เอกสารประกอบการชี้แจง
แนวทางการจัดทารายงาน
ประเมินผลการควบคุมภายใน
สถานศึกษา
ประจาปี 2562

กลุ่มอานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑
เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสาหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ความว่าด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑
มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการ
ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนด
ตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๑/ว 5473 ลงวันที่
9 สิงหาคม 2562 เรื่อง การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจาปี
งบประมาณ 2562
ให้สถานศึกษาดาเนินการจัดส่งรายงานให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 10 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ให้จัดส่งดังนี้
แบบ ปค. ๑ : หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
แบบ ปค. ๔ : รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
แบบ ปค. ๕ : รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แบบติดตาม ปค. ๕ : รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
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ปฏิทินการดาเนินงานระบบการควบคุมภายใน
วัน เดือน ปี
ตั้งแต่วันที่
๑ ต.ค. ของทุกปี
ภายในวันที่ ๓๑
ต.ค. ของทุกปี

ภายในวันที่ ๓๐
พ.ย. ของทุกปี

ภายในวันที่ ๓๑
ธ.ค. ของทุกปี

ระหว่าง
ปีงบประมาณ

กิจกรรม
- แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน
โรงเรียนดาเนินการดังนี้
- แจ้งให้ทุกงานดาเนินการจัดทาแบบติดตาม ปค.๕ แบบ CSA
และแบบ ปค.5
- ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาจัดทาแบบติดตาม ปค.๕
แบบ ปค.๔ แบบ ปค.๕ และแบบ ปค.๑
- จัดส่งรายงานการควบคุมภายในให้ สพท.
สพท. ดาเนินการดังนี้
- แจ้งให้ทุกกลุ่มดาเนินการจัดทาแบบติดตาม ปค.๕ แบบ CSA
และแบบ ปค.5
- ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาจัดทาแบบติดตาม ปค.๕
แบบ ปค.๔ แบบ ปค.๕ และแบบ ปค.๑
- คณะกรรมการสรุปความเสี่ยงของสถานศึกษาลงในแบบ ปค.1
- กลุ่มอานวยการรวบรวม (ร่าง) แบบรายงาน สพท. และ
สถานศึกษาเสนอ ผอ.ตสน. เพื่อสอบทาน
- ผอ.ตสน. จัดทาแบบ ปค.๖
- จัดส่งรายงานการควบคุมภายในให้ สพฐ.
สพฐ. ดาเนินการดังนี้
- แจ้งให้ทุกสานักดาเนินการจัดทาแบบติดตาม ปค.๕ แบบ CSA
แบบ ปค.5 และแบบ ปค.๔
- ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาจัดทาแบบติดตาม ปค.๕
แบบ ปค.๔ แบบ ปค.๕ และแบบ ปค.๑
- สานักอานวยการรวบรวม (ร่าง) แบบรายงานดังกล่าว
เสนอ ผอ.ตสน. เพื่อสอบทาน
- ผอ.ตสน. จัดทาแบบ ปค.๖
- จัดส่งรายงานการควบคุมภายในให้ รมว.ศธ. และ สป.ศธ.
- ติดตามทบทวนแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ตามความเหมาะสม

หมายเหตุ
สพฐ./สพท./
โรงเรียน
โรงเรียน

สพท.

สพฐ.

สพฐ. /สพท./
โรงเรียน
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ระดับหน่วยงานย่อย
สถานศึกษา(4งาน)
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สรุปขั้นตอนการการประเมินและรายงาน
๑. หน่วยงานย่อยสถานศึกษา (สาหรับ 4 งาน)
แบบ ปค. ๕
(ปี ทีแ่ ล้ ว)

การประเมินด้ วยตนเอง
(CSA)

แบบติดตาม ปค. ๕

แบบ ปค. ๕ (ปี นี)้

ส่ งแบบ ปค. 5 และแบบติดตาม ปค.5
ให้ หน่ วยงาน (ร.ร.)

แบบฟอร์ มของหน่ วยงานย่ อย
แบบ ปค.๕ : รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แบบติดตาม ปค.๕ : รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน

-4ข้อ(1) นาแบบ ปค.5 ของปีที่แล้ว มาติดตามผลการดาเนินงานว่าได้ดาเนินการปรับปรุงควบคุมภายในหรือไม่ ผลเป็นอย่างไร แล้วสรุปลงในแบบติดตามปค.5

ตัวอย่ าง
กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียน………………………………………………………….
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาการดาเนินงานปีสิ้นสุด วันที่ 30 เดือนกันยายน 2561
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆที่สาคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
(1)
งานยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (O-Net) เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนจากการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( ONet) ป.6 และม.3 ให้สูงขึ้น
ร้อยละ 3

แบบ ปค.5

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่มีอยู่

(2)

(3)

(4)

(5)

การปรับปรุง
การควบคุม
ภายใน
(6)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
(7)

ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนจากการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O –Net) ป.6 และ
ม.3 ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย

1. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล Test blue
print
2. วางแผนการพัฒนาและการทดสอบ
ให้ครอบคลุมมาตรฐานและตัวชี้วัดตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก
3. กาหนดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
4. พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐาน
การศึกษา
5. ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
6. ดาเนินการวัด ติดตามและ
ประเมินผล
7. สรุปและรายงานผล

กิจกรรมการควบคุม
ที่กาหนดไว้มีการปฏิบตั ิ
ซึ่งสามารถลดความเสี่ยง
ลงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยัง
ไม่บรรลุวตั ถุประสงค์
ที่กาหนดไว้

ลงชื่อ

งานยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (O – NET)
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
กาหนด เนื่องจาก
1.การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ไม่สอดคล้อง ตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดที่
กาหนด
2. ครูมีทักษะในการจัดการ
เรียนการสอน การคิด
วิเคราะห์ไม่เพียงพอ

1. ส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนา
ครูในการจัดการ
เรียนการสอน
2. สร้างเครือข่าย
ทางวิชาการ
ภายในและ
ภายนอก
3. พัฒนาระบบ
นิเทศให้เข้มแข็ง

ผู้รายงาน

( นางอัมพร ยิ้มแย้ม )
ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

31 ม.ค.256๓
นายรัก ใจดี
31 มี.ค.256๓
นายรัก ใจดี
31 ม.ค.256๓
นายรัก ใจดี

-5กลุม่ บริหารงานวิชาการ โรงเรียน.............................................................
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของ
รัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดาเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆที่
สาคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์
(1)
งานยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน (O-Net) เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจากการ
ทดสอบระดับชาติขั้น
พื้นฐาน ( O-Net) ป.
6 และม.3 ให้สูงขึ้น
ร้อยละ 3

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู่

(2)

(3)

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
จากการทดสอบ
ระดับชาติขั้น
พื้นฐาน
(O –Net) ป.6
และม.3 ไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย

1. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
Test blue print
2. วางแผนการพัฒนาและ
การทดสอบให้ครอบคลุม
มาตรฐานและตัวชี้วัดตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก
3. กาหนดกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้
4. พัฒนาคลังข้อสอบ
มาตรฐานการศึกษา
5. ดาเนินการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้
6. ดาเนินการวัด ติดตามและ
ประเมินผล
7. สรุปและรายงานผล

การประเมินผล
การควบคุม
ภายใน
(4)

ความเสี่ยงที่มีอยู่

กิจกรรมการควบคุม
ที่กาหนดไว้มีการ
ปฏิบัติ ซึ่งสามารถ
ลดความเสีย่ งลงได้
ในระดับหนึ่ง แต่ยัง
ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์
ที่กาหนดไว้

งานยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (O –
NET)
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
กาหนด เนื่องจาก
1.การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูไ้ ม่สอดคล้อง
ตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดที่กาหนด
2. ครูมีทักษะในการ
จัดการเรียนการสอน
การคิด วิเคราะห์ไม่
เพียงพอ

(5)

ลงชื่อ

แบบติดตาม ปค 5

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน
(6)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข้อคิดเห็น

(7)

(8)

1. ส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนาครู
ในการจัดการเรียน
การสอน
2. สร้างเครือข่าย
ทางวิชาการภายใน
และภายนอก
3. พัฒนาระบบ
นิเทศให้เข้มแข็ง

31 ม.ค.256๓
นายรัก ใจดี
31 มี.ค.256๓
นายรัก ใจดี
31 ม.ค.256๓
นายรัก ใจดี

ผู้รายงาน

( นางอัมพร ยิ้มแย้ม )
ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562

จากการติดตามเอกสารพบว่า
1. มีการพัฒนาครู โดยจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอน
2.มีการสร้างเครือข่ายทาง
วิชาการครอบคลุมเป้าหมาย
3. มีการพัฒนารูปแบบการ
นิเทศโดยใช้ COACHING และ
กระบวนการ PLC
ผลการดาเนินงาน
การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ
3.5 และสามารถลดความ
เสี่ยงลงในระดับที่ยอมรับได้

-6ข้อ(2) นากิจกรรม/งานในระดับหน่วยงานย่อยมาวิเคราะห์หาความเสี่ยงตามแบบประเมินการควบคุมภายใน
ด้วยตนเอง Control Self Assessment (แบบ CSA)

ตัวอย่ าง

แบบประเมินการควบคุมภายในด้ วยตนเอง(Control self Assessment : CSA)
กลุ่ม บริ หารงานวิชาการ โรงเรียน …………………………………………………
1. ให้วิเคราะห์ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานหรือภารกิจตามแผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานพร้อมระบุวัตถุประสงค์ จานวน 1 เรื่อง (นาข้อมูลไปใส่ ปค.5 ช่อง 1)
1.1 เรื่อง การนิเทศการศึกษา
1.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้ได้รับความรู้ เพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น
2) เพื่อเสริมสร้างขวัญและกาลังใจในการทางานของบุคลากร
2. ภารกิจนั้น มีขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติอะไรบ้าง หรือทาอย่างไรที่จะทาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
2.1 จัดระบบการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา
2.2 ดาเนินการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลาย และเหมาะสมกับสถานศึกษา
2.3 ประเมินผลการจัดระบบ และกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา
2.4 พัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนของสถานศึกษาโดยความ
ร่วมมือกับเขตพื้นที่การศึกษาอย่างใกล้ชิด
2.5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ การจัดระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับสถานศึกษา
อื่น หรือเครือข่ายการนิเทศการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา
3. ให้วิเคราะห์ว่าขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติจริง (จากข้อ 2) ในขณะประเมินปฏิบัติอย่างไร
ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติ (จากข้อ 2) การดาเนินการ (นาข้อมูลไปใส่แบบ ปค.5 ช่องที่ 3 )
3.1 จัดระบบการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการ - มีการจัดระบบการนิเทศงานวิชาการ และการจัดการเรียน
สอนภายในสถานศึกษา
การสอนภายในสถานศึกษา โดยมีโครงสร้างการดาเนินงาน
ชัดเจน
3.2 ดาเนินการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการ - มีการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอน ตามปฏิทินที่
สอนในรูปแบบหลากหลาย และเหมาะสมกับ
กาหนดไว้ แต่ยังขาดรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย ไม่
สถานศึกษา
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
3.3 ประเมินผลการจัดระบบ และกระบวนการนิเทศ - มีการประเมินผลระบบและกระบวนการนิเทศการศึกษา
การศึกษาในสถานศึกษา
ภายในสถานศึกษาตามแผนที่กาหนด
3.4 พัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการ - มีการพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการและ
และการเรียนการสอนของสถานศึกษา โดยความ การเรียนการสอนของสถานศึกษา โดยความร่วมมือกับเขต
ร่วมมือกับเขตพื้นที่การศึกษาอย่างใกล้ชิด
พื้นที่การศึกษาอย่างใกล้ชิด
3.5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์การจัดระบบ
นิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับสถานศึกษา
อื่น หรือเครือข่ายการนิเทศการศึกษาภายใน
เขตพื้นที่การศึกษา

- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ การ
นิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับสถานศึกษาอื่น ทั้ง
ภายในเขตพื้นที่การศึกษาเป็นบางโอกาส แต่การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับสถานศึกษาอื่นภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา หรือการ
เชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ยังทาได้ไม่เพียงพอ

-74. ขัน้ ตอนหรือกระบวนการที่ปฏิบัติอยู่เป็นอย่างไร (บรรลุวัตถุประสงค์/ไม่บรรลุวัตถุประสงค์)
ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยงอะไร
4.1 จากการประเมินผลการควบคุม พบว่า กิจกรรมการควบคุมที่กาหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความ
เสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนด (นาข้อมูลไปใส่ใน แบบ ปค.5 ช่องที่ 4 )
4.2 ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยง (นาข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.5 ช่องที่ 2
จากการดาเนินการงานการนิเทศการศึกษา ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจาก
4 2.1 การนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนยังขาดรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย ไม่สอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา
4.2.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาอื่นภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา หรือการเชิญวิทยากร
ภายนอกมาให้ความรู้ยังทาได้ไม่เพียงพอ
5. จากผลการประเมินถ้าพบว่ายังมีความเสี่ยงอยู่ (ปัญหา)ว่าเกิดจากสาเหตุอะไร จะแก้ไขอย่างไร ใครเป็นคนแก้ไข
ปัญหา/สาเหตุ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
(แบบ ปค.5 ช่องที่ 5 )
ปัญหา : 1. รูปแบบและวิธีการการนิเทศงาน
วิชาการ และการเรียนการสอนยังไม่มี
ความหลากหลาย และไม่สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา
สาเหตุ :
1. ขาดการวางแผนและจัดระบบการนิเทศ
ภายในแบบมีส่วนร่วม
2. ขาดการนาข้อมูลจากการประเมิน
ภายใน มาใช้ในการวางแผนจัดระบบการนิเทศ
เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
ปัญหา:2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
สถานศึกษาอื่นภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา
หรือการเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้
ยังทาได้ไม่เพียงพอ
สาเหตุ :
1. ครูและบุคลากรมีภารกิจอื่นนอกเหนือ
จากงานการสอนมาก
2. ไม่ได้กาหนดแผนงาน หรือโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาอื่นภายนอก
เขตพื้นที่การศึกษา หรือเชิญวิทยากรภายนอก
มาให้ความรู้ไว้ชัดเจน

การแก้ไข
(การปรับปรุงการควบคุม)
(แบบ ปค.5 ช่องที่ 6 )

กาหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
แบบ ปค.5 ช่องที่ 7 )

- จัดให้มีการประชุมวางแผนกาหนด
เป้าหมายและวิธีการดาเนินงาน
ร่วมกันโดยใช้กระบวนการชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
- จัดให้มีปฏิทินกากับติดตามการ
ดาเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ

1๒-1๔ พ.ย. 62
นายใหม่ รักหมู่
หัวหน้ากลุ่มวิชาการ

-กาหนดแผนงาน หรือโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาอื่น
ภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา หรือ
เชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ไว้
ชัดเจนในแผนปฏิบัติการประจาปี
- จัดให้มีปฏิทินกากับติดตามการ
ดาเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ

2๖-๒๘ พ.ย. 62
นายใหม่ รักหมู่
หัวหน้ากลุ่มวิชาการ

19- ๒๑ พ.ย. 62
นายใหม่ รักหมู่
หัวหน้ากลุ่มวิชาการ

๒9- ๓๐ พ.ย. 62
นายใหม่ รักหมู่
หัวหน้ากลุ่มวิชาการ

ข้อ(3) นากิจกรรมที่ยังไม่ลดความเสี่ยงจาก ข้อ(1) (ถ้ามี) + สิ่งที่พบจากประเมินใน ข้อ(2) มาสรุปลงในแบบ ปค.5
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ตัวอย่ าง

แบบ ปค. ๕

งานบริหารวิชาการ โรงเรียน……………………………………………………………..
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาการดาเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
(1)
การนิเทศการศึกษา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรใน
หน่วยงานให้ได้รับความรู้ เพิ่ม
ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ให้ดีขึ้น
2. เพื่อเสริมสร้างขวัญและ
กาลังใจในการทางานของ
บุคลากร

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่
มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุม
ภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

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

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

กิจกรรมการ
ควบคุมที่ปฏิบัติ
อยู่จริงสามารถ
ลดความเสี่ยงได้
ในระดับหนึ่งแต่
ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้

1. รูปแบบและวิธีการการ
นิเทศงาน วิชาการ และการ
เรียนการสอนยังไม่มี
ความหลากหลาย และไม่
สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษาเนื่องจาก
1.1 ขาดการวางแผนและ
จัดระบบการนิเทศภายใน
แบบมีส่วนร่วม
1.2 ขาดการนาข้อมูลจาก
การประเมินภายในมาใช้ใน
การวางแผนจัดระบบการ
นิเทศเพื่อให้สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา

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

1๒-1๔ พ.ย. 62
นายใหม่ รักหมู่
หัวหน้ากลุ่มวิชาการ

19- ๒๑ พ.ย. 62
นายใหม่ รักหมู่
หัวหน้ากลุ่มวิชาการ

-9ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
(1)

ความเสี่ยง

(2)

การควบคุมภายในที่มีอยู่

การ
ประเมินผล
การควบคุม
ภายใน

(3)

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(5)

(6)

(7)

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

2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
สถานศึกษาอื่นภายนอกเขตพื้นที่
การศึกษา หรือการเชิญวิทยากร
ภายนอกมาให้ความรู้ยังทาได้ไม่
เพียงพอ เนื่องจาก
2.1 ครูและบุคลากรมีภารกิจอื่น
นอกเหนือจากงานการสอนมาก
2.2 ไม่ได้กาหนดแผนงานหรือ
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
สถานศึกษาหรือเชิญวิทยากร
ภายนอกมาให้ความรู้ไว้ชัดเจน

- กาหนดแผนงาน หรือ 2๖-๒๘ พ.ย. 62
โครงการแลกเปลี่ยน
นายใหม่ รักหมู่
เรียนรู้กับสถานศึกษาอื่น
หัวหน้า
ภายนอกเขตพื้นที่
กลุ่มวิชาการ
การศึกษาหรือเชิญ
วิทยากรภายนอกมาให้
ความรู้ไว้ชัดเจนใน
๒9- ๓๐ พ.ย.62
แผนปฏิบัติการประจาปี นายใหม่ รักหมู่
- จัดให้มีปฏิทินกากับ
หัวหน้า
ติดตามการดาเนินงาน
กลุ่มวิชาการ
ตามแผนอย่างเป็นระบบ

ลายมือชื่อ………………............................
ตาแหน่ง………หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ.....
วันที่ 15 เดือน…ตุลาคม...พ.ศ. ....2562...........
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ระดับสถานศึกษา
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๒. หน่วยงาน (สถานศึกษา)

แบบ ปค. ๕
(ปีที่แล้ว)

แบบติดตาม ปค. ๕

แบบประเมิน ๕ องค์ ประกอบ
ของการควบคุมภายใน

สรุปความเสี่ยงลงใน
แบบ ปค. ๔
สรุปความเสี่ยงลงในแบบ ปค. ๕
(ปี นี)้
จัดทาแบบ ปค. ๑
ส่ งแบบ ปค.1, ปค.4, ปค.5 และแบบติดตาม ปค. 5
ไปยัง สพม.10
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562

แบบฟอร์มของ หน่วยงาน(สถานศึกษา)
แบบ ปค. ๑ : หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
แบบ ปค. ๔ : รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
แบบ ปค. ๕ : รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แบบติดตาม ปค. ๕ : รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน

สรุปความเสี่ยงจาก
แบบ ปค.5 ของทุกงาน
งาน
(กลุ่ม)
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สถานศึกษา ให้ดาเนินการดังนี้
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน
๒. นาแบบ ปค.๕ (ของปี 2561) มาติดตามผลการดาเนินงานว่าได้ดาเนินการตามแผนการปรับปรุง การ
ควบคุมภายในหรือไม่ ผลเป็นอย่างไร แล้วสรุปลงในแบบติดตาม ปค. ๕
๓. ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๕ องค์ประกอบ) ในระดับหน่วยงาน (สถานศึกษา)แล้ว
สรุปลงในแบบ ปค. ๔
๔. เมื่อดาเนินการตามข้อ ๑-๓ เรียบร้อยแล้ว ให้นากิจกรรม/งานที่ผลการดาเนินงานยังไม่ลดความเสี่ยงลง
ตามข้อ ๒ และกิจกรรม/งานที่เป็นความเสี่ยงที่พบใหม่ตามข้อ ๓ และแบบ ปค.๕ ของกลุ่ม/งาน ที่ส่ง
มาให้หน่วยงาน โดยให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาคัดเลือกกิจกรรม/งานที่เป็นความเสี่ยงในระดับ
หน่วยงาน แล้วสรุปลงในแบบ ปค. ๕
๕. นารายละเอียดของกิจกรรม/งานที่ปรากฏในแบบ ปค.๕ มาใส่ในแบบ ปค. ๑
6. สถานศึกษาให้จัดส่งแบบ ปค.1 แบบ ปค.4 แบบปค.5 และแบบติดตาม ปค.5 ให้สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562

(1) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการควบคุมภายใน
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ตัวอย่ าง

คาสั่งโรงเรียน.................................................
ที…่ ....... /2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจาปี 2562
...........................................................
เพื่อให้การดาเนินงานการประเมินผลการควบคุมภายในของโรงเรียน................................................
ประจาปี 2562 เป็นไปตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนดว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2561 ดังนี้
1. คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วย
1.1 นาย.............................
ผู้อานวยการสถานศึกษา
ประธานกรรมการ
1.2 นาย............................... รองผู้อานวยการสถานศึกษา
กรรมการ
1.3 นาง......................
หัวหน้างานบริหารวิชาการ
กรรมการ
1.4 นาง......................
หัวหน้างานริหารงบประมาณ
กรรมการ
1.5 นาง.................................... หัวหน้างานบริหารงานบุคคล
กรรมการ
1.6 นาง.................................... หัวหน้างานบริหารทั่วไป
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ อานวยการและกาหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจาปี 2562
2.คณะกรรมการดาเนินงาน ประกอบด้วย
1.1 นาย.................................. ผู้อานวยการสถานศึกษา
ประธานกรรมการ
1.2 นาย.................................. รองผู้อานวยการสถานศึกษา
กรรมการ
1.3 นาง......................
หัวหน้างานบริหารวิชาการ
กรรมการ
1.4 นาง............................
หัวหน้างานบริหารงบประมาณ กรรมการ
1.5 นาง................................. หัวหน้างานบริหารงานบุคคล
กรรมการ
1.6 นาง.................................. หัวหน้างานบริหารทั่วไป
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ รวบรวมกลั่นกรองและสรุปผลการประเมินฯ ตามแบบ ปค.1,4,5 และแบบติดตาม ปค.5
3. คณะกรรมการจัดทารายงานประเมินผลการควบคุมภายในหน่วยงานย่อย ประกอบด้วย
3.1 หัวหน้างานทุกงาน
ประธานกรรมการ
3.2 บุคลากรของทุกงาน
กรรมการ
3.4 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบของทุกงาน
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ รวบรวมกลั่นกรองและสรุปผลการประเมินฯ ตามแบบ ปค.5 และแบบติดตาม ปค.5
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่...........เดือน...................... พ.ศ. 2562
(นาย.............................................)
ผู้อานวยการโรงเรียน..............................................

-14(2) นาแบบ ปค.5 (ของปีงบประมาณ 2561) มาติดตามผลการดาเนินงานว่าได้ดาเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในหรือไม่ แล้วสรุปลงในแบบติดตาม ปค. 5

ตัวอย่ าง

โรงเรียน………………………………………………………….
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาการดาเนินงานปีสิ้นสุด วันที่ 30 เดือนกันยายน 2561
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆที่สาคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
(1)
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
งานยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (O-Net) เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนจากการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน
( O-Net) ป.6 และม.3 ให้
สูงขึ้น ร้อยละ 3

แบบ ปค.5

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่มีอยู่

(2)

(3)

(4)

(5)

การปรับปรุง
การควบคุม
ภายใน
(6)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
(7)

ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนจากการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O –Net) ป.6 และ
ม.3 ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย

1. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล Test blue
print
2. วางแผนการพัฒนาและการทดสอบ
ให้ครอบคลุมมาตรฐานและตัวชี้วัดตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก
3. กาหนดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
4. พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐาน
การศึกษา
5. ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
6. ดาเนินการวัด ติดตามและ
ประเมินผล
7. สรุปและรายงานผล

กิจกรรมการควบคุม
ที่กาหนดไว้มีการปฏิบตั ิ
ซึ่งสามารถลดความเสี่ยง
ลงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยัง
ไม่บรรลุวตั ถุประสงค์
ที่กาหนดไว้

ลงชื่อ

งานยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (O – NET)
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
กาหนด เนื่องจาก
1.การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ไม่สอดคล้อง ตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดที่
กาหนด
2. ครูมีทักษะในการจัดการ
เรียนการสอน การคิด
วิเคราะห์ไม่เพียงพอ

1. ส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนา
ครูในการจัดการ
เรียนการสอน
2. สร้างเครือข่าย
ทางวิชาการ
ภายในและ
ภายนอก
3. พัฒนาระบบ
นิเทศให้เข้มแข็ง

ผู้รายงาน

( นายมิตร โปร่งใส )
ตาแหน่ง ผอ.ร.ร.................
วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

31 ม.ค.256๓
กลุ่มงานวิชาการ
31 มี.ค.256๓
กลุ่มงานวิชาการ
31 ม.ค.256๓
กลุ่มงานวิชาการ
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ตัวอย่ าง
โรงเรียน................................................. ............
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ
ดาเนินการหรือภารกิจ
อื่นๆที่สาคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
(1)
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน (O-Net) เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจาก
การทดสอบระดับชาติขั้น
พื้นฐาน ( O-Net) ป.6 และ
ม.3 ให้สูงขึ้นร้อยละ 3

ความเสี่ยง
(2)

การควบคุมภายในที่มีอยู่
(3)

แบบติดตาม ปค 5

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่มีอยู่

(4)

(5)

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

(6)
(7)

ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนจากการ
ทดสอบระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน
(O –Net) ป.6
และม.3 ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย

1. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล Test
blue print
2. วางแผนการพัฒนาและการ
ทดสอบให้ครอบคลุมมาตรฐาน
และตัวชี้วัดตามกลุ่มสาระการ
เรียนรูห้ ลัก
3. กาหนดกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้
4. พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐาน
การศึกษา
5. ดาเนินการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้
6. ดาเนินการวัด ติดตามและ
ประเมินผล
7. สรุปและรายงานผล

กิจกรรมการควบคุม
ที่กาหนดไว้มีการ
ปฏิบัติ ซึ่งสามารถลด
ความเสีย่ งลงได้ใน
ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
บรรลุวตั ถุประสงค์
ที่กาหนดไว้

งานยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (O –
NET)
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
กาหนด เนื่องจาก
1.การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูไ้ ม่สอดคล้อง
ตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดที่กาหนด
2. ครูมีทักษะในการ
จัดการเรียนการสอน
การคิด วิเคราะห์ไม่
เพียงพอ
ลงชื่อ

1. ส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนาครู
ในการจัดการเรียน
การสอน
2. สร้างเครือข่าย
ทางวิชาการภายใน
และภายนอก
3. พัฒนาระบบ
นิเทศให้เข้มแข็ง

31 ม.ค.256๓
กลุ่มงานวิชาการ
31 มี.ค.256๓
กลุ่มงานวิชาการ
31 ม.ค.256๓
กลุ่มงานวิชาการ

ผู้รายงาน

( นายมิตร โปร่งใส )
ตาแหน่ง ผอ.ร.ร.......................................
วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562

วิธีการติดตามและสรุปผล
การประเมิน/ข้อคิดเห็น
(7)
จากการติดตามเอกสารพบว่า
1. มีการพัฒนาครู โดยจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอน
2.มีการสร้างเครือข่ายทาง
วิชาการครอบคลุมเป้าหมาย
3. มีการพัฒนารูปแบบการ
นิเทศโดยใช้ COACHING และ
กระบวนการ PLC
ผลการดาเนินงาน
การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ
3.5 และสามารถลดความ
เสี่ยงลงในระดับที่ยอมรับได้

-16(3) ประเมิ น องค์ ป ระกอบของการควบคุ ม ภายใน (๕ องค์ ป ระกอบ) ในระดั บ หน่ ว ยงาน
(สถานศึกษา) แล้วนาไปสรุปในแบบ ปค. ๔
ตัวอย่าง
แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
จุดที่ควรประเมิน
ความเห็น/คาอธิบาย
(๑)
(๒)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม
(๑) หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่า - มีการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ของความซื่อตรงและจริยธรรม
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
- ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วม....
(กิจกรรม/งาน/โครงการที่ส่งเสริมความซื่อตรงและ
จริยธรรม)...
- ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ถูกลงโทษ
ทางวินัย จรรยาบรรณด้านความซื่อตรงและจริยธรรม
ฯลฯ
(๒) ผู้ กากั บ ดูแลของหน่ ว ยงานแสดงให้ เห็ นถึ ง - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุม
ความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กากับ ภายใน
ดู แ ลให้ มี ก ารพั ฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ ง การควบคุ ม - มีการประชุมให้ความรู้และจัดทารายงานการควบคุม
ภายใน รวมถึ ง การด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การ ภายใน
ควบคุมภายใน
- มีการกระจายอานาจการบริหารจัดการตามภารกิจ
ของหน่วยงานและสอบทานงาน
- มีการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ฯลฯ
(๓) หั วหน้าหน่ วยงานจัดให้ มีโ ครงสร้างองค์กร - มีแผนภูมิโครงสร้างตามกรอบภารกิจงานและกาหนด
สายการบั ง คั บ บั ญ ชาอ านาจหน้ า ที่ แ ละความ สายบังคับบัญชาตามโครงสร้างที่กาหนดพร้อมแบบ
รับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ บรรรยายลักษณะงาน
ของหน่วยงานของรัฐภายใต้การกากับดูแลของ - มีคาสั่งมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร
ผู้กากับดูแล
ฯลฯ
(๔) หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น - หน่วยงานส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนา เช่น
ในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากร อบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาดูงาน
ที่ มี ค ว ามรู้ ค ว ามส ามา รถที่ ส อดคล้ องกั บ - มีกิจกรรมโครงการสร้างแรงจูงใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
เช่น OBEC AWARDS
ฯลฯ

-17จุดที่ควรประเมิน
ความเห็น/คาอธิบาย
(๑)(ต่อ)
(๒)(ต่อ)
(๕) หน่วยงานกาหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และ - มีคาสั่งมอบหมายงานตามภารกิจ
ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบ - มีคาสั่งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุม
การควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ภายใน
ของหน่วยงาน
ฯลฯ
สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ
โรงเรียน....................................... มีสภาพแวดล้อมด้านความซื่อตรงและคุณธรรมด้านบริหาร
จัดการโครงสร้างการมอบอานาจหน้าที่รับผิดชอบและการสร้างแรงจูงใจพัฒนาการปฏิบัติงานและ
พัฒนาบุคลากรอยู่ระดับดี
ผู้ประเมิน คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของโรงเรียน..............
วันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

-18จุดที่ควรประเมิน
ความเห็น/คาอธิบาย
(๑)
(๒)
๒. การประเมินความเสี่ยง
(๖) หน่ ว ยงานระบุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารควบคุ ม - มีการระบุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานใน
ภายในของการปฏิ บั ติ ง านให้ ส อดคล้ อ ง แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกับ
กับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและ หน่วยงานต้นสังกัด
เพี ย งพอที่ จ ะสามารถระบุ แ ละประเมิ น ความ - มีการระบุวัตถุประสงค์ในแผนปฏิบัติการได้
เสี่ยง
ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
- มีการประเมินความเสี่ยงตามวัตถุประสงค์
ฯลฯ
(๗) หน่ ว ยงานระบุ ค วามเสี่ ย งที่ มี ผ ลต่ อ การ - มีการระบุความเสี่ยงจากปัจจัยความเสี่ยงทั้ง
บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารควบคุ ม ภายในอย่ า ง ภายในและภายนอก
ครอบคลุ ม ทั้ งหน่ ว ยงานและวิ เคราะห์ ความ -มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์การ
เสี่ยงเพื่อกาหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น
บริหารจัดการความเสี่ยงให้ครอบคลุมภารกิจ
ของ สพท./สถานศึกษา
- มีการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง
(CSA : Control Self Assessment)
- มีการจัดลาดับความเสี่ยง
ฯลฯ
(๘) หน่ ว ยงานพิ จ ารณาโอกาสที่ อ าจเกิ ด - มีการประชุมพิจารณาโอกาสของความเสี่ยงที่
การทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยง อาจเกิดการทุจริต
ที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
- มี แผนโครงการ/กิจกรรมในการป้องปรามการ
ทุจริต
ฯลฯ
(๙) หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลง - มีการประชุมพิจารณาประเด็นที่อาจมี
ที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อระบบ
ผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน
การควบคุมภายใน
- มีการวิเคราะห์การประเมินการควบคุมภายใน
ด้วยตนเอง(CSA : Control Self Assessment)
ฯลฯ
สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ
โรงเรียน................. มีการประเมินความเสี่ยง โดยกาหนดวัสถุประสงค์ระบุปัจจัย วิเคราะห์
ความเสี่ยง และกาหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
ผู้ประเมิน คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของโรงเรียน
วันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

-19จุดที่ควรประเมิน
ความเห็น/คาอธิบาย
(๑)
(๒)
๓. กิจกรรมการควบคุม
(๑ ๐) ห น่ ว ยง าน ระ บุ แ ละ พั ฒ นา กิ จ กร ร ม - มีคู่มือการปฏิบัติงาน
การควบคุ ม เพื่ อ ลดความเสี่ ย งในการบรรลุ - มีคาสั่งมอบหมายงาน
วัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- มีกาหนดมาตรการปฏิบัติงาน
- มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ฯลฯ
(๑ ๑) ห น่ ว ยง าน ระ บุ แ ละ พั ฒ นา กิ จ กร ร ม - มีการจัดทาโปรแกรมควบคุมงบประมาณด้วย
การควบคุม ทั่ว ไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุ น อิเล็กทรอนิกส์
การบรรลุวัตถุประสงค์
- มีการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)
- มีระบบขอใช้บริการต่างๆ ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น การใช้รถ การขอใช้ห้อง
ประชุม การลงเวลาในการปฏิบัติงาน
ฯลฯ
(๑๒) หน่ ว ยงานจั ด ให้ มี กิ จ กรรมการควบคุ ม - มี แผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยกาหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสาเร็จ - มีแผนปฏิบัติการประจาปี
ที่ ค าดหวั ง และขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ น า - มีกิจกรรม/โครงการควบคุมความเสี่ยง
นโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง
- มีรายงานผลการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน
- มีบันทึกการประชุมที่เกี่ยวกับการควบคุมภายใน
ฯลฯ
สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ
โรงเรียน........................... มีกิจกรรมการควบคุมอย่างเพียงพอและเหมาะสม

ผู้ประเมิน คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของโรงเรียน
วันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

-20-

จุดที่ควรประเมิน
(๑)
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร
( ๑ ๓ ) ห น่ ว ย ง า น จั ด ท า ห รื อ จั ด ห า แ ล ะ
ใ ช้ ส า ร ส น เ ท ศ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง แ ล ะ มี คุ ณ ภ า พ
เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามการควบคุ ม
ภายในที่กาหนด

ความเห็น/คาอธิบาย
(๒)
-หน่วยงานมีการจัดทาข้อมูล สารสนเทศไม่
ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
เนื่องจากบุคลากรขาดความรู้และทักษะในการ
จัดระบบสารสนเทศจึงควรมีการปรับปรุงแก้ไข
โดยส่งผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมให้มีความรู้
และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มทักษะในการจัดทาระบบ
สารสนเทศ

(๑๔) หน่ ว ยงานมี ก ารสื่ อ สารภายในเกี่ ย วกั บ
ส า ร ส น เ ท ศ ร ว ม ถึ ง วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ แ ล ะ
ความรั บ ผิ ด ชอบที่ มี ต่ อ การควบคุ ม ภายใน
ซึ่งมีความจาเป็นในการสนับสนุนให้มี การปฏิบัติ
ตามการควบคุมภายในที่กาหนด

-มีการประชุม VDO Conference เพื่อสื่อสาร
ทางอิเล็กทรอนิกส์
-มีการประชุมผู้อานวยการ สพท./สถานศึกษา
- มี OBEC LINE
- มีเว็บไซต์ของ สพท./สถานศึกษา
- มีวารสารประชาสัมพันธ์ของ สพท./สถานศึกษา
ฯลฯ
(๑๕) หน่วยงานมีการสื่อสารกั บบุคคลภายนอก - มีช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น เว็บบอร์ด ,
เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การปฏิ บั ติ ต าม เว็บไซต์
การควบคุมภายในที่กาหนด
- มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
- มีช่องทางการแจ้งร้องเรียนการทุจริต
- มีกล่องรับเรื่องร้องทุกข์
ฯลฯ
สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ
โรงเรียน.................... มีระบบสารสนเทศและการสื่อสารยังไม่มีประสิทธิภาพ
ผู้ประเมิน คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของโรงเรียน............
วันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

-21จุดที่ควรประเมิน
(๑)
๕. กิจกรรมการติดตามผล
(๑๖) หน่ ว ยงานระบุ พั ฒ นาและด าเนิ น การ
ประเมิ น ผลระหว่ า งการปฏิ บั ติ ง านและหรื อ
การประเมิ น ผลเป็ น รายครั้ ง ตามที่ ก าหนด
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความมั่ น ใจว่ า ได้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต าม
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
(๑๗) หน่วยงานประเมินผลและสื่อสาร
ข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายใน
อย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กากับดูแล
เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไข
ได้อย่างเหมาะสม

ความเห็น/คาอธิบาย
(๒)
- มีคาสั่งมอบหมายงาน
- มีระบบการสอบทานการปฏิบัติงานตามสาย
บังคับบัญชา
- มีคาสั่งแต่งตั้งประเมินผลการปฏิบัติงาน
ฯลฯ
- มีการรายงานผลการดาเนินงานให้กับผู้บริหาร
ของ สพท./สถานศึกษา
- มีรายงานผลการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
- มีรายงานการประเมินตนเองของบุคลากร
- (Self Assessment Report : SAR)
ของสถานศึกษา
- มีรายงานจุดอ่อนและข้อร้องเรียนของการ
ดาเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างทันกาล
ฯลฯ

สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ
โรงเรียน................... มีการติดตามและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้ประเมิน คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของโรงเรียน.........
วันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

-22จากการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ พบว่า
องค์ประกอบที่ 4 เรื่องสารสนเทศและการสื่อสารมีการจัดทาข้อมูล สารสนเทศไม่ครบถ้วนถูกต้อง
และเป็นปัจจุบันเนื่องจากบุคลากรขาดความรู้และทักษะในการจัดระบบสารสนเทศจึงควรมีการ
ปรับปรุงแก้ไขโดยส่งผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมให้มีความรู้และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มทักษะในการ
จัดทาระบบสารสนเทศ (นามาสรุปในแบบ ปค.4)
ตัวอย่าง

แบบ ปค.๔

โรงเรียน..........
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาดาเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
องค์ประกอบการควบคุมภายใน
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม
หน่ วยงานมีการยึ ดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง
และจริ ย ธรรม ฝ่ า ยบริ ห ารมี ค วามเป็ น อิ ส ระ
ทางการบริ ห ารและก ากั บ ดู แ ลให้ มี ก ารพั ฒ นาหรื อ
ปรั บ ปรุ ง การควบคุม ภายใน รวมถึ งการดาเนิ นการ
เกี่ ย วกั บ การควบคุ ม ภายใน มี โ ครงสร้ า งองค์ ก ร
สายการบั ง คั บ บั ญ ช าอ านาจหน้ า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบที่เหมาะสมมีการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและ
รั ก ษ า บุ ค ล า ก ร ที่ มี ค ว า ม รู้ ค ว า ม ส า ม า ร ถ
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผลการปฏิ บั ติ ง านตามระบบ
การควบคุ ม ภายใน เพื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
หน่วยงาน
2. การประเมินความเสี่ยง
หน่วยงานกาหนดวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน
ของการปฏิ บั ติ ง านได้ ส อดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์
ขององค์ ก ร ได้ อ ย่ า งชั ด เจน เพี ย งพอมี ก ารระบุ
ความเสี่ ย ง วิเ คราะห์ ความเสี่ ย งเพื่ อก าหนดวิธี ก าร
จั ด การความเสี่ ย ง พิ จ ารณาโอกาสที่ อ าจเกิ ด
การทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยง รวมทั้ง
ประเมิน การเปลี่ ย นแปลงที่ อาจมีผ ลกระทบอย่ างมี
นัยสาคัญ ต่อระบบการควบคุมภายใน

ผลการประเมิน / ข้อสรุป
โรงเรียน........มีระบบการบริหารจัดการที่ดี
โดยผู้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากรมี ทั ศ นคติ ที่ ดี มี
ทั ก ษะความรู้ ค วามสามารถ ความซื่ อ สั ต ย์
และจริยธรรม มีโ ครงสร้างองค์กรและสาย
การบังคับบัญชาที่ชัดเจนมีการมอบอานาจ
และหน้าที่ความรับผิ ดชอบและนโยบายวิธี
บริหารด้านบุคลากร รวมทั้งกลไกการติดตาม
การตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านช่ ว ยให้ ก าร
ดาเนินงานการควบคุมภายในเป็นไปอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพส่ ง ผลให้ ห น่ ว ยงานมี ก าร
พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ที่ มุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญมีความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้รับบริการ
โรงเรียน....................มี การประเมิ นความ
เสี่ ย ง และมี การบริ หารความเสี่ ย ง โดยมี ก าร
กาหนดวัตถุประสงค์ การระบุปัจจัยเสี่ยง การ
วิเคราะห์ความเสี่ ยง จั ดลาดั บความเสี่ย ง การ
กาหนดวิ ธี ก ารควบคุม เพื่ อ ป้ องกัน ความเสี่ ย ง
รวมทั้งให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
บริหารความเสี่ยงแก่บุคลากรทุกระดับ พร้อมทั้ง
ได้จัดทาแผน และดาเนินการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงได้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด เป็นไป
ตามมาตรฐานการควบคุ ม ภายในส าหรั บ
หน่วยงานของรัฐ

-23องค์ประกอบการควบคุมภายใน
3. กิจกรรมการควบคุม
หน่วยงานกาหนดกิจกรรมการควบคุมและ
พัฒนากิจกรรมการควบคุมด้านเทคโนโลยี โดย
กาหนดเป็นนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติจริงและลดความเสี่ยงใน
การบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ผลการประเมิน / ข้อสรุป
โรงเรีย น....................มี กิจ กรรมการควบคุ ม
เพี ย งพอ เหมาะสม โดยมี น โยบายและวิ ธี ก าร
ปฏิ บั ติ ง านที่ ก าหนด
เป็ น ลายลั ก ษณ์
อักษรอย่างชัดเจน มีคาสั่งมอบหมายงาน คู่มือการ
ปฏิบัติงาน ทาให้สามารถปฏิบัติงานได้สาเร็จตาม
เป้าหมายที่กาหนดไว้รวมทั้งมีการรายงานผลการ
ดาเนินงานให้ทราบโดยทั่วกัน

4. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
หน่ ว ยงานมี ก ารจั ด ท าหรื อ จั ด หาและใช้ โรงเรียน............................ มีช่องทางการสื่อสาร
สารสนเทศที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และมี คุ ณ ภาพเพื่ อ เกี่ยวกับสารสนเทศที่หลากหลายช่องทาง มีความ
สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามการควบคุ ม เพียงพอและเหมาะสม มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้อง
ภายในที่ กาหนด การสื่ อ สารภายในเกี่ ยวกั บ ทุ ก ข์ แ ละเว็ บ ไซต์ เ พื่ อ สื่ อ สารกั บ บุ ค คลภายนอก
สารสนเทศ รวมถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละความ แต่อย่างไรก็ตามการจัดทาข้อมูล สารสนเทศยัง
รับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความ ไม่ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
จาเป็นในการสนับสนุน ให้มีการปฏิบัติตามการ
ควบคุมภายในที่กาหนด และมีการสื่อสารกับ
บุ ค คลภายนอกเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งที่ มี ผ ลกระทบ
ต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กาหนด
5. การติดตามประเมินผล
โรงเรี ย น..........................มี ก ารติ ด ตาม
หน่ ว ยงานมี ก ารพั ฒ นาและด าเนิ น การ
ประเมิ น ผลระหว่า งการปฏิบั ติ ง าน และการ ประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามแผนและ
ประเมินผล
เป็นรายครั้งตามที่ รายงานให้ ผู้ บ ริ ห ารทราบเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร
กาหนด เพื่ อให้ เกิดความมั่น ใจว่า ได้ มีการ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและสม่ าเสมอ รวมทั้ ง น าผลการ
ปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ติ ด ตามและการปรั บ ปรุ ง รายงานผลต่ อ ผู้ ที่
รวมทั้งประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือ เกี่ยวข้อง กรณีที่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง มีการ
จุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อ กาหนดแผนการปรับปรุง และมีการวินิจฉัยสั่งการ
ฝ่ า ยบริ ห ารและผู้ ก ากั บ ดู แ ล เพื่ อ สั่ ง การให้ ให้แก้ไขข้อบกพร่องทันที
ผู้รับผิดชอบแก้ไขได้อย่างเหมาะสม
ผลการประเมินโดยรวม
โรงเรี ย น.....................................ได้ ป ระเมิ น องค์ ป ระกอบของการควบคุ ม ภายใน
ครบ 5 องค์ประกอบแล้ว ปรากฏว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและ
หลั ก เกณฑ์ ป ฏิ บั ติ ก ารควบคุ ม ภายในส าหรั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ พ.ศ.2561 เพี ย งพอเหมาะสม
แต่อย่างไรก็ตามยังมีบางประเด็นที่มีความเสี่ยงอยู่ จึงจัดทาแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ตามแบบ ปค.5 ด้วยแล้ว
ลายมือชื่อ…………………………………….
(นายมิตร โปร่งใส)
ตาแหน่ง ผอ.ร.ร.......................
วันที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
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ตัวอย่ าง

แบบ ปค. ๕

โรงเรียน...........................................
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาการดาเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2562
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผน
การดาเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
(1)

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

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

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

1. มีการจัดระบบการ
นิเทศงานวิชาการ และ
การจัดการเรียนการสอน
ภายในสถานศึกษา โดย
มีโครงสร้างการ
ดาเนินงานชัดเจน
2. มีการนิเทศงาน
วิชาการ และการเรียน
การสอนตามปฏิทินที่
กาหนดไว้

กิจกรรมการ
ควบคุมที่ปฏิบัติอยู่
จริงสามารถลด
ความเสี่ยงได้ใน
ระดับหนึ่งแต่ยังไม่
บรรลุวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้

จากการดาเนินการ
งานยังมีความเสี่ยงที่
ทาให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ ดังนี้
1. รูปแบบและ
วิธีการการนิเทศงาน
วิชาการ และการ
เรียนการสอนยังไม่มี
ความหลากหลาย
และไม่สอดคล้องกับ
บริบทของ
สถานศึกษา

- จัดให้มีการประชุม
1๒-1๔ พ.ย. 62
วางแผนกาหนดเป้าหมาย
นายใหม่ รักหมู่
และวิธีการดาเนินงาน
หัวหน้ากลุ่มวิชาการ
ร่วมกันโดยใช้กระบวนการ
ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC)
- จัดให้มีปฏิทินกากับ
19- ๒๑ พ.ย. 62
ติดตามการดาเนินงานตาม นายใหม่ รักหมู่
แผนอย่างเป็นระบบ
หัวหน้ากลุม่ วิชาการ

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผน
การดาเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
(1)

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

(2)

(3)
3. มีการประเมินผลระบบและ
กระบวนการนิเทศการศึกษาภายใน
สถานศึกษาตามแผนที่กาหนด
4. มีการพัฒนาระบบและ
กระบวนการนิเทศงานวิชาการ
และการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาโดยความร่วมมือกับ
เขตพื้นที่การศึกษาอย่างใกล้ชิด
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ประสบการณ์ การนิเทศการศึกษา
ภายในสถานศึกษากับสถานศึกษา
อื่น ทั้งภายในเขตพื้นที่การศึกษา
เป็นบางโอกาส

(4)

(5)
2. การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับ
สถานศึกษาอื่น
ภายนอกเขตพื้นที่
การศึกษา หรือการ
เชิญวิทยากร
ภายนอกมาให้
ความรู้ยังทาได้ไม่
เพียงพอ

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

-25หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(6)
(7)
- กาหนดแผนงาน หรือ 2๖-๒๘ พ.ย. 62
โครงการแลกเปลี่ยน
นายใหม่ รักหมู่
เรียนรู้กับสถานศึกษาอื่น
หัวหน้า
ภายนอกเขตพื้นที่
กลุ่มวิชาการ
การศึกษาหรือเชิญ
วิทยากรภายนอกมาให้
ความรู้ไว้ชัดเจนใน
แผนปฏิบัติการประจาปี
- จัดให้มีปฏิทินกากับ
๒9- ๓๐ พ.ย.62
ติดตามการดาเนินงาน
นายใหม่ รักหมู่
ตามแผนอย่างเป็นระบบ
หัวหน้า
กลุม่ วิชาการ

-26ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆที่สาคัญของ
หน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์
(1)
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
สารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อให้จัดทาข้อมูล
สารสนเทศ ที่ครอบคลุม
เพียงพอสามารถนาไปใช้ใน
การบริหารงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุม
ภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1.ศึกษาวิเคราะห์นโยบาย
และแผนสารสนเทศและ
การสื่อสารของ สพฐ.และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.ศึกษาวิเคราะห์ความ
ต้องการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ของสพม. และสถานศึกษา
3.จัดทาแผนการ
ดาเนินงาน
4.มีการสื่อสารหลากหลาย
ช่องทาง

กิจกรรมการ
ควบคุมที่กาหนด
ไว้มีการปฏิบัติซึ่ง
สามารถลดความ
เสี่ยงได้ แต่ยังไม่
บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
กาหนดไว้

การปฏิบัติงานไม่
บรรลุวัตถุประสงค์
เนื่องจาก
บุคลากรยังขาด
ความรู้และทักษะใน
การจัดระบบ
สารสนเทศ

การจัดทาข้อมูล
สารสนเทศยังไม่
ครบถ้วน ถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน

1. ส่งผู้รับผิดชอบเข้ารับ 31 ม.ค. 2563
การอบรมเกี่ยวกับการ
กลุม่ บริหาร
จัดระบบสารสนเทศ
งานทัว่ ไป
2. ศึกษาดูงานเพื่อฝึก
31 มี.ค. 2563
ทักษะการจัดทาระบบ
กลุ่มบริหาร
สารสนเทศด้วยระบบ
งานทั่วไป
อิเล็กทรอนิกส์

ลายมือชื่อ……………….....................................
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียน...........................
วันที่…25…เดือนตุลาคม......พ.ศ.....2562.........

-27(5) นากิจกรรม/งานที่ปรากฏในแบบ ปค.5 มาสรุปลงในแบบ ปค.1

ตัวอย่ าง

แบบ ปค. ๑

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
ชื่อโรงเรียน
ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่ว ยงาน สาหรับปีสิ้นสุดวันที่
30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกาหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจ
อย่างสมเหตุ สมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดาเนินงานที่มีประสิ ทธิผ ล
ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
จากผลการประเมินดังกล่าวของ
ชื่อโรงเรียน
เห็นว่า การควบคุมภายใน
ของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้การกากับดูแลของ ผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต.10
อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กาหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้
ดังนี้
กลุ่มบริหารวิชาการ
กิจกรรม การนิเทศการศึกษา
1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกาหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
1.1. การนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนยังขาดรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย ไม่สอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา เนื่องจาก
- ขาดการวางแผนและจัดระบบการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วม
- ขาดการนาข้อมูลจากการประเมินภายใน มาใช้ในการวางแผนจัดระบบการนิเทศเพื่อให้สอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา
1.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาอื่นภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา หรือการเชิญวิทยากรภายนอก
มาให้ความรู้ยังทาได้ไม่เพียงพอ
- ครุและบุคลากรมีภารกิจนอกเหนือจากงานการสอนมาก
- ไม่ได้กาหนดแผนงาน หรือโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาอื่นภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา
หรือเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ไว้ชัดเจน
2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
2.1. จัดให้มีการประชุมวางแผนกาหนดเป้าหมายและวิธีการดาเนินงานร่วมกันโดยใช้กระบวนการชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
2.2. กาหนดแผนงาน หรือโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาอื่น ภายนอกเขตพื้นที่การศึกษาหรือ
เชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ไว้ ชัดเจนในแผนปฏิบัติการประจาปี และจัดให้มีปฏิทินกากับติดตามการดาเนินงานตาม
แผนอย่างเป็นระบบ
2.3. จัดให้มีปฏิทินกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ

-28กลุ่มบริหารงบประมาณ
กิจกรรม ...........................................................................................................................................
1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกาหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
1.1........................................................................................................ ..........................
1.2.................................................................................................................................
2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
2.1...............................................................................................................................
2.2...............................................................................................................................
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กิจกรรม.......................................................................................................................................
1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกาหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
1.1...............................................................................................................................
1.2.......................................................................................................................... .....
2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
2.1...............................................................................................................................
2.2.......................................................................................................................... .....
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
การจัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกาหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
การจัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจากบุคลากร
ยังขาดความรู้และทักษะในการจัดระบบสารสนเทศ
2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
2.1 ส่งผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดระบบสารสนเทศ
2.2 ศึกษาดูงานเพื่อฝึกทักษะการจัดทาระบบสารสนเทศด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ลายมือชื่อ
( ................................................................... )
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียน...............................
วันที่....25.. เดือน..ตุลาคม...พ.ศ. .................
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