
  

 
 

แนวทางปฏิบัติงาน 
การควบคุมภายใน 

 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

 

 
 

 

 

 

 

ของ 
 

 

 

 
 

ตามหลักเกณฑ�กระทรวงการคลังว�าด!วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ�ปฏิบัติการควบคุม
ภายในสําหรับหน�วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 



  

 
 

คํานํา 

 หลักเกณฑ�กระทรวงการคลัง ว�าด!วยมาตรฐานและหลักเกณฑ�ปฏิบัติการควบคุม
ภายในสําหรับหน�วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดให!หน�วยงานของรัฐต!องจัดให!มีการ
ควบคุมภายในเพ่ือให!เกิดความเช่ือมั่นอย�างสมเหตุสมผลว�าจะบรรลุวัตถุประสงค�ด!านการ
ดําเนินงานด!านการรายงานและด!านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข!อบังคับโดยให!ใช!
มาตรฐานการควบคุมภายในสําหรับหน�วยงานของรัฐเป8นกรอบแนวทางในการจัดทํา
ระบบการควบคุมภายในให!เหมาะสมกับลักษณะขนาดและความซับซ!อนของงาน      
ในความรับผิดชอบของหน�วยงานของรัฐมีการติดตามประเมินผลและปรับปรุง   
การควบคุมภายในให!เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งมีการปฏิบัติอย�างต�อเน่ือง 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป8นหน�วยงานของรัฐมีหน�วยงาน
ในสังกัดประกอบด!วย สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จํานวน ๑๘๓ เขต 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จํานวน ๔๒ เขต ศูนย�การศึกษาพิเศษจังหวัด ๗๗ ศูนย�  
และสถานศึกษาในสังกัด กว�า ๓ หมื่นโรง มีภารหน!าที่หลักตามกฎหมายการศึกษาในการ
อํานวยการ ประสาน ส�งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให!มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน จึงต!องมีหน!าที่ดําเนินการการควบคุมภายในของหน�วยงานให!เป8นไปตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ�ปฏิบัติการควบคุมภายในที่กระทรวงการคลังกําหนดไว!ด!วย 

เพ่ือให!สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีแนวทางการปฏิบัติงานการควบคุมภายในและ     
การรายงานการประเมินผลที่เหมาะสม สอดคล!องกับภารกิจในการปฏิบัติงานของ
หน�วยงานในแต�ละระดับ คณะทํางานได!รวบรวม หลักเกณฑ�กระทรวงการคลังพร!อมทั้ง
แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน ตัวอย�างคําสั่งแต�งตั้งคณะกรรมการ การเขียนรายงานและคําอธิบาย                 
แบบสรุปความเสี่ยง ฯลฯ จัดทําเป8นคู�มือเพ่ือให!ฝCายบริหารและผู!ที่รับผิดชอบได!ใช!    
เป8นแนวทางในการปฏิบัติงานการควบคุมภายในของหน�วยงานให!มีประสิทธิภาพ    
บรรลุตามวัตถุประสงค�ต�อไป 

 

มิถุนายน ๒๕๖๒ 
สํานักอํานวยการ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 



  

 
 

สารบัญ 

หน!า 

คํานํา  
สารบัญ  
หลักเกณฑ�กระทรวงการคลัง ๑ 
มาตรฐานการควบคุมภายในสําหรับหน�วยงานของรัฐ ๒ 
- แนวคิด ๓ 
- คํานิยาม ๓ 
- ขอบเขตการใช� ๔ 
- วัตถุประสงค"ของการควบคุมภายใน ๔ 
- องค"ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ๔ 

• สภาพแวดล�อมการควบคุม ๕ 

• การประเมินความเสี่ยง ๕ 

• กิจกรรมการควบคุม ๕ 

• สารสนเทศและการสื่อสาร ๖ 

• กิจกรรมการติดตามผล ๖ 
หลักเกณฑ�ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน�วยงานของรัฐ     ๗ 
แบบรายงานแนบท!าย ๑๒ 
- หนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (แบบ วค.๑)   ๑๓ 
- แบบรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (แบบ วค.๒)   ๑๕ 
- หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๑) (ระดับหน3วยงานของรัฐ)   ๑๗ 
- หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๒) ๑๙ 
  (กรณีกระทรวงเจ�าสังกัดจัดส3งรายงานต3อกระทรวงการคลัง ฯ )   
- หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๓) ๒๑ 
  (กรณีหน3วยงานของรัฐไม3อยู3ในสังกัดกระทรวง)  
- แบบรายงานการประเมินองค"ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)  ๒๓ 
- แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)  ๒๕ 
- รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู�ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.๖) ๒๗ 
  

 

 

 



  

 
 

สารบัญ(ต�อ) 

หน!า 

แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายในและแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ๒๙ 
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
และโรงเรียน  
- หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑)  ๓๐ 
- รายงานการประเมินองค"ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)  ๓๒ 
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)  ๓๔ 
- รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕)  ๓๖ 
- รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู�ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.๖) ๓๘ 
- แบบประเมินองค"ประกอบของการควบคุมภายใน ๔๐ 
แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายในของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๔๖ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและโรงเรียน  
ตัวอย�างรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน�วยงาน ๕๐ 
-หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑) ๕๑ 
-รายงานการประเมินองค"ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) ๕๓ 
-รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) ๕๖ 
-รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕) ๕๗ 
-รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู�ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.๖) 
-แบบประเมินการควบคุมภายในด�วยตนเอง  (Control Self Assessment : CSA)                                 

๕๘ 
60 

-(ร3าง) คําสั่งแต3งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ๖3 
แบบฟอร�มการสรุปความเส่ียงของโรงเรียน ๖5 
ปฏิทินการดําเนินงานระบบการควบคุมภายใน ๖6 
คณะทํางาน ๖7 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                    ๑ 



  

 
 

 
 

  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                    ๒ 



  

 
 

  
  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                    ๓ 



  

 
 

 

 

  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                   ๔ 



  

 
 

 
  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                    ๕ 



  

 
 

 

 

 

  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                    ๖ 



  

 
 

 

 

 

 

หลักเกณฑ�ปฏิบัติการควบคุมภายใน 

สําหรับหน�วยงานของรัฐ 

พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                    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 



  

 
 

 

 

 

แนวทางปฏิบติังานการควบคุมภายใน 

แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ของ 
 

 

� สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

� สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

� โรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                  ๒๙ 



  

 
 

 

 

แบบ ปค.๑ 

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

          .......................(๒)................................ ได�ประเมินผลการควบคุมภายในของหน3วยงานสําหรับ  
ป@สิ้นสุดวันท่ี....(๓)........เดือน.................พ.ศ..................... ด�วยวิธีการท่ีหน3วยงานกําหนดซ่ึงเปCนไปตาม
หลักเกณฑ"กระทรวงการคลังว3าด�วยมาตรฐานและหลักเกณฑ"ปฏิบัติ การควบคุมภายในสําหรับ
หน3วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค"เพ่ือให�ความม่ันใจอย3างสมเหตุสมผลว3าภารกิจของ
หน3วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค"ของการควบคุมภายในด�านการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 
ด�านการรายงานท่ีเก่ียวกับการเงิน และไม3ใช3การเงินท่ีเชื่อถือได� ทันเวลาและโปร3งใสรวมท้ัง                 
ด�านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข�อบังคับท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนินงาน 

          จากผลการประเมินดังกล3าว............(๔).........................เห็นว3า การควบคุมภายในของหน3วยงาน
มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย3างต3อเนื่อง และเปCนไปตามหลักเกณฑ"กระทรวงการคลังว3าด�วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ"ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน3วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต�การกํากับดูแลของ
................(๕)..................... 
         อย3างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได�กําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในป@งบประมาณ สรุปได�ดังนี้ 
ด!าน/กลุ�ม/งาน.................(๖)........................ 
ช่ือกิจกรรม......(๗)........................ 
         ๑. ความเสี่ยงท่ีมีอยู3ท่ีต�องกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน (๘) 
         ๑.๑ ........................................................................................................................................... 
         ๑.๒............................................................................................................................................. 
         ๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๙) 
         ๒.๑............................................................................................................................................. 
         ๒.๒............................................................................................................................................. 
 

 

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

  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                  ๓๐ 



  

 
 

 

 

 

คําอธิบายแบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(ระดับ สพฐ. สพท.และโรงเรียน) (แบบ ปค.๑) 

(๑) ระบุตําแหน3งผู�กํากับดูแลหน3วยงาน (ระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คือ 
รัฐมนตรีว3าการกระทรวงศึกษาธิการ ระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา คือ เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หรือระดับโรงเรียน คือ ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา)  

(๒) ระบุชื่อหน3วยงานท่ีประเมินผลการควบคุมภายใน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือโรงเรียน) 

(๓) ระบุวัน เดือน ป@ สิ้นรอบระยะเวลาการดําเนินงานประจําป@ท่ีได�ประเมินผลการควบคุมภายใน 
(วันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ........) 

(๔) ระบุชื่อหน3วยงานท่ีประเมินผลการควบคุมภายใน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือโรงเรียน) 

(๕) ระบุตําแหน3งผู�กํากับดูแลของหน3วยงาน (ระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
คือ รัฐมนตรีว3าการกระทรวงศึกษาธิการ ระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา คือ เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับโรงเรียน คือ ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา) 

(๖) ระบุด�านในระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระบุกลุ3มในระดับสํานักงาน  
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือระบุงานในระดับโรงเรียน 

(๗) ระบุชื่อกิจกรรมท่ีปรากฏในแบบ ปค.๕ 
(๘) ระบุความเสี่ยงท่ียังมีอยู3 โดยนํารายละเอียดข�อมูลในแบบ ปค.๕ (ช3อง ๕) มาระบุ 
(๙) ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายใน โดยนํารายละเอียดข�อมูลในแบบ ปค.๕ (ช3อง ๖)           

มาระบุ 
(๑๐) ลงลายมือชื่อหัวหน�าหน3วยงาน (ระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คือ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา คือ 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือระดับโรงเรียน คือ ผู�อํานวยการโรงเรียน)  

(๑๑) ระบุตําแหน3งหัวหน�าหน3วยงาน 
(๑๒) ระบุวัน เดือน ป@ ท่ีรายงาน(หัวหน�าหน3วยงานลงนามในรายงานวันใด ให�ระบุวันท่ีลงนาม    

วันนั้น เช3น ลงนามวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ให�ระบุวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) 

 

  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                  ๓๑ 



  

 
 

                                                                                                   แบบ ปค.๔ 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือโรงเรียน.................. 
รายงานการประเมินองค�ประกอบของการควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานส้ินสุด วันท่ี ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ............ 
 

องค�ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ข!อสรุป 
(๒) 

๑.สภาพแวดล�อมการควบคุม 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
๒. การประเมินความเสี่ยง 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
๔.สารสนเทศและการสื่อสาร 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
๕. กิจกรรมการติดตามผล 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 

 

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

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

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

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

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

 
ผลการประเมินโดยรวม (๓) 
          สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือโรงเรียน..........
ได�ประเมินองค"ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในครบ ๕ องค"ประกอบแล�ว ปรากฏว3า เปCนไป
ตามหลักเกณฑ"กระทรวงการคลังว3าด�วยมาตรฐานและหลักเกณฑ"ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับ
หน3วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ เพียงพอ เหมาะสม แต3อย3างไรก็ตามสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือโรงเรียนได�จัดทําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน        
ตามแบบ ปค.๕ ด�วยแล�ว 
                                                                       ลายมือชื่อ...........(๔).................................... 
                                                                       ตําแหน3ง..............(๕)................................... 
                                                                      วันท่ี.....(๖)...เดือน......................พ.ศ............ 

  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                  ๓๒ 



  

 
 

 

 

 

คําอธิบายแบบรายงานการประเมินองค�ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) 

(๑) ระบุองค"ประกอบของการควบคุมภายใน ๕ องค"ประกอบโดยสรุปจุดประเมินของแต3ละ
องค"ประกอบเปCนความเรียง 

(๒) ระบุผลการประเมิน/ข�อสรุปของแต3ละองค"ประกอบของการควบคุมภายในพร�อมความเสี่ยง   
ท่ียังมีอยู3/จุดอ3อน 

(๓) สรุปผลการประเมินโดยรวมขององค"ประกอบของการควบคุมภายในท้ัง ๕ องค"ประกอบว3า 
เปCนไปตามหลักเกณฑ"กระทรวงการคลังว3าด�วยมาตรฐานและหลักเกณฑ"ปฏิบัติการควบคุม
ภายในสําหรับหน3วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ หรือไม3 อย3างไร 

(๔) ลงลายมือชื่อหัวหน�าหน3วยงาน (ระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คือ 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา คือ 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือระดับโรงเรียน คือ ผู�อํานวยการโรงเรียน ) 

(๕) ระบุตําแหน3งหัวหน�าหน3วยงาน 
(๖) ระบุวัน เดือน ป@ ท่ีรายงาน(หัวหน�าหน3วยงานลงนามในรายงานวันใด ให�ระบุวันท่ีลงนาม      

วันนั้น เช3น ลงนามวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ให�ระบุวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                  ๓๓ 



  

 
 

 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือโรงเรียน................. 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.......... 

ภารกิจตามกฎหมาย
ที่จัดตั้งหน3วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจ

ตามแผนการ
ดําเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆที่สําคัญ
ของหน3วยงานของ
รัฐ/วัตถุประสงค" 

(๑) 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 

(๒) 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู3 

 
 
 
 
 
 

(๓) 

การประเมินผล  
การควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 
 

(๔) 

ความเสี่ยง           
ที่ยังมีอยู3 

 
 
 
 
 
 

(๕) 

การปรับปรุง     
การควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 
 

(๖) 

หน3วยงาน           
ที่รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 

(๗) 
 
 
 
 
 
 

      

 

ลายมือชื่อ..............(๘)................................. 
ตําแหน3ง............(๙)..................................... 

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

แบบ ปค.๕ 

  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                                                                                                    ๓๔ 



  

 
 

 

 

 

คําอธิบายแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) 

(๑) ระบุกิจกรรมตามภารกิจของหน3วยงานพร�อมท้ังวัตถุประสงค"ของกิจกรรม 
(๒) ระบุความเสี่ยงสําคัญท่ีทําให�ภารกิจนั้นไม3บรรลุวัตถุประสงค" 
(๓) ระบุกิจกรรมการปฏิบัติงานในแต3ละข้ันตอนของกิจกรรม 
(๔) ระบุผลการประเมินการควบคุมภายในว3ามีความเพียงพอและปฏิบัติตามการควบคุมท่ีมีอยู3   

ตาม (๓) หรือไม3 
(๕) ระบุความเสี่ยงท่ียังมีอยู3ซ่ึงมีผลกระทบต3อการบรรลุวัตถุประสงค"ของแต3ละภารกิจ 
(๖) ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในเพ่ือปNองกันหรือลดความเสี่ยงตาม (๕) ในป@งบประมาณ 
(๗) ระบุชื่อหน3วยงานท่ีรับผิดชอบและระยะเวลากําหนดเสร็จ 
(๘) ลงลายมือชื่อหัวหน�าหน3วยงาน (ระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คือ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา คือ 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือระดับโรงเรียน คือ ผู�อํานวยการโรงเรียน ) 

(๙) ระบุตําแหน3งหัวหน�าหน3วยงาน 
(๑๐) ระบุวัน เดือน ป@ ท่ีรายงาน(หัวหน�าหน3วยงานลงนามในรายงานวันใด ให�ระบุวันท่ีลงนาม       

วันนั้น เช3น ลงนามวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ให�ระบุวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) 

 

 

  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                  ๓๕ 



  

 
 

                                                                                                                                                                  แบบติดตาม ปค.๕ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือโรงเรียน................. 

รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.......... 

ภารกิจตามกฎหมาย
ที่จัดตั้งหน3วยงานของ
รัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดาํเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆที่

สําคัญของหน3วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค" 

(๑) 

ความเสีย่ง 
 
 
 
 
 
 

(๒) 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู3 

 
 
 
 
 

(๓) 

การประเมินผล  
การควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 

(๔) 

ความเสีย่ง            
ที่ยังมีอยู3 

 
 
 
 
 

(๕) 

การปรับปรุง          
การควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 

(๖) 

หน3วยงาน     
ที่รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 

(๗) 

วิธีการติดตาม  
และสรุปผล     
การประเมิน/
ข�อคิดเห็น 

 
 
 

(๘) 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

     

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

  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                                                                                                ๓๖ 



  

 
 

 

 

 

คําอธิบายแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕) 

(๑) ระบุกิจกรรมตามภารกิจของหน3วยงานพร�อมท้ังวัตถุประสงค"ของกิจกรรม 
(๒) ระบุความเสี่ยงสําคัญท่ีทําให�ภารกิจนั้นไม3บรรลุวัตถุประสงค" 
(๓) ระบุกิจกรรมการปฏิบัติงานในแต3ละข้ันตอนของกิจกรรม 
(๔) ระบุผลการประเมินการควบคุมภายในว3ามีความเพียงพอและปฏิบัติตามการควบคุมท่ีมีอยู3   

ตาม (๓) หรือไม3 
(๕) ระบุความเสี่ยงท่ียังมีอยู3ซ่ึงมีผลกระทบต3อการบรรลุวัตถุประสงค"ของแต3ละภารกิจ 
(๖) ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในเพ่ือปNองกันหรือลดความเสี่ยงตาม (๕) ในป@งบประมาณ 
(๗) ระบุชื่อหน3วยงานท่ีรับผิดชอบและระยะเวลากําหนดเสร็จ 
(๘) ระบุวิธีการติดตามจากอะไร (เอกสาร/สอบถาม/สัมภาษณ"ผู�ท่ีเก่ียวข�อง) และแต3ละกิจกรรมใน

ช3อง (๖) ได�ดําเนินการอย3างไร และสรุปผลการดําเนินงานในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพพร�อม
ท้ังให�ความคิดเห็นว3าต�องดําเนินการจัดทําแผนการปรับปรุงเพ่ิมเติมหรือลดความเสี่ยงลงอยู3ใน
ระดับท่ียอมรับได� 

(๙) ลงลายมือชื่อหัวหน�าหน3วยงาน (ระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คือ 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา คือ 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือระดับโรงเรียน คือ ผู�อํานวยการโรงเรียน ) 

(๑๐) ระบุตําแหน3งหัวหน�าหน3วยงาน 
(๑๑) ระบุวัน เดือน ป@ ท่ีรายงาน(หัวหน�าหน3วยงานลงนามในรายงานวันใด ให�ระบุวันท่ีลงนาม     

วันนั้น เช3น ลงนามวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ให�ระบุวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) 
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แบบ ปค.๖  

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู!ตรวจสอบภายใน 

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

                     ผู�ตรวจสอบภายในของ..................(๒).......................ได�สอบทานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในของหน3วยงาน สําหรับป@สิ้นสุดวันท่ี .....(๓)...เดือน...........พ.ศ............  ด�วยวิธีการสอบ
ทานตามหลักเกณฑ"กระทรวงการคลังว3าด�วยมาตรฐานและหลักเกณฑ"ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับ
หน3วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค"เพ่ือให�ความม่ันใจอย3างสมเหตุสมผลว3า ภารกิจของ
หน3วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค"ของการควบคุมภายในด�านการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 
ด�านการรายงานท่ีเก่ียวกับการเงิน และไม3ใช3การเงินท่ีเชื่อถือได� ทันเวลา และโปร3งใส รวมท้ัง                      
ด�านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข�อบังคับท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนินงาน 
           จากผลการสอบทานดังกล3าว ผู�ตรวจสอบภายในเห็นว3า การควบคุมภายในของ.........(๔)........... 
มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย3างต3อเนื่องและเปCนไปตามหลักเกณฑ"กระทรวงการคลังว3าด�วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ"ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน3วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ 
           อย3างไรก็ดี มีข�อตรวจพบและข�อสังเกตเก่ียวกับความเสี่ยงการควบคุมภายในและการปรับปรุง
การควบคุมภายใน สรุปได�ดังนี้ 
            ๑. ความเสี่ยง (๕) 
                ๑.๑...................................................................................................................................... 
                ๑.๒...................................................................................................................................... 
             ๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๖) 
                ๒.๑...................................................................................................................................... 
                ๒.๒...................................................................................................................................... 
 
                                                                     ลายมือชื่อ...........(๗).................................... 
                                                                     ตําแหน3ง..............(๘)................................... 
                                                                     วันท่ี.....(๙)...เดือน......................พ.ศ........... 
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คําอธิบายแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๖) 

(๑) ระบุตําแหน3งหัวหน�าหน3วยงาน (ระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คือ 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา คือ 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา) 

(๒) ระบุชื่อหน3วยงาน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หรือสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา) 

(๓) ระบุวันเดือนป@ สิ้นสุดป@งบประมาณ (๓๐ กันยายน พ.ศ.......) 
(๔) ระบุชื่อหน3วยงาน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หรือ สํานักงานสํานักงาน    

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา) 
(๕) ระบุข�อตรวจพบและหรือข�อสังเกตของผู�อํานวยการหน3วยตรวจสอบภายในเก่ียวกับความเสี่ยง 
(๖) ระบุข�อตรวจพบและหรือข�อสังเกตของผู�อํานวยการหน3วยตรวจสอบภายในเก่ียวกับการควบคุม

ภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายในเพ่ือปNองกันหรือลดความเสี่ยงตาม (๕) 
(๗) ลงลายมือชื่อผู�อํานวยการหน3วยตรวจสอบภายใน 
(๘) ระบุตําแหน3งผู�อํานวยการหน3วยตรวจสอบภายใน 
(๙) ระบุวัน เดือน ป@ ท่ีรายงาน(ผู�อํานวยการหน3วยตรวจสอบภายในลงนามในรายงานวันใดให�ระบุ

วันท่ีลงนามวันนั้น เช3น ลงนามวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ให�ระบุวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒) 
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แบบประเมินองค�ประกอบของการควบคุมภายใน 

จุดท่ีควรประเมิน 
(๑) 

ความเห็น/คําอธิบาย 
(๒) 

๑. สภาพแวดล!อมการควบคุม 
(๑) หน3วยงานแสดงให�เห็นถึงการยึดม่ันในคุณค3า
ของความซ่ือตรงและจริยธรรม 
(๒) ผู�กํากับดูแลของหน3วยงานแสดงให�เห็นถึง
ความเปCนอิสระจากฝPายบริหารและมีหน�าท่ีกํากับ
ดูแลให�มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุม
ภายใน รวมถึงการดําเนินการเ ก่ียวกับการ
ควบคุมภายใน 
(๓) หัวหน�าหน3วยงานจัดให�มีโครงสร�างองค"กร 
สายการบังคับบัญชาอํานาจหน�าท่ีและความ
รับผิดชอบท่ีเหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค"
ของหน3วยงานของรัฐภายใต�การกํากับดูแลของ    
ผู�กํากับดูแล 
(๔) หน3วยงานของรัฐแสดงให�เห็นถึงความมุ3งม่ัน  
ในการสร�างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากร 
ท่ี มี ค ว าม รู� ค ว ามสามาร ถ ท่ี ส อดคล� อ ง กั บ
วัตถุประสงค"ของหน3วยงาน 
(๕) หน3วยงานกําหนดให�บุคลากรมีหน�าท่ีและ
ความรับผิดชอบต3อผลการปฏิบัติงานตามระบบ
การควบคุมภายใน เพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค"ของ
หน3วยงาน 
 

 

สรุป/วิธีการท่ีควรปฏิบัติ (๓) 

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

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

                                                                         ผู�ประเมิน....................(๔)......................... 

                                                                          วันท่ี.......(๕)......เดือน.................พ.ศ....... 

  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                  ๔๐ 



  

 
 

 

 
 

จุดท่ีควรประเมิน 
(๑) 

ความเห็น/คําอธิบาย 
(๒) 

๒. การประเมินความเส่ียง 
(๖) หน3วยงานระบุวัตถุประสงค"การควบคุม
ภ าย ในขอ งก า รปฏิ บั ติ ง า น ให� ส อดคล� อ ง                      
กับวัตถุประสงค"ขององค"กรไว�อย3างชัดเจนและ
เพียงพอท่ีจะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยง       
ท่ีเก่ียวข�องกับวัตถุประสงค" 
 (๗) หน3วยงานระบุความเสี่ยงท่ีมีผลต3อการบรรลุ
วัตถุประสงค"การควบคุมภายในอย3างครอบคลุม  
ท้ังหน3วยงานและวิเคราะห"ความเสี่ยงเพ่ือกําหนด
วิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น 
(๘ )  หน3 วยงาน พิจารณาโอกาส ท่ีอาจ เ กิด                    
การทุจริต เพ่ือประกอบการประเมินความเสี่ยง                
ท่ีส3งผลต3อการบรรลุวัตถุประสงค" 
(๙) หน3วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลง 
ท่ีอาจมีผลกระทบอย3างมีนัยสําคัญต3อระบบ               
การควบคุมภายใน 
 

 

สรุป/วิธีการท่ีควรปฏิบัติ 

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

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

                                                                          

 

 

 

                                                                         ผู�ประเมิน.................................................. 

                                                                          วันท่ี...............เดือน.................พ.ศ.......... 
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จุดท่ีควรประเมิน 
(๑) 

ความเห็น/คําอธิบาย 
(๒) 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
(๑๐ )  หน3 วยงานระ บุและพัฒนากิจกรรม                 
การควบคุม เ พ่ือลดความเสี่ยงในการบรรลุ
วัตถุประสงค"ให�อยู3ในระดับท่ียอมรับได� 
(๑๑ )  หน3 วยงานระ บุและพัฒนากิจกรรม                      
การควบคุมท่ัวไปด�านเทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุน
การบรรลุวัตถุประสงค" 
(๑๒) หน3วยงานจัดให�มีกิจกรรมการควบคุม     
โดยกําหนดไว�ในนโยบาย ประกอบด�วยผลสําเร็จ  
ท่ีคาดหวังและข้ันตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือนํา
นโยบายไปสู3การปฏิบัติจริง 
 

 

สรุป/วิธีการท่ีควรปฏิบัติ 

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

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

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         ผู�ประเมิน.................................................. 

                                                                          วันท่ี...............เดือน.................พ.ศ......... 
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จุดท่ีควรประเมิน 
(๑) 

ความเห็น/คําอธิบาย 
(๒) 

๔. สารสนเทศและการส่ือสาร 
( ๑ ๓ )  ห น3 ว ย ง า น จั ด ทํ า ห รื อ จั ด ห า แ ล ะ                              
ใ ช� ส า ร ส น เทศ ท่ี เ ก่ี ย ว ข� อ ง แล ะ มี คุณภ าพ                   
เพ่ือสนับสนุนให�มีการปฏิบัติตามการควบคุม
ภายในท่ีกําหนด 
(๑๔) หน3วยงานมีการสื่อสารภายในเก่ียวกับ
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                        
ความรับผิดชอบ ท่ี มีต3 อการควบคุมภายใน                   
ซ่ึงมีความจําเปCนในการสนับสนุนให�มีการปฏิบัติ
ตามการควบคุมภายในท่ีกําหนด 
(๑๕) หน3วยงานมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอก
เก่ียวกับเรื่องท่ีมีผลกระทบต3อการปฏิบัติตาม   
การควบคุมภายในท่ีกําหนด 
 

 

สรุป/วิธีการท่ีควรปฏิบัติ 

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

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

                                                

 

 

 

                           

                                                                         ผู�ประเมิน.................................................. 

                                                                          วันท่ี...............เดือน.................พ.ศ.......... 
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จุดท่ีควรประเมิน 
(๑) 

ความเห็น/คําอธิบาย 
(๒) 

 ๕. กิจกรรมการติดตามผล 
(๑๖) หน3วยงานระบุ พัฒนาและดําเนินการ
ประเมินผลระหว3างการปฏิบัติงานและหรือ            
การประเ มินผลเปCนรายครั้ งตามท่ี กําหนด             
เพ่ือให�เกิดความม่ันใจว3าได�มีการปฏิบัติตาม
องค"ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๑๗ )  หน3 ว ย ง านประ เ มิ นผ ลแล ะสื่ อ ส า ร
ข�อบกพร3อง หรือจุดอ3อนของการควบคุมภายใน
อย3างทันเวลาต3อฝPายบริหารและผู� กํากับดูแล 
เ พ่ื อ ให� ผู� รั บ ผิ ดชอบสามารถสั่ ง ก า รแก� ไ ข                     
ได�อย3างเหมาะสม 
 

 

สรุป/วิธีการท่ีควรปฏิบัติ 

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

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

 

 

 

 

 

 

                                                                        ผู�ประเมิน................................................... 

                                                                          วันท่ี.............เดือน.................พ.ศ............ 
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      คําอธิบายแบบประเมินองค�ประกอบของการควบคุมภายใน  

(๑) หัวข�อของจุดประเมินต3างๆ ท่ีหน3วยงานต�องประเมิน  
(๒) หน3วยงานประเมินว3าหัวข�อของจุดประเมินต3างๆ นั้น หน3วยงานมีการปฏิบัติหรือไม3 อย3างไร 
(๓) หน3วยงานต�องสรุป/วิธีการท่ีควรปฏิบัติโดยรวมของแต3ละองค"ประกอบว3าเปCนอย3างไร 
(๔) ผู�ประเมินเปCนคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของหน3วยงาน 
(๕) ระบุวัน เดือน ป@ ท่ีคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของหน3วยงานดําเนินการ

ประเมินแล�วเสร็จ (คณะกรรมการฯ ประเมินแล�วเสร็จวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒                        
ให�ระบุวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) 
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แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายในของ สพฐ. สพท.และโรงเรียน  
............................................ 

ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ของทุกปL 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและโรงเรียน       
ให�ดําเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในให�เปCนไปตามหลักเกณฑ"กระทรวงการคลังว3าด�วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ"ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน3วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้  
 สํานัก/กลุ�ม/หน�วย/งาน 

๑. นําแบบ ปค. ๕ (ของป@ ท่ีแล�ว ) มาติดตามผลการดําเนินงานว3าได�ดําเนินการตาม               
แผนการปรับปรุงหรือไม3  ผลเปCนอย3างไร  แล�วสรุปลงในแบบติดตาม ปค. ๕  

๒. นํากิจกรรม/งานในระดับหน3วยงานย3อยมาวิเคราะห"หาความเสี่ยงตามแบบประเมิน      
การควบคุมภายในด�วยตนเอง (แบบ CSA)  

๓. เม่ือดําเนินการตามข�อ ๑-๒ เรียบร�อยแล�ว ให�นํากิจกรรม/งาน ท่ีผลการดําเนินงานยังไม3ลด  
ความเสี่ยงลงตามข�อ ๑ และกิจกรรม/งานท่ีเปCนความเสี่ยงท่ีพบใหม3ตามข�อ ๒ มาหา
มาตรการ/แนวทางการปรับปรุงแล�วกําหนดผู�รับผิดชอบและระยะเวลาท่ีดําเนินการเสร็จ
แล�วสรุปลงใน แบบ ปค. ๕ 

๔. จัดส3งแบบ ปค. ๕ และแบบติดตาม ปค. ๕ ให�ผู�รับผิดชอบของหน3วยงาน 
สพฐ./สพท./โรงเรียน 
๑. แต3งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน 
๒. นําแบบ ปค.๕ (ของป@ ท่ีแล�ว) มาติดตามผลการดําเนินงานว3าได� ดําเนินการตาม                     

แผนการปรับปรุงหรือไม3  ผลเปCนอย3างไร  แล�วสรุปลงในแบบติดตาม ปค. ๕  
๓. ประเมินองค"ประกอบของการควบคุมภายใน (๕ องค"ประกอบ) ในระดับหน3วยงาน                  

แล�วสรุปลงในแบบ ปค. ๔  
๔. เม่ือดําเนินการตามข�อ ๑-๓ เรียบร�อยแล�ว ให�นํากิจกรรม/งานท่ีผลการดําเนินงานยังไม3ลด     

ความเสี่ยงลงตามข�อ ๒ และกิจกรรม/งานท่ีเปCนความเสี่ยงท่ีพบใหม3ตามข�อ ๓ และ               
แบบ ปค.๕ ของกลุ3ม/งาน ท่ีส3งมาให�หน3วยงาน โดยให�คณะกรรมการร3วมกันพิจารณา
คัดเลือกกิจกรรม/งานท่ีเปCนความเสี่ยงในระดับหน3วยงาน  แล�วสรุปลงในแบบ ปค. ๕ 

๕. นํารายละเอียดของกิจกรรม/งานท่ีปรากฏในแบบ ปค.๕  มาใส3ในแบบ ปค. ๑  
๖. ระดับ สพท.  ให�ดําเนินการสรุปความเสี่ยงของสถานศึกษาในสังกัดลงในแบบ ปค.๑ และ       

ระดับ สพฐ. ให�ดําเนินการสรุปความเสี่ยงของ สพท. ลงในแบบ ปค.๑  
๗. ส3งร3างรายงานแบบ ปค. ๑ แบบ ปค. ๔ แบบ ปค. ๕ และแบบติดตาม ปค. ๕                              

ให�ผู�อํานวยการหน3วยตรวจสอบภายในของ สพฐ. หรือ สพท. สอบทานร3างรายงานดังกล3าว 
แล�วผู�อํานวยการหน3วยตรวจสอบภายในสรุปผลการสอบทานลงในแบบ ปค.๖  
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๘.  เม่ือผู�อํานวยการหน3วยตรวจสอบภายในสอบทานเสร็จเรียบร�อยแล�ว ให�นําแบบรายงาน   
     ดังกล3าวเสนอเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานหรือผู�อํานวยการสํานักงาน      
     เขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจารณาลงนาม 
๙. ระดับโรงเรียนจัดส3งแบบ ปค. ๑ แบบ ปค.๔ แบบ ปค.๕ แบบติดตาม ปค.๕  ให� สพท. 

ภายในวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ของทุกป@ 
๑๐. ระดับ สพท. จัดส3งแบบ ปค. ๑ แบบ ปค.๔ แบบ ปค.๕ แบบติดตาม ปค.๕ และแบบ ปค.๖           

ให� สพฐ. ภายในวันท่ี 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. ภายในวันท่ี ๓๐ ธันวาคมของทุกป@ 
 

  

สรุปข้ันตอนการจัดทํารายงาน 

๑. หน�วยงานย�อย (สํานัก/กลุ�ม/หน�วย/งาน) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แบบฟอร�มของสํานัก/กลุ�ม/หน�วย/งาน 
แบบ ปค.๕ : รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
แบบติดตาม ปค.๕ : รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 

แบบ ปค. ๕ 
(ปLท่ีแล!ว) 

การประเมินด!วย
ตนเอง (CSA) 

แบบติดตาม ปค. ๕ 

แบบ ปค. ๕ 
(ปLนี)้ 
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๒. หน�วยงาน (สพฐ./ สพท./โรงเรียน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
  

แบบฟอร�มของ 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             
                                                   ของผู�ตรวจสอบภายใน 

แบบ ปค. ๕ 
(ป�ท่ีแลว) 

แบบประเมิน ๕ 
องค�ประกอบ 

แบบ ปค.5 
(กลุ�ม) 

แบบติดตาม ปค. ๕ แบบ ปค. ๔ 

แบบ ปค. ๕ (ปLนี้) 

แบบ ปค.๖ แบบ ปค. ๑ 
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สรุปแบบรายงานการควบคุมภายใน  
 

สพฐ./สพท./โรงเรียน สํานัก/กลุ�ม/หน�วย/งาน 
แบบรายงานท่ีส�งให!ผู!กํากับดูแล 
๑. แบบ ปค.๑ 
๒. แบบ ปค.๔ 
๓. แบบ ปค.๕ 
๔. แบบติดตาม ปค.๕ 
๕. แบบ ปค.๖ (ส3งเฉพาะ สพท.) 
แบบรายงานท่ีเก็บไว!ท่ีหน�วยงาน 
แบบประเมิน ๕ องค"ประกอบ 
 

แบบรายงานท่ีส�งให!ผู!รับผิดชอบของหน�วยงาน 
๑. แบบ ปค.๕ 
๒. แบบติดตาม ปค.๕ 
แบบรายงานท่ีเก็บไว!ท่ีหน�วยงาน 
แบบ CSA 

 

 

แนวทางการส�งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน   

สพฐ. 

สพท. 

โรงเรียน 

รมว.ศธ. สป.ศธ. 

ส�งแบบ ปค.๑ แบบ ปค.๔  
แบบ ปค.๕ แบบ ปค.๖ และ
แบบติดตาม ปค.๕  ส�วนแบบ
ประเมินฯ เก็บไว!ท่ีหน�วยงาน 

ส�งแบบ ปค.๑ แบบ ปค.๔ 
แบบ ปค.๕  และแบบติดตาม 
ปค.๕  ส�วนแบบประเมินฯ    
เก็บไว!ท่ีหน�วยงาน 

หมายเหตุ : - สพท. ดําเนินการสรุปความเสี่ยงของโรงเรียนในสังกัดท้ัง ๔ งาน ลงในแบบ ปค. ๑   
                 แล�วจัดส3งให� สพฐ. ภายในวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายนของทุกป@ 
               - สพฐ. ดําเนินการสรุปความเสี่ยงของ สพท. ลงในแบบ ปค.๑ แล�วจัดส3งให� รมว.ศธ. 
                 และ สป.ศธ. ภายในวันท่ี 30 ธันวาคมของทุกป@  

  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                  ๔๙ 



  

 
 

 

 

 

 
ตัวอย�าง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน       
ของหน�วยงาน 
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แบบ ปค.๑ 

 
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

 
 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา.............................  ได�ประเมินผลการควบคุมภายใน 
ของหน3วยงาน สําหรับป@สิ้นสุดวันท่ี .............เดือน............... พ.ศ........... ด�วยวิธีการท่ีหน3วยงานกําหนด     
ซ่ึงเปCนไปตามหลักเกณฑ"กระทรวงการคลังว3าด�วยมาตรฐานและหลักเกณฑ"ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สําหรับหน3วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค"เพ่ือให�ความม่ันใจอย3างสมเหตุสมผลว3าภารกิจ
ของหน3วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค"ของการควบคุมภายในด�านการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิผล 
ประสิทธิภาพ ด�านการรายงานท่ีเก่ียวกับการเงิน และไม3ใช3การเงินท่ีเชื่อถือได� ทันเวลา และโปร3งใส
รวมท้ังด�านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข�อบังคับท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนินงาน 

จากผลการประเมินดังกล3าวสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา.......... ... .. .. ...เห็นว3า                 
การควบคุมภายในของหน3วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย3างต3อเนื่อง และเปCนไปตามหลักเกณฑ"
กระทรวงการคลังว3าด�วยมาตรฐานและหลักเกณฑ"ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน3วยงานของรัฐ 
พ.ศ.2561 ภายใต�การกํากับดูแลของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

อย3างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได�กําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในป@งบประมาณ 
สรุปได�ดังนี้ 
  กลุ�มอํานวยการ 

การดําเนินงานตามมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
1. ความเสี่ยงท่ีมีอยู5ท่ีต�องกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 

               การดําเนินงานตามมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษายังไม5บรรลุวัตถุประสงคD 
เนื่องจาก 
                        1.1 ผู�รับผิดชอบตัวชี้วัดบางคนไม5เข�าใจวิธีการเขียนรายงานท่ีถูกต�อง 
                        1.2 ผู�รับผิดชอบรายงานข�อมูลไม5ครบถ�วน ล5าช�าและ สพฐ. มีการเปลี่ยนแปลง
วิธีการดําเนินงานทําให�การดําเนินงานมีหลายข้ันตอนและมีความซํ้าซ�อน 
                    2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
     2.1 ประชุมชี้แจงสร�างความรู�ความเข�าใจให�แก5ผู�รับผิดชอบแต5ละตัวชี้วัด 
                        2.2 แต5งต้ังคณะกรรมการ วิเคราะหDข�อมูลแต5ละตัวชี้วัด 
                        2.3 มีการกํากับติดตามการรายงานอย5างต5อเนื่อง 
                                                        ฯลฯ 
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                   โรงเรียนในสังกัด 
                   งานวิชาการ 
                   การจัดการเรียนการสอน 

1. ความเสี่ยงท่ีมีอยู5ท่ีต�องกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
                         การจัดการเรียนการสอนไม5บรรลุวัตถุประสงคD เนื่องจาก 

    1.1 ครูบางส5วนจัดการเรียนการสอนไม5ตรงตามตัวชี้วัดและมาตรฐานของหลักสูตร 

                       1.2 ครูบางส5วนไม5ปรับกระบวนการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมไม5ตรงตามเนื้อหา 

                           1.3 ครูบางส5วนขาดการนําสื่อ DLTV/ DLIT ไปใช�ในการจัดการเรียนการสอน 
                    2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
                       2.1 ครูจดัทําแผนการเรียนรู�ให�ตรงตามตัวชี้วัด มาตรฐานของหลักสูตร 
                       2.3 พัฒนาครูตามรูปแบบการเรียนการสอนอย5างหลากหลาย 
                       2.3 ส5งเสริมสนับสนุนให�ครูนําสื่อ DLTV /DLIT ไปใช�ในการจัดการเรียนการสอน  
                                              
                                                       ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                  ๕๒ 



  

 
 

                                                                                                     แบบ ปค.๔ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา.......... 
รายงานการประเมินองค,ประกอบของการควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานส้ินสุด วันท่ี  30  กันยายน  พ.ศ. 2562 

องค,ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 
1. สภาพแวดลอมการควบคุม 
    หน3วยงานมีการยึดม่ันในคุณค3าของความซ่ือตรง
และจริ ยธรรม  ฝP ายบริหาร มีความเปCน อิสระ                
ทางการบริหารและกํากับดูแลให�มีการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดําเนินการ
เก่ียวกับการควบคุมภายใน  มีโครงสร�างองค"กร               
สายการ บัง คับ บัญชา อํานาจหน� า ท่ีและความ
รับผิดชอบท่ีเหมาะสมมีการสร�างแรงจูงใจ พัฒนาและ
รั ก ษ า บุ ค ล า ก ร ท่ี มี ค ว า ม รู� ค ว า ม ส า ม า ร ถ                          
ความรับผิดชอบต3อผลการปฏิบัติงานตามระบบ                
การควบคุมภายใน เพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค"ของ
หน3วยงาน 

 

 
   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา.....มีระบบ
การบริหารจัดการท่ีดี โดยผู�บริหารและ
บุคลากร มี ทัศนคติ ท่ี ดี  มี ทักษะความรู�
ความสามารถ ความซ่ือสัตยDและจริยธรรม       
มีโครงสร�างองค"กรและสายการบังคับบัญชา
ท่ีชัดเจนมีการมอบอํานาจและหน�าท่ีความ
รับผิดชอบและนโยบายวิธีบริหารด� าน
บุคลากร รวมท้ังกลไกการติดตามการ
ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านช3 ว ย ให� ก า ร
ดําเนินงานการควบคุมภายในเปCนไปอย3างมี
ประสิทธิภาพส3 งผลให�หน3วยงานมีการ              
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ท่ีมุ3งผลสัมฤทธิ์                               
โดยเน�นผู�เรียนเปCนสําคัญมีความโปร3งใสและ
ตรวจสอบได�เปCนท่ีพึงพอใจแก3ผู�รับบริการ 

2. การประเมินความเส่ียง 
    หน3วยงานกําหนดวัตถุประสงค"การควบคุมภายใน
ของการปฏิบัติงานได�สอดคล�องกับวัตถุประสงค"              
ขององค"กร ได�อย3างชัดเจน เพียงพอมีการระบุ               
ความเสี่ยง วิเคราะห"ความเสี่ยงเพ่ือกําหนดวิธีการ
จัดการความเสี่ ย ง  พิจารณาโอกาส ท่ีอาจ เ กิด                   
การทุจริตเ พ่ือประกอบการประเมินความเสี่ยง 
รวมท้ังประเมินการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบ
อย3างมีนัยสําคัญ ต3อระบบการควบคุมภายใน 

 

 
    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา......มีการ
ประเ มินความเสี่ ย ง  และมีการบริหาร                 
ความเสี่ยง โดยมีการกําหนดวัตถุประสงค" 
การระบุปYจจัยเสี่ยง การวิเคราะห"ความเสี่ยง 
จัดลําดับความเสี่ยง การกําหนดวิธีการ
ควบคุมเ พ่ือปNองกันความเสี่ยง รวมท้ัง                   
ให�ความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการบริหาร               
ความเสี่ยงแก3บุคลากรทุกระดับ พร�อมท้ังได�
จัดทําแผน และดําเนินการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงได�ตามวัตถุประสงค"ท่ีกําหนด 
เปCนไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
สําหรับหน3วยงานของรัฐ 

 

  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                  ๕๓ 



  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

องค,ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 
3. กิจกรรมการควบคุม 
    หน3วยงานกําหนดกิจกรรมการควบคุมและพัฒนา
กิจกรรมการควบคุมด�านเทคโนโลยี โดยกําหนด             
เปCนนโยบายและข้ันตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือนําไปสู3
การปฏิ บั ติจริ งและลดความเสี่ ยงในการบรรลุ
วัตถุประสงค"ของหน3วยงาน 

 
 

    
   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา.....มีกิจกรรม
การควบคุมเ พียงพอ เหมาะสม โดย มี
นโยบายและวิธีการปฏิบัติงานท่ีกําหนด             
เปCนลายลักษณ"อักษรอย3างชัดเจน มีคําสั่ง
มอบหมายงาน คู3มือการปฏิบัติงาน ทําให�
สามารถปฏิบัติงานได�สําเร็จตามเปNาหมาย            
ท่ีกําหนดไว�รวมท้ังมีการรายงานผลการ
ดําเนินงานให�ทราบโดยท่ัวกัน 

4. ขอมูลสารสนเทศและการส่ือสาร 
    หน5วยงานมีการจัดทําหรือจัดหาและใช�สารสนเทศ
ท่ี เ ก่ี ยวข� อง  และมี คุณภาพเ พ่ือสนับสนุน ให� มี                     
ก า รปฏิ บั ติ ต ามก ารควบ คุมภาย ใน ท่ี กํ า หนด                             
มีการสื่อสารภายในเก่ียวกับสารสนเทศ รวมถึง
วัตถุประสงคDและความรับผิดชอบท่ีมีต5อการควบคุม
ภายใน ซ่ึงมีความจําเปVนในการสนับสนุน ให�มีการ
ปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีกําหนด และมีการ
สื่อสารกับบุคคลภายนอกเก่ียวกับเรื่องท่ีมีผลกระทบ                   
ต5อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีกําหนด 

 
   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา.... มีช5องทาง
การสื่อสารเก่ียวกับสารสนเทศท่ีหลากหลาย
ช5องทาง มีความเพียงพอและเหมาะสม      
มี ศูนยD รั บ เ รื่ อ ง ร� อ ง เ รี ยนร� อ ง ทุกขD และ                  
เว็บไซตD เ พ่ือสื่ อสาร กับบุคคลภายนอก                               
แ ต� อ ย� า ง ไ ร ก็ ต า ม ก า ร จั ด ทํ า ข� อ มู ล 
สารสนเทศยังไม5ครบถ�วน ถูกต�องและ                
เปVนปXจจุบัน 

 
5. การติดตามประเมินผล 
   หน3วยงานมีการพัฒนาและดําเนินการประเมินผล
ระหว3 า งการปฏิ บั ติ ง าน  และการประ เ มินผล                     
เปCนรายครั้งตามท่ีกําหนด เพ่ือให�เกิดความม่ันใจว3า   
ได�มีการปฏิบัติตามองค"ประกอบของการควบคุม
ภายใน รวมท้ังประเมินผลและสื่อสารข�อบกพร3องหรือ
จุดอ3อนของการควบคุมภายในอย3างทันเวลาต3อ                   
ฝP า ยบ ริ ห า ร แล ะผู� กํ า กั บ ดู แ ล  เ พ่ื อ สั่ ง ก า ร ใ ห�
ผู�รับผิดชอบแก�ไขได�อย3างเหมาะสม 

 
 

 
    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา.....มีการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเปCนไป
ตามแผนและรายงานให�ผู�บริหารทราบเปCน
ลายลักษณ"อักษรอย3างต3อเนื่องและสมํ่าเสมอ 
รวมท้ังนําผลการติดตามและการปรับปรุง 
รายงานผลต3อผู� ท่ี เ ก่ียวข�อง  กรณี ท่ีพบ
จุดอ3อนหรือข�อบกพร3อง มีการกําหนด
แผนการปรับปรุง และมีการวินิจฉัยสั่งการ
ให�แก�ไขข�อบกพร3องทันที 

  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                  ๕๔ 



  

 
 

 
 
 
 
ผลการประเมินโดยรวม 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา...........................ได�ประเมินองคDประกอบของการควบคุมภายใน             
ครบ 5 องคDประกอบแล�ว ปรากฏว5า เปVนไปตามหลักเกณฑDกระทรวงการคลังว5าด�วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑDปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน5วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 เพียงพอเหมาะสม                      
แต5อย5างไรก็ตามยังมีบางประเด็นท่ีมีความเสี่ยงอยู5 จึงจัดทําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน                 
ตามแบบ ปค.5 ด�วยแล�ว 
 

 

 

 

 

  

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

 

  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                  ๕๕ 



  

 
 

 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา......... 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน                                                                                                    

สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30  กันยายน  พ.ศ. 2562 

ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้ง
หน5วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆที่สําคัญของ
หน5วยงานของรัฐ/วัตถุประสงคD 

(1) 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 

(2) 

การควบคุมภายในที่มีอยู5 
 
 
 
 

(3) 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

(4) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู5 
 
 
 
 

(5) 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

(6) 

หน5วยงาน              
ที่รับผิดชอบ 

 
 
 

(7) 
 กลุ�มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา    
งานยกระดับผลสัมฤทธิ์             
ทางการเรียน (O – NET)               
    เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน จากการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET)  
ป.6;ม.3 และ ม.6 ให�สูงขึ้น           
ร�อยละ 5 

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

1.ศึกษาวิเคราะหDข�อมูล    
Test blue print 
2. วางแผนการพัฒนาและ
การทดสอบให�ครอบคลุม
มาตรฐานและตัวชี้วัด ตาม
กลุ5มสาระการเรียนรู�หลัก 
3. กําหนดกิจกรรม        
การจัดการเรยีนรู� 
4. พัฒนาคลังข�อสอบ
มาตรฐานการศึกษา 
5. ดําเนินการจัดกิจกรรม
การเรยีนรู� 
6. ดําเนินการวัด ตดิตาม
และประเมินผล  
7. สรุปและรายงานผล 

 
 
กิจกรรมการควบคุม 
ที่กําหนดไว�มีการปฏิบัต ิ 
ซึ่งสามารถลดความเสี่ยง
ลงได�ในระดับหนึ่ง แต5ยัง
ไม5บรรลุวัตถุประสงคD 
ที่กําหนดไว� 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
งานยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (O – NET) 
ไม5เปVนไปตามเป_าหมาย
กําหนด เนื่องจาก              
1.การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู�ไม5สอดคล�อง     
ตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดที่กําหนด 
2. ครูมีทักษะในการ
จัดการเรียนการสอน    
การคิด วิเคราะหDไม5
เพียงพอ 

 
 
1. ส5งเสริมสนับสนุน
พัฒนาครใูนการจัดการ
เรียนการสอน              
2. สร�างเครือข5ายทาง
วิชาการภายในและ
ภายนอก                               
3. พัฒนาระบบนเิทศให�
เข�มแข็ง 

 
 
31 ม.ค.256๓ 
กลุ5มนิเทศ ตดิตามฯ 
 
31 มี.ค.256๓ 
กลุ5มนิเทศ ตดิตามฯ 
 
31 ม.ค.256๓           
กลุ5มนิเทศ ตดิตามฯ 

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

แบบ ปค.5 

  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                                                                                            ๕๖ 



  

 
 

                                                                              
 
                                                                 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา............ 
 รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน  

ณ วันที่ 30 กันยายน  พ.ศ. 2562 

ภารกิจตามกฏหมายที่จดัตั้ง
หน5วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆที่สําคัญของ
หน5วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงคD 
 (1) 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 
 

(2) 

การควบคุมภายในที่มีอยู5 
 
 
 
 
 

(3) 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 
 
 

(4) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู5 
 
 
 
 
 

(5) 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 
 

(6) 

หน5วยงาน           
ที่รับผิดชอบ 

 
 
 
 

(7) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข�อคิดเห็น 

 
 
 
 

 (8) 
กลุ�มอํานวยการ 
งานเผยแพร�ขอมูลข�าวสาร
และผลงาน 
 1. เพื่อเผยแพร5ข�อมูล
ข5าวสารของหน5วยงาน                 
ให�สาธารณชนทราบ 
2. เพื่อสร�างความเข�าใจให�กับ
บุคลากรในองคDกรและ
หน5วยงานที่เกี่ยวข�อง 
3. สร�างภาพลักษณDที่ดี              
ให�หน5วยงาน  
 

 
 
การเผยแพร5
ข�อมูลข5าวสาร
และผลงานของ
หน5วยงานไปให�
สาธารณชน
ทราบยังไม5ทั่วถึง 
 

 
 
1. มีการประชุมและแต5งตั้ง
คณะทํางาน 
2. มีการจัดทําหลักเกณฑD
และวิธีการประสานงาน 
3.มีการรวบรวมข�อมูล 
4. จัดตั้งศูนยDเครือข5าย 
5. มีการจัดบุคลากร
ผู�รับผิดชอบประสานงานกับ
กลุ5มเครือข5าย 
6. มีการจัดกิจกรรมกลุ5ม
สื่อมวลชนสัมพันธD 
 
 

 
 
กิจกรรมการควบคุม
ที่กําหนดไว�มีการ
ปฏิบัติซึ่งสามารถลด
ความเสี่ยงได�  
แต5ยังไม5บรรลุ
วัตถุประสงคDที่
กําหนดไว� 

 
 
จากการดําเนินงาน
เผยแพร5ข�อมูลข5าวสาร
และผลงานไม5บรรลุ
วัตถุประสงคDเนื่องจาก 
1. การสํารวจข�อมูล
เครือข5ายยังไม5มี
ประสิทธิภาพ 
2. การติดตาม
ประเมินผลยังไม5
ครอบคลุม
กลุ5มเป_าหมายและ
ไม5ได�นํามาปรับปรุง
การวางแผน
ประชาสัมพันธD 

 
 
1. แต5งตั้งคณะทํางาน
สํารวจวิเคราะหD
จัดเก็บข�อมูลอย5างเปVน
ระบบด�วย ICT  
2. ผู�บริหารควรให�
ความสําคัญงาน
ประชาสัมพันธDโดย
สนับสนุนด�าน
งบประมาณบุคลากร
และอุปกรณD 
3. พัฒนาบุคลากร
ด�วยรูปแบบต5างๆ 
4. จัดทําแผน
ประชาสัมพันธDเชิงรุก 

 
 
30 พ.ย. 2561 
กลุ5มอํานวยการ 
 
 
31 ม.ค. 2562 
กลุ5มอํานวยการ 
 
 
 
 
28ก.พ. 2562 
กลุ5มอํานวยการ 
31 พ.ค. 2562 
กลุ5มอํานวยการ 
 

 
 
จากการติดตามเอกสารพบว5า 
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 ปร ะ มา ณ 
50,000 บาท 
3. มีการอบรมศึกษาดูงาน 
4. เผยแพร5บนเว็บไซตDและ 
แผ5นพับ 
     สรุปผลการดําเนินงาน 
การเผยแพร5ข�อมูลข5าวสารยังไม5มีมี
ประสิทธิภาพเท5าที่ควร เนื่องจาก
ผู� รั บ ผิดชอบ ดํ า เ นิ น กิ จก ร รม /
โครงการไม5เปVนไปตามแผนและขาด
การกํากับติดตามอย5างต5อเนื่อง              
จึ ง ต� อ ง ทํ า แ ผ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง                   
การควบคุมภายในต5อไป 

 ลายมือชื่อ........................................... 
          (นายมิตร โปร5งใส) 
ตําแหน5ง ผอ.สพท......... 

วันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 

แบบติดตาม ปค.5 
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แบบ ปค.๖ 

รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคมุภายในของผู!ตรวจสอบภายใน 
 

เรียน ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา........................ 

ผู�ตรวจสอบภายในของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.............................ได�สอบทาน  การควบคุม
ภายในของหน3วยงาน สําหรับป@ส้ินสุดวันท่ี .............เดือน............... พ.ศ........... ด�วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ"
กระทรวงการคลังว3าด�วยมาตรฐานและหลักเกณฑ"ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน3วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ 
โดยมีวัตถุประสงค"เพื่อให�ความมั่นใจอย3างสมเหตุสมผล                     ว3าภารกิจของหน3วยงานจะบรรลุ
วัตถุประสงค"ของการควบคุมภายในด�านการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด�านการรายงานที่เก่ียวกับ
การเงิน และไม3ใช3การเงินที่เช่ือถือได� ทันเวลา และโปร3งใสรวมทั้งด�านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและ
ข�อบังคับท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนินงาน 

จากผลกา รสอบทานดังกล3 าว ผู� ตร วจสอบภายในเห็ นว3 า  การควบ คุมภ ายในของ                                 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา....................มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย3างต3อเน่ือง และเปCนไปตามหลักเกณฑ"
กระทรวงการคลังว3าด�วยมาตรฐานและหลักเกณฑ"ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน3วยงานของรัฐ พ.ศ.2561  

อย3างไรก็ดี มีข�อตรวจพบและข�อสังเกตเก่ียวกับความเส่ียงการควบคุมภายในและการปรับปรุง
การควบคุมภายใน สรุปได�ดังน้ี 

  กลุ�มอํานวยการ 
การดําเนินงานตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
1. ความเส่ียงที่มีอยู5ที่ต�องกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 

               การดําเนินงานตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายังไม5บรรลุวัตถุประสงคD เน่ืองจาก 
                        1.1 ผู�รับผิดชอบตัวช้ีวัดบางคนไม5เข�าใจวิธีการเขียนรายงานที่ถูกต�อง 
                        1.2 ผู�รับผิดชอบรายงานข�อมูลไม5ครบถ�วน ล5าช�าและ สพฐ. มีการเปล่ียนแปลงวิธีการ
ดําเนินงานทําให�การดําเนินงานมีหลายข้ันตอนและมีความซ้ําซ�อน 
                     2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
     2.1 ประชุมช้ีแจงสร�างความรู�ความเข�าใจให�แก5ผู�รับผิดชอบแต5ละตัวช้ีวัด 
                        2.2 แต5งตั้งคณะกรรมการ วิเคราะหDข�อมูลแต5ละตัวช้ีวัด 
                        2.3 มีการกํากับติดตามการรายงานอย5างต5อเน่ือง 
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โรงเรียนในสังกัด 
          งานวิชาการ 
                   การจัดการเรียนการสอน 

1. ความเส่ียงที่มีอยู5ที่ต�องกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
การจัดการเรียนการสอนไม5บรรลุวัตถุประสงคD เน่ืองจาก 

    1.1 ครูบางส5วนจัดการเรียนการสอนไม5ตรงตามตัวช้ีวัดและมาตรฐานของหลักสูตร 

                       1.2 ครูบางส5วนไม5ปรับกระบวนการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมไม5ตรงตามเน้ือหา 

                           1.3 ครูบางส5วนขาดการนําส่ือ DLTV/ DLIT ไปใช�ในการจัดการเรียนการสอน 
                    2. การควบคุมภายในและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
                       2.1 ครูจัดทําแผนการเรียนรู�ให�ตรงตามตัวช้ีวัด มาตรฐานของหลักสูตร 
                       2.2 พัฒนาครูตามรูปแบบการเรียนการสอนอย5างหลากหลาย 
                       2.3 ส5งเสริมสนับสนุนให�ครูนําส่ือ DLTV/DLIT ไปใช�ในการจัดการเรียนการสอน  
สําหรับกิจกรรมที่มีข�อสังเกตดังกล5าวข�างต�น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได�มีการจัดทําแผนการปรับปรุง               
การควบคุมภายใน ตามรายงานแบบ ปค. ๕ เรียบร�อยแล�ว 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ลายมือช่ือ.............................................. 
                 (นางสาวเพียงพอ ใจงาม) 
ตําแหน3ง ผู�อํานวยการหน3วยตรวจสอบภายใน 
วันที่ 28 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
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แบบประเมินการควบคุมภายในดวยตนเอง  (Control Self Assessment : CSA) 

 

1. ใหวิเคราะห,ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน�วยงานหรือภารกิจตามแผนการดําเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ 
ที่สําคัญของหน�วยงานพรอมระบุวัตถุประสงค, จํานวน 1 เร่ือง (นําข�อมูลไปใส5 ปค.5 ช5อง 1) 

1.1 เรื่อง มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
1.2 วัตถุประสงคD เพื่อให�สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถบริหารจัดการตามภารกิจ ได�มาตรฐาน                         

มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตามเป_าหมาย ผู�รับบริการพึงพอใจและมีการพัฒนาสู5ความเปVนเลิศ 
2. ภารกิจนั้นมีข้ันตอนหรือกระบวนการปฏิบัติอะไรบาง หรือทําอย�างไรที่จะทําใหบรรลุตามวัตถุประสงค, 

2.1 ศึกษา วิเคราะหD แนวทางการบริหารจัดการของ สพท. มาตรฐาน ตัวบ5งช้ี กรอบการติดตาม 
หลักเกณฑDและวิธีการประเมินผล รวมถึงภารกิจอํานาจหน�าที่ของกลุ5มใน สพท. 

2.2 สร�างทีมงาน มอบหมายคณะทํางานรับผิดชอบบริหารจัดการ ดําเนินงานตามมาตรฐาน สพท.                    
ตามภารกิจของแต5ละกลุ5มที่เก่ียวข�องกับมาตรฐาน สพท. 

2.3 ส่ือสาร เพื่อให�คณะทํางาน ผู�รับผิดชอบ บุคลากรมีความรู� ความเข�าใจ และความสําคัญของมาตรฐาน 
สพท. 

2.4 คณะทํางานกําหนดเป_าหมายและผลผลิตที่คาดหวังสอดคล�องกับบริบทของ สพท. นโยบาย 
เป_าหมายของ สพฐ. 

2.5 คณะทํางาน ผู�รับผิดชอบ ขับเคล่ือนรายงานผลตามปฏิทินปฏิบัติงานที่กําหนด 
2.6 ประเมินตนเองและจัดทํารายงานการประเมินตนเองโดยกําหนดเป_าหมายและผลผลิตที่คาดหวัง                    

ของ สพท. และนําเสนอ สพฐ. 
2.7 ศึกษา วิเคราะหD วิจัย และนําผลการประเมินที่ เปVนข�อมูลย�อนกลับมาเปVนข�อมูลพื้นฐานที่ใช�                      

ในการเปรียบเทียบและจัดทํารายงานประเมินตนเอง เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตรDและแผนพัฒนาการบริหารและ                  
จัดการศึกษาของ สพท. ในปmต5อไป 

2.8 ติดตามและสรุปรายงานผล 
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3. ใหวิเคราะห,ข้ันตอนหรือกระบวนการที่ปฏบิัติอยู� (จากขอ 2)  ดําเนินการอย�างไร  

 
ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติ (จากข�อ 2) การดําเนินการ  (นําข�อมูลไปใส5แบบ ปค.5 (ช5องที่ 3) 

3.1 ศึกษา วิเคราะหD แนวทางการบริหารจัดการของ 
สพท. มาตรฐาน ตัวบ5งช้ี กรอบการติดตาม 
หลักเกณฑDและวิธีการประเมินผล รวมถึงภารกิจ
อํานาจหน�าที่ของกลุ5มใน สพท. 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการปฏิบัติงาน 
- ศึกษาคู5มือด�วยตนเอง 
 

3.2 สร�างทีมงาน มอบหมายคณะทํางานรับผิดชอบ
บริหารจัดการ ดําเนินงานตามมาตรฐาน สพท.             
ตามภารกิจของแต5ละกลุ5มที่เก่ียวข�องกับมาตรฐาน 
สพท. 

-มีคําส่ังแต5งตั้งคณะทํางานและสร�างทีมงานผู�รับผิดชอบ 

3.3 ส่ือสาร เพื่อให�คณะทํางาน ผู�รับผิดชอบ 
บุคลากรมีความรู� ความเข�าใจ และความสําคัญของ
มาตรฐาน สพท. 
 

-มีการประชุมช้ีแจงสร�างความรู�ความเข�าใจและความสําคัญ
ของมาตรฐาน สพท. ให�แก5บุคลากรทุกคน 
- มีการเผยแพร5 ส่ือสาร หลากหลายช5องทาง 

3.4 คณะทํางานกําหนดเป_าหมายและผลผลิต            
ที่คาดหวังสอดคล�องกับบริบทของ สพท. นโยบาย 
เป_าหมายของ สพฐ. 

-คณะทํางานศึกษา วิเคราะหDข�อมูลพื้นฐานที่เก่ียวข�อง            
เพื่อกําหนดเป_าหมายผลผลิตและกําหนดปฏิทินปฏิบัติงาน 

3.5 คณะทํางาน ผู�รับผิดชอบ ขับเคล่ือน รายงานผล
ตามปฏิทินปฏิบัติงานที่กําหนด 

- มีการดําเนินงานและรายงานผลแต�ไม�เปWนไปตามเปXาหมาย
ที่กําหนด 
 

3.6 ประเมินตนเองและจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเองโดยกําหนดเป_าหมายและผลผลิตที่คาดหวัง
ของ สพท. และนําเสนอ สพฐ. 

- ประชุมการประเมินตนเองและจัดทํารายงานส5ง สพฐ. 
ภายในเวลากําหนด 

3.7 ศึกษา วิเคราะหD วิจัย และนําผลการประเมิน     
ที่เปVนข�อมูลย�อนกลับมาเปVนข�อมูลพื้นฐานที่ใช�          
ในการเปรียบเทียบและจัดทํารายงานประเมินตนเอง
เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตรDและแผนพัฒนาการบริหาร
และจัดการศึกษาของ สพท. ในปmต5อไป 

-ประชุมพิจารณาผลการประเมินเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตรD
และแผนพัฒนาการบริหารและจัดการศึกษาของ สพท. 
ในปmต5อไป 

3.8 ติดตามและสรุปรายงานผล 
 

-ดําเนินการติดตามและสรุปการรายงานผล 
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4.ข้ันตอนหรือกระบวนการที่ปฏิบัติอยู�เปWนอย�างไร (บรรลุวัตถุประสงค, /ไม�บรรลุวัตถุประสงค,) 

      ถาไม�บรรลุวัตถุประสงค,มีความเส่ียงอะไร 

 4.1 จากการประเมินผลการควบคุม(นําข�อมูลไปใส5ในแบบ ปค.5 ช5องที่ 4) พบว�ากิจกรรมการควบคุม 
ที่กําหนดไว�มีการปฏิบัติซ่ึงสามารถลดความเส่ียงได�แต5ยังไม5บรรลุวัตถุประสงคDที่กําหนด 
 4.2  ถาไม�บรรลุวัตถุประสงค,มีความเส่ียงอย�างไร(นําข�อมูลไปใส5ในแบบ ปค.5 ช5องที่ 2) 

จากการดําเนินงานมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม5บรรลุวัตถุประสงคD เน่ืองจากการดําเนินงาน
และรายงานผลไม5เปVนไปตามเป_าหมายที่กําหนด 
 
5.จากผลการประเมิน ถาพบว�ายังมีความเส่ียงอยู� (ปYญหา) เกิดจากสาเหตุอะไร จะแกไขอย�างไร ใครเปWนคน
แกไข  

 
ปYญหา/สาเหตุ 

(นําข�อมูลไปใส5ในแบบ ปค.5 ช5องที่ 5) 
การแกไข (การปรับปรุงการควบคุม) 
(นําข�อมูลไปใส5ในแบบ ปค.5 ช5องท่ี 6) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ        
(นําข�อมูลไปใส5ใน      

แบบ ปค.5 ช5องที ่7) 
ปYญหา:การดําเนินงานและรายงานผลไม5เปVนไปตาม
เป_าหมายที่กําหนด 
สาเหตุ:  
1. ขาดความร5วมมือคณะทํางานและผู�ที่เก่ียวข�อง 
 
2. ข�อมูลสารสนเทศไม5ครบถ�วน ถูกต�องเปVนปXจจุบัน 
 
3. ผู�รับผิดชอบแต5ละตัวบ5งช้ีรายงานผลล5าช�า 
 
 
 

 
 
 
1. ประชุม กําชับกําหนดมาตรการ            
ให�ดําเนินการตามที่กําหนดไว� 
2. ต้ังคณะกรรมการสอบทานข�อมูล
สารสนเทศให�ถูกต�องเปVนปXจจุบัน 
3. ติดตามผลการดําเนินงานอย5าง             
เปVนระบบและต5อเน่ือง 
 

 
 
 
31 ต.ค. 62 
นางสุดสวย งามดี 
31 ต.ค. 62 
นางสุดสวย งามดี 
31 ส.ค. 63 
นางสุดสวย งามดี 
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(ร�าง)คําส่ังแต�งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

คําส่ัง สพป./สพม........................ 
ท่ี................................................ 

เรื่อง แต3งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจําป@ ๒๕๖๒ 

................................ 
 เพื่อให�การดําเนินงานการประเมินผลการควบคุมภายในของสพป./ สพม.......................
ประจําป@ ๒๕๖๒ เปCนไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ"ท่ีกระทรวงการคลังกําหนด อาศัยอํานาจตาม            
ข�อ ๕ และ ข�อ ๘ ของหลักเกณฑ"กระทรวงการคลังว3าด�วยมาตรฐานและหลักเกณฑ"ปฏิบัติการควบคุม
ภายในสําหรับหน3วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ จึงแต3งต้ังคณะกรรมการทําหน�าท่ีเก่ียวกับการประเมินผล
การควบคุมภายใน ดังน้ี 

๑. คณะกรรมการอํานวยการประกอบด�วย 
           ผอ. สพป./สพม.                                                                                 ประธาน 
           รอง ผอ.เขตท่ีรับผิดชอบกลุ3มอํานวยการ                                                 รองประธาน 
           รอง ผอ.เขตทุกท3าน                                                                            กรรมการ 
           ผอ.กลุ3มอํานวยการ                                                           กรรมการและเลขานุการ 

        มีหน�าท่ี อํานวยการในการประเมินผลและกําหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน   
ให�เปCนไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ"ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน3วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ 

๒. คณะกรรมการดําเนินงานประกอบด�วย 
           ผอ.สพป./สพม.                                                                                   ประธาน 
           รอง ผอ.เขตท่ีรับผิดชอบกลุ3มอํานวยการ                                                 รองประธาน 
           รอง ผอ.เขตทุกท3าน                                                                            กรรมการ 
           ผอ.กลุ3มทุกกลุ3ม (ยกเว�น ผอ.ตสน.)                                                           กรรมการ 
           ผอ.กลุ3มอํานวยการ                                                           กรรมการและเลขานุการ 
           เจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบงานควบคุมภายใน                           กรรมการและผู�ช3วยเลขานุการ 

        มีหน�าท่ี รวบรวมกล่ันกรองและสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวม ประสานงาน 
จัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน3วยงาน (แบบ ปค.๑,๔,๕และแบบติดตาม ปค.๕) 

๓. คณะกรรมการจัดทํารายงานประเมินผลการควบคุมภายในหน3วยงานย3อยประกอบด�วย 
         ผู�อํานวยการกลุ3ม/หน3วย                                                                          ประธาน 
         บุคลากรของกลุ3ม/หน3วย                                                                         กรรมการ 
         เจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบงานควบคุมภายในของกลุ3ม/หน3วย                  กรรมการและเลขานุการ 
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 มีหน�าท่ี รวบรวมกล่ันกรองและสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของกลุ3ม/หน3วย 
ประสานงาน จัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน3วยงานย3อย(แบบ ปค.๕ และแบบ
แบบติดตาม ปค.๕) 

๔. ผู�สอบทานการควบคุมภายในของหน3วยงาน 
        นาย/นาง/นางสาว……………………………………………..ตําแหน3งผู�อํานวยการหน3วยตรวจสอบภายใน 

        มีหน�าท่ี สอบทานการควบคุมภายในและจัดทํารายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุม
ภายในของผู�ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.๖) 

          ท้ังน้ี  ต้ังแต3บัดน้ีเปCนต�นไป 

                   ส่ัง ณ วันท่ี ......... เดือน........................ พ.ศ............ 
 

                               ลงช่ือ ................................................. 
                                                                  (................................................) 
                                                           ตําแหน3ง ผอ.สพป./สพม.................... 
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แบบฟอร�มการสรุปความเสี่ยงของโรงเรียน 

งาน............................................ 

 
กิจกรรม 

 
ความถี่ 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู� การปรับปรุงการควบคุม หมายเหตุ 
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ปฏิทินการดําเนินงานระบบการควบคมุภายใน 

วัน เดือน ปL กิจกรรม หมายเหตุ 
ต้ังแต3วันท่ี       
๑ ต.ค. ของทุกป@ 

- แต3งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน สพฐ./สพท./
โรงเรียน 

ภายในวันท่ี ๓๑ 
ต.ค. ของทุกป@ 

โรงเรียนดําเนินการดังน้ี 
- แจ�งให�ทุกงานดําเนินการจัดทําแบบติดตาม ปค.๕ แบบ CSA 

และแบบ ปค.5 
- ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาจัดทําแบบติดตาม ปค.๕ 

แบบ ปค.๔  แบบ ปค.๕ และแบบ ปค.๑ 
- จัดส3งรายงานการควบคุมภายในให� สพท. 

โรงเรียน 

ภายในวันท่ี ๓๐ 
พ.ย. ของทุกป@ 

สพท. ดําเนินการดังน้ี 
- แจ�งให�ทุกกลุ3มดําเนินการจัดทําแบบติดตาม 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. 

สพท. 

ภายในวันท่ี ๓๑ 
ธ.ค. ของทุกป@ 

สพฐ. ดําเนินการดังน้ี 
- แจ�งให�ทุกสํานักดําเนินการจัดทําแบบติดตาม 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. 

  

สพฐ. 

ระหว3าง
ป@งบประมาณ  

- ติดตามทบทวนแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน            
ตามความเหมาะสม 

สพฐ. /
สพท./

โรงเรียน 

  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                  ๖๖ 



  

 
 

  

 

คณะทํางาน 

      ที่ปรึกษา 
          ๑. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน                                                     
          ๒. รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน                                               
          ๓. ผู�ช3วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
          ๔. ท่ีปรึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

     ประธานคณะทํางาน                
      นายสุรศักด์ิ อินศรีไกร                    ผู�อํานวยการสํานักอํานวยการ  

รักษาการในตําแหน3งท่ีปรึกษาด�านนโยบายและแผน               

    คณะทํางาน 
  ๑. นางนิตยา  เผือดจันทึก ผู�อํานวยการกลุ3มบริหารสํานักงาน สํานักอํานวยการ 
  ๒. นายนิพนธ"  พูลศิลป\ นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ สํานักอํานวยการ 
  ๓. นายทรงฤทธ์ิ อดทน นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ สํานักอํานวยการ 
  ๔. ว3าท่ีร�อยตรี มงคล เหล3าชัย เจ�าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักอํานวยการ 
  ๕. นางสาวกัลยรัตน" กองเพิ่มพูล พนักงานบันทึกข�อมูล สํานักอํานวยการ 
  ๖. นายพงษ"ภัทร เหล็กงาม พนักงานบันทึกข�อมูล สํานักอํานวยการ 
  ๗. นายสมมาต คําวัจนัง                   ข�าราชการบํานาญ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
  ๘. นายธีรวัฒน" คําศรี รองผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 
  ๙. นายสุเทพ  ศรบุญทอง รองผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 
๑๐. นางมะลิวรรณ  ศรีนา ผู�อํานวยการหน3วยตรวจสอบภายใน  

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
๑๑. นางพูลสมบัติ  พัสดร ผู�อํานวยการหน3วยตรวจสอบภายใน   

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ 
๑๒. นางสาวยุพา  ตันตินิพันธุ"กุล ผู�อํานวยการศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา   

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ 
๑๓. นางสาวณัฐภัสสร โชติสุต ผู�อํานวยการกลุ3มอํานวยการ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ 
๑๔. นายมานะ ครุธาโรจน" ผู�อํานวยการโรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร"คณาลัย  

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
๑๕. นายเจริญ ทองศิริ ผู�อํานวยการโรงเรียนสวนศรีวิทยา  

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11               
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๑๖. นายทรงพล ฐานวิสัย               ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านหนองมะค3า (ทองศรีสงเคราะห")                       
                                              สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
๑๗. นายสมยศ ภูสิงห"                ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านโดนอาว  
                                              สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 
๑๘. นายวารินทรD บุญเชิญ ผู�อํานวยการโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 
๑๙. นางกฤติยา โพธ์ิเสนา ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านเหล5าภูมีคําธาตุ  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 
 

    คณะบรรณาธิการกิจ 
  ๑. นายสุรศักด์ิ อินศรีไกร ผู�อํานวยการสํานักอํานวยการ  

รักษาการในตําแหน3งท่ีปรึกษาด�านนโยบายและแผน 
  ๒. นายสมมาต คําวัจนัง ข�าราชการบํานาญ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
  ๓. นางนิตยา เผือดจันทึก ผู�อํานวยการกลุ3มบริหารสํานักงาน สํานักอํานวยการ 
  ๔. นายนิพนธ"  พูลศิลป\ นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ สํานักอํานวยการ 
  ๕. นายทรงฤทธ์ิ อดทน นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ สํานักอํานวยการ 
  ๖. ว3าท่ีร�อยตรี มงคล เหล3าชัย เจ�าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักอํานวยการ 
  ๗. นางสาวกัลยรัตน" กองเพิ่มพูล พนักงานบันทึกข�อมูล สํานักอํานวยการ 
  ๘. นายพงษ"ภัทร เหล็กงาม พนักงานบันทึกข�อมูล สํานักอํานวยการ 
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