง วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค" แ ล ะ
ความรั บ ผิ ด ชอบที่ มี ต3 อ การควบคุ ม ภายใน
ซึ่งมีความจําเปCนในการสนับสนุนใหมีการปฏิบัติ
ตามการควบคุมภายในที่กําหนด
(๑๕) หน3วยงานมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอก
เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งที่ มี ผ ลกระทบต3 อ การปฏิ บั ติ ต าม
การควบคุมภายในที่กําหนด

ความเห็น/คําอธิบาย
(๒)

สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

ผูประเมิน..................................................
วันที่...............เดือน.................พ.ศ..........

๔๔

แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน

จุดที่ควรประเมิน
(๑)
๕. กิจกรรมการติดตามผล
(๑๖) หน3 ว ยงานระบุ พั ฒ นาและดํ า เนิ น การ
ประเมิ น ผลระหว3 า งการปฏิ บั ติ ง านและหรื อ
การประเมิ น ผลเปC น รายครั้ ง ตามที่ กํ า หนด
เพื่ อ ใหเกิ ด ความมั่ น ใจว3 า ไดมี ก ารปฏิ บั ติ ต าม
องค"ประกอบของการควบคุมภายใน
(๑ ๗ ) ห น3 ว ย งา นปร ะเมิ นผ ล แล ะสื่ อ ส า ร
ขอบกพร3อง หรือจุดอ3อนของการควบคุมภายใน
อย3 า งทั น เวลาต3 อ ฝP า ยบริ ห ารและผู กํ า กั บ ดู แ ล
เพื่ อ ใหผู รั บ ผิ ด ช อบสามารถสั่ ง การแกไข
ไดอย3างเหมาะสม

ความเห็น/คําอธิบาย
(๒)

สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

ผูประเมิน...................................................
วันที่.............เดือน.................พ.ศ............

แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน

๔๕

คําอธิบายแบบประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน
(๑) หัวขอของจุดประเมินต3างๆ ที่หน3วยงานตองประเมิน
(๒) หน3วยงานประเมินว3าหัวขอของจุดประเมินต3างๆ นั้น หน3วยงานมีการปฏิบัติหรือไม3 อย3างไร
(๓) หน3วยงานตองสรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติโดยรวมของแต3ละองค"ประกอบว3าเปCนอย3างไร
(๔) ผูประเมินเปCนคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของหน3วยงาน
(๕) ระบุ วัน เดือน ป@ ที่ คณะกรรมการประเมิ นผลการควบคุ มภายในของหน3 ว ยงานดํ า เนิน การ
ประเมิ น แลวเสร็ จ (คณะกรรมการฯ ประเมิ น แลวเสร็ จ วั น ที่ ๒๕ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๒
ใหระบุวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)

แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน

๔๖

แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายในของ สพฐ. สพท.และโรงเรียน
............................................
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ของทุกปL
สํ า นั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน สํ า นั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษาและโรงเรี ย น
ใหดําเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในใหเปCนไปตามหลักเกณฑ"กระทรวงการคลังว3าดวย
มาตรฐานและหลักเกณฑ"ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน3วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้
สํานัก/กลุม/หนวย/งาน
๑. นํ า แบบ ปค. ๕ (ของป@ ที่ แ ลว ) มาติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานว3 า ไดดํ า เนิ น การตาม
แผนการปรับปรุงหรือไม3 ผลเปCนอย3างไร แลวสรุปลงในแบบติดตาม ปค. ๕
๒. นํ า กิ จ กรรม/งานในระดั บ หน3 ว ยงานย3 อ ยมาวิ เ คราะห" ห าความเสี่ ย งตามแบบประเมิ น
การควบคุมภายในดวยตนเอง (แบบ CSA)
๓. เมื่อดําเนินการตามขอ ๑-๒ เรียบรอยแลว ใหนํากิจกรรม/งาน ที่ผลการดําเนินงานยังไม3ลด
ความเสี่ ย งลงตามขอ ๑ และกิ จ กรรม/งานที่ เปC น ความเสี่ ยงที่ พบใหม3 ต ามขอ ๒ มาหา
มาตรการ/แนวทางการปรับปรุงแลวกําหนดผูรับผิดชอบและระยะเวลาที่ดําเนินการเสร็จ
แลวสรุปลงใน แบบ ปค. ๕
๔. จัดส3งแบบ ปค. ๕ และแบบติดตาม ปค. ๕ ใหผูรับผิดชอบของหน3วยงาน
สพฐ./สพท./โรงเรียน
๑. แต3งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน
๒. นํ า แบบ ปค.๕ (ของป@ ที่ แ ลว) มาติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานว3 า ไดดํ า เนิ น การตาม
แผนการปรับปรุงหรือไม3 ผลเปCนอย3างไร แลวสรุปลงในแบบติดตาม ปค. ๕
๓. ประเมิ น องค" ป ระกอบของการควบคุ ม ภายใน (๕ องค" ป ระกอบ) ในระดั บ หน3 ว ยงาน
แลวสรุปลงในแบบ ปค. ๔
๔. เมื่อดําเนินการตามขอ ๑-๓ เรียบรอยแลว ใหนํากิจกรรม/งานที่ผลการดําเนินงานยังไม3ลด
ความเสี่ ย งลงตามขอ ๒ และกิ จ กรรม/งานที่ เ ปC น ความเสี่ ย งที่ พ บใหม3 ต ามขอ ๓ และ
แบบ ปค.๕ ของกลุ3ม/งาน ที่ส3 งมาใหหน3ว ยงาน โดยใหคณะกรรมการร3ว มกันพิ จารณา
คัดเลือกกิจกรรม/งานที่เปCนความเสี่ยงในระดับหน3วยงาน แลวสรุปลงในแบบ ปค. ๕
๕. นํารายละเอียดของกิจกรรม/งานที่ปรากฏในแบบ ปค.๕ มาใส3ในแบบ ปค. ๑
๖. ระดับ สพท. ใหดําเนินการสรุปความเสี่ยงของสถานศึกษาในสังกัดลงในแบบ ปค.๑ และ
ระดับ สพฐ. ใหดําเนินการสรุปความเสี่ยงของ สพท. ลงในแบบ ปค.๑
๗. ส3 ง ร3 า งรายงานแบบ ปค. ๑ แบบ ปค. ๔ แบบ ปค. ๕ และแบบติ ด ตาม ปค. ๕
ใหผูอํานวยการหน3วยตรวจสอบภายในของ สพฐ. หรือ สพท. สอบทานร3างรายงานดังกล3าว
แลวผูอํานวยการหน3วยตรวจสอบภายในสรุปผลการสอบทานลงในแบบ ปค.๖

๔๗

แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน

๘. เมื่อผูอํานวยการหน3วยตรวจสอบภายในสอบทานเสร็จเรียบรอยแลว ใหนําแบบรายงาน
ดังกล3าวเสนอเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาลงนาม
๙. ระดับโรงเรียนจัดส3งแบบ ปค. ๑ แบบ ปค.๔ แบบ ปค.๕ แบบติดตาม ปค.๕ ให สพท.
ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ของทุกป@
๑๐. ระดับ สพท. จัดส3งแบบ ปค. ๑ แบบ ปค.๔ แบบ ปค.๕ แบบติดตาม ปค.๕ และแบบ ปค.๖
ให สพฐ. ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายนของทุกป@
๑๑. ระดับ สพฐ. จัดส3งแบบ ปค. ๑ แบบ ปค.๔ แบบ ปค.๕ แบบติดตาม ปค.๕ และแบบ ปค.๖
ให รมว.ศธ. และ สป.ศธ. ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคมของทุกป@

สรุปขั้นตอนการจัดทํารายงาน
๑. หนวยงานยอย (สํานัก/กลุม/หนวย/งาน)
การประเมินด!วย
ตนเอง (CSA)

แบบ ปค. ๕
(ปLที่แล!ว)
แบบติดตาม ปค. ๕
แบบ ปค. ๕
(ปLน)ี้

แบบฟอรมของสํานัก/กลุม/หนวย/งาน
แบบ ปค.๕ : รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แบบติดตาม ปค.๕ : รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน

๔๘

แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน

๒. หนวยงาน (สพฐ./ สพท./โรงเรียน)
แบบ ปค. ๕
(ปที่แลว)

แบบประเมิน ๕
องคประกอบ

แบบติดตาม ปค. ๕

แบบ ปค. ๔

แบบ ปค.5
(กลุม)

แบบ ปค. ๕ (ปLนี้)
แบบ ปค. ๑

แบบ ปค.๖

แบบฟอรมของ สพฐ./ สพท./โรงเรียน
แบบ ปค. ๑ : หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
แบบ ปค. ๔ : รายงานการประเมินองค"ประกอบของการควบคุมภายใน
แบบ ปค. ๕ : รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แบบติดตาม ปค. ๕ : รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
แบบ ปค.๖ (ใช!เฉพาะ สพฐ.และ สพท.) : รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของผูตรวจสอบภายใน

๔๙

แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน

สรุปแบบรายงานการควบคุมภายใน
สพฐ./สพท./โรงเรียน
แบบรายงานที่สงให!ผู!กํากับดูแล
๑. แบบ ปค.๑
๒. แบบ ปค.๔
๓. แบบ ปค.๕
๔. แบบติดตาม ปค.๕
๕. แบบ ปค.๖ (ส3งเฉพาะ สพท.)
แบบรายงานที่เก็บไว!ที่หนวยงาน
แบบประเมิน ๕ องค"ประกอบ

สํานัก/กลุม/หนวย/งาน
แบบรายงานที่สงให!ผู!รับผิดชอบของหนวยงาน
๑. แบบ ปค.๕
๒. แบบติดตาม ปค.๕
แบบรายงานที่เก็บไว!ที่หนวยงาน
แบบ CSA

แนวทางการสงรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
รมว.ศธ.

สป.ศธ.
สพฐ.

สพท.

สงแบบ ปค.๑ แบบ ปค.๔
แบบ ปค.๕ แบบ ปค.๖ และ
แบบติดตาม ปค.๕ สวนแบบ
ประเมินฯ เก็บไว!ที่หนวยงาน

โรงเรียน

สงแบบ ปค.๑ แบบ ปค.๔
แบบ ปค.๕ และแบบติดตาม
ปค.๕ สวนแบบประเมิ น ฯ
เก็บไว!ที่หนวยงาน

หมายเหตุ : - สพท. ดําเนินการสรุปความเสี่ยงของโรงเรียนในสังกัดทั้ง ๔ งาน ลงในแบบ ปค. ๑
แลวจัดส3งให สพฐ. ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายนของทุกป@
- สพฐ. ดําเนินการสรุปความเสี่ยงของ สพท. ลงในแบบ ปค.๑ แลวจัดส3งให รมว.ศธ.
และ สป.ศธ. ภายในวันที่ 30 ธันวาคมของทุกป@

แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน

ตัวอยาง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของหนวยงาน

๕๐

แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน

๕๑

แบบ ปค.๑

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา............................. ไดประเมินผลการควบคุมภายใน
ของหน3วยงาน สําหรับป@สิ้นสุดวันที่ .............เดือน............... พ.ศ........... ดวยวิธีการที่หน3วยงานกําหนด
ซึ่งเปCนไปตามหลักเกณฑ"กระทรวงการคลังว3าดวยมาตรฐานและหลักเกณฑ"ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สําหรับหน3วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค"เพื่อใหความมั่นใจอย3างสมเหตุสมผลว3าภารกิจ
ของหน3 ว ยงานจะบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค" ข องการควบคุ ม ภายในดานการดํ า เนิ น งานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
ประสิทธิภาพ ดานการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม3ใช3การเงินที่เชื่อถือได ทันเวลา และโปร3งใส
รวมทั้งดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน
จากผลการประเมิ น ดั ง กล3 า วสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา....................เห็ น ว3 า
การควบคุมภายในของหน3วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย3างต3อเนื่อง และเปCนไปตามหลักเกณฑ"
กระทรวงการคลังว3าดวยมาตรฐานและหลักเกณฑ"ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน3วยงานของรัฐ
พ.ศ.2561 ภายใตการกํากับดูแลของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย3างไรก็ดี มีความเสี่ยงและไดกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในป@งบประมาณ
สรุปไดดังนี้
กลุมอํานวยการ
การดําเนินงานตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. ความเสี่ยงที่มีอยู5ที่ตองกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
การดําเนินงานตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายังไม5บรรลุวัตถุประสงคD
เนื่องจาก
1.1 ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดบางคนไม5เขาใจวิธีการเขียนรายงานที่ถูกตอง
1.2 ผูรับผิดชอบรายงานขอมูลไม5ครบถวน ล5าชาและ สพฐ. มีการเปลี่ยนแปลง
วิธีการดําเนินงานทําใหการดําเนินงานมีหลายขั้นตอนและมีความซ้ําซอน
2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
2.1 ประชุมชี้แจงสรางความรูความเขาใจใหแก5ผูรับผิดชอบแต5ละตัวชี้วัด
2.2 แต5งตั้งคณะกรรมการ วิเคราะหDขอมูลแต5ละตัวชี้วัด
2.3 มีการกํากับติดตามการรายงานอย5างต5อเนื่อง
ฯลฯ

๕๒

แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน

โรงเรียนในสังกัด
งานวิชาการ
การจัดการเรียนการสอน
1. ความเสี่ยงที่มีอยู5ที่ตองกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
การจัดการเรียนการสอนไม5บรรลุวัตถุประสงคD เนื่องจาก
1.1 ครูบางส5วนจัดการเรียนการสอนไม5ตรงตามตัวชี้วัดและมาตรฐานของหลักสูตร
1.2 ครูบางส5วนไม5ปรับกระบวนการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมไม5ตรงตามเนื้อหา
1.3 ครูบางส5วนขาดการนําสื่อ DLTV/ DLIT ไปใชในการจัดการเรียนการสอน
2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
2.1 ครูจดั ทําแผนการเรียนรูใหตรงตามตัวชี้วัด มาตรฐานของหลักสูตร
2.3 พัฒนาครูตามรูปแบบการเรียนการสอนอย5างหลากหลาย
2.3 ส5งเสริมสนับสนุนใหครูนําสื่อ DLTV /DLIT ไปใชในการจัดการเรียนการสอน
ฯลฯ

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

๕๓

แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน

แบบ ปค.๔
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา..........
รายงานการประเมินองค,ประกอบของการควบคุมภายใน
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
องค,ประกอบการควบคุมภายใน
1. สภาพแวดลอมการควบคุม
หน3วยงานมีการยึดมั่นในคุณค3าของความซื่อตรง
และจริ ย ธรรม ฝP า ยบริ ห ารมี ค วามเปC น อิ ส ระ
ทางการบริ ห ารและกํ า กั บ ดู แลใหมี การพั ฒ นาหรื อ
ปรั บ ปรุ งการควบคุ มภายใน รวมถึ งการดํ า เนิ น การ
เกี่ ย วกั บ การควบคุ ม ภายใน มี โ ครงสรางองค" ก ร
สายการบั ง คั บ บั ญ ชาอํ า นาจหนาที่ แ ละความ
รับผิดชอบที่เหมาะสมมีการสรางแรงจูงใจ พัฒนาและ
รั ก ษ า บุ ค ล า ก ร ที่ มี ค ว า ม รู ค ว า ม ส า ม า ร ถ
ความรั บ ผิ ด ชอบต3 อ ผลการปฏิ บั ติ ง านตามระบบ
การควบคุ ม ภายใน เพื่ อ ใหบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค" ข อง
หน3วยงาน

2. การประเมินความเสี่ยง
หน3วยงานกําหนดวัตถุประสงค"การควบคุมภายใน
ของการปฏิ บั ติ ง านไดสอดคลองกั บ วั ต ถุ ป ระสงค"
ขององค" ก ร ไดอย3 า งชั ด เจน เพี ย งพอมี ก ารระบุ
ความเสี่ ย ง วิ เ คราะห" ความเสี่ ย งเพื่ อกํ า หนดวิ ธี การ
จั ด การความเสี่ ย ง พิ จ ารณาโอกาสที่ อ าจเกิ ด
การทุ จ ริ ต เพื่ อ ประกอบการประเมิ น ความเสี่ ย ง
รวมทั้ งประเมิน การเปลี่ ยนแปลงที่ อาจมี ผ ลกระทบ
อย3างมีนัยสําคัญ ต3อระบบการควบคุมภายใน

ผลการประเมิน / ขอสรุป
สํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา.....มีระบบ
การบริ ห ารจั ด การที่ ดี โดยผู บริ ห ารและ
บุ ค ลากรมี ทั ศ นคติ ที่ ดี มี ทั ก ษะความรู
ความสามารถ ความซื่ อสั ตยD และจริย ธรรม
มีโครงสรางองค"กรและสายการบังคับบัญชา
ที่ชัดเจนมีการมอบอํานาจและหนาที่ความ
รั บ ผิ ด ชอบและนโยบายวิ ธี บ ริ ห ารดาน
บุ ค ลากร รวมทั้ ง กลไกการติ ด ตามการ
ตรว จส อบการปฏิ บั ติ ง านช3 ว ยใหการ
ดําเนินงานการควบคุมภายในเปCนไปอย3างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพส3 ง ผลใหหน3 ว ยงานมี ก าร
พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ที่ มุ3 ง ผลสั ม ฤทธิ์
โดยเนนผูเรียนเปCนสําคัญมีความโปร3งใสและ
ตรวจสอบไดเปCนที่พึงพอใจแก3ผูรับบริการ
สํา นั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา......มี การ
ประเมิ น ความเสี่ ย ง และมี ก ารบริ ห าร
ความเสี่ ย ง โดยมี การกํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค"
การระบุปYจจัยเสี่ยง การวิเคราะห"ความเสี่ยง
จั ด ลํ า ดั บ ความเสี่ ย ง การกํ า หนดวิ ธี ก าร
ควบคุ ม เพื่ อ ปN อ งกั น ความเสี่ ย ง รวมทั้ ง
ใหความรู ความเขาใจเกี่ ย วกั บ การบริ ห าร
ความเสี่ยงแก3บุคลากรทุกระดับ พรอมทั้งได
จัดทําแผน และดําเนินการตามแผนบริหาร
ความเสี่ ย งไดตามวั ต ถุ ป ระสงค" ที่ กํ า หนด
เปC น ไปตามมาตรฐานการควบคุ ม ภายใน
สําหรับหน3วยงานของรัฐ

๕๔

แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน

องค,ประกอบการควบคุมภายใน
3. กิจกรรมการควบคุม
หน3วยงานกําหนดกิจกรรมการควบคุมและพัฒนา
กิ จ กรรมการควบคุ ม ดานเทคโนโลยี โดยกํ า หนด
เปCนนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนําไปสู3
การปฏิ บั ติ จ ริ ง และลดความเสี่ ย งในการบรรลุ
วัตถุประสงค"ของหน3วยงาน

4. ขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
หน5วยงานมีการจัดทําหรือจัดหาและใชสารสนเทศ
ที่ เ กี่ ย วของ และมี คุ ณ ภาพเพื่ อ สนั บ สนุ น ใหมี
การ ปฏิ บั ติ ตา มก าร คว บ คุ ม ภ า ยใ นที่ กํ า หน ด
มี ก ารสื่ อ สารภายในเกี่ ย วกั บ สารสนเทศ รวมถึ ง
วัตถุประสงคDและความรับผิดชอบที่มีต5อการควบคุม
ภายใน ซึ่ งมี ความจํ า เปV น ในการสนั บ สนุ น ใหมี การ
ปฏิ บั ติ ต ามการควบคุ มภายในที่ กํ า หนด และมี การ
สื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบ
ต5อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กําหนด
5. การติดตามประเมินผล
หน3วยงานมีการพัฒนาและดําเนินการประเมินผล
ระหว3 า งการปฏิ บั ติ ง าน และการประเมิ น ผ ล
เปCนรายครั้งตามที่กําหนด เพื่อใหเกิดความมั่นใจว3า
ไดมี ก ารปฏิ บั ติ ต ามองค" ป ระกอบของการควบคุ ม
ภายใน รวมทั้งประเมินผลและสื่อสารขอบกพร3องหรือ
จุ ด อ3 อ นของการควบคุ ม ภายในอย3 า งทั น เวลาต3 อ
ฝP า ย บ ริ ห า ร แ ล ะ ผู กํ า กั บ ดู แ ล เ พื่ อ สั่ ง ก า ร ใ ห
ผูรับผิดชอบแกไขไดอย3างเหมาะสม

ผลการประเมิน / ขอสรุป
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.....มีกิจกรรม
การควบคุ ม เพี ย งพอ เหมาะสม โดยมี
นโยบายและวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง านที่ กํ า หนด
เปC น ลายลั ก ษณ" อัก ษรอย3 า งชั ด เจน มี คํา สั่ ง
มอบหมายงาน คู3 มือ การปฏิ บั ติ งาน ทํ าให
สามารถปฏิบั ติ งานไดสํ า เร็จ ตามเปN าหมาย
ที่ กํ า หนดไวรวมทั้ ง มี ก ารรายงานผลการ
ดําเนินงานใหทราบโดยทั่วกัน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.... มีช5องทาง
การสื่อสารเกี่ยวกับสารสนเทศที่หลากหลาย
ช5 อ งทาง มี ค วามเพี ย งพอและเหมาะสม
มี ศู น ยD รั บ เรื่ อ งรองเรี ย นรองทุ ก ขD แ ล ะ
เว็ บ ไซตD เ พื่ อ สื่ อ สารกั บ บุ ค คลภายนอก
แ ต อ ย า ง ไ ร ก็ ต า ม ก า ร จั ด ทํ า ข อ มู ล
สารสนเทศยั ง ไม5 ค รบถวน ถู ก ตองและ
เปVนปXจจุบัน

สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา.....มี ก าร
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเปCนไป
ตามแผนและรายงานใหผูบริหารทราบเปCน
ลายลักษณ"อักษรอย3างต3อเนื่องและสม่ําเสมอ
รวมทั้ งนํ า ผลการติ ด ตามและการปรั บ ปรุ ง
รายงานผลต3 อ ผู ที่ เ กี่ ย วของ กรณี ที่ พ บ
จุ ด อ3 อ นหรื อ ขอบกพร3 อ ง มี ก ารกํ า หนด
แผนการปรับปรุง และมีการวินิจฉัยสั่งการ
ใหแกไขขอบกพร3องทันที

๕๕

แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน

ผลการประเมินโดยรวม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา...........................ไดประเมินองคDประกอบของการควบคุมภายใน
ครบ 5 องคDป ระกอบแลว ปรากฏว5 า เปVนไปตามหลักเกณฑDกระทรวงการคลังว5าดวยมาตรฐานและ
หลั ก เกณฑD ป ฏิ บั ติ ก ารควบคุ ม ภายในสํ า หรั บ หน5 ว ยงานของรั ฐ พ.ศ.2561 เพี ย งพอเหมาะสม
แต5 อย5 า งไรก็ ต ามยั ง มี บ างประเด็ น ที่ มี ความเสี่ ย งอยู5 จึ งจั ด ทํ า แผนการปรั บ ปรุ ง การควบคุ มภายใน
ตามแบบ ปค.5 ดวยแลว

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

๕๖

แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.........
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้ง
หน5วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆที่สําคัญของ
หน5วยงานของรัฐ/วัตถุประสงคD
(1)
กลุมนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา
งานยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (O – NET)
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน จากการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET)
ป.6;ม.3 และ ม.6 ใหสูงขึ้น
รอยละ 5

แบบ ปค.5

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู5

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู5

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน5วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

กิจกรรมการควบคุม
ที่กําหนดไวมีการปฏิบัติ
ซึ่งสามารถลดความเสี่ยง
ลงไดในระดับหนึ่ง แต5ยัง
ไม5บรรลุวัตถุประสงคD
ที่กําหนดไว

งานยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (O – NET)
ไม5เปVนไปตามเป_าหมาย
กําหนด เนื่องจาก
1.การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูไม5สอดคลอง
ตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดที่กําหนด
2. ครูมีทักษะในการ
จัดการเรียนการสอน
การคิด วิเคราะหDไม5
เพียงพอ

1. ส5งเสริมสนับสนุน
พัฒนาครูในการจัดการ
เรียนการสอน
2. สรางเครือข5ายทาง
วิชาการภายในและ
ภายนอก
3. พัฒนาระบบนิเทศให
เขมแข็ง

1.ศึกษาวิเคราะหDขอมูล
Test blue print

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

2. วางแผนการพัฒนาและ
การทดสอบใหครอบคลุม
มาตรฐานและตัวชี้วัด ตาม
กลุ5มสาระการเรียนรูหลัก
3. กําหนดกิจกรรม
การจัดการเรียนรู
4. พัฒนาคลังขอสอบ
มาตรฐานการศึกษา
5. ดําเนินการจัดกิจกรรม
การเรียนรู
6. ดําเนินการวัด ติดตาม
และประเมินผล
7. สรุปและรายงานผล

31 ม.ค.256๓
กลุ5มนิเทศ ติดตามฯ
31 มี.ค.256๓
กลุ5มนิเทศ ติดตามฯ
31 ม.ค.256๓
กลุ5มนิเทศ ติดตามฯ

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

๕๗

แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา............
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
ภารกิจตามกฏหมายที่จดั ตั้ง
หน5วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆที่สําคัญของ
หน5วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงคD
(1)
กลุมอํานวยการ
งานเผยแพรขอมูลขาวสาร
และผลงาน
1. เพื่อเผยแพร5ขอมูล
ข5าวสารของหน5วยงาน
ใหสาธารณชนทราบ
2. เพื่อสรางความเขาใจใหกับ
บุคลากรในองคDกรและ
หน5วยงานที่เกี่ยวของ
3. สรางภาพลักษณDที่ดี
ใหหน5วยงาน

แบบติดตาม ปค.5

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู5

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู5

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน5วยงาน
ที่รับผิดชอบ

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ขอคิดเห็น

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

การเผยแพร5
ขอมูลข5าวสาร
และผลงานของ
หน5วยงานไปให
สาธารณชน
ทราบยังไม5ทั่วถึง

1. มีการประชุมและแต5งตั้ง
คณะทํางาน
2. มีการจัดทําหลักเกณฑD
และวิธีการประสานงาน
3.มีการรวบรวมขอมูล
4. จัดตั้งศูนยDเครือข5าย
5. มีการจัดบุคลากร
ผูรับผิดชอบประสานงานกับ
กลุ5มเครือข5าย
6. มีการจัดกิจกรรมกลุ5ม
สื่อมวลชนสัมพันธD

กิจกรรมการควบคุม
ที่กําหนดไวมีการ
ปฏิบัติซึ่งสามารถลด
ความเสี่ยงได
แต5ยังไม5บรรลุ
วัตถุประสงคDที่
กําหนดไว

จากการดําเนินงาน
เผยแพร5ขอมูลข5าวสาร
และผลงานไม5บรรลุ
วัตถุประสงคDเนื่องจาก
1. การสํารวจขอมูล
เครือข5ายยังไม5มี
ประสิทธิภาพ
2. การติดตาม
ประเมินผลยังไม5
ครอบคลุม
กลุ5มเป_าหมายและ
ไม5ไดนํามาปรับปรุง
การวางแผน
ประชาสัมพันธD

1. แต5งตั้งคณะทํางาน
สํารวจวิเคราะหD
จัดเก็บขอมูลอย5างเปVน
ระบบดวย ICT
2. ผูบริหารควรให
ความสําคัญงาน
ประชาสัมพันธDโดย
สนับสนุนดาน
งบประมาณบุคลากร
และอุปกรณD
3. พัฒนาบุคลากร
ดวยรูปแบบต5างๆ
4. จัดทําแผน
ประชาสัมพันธDเชิงรุก

30 พ.ย. 2561 จากการติดตามเอกสารพบว5า
กลุ5มอํานวยการ 1 . มี ก า ร แ ต5 ง ตั้ ง ค ณ ะ ทํ า ง า น

ตามคําสั่ง สพป. ที่ 29/2561
2 . มี ก า รจั ด ส ร ร ง บ ป ร ะ ม า ณ
50,000 บาท
31 ม.ค. 2562 3. มีการอบรมศึกษาดูงาน
กลุ5มอํานวยการ 4. เผยแพร5บนเว็บไซตDและ
แผ5นพับ
สรุปผลการดําเนินงาน
การเผยแพร5ขอมูลข5าวสารยังไม5มีมี
ประสิ ท ธิ ภาพเท5 า ที่ควร เนื่ อ งจาก
ผู รั บ ผิ ด ช อบ ดํ า เ นิ น กิ จก รรม /
28ก.พ. 2562 โครงการไม5เปVนไปตามแผนและขาด
กลุ5มอํานวยการ การกํ า กั บ ติ ด ตามอย5 า งต5 อ เนื่ อ ง
31 พ.ค. 2562 จึ ง ต อ ง ทํ า แ ผ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง
กลุ5มอํานวยการ การควบคุมภายในต5อไป

ลายมือชื่อ...........................................
(นายมิตร โปร5งใส)
ตําแหน5ง ผอ.สพท.........
วันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562
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๕๘

แบบ ปค.๖

รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู!ตรวจสอบภายใน
เรียน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา........................
ผูตรวจสอบภายในของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.............................ไดสอบทาน การควบคุม
ภายในของหน3วยงาน สําหรับป@สิ้นสุดวันที่ .............เดือน............... พ.ศ........... ดวยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ"
กระทรวงการคลังว3าดวยมาตรฐานและหลักเกณฑ"ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน3วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑
โดยมี วัตถุป ระสงค" เพื่ อใหความมั่น ใจอย3 างสมเหตุ ส มผล
ว3 าภารกิ จของหน3 วยงานจะบรรลุ
วัตถุประสงค"ของการควบคุมภายในดานการดําเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ดานการรายงานที่เกี่ยวกับ
การเงิ น และไม3 ใช3การเงิ นที่ เชื่อ ถือได ทันเวลา และโปร3 งใสรวมทั้ง ดานการปฏิ บัติตามกฎหมาย ระเบี ยบและ
ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน
จา กผลกา รสอบทา นดั ง กล3 าวผู ตร วจสอบภ ายในเห็ น ว3 า การ ควบคุ ม ภ ายในข อง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา....................มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย3างต3อเนื่อง และเปCนไปตามหลักเกณฑ"
กระทรวงการคลังว3าดวยมาตรฐานและหลักเกณฑ"ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน3วยงานของรัฐ พ.ศ.2561
อย3างไรก็ดี มีขอตรวจพบและขอสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยงการควบคุมภายในและการปรับปรุง
การควบคุมภายใน สรุปไดดังนี้
กลุมอํานวยการ
การดําเนินงานตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. ความเสี่ยงที่มีอยู5ที่ตองกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
การดําเนินงานตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายังไม5บรรลุวัตถุประสงคD เนื่องจาก
1.1 ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดบางคนไม5เขาใจวิธีการเขียนรายงานที่ถูกตอง
1.2 ผู รั บ ผิ ด ชอบรายงานขอมู ลไม5 ค รบถวน ล5 า ชาและ สพฐ. มี ก ารเปลี่ ย นแปลงวิ ธี ก าร
ดําเนินงานทําใหการดําเนินงานมีหลายขั้นตอนและมีความซ้ําซอน
2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
2.1 ประชุมชี้แจงสรางความรูความเขาใจใหแก5ผูรับผิดชอบแต5ละตัวชี้วัด
2.2 แต5งตั้งคณะกรรมการ วิเคราะหDขอมูลแต5ละตัวชี้วัด
2.3 มีการกํากับติดตามการรายงานอย5างต5อเนื่อง

๕๙
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โรงเรียนในสังกัด
งานวิชาการ
การจัดการเรียนการสอน
1. ความเสี่ยงที่มีอยู5ที่ตองกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
การจัดการเรียนการสอนไม5บรรลุวัตถุประสงคD เนื่องจาก
1.1 ครูบางส5วนจัดการเรียนการสอนไม5ตรงตามตัวชี้วัดและมาตรฐานของหลักสูตร
1.2 ครูบางส5วนไม5ปรับกระบวนการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมไม5ตรงตามเนื้อหา
1.3 ครูบางส5วนขาดการนําสื่อ DLTV/ DLIT ไปใชในการจัดการเรียนการสอน
2. การควบคุมภายในและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
2.1 ครูจัดทําแผนการเรียนรูใหตรงตามตัวชี้วัด มาตรฐานของหลักสูตร
2.2 พัฒนาครูตามรูปแบบการเรียนการสอนอย5างหลากหลาย
2.3 ส5งเสริมสนับสนุนใหครูนําสื่อ DLTV/DLIT ไปใชในการจัดการเรียนการสอน
สํ า หรั บ กิ จ กรรมที่ มีข อสั งเกตดั ง กล5 า วขางตน สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษาไดมี ก ารจั ด ทํ า แผนการปรั บ ปรุ ง
การควบคุมภายใน ตามรายงานแบบ ปค. ๕ เรียบรอยแลว

ลายมือชื่อ..............................................
(นางสาวเพียงพอ ใจงาม)
ตําแหน3ง ผูอํานวยการหน3วยตรวจสอบภายใน
วันที่ 28 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562
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แบบประเมินการควบคุมภายในดวยตนเอง (Control Self Assessment : CSA)
1. ใหวิเคราะห,ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงานหรือภารกิจตามแผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานพรอมระบุวัตถุประสงค, จํานวน 1 เรื่อง (นําขอมูลไปใส5 ปค.5 ช5อง 1)
1.1 เรื่อง มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.2 วัตถุประสงคD เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถบริหารจัดการตามภารกิจ ไดมาตรฐาน
มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตามเป_าหมาย ผูรับบริการพึงพอใจและมีการพัฒนาสู5ความเปVนเลิศ
2. ภารกิจนั้นมีขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติอะไรบาง หรือทําอยางไรที่จะทําใหบรรลุตามวัตถุประสงค,
2.1 ศึ ก ษา วิ เ คราะหD แนวทางการบริ ห ารจั ด การของ สพท. มาตรฐาน ตั วบ5 ง ชี้ กรอบการติ ด ตาม
หลักเกณฑDและวิธีการประเมินผล รวมถึงภารกิจอํานาจหนาที่ของกลุ5มใน สพท.
2.2 สรางที ม งาน มอบหมายคณะทํ า งานรั บผิ ดชอบบริ หารจั ด การ ดํ า เนิ นงานตามมาตรฐาน สพท.
ตามภารกิจของแต5ละกลุ5มที่เกี่ยวของกับมาตรฐาน สพท.
2.3 สื่อสาร เพื่อใหคณะทํางาน ผูรับผิดชอบ บุคลากรมีความรู ความเขาใจ และความสําคัญของมาตรฐาน
สพท.
2.4 คณะทํ า งานกํ า หนดเป_ า หมายและผลผลิ ต ที่ ค าดหวั ง สอดคลองกั บ บริ บ ทของ สพท. นโยบาย
เป_าหมายของ สพฐ.
2.5 คณะทํางาน ผูรับผิดชอบ ขับเคลื่อนรายงานผลตามปฏิทินปฏิบัติงานที่กําหนด
2.6 ประเมินตนเองและจัดทํารายงานการประเมินตนเองโดยกําหนดเป_าหมายและผลผลิตที่คาดหวัง
ของ สพท. และนําเสนอ สพฐ.
2.7 ศึ ก ษา วิ เ คราะหD วิ จั ย และนํ า ผลการประเมิ น ที่ เ ปV นขอมู ลยอนกลั บ มาเปV น ขอมู ล พื้ น ฐานที่ ใ ช
ในการเปรียบเทียบและจัดทํารายงานประเมินตนเอง เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตรDและแผนพัฒนาการบริหารและ
จัดการศึกษาของ สพท. ในปmต5อไป
2.8 ติดตามและสรุปรายงานผล
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3. ใหวิเคราะห,ขั้นตอนหรือกระบวนการที่ปฏิบัติอยู (จากขอ 2) ดําเนินการอยางไร
ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติ (จากขอ 2)
3.1 ศึกษา วิเคราะหD แนวทางการบริหารจัดการของ
สพท. มาตรฐาน ตัวบ5งชี้ กรอบการติดตาม
หลักเกณฑDและวิธีการประเมินผล รวมถึงภารกิจ
อํานาจหนาที่ของกลุ5มใน สพท.
3.2 สรางทีมงาน มอบหมายคณะทํางานรับผิดชอบ
บริหารจัดการ ดําเนินงานตามมาตรฐาน สพท.
ตามภารกิจของแต5ละกลุ5มที่เกี่ยวของกับมาตรฐาน
สพท.
3.3 สื่อสาร เพื่อใหคณะทํางาน ผูรับผิดชอบ
บุคลากรมีความรู ความเขาใจ และความสําคัญของ
มาตรฐาน สพท.

การดําเนินการ (นําขอมูลไปใส5แบบ ปค.5 (ช5องที่ 3)
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการปฏิบัติงาน
- ศึกษาคู5มือดวยตนเอง
-มีคําสั่งแต5งตั้งคณะทํางานและสรางทีมงานผูรับผิดชอบ

-มีการประชุมชี้แจงสรางความรูความเขาใจและความสําคัญ
ของมาตรฐาน สพท. ใหแก5บุคลากรทุกคน
- มีการเผยแพร5 สื่อสาร หลากหลายช5องทาง

3.4 คณะทํางานกําหนดเป_าหมายและผลผลิต
ที่คาดหวังสอดคลองกับบริบทของ สพท. นโยบาย
เป_าหมายของ สพฐ.
3.5 คณะทํางาน ผูรับผิดชอบ ขับเคลื่อน รายงานผล
ตามปฏิทินปฏิบัติงานที่กําหนด

-คณะทํางานศึกษา วิเคราะหDขอมูลพื้นฐานที่เกี่ยวของ
เพื่อกําหนดเป_าหมายผลผลิตและกําหนดปฏิทินปฏิบัติงาน

3.6 ประเมินตนเองและจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเองโดยกําหนดเป_าหมายและผลผลิตที่คาดหวัง
ของ สพท. และนําเสนอ สพฐ.
3.7 ศึกษา วิเคราะหD วิจัย และนําผลการประเมิน
ที่เปVนขอมูลยอนกลับมาเปVนขอมูลพื้นฐานที่ใช
ในการเปรียบเทียบและจัดทํารายงานประเมินตนเอง
เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตรDและแผนพัฒนาการบริหาร
และจัดการศึกษาของ สพท. ในปmต5อไป
3.8 ติดตามและสรุปรายงานผล

- ประชุมการประเมินตนเองและจัดทํารายงานส5ง สพฐ.
ภายในเวลากําหนด

- มีการดําเนินงานและรายงานผลแตไมเปWนไปตามเปXาหมาย
ที่กําหนด

-ประชุมพิจารณาผลการประเมินเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตรD
และแผนพัฒนาการบริหารและจัดการศึกษาของ สพท.
ในปmต5อไป
-ดําเนินการติดตามและสรุปการรายงานผล

๖๒
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4.ขั้นตอนหรือกระบวนการที่ปฏิบัติอยูเปWนอยางไร (บรรลุวัตถุประสงค, /ไมบรรลุวัตถุประสงค,)
ถาไมบรรลุวัตถุประสงค,มีความเสี่ยงอะไร
4.1 จากการประเมินผลการควบคุม(นําขอมูลไปใส5ในแบบ ปค.5 ช5องที่ 4) พบวากิจกรรมการควบคุม
ที่กําหนดไวมีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงไดแต5ยังไม5บรรลุวัตถุประสงคDที่กําหนด
4.2 ถาไมบรรลุวัตถุประสงค,มีความเสี่ยงอยางไร(นําขอมูลไปใส5ในแบบ ปค.5 ช5องที่ 2)
จากการดําเนินงานมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม5บรรลุวัตถุประสงคD เนื่องจากการดําเนินงาน
และรายงานผลไม5เปVนไปตามเป_าหมายที่กําหนด
5.จากผลการประเมิน ถาพบวายังมีความเสี่ยงอยู (ปYญหา) เกิดจากสาเหตุอะไร จะแกไขอยางไร ใครเปWนคน
แกไข
ปYญหา/สาเหตุ
(นําขอมูลไปใส5ในแบบ ปค.5 ช5องที่ 5)

การแกไข (การปรับปรุงการควบคุม)
(นําขอมูลไปใส5ในแบบ ปค.5 ช5องที่ 6)

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ
(นําขอมูลไปใส5ใน
แบบ ปค.5 ช5องที่ 7)

ปYญหา:การดําเนินงานและรายงานผลไม5เปVนไปตาม
เป_าหมายที่กําหนด
สาเหตุ:
1. ขาดความร5วมมือคณะทํางานและผูที่เกี่ยวของ
2. ขอมูลสารสนเทศไม5ครบถวน ถูกตองเปVนปXจจุบัน
3. ผูรับผิดชอบแต5ละตัวบ5งชี้รายงานผลล5าชา

1. ประชุม กําชับกําหนดมาตรการ
ใหดําเนินการตามที่กําหนดไว
2. ตั้งคณะกรรมการสอบทานขอมูล
สารสนเทศใหถูกตองเปVนปXจจุบัน
3. ติดตามผลการดําเนินงานอย5าง
เปVนระบบและต5อเนื่อง

31 ต.ค. 62
นางสุดสวย งามดี
31 ต.ค. 62
นางสุดสวย งามดี
31 ส.ค. 63
นางสุดสวย งามดี

แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน

๖๓

(ราง)คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คําสั่ง สพป./สพม........................
ที่................................................
เรื่อง แต3งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจําป@ ๒๕๖๒
................................
เพื่ อใหการดํ า เนิ นงานการประเมิ นผลการควบคุ มภายในของสพป./ สพม.......................
ประจําป@ ๒๕๖๒ เปCนไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ"ที่กระทรวงการคลังกําหนด อาศัยอํานาจตาม
ขอ ๕ และ ขอ ๘ ของหลักเกณฑ"กระทรวงการคลังว3าดวยมาตรฐานและหลักเกณฑ"ปฏิบัติการควบคุม
ภายในสําหรับหน3วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ จึงแต3งตั้งคณะกรรมการทําหนาที่เกี่ยวกับการประเมินผล
การควบคุมภายใน ดังนี้
๑. คณะกรรมการอํานวยการประกอบดวย
ผอ. สพป./สพม.
รอง ผอ.เขตที่รับผิดชอบกลุ3มอํานวยการ
รอง ผอ.เขตทุกท3าน
ผอ.กลุ3มอํานวยการ

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่ อํานวยการในการประเมินผลและกําหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน
ใหเปCนไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ"ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน3วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑
๒. คณะกรรมการดําเนินงานประกอบดวย
ผอ.สพป./สพม.
รอง ผอ.เขตที่รับผิดชอบกลุ3มอํานวยการ
รอง ผอ.เขตทุกท3าน
ผอ.กลุ3มทุกกลุ3ม (ยกเวน ผอ.ตสน.)
ผอ.กลุ3มอํานวยการ
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานควบคุมภายใน

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช3วยเลขานุการ

มีหนาที่ รวบรวมกลั่นกรองและสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวม ประสานงาน
จัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน3วยงาน (แบบ ปค.๑,๔,๕และแบบติดตาม ปค.๕)
๓. คณะกรรมการจัดทํารายงานประเมินผลการควบคุมภายในหน3วยงานย3อยประกอบดวย
ผูอํานวยการกลุ3ม/หน3วย
ประธาน
บุคลากรของกลุ3ม/หน3วย
กรรมการ
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานควบคุมภายในของกลุ3ม/หน3วย
กรรมการและเลขานุการ

๖๔
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มี ห นาที่ รวบรวมกลั่ น กรองและสรุ ป ผลการประเมิ น การควบคุ ม ภายในของกลุ3 ม /หน3 ว ย
ประสานงาน จัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน3วยงานย3อย(แบบ ปค.๕ และแบบ
แบบติดตาม ปค.๕)
๔. ผูสอบทานการควบคุมภายในของหน3วยงาน
นาย/นาง/นางสาว……………………………………………..ตําแหน3งผูอํานวยการหน3วยตรวจสอบภายใน
มีหนาที่ สอบทานการควบคุมภายในและจัดทํารายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุม
ภายในของผูตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.๖)
ทั้งนี้ ตั้งแต3บัดนี้เปCนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ......... เดือน........................ พ.ศ............
ลงชื่อ .................................................
(................................................)
ตําแหน3ง ผอ.สพป./สพม....................

๖๕
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แบบฟอรมการสรุปความเสี่ยงของโรงเรียน
งาน............................................
กิจกรรม

ความถี่

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม

หมายเหตุ

แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน

๖๖

ปฏิทินการดําเนินงานระบบการควบคุมภายใน
วัน เดือน ปL
กิจกรรม
หมายเหตุ
ตั้งแต3วันที่
- แต3งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน
สพฐ./สพท./
๑ ต.ค. ของทุกป@
โรงเรียน
ภายในวันที่ ๓๑ โรงเรียนดําเนินการดังนี้
โรงเรียน
ต.ค. ของทุกป@
- แจงใหทุกงานดําเนินการจัดทําแบบติดตาม ปค.๕ แบบ CSA
และแบบ ปค.5
- ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาจัดทําแบบติดตาม ปค.๕
แบบ ปค.๔ แบบ ปค.๕ และแบบ ปค.๑
- จัดส3งรายงานการควบคุมภายในให สพท.
ภายในวันที่ ๓๐ สพท. ดําเนินการดังนี้
สพท.
พ.ย. ของทุกป@
- แจงใหทุกกลุ3มดําเนินการจัดทําแบบติดตาม ปค.๕ แบบ CSA
และแบบ ปค.5
- ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาจัดทําแบบติดตาม ปค.๕
แบบ ปค.๔ แบบ ปค.๕ และแบบ ปค.๑
- กลุ3มอํานวยการรวบรวม (ร3าง) แบบรายงานดังกล3าว
เสนอ ผอ.ตสน. เพื่อสอบทาน
- ผอ.ตสน. จัดทําแบบ ปค.๖
- จัดส3งรายงานการควบคุมภายในให สพฐ.
ภายในวันที่ ๓๑ สพฐ. ดําเนินการดังนี้
สพฐ.
ธ.ค. ของทุกป@
- แจงใหทุกสํานักดําเนินการจัดทําแบบติดตาม ปค.๕ แบบ CSA
แบบ ปค.5 และแบบ ปค.๔
- ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาจัดทําแบบติดตาม ปค.๕
แบบ ปค.๔ แบบ ปค.๕ และแบบ ปค.๑
- สํานักอํานวยการรวบรวม (ร3าง) แบบรายงานดังกล3าว
เสนอ ผอ.ตสน. เพื่อสอบทาน
- ผอ.ตสน. จัดทําแบบ ปค.๖
- จัดส3งรายงานการควบคุมภายในให รมว.ศธ. และ สป.ศธ.
ระหว3าง
ป@งบประมาณ

- ติดตามทบทวนแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ตามความเหมาะสม

สพฐ. /
สพท./
โรงเรียน

เอกสารแนวทาง/ตัวอย่าง
สาหรับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

กลุ่มอานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

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

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

1
การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑
เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ.๒๕๖๑ ความว่าด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนด
ตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๑/ว ๕๔๗๓ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
เรื่อง การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

2

ระดับส่วนงานย่อย
(กลุ่ม/หน่วย/งาน)

3
สรุปขั้นตอนการประเมินและรายงาน
สาหรับ 4 งาน
ประเมินการควบคุม
ภายในด้ วยตนเอง(CSA)

แบบ ปค.5
ปี ที่แล้ว
แบบติดตาม
ปค. 5

สรุปลงใน
แบบ ปค.5 (ปี นี)้

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

ตัวอย่ าง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน

ความเสี่ยง

กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียน....................................
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาการดาเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
การควบคุมภายในที่มีอยู่
การประเมินผล
ความเสี่ยง

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

การควบคุมภายใน

แบบ ปค.5

การปรับปรุง

หน่วยงาน

ที่ยังมีอยู่

การควบคุมภายใน

ที่รับผิดชอบ

(5)

(6)

(7)

ดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์

(1)

(2)

(3)

(4)

งานยกระดับผลสัมฤทธิ์

ผลสัมฤทธิ์

1.ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลTest blue print กิจกรรมการควบคุม งานยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน (O – NET)

ทางการเรียน

2. วางแผนการพัฒนาและการทดสอบ

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

จากการทดสอบ

ให้ครอบคลุมมาตรฐานและตัวชี้วัดตาม ปฏิบัติซึ่งสามารถ

ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ครูในการจัดการ

ทางการเรียนจากการทดสอบ

ระดับชาติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก

ลดความเสี่ยงลงได้

กาหนด เนื่องจาก

เรียนการสอน

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET)

ขั้นพื้นฐาน

3. กาหนดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้

ในระดับหนึง่ แต่

1. การจัดกิจกรรม

ป.6 และ ม.3 ให้สูงขึ้น ร้อยละ 3

(O – NET)

4. พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา ยังไม่บรรลุ

การเรียนรู้ไม่สอดคล้อง

ป.6 และ ม.3

5. ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด

ไม่เป็นไปตาม

6. ดาเนินการวัด ติดตามและประเมินผล ที่กาหนดไว้

ที่กาหนด

เป้าหมาย

7. สรุปและรายงานผล

2. ครูมีทักษะในการจัด

ที่กาหนดไว้มีการ

วัตถุประสงค์

1. ส่งเสริม

ทางการเรียน (O – NET) สนับสนุนพัฒนา

31 ม.ค.2562
นายรัก ใจดี

2. สร้างเครือข่าย

31 มี.ค.2562

ทางวิชาการ

นายรัก ใจดี

ภายในและ
ภายนอก

การเรียนการสอน

3. พัฒนาระบบ

การคิด วิเคราะห์

นิเทศให้เข้มแข็ง

31 ม.ค. 2562
นายรัก ใจดี

ไม่เพียงพอ

ดตาม ปค.5
ลายมือชืแบบติ
่อ...........................................
(นายรัก ใจดี)
ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
วันที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561
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กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียน................................................
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

แบบติดตาม ปค.5
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน

ความเสี่ยง

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

การควบคุม

การประเมินผล

ความเสี่ยง

การปรับปรุง

หน่วยงาน

วิธีการติดตามและสรุปผล

ภายในที่มีอยู่

การควบคุมภายใน

ที่ยังมีอยู่

การควบคุม

ที่รับผิดชอบ

การประเมินผลข้อคิดเห็น

ดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สาคัญของ

ภายใน

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

งานยกระดับ

1. ส่งเสริม

31 ม.ค. 2562

จากการติดตามเอกสารพบว่า

นายรัก ใจดี

1.มีการพัฒนาครูโดยจัด

(8)

งานยกระดับผลสัมฤทธิ์

ผลสัมฤทธิ์ทางการ 1.ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล

กิจกรรมการ

ทางการเรียน (O – NET)

เรียนจากการ

ควบคุม ทีก่ าหนดไว้ ผลสัมฤทธิ์ทางการ

สนับสนุนพัฒนา

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทดสอบระดับชาติ 2.วางแผนการพัฒนาและ

มีการปฏิบัติซึ่ง

เรียน (O– NET)

ครูในการจัด

ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ทางการเรียนจากการทดสอบ

ขั้นพื้นฐาน

การทดสอบ

สามารถลดความ

ไม่เป็นไปตาม

การเรียน

ยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียน

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET)

(O – NET) ป.6

ให้ครอบคลุมมาตรฐานและ เสี่ยงลงได้ในระดับ

เป้าหมายกาหนด

การสอน

การสอน

ป.6 และ ม.3 ให้สูงขึ้น ร้อยละ 3

และ ม.3 ไม่

ตัวชี้วัดตามกลุ่มสาระการ

หนึ่งแต่ยังไม่บรรลุ

เนื่องจาก

2. สร้าง

31 มี.ค. 2562

2.มีการสร้างเครือข่ายทาง

เป็นไปตาม

เรียนรู้หลัก

วัตถุประสงค์

1.การจัดกิจกรรม

เครือข่ายทาง

นายรัก ใจดี

วิชาการครอบคลุม

เป้าหมาย

3.กาหนดกิจกรรม

ที่กาหนดไว้

การเรียนรู้ไม่

วิชาการภายใน

กลุ่มเป้าหมาย

การจัดการเรียนรู้

สอดคล้อง

และภายนอก

3.มีการพัฒนารูปแบบการ

4.พัฒนาคลังข้อสอบ

ตามมาตรฐานและ

3. พัฒนาระบบ

31 ม.ค. 2562

นิเทศโดยใช้

มาตรฐานการศึกษา

ตัวชี้วัดที่กาหนด

นิเทศให้เข้มแข็ง

นายรัก ใจดี

TEAMSและกระบวนการ

กิจกรรมการเรียนรู้

2. ครูมีทักษะในการ

PLC

5. ดาเนินการจัดกิจกรรม

จัดการเรียนการ

ผลการดาเนินงาน

การเรียนรู้

สอนการคิด

การยกระดับผลสัมฤทธิ์

6. ดาเนินการวัด ติดตาม

วิเคราะห์

ทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ3.5

และประเมินผล

ไม่เพียงพอ

ละ สามารถลดความเสี่ยงลง

Test blue print

7. สรุปและรายงานผล

ในระดับที่ยอมรับได้

5

ลายมือชื่อ...........................................
(นายรัก ใจดี)
ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
วันที่ 15 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562
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(2) การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA)
1. ให้วิเคราะห์ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานหรือภารกิจตามแผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานพร้อมระบุวัตถุประสงค์ จานวน 1 เรื่อง (นาข้อมูลไปใส่ ปค.5 ช่อง 1)
1.1 เรื่อง การนิเทศการศึกษา
1.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้ได้รับความรู้ เพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น
2. เพื่อเสริมสร้างขวัญและกาลังใจในการทางานของบุคลากร
2. ภารกิจนั้นมีขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติอะไรบ้าง หรือทาอย่างไรที่จะทาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
2.1 จัดระบบการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา
2.2 ดาเนินการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลาย และเหมาะสมกับสถานศึกษา
2.3 ประเมินผลการจัดระบบ และกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา
2.4 พัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนของสถานศึกษาโดยความ
ร่วมมือกับเขตพื้นที่การศึกษาอย่างใกล้ชิด
2.5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ การจัดระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับสถานศึกษา
อื่น หรือเครือข่ายการนิเทศการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา
3. ให้วิเคราะห์ขั้นตอนหรือกระบวนการที่ปฏิบัติอยู่ (จากข้อ 2) ดาเนินการอย่างไร
ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติ (จากข้อ 2)
การดาเนินการ (นาข้อมูลไปใส่แบบ ปค.5 ช่องที่ 3)
3.1 จัดระบบการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการ
สอนภายในสถานศึกษา
3.2 ดาเนินการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการ
สอนในรูปแบบหลากหลาย และเหมาะสมกับ
สถานศึกษา
3.3 ประเมินผลการจัดระบบ และกระบวนการนิเทศ
การศึกษาในสถานศึกษา
3.4 พัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการ
และการเรียนการสอนของสถานศึกษา โดยความ
ร่วมมือกับเขตพื้นที่การศึกษาอย่างใกล้ชิด
3.5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์การจัดระบบ
นิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับสถานศึกษา
อื่น หรือเครือข่ายการนิเทศการศึกษาภายในเขต
พื้นที่การศึกษา

- มีการจัดระบบการนิเทศงานวิชาการ และการจัดการเรียน
การสอนภายในสถานศึกษา โดยมีโครงสร้างการดาเนินงาน
ชัดเจน
- มีการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอน ตามปฏิทิน
ที่กาหนดไว้ แต่ยังขาดรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย ไม่
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
- มีการประเมินผลระบบและกระบวนการนิเทศการศึกษา
ภายในสถานศึกษาตามแผนที่กาหนด
- มีการพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการและ
การเรียนการสอนของสถานศึกษา โดยความร่วมมือกับเขต
พื้นที่การศึกษาอย่างใกล้ชิด
- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ การ
นิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับสถานศึกษาอื่น ทั้ง
ภายในเขตพื้นที่การศึกษาเป็นบางโอกาส แต่การแลกเปลีย่ น
เรียนรู้กับสถานศึกษาอื่นภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา หรือ
การเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ยังทาได้ไม่เพียงพอ
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4. ขั้นตอนหรือกระบวนการที่ปฏิบัติอยู่เป็นอย่างไร (บรรลุวัตถุประสงค์ /ไม่บรรลุวตั ถุประสงค์)
ถ้าไม่บรรลุวตั ถุประสงค์มคี วามเสี่ยงอะไร
4.1 จากการประเมินผลการควบคุม (นาข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.5 ช่องที่ 4) พบว่ากิจกรรมการควบคุมที่กาหนดไว้
มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนด
4.2 ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยงอย่างไร (นาข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.5 ช่องที่ 2)
จากการดาเนินงานการนิเทศการศึกษา ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจาก
4.2.1 รูปแบบและวิธีการการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนยังไม่มีความหลากหลาย
และไม่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
4.2.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาอื่นภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา หรือการเชิญวิทยากรภายนอกมา
ให้ความรู้ยังทาได้ไม่เพียงพอ
5. จากผลการประเมิน ถ้าพบว่ายังมีความเสี่ยงอยู่ (ปัญหา) เกิดจากสาเหตุอะไร จะแก้ไขอย่างไร ใครเป็นคนแก้ไข
ปัญหา/สาเหตุ
การแก้ไข (การปรับปรุงการควบคุม)
(นาข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.5ช่องที่ 5)
(นาข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.5 ช่องที่ 6)
ปัญหา:
1. รูปแบบและวิธีการการนิเทศงาน
วิชาการ และการเรียนการสอนยังไม่มีความ
หลากหลายและไม่สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา
สาเหตุ :
- จัดให้มีการประชุมวางแผนกาหนด
1. ขาดการวางแผนและจัดระบบการ
เป้าหมายและวิธีการดาเนินงานร่วมกัน
นิเทศภายในแบบมีส่วนร่วม
โดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทาง
2. ขาดการนาข้อมูลจากการประเมิน วิชาชีพ (PLC)
ภายใน มาใช้ในการวางแผนจัดระบบการ - จัดให้มีปฏิทนิ กากับติดตามการ
ดาเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ
นิเทศเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา
ปัญหา:
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาอื่น
ภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา หรือการเชิญวิทยากร
ภายนอกมาให้ความรู้
ยังทาได้ไม่เพียงพอ
สาเหตุ :
1. ครูและบุคลากรมีภารกิจอื่นนอกเหนือ
จากงานการสอนมาก
2. ไม่ได้กาหนดแผนงาน หรือโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาอื่นภายนอกเขต
พื้นที่การศึกษา หรือเชิญวิทยากรภายนอกมาให้
ความรู้ไว้ชัดเจน

-กาหนดแผนงาน หรือโครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับสถานศึกษาอื่นภายนอกเขตพื้นที่
การศึกษา หรือเชิญวิทยากรภายนอกมาให้
ความรู้ไว้ชัดเจนในแผนปฏิบัติการประจาปี
- จัดให้มีปฏิทินกากับติดตามการดาเนินงาน
ตามแผนอย่างเป็นระบบ

กาหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
(นาข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.5 ช่องที่7)

12-14 พ.ย. 62
นายใหม่ รักหมู่
หัวหน้ากลุ่มวิชาการ
19- 21 พ.ย. 62
นายใหม่ รักหมู่
หัวหน้ากลุ่มวิชาการ

26-28 พ.ย. 62
นายใหม่ รักหมู่
หัวหน้ากลุ่มวิชาการ
29- 30 พ.ย. 62
นายใหม่ รักหมู่
หัวหน้ากลุ่มวิชาการ

(3) นากิจกรรมที่ยังไม่ลดความเสี่ยงจากข้อ (1) (ถ้ามี)+ สิ่งทีพ่ บจากการประเมินในข้อ (2) มาสรุปลงใน แบบ ปค.5
จากข้อมูลข้างต้นนาไปจัดทาแบบ ปค.5
แบบ ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ทีส่ าคัญของ
หน่วยงานของรั
(1) ฐ/วัตถุประสงค์
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
การนิเทศการศึกษา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน
ให้ได้รับความรู้ เพิ่มความสามารถ
ในการปฏิบัติงานให้ดขี ึ้น
2. เพื่อเสริมสร้างขวัญและกาลังใจ
ในการทางานของบุคลากร

งานบริหารวิชาการ โรงเรียน.......................
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาการดาเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2562
ความเสี่ยง
การควบคุมภายใน การประเมินผล
ความเสี่ยง
ที่มีอยู่
การควบคุม
ที่ยังมีอยู่
ภายใน
(2)

1. การนิเทศงานวิชาการ
และการเรียนการสอนยัง
ขาดรูปแบบและวิธีการที่
หลากหลาย ไม่สอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา
2. การแลกเปลีย่ นเรียนรู้
กับสถานศึกษาอื่น
ภายนอกเขตพืน้ ที่
การศึกษา หรือการเชิญ
วิทยากรภายนอกมาให้
ความรู้ยังทาได้ไม่เพียงพอ

(3)

1. มีการจัดระบบ
การนิเทศงาน
วิชาการ และการ
จัดการเรียนการสอน
ภายในสถานศึกษา
โดยมีโครงสร้างการ
ดาเนินงานชัดเจน
2. มีการนิเทศงาน
วิชาการ และการ
เรียนการสอนตาม
ปฏิทินที่กาหนดไว้

(4)

กิจกรรมการ
ควบคุมที่ปฏิบัติ
อยู่จริงสามารถ
ลดความเสี่ยงได้
ในระดับหนึง่ แต่
ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้ง
ไว้

(5)

1.รูปแบบและวิธีการการนิเทศงาน
วิชาการ และการเรียนการสอนยัง
ไม่มีความหลากหลาย และไม่
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
เนื่องจาก
1.1. ขาดการวางแผนและ
จัดระบบการนิเทศภายในแบบมี
ส่วนร่วม
1.2. ขาดการนาข้อมูลจากการ
ประเมินภายใน มาใช้ในการ
วางแผนจัดระบบการนิเทศเพื่อให้
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

(6)

1..จัดให้มีการ
ประชุมวางแผน
กาหนดเป้าหมาย
และวิธีการ
ดาเนินงานร่วมกัน
โดยใช้กระบวนการ
ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC)
2.จัดให้มีปฏิทิน
กากับติดตามการ
ดาเนินงานตามแผน
อย่างเป็นระบบ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(7)

12-14 พ.ย. 62
นายใหม่ รักหมู่
หัวหน้ากลุ่ม
วิชาการ

19- 21 พ.ย. 62
นายใหม่ รักหมู่
หัวหน้ากลุ่ม
วิชาการ
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แบบ ปค.5
ภารกิจตามกฎหมายที่จดั ตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์

(1)

ความเสี่ยง

(2)

การควบคุมภายในที่มีอยู่

(3)
3. มีการประเมินผลระบบและ
กระบวนการนิเทศการศึกษา
ภายในสถานศึกษาตามแผนที่
กาหนด
4. มีการพัฒนาระบบและ
กระบวนการนิเทศงานวิชาการ
และการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาโดยความร่วมมือกับ
เขตพื้นที่การศึกษาอย่างใกล้ชิด
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ประสบการณ์ การนิเทศ
การศึกษาภายในสถานศึกษากับ
สถานศึกษาอื่น ทั้งภายในเขต
พื้นทีก่ ารศึกษาเป็นบางโอกาส

การ
ประเมินผล
การควบคุม
ภายใน

(4)

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

(6)

(5)
2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
สถานศึกษาอื่นภายนอกเขตพื้นที่
การศึกษา หรือการเชิญวิทยากร
ภายนอกมาให้ความรู้ยังทาได้ไม่
เพียงพอ เนื่องจาก
2.1. ครูและบุคลากรมีภารกิจอื่น
นอกเหนือ จากงานการสอนมาก
2.2. ไม่ได้กาหนดแผนงาน หรือ
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
สถานศึกษาอื่นภายนอกเขตพื้นที่
การศึกษา หรือเชิญวิทยากรภายนอก
มาให้ความรู้ไว้ชัดเจน

3. กาหนดแผนงาน
หรือโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
สถานศึกษาอื่น
ภายนอกเขตพื้นที่
การศึกษาหรือเชิญ
วิทยากรภายนอกมา
ให้ความรู้ไว้ชัดเจนใน
แผนปฏิบัติการ
ประจาปี
4. จัดให้มีปฏิทนิ กากับ
ติดตามการดาเนินงาน
ตามแผนอย่างเป็น
ระบบ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(7)
26-28 พ.ย. 62
นายใหม่ รักหมู่
หัวหน้า
กลุ่มวิชาการ

29- 30 พ.ย. 62
นายใหม่ รักหมู่
หัวหน้า
กลุ่มวิชาการ

ลายมือชื่อ...........................................
(นายรัก ใจดี)
ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
วันที่ 15 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

9

10
0

ระดับหน่วยงาน
(สพป./สถานศึกษา)

11
สรุปขั้นตอนการประเมินและรายงาน
สาหรับหน่ วยงาน

แบบ ปค.5 (ปี ที่แล้ว)

แบบติดตาม ปค.5

ประเมินองค์ ประกอบ
ของการควบคุมภายใน

สรุปความเสี่ ยงจาก
แบบ ปค.5 ของทุกงาน

สรุปความเสี่ ยง
ลงใน แบบ ปค. 4

สรุปความเสี่ ยง ลงใน
แบบ ปค. 5 (ปี นี)้

จัดทา แบบ ปค. 1

ส่ ง แบบ ปค. 1 , ปค.4 ,ปค.5 และแบบติดตาม ปค.5 ไปยัง สพป.ภูเก็ต
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562
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สพป/สถานศึกษา: ให้ดาเนินการ ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
2. นาแบบ ปค.5 (ของปีงบประมาณ 2561) มาติดตามผลการดาเนินงานว่าได้ดาเนินการตามการปรับปรุงการควบคุม
ภายในหรือไม่ ผลเป็นอย่างไร แล้วสรุปลงในแบบติดตาม ปค.5
3. ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบประเมิน 5 องค์ประกอบ) ในระดับหน่วยงาน แล้วสรุปลงใน
แบบ ปค.4
4. เมื่อดาเนินการตามข้อ 1-3 เรียบร้อยแล้ว ให้นากิจกรรม/งานที่ผลการดาเนินงานยังไม่ลดความเสี่ยงลงตามข้อ 2
และกิจกรรม/งานที่เป็นความเสี่ยงที่พบใหม่ตามข้อ 3 และแบบ ปค.5 ของกลุ่ม/หน่วย/งาน ที่ส่งมาให้หน่วยงาน โดย
ให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาคัดเลือกกิจกรรม/งานที่เป็นความเสี่ยงในระดับหน่วยงาน แล้วสรุปลงในแบบ ปค.5
5. นากิจกรรม/งานที่ปรากฏในแบบ ปค.5 มาสรุปลงในแบบ ปค.1
6. สถานศึกษาให้จัดส่งแบบ ปค.1 แบบ ปค.4 แบบ ปค.5 แบบติดตาม ปค.5 ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562

ตัวอย่างคาสั่ง
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คาสั่งโรงเรียน.................................................
ที่…....... /2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
...........................................................
เพื่อให้การดาเนินงานการประเมินผลการควบคุมภายในของโรงเรียน................................................ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นไปตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนดว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.256๑ ดังนี้
1. คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วย
1.1 ...................................
ผู้อานวยการสถานศึกษา
ประธานกรรมการ
1.2 ...................................
รองผู้อานวยการสถานศึกษา
กรรมการ
1.3 ....................................
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
กรรมการ
1.4 ....................................
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ กรรมการ
1.5 .....................................
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ
1.6 ....................................
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ อานวยการและกาหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2.คณะกรรมการดาเนินงาน ประกอบด้วย
๒.1 ...................................
ผู้อานวยการสถานศึกษา
ประธานกรรมการ
๒.2 ...................................
รองผู้อานวยการสถานศึกษา
กรรมการ
๒.3 ...................................
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
กรรมการ
๒.4 ..................................
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ กรรมการ
๒.5 ..................................
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ
๒.6 .................................
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ รวบรวมกลั่นกรองและสรุปผลการประเมินฯ ตามแบบ ปค.1,4,5 และแบบติดตาม ปค.5
3. คณะกรรมการจัดทารายงานประเมินผลการควบคุมภายในหน่วยงานย่อย ประกอบด้วย
3.1 หัวหน้างานทุกงาน
ประธานกรรมการ
3.2 บุคลากรของทุกงาน
กรรมการ
3.4 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบของทุกงาน
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ รวบรวมกลั่นกรองและสรุปผลการประเมินฯ ตามแบบ ปค.5 และแบบติดตาม ปค.5
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่...........เดือน...................... พ.ศ. 2562
(........................................................)
ผู้อานวยการโรงเรียน..............................................

โรงเรียน ...................................
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาการดาเนินงานสิน้ สุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สาคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
(1)

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

แบบ ปค.5

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1.ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
จากการทดสอบระดับชาติ Test blue print
2. วางแผนการพัฒนา
ขั้นพื้นฐาน (O – NET)
และการทดสอบให้
ป.6 และ ม.3 ไม่เป็นไป
ครอบคลุมมาตรฐานและ
ตามเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้หลัก
3. กาหนดกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้
4. พัฒนาคลังข้อสอบ
มาตรฐานการศึกษา
5. ดาเนินการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้
6. ดาเนินการวัด ติดตาม
และประเมินผล
7. สรุปและรายงานผล
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

กิจกรรมการควบคุมที่กาหนดไว้มี

งานยกระดับผลสัมฤทธิ์

1. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนา

31 ม.ค.2562

การปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความ

ทางการเรียน (O – NET)

ครูในการจัดการเรียน

กลุ่มวิชาการ

เสี่ยงลงได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่

ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

การสอน

บรรลุวัตถุประสงค์ทกี่ าหนดไว้

กาหนด เนื่องจาก
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน

2. สร้างเครือข่ายทาง
วิชาการภายในและภายนอก

31 มี.ค.2562
กลุ่มวิชากร

และตัวชี้วัดที่กาหนด
2. ครูมีทักษะในการจัด

3. พัฒนาระบบนิเทศ

31 ม.ค.2562

การเรียนการสอน การคิด

ให้เข้มแข็ง

กลุ่มวิชาการ

วิเคราะห์ไม่เพียงพอ
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ลายมือชื่อ.....................................
(นายมิตร โปร่งใส)
ตาแหน่ง ผอ.รร. …………..
วันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561
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2. นาแบบ ปค.5 (ของปีงบประมาณ 2561) มาติดตามผลการดาเนินงานว่าได้ดาเนินการตามการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในหรือไม่ ผลเป็นอย่างไร แล้วสรุปลงในแบบติดตาม ปค.5

จากข้อมูลข้างต้นนาไปจัดทาแบบติดตาม ปค. 5

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

ความเสี่ยง

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

แบบติดตาม ปค.5

การควบคุม

การประเมินผล

ความเสี่ยง

การปรับปรุง

หน่วยงาน

วิธีการติดตามและสรุปผล

ภายในที่มีอยู่

การควบคุมภายใน

ที่ยังมีอยู่

การควบคุม

ที่รับผิดชอบ

การประเมินผลข้อคิดเห็น

(7)

(8)

ดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สาคัญของ

ภายใน

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

งานยกระดับ

1. ส่งเสริม

31 ม.ค. 2562

จากการติดตามเอกสารพบว่า

นายรัก ใจดี

1.มีการพัฒนาครูโดยจัดประชุม

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
งานยกระดับผลสัมฤทธิ์

ผลสัมฤทธิ์ทางการ

1.ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล

กิจกรรมการ

เรียนจากการ

Test blue print

ควบคุม ที่กาหนดไว้ ผลสัมฤทธิ์ทางการ

สนับสนุนพัฒนา

ทางการเรียน (O – NET)

ทดสอบระดับชาติ

2.วางแผนการพัฒนาและการ

มีการปฏิบัติซึ่ง

เรียน (O– NET)

ครูในการจัด การ

เชิงปฏิบัติการยกระดับ

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

ขั้นพื้นฐาน

ทดสอบให้ครอบคลุม

สามารถลดความ

ไม่เป็นไปตาม

เรียน

ผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอน

ทางการเรียนจากการทดสอบ

(O – NET) ป.6

มาตรฐานและตัวชี้วัดตามกลุม่ เสี่ยงลงได้ในระดับ

เป้าหมายกาหนด

การสอน

2.มีการสร้างเครือข่ายทาง

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET)

และ ม.3 ไม่เป็นไป

สาระการเรียนรูห้ ลัก

หนึ่งแต่ยังไม่บรรลุ

เนื่องจาก

2. สร้างเครือข่าย

31 มี.ค. 2562

วิชาการครอบคลุม

ป.6 และ ม.3 ให้สงู ขึ้น ร้อยละ 3

ตามเป้าหมาย

3.กาหนดกิจกรรม

วัตถุประสงค์

1.การจัดกิจกรรม

ทางวิชาการ

นายรัก ใจดี

กลุ่มเป้าหมาย

การจัดการเรียนรู้

ที่กาหนดไว้

การเรียนรูไ้ ม่

ภายในและ

3.มีการพัฒนารูปแบบการนิเทศ

4.พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐาน

สอดคล้อง

ภายนอก

โดยใช้COACHING TEAMSและ

การศึกษากิจกรรมการเรียนรู้

ตามมาตรฐานและ

3. พัฒนาระบบ

31 ม.ค. 2562

กระบวนการ PLC

5. ดาเนินการจัดกิจกรรมการ

ตัวชี้วัดที่กาหนด

นิเทศให้เข้มแข็ง

นารัก ใจดี

ผลการดาเนินงาน

เรียนรู้

2. ครูมีทักษะในการ

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

6. ดาเนินการวัด ติดตามและ

จัดการเรียนการสอน

เรียนสูงขึ้นร้อยละ3.5

ประเมินผล

การคิด วิเคราะห์

สามารถลดความเสี่ยงลงใน

7. สรุปและรายงานผล

ไม่เพียงพอ

ระดับที่ยอมรับได้
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ลายมือชื่อ...........................................
(นายมิตร โปร่งใส)
ตาแหน่ง ผอ.รร.....................................
วันที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

และ

โรงเรียน.......................
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาการดาเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2562
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ทีส่ าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
(1)
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
การนิเทศการศึกษา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้
ได้รับความรู้ เพิ่มความสามารถในการ
ปฏิบัติงานให้ดีขึ้น
2. เพื่อเสริมสร้างขวัญและกาลังใจใน
การทางานของบุคลากร

ความเสี่ยง

(2)

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

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

(3)
1. มีการจัดระบบการ
นิเทศงานวิชาการ
และการจัดการเรียน
การสอนภายใน
สถานศึกษา โดยมี
โครงสร้างการ
ดาเนินงานชัดเจน
2. มีการนิเทศงาน
วิชาการ และการเรียน
การสอนตามปฏิทินที่
กาหนดไว้

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

(4)

กิจกรรมการควบคุมที่
ปฏิบัติอยู่จริงสามารถลด
ความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง
แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่
(5)

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

แบบ ปค. 5
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

(6)

- จัดให้มีการประชุม
วางแผนกาหนด
เป้าหมายและวิธีการ
ดาเนินงานร่วมกันโดย
ใช้กระบวนการชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC)
- จัดให้มีปฏิทินกากับ
ติดตามการดาเนินงาน
ตามแผนอย่างเป็น
ระบบ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(7)

12-14 พ.ย. 62
นายใหม่ รักหมู่
หัวหน้า
กลุ่มวิชาการ

19- 21 พ.ย. 62
นายใหม่ รักหมู่
หัวหน้า
กลุ่มวิชาการ
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แบบ ปค.5
ภารกิจตามกฎหมายที่จดั ตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์

(1)

ความเสี่ยง

(2)

การควบคุมภายในที่มีอยู่

(3)
3. มีการประเมินผลระบบและ
กระบวนการนิเทศการศึกษา
ภายในสถานศึกษาตามแผนที่
กาหนด
4. มีการพัฒนาระบบและ
กระบวนการนิเทศงานวิชาการ
และการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาโดยความร่วมมือกับ
เขตพื้นที่การศึกษาอย่างใกล้ชิด
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ประสบการณ์ การนิเทศการศึกษา
ภายในสถานศึกษากับสถานศึกษา
อื่น ทั้งภายในเขตพื้นที่การศึกษา
เป็นบางโอกาส

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

(4)

(5)
2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
สถานศึกษาอื่นภายนอกเขต
พื้นที่การศึกษา หรือการ
เชิญวิทยากรภายนอกมาให้
ความรู้ยังทาได้ไม่เพียงพอ
เนื่องจาก
2.1. ครูและบุคลากรมี
ภารกิจอื่นนอกเหนือ จาก
งานการสอนมาก
2.2. ไม่ได้กาหนดแผนงาน
หรือโครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับสถานศึกษาอื่น
ภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา
หรือเชิญวิทยากรภายนอก
มาให้ความรู้ไว้ชัดเจน

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

(6)
- กาหนดแผนงาน
หรือโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
สถานศึกษาอื่น
ภายนอกเขตพื้นที่
การศึกษาหรือเชิญ
วิทยากรภายนอกมา
ให้ความรู้ไว้ชัดเจนใน
แผนปฏิบัติการ
ประจาปี
- จัดให้มีปฏิทินกากับ
ติดตามการดาเนินงาน
ตามแผนอย่างเป็น
ระบบ

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

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(7)
26-28 พ.ย. 62
นายใหม่ รักหมู่
หัวหน้า
กลุ่มวิชาการ

29- 30 พ.ย. 62
นายใหม่ รักหมู่
หัวหน้า
กลุ่มวิชาการ
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3. ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบประเมิน 5 องค์ประกอบ) ในระดับหน่วยงาน
แล้วสรุปลงในแบบ ปค.4
จากการประเมิ น องค์ ป ระกอบของการควบคุ ม ภายใน ทั้ ง 5 องค์ ป ระกอบ พบว่ า องค์ ป ระกอบที่ 4
เรื่ อ งส ารส น เท ศ แล ะการสื่ อสารมี การจั ด ท าข้ อมู ล ส ารส น เท ศ ไม่ ค รบ ถ้ ว น ถู ก ต้ อ งและเป็ น ปั จจุ บั น
เนื่องจากบุคลากรขาดความรู้และทักษะในการจัดระบบสารสนเทศจึงควรมีการปรับปรุงแก้ไขโดยส่งผู้รับผิดชอบเข้ารับ
การอบรมให้มีความรู้และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มทักษะในการจัดทาระบบสารสนเทศ
จากข้อมูลข้างต้นนาไปจัดทาแบบประเมิน 5 องค์ประกอบ และแบบ ปค.4
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แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
จุดที่ควรประเมิน
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม
(1) หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและ
จริยธรรม
(2) ผู้กากับดูแลของหน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจาก
ฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กากับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุม
ภายใน รวมถึงการดาเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
(3) หัวหน้าหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา
อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานภายใต้การกากับดูแลของผู้กากับดูแล
(4) หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและ
รักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน
(5) หน่วยงานของรัฐกาหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผล
การปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน
2. การประเมินความเสี่ยง
(6) หน่ ว ยงานระบุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารควบคุ ม ภายในของการปฏิ บั ติ งาน
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข ององค์ ก รไว้ อ ย่ า งชั ด เจนและเพี ย งพอ
ที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์
(7) หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม
ภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อกาหนด
วิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น
(8) หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการ
ประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
(9) หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบ
อย่างมีนัยสาคัญต่อระบบการควบคุมภายใน
3. กิจกรรมการควบคุม
(10) หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยง
ในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
(11) หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี
เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์
(12) หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกาหนดไว้ในนโยบาย
ประกอบด้วยผลสาเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนา
นโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง

ความเห็น/คาอธิบาย
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จุดที่ควรประเมิน

ความเห็น/คาอธิบาย

4. สารสนเทศและการสื่อสาร
(13) หน่วยงานจัดทาหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง และมี
คุณภาพเพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในควบคุมภายใน
ที่กาหนด
(14) หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ ร่วมถึงวัตถุประสงค์
และความรับผิดชอบที่มตี ่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจาเป็นในการ
สนับสนุน ให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กาหนด
(15) หน่วยงานมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กาหนด
5. กิจกรรมการติดตามผล
(16) หน่วยงานระบุ พัฒนาและดาเนินการประเมินผลระหว่างการ
ปฏิบัติงานและหรือเป็นรายครั้งตามที่กาหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มี
การปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
(17) หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของ
การควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กากับดูแล เพื่อให้
ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม

หน่วยงานมีการจัดทาข้อมูล สารสนเทศไม่ครบถ้วน
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
- มีช่องทางการสื่อสารเกี่ยวกับสารสนเทศที่หลากหลาย
ช่องทางมีความเพียงพอและเหมาะสม
- มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และเว็บไซต์
เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก

สรุป/วิธีการทีค่ วรปฏิบัติ
โรงเรียน
มีระบบสารสนเทศและการสื่อสารยังไม่มีประสิทธิภาพ
ชื่อผู้ประเมิน คณะกรรมการติดตามประเมินผลของ รร.........
วันที่..15... เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

โรงเรียน......................................
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาดาเนินงานสิน้ สุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
องค์ประกอบการควบคุมภายใน
1.สภาพแวดล้อมการควบคุม
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ผลการประเมิน / ข้อสรุป

2. การประเมินความเสี่ยง

3. กิจกรรมการควบคุม

4. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
ห น่ ว ย งา น มี ก า ร จั ด ท า ห รื อ จั ด ห า แ ล ะ ใช้ ส า ร ส น เท ศ
ที่ เกี่ ยวข้ อ ง และมี คุ ณ ภ าพ เพื่ อสนั บ สนุ น ให้ มี การป ฏิ บั ติ ต าม
การควบคุมภายในควบคุมภายในที่กาหนด มีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับ
สารสนเทศ ร่วมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่ มีต่อการควบคุม
ภายใน ซึ่งมีความจาเป็นในการสนับสนุน ให้มีการปฏิบัติตามการควบคุม
ภายในที่กาหนด และมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับ เรื่องที่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กาหนด

โรงเรียน................ มีช่องทางการสื่อสารเกี่ยวกับสารสนเทศ
ที่หลากหลายช่องทาง มีความเพียงพอและเหมาะสม
มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และเว็บไซต์เพื่อสื่อสารกับ
บุคคลภายนอกแต่อย่างไรก็ตามการจัดทาข้อมูล
สารสนเทศยังไม่ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

5. การติดตามประเมินผล

ผลการประเมินโดยรวม
โรงเรียน...........................ได้ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ครบ 5 องค์ประกอบแล้ว ปรากฏว่า
เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ.2561 เพียงพอเหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามยังมีบางประเด็นที่มีความเสี่ยงอยู่ จึงจัดทาแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายในตามแบบ ปค.5 ด้วยแล้ว
ลายมือชื่อ..........................................................
(นายมิตร โปร่งใส).
ตาแหน่ง ผอ. รร............................
วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562

4. เมื่อดาเนินการตามข้อ 1-3 เรียบร้อยแล้ว ให้นากิจกรรม/งานที่ผลการดาเนินงานยังไม่ลดความเสี่ยงลงตามข้อ 2 และกิจกรรม/งานที่เป็นความเสี่ยงที่
พบใหม่ตามข้อ 3 และแบบ ปค.5 ของกลุ่ม/หน่วย/งาน ที่ส่งมาให้หน่วยงาน โดยให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาคัดเลือกกิจกรรม/งานที่เป็นความเสี่ยงใน
ระดับหน่วยงาน แล้วสรุปลงในแบบ ปค.5
จากข้อมูลข้างต้นนาไปจัดทาแบบ ปค.5

แบบ ปค. 5
โรงเรียน.......................
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาการดาเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์

(1
กลุ่มบริหารงานวิ) ชาการ

การนิเทศการศึกษา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรใน
หน่วยงานให้ได้รับความรู้ เพิ่ม
ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ให้ดีขึ้น
2. เพื่อเสริมสร้างขวัญและ
กาลังใจในการทางานของ
บุคลากร

ความเสี่ยง

(2)

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

การควบคุมภายในที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุม
ภายใน

(3)

(4)

1. มีการจัดระบบการ
นิเทศงานวิชาการ และ
การจัดการเรียนการสอน
ภายในสถานศึกษา โดยมี
โครงสร้างการดาเนินงาน
ชัดเจน
2. มีการนิเทศงานวิชาการ
และการเรียนการสอนตาม
ปฏิทินที่กาหนดไว้

กิจกรรมการ
ควบคุมที่ปฏิบัติ
อยู่จริงสามารถ
ลดความเสี่ยงได้
ในระดับหนึ่งแต่
ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

(5)

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

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(6)

(7)

1. จัดให้มีการประชุม
วางแผนกาหนด
เป้าหมายและวิธีการ
ดาเนินงานร่วมกันโดย
ใช้กระบวนการชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC)

12-14 พ.ย. 62
นายใหม่ รักหมู่
หัวหน้ากลุ่ม
วิชาการ

2. จัดให้มีปฏิทินกากับ
ติดตามการดาเนินงาน
ตามแผนอย่างเป็นระบบ

19- 21 พ.ย. 62
นายใหม่ รักหมู่
หัวหน้ากลุ่มวิชาการ
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แบบ ปค.5
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
ความเสี่ยง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดาเนินการหรือภารกิจ
อื่นๆ ที่สาคัญของหน่วยงานของ
รัฐ/วัตถุประสงค์
(2)
(1)

การควบคุมภายในที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

(3)

(4)

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

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(5)

(6)

(7)

2. การแลกเปลีย่ นเรียนรู้
กับสถานศึกษาอื่น
ภายนอกเขตพืน้ ที่
การศึกษา หรือการเชิญ
วิทยากรภายนอกมาให้
ความรู้ยังทาได้ไม่
เพียงพอ เนื่องจาก
2.1. ครูและบุคลากรมี
ภารกิจอื่นนอกเหนือ
จากงานการสอนมาก
2.2. ไม่ได้กาหนด
แผนงาน หรือโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
สถานศึกษาอื่นภายนอก
เขตพื้นที่การศึกษา หรือ
เชิญวิทยากรภายนอกมา
ให้ความรู้ไว้ชัดเจน

3. กาหนดแผนงาน
หรือโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
สถานศึกษาอื่น
ภายนอกเขตพืน้ ที่
การศึกษาหรือเชิญ
วิทยากรภายนอกมา
ให้ความรู้ไว้ชัดเจน
ในแผนปฏิบัติการ
ประจาปี

26-28 พ.ย. 62
นายใหม่ รักหมู่
หัวหน้า
กลุ่มวิชาการ

4. จัดให้มีปฏิทิน
กากับติดตามการ
ดาเนินงานตามแผน
อย่างเป็นระบบ

29- 30 พ.ย. 62
นายใหม่ รักหมู่
หัวหน้า
กลุ่มวิชาการ
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ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆที่สาคัญของ
หน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์
(1)
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
สารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อให้จัดทาข้อมูลสารสนเทศ
ที่ครอบคลุมเพียงพอสามารถ
นาไปใช้ในการบริหารงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู่

(2)

(3)

การประเมินผล
การควบคุม
ภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(5)

(6)

(7)

(4)

1.ศึกษาวิเคราะห์นโยบายและ
การจัดทาข้อมูล สารสนเทศ
ยังไม่ครบถ้วน ถูกต้องและ แผนสารสนเทศและการสื่อสาร
ของ สพฐ.และหน่วยงานที่
เป็นปัจจุบัน
เกี่ยวข้อง
2.ศึกษาวิเคราะห์ความ
ต้องการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของ

กิจกรรมการควบคุม
ที่กาหนดไว้มีการ
ปฏิบัติซึ่งสามารถ
ลดความเสี่ยงได้ แต่
ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
กาหนดไว้

การปฏิบัติงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ เนื่องจาก
บุคลากรยังขาดความรู้
และทักษะในการ
จัดระบบสารสนเทศ

1. ส่งผู้รับผิดชอบเข้ารับการ 31 ม.ค. 2563
อบรมเกี่ยวกับการจัดระบบ
กลุ่มบริหาร
สารสนเทศ
งานทัว่ ไป
2. ศึกษาดูงานเพื่อฝึกทักษะ 31 มี.ค. 2563
การจัดทาระบบสารสนเทศ
กลุ่มบริหาร
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
งานทั่วไป

สพป. และสถานศึกษา
3.จัดทาแผนการดาเนินงาน
4.มีการสื่อสารหลากหลาย
ช่องทาง
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ลายมือชื่อ...................................
(นายมิตร โปร่งใส)
ตาแหน่ง ผอ.รร. .........................
วันที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562
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5. นากิจกรรม/งานที่ปรากฏในแบบ ปค.5 มาสรุปลงในแบบ ปค.1
จากข้อมูลข้างต้นนาไปจัดทาแบบ ปค.1

แบบ ปค. 1

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
โรงเรียน............................. ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ .............เดือน
............... พ.ศ. .......... ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกาหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของ
หน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดาเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับ
การเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใสรวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนินงาน
จากผลการประเมินดังกล่าวโรงเรียน....................เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติ
ตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภาย ในสาหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ภายใต้การกากับดูแลของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กาหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ สรุปได้ดังนี้
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
การนิเทศการศึกษา
1. ความเสี่ยงทีม่ ีอยู่ที่ตอ้ งกาหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
1.1 การนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนยังขาดรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย ไม่สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา เนื่องจาก
- ขาดการวางแผนและจัดระบบการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วม
- ขาดการนาข้อมูลจากการประเมินภายใน มาใช้ในการวางแผนจัดระบบการนิเทศเพื่อให้สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา
1.2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาอื่นภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา หรือการเชิญวิทยากร
ภายนอกมาให้ความรู้ยงั ทาได้ไม่เพียงพอ
- ครูและบุคลากรมีภารกิจอื่นนอกเหนือ จากงานการสอนมาก
- ไม่ได้กาหนดแผนงาน หรือโครงการแลกเปลีย่ นเรียนรู้กับสถานศึกษาอื่นภายนอกเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
หรือเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ไว้ชัดเจน
2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
2.1 จัดให้มกี ารประชุมวางแผนกาหนดเป้าหมายและวิธีการดาเนินงานร่วมกันโดยใช้กระบวนการชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
2.2 จัดให้มปี ฏิทินกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ
2.3 กาหนดแผนงาน หรือโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาอื่น ภายนอกเขตพืน้ ที่การศึกษา
หรือเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ไว้ชัดเจนในแผนปฏิบัติการประจาปี
2.4 จัดให้มปี ฏิทินกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ
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...............................................
1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกาหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
การดาเนินงาน…………………………………………………………………………………………………………เนื่องจาก
1.1........................................................................................................................................................
1.2 ......................................................................................................................................................
2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
2.1 ........................................................................................................................................................
2.2 ..........................................................................................................................................................
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................

กลุ่มบริหารงานบุคคล
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
การจัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกาหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
การจัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจากบุคลากร
ยังขาดความรู้และทักษะในการจัดระบบสารสนเทศ
2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
2.1 ส่งผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดระบบสารสนเทศ
2.2 ศึกษาดูงานเพื่อฝึกทักษะการจัดทาระบบสารสนเทศด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ลายมือชื่อ..............................................
(นายมิตร โปร่งใส)
ตาแหน่ง ผอ.รร..................................
วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

