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ตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วย
มำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุม
ภำยในส ำหรบัหนว่ยงำนของรฐั พ.ศ. ๒๕๖๑ 



  

 
 

ค ำน ำ 

 หลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุม
ภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐต้องจัดให้มีกำร
ควบคุมภำยในเพ่ือให้เกิดควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้ำนกำร
ด ำเนินงำนด้ำนกำรรำยงำนและด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยระเบียบและข้อบังคับโดยให้ใช้
มำตรฐำนกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐเป็นกรอบแนวทำงในกำรจัดท ำ
ระบบกำรควบคุมภำยในให้เหมำะสมกับลักษณะขนำดและควำมซับซ้อนของงำน      
ในควำมรับผิดชอบของหน่วยงำนของรัฐมีกำรติดตำมประเมินผลและปรับปรุง   
กำรควบคุมภำยในให้เพียงพอและเหมำะสม รวมทั้งมีกำรปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่อง 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเป็นหน่วยงำนของรัฐมีหน่วยงำน
ในสังกัดประกอบด้วย ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ จ ำนวน ๑๘๓ เขต 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ จ ำนวน ๔๒ เขต ศูนย์กำรศึกษำพิเศษจังหวัด ๗๗ ศูนย์  
และสถำนศึกษำในสังกัด กว่ำ ๓ หมื่นโรง มีภำรหน้ำที่หลักตำมกฎหมำยกำรศึกษำในกำร
อ ำนวยกำร ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนให้มีคุณภำพตำม
มำตรฐำน จึงต้องมีหน้ำที่ด ำเนินกำรกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำนให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในที่กระทรวงกำรคลังก ำหนดไว้ด้วย 

เพื่อให้ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมีแนวทำงกำรปฏิบัติงำนกำรควบคุมภำยในและ     
กำรรำยงำนกำรประเมินผลที่เหมำะสม สอดคล้องกับภำรกิจในกำรปฏิบัติงำนของ
หน่วยงำนในแต่ละระดับ คณะท ำงำนได้รวบรวม หลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังพร้อมทั้ง
แบบรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน ตัวอย่ำงค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร กำรเขียนรำยงำนและค ำอธิบำย                 
แบบสรุปควำมเสี่ยง ฯลฯ จัดท ำเป็นคู่มือเพื่อให้ฝ่ำยบริหำรและผู้ที่รับผิดชอบได้ใช้     
เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำนให้มีประสิทธิภำพ    
บรรลุตำมวัตถุประสงค์ต่อไป 

 

มิถุนำยน ๒๕๖๒ 
ส ำนักอ ำนวยกำร 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 



  

 
 

สำรบัญ 

หน้ำ 

ค ำน ำ  
สำรบัญ  
หลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลัง ๑ 
มำตรฐำนกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ ๒ 
- แนวคิด ๓ 
- ค ำนิยำม ๓ 
- ขอบเขตกำรใช้ ๔ 
- วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมภำยใน ๔ 
- องค์ประกอบของมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน ๔ 

 สภำพแวดล้อมกำรควบคุม ๕ 

 กำรประเมินควำมเสี่ยง ๕ 

 กิจกรรมกำรควบคุม ๕ 

 สำรสนเทศและกำรสื่อสำร ๖ 

 กิจกรรมกำรติดตำมผล ๖ 
หลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ     ๗ 
แบบรำยงำนแนบท้ำย ๑๒ 
- หนังสือรับรองกำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยใน (แบบ วค.๑)   ๑๓ 
- แบบรำยงำนกำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยใน (แบบ วค.๒)   ๑๕ 
- หนังสือรับรองกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน (แบบ ปค. ๑) (ระดับหน่วยงำนของรัฐ)   ๑๗ 
- หนังสือรับรองกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน (แบบ ปค.๒) ๑๙ 
  (กรณีกระทรวงเจ้ำสังกัดจัดส่งรำยงำนต่อกระทรวงกำรคลัง ฯ )   
- หนังสือรับรองกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน (แบบ ปค.๓) ๒๑ 
  (กรณีหน่วยงำนของรัฐไม่อยู่ในสังกัดกระทรวง)  
- แบบรำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน (แบบ ปค.๔)  ๒๓ 
- แบบรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน (แบบ ปค.๕)  ๒๕ 
- รำยงำนกำรสอบทำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในของผูต้รวจสอบภำยใน (แบบ ปค.๖) ๒๗ 
  

 

 

 



  

 
 

สำรบัญ(ต่อ) 

หน้ำ 

แนวทำงปฏิบัติงำนกำรควบคุมภำยในและแบบรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน ๒๙ 
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
และโรงเรียน  
- หนังสือรับรองกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน (แบบ ปค.๑)  ๓๐ 
- รำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน (แบบ ปค.๔)  ๓๒ 
- รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน (แบบ ปค.๕)  ๓๔ 
- รำยงำนกำรติดตำมกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน (แบบติดตำม ปค.๕)  ๓๖ 
- รำยงำนกำรสอบทำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในของผู้ตรวจสอบภำยใน (แบบ ปค.๖) ๓๘ 
- แบบประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน ๔๐ 
แนวทำงปฏิบัติงำนกำรควบคุมภำยในของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ๔๖ 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและโรงเรียน  
ตัวอย่ำงรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำน ๕๐ 
-หนังสือรับรองกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน (แบบ ปค.๑) 
-แบบประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 

๕๑ 
53 

-รำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน (แบบ ปค.๔) ๕9 
-รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน (แบบ ปค.๕) 62 
-รำยงำนกำรติดตำมกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน (แบบติดตำม ปค.๕) 63 
-รำยงำนผลกำรสอบทำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในของผู้ตรวจสอบภำยใน (แบบ ปค.๖) 
-แบบประเมินกำรควบคุมภำยในด้วยตนเอง  (Control Self Assessment : CSA)                                  

64 
65 

-(ร่ำง) ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 68 
แบบฟอร์มกำรสรุปควำมเสี่ยงของโรงเรียน 70 
ปฏิทินกำรด ำเนินงำนระบบกำรควบคุมภำยใน 71 
คณะท ำงำน 72 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                    ๑ 
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  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                    ๓ 



  

 
 

 

 

  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                   ๔ 



  

 
 

 
  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                    ๕ 



  

 
 

 

 

 

  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                    ๖ 



  

 
 

 

 

 

 

หลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยใน 

ส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ 

พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                    ๗ 



  

 
 

 
  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                    ๘ 



  

 
 

 

 

  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                    ๙ 



  

 
 

 

 

 

  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                 ๑๐ 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                 ๑๑ 



  

 
 

 
  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                  ๑๒ 
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  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                  ๑๕ 
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  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                  ๑๗ 
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  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                  ๒๘ 



  

 
 

 

 

 

แนวทำงปฏิบตัิงำนกำรควบคุมภำยใน 

แบบรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 

ของ 
 

 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

 โรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                  ๒๙ 



  

 
 

 

 

แบบ ปค.๑ 

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

          .......................(๒)................................ ได้ประเมินผลกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำนส ำหรับ  
ปีสิ้นสุดวันที่....(๓)........เดือน.................พ.ศ..................... ด้วยวิธีกำรที่หน่วยงำนก ำหนดซึ่งเป็นไปตำม
หลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ กำรควบคุมภำยในส ำหรับ
หน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ควำมมั่นใจอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำภำรกิจของ
หน่วยงำนจะบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรควบคุมภำยในด้ำนกำรด ำเนินงำนที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภำพ 
ด้ำนกำรรำยงำนที่ เกี่ยวกับกำรเงิน และไม่ใช่กำรเงินที่ เชื่อถือได้ ทันเวลำและโปร่งใสรวมทั้ง                  
ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำน 

          จำกผลกำรประเมินดังกล่ำว............(๔).........................เห็นว่ำ กำรควบคุมภำยในของหน่วยงำน
มีควำมเพียงพอ ปฏิบัติตำมอย่ำงต่อเนื่อง และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของ
................(๕)..................... 
         อย่ำงไรก็ดี มีควำมเสี่ยงและได้ก ำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน ในปีงบประมำณ สรุปได้ดังนี้ 
ด้ำน/กลุ่ม/งำน.................(๖)........................ 
ชื่อกิจกรรม......(๗)........................ 
         ๑. ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก ำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน (๘) 
         ๑.๑ ........................................................................................................................................... 
         ๑.๒......................................................................................... .................................................... 
         ๒. กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน (๙) 
         ๒.๑................................................................................... .......................................................... 
         ๒.๒......................................................................................... .................................................... 
 

 

                                                  ลำยมือชื่อ.................(๑๐)................................................. 
                                                   ต ำแหน่ง.................(๑๑)................................................ 
                                                   วันที่........(๑๒).....เดือน.......................พ.ศ.................... 

  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                  ๓๐ 



  

 
 

 

 

 

ค ำอธิบำยแบบหนังสือรับรองกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
(ระดับ สพฐ. สพท.และโรงเรียน) (แบบ ปค.๑) 

(๑) ระบุต ำแหน่งผู้ก ำกับดูแลหน่วยงำน (ระดับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน คือ 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ คือ เลขำธิกำร
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน หรือระดับโรงเรียน คือ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ)  

(๒) ระบุชื่อหน่วยงำนที่ประเมินผลกำรควบคุมภำยใน (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ         
ขัน้พื้นฐำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำหรือโรงเรียน) 

(๓) ระบุวัน เดือน ปี สิ้นรอบระยะเวลำกำรด ำเนินงำนประจ ำปีที่ได้ประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
(วันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ........) 

(๔) ระบุชื่อหน่วยงำนที่ประเมินผลกำรควบคุมภำยใน (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ         
ขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำหรือโรงเรียน) 

(๕) ระบุต ำแหน่งผู้ก ำกับดูแลของหน่วยงำน (ระดับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
คือ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ คือ เลขำธิกำร
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ระดับโรงเรียน คือ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ) 

(๖) ระบุด้ำนในระดับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ระบุกลุ่มในระดับส ำนักงำน  
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำหรือระบุงำนในระดับโรงเรียน 

(๗) ระบชุื่อกิจกรรมที่ปรำกฏในแบบ ปค.๕ 
(๘) ระบุควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ โดยน ำรำยละเอียดข้อมูลในแบบ ปค.๕ (ช่อง ๕) มำระบุ 
(๙) ระบุกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน โดยน ำรำยละเอียดข้อมูลในแบบ ปค.๕ (ช่อง ๖)           

มำระบุ 
(๑๐) ลงลำยมือชื่อหัวหน้ำหน่วยงำน (ระดับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน คือ 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ คือ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือระดับโรงเรียน คือ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน)  

(๑๑) ระบุต ำแหน่งหัวหน้ำหน่วยงำน 
(๑๒) ระบุวัน เดือน ปี ที่รำยงำน(หัวหน้ำหน่วยงำนลงนำมในรำยงำนวันใด ให้ระบุวันที่ลงนำม    

วันนั้น เช่น ลงนำมวันที่ ๒๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ ให้ระบุวันที่ ๒๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒) 

 

  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                  ๓๑ 



  

 
 

                                                                                                   แบบ ปค.๔ 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำหรือโรงเรียน.................. 
รำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 

ส ำหรับระยะเวลำด ำเนินงำนสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยำยน พ.ศ............ 
 

องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 
(๑) 

ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป 
(๒) 

๑.สภำพแวดล้อมกำรควบคุม 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
๒. กำรประเมินควำมเสี่ยง 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
๓. กิจกรรมกำรควบคุม 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
๔.สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
๕. กิจกรรมกำรติดตำมผล 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 

 

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

 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 

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

 
ผลกำรประเมินโดยรวม (๓) 
          ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำหรือโรงเรียน..........
ได้ประเมินองค์ประกอบของมำตรฐำนกำรควบคุมภำยในครบ ๕ องค์ประกอบแล้ว ปรำกฏว่ำ เป็นไป
ตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับ
หน่วยงำนของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ เพียงพอ เหมำะสม แต่อย่ำงไรก็ตำมส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำหรือโรงเรียนได้จัดท ำแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน        
ตำมแบบ ปค.๕ ด้วยแล้ว 
                                                                       ลำยมือชื่อ...........(๔).................................... 
                                                                       ต ำแหน่ง..............(๕)................................... 
                                                                      วันที่.....(๖)...เดือน......................พ.ศ............ 

  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                  ๓๒ 



  

 
 

 

 

 

ค ำอธิบำยแบบรำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน (แบบ ปค.๔) 

(๑) ระบุองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน ๕ องค์ประกอบโดยสรุปจุดประเมินของแต่ละ
องค์ประกอบเป็นควำมเรียง 

(๒) ระบุผลกำรประเมิน/ข้อสรุปของแต่ละองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยในพร้อมควำมเสี่ยง   
ที่ยังมีอยู่/จุดอ่อน 

(๓) สรุปผลกำรประเมินโดยรวมขององค์ประกอบของกำรควบคุมภำยในทั้ง ๕ องค์ประกอบว่ำ 
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุม
ภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ หรอืไม่ อย่ำงไร 

(๔) ลงลำยมือชื่อหัวหน้ำหน่วยงำน (ระดับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน คือ 
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ คือ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือระดับโรงเรียน คือ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ) 

(๕) ระบุต ำแหน่งหัวหน้ำหน่วยงำน 
(๖) ระบุวัน เดือน ปี ที่รำยงำน(หัวหน้ำหน่วยงำนลงนำมในรำยงำนวันใด ให้ระบุวันที่ลงนำม      

วันนั้น เช่น ลงนำมวันที่ ๒๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ ให้ระบุวันที่ ๒๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                  ๓๓ 



  

 
 

 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำหรือโรงเรียน................. 

รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
ส ำหรับระยะเวลำกำรด ำเนินงำนสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยำยน พ.ศ.......... 

ภำรกิจตำมกฎหมำย
ที่จัดตั้งหน่วยงำน
ของรัฐหรือภำรกิจ

ตำมแผนกำร
ด ำเนินกำรหรือ

ภำรกิจอ่ืนๆที่ส ำคัญ
ของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์ 

(๑) 

ควำมเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 

(๒) 

กำรควบคุมภำยใน 
ที่มีอยู่ 

 
 
 
 
 
 

(๓) 

กำรประเมินผล  
กำรควบคุมภำยใน 

 
 
 
 
 
 

(๔) 

ควำมเสี่ยง           
ที่ยังมีอยู่ 

 
 
 
 
 
 

(๕) 

กำรปรับปรุง     
กำรควบคุมภำยใน 

 
 
 
 
 
 

(๖) 

หน่วยงำน           
ที่รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 

(๗) 
 
 
 
 
 
 

      

 

ลำยมือชื่อ..............(๘)................................. 
ต ำแหน่ง............(๙)..................................... 

  วันที่.....(๑๐)....เดือน..................พ.ศ........... 

แบบ ปค.๕ 

  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                                                                                                    ๓๔ 



  

 
 

 

 

 

ค ำอธิบำยแบบรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน (แบบ ปค.๕) 

(๑) ระบกุิจกรรมตำมภำรกิจของหน่วยงำนพร้อมทั้งวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
(๒) ระบุควำมเสี่ยงส ำคัญที่ท ำให้ภำรกิจนั้นไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
(๓) ระบกุิจกรรมกำรปฏิบัติงำนในแต่ละข้ันตอนของกิจกรรม 
(๔) ระบุผลกำรประเมินกำรควบคุมภำยในว่ำมีควำมเพียงพอและปฏิบัติตำมกำรควบคุมที่มีอยู่   

ตำม (๓) หรือไม่ 
(๕) ระบุควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ซึ่งมีผลกระทบต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละภำรกิจ 
(๖) ระบุกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยในเพื่อป้องกันหรือลดควำมเสี่ยงตำม (๕) ในปีงบประมำณ 
(๗) ระบุชื่อหน่วยงำนที่รับผิดชอบและระยะเวลำก ำหนดเสร็จ 
(๘) ลงลำยมือชื่อหัวหน้ำหน่วยงำน (ระดับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน คื อ 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ คือ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือระดับโรงเรียน คือ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ) 

(๙) ระบุต ำแหน่งหัวหน้ำหน่วยงำน 
(๑๐) ระบุวัน เดือน ปี ที่รำยงำน(หัวหน้ำหน่วยงำนลงนำมในรำยงำนวันใด ให้ระบุวันที่ลงนำม       

วันนั้น เช่น ลงนำมวันที่ ๒๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ ให้ระบุวันที่ ๒๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒) 

 

 

  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                  ๓๕ 



  

 
 

                                                                                                                                                                  แบบติดตำม ปค.๕ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำหรือโรงเรียน................. 

รำยงำนกำรติดตำมกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
 ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยำยน พ.ศ.......... 

ภำรกิจตำมกฎหมำย
ที่จัดตั้งหน่วยงำนของ
รัฐหรือภำรกิจตำม
แผนกำรด ำเนินกำร
หรือภำรกจิอื่นๆที่

ส ำคัญของหน่วยงำน
ของรัฐ/วัตถุประสงค ์

(๑) 

ควำมเสีย่ง 
 
 
 
 
 
 

(๒) 

กำรควบคุมภำยใน 
ที่มีอยู่ 

 
 
 
 
 

(๓) 

กำรประเมินผล  
กำรควบคุมภำยใน 

 
 
 
 
 

(๔) 

ควำมเสีย่ง            
ที่ยังมีอยู่ 

 
 
 
 
 

(๕) 

กำรปรับปรุง          
กำรควบคุมภำยใน 

 
 
 
 
 

(๖) 

หน่วยงำน     
ที่รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 

(๗) 

วิธีกำรติดตำม  
และสรุปผล     
กำรประเมิน/
ข้อคิดเห็น 

 
 
 

(๘) 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

     

ลำยมือชื่อ...............(๙)................................ 
ต ำแหน่ง.............(๑๐)................................. 
วันที่.....(๑๑)....เดือน..................พ.ศ...........

  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                                                                                                ๓๖ 



  

 
 

 

 

 

ค ำอธิบำยแบบรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน (แบบติดตำม ปค.๕) 

(๑) ระบุกิจกรรมตำมภำรกิจของหน่วยงำนพร้อมทั้งวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
(๒) ระบุควำมเสี่ยงส ำคัญท่ีท ำให้ภำรกิจนั้นไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
(๓) ระบุกิจกรรมกำรปฏิบัติงำนในแต่ละข้ันตอนของกิจกรรม 
(๔) ระบุผลกำรประเมินกำรควบคุมภำยในว่ำมีควำมเพียงพอและปฏิบัติตำมกำรควบคุมที่มีอยู่   

ตำม (๓) หรือไม่ 
(๕) ระบุควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ซึ่งมีผลกระทบต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละภำรกิจ 
(๖) ระบุกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยในเพื่อป้องกันหรือลดควำมเสี่ยงตำม (๕) ในปีงบประมำณ 
(๗) ระบุชื่อหน่วยงำนที่รับผิดชอบและระยะเวลำก ำหนดเสร็จ 
(๘) ระบุวิธีกำรติดตำมจำกอะไร (เอกสำร/สอบถำม/สัมภำษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง) และแต่ละกิจกรรมใน

ช่อง (๖) ได้ด ำเนินกำรอย่ำงไร และสรุปผลกำรด ำเนินงำนในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพพร้อม
ทั้งให้ควำมคิดเห็นว่ำต้องด ำเนินกำรจัดท ำแผนกำรปรับปรุงเพ่ิมเติมหรือลดควำมเสี่ยงลงอยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ 

(๙) ลงลำยมือชื่อหัวหน้ำหน่วยงำน (ระดับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน คือ 
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ คือ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือระดับโรงเรียน คือ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ) 

(๑๐) ระบุต ำแหน่งหัวหน้ำหน่วยงำน 
(๑๑) ระบุวัน เดือน ปี ที่รำยงำน(หัวหน้ำหน่วยงำนลงนำมในรำยงำนวันใด ให้ระบุวันที่ลงนำม     

วันนั้น เช่น ลงนำมวันที่ ๒๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ ให้ระบุวันที่ ๒๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒) 
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แบบ ปค.๖  

รำยงำนกำรสอบทำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในของผู้ตรวจสอบภำยใน 

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

                     ผู้ตรวจสอบภำยในของ..................(๒).......................ได้สอบทำนกำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยในของหน่วยงำน ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ .....(๓)...เดือน...........พ.ศ............  ด้วยวิธีกำรสอบ
ทำนตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับ
หน่วยงำนของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ควำมมั่นใจอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำ ภำรกิจของ
หน่วยงำนจะบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรควบคุมภำยในด้ำนกำรด ำเนินงำนที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภำพ 
ด้ำนกำรรำยงำนที่เกี่ยวกับกำรเงิน และไม่ใช่กำรเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลำ และโปร่งใส รวมทั้ง                       
ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำน 
           จำกผลกำรสอบทำนดังกล่ำว ผู้ตรวจสอบภำยในเห็นว่ำ กำรควบคุมภำยในของ.........(๔)........... 
มีควำมเพียงพอ ปฏิบัติตำมอย่ำงต่อเนื่องและเป็นไปตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ 
           อย่ำงไรก็ดี มีข้อตรวจพบและข้อสังเกตเกี่ยวกับควำมเสี่ยงกำรควบคุมภำยในและกำรปรับปรุง
กำรควบคุมภำยใน สรุปได้ดังนี้ 
            ๑. ควำมเสี่ยง (๕) 
                ๑.๑............................................................................................................. ......................... 
                ๑.๒.......................................................................................................................... ............ 
             ๒. กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน (๖) 
                ๒.๑......................................................................................................................................  
                ๒.๒................................................................................................................. ..................... 
 
                                                                     ลำยมือชื่อ...........(๗).................................... 
                                                                     ต ำแหน่ง..............(๘)................................... 
                                                                     วันที่.....(๙)...เดือน......................พ.ศ........... 
  

 

 

 

  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                  ๓๘ 



  

 
 

 

 

ค ำอธิบำยแบบรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน (แบบ ปค.๖) 

(๑) ระบุต ำแหน่งหัวหน้ำหน่วยงำน (ระดับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน คือ 
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ คือ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ) 

(๒) ระบุชื่อหน่วยงำน (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน หรือส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ) 

(๓) ระบุวันเดือนปี สิ้นสุดปีงบประมำณ (๓๐ กันยำยน พ.ศ.......) 
(๔) ระบุชื่อหน่วยงำน (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน หรือ ส ำนักงำนส ำนักงำน    

เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ) 
(๕) ระบุข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตของผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยในเกี่ยวกับควำมเสี่ยง

โดยไม่คัดลอกข้อควำมจำกแบบ ปค. 1  
(๖) ระบขุ้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตของผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยในเกี่ยวกับกำรควบคุม

ภำยในและหรือกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยในเพื่อป้องกันหรือลดควำมเสี่ยงตำม (๕) 
(๗) ลงลำยมือชื่อผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน 
(๘) ระบตุ ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน 
(๙) ระบุวัน เดือน ปี ที่รำยงำน(ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยในลงนำมในรำยงำนวันใดให้ระบุ

วันที่ลงนำมวันนั้น เช่น ลงนำมวันที่ ๓๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ ให้ระบุวันที่ ๓๐ พฤศจิกำยน 
๒๕๖๒) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                  ๓๙ 



  

 
 

 

 

 

แบบประเมินองค์ประกอบของกำรควบคมุภำยใน 

จุดที่ควรประเมิน 
(๑) 

ควำมเห็น/ค ำอธิบำย 
(๒) 

๑. สภำพแวดล้อมกำรควบคุม 
(๑) หน่วยงำนแสดงให้เห็นถึงกำรยึดมั่นในคุณค่ำ
ของควำมซื่อตรงและจริยธรรม 
(๒) ผู้ก ำกับดูแลของหน่วยงำนแสดงให้เห็นถึง
ควำมเป็นอิสระจำกฝ่ำยบริหำรและมีหน้ำที่ก ำกับ
ดูแลให้มีกำรพัฒนำหรือปรับปรุงกำรควบคุม
ภำยใน รวมถึงกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรควบคุม
ภำยใน 
(๓) หัวหน้ำหน่วยงำนจัดให้มีโครงสร้ำงองค์กร 
สำยกำรบังคับบัญชำอ ำนำจหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบที่เหมำะสมในกำรบรรลุวัตถุประสงค์
ของหน่วยงำนของรัฐภำยใต้กำรก ำกับดูแลของ    
ผู้ก ำกับดูแล 
(๔) หน่วยงำนของรัฐแสดงให้เห็นถึงควำมมุ่งมั่น  
ในกำรสร้ำงแรงจูงใจ พัฒนำและรักษำบุคลำกร 
ที่ มี ค ว ำมรู้ ค ว ำมสำมำรถที่ ส อดคล้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงำน 
(๕) หน่วยงำนก ำหนดให้บุคลำกรมีหน้ำที่และ
ควำมรับผิดชอบต่อผลกำรปฏิบัติงำนตำมระบบ
กำรควบคุมภำยใน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงำน 
 

 

สรุป/วิธีกำรที่ควรปฏิบัติ (๓) 

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

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

                                                                         ผู้ประเมิน....................(๔)......................... 

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

  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                  ๔๐ 



  

 
 

 

 

 
 

จุดที่ควรประเมิน 
(๑) 

ควำมเห็น/ค ำอธิบำย 
(๒) 

๒. กำรประเมินควำมเสี่ยง 
(๖) หน่วยงำนระบุวัตถุประสงค์กำรควบคุม
ภ ำย ในขอ งก ำ รปฏิ บั ติ ง ำ น ให้ ส อดคล้ อ ง                      
กับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่ำงชัดเจนและ
เพียงพอที่จะสำมำรถระบุและประเมินควำมเสี่ยง       
ที่เก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์ 
 (๗) หน่วยงำนระบุควำมเสี่ยงที่มีผลต่อกำรบรรลุ
วัตถุประสงค์กำรควบคุมภำยในอย่ำงครอบคลุม  
ทั้งหน่วยงำนและวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเพ่ือก ำหนด
วิธีกำรจัดกำรควำมเสี่ยงนั้น 
(๘ )  หน่ วยงำน พิจำรณำโอกำสที่ อ ำจ เกิด                    
กำรทุจริต เพ่ือประกอบกำรประเมินควำมเสี่ยง                
ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค ์
(๙) หน่วยงำนระบุและประเมินกำรเปลี่ยนแปลง 
ที่อำจมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อระบบ               
กำรควบคุมภำยใน 
 

 

สรุป/วิธีกำรที่ควรปฏิบัติ 

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

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

                                                                          

 

 

 

                                                                         ผู้ประเมิน.................................................. 

  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                  ๔๑ 



  

 
 

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



  

 
 

 

 

จุดที่ควรประเมิน 
(๑) 

ควำมเห็น/ค ำอธิบำย 
(๒) 

๓. กิจกรรมกำรควบคุม 
(๑๐ )  หน่ วยงำนระบุ และ พัฒนำกิ จกรรม                 
กำรควบคุม เ พ่ือลดควำมเสี่ยงในกำรบรรลุ
วัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
(๑๑ )  หน่ วยงำนระบุ และ พัฒนำกิ จกรรม                      
กำรควบคุมทั่วไปด้ำนเทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุน
กำรบรรลุวัตถุประสงค์ 
(๑๒) หน่วยงำนจัดให้มีกิจกรรมกำรควบคุม     
โดยก ำหนดไว้ในนโยบำย ประกอบด้วยผลส ำเร็จ  
ที่คำดหวังและขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน เพ่ือน ำ
นโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติจริง 
 

 

สรุป/วิธีกำรที่ควรปฏิบัติ 

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

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

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         ผู้ประเมิน.................................................. 
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จุดที่ควรประเมิน 
(๑) 

ควำมเห็น/ค ำอธิบำย 
(๒) 

๔. สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
( ๑ ๓ )  ห น่ ว ย ง ำ น จั ด ท ำ ห รื อ จั ด ห ำ แ ล ะ                              
ใ ช้ ส ำ ร สน เทศที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง แล ะมี คุณภำพ                    
เพ่ือสนับสนุนให้มีกำรปฏิบัติตำมกำรควบคุม
ภำยในที่ก ำหนด 
(๑๔) หน่วยงำนมีกำรสื่อสำรภำยในเกี่ยวกับ
ส ำ ร ส น เ ท ศ  ร ว ม ถึ ง วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ แ ล ะ                        
ควำมรับผิดชอบที่มีต่อกำรควบคุมภำยใน                   
ซึ่งมีควำมจ ำเป็นในกำรสนับสนุนให้มีกำรปฏิบัติ
ตำมกำรควบคุมภำยในที่ก ำหนด 
(๑๕) หน่วยงำนมีกำรสื่อสำรกับบุคคลภำยนอก
เกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อกำรปฏิบัติตำม   
กำรควบคุมภำยในที่ก ำหนด 
 

 

สรุป/วิธีกำรที่ควรปฏิบัติ 

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

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

                                                

 

 

 

                           

                                                                         ผู้ประเมิน.................................................. 

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

 

  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                  ๔๓ 



  

 
 

 

 

 

จุดที่ควรประเมิน 
(๑) 

ควำมเห็น/ค ำอธิบำย 
(๒) 

 ๕. กิจกรรมกำรติดตำมผล 
(๑๖) หน่วยงำนระบุ พัฒนำและด ำเนินกำร
ประเมินผลระหว่ำงกำรปฏิบัติงำนและหรือ            
กำรประเมินผลเป็นรำยครั้ งตำมที่ ก ำหนด              
เพ่ือให้เกิดควำมมั่นใจว่ำได้มีกำรปฏิบัติตำม
องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 
(๑๗ )  หน่ ว ย ง ำนประ เมิ นผลและสื่ อ ส ำ ร
ข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของกำรควบคุมภำยใน
อย่ำงทันเวลำต่อฝ่ำยบริหำรและผู้ก ำกับดูแล 
เ พ่ื อ ให้ ผู้ รั บ ผิ ดชอบสำมำรถสั่ ง ก ำ รแก้ ไข                     
ได้อย่ำงเหมำะสม 
 

 

สรุป/วิธีกำรที่ควรปฏิบัติ 

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

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

 

 

 

 

 

 

                                                                        ผู้ประเมิน................................................... 

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

  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                  ๔๔ 



  

 
 

       

 
    

      ค ำอธิบำยแบบประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน  

(๑) หัวข้อของจุดประเมินต่ำงๆ ที่หน่วยงำนต้องประเมิน  
(๒) หน่วยงำนประเมินว่ำหัวข้อของจุดประเมินต่ำงๆ นั้น หน่วยงำนมีกำรปฏิบัติหรือไม่ อย่ำงไร 
(๓) หน่วยงำนต้องสรุป/วิธีกำรที่ควรปฏิบัติโดยรวมของแต่ละองค์ประกอบว่ำเป็นอย่ำงไร 
(๔) ผู้ประเมินเป็นคณะกรรมกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำน 
(๕) ระบุวัน เดือน ปี ที่คณะกรรมกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำนด ำเนินกำร

ประเมินแล้วเสร็จ (คณะกรรมกำรฯ ประเมินแล้วเสร็จวันที่  ๒๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒                        
ให้ระบวุันที่ ๒๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒) 

 

  

  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                  ๔๕ 



  

 
 

                         

 
 

แนวทำงปฏิบัติงำนกำรควบคุมภำยในของ สพฐ. สพท.และโรงเรียน  
............................................ 

ณ วันที่ ๓๐ กันยำยน ของทุกปี 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและโรงเรียน       
ให้ด ำเนินกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยในให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วย
มำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้  
 ส ำนัก/กลุ่ม/หน่วย/งำน 

๑. น ำแบบ ปค. ๕ (ของปีที่แล้ว ) มำติดตำมผลกำรด ำเนินงำนว่ำได้ด ำเนินกำรตำม               
แผนกำรปรับปรุงหรือไม่  ผลเป็นอย่ำงไร  แล้วสรุปลงในแบบติดตำม ปค. ๕  

๒. น ำกิจกรรม/งำนในระดับหน่วยงำนย่อยมำวิเครำะห์หำควำมเสี่ยงตำมแบบประเมิน      
กำรควบคุมภำยในด้วยตนเอง (แบบ CSA)  

๓. เมื่อด ำเนินกำรตำมข้อ ๑-๒ เรียบร้อยแล้ว ให้น ำกิจกรรม/งำน ที่ผลกำรด ำเนินงำนยังไม่ลด  
ควำมเสี่ยงลงตำมข้อ ๑ และกิจกรรม/งำนที่เป็นควำมเสี่ยงที่พบใหม่ตำมข้อ ๒ มำหำ
มำตรกำร/แนวทำงกำรปรับปรุงแล้วก ำหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลำที่ด ำเนินกำรเสร็จ
แล้วสรุปลงใน แบบ ปค. ๕ 

๔. จัดส่งแบบ ปค. ๕ และแบบติดตำม ปค. ๕ ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงำน 
สพฐ./สพท./โรงเรียน 
๑. แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
๒. น ำแบบ ปค.๕ (ของปีที่แล้ว) มำติดตำมผลกำรด ำเนินงำนว่ำได้ด ำเนินกำรตำม                     

แผนกำรปรับปรุงหรือไม่  ผลเป็นอย่ำงไร  แล้วสรุปลงในแบบติดตำม ปค. ๕  
๓. ประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน (๕ องค์ประกอบ) ในระดับหน่วยงำน                  

แล้วสรุปลงในแบบ ปค. ๔  
๔. เมื่อด ำเนินกำรตำมข้อ ๑-๓ เรียบร้อยแล้ว ให้น ำกิจกรรม/งำนที่ผลกำรด ำเนินงำนยังไม่ลด     

ควำมเสี่ยงลงตำมข้อ ๒ และกิจกรรม/งำนที่เป็นควำมเสี่ยงที่พบใหม่ตำมข้อ ๓ และ               
แบบ ปค.๕ ของกลุ่ม/งำน ที่ส่งมำให้หน่วยงำน โดยให้คณะกรรมกำรร่วมกันพิจำรณำ
คัดเลือกกิจกรรม/งำนที่เป็นควำมเสี่ยงในระดับหน่วยงำน  แล้วสรุปลงในแบบ ปค. ๕ 

๕. น ำรำยละเอียดของกิจกรรม/งำนที่ปรำกฏในแบบ ปค.๕  มำใส่ในแบบ ปค. ๑  
๖. ระดับ สพท.  ให้ด ำเนินกำรสรุปควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำในสังกัดลงในแบบ ปค.๑ และ       

ระดับ สพฐ. ให้ด ำเนินกำรสรุปควำมเสี่ยงของ สพท. ลงในแบบ ปค.๑  
๗. ส่งร่ำงรำยงำนแบบ ปค. ๑ แบบ ปค. ๔ แบบ ปค. ๕ และแบบติดตำม ปค. ๕                              

ให้ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยในของ สพฐ. หรือ สพท. สอบทำนร่ำงรำยงำนดังกล่ำว 
แล้วผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยในสรุปผลกำรสอบทำนลงในแบบ ปค.๖  

  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                  ๔๖ 



  

 
 

 
 
 
 

๘.  เมื่อผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยในสอบทำนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้น ำแบบรำยงำน   
     ดังกล่ำวเสนอเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนหรือผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน      
     เขตพ้ืนที่กำรศึกษำพิจำรณำลงนำม 
๙. ระดับโรงเรียนจัดส่งแบบ ปค. ๑ แบบ ปค.๔ แบบ ปค.๕ แบบติดตำม ปค.๕  ให้ สพท. 

ภำยในวันที่ ๓๑ ตุลำคม ของทุกปี 
๑๐. ระดับ สพท. จัดส่งแบบ ปค. ๑ แบบ ปค.๔ แบบ ปค.๕ แบบติดตำม ปค.๕ และแบบ ปค.๖           

ให้ สพฐ. ภำยในวันที่ ๓๐ พฤศจิกำยนของทุกปี 
๑๑. ระดับ สพฐ. จัดส่งแบบ ปค. ๑ แบบ ปค.๔ แบบ ปค.๕ แบบติดตำม ปค.๕ และแบบ ปค.๖   

ให้ รมว.ศธ. และ สป.ศธ. ภำยในวันที่ ๓๐ ธันวำคมของทุกปี 
 

  

สรุปขั้นตอนกำรจัดท ำรำยงำน 
๑. หน่วยงำนย่อย (ส ำนัก/กลุ่ม/หน่วย/งำน) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แบบฟอร์มของส ำนัก/กลุ่ม/หน่วย/งำน 
แบบ ปค.๕ : รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
แบบติดตำม ปค.๕ : รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 

แบบ ปค. ๕ 
(ปีที่แล้ว) 

กำรประเมินด้วย
ตนเอง (CSA) 

แบบติดตำม ปค. ๕ 

แบบ ปค. ๕ 
(ปีนี)้ 

  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                  ๔๗ 



  

 
 

 
 
 
 

๒. หน่วยงำน (สพฐ./ สพท./โรงเรียน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
  

แบบฟอร์มของ สพฐ./ สพท./โรงเรียน 
แบบ ปค. ๑  :  หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
แบบ ปค. ๔  :  รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
แบบ ปค. ๕  :  รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
แบบติดตำม ปค. ๕ :  รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 
แบบ ปค.๖ (ใช้เฉพำะ สพฐ.และ สพท.) : รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน             
                                                   ของผู้ตรวจสอบภายใน 

แบบ ปค. ๕ 
(ปีที่แล้ว) 

แบบประเมิน ๕ 
องค์ประกอบ 

แบบ ปค.5 
(กลุม่) 

แบบติดตำม ปค. ๕ แบบ ปค. ๔ 

แบบ ปค. ๕ (ปีนี้) 

แบบ ปค.๖ แบบ ปค. ๑ 

  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                  ๔๘ 



  

 
 

 
 

 
 

สรุปแบบรำยงำนกำรควบคุมภำยใน  
 

สพฐ./สพท./โรงเรียน ส ำนัก/กลุ่ม/หน่วย/งำน 
แบบรำยงำนที่ส่งให้ผู้ก ำกับดูแล 
๑. แบบ ปค.๑ 
๒. แบบ ปค.๔ 
๓. แบบ ปค.๕ 
๔. แบบติดตำม ปค.๕ 
๕. แบบ ปค.๖ (ส่งเฉพำะ สพท.) 
แบบรำยงำนที่เก็บไว้ที่หน่วยงำน 
แบบประเมิน ๕ องค์ประกอบ 
 

แบบรำยงำนที่ส่งให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงำน 
๑. แบบ ปค.๕ 
๒. แบบติดตำม ปค.๕ 
แบบรำยงำนที่เก็บไว้ที่หน่วยงำน 
แบบ CSA 

 

 

แนวทำงกำรส่งรำยงำนกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคมุภำยใน    

สพฐ. 

สพท. 

โรงเรียน 

รมว.ศธ. สป.ศธ. 

ส่งแบบ ปค.๑ แบบ ปค.๔  
แบบ ปค.๕ แบบ ปค.๖ และ
แบบติดตำม ปค.๕  ส่วนแบบ
ประเมินฯ เก็บไวท้ีห่น่วยงำน 

ส่งแบบ ปค.๑ แบบ ปค.๔ 
แบบ ปค.๕  และแบบติดตำม 
ปค.๕  ส่วนแบบประเมินฯ    
เกบ็ไวท้ี่หน่วยงำน 

หมำยเหตุ : - สพท. ด าเนินการสรุปความเสี่ยงของโรงเรียนในสังกัดทั้ง ๔ งาน ลงในแบบ ปค. ๑   
                 แลว้จัดส่งให้ สพฐ. ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายนของทุกปี 
               - สพฐ. ด าเนินการสรุปความเสี่ยงของ สพท. ลงในแบบ ปค.๑ แล้วจัดส่งให้ รมว.ศธ. 
                 และ สป.ศธ. ภายในวันที่ 30 ธันวาคมของทุกปี  

  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                  ๔๙ 



  

 
 

 

 

 

 
ตัวอย่ำง 

รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน       
ของหน่วยงำน 

  

  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                  ๕๐ 



  

 
 

 
 

(ตัวอย่ำง) 
 

แบบ ปค.๑ 
หนังสือรับรองกำรประเมินผลกำรควบคมุภำยใน 

 
 

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ.............................  ได้ประเมินผลกำรควบคุมภำยใน  
ของหน่วยงำน ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ .............เดือน............... พ.ศ........... ด้วยวิธีกำรที่หน่วยงำนก ำหนด      
ซ่ึงเป็นไปตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยใน
ส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ควำมมั่นใจอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำภำรกิจ
ของหน่วยงำนจะบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรควบคุมภำยในด้ำนกำรด ำเนินงำนที่มีประสิทธิผล 
ประสิทธิภำพ ด้ำนกำรรำยงำนที่เกี่ยวกับกำรเงิน และไม่ใช่กำรเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลำ และโปร่งใส
รวมทั้งด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำน 

จำกผลกำรประเมินดังกล่ำวส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ....................เห็นว่ำ                  
กำรควบคุมภำยในของหน่วยงำนมีควำมเพียงพอ ปฏิบัติตำมอย่ำงต่อเนื่อง และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ 
พ.ศ.2561 ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

อย่ำงไรก็ดี มีควำมเสี่ยงและได้ก ำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน ในปีงบประมำณ 
สรุปได้ดังนี้ 
  กลุ่มอ ำนวยกำร 

กำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
1. ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก ำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 

               กำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
เนื่องจำก 
                        1.1 ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดบำงคนไม่เข้ำใจวิธีกำรเขียนรำยงำนที่ถูกต้อง 
                        1.2 ผู้รับผิดชอบรำยงำนข้อมูลไม่ครบถ้วน ล่ำช้ำและ สพฐ. มีกำรเปลี่ยนแปลง
วิธีกำรด ำเนินงำนท ำให้กำรด ำเนินงำนมีหลำยขั้นตอนและมีควำมซ้ ำซ้อน 
                    2. กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 
     2.1 ประชุมชี้แจงสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้แก่ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัด 
                        2.2 แต่งตั้งคณะกรรมกำร วิเครำะห์ข้อมูลแต่ละตัวชี้วัด 
                        2.3 มีกำรก ำกับติดตำมกำรรำยงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
                                                        ฯลฯ 
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                   โรงเรียนในสังกัด 
                   งำนวิชำกำร 
                   กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

1. ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก ำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 
                         กำรจัดกำรเรียนกำรสอนไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจำก 

    1.1 ครูบำงส่วนจัดกำรเรียนกำรสอนไม่ตรงตำมตัวชี้วัดและมำตรฐำนของหลักสูตร 

                       1.2 ครูบำงส่วนไม่ปรับกระบวนกำรเรียนกำรสอนและจัดกิจกรรมไม่ตรงตำมเนื้อหำ 

                           1.3 ครูบำงส่วนขำดกำรน ำสื่อ DLTV/ DLIT ไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
                    2. กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 
                       2.1 ครูจดัท ำแผนกำรเรียนรู้ให้ตรงตำมตัวชี้วัด มำตรฐำนของหลักสูตร 
                       2.3 พัฒนำครูตำมรูปแบบกำรเรียนกำรสอนอย่ำงหลำกหลำย 
                       2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูน ำสื่อ DLTV /DLIT ไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
                                              
                                                       ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลายมือชื่อ.............................................. 
            (นายมิตร โปร่งใส) 
ต าแหน่ง ผอ. สพท.................................. 
วันที่ 30 เดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 
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(ตัวอย่ำง) 
แบบประเมินองค์ประกอบของกำรควบคมุภำยใน 

จุดที่ควรประเมิน 
(๑) 

ควำมเห็น/ค ำอธิบำย 
(๒) 

๑. สภำพแวดล้อมกำรควบคุม 
(๑) หน่วยงำนแสดงให้เห็นถึงกำรยึดมั่นในคุณค่ำ
ของควำมซื่อตรงและจริยธรรม 
 

 
- มีกำรประเมินระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  
- ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเข้ำร่วม
....(กิจกรรม/งำน/โครงกำรที่ส่งเสริมควำมซื่อตรง
และจริยธรรม)... 
- ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำไม่ถูก
ลงโทษทำงวินัย จรรยำบรรณด้ำนควำมซื่อตรง
และจริยธรรม 
                         ฯลฯ 

(๒) ผู้ก ำกับดูแลของหน่วยงำนแสดงให้เห็นถึง
ควำมเป็นอิสระจำกฝ่ำยบริหำรและมีหน้ำที่ก ำกับ
ดูแลให้มีกำรพัฒนำหรือปรับปรุงกำรควบคุม
ภำยใน รวมถึงกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำร
ควบคุมภำยใน 

- มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน 
- มีกำรประชุมให้ควำมรู้และจัดท ำรำยงำนกำร
ควบคุมภำยใน 
- มีกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรตำม
ภำรกิจของหน่วยงำนและสอบทำนงำน 
- มีกำรพัฒนำกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ 
                          ฯลฯ 

(๓) หัวหน้ำหน่วยงำนจัดให้มีโครงสร้ำงองค์กร 
สำยกำรบังคับบัญชำอ ำนำจหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบที่เหมำะสมในกำรบรรลุวัตถุประสงค์
ของหน่วยงำนของรัฐภำยใต้กำรก ำกับดูแลของ    
ผู้ก ำกับดูแล 

- มีแผนภูมิโครงสร้ำงตำมกรอบภำรกิจงำนและ
ก ำหนดสำยบังคับบัญชำตำมโครงสร้ำงที่ก ำหนด
พร้อมแบบบรรรยำยลักษณะงำน 
- มีค ำสั่งมอบหมำยงำนเป็นลำยลักษณ์อักษร 
                           ฯลฯ 

(๔) หน่วยงำนของรัฐแสดงให้เห็นถึงควำมมุ่งมั่น  
ในกำรสร้ำงแรงจูงใจ พัฒนำและรักษำบุคลำกร 
ที่ มี ค ว ำมรู้ ค ว ำมสำมำรถที่ ส อดคล้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงำน 

- หน่วยงำนส่งเสริมให้บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำ 
เช่น อบรม ประชุม สัมมนำ และศึกษำดูงำน 
- มีกิจกรรมโครงกำรสร้ำงแรงจูงใจ ยกย่องเชิดชู
เกียรติ เช่น OBEC AWARDS 
                            ฯลฯ 
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สรุป/วิธีกำรที่ควรปฏิบัติ  

สพท./สถำนศึกษำ มีสภำพแวดล้อมด้ำนควำมซื่อตรงและคุณธรรมด้ำนบริหำรจัดกำรโครงสร้ำง                         
กำรมอบอ ำนำจหน้ำที่รับผิดชอบและกำรสร้ำงแรงจูงใจพัฒนำกำรปฏิบัติงำนและพัฒนำบุคลำกรอยู่
ระดับด ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    ผู้ประเมิน คณะกรรมกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยในของ สพท./สถำนศึกษำ   
               วันที่ 15 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 

 
 

จุดที่ควรประเมิน 
(๑)(ต่อ) 

ควำมเห็น/ค ำอธิบำย 
(๒)(ต่อ) 

(๕) หน่วยงำนก ำหนดให้บุคลำกรมีหน้ำที่และ
ควำมรับผิดชอบต่อผลกำรปฏิบัติงำนตำมระบบ
กำรควบคุมภำยใน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงำน 

- มีค ำสั่งมอบหมำยงำนตำมภำรกิจ 
- มีค ำสั่งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรควบคุม
ภำยใน  
                          ฯลฯ 
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จุดที่ควรประเมิน 
(๑) 

ควำมเห็น/ค ำอธิบำย 
(๒) 

๒. กำรประเมินควำมเสี่ยง 
(๖) หน่วยงำนระบุวัตถุประสงค์กำรควบคุม
ภ ำย ในขอ งก ำ รปฏิ บั ติ ง ำ น ให้ ส อดคล้ อ ง                      
กับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่ำงชัดเจนและ
เพียงพอที่จะสำมำรถระบุและประเมินควำมเสี่ยง       
ที่เก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์ 

 

 
- มีกำรระบุวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนใน
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้สอดคล้องกับ
หน่วยงำนต้นสังกัด 
- มีกำรระบุวัตถุประสงค์ในแผนปฏิบัติกำรได้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนำ
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
- มีกำรประเมินควำมเสี่ยงตำมวัตถุประสงค์ 
                         ฯลฯ 

 (๗) หน่วยงำนระบุควำมเสี่ยงที่มีผลต่อกำรบรรลุ
วัตถุประสงค์กำรควบคุมภำยในอย่ำงครอบคลุม  
ทั้งหน่วยงำนและวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเพ่ือก ำหนด
วิธีกำรจัดกำรควำมเสี่ยงนั้น 

 

- มีกำรระบุควำมเสี่ยงจำกปัจจัยควำมเสี่ยงทั้ง
ภำยในและภำยนอก 
-มีกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือวิเครำะห์กำร
บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงให้ครอบคลุมภำรกิจของ 
สพท./สถำนศึกษำ 
- มีกำรประเมินกำรควบคุมภำยในด้วยตนเอง
(CSA : Control Self Assessment) 
- มีกำรจัดล ำดับควำมเสี่ยง  

ฯลฯ 
(๘ )  หน่ วยงำนพิจำรณำโอกำสที่ อ ำจ เกิด                    
กำรทุจริต เพ่ือประกอบกำรประเมินควำมเสี่ยง                
ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ 

- มีกำรประชุมพิจำรณำโอกำสของควำมเสี่ยงที่
อำจเกิดกำรทุจริต 
- มี แผนโครงกำร/กิจกรรมในกำรป้องปรำมกำร
ทุจริต 
                           ฯลฯ 

(๙) หน่วยงำนระบุและประเมินกำรเปลี่ยนแปลง 
ที่อำจมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อระบบ               
กำรควบคุมภำยใน 

- มีกำรประชุมพิจำรณำประเด็นที่อำจมี
ผลกระทบต่อระบบกำรควบคุมภำยใน 
- มีกำรวิเครำะห์กำรประเมินกำรควบคุมภำยใน
ด้วยตนเอง(CSA : Control Self Assessment) 
                           ฯลฯ 

สรุป/วิธีกำรที่ควรปฏิบัติ 
สพท./สถำนศึกษำ มีกำรประเมินควำมเสี่ยง โดยก ำหนดวัสถุประสงค์ระบุปัจจัย วิเครำะห์

ควำมเสี่ยง และก ำหนดวิธีกำรควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดควำมเสี่ยงอย่ำงเหมำะสม   
 

          ผู้ประเมิน คณะกรรมกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยในของ สพท./สถำนศึกษำ   
                          วันที่ 15 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 
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จุดที่ควรประเมิน 
(๑) 

ควำมเห็น/ค ำอธิบำย 
(๒) 

๓. กิจกรรมกำรควบคุม 
(๑๐ )  หน่ วยงำนระบุ และ พัฒนำกิ จกรรม                 
กำรควบคุม เ พ่ือลดควำมเสี่ยงในกำรบรรลุ
วัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได ้

 

 
- มีคู่มือกำรปฏิบัติงำน 
- มีค ำสั่งมอบหมำยงำน 
- มีก ำหนดมำตรกำรปฏิบัติงำน 
- มีระบบกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน 
                           ฯลฯ 

(๑๑ )  หน่ วยงำนระบุ และ พัฒนำกิ จกรรม                      
กำรควบคุมทั่วไปด้ำนเทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุน
กำรบรรลุวัตถุประสงค ์

 

- มีกำรจัดท ำโปรแกรมควบคุมงบประมำณด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ 
- มีกำรจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล (DMC) 
- มีระบบขอใช้บริกำรต่ำงๆ ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น กำรใช้รถ กำรขอใช้ห้อง
ประชุม กำรลงเวลำในกำรปฏิบัติงำน 
                            ฯลฯ 

(๑๒) หน่วยงำนจัดให้มีกิจกรรมกำรควบคุม     
โดยก ำหนดไว้ในนโยบำย ประกอบด้วยผลส ำเร็จ  
ที่คำดหวังและขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน เพ่ือน ำ
นโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติจริง 
 

- มี แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
- มีแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
- มีกิจกรรม/โครงกำรควบคุมควำมเสี่ยง 
- มีรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนกำรควบคุมภำยใน 
- มีบันทึกกำรประชุมที่เกี่ยวกับกำรควบคุม
ภำยในฯลฯ 

สรุป/วิธีกำรที่ควรปฏิบัติ 

สพท./สถำนศึกษำ มีกิจกรรมกำรควบคุมอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม 
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จุดที่ควรประเมิน 
(๑) 

ควำมเห็น/ค ำอธิบำย 
(๒) 

๔. สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
( ๑ ๓ )  ห น่ ว ย ง ำ น จั ด ท ำ ห รื อ จั ด ห ำ แ ล ะ                              
ใ ช้ ส ำ ร สน เทศที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง แล ะมี คุณภำพ                    
เพ่ือสนับสนุนให้มีกำรปฏิบัติตำมกำรควบคุม
ภำยในที่ก ำหนด 

 

 
- มีกำรจัดท ำระบบสำรสนเทศถูกต้องสมบูรณ์
ทันเวลำและเชื่อถือได้และครอบคลุมภำระกิจ 
- มีระบบบริกำรกำรใช้สำรสนเทศอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
                              ฯลฯ 

(๑๔) หน่วยงำนมีกำรสื่อสำรภำยในเกี่ยวกับ
ส ำ ร ส น เ ท ศ  ร ว ม ถึ ง วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ แ ล ะ                        
ควำมรับผิดชอบที่มีต่อกำรควบคุมภำยใน                   
ซึ่งมีควำมจ ำเป็นในกำรสนับสนุนให้มีกำรปฏิบัติ
ตำมกำรควบคุมภำยในที่ก ำหนด 

 

-มีกำรประชุม VDO Conference เพ่ือสื่อสำร
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
-มีกำรประชุมผู้อ ำนวยกำร สพท./สถำนศึกษำ 
- มี OBEC LINE 
- มีเว็บไซต์ของ สพท./สถำนศึกษำ 
- มีวำรสำรประชำสัมพันธ์ของ สพท./
สถำนศึกษำ 

   ฯลฯ 
(๑๕) หน่วยงำนมีกำรสื่อสำรกับบุคคลภำยนอก
เกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อกำรปฏิบัติตำม   
กำรควบคุมภำยในที่ก ำหนด 

- มีช่องทำงกำรสื่อสำรต่ำงๆ เช่น เว็บบอร์ด , 
 เว็บไซต์ 
- มีช่องทำงกำรรับฟังควำมคิดเห็น 
- มีช่องทำงกำรแจ้งร้องเรียนกำรทุจริต 
- มีกล่องรับเรื่องร้องทุกข์ 
                             ฯลฯ 

สรุป/วิธีกำรที่ควรปฏิบัติ 

สพท./สถำนศึกษำ มีระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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จุดที่ควรประเมิน 
(๑) 

ควำมเห็น/ค ำอธิบำย 
(๒) 

๕. กิจกรรมกำรติดตำมผล 
(๑๖) หน่วยงำนระบุ พัฒนำและด ำเนินกำร
ประเมินผลระหว่ำงกำรปฏิบัติงำนและหรือ            
กำรประเมินผลเป็นรำยครั้ งตำมที่ ก ำหนด              
เพ่ือให้เกิดควำมมั่นใจว่ำได้มีกำรปฏิบัติตำม
องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 

 
- มีค ำสั่งมอบหมำยงำน 
- มีระบบกำรสอบทำนกำรปฏิบัติงำนตำมสำย
บังคับบัญชำ 
- มีค ำสั่งแต่งตั้งประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
                           ฯลฯ 

 (๑๗) หน่วยงำนประเมินผลและสื่อสำร
ข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของกำรควบคุมภำยใน
อย่ำงทันเวลำต่อฝ่ำยบริหำรและผู้ก ำกับดูแล 
เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบสำมำรถสั่งกำรแก้ไข                     
ได้อย่ำงเหมำะสม 

- มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้กับผู้บริหำร
ของ สพท./สถำนศึกษำ 
- มีรำยงำนผลกำรพัฒนำศักยภำพของผู้เรียน 
- มีรำยงำนกำรประเมินตนเองของบุคลำกร 
- (Self Assessment Report : SAR)                   
ของสถำนศึกษำ 
- มีรำยงำนจุดอ่อนและข้อร้องเรียนของกำร
ด ำเนินงำนให้ผู้บังคับบัญชำทรำบอย่ำงทันกำล   
                             ฯลฯ                                

สรุป/วิธีกำรที่ควรปฏิบัติ 

  สพท./สถำนศึกษำ มีกำรติดตำมและประเมินผลอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 

 

 

 

 

 

                    ผู้ประเมิน คณะกรรมกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยในของ สพท./สถำนศึกษำ   
               วันที่ 15 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 

  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                  58 



  

 
 

                                                                                                                                                    
แบบ ปค.๔ 

(ตัวอย่ำง) 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ.......... 

รำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 
ส ำหรับระยะเวลำด ำเนินงำนสิ้นสุด วันที่  30  กันยำยน  พ.ศ. 2562 

องค์ประกอบกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมิน / ข้อสรุป 
1. สภำพแวดล้อมกำรควบคุม 
    หน่วยงำนมีกำรยึดมั่นในคุณค่ำของควำมซื่อตรง
และจริ ยธรรม   ฝ่ ำยบริหำร มีควำมเป็น อิสระ                
ทำงกำรบริหำรและก ำกับดูแลให้มีกำรพัฒนำหรือ
ปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน รวมถึงกำรด ำเนินกำร
เกี่ยวกับกำรควบคุมภำยใน  มีโครงสร้ำงองค์กร               
สำยกำรบั งคับบัญชำอ ำนำจหน้ ำที่ และคว ำม
รับผิดชอบที่เหมำะสมมีกำรสร้ำงแรงจูงใจ พัฒนำและ
รั ก ษ ำ บุ ค ล ำ ก ร ที่ มี ค ว ำ ม รู้ ค ว ำ ม ส ำ ม ำ ร ถ                          
ควำมรับผิดชอบต่อผลกำรปฏิบัติงำนตำมระบบ                
กำรควบคุมภำยใน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงำน 

 
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ.....มีระบบ
กำรบริหำรจัดกำรที่ดี  โดยผู้บริหำรและ
บุคลำกรมีทัศนคติที่ ดี  มีทั กษะควำมรู้
ควำมสำมำรถ ควำมซื่อสัตย์และจริยธรรม       
มีโครงสร้ำงองค์กรและสำยกำรบังคับบัญชำ
ที่ชัดเจนมีกำรมอบอ ำนำจและหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบและนโยบำยวิธีบริหำรด้ำน
บุคลำกร รวมทั้ งกลไกกำรติดตำมกำร
ตรวจสอบกำรปฏิ บั ติ ง ำนช่ ว ย ให้ ก ำร
ด ำเนินงำนกำรควบคุมภำยในเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพส่ งผลให้หน่วยงำนมีกำร              
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์                              
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญมีควำมโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้รับบริกำร 

2. กำรประเมินควำมเสี่ยง 
    หน่วยงำนก ำหนดวัตถุประสงค์กำรควบคุมภำยใน
ของกำรปฏิบัติงำนได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์               
ขององค์กร ได้อย่ำงชัดเจน เพียงพอมีกำรระบุ                
ควำมเสี่ยง วิเครำะห์ควำมเสี่ยงเพ่ือก ำหนดวิธีกำร
จัดกำรควำมเสี่ ย ง  พิจำรณำโอกำสที่ อำจ เกิด                   
กำรทุจริตเ พ่ือประกอบกำรประเมินควำมเสี่ ยง 
รวมทั้งประเมินกำรเปลี่ยนแปลงที่อำจมีผลกระทบ
อย่ำงมีนัยส ำคัญ ต่อระบบกำรควบคุมภำยใน 

 

 
    ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ... . . .มีกำร
ป ระ เมิ น ค ว ำม เ สี่ ย ง  แล ะมี ก ำ รบ ริ ห ำ ร                 
ควำมเสี่ยง โดยมีกำรก ำหนดวัตถุประสงค์ กำร
ระบุปัจจัยเสี่ยง กำรวิ เครำะห์ควำมเสี่ยง 
จัดล ำดับควำมเสี่ยง กำรก ำหนดวิธีกำรควบคุม
เพื่ อป้องกันควำมเสี่ ยง  รวมทั้ ง ใ ห้ควำมรู้       
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรบริหำรควำมเสี่ยงแก่
บุคลำกรทุกระดับ พร้อมทั้งได้จัดท ำแผน และ
ด ำเนินกำรตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงได้ตำม
วัตถุประสงค์ที่ก ำหนด เป็นไปตำมมำตรฐำน
กำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ 

  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                  59 



  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

องค์ประกอบกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมิน / ข้อสรุป 
3. กิจกรรมกำรควบคุม 
    หน่วยงำนก ำหนดกิจกรรมกำรควบคุมและพัฒนำ
กิจกรรมกำรควบคุมด้ำนเทคโนโลยี โดยก ำหนด             
เป็นนโยบำยและขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน เพ่ือน ำไปสู่
กำรปฏิบัติจริ งและลดควำมเสี่ ยงในกำรบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงำน 

 
 

    
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ.....มีกิจกรรม
กำรควบคุมเ พียงพอ เหมำะสม โดยมี
นโยบำยและวิธีกำรปฏิบัติงำนที่ก ำหนด             
เป็นลำยลักษณ์อักษรอย่ำงชัดเจน มีค ำสั่ง
มอบหมำยงำน คู่มือกำรปฏิบัติงำน ท ำให้
สำมำรถปฏิบัติงำนได้ส ำเร็จตำมเป้ำหมำย            
ที่ก ำหนดไว้รวมทั้งมีกำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนให้ทรำบโดยทั่วกัน 

4. ข้อมูลสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
    หน่วยงำนมีกำรจัดท ำหรือจัดหำและใช้สำรสนเทศ
ที่ เ กี่ ยวข้อง  และมีคุณภำพเ พ่ือสนับสนุน ให้ มี                     
ก ำ รปฏิ บั ติ ต ำมกำรควบคุ มภ ำย ในที่ ก ำ หน ด                             
มีกำรสื่อสำรภำยในเกี่ยวกับสำรสนเทศ รวมถึง
วัตถุประสงค์และควำมรับผิดชอบที่มีต่อกำรควบคุม
ภำยใน ซึ่งมีควำมจ ำเป็นในกำรสนับสนุน ให้มีกำร
ปฏิบัติตำมกำรควบคุมภำยในที่ก ำหนด และมีกำร
สื่อสำรกับบุคคลภำยนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบ                   
ต่อกำรปฏิบัติตำมกำรควบคุมภำยในที่ก ำหนด 

 
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ.... มีช่องทำง
กำรสื่อสำรเกี่ยวกับสำรสนเทศที่หลำกหลำย
ช่องทำง มีควำมเพียงพอและเหมำะสม      
มี ศู นย์ รั บ เ รื่ อ ง ร้ อ ง เ รี ยนร้ อ งทุ กข์ และ                  
เว็บไซต์ เ พ่ือสื่ อสำรกับบุคคลภำยนอก                               
แ ต่ อ ย่ ำ ง ไ ร ก็ ต ำ ม ก ำ ร จั ด ท ำ ข้ อ มู ล 
สำรสนเทศยังไม่ครบถ้วน ถูกต้องและ                
เป็นปัจจุบัน 

 
5. กำรติดตำมประเมินผล 
   หน่วยงำนมีกำรพัฒนำและด ำเนินกำรประเมินผล
ระหว่ ำ งกำรปฏิบั ติ ง ำน  และกำรประ เมินผล                     
เป็นรำยครั้งตำมที่ก ำหนด เพ่ือให้เกิดควำมมั่นใจว่ำ   
ได้มีกำรปฏิบัติตำมองค์ประกอบของกำรควบคุม
ภำยใน รวมทั้งประเมินผลและสื่อสำรข้อบกพร่องหรือ
จุดอ่อนของกำรควบคุมภำยในอย่ำงทันเวลำต่อ                   
ฝ่ำยบริหำรและผู้ก ำกับดูแล เพ่ือสั่งกำรให้ผู้รับผิดชอบ
แก้ไขได้อย่ำงเหมำะสม 

 
 

 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ.....มีกำร
ติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยในเป็นไป
ตำมแผนและรำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบเป็น
ลำยลักษณ์อักษรอย่ำงต่อเนื่องและสม่ ำเสมอ 
รวมทั้งน ำผลกำรติดตำมและกำรปรับปรุง 
รำยงำนผลต่อผู้ที่ เกี่ ยวข้อง กรณีที่พบ
จุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง มีกำรก ำหนด
แผนกำรปรับปรุง และมีกำรวินิจฉัยสั่งกำร
ให้แก้ไขข้อบกพร่องทันที 
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ผลกำรประเมินโดยรวม 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ...........................ได้ประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน             
ครบ 5 องค์ประกอบแล้ว ปรำกฏว่ำ เป็นไปตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ.2561 เพียงพอเหมำะสม                      
แต่อย่ำงไรก็ตำมยังมีบำงประเด็นที่มีควำมเสี่ยงอยู่ จึงจัดท ำแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน                 
ตำมแบบ ปค.5 ด้วยแล้ว 
 

 

 

 

 

  

ลายมือชื่อ.......................................................... 
                   (นายมิตร โปร่งใส) 
ต าแหน่ง ผอ. สพท........................... 
วันที่ 30 เดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 
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      (ตัวอย่ำง) 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ......... 
รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน                                                                                                     

ส ำหรับระยะเวลำกำรด ำเนินงำนสิ้นสุดวันที่ 30  กันยำยน  พ.ศ. 2562 

ภำรกิจตำมกฏหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ
ตำมแผนกำรด ำเนนิกำรหรือ

ภำรกิจอ่ืนๆที่ส ำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(1) 

ควำมเสี่ยง 
 
 
 
 

(2) 

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู ่
 
 
 
 

(3) 

กำรประเมินผล 
กำรควบคุมภำยใน 

 
 
 

(4) 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
 
 
 
 

(5) 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

 
 
 

(6) 

หน่วยงำน              
ที่รับผิดชอบ 

 
 
 

(7) 
 กลุ่มนิเทศ ติดตำม และ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ    
งำนยกระดับผลสัมฤทธิ์             
ทำงกำรเรียน (O – NET)                        
    เพื่อยกระดับผลสมัฤทธ์ิ
ทำงกำรเรียน จำกกำรทดสอบ
ระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O – NET)  
ป.6;ม.3 และ ม.6 ใหสู้งขึ้น           
ร้อยละ 5 

 
 
ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน 
จำกกำรทดสอบระดับชำติ
ขั้นพื้นฐำน (O – NET) 
ป.6 ; ม.3 และม.6  
ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย 

1.ศึกษำวิเครำะห์ข้อมลู    
Test blue print 
2. วำงแผนกำรพัฒนำและ
กำรทดสอบให้ครอบคลมุ
มำตรฐำนและตัวช้ีวัด ตำม
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลัก 
3. ก ำหนดกิจกรรม        
กำรจัดกำรเรยีนรู ้
4. พัฒนำคลังข้อสอบ
มำตรฐำนกำรศึกษำ 
5. ด ำเนินกำรจัดกจิกรรม
กำรเรยีนรู ้
6. ด ำเนินกำรวัด ตดิตำม
และประเมินผล  
7. สรปุและรำยงำนผล 

 
 
กิจกรรมกำรควบคุม 
ที่ก ำหนดไว้มีกำรปฏิบตัิ  
ซึ่งสำมำรถลดควำมเสี่ยง
ลงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยัง
ไม่บรรลุวตัถุประสงค ์
ที่ก ำหนดไว ้
 
 
 
 
 
 
 

 
 
งำนยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทำงกำรเรียน (O – NET) 
ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย
ก ำหนด เนื่องจำก              
1.กำรจดักิจกรรมกำร
เรียนรูไ้มส่อดคล้อง     
ตำมมำตรฐำนและ
ตัวช้ีวัดที่ก ำหนด 
2. ครูมีทักษะในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน    
กำรคิด วิเครำะหไ์ม่
เพียงพอ 

 
 
1. ส่งเสริมสนับสนุน
พัฒนำครูในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน              
2. สรำ้งเครือข่ำยทำง
วิชำกำรภำยในและ
ภำยนอก                                
3. พัฒนำระบบนเิทศให้
เข้มแข็ง 

 
 
31 ม.ค.256๓ 
กลุ่มนิเทศ ตดิตำมฯ 
 
31 มี.ค.256๓ 
กลุ่มนิเทศ ตดิตำมฯ 
 
31 ม.ค.256๓           
กลุ่มนิเทศ ตดิตำมฯ 

 
ลำยมือชื่อ........................................... 
                  (นำยมิตร โปร่งใส) 
ต ำแหน่ง ผอ.สพท......... 
วันที่ 30 เดือนพฤศจิกำยน พ.ศ.2562 

แบบ ปค.5 
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(ตัวอย่ำง) 

                                                                 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ............ 
 รำยงำนกำรติดตำมกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน  

ณ วันที่ 30 กันยำยน  พ.ศ. 2562 

ภำรกิจตำมกฏหมำยที่จดัตั้ง
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกจิ
ตำมแผนกำรด ำเนินกำรหรือ

ภำรกิจอ่ืนๆทีส่ ำคญัของ
หน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 
 (1) 

ควำมเสีย่ง 
 
 
 
 
 

(2) 

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู ่
 
 
 
 
 

(3) 

กำรประเมินผล 
กำรควบคุมภำยใน 

 
 
 
 

(4) 

ควำมเสีย่งท่ียังมีอยู ่
 
 
 
 
 

(5) 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

 
 
 
 

(6) 

หน่วยงำน           
ที่รับผิดชอบ 

 
 
 
 

(7) 

วิธีกำรติดตำมและสรุปผลกำร
ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

 
 
 
 

 (8) 
กลุ่มอ ำนวยกำร 
งำนเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร
และผลงำน 
 1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูล
ข่ำวสำรของหน่วยงำน                 
ให้สำธำรณชนทรำบ 
2. เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจให้กับ
บุคลำกรในองค์กรและ
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
3. สรำ้งภำพลักษณ์ที่ดี              
ให้หน่วยงำน  
 

 
 
กำรเผยแพร่
ข้อมูลข่ำวสำร
และผลงำนของ
หน่วยงำนไปให้
สำธำรณชน
ทรำบยังไม่ทั่วถึง 
 

 
 
1. มีกำรประชุมและแต่งตั้ง
คณะท ำงำน 
2. มีกำรจัดท ำหลักเกณฑ์
และวิธีกำรประสำนงำน 
3.มีกำรรวบรวมข้อมูล 
4. จัดตั้งศูนย์เครือข่ำย 
5. มีกำรจัดบุคลำกร
ผู้รับผิดชอบประสำนงำนกับ
กลุ่มเครือข่ำย 
6. มีกำรจัดกิจกรรมกลุ่ม
สื่อมวลชนสมัพันธ์ 
 
 

 
 
กิจกรรมกำรควบคุม
ที่ก ำหนดไว้มีกำร
ปฏิบัติซึ่งสำมำรถลด
ควำมเสีย่งได้  
แต่ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
ก ำหนดไว ้

 
 
จำกกำรด ำเนินงำน
เผยแพร่ข้อมลูข่ำวสำร
และผลงำนไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์เนื่องจำก 
1. กำรส ำรวจข้อมลู
เครือข่ำยยังไม่มี
ประสิทธิภำพ 
2. กำรตดิตำม
ประเมินผลยังไม่
ครอบคลมุ
กลุ่มเป้ำหมำยและ
ไม่ได้น ำมำปรับปรุง
กำรวำงแผน
ประชำสมัพันธ์ 

 
 
1. แต่งตั้งคณะท ำงำน
ส ำรวจวิเครำะห์
จัดเก็บข้อมลูอย่ำงเป็น
ระบบด้วย ICT  
2. ผู้บริหำรควรให้
ควำมส ำคญังำน
ประชำสมัพันธ์โดย
สนับสนุนด้ำน
งบประมำณบุคลำกร
และอุปกรณ ์
3. พัฒนำบุคลำกร
ด้วยรูปแบบต่ำงๆ 
4. จัดท ำแผน
ประชำสมัพันธ์เชิงรุก 

 
 
30 พ.ย. 2561 
กลุ่มอ ำนวยกำร 
 
 
31 ม.ค. 2562 
กลุ่มอ ำนวยกำร 
 
 
 
 
28ก.พ. 2562 
กลุ่มอ ำนวยกำร 
31 พ.ค. 2562 
กลุ่มอ ำนวยกำร 
 

 
 
จำกกำรติดตำมเอกสำรพบว่ำ 
1 . มี ก ำ ร แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ท ำ ง ำ น                     
ตำมค ำสั่ง สพป. ที่ 29/2561 
2 .  มี ก ำ ร จั ด ส ร ร งบ ป ระ ม ำ ณ 
50,000 บำท 
3. มีกำรอบรมศึกษำดูงำน 
4. เผยแพร่บนเว็บไซต์และ 
แผ่นพับ 
     สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรยังไม่มีมี
ประสิทธิภำพเท่ำที่ควร เนื่องจำก
ผู้ รั บ ผิ ดชอบด ำ เนิ นกิ จ ก ร รม /
โครงกำรไม่เป็นไปตำมแผนและขำด
กำรก ำกับติดตำมอย่ำงต่อ เนื่อ ง              
จึ ง ต้ อ ง ท ำ แ ผ น ก ำ ร ป รั บ ป รุ ง                   
กำรควบคุมภำยในต่อไป 

 ลำยมือช่ือ........................................... 
          (นำยมิตร โปร่งใส) 
ต ำแหน่ง ผอ.สพท......... 

วันท่ี 30 เดือนพฤศจิกำยน พ.ศ.2562 

แบบติดตำม ปค.5 
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(ตัวอย่ำง) 
แบบ ปค.๖ 

รำยงำนผลกำรสอบทำนกำรประเมินผลกำรควบคมุภำยในของผู้ตรวจสอบภำยใน 
 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ........................ 

ผู้ตรวจสอบภำยในของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ.............................ได้สอบทำน   กำรควบคุม
ภำยในของหน่วยงำน ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ .............เดือน............... พ.ศ........... ด้วยวธิีกำรสอบทำนตำมหลักเกณฑ์
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ควำมมั่นใจอย่ำงสมเหตุสมผล                     ว่ำภำรกิจของหน่วยงำนจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมภำยในด้ำนกำรด ำเนินงำนที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภำพ ด้ำนกำรรำยงำนที่เกี่ยวกับ
กำรเงิน และไม่ใช่กำรเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลำ และโปร่งใสรวมทั้งด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบและ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำน 

จำกผลกำรสอบทำนดั งกล่ ำ วผู้ ต รวจสอบภำย ใน เห็ นว่ ำ  กำรควบคุมภำย ใ นของ                                 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ....................มีควำมเพียงพอ ปฏิบัติตำมอย่ำงต่อเนื่อง และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ.2561  

อย่ำงไรก็ดี มีข้อตรวจพบและข้อสังเกตเกี่ยวกับควำมเสี่ยงกำรควบคุมภำยในและกำรปรับปรุง
กำรควบคุมภำยใน สรุปได้ดังนี้ 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

1. ควำมเสี่ยง 
                กำรด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ (งบลงทุน) ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
                     2. กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 
     2.1 ก ำหนดมำตรกำรในกำรด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ 
                        2.2 แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมกำรจ่ำยเงินเป็นรำยไตรมำส 
     2.3 รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยให้ผู้บังคับบัญชำทรำบตำมระยะเวลำที่ก ำหนด                         
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ลายมือชื่อ.............................................. 
                 (นางสาวเพียงพอ ใจงาม) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
วันที่ 28 เดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 



  

 
 

 

 
(ตัวอย่ำง) 

 
แบบประเมินกำรควบคุมภำยในด้วยตนเอง  (Control Self  Assessment : CSA) 

 

1. ให้วิเครำะห์ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำนหรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ 
ที่ส ำคัญของหน่วยงำนพร้อมระบุวัตถุประสงค์ จ ำนวน 1 เรื่อง (น ำข้อมูลไปใส่ ปค.5 ช่อง 1) 

1.1 เรื่อง มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
1.2 วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สำมำรถบริหำรจัดกำรตำมภำรกิจ ได้มำตรฐำน                         

มีประสิทธิภำพเกิดประสิทธิผลตำมเป้ำหมำย ผู้รับบริกำรพึงพอใจและมีกำรพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศ 
2. ภำรกิจนั้นมีขั้นตอนหรือกระบวนกำรปฏิบัติอะไรบ้ำง หรือท ำอย่ำงไรที่จะท ำให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ 

2.1 ศึกษำ วิเครำะห์ แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรของ สพท. มำตรฐำน ตัวบ่งชี้ กรอบกำรติดตำม 
หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผล รวมถึงภำรกิจอ ำนำจหน้ำที่ของกลุ่มใน สพท. 

2.2 สร้ำงทีมงำน มอบหมำยคณะท ำงำนรับผิดชอบบริหำรจัดกำร ด ำเนินงำนตำมมำตรฐำน สพท.                    
ตำมภำรกิจของแต่ละกลุ่มท่ีเกี่ยวข้องกับมำตรฐำน สพท. 

2.3 สื่อสำร เพ่ือให้คณะท ำงำน ผู้รับผิดชอบ บุคลำกรมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และควำมส ำคัญของมำตรฐำน 
สพท. 

2.4 คณะท ำงำนก ำหนดเป้ำหมำยและผลผลิตที่คำดหวังสอดคล้องกับบริบทของ สพท. นโยบำย 
เป้ำหมำยของ สพฐ. 

2.5 คณะท ำงำน ผู้รับผิดชอบ ขับเคลื่อนรำยงำนผลตำมปฏิทินปฏิบัติงำนที่ก ำหนด 
2.6 ประเมินตนเองและจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองโดยก ำหนดเป้ำหมำยและผลผลิตที่คำดหวัง                    

ของ สพท. และน ำเสนอ สพฐ. 
2.7 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และน ำผลกำรประเมินที่เป็นข้อมูลย้อนกลับมำเป็นข้อมูลพ้ืนฐำนที่ใช้                      

ในกำรเปรียบเทียบและจัดท ำรำยงำนประเมินตนเอง เพ่ือจัดท ำแผนยุทธศำสตร์และแผนพัฒนำกำรบริหำรและ                  
จัดกำรศึกษำของ สพท. ในปีต่อไป 

2.8 ติดตำมและสรุปรำยงำนผล 
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3. ให้วิเครำะห์ขั้นตอนหรือกระบวนกำรที่ปฏิบัติอยู่ (จำกข้อ 2)  ด ำเนินกำรอย่ำงไร  

 
ขั้นตอน/กระบวนกำรปฏิบัติ (จำกข้อ 2) กำรด ำเนินกำร  (น ำข้อมูลไปใส่แบบ ปค.5 (ช่องท่ี 3) 

3.1 ศึกษำ วิเครำะห์ แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรของ 
สพท. มำตรฐำน ตัวบ่งชี้ กรอบกำรติดตำม 
หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผล รวมถึงภำรกิจ
อ ำนำจหน้ำที่ของกลุ่มใน สพท. 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรแนวทำงกำรปฏิบัติงำน 
- ศึกษำคู่มือด้วยตนเอง 
 

3.2 สร้ำงทีมงำน มอบหมำยคณะท ำงำนรับผิดชอบ
บริหำรจัดกำร ด ำเนินงำนตำมมำตรฐำน สพท.              
ตำมภำรกิจของแต่ละกลุ่มที่เก่ียวข้องกับมำตรฐำน 
สพท. 

-มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนและสร้ำงทีมงำนผู้รับผิดชอบ 

3.3 สื่อสำร เพ่ือให้คณะท ำงำน ผู้รับผิดชอบ 
บุคลำกรมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และควำมส ำคัญของ
มำตรฐำน สพท. 
 

-มีกำรประชุมชี้แจงสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและควำมส ำคัญ
ของมำตรฐำน สพท. ให้แก่บุคลำกรทุกคน 
- มีกำรเผยแพร่ สื่อสำร หลำกหลำยช่องทำง 

3.4 คณะท ำงำนก ำหนดเป้ำหมำยและผลผลิต            
ที่คำดหวังสอดคล้องกับบริบทของ สพท. นโยบำย 
เป้ำหมำยของ สพฐ. 

-คณะท ำงำนศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูลพ้ืนฐำนที่เกี่ยวข้อง            
เพ่ือก ำหนดเป้ำหมำยผลผลิตและก ำหนดปฏิทินปฏิบัติงำน 

3.5 คณะท ำงำน ผู้รับผิดชอบ ขับเคลื่อน รำยงำนผล
ตำมปฏิทินปฏิบัติงำนที่ก ำหนด 

- มีกำรด ำเนินงำนและรำยงำนผลแต่ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย
ที่ก ำหนด 
 

3.6 ประเมินตนเองและจัดท ำรำยงำนกำรประเมิน
ตนเองโดยก ำหนดเป้ำหมำยและผลผลิตที่คำดหวัง
ของ สพท. และน ำเสนอ สพฐ. 

- ประชุมกำรประเมินตนเองและจัดท ำรำยงำนส่ง สพฐ. 
ภำยในเวลำก ำหนด 

3.7 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และน ำผลกำรประเมิน     
ที่เป็นข้อมูลย้อนกลับมำเป็นข้อมูลพื้นฐำนที่ใช้          
ในกำรเปรียบเทียบและจัดท ำรำยงำนประเมินตนเอง
เพ่ือจัดท ำแผนยุทธศำสตร์และแผนพัฒนำกำรบริหำร
และจัดกำรศึกษำของ สพท. ในปีต่อไป 

-ประชุมพิจำรณำผลกำรประเมินเพ่ือจัดท ำแผนยุทธศำสตร์
และแผนพัฒนำกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำของ สพท. 
ในปีต่อไป 

3.8 ติดตำมและสรุปรำยงำนผล 
 

-ด ำเนินกำรติดตำมและสรุปกำรรำยงำนผล 
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4.ขั้นตอนหรือกระบวนกำรที่ปฏิบัติอยู่เป็นอย่ำงไร (บรรลุวัตถุประสงค์ /ไม่บรรลุวัตถุประสงค์) 

      ถ้ำไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีควำมเสี่ยงอะไร 

 4.1 จำกกำรประเมินผลกำรควบคุม(น ำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.5 ช่องที่ 4) พบว่ำกิจกรรมกำรควบคุม 
ที่ก ำหนดไว้มีกำรปฏิบัติซึ่งสำมำรถลดควำมเสี่ยงได้แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก ำหนด 
 4.2  ถ้ำไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีควำมเสี่ยงอย่ำงไร(น ำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.5 ช่องที่ 2) 

จำกกำรด ำเนินงำนมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจำกกำรด ำเนินงำน
และรำยงำนผลไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
 
5.จำกผลกำรประเมิน ถ้ำพบว่ำยังมีควำมเสี่ยงอยู่ (ปัญหำ) เกิดจำกสำเหตุอะไร จะแก้ไขอย่ำงไร ใครเป็นคน
แก้ไข  

 
ปัญหำ/สำเหตุ 

(น ำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.5 ช่องที่ 5) 
กำรแก้ไข (กำรปรับปรุงกำรควบคุม) 
(น ำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.5 ชอ่งที่ 6) 

ก ำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ        
(น ำข้อมูลไปใส่ใน      

แบบ ปค.5 ชอ่งที่ 7) 
ปัญหำ:กำรด ำเนินงำนและรำยงำนผลไม่เป็นไปตำม
เป้ำหมำยที่ก ำหนด 
สำเหตุ:  
1. ขำดควำมร่วมมือคณะท ำงำนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 
2. ข้อมูลสำรสนเทศไม่ครบถ้วน ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
 
3. ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้รำยงำนผลล่ำช้ำ 
 
 
 

 
 
 
1. ประชุม ก ำชับก ำหนดมำตรกำร            
ให้ด ำเนินกำรตำมที่ก ำหนดไว้ 
2. ตั้งคณะกรรมกำรสอบทำนข้อมูล
สำรสนเทศให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
3. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนอย่ำง             
เป็นระบบและต่อเนื่อง 
 

 
 
 
31 ต.ค. 62 
นำงสุดสวย งำมดี 
31 ต.ค. 62 
นำงสุดสวย งำมดี 
31 ส.ค. 63 
นำงสุดสวย งำมดี 
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(ตัวอย่ำง) 

(ร่ำง)ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

ค ำสั่ง สพป./สพม........................ 
ที่................................................ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน ประจ ำปี ๒๕๖๒ 
................................ 

 เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในของสพป./ สพม.......................
ประจ ำปี ๒๕๖๒ เป็นไปตำมมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด อำศัยอ ำนำจตำม            
ข้อ ๕ และ ข้อ ๘ ของหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุม
ภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรท ำหน้ำที่เกี่ยวกับกำรประเมินผล
กำรควบคุมภำยใน ดังนี้ 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรประกอบด้วย 
           ผอ. สพป./สพม.                                                                                 ประธำน 
           รอง ผอ.เขตท่ีรับผิดชอบกลุ่มอ ำนวยกำร                                                 รองประธำน 
           รอง ผอ.เขตทุกท่ำน                                                                            กรรมกำร 
           ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร                                                           กรรมกำรและเลขำนุกำร 

        มีหน้ำที่ อ ำนวยกำรในกำรประเมินผลและก ำหนดแนวทำงกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน   
ใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนประกอบด้วย 
           ผอ.สพป./สพม.                                                                                   ประธำน 
           รอง ผอ.เขตท่ีรับผิดชอบกลุ่มอ ำนวยกำร                                                 รองประธำน 
           รอง ผอ.เขตทุกท่ำน                                                                            กรรมกำร 
           ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม (ยกเว้น ผอ.ตสน.)                                                           กรรมกำร 
           ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร                                                           กรรมกำรและเลขำนุกำร 
           เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบงำนควบคุมภำยใน                           กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

        มีหน้ำที่ รวบรวมกลั่นกรองและสรุปผลกำรประเมินกำรควบคุมภำยในในภำพรวม ประสำนงำน 
จัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในระดับหน่วยงำน (แบบ ปค.๑,๔,๕และแบบติดตำม ปค.๕) 

๓. คณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำนประเมินผลกำรควบคุมภำยในหน่วยงำนย่อยประกอบด้วย 
         ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย                                                                          ประธำน 
         บุคลำกรของกลุ่ม/หน่วย                                                                         กรรมกำร 
         เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบงำนควบคุมภำยในของกลุ่ม/หน่วย                  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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 มีหน้ำที่ รวบรวมกลั่นกรองและสรุปผลกำรประเมินกำรควบคุมภำยในของกลุ่ม/หน่วย 
ประสำนงำน จัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในระดับหน่วยงำนย่อย(แบบ ปค.๕ และ
แบบติดตำม ปค.๕) 

๔. ผู้สอบทำนกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำน 
        นำย/นำง/นำงสำว……………………………………………..ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน 

        มีหน้ำที่ สอบทำนกำรควบคุมภำยในและจัดท ำรำยงำนกำรสอบทำนกำรประเมินผลกำรควบคุม
ภำยในของผู้ตรวจสอบภำยใน (แบบ ปค.๖) 

          ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                   สั่ง ณ วันที่ ......... เดือน........................ พ.ศ............ 
 
                               ลงชื่อ ................................................. 
                                                                  (................................................) 
                                                           ต ำแหน่ง ผอ.สพป./สพม.................... 
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แบบฟอร์มกำรสรุปควำมเสี่ยงของโรงเรียน 

งำน............................................ 

 
กิจกรรม 

 
ควำมถี่ 

 
ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ กำรปรับปรุงกำรควบคุม หมำยเหตุ 
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ปฏิทินกำรด ำเนินงำนระบบกำรควบคมุภำยใน 

วัน เดือน ปี กิจกรรม หมำยเหตุ 
ตั้งแต่วันที่       
๑ ต.ค. ของทุกปี 

- แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน สพฐ./สพท./
โรงเรียน 

ภำยในวันที่ ๓๑ 
ต.ค. ของทุกปี 

โรงเรียนด ำเนินกำรดังนี้ 
- แจ้งให้ทุกงำนด ำเนินกำรจัดท ำแบบติดตำม ปค.๕ แบบ CSA 

และแบบ ปค.5 
- ประชุมคณะกรรมกำรฯ เพ่ือพิจำรณำจัดท ำแบบติดตำม ปค.๕ 

แบบ ปค.๔  แบบ ปค.๕ และแบบ ปค.๑ 
- จัดส่งรำยงำนกำรควบคุมภำยในให้ สพท. 

โรงเรียน 

ภำยในวันที่ ๓๐ 
พ.ย. ของทุกปี 

สพท. ด ำเนินกำรดังนี้ 
- แจ้งให้ทุกกลุ่มด ำเนินกำรจัดท ำแบบติดตำม ปค.๕ แบบ CSA 

และแบบ ปค.5 
- ประชุมคณะกรรมกำรฯ เพื่อพิจำรณำจัดท ำแบบติดตำม ปค.๕ 

แบบ ปค.๔  แบบ ปค.๕ และแบบ ปค.๑ 
- คณะกรรมกำรสรุปควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำลงในแบบ ปค.1 
- กลุ่มอ ำนวยกำรรวบรวม (รำ่ง) แบบรำยงำน สพท. และ

สถำนศึกษำเสนอ ผอ.ตสน. เพื่อสอบทำน  
- ผอ.ตสน. จัดท ำแบบ ปค.๖ 
- จัดส่งรำยงำนกำรควบคุมภำยในให้ สพฐ. 

สพท. 

ภำยในวันที่ ๓๑ 
ธ.ค. ของทุกปี 

สพฐ. ด ำเนินกำรดังนี้ 
- แจ้งให้ทุกส ำนักด ำเนินกำรจัดท ำแบบติดตำม ปค.๕ แบบ CSA

แบบ ปค.5 และแบบ ปค.๔ 
- ประชุมคณะกรรมกำรฯ เพื่อพิจำรณำจัดท ำแบบติดตำม ปค.๕ 

แบบ ปค.๔  แบบ ปค.๕ และแบบ ปค.๑ 
- ส ำนักอ ำนวยกำรรวบรวม (ร่ำง) แบบรำยงำนดังกล่ำว        

เสนอ ผอ.ตสน. เพื่อสอบทำน  
- ผอ.ตสน. จัดท ำแบบ ปค.๖ 
- จัดส่งรำยงำนกำรควบคุมภำยในให้ รมว.ศธ. และ สป.ศธ. 

สพฐ. 

ระหว่ำง
ปีงบประมำณ  

- ติดตำมทบทวนแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน            
ตำมควำมเหมำะสม 

สพฐ. /
สพท./

โรงเรียน 
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คณะท ำงำน 

      ที่ปรึกษำ 
          ๑. เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน                                                     
          ๒. รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน                                               
          ๓. ผู้ชว่ยเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน   
          ๔. ที่ปรึกษำส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

     ประธำนคณะท ำงำน                
      นำยสุรศักดิ์ อินศรีไกร                     ผู้อ ำนวยกำรส ำนักอ ำนวยกำร  

รักษำกำรในต ำแหน่งที่ปรึกษำด้ำนนโยบำยและแผน               

    คณะท ำงำน 
  ๑. นำงนิตยำ  เผือดจันทึก ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรส ำนักงำน ส ำนักอ ำนวยกำร 
  ๒. นำยนิพนธ์  พูลศิลป์ นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร ส ำนักอ ำนวยกำร 
  ๓. นำยทรงฤทธิ์ อดทน นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร ส ำนักอ ำนวยกำร 
  ๔. ว่ำที่ร้อยตรีมงคล เหล่ำชัย เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน ส ำนักอ ำนวยกำร 
  ๕. นำงสำวกัลยรัตน์ กองเพ่ิมพูล พนักงำนบันทึกข้อมูล ส ำนักอ ำนวยกำร 
  ๖. นำยพงษ์ภัทร เหล็กงำม พนักงำนบันทึกข้อมูล ส ำนักอ ำนวยกำร 
  ๗. นำยสมมำต ค ำวัจนัง                    ข้ำรำชกำรบ ำนำญ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำคร 
  ๘. นำยธีรวัฒน์ ค ำศรี รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 
  ๙. นำยสุเทพ  ศรบุญทอง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 
๑๐. นำงมะลิวรรณ  ศรีนำ ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสงครำม 
๑๑. นำงพูลสมบัติ  พัสดร ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน   

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต ๑ 
๑๒. นำงสำวยุพำ  ตันตินิพันธุ์กุล ผู้อ ำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ   

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี เขต ๑ 
๑๓. นำงสำวณัฐภัสสร โชตสิตุ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓ 
๑๔. นำยมำนะ ครุธำโรจน์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลมณีรำษฎร์คณำลัย  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 2 
๑๕. นำยเจริญ ทองศิริ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสวนศรีวิทยำ  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 11               
  

  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                  7๒ 



  

 
 

  
 

 

๑๖. นำยทรงพล ฐำนวิสัย               ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองมะค่ำ (ทองศรีสงเครำะห์)                       
                                              ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 4
๑๗. นำยสมยศ ภูสิงห ์                ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโดนอำว  
                                              ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 4 
๑๘. นำยวำรินทร์ บุญเชิญ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเกษตรประชำตำทวด  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 4 
๑๙. นำงกฤติยำ โพธิ์เสนำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเหล่ำภูมีค ำธำตุ  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 1 
 

    คณะบรรณำธิกำรกิจ 
  ๑. นำยสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักอ ำนวยกำร  

รักษำกำรในต ำแหน่งที่ปรึกษำด้ำนนโยบำยและแผน 
  ๒. นำยสมมำต ค ำวัจนัง ข้ำรำชกำรบ ำนำญ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำคร 
  ๓. นำงนิตยำ เผือดจันทึก ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรส ำนักงำน ส ำนักอ ำนวยกำร 
  ๔. นำยนิพนธ์  พูลศิลป์ นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร ส ำนักอ ำนวยกำร 
  ๕. นำยทรงฤทธิ์ อดทน นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร ส ำนักอ ำนวยกำร 
  ๖. ว่ำที่ร้อยตรีมงคล เหล่ำชัย เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน ส ำนักอ ำนวยกำร 
  ๗. นำงสำวกัลยรัตน์ กองเพ่ิมพูล พนักงำนบันทึกข้อมูล ส ำนักอ ำนวยกำร 
  ๘. นำยพงษ์ภัทร เหล็กงำม พนักงำนบันทึกข้อมูล ส ำนักอ ำนวยกำร 
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