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แนวทางการตดิตามประเมินผลการควบคุมภายใน  

 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มอ านวยการ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙ 
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การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ท่ี กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๐๕ ลงวันท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑  
เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงาน 
ของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ความว่าด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี 
๒๐ เมษายน ๒๕๖๑  โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุม
ภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลัง
ก าหนด  
 ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ี ศธ ๐๔๐๐๑/ว ๕๔๗๓ ลงวันท่ี ๙ 
สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒   
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กลุ่ม/หน่วย/งาน 
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สรุปข้ันตอนการประเมินและรายงาน 
ส าหรับ 4 งาน  

  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

แบบ ปค.5  
ปีที่แล้ว 

ประเมินการควบคุม
ภายในด้วยตนเอง(CSA) 

แบบติดตาม 

ปค. 5 

สรุปลงใน 

แบบ ปค.5 (ปีนี)้ 
 

ส่งแบบ ปค.5 , และแบบ ติดตาม ปค.5 
ให้หน่วยงาน 
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กลุ่มบรหิารงานวิชาการ โรงเรียน....................................  

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนนิงานสิน้สดุวันที่ 30 เดอืนกันยายน พ.ศ. 2561 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกจิตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 

  

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่ 

      

การประเมินผล             
การควบคุมภายใน                           

ความเสี่ยง 
ท่ียังมีอยู่ 

 

                             

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 

หน่วยงาน             
ท่ีรับผิดชอบ 

                     

งานยกระดับผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียน (O – NET)  
 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์          
ทางการเรียนจากการทดสอบ
ระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O – NET) 
ป.6 และ ม.3 ให้สูงข้ึน ร้อยละ 3 

  ผลสัมฤทธิ์       
ทางการเรียน  
จากการทดสอบ
ระดับชาติ 
ข้ันพื้นฐาน 
(O – NET)  
ป.6 และ ม.3  
ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

1.ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลTest blue print               
2. วางแผนการพัฒนาและการทดสอบ 
ให้ครอบคลุมมาตรฐานและตัวช้ีวัดตาม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก 
3. ก าหนดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้                        
4. พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา             
5. ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้                            
6. ด าเนินการวัด ติดตามและประเมินผล            
7. สรุปและรายงานผล 

กิจกรรมการควบคุม
ท่ีก าหนดไว้มีการ
ปฏิบัติซึ่งสามารถ 
ลดความเสี่ยงลงได้ 
ในระดับหน่ึงแต่ 
ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
ท่ีก าหนดไว้ 

งานยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (O – NET)  
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ก าหนด เน่ืองจาก                 
1. การจัดกิจกรรม  
การเรียนรู้ไม่สอดคล้อง 
ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด 
ท่ีก าหนด                          
2. ครูมีทักษะในการจัด 
การเรียนการสอน 
การคิด วิเคราะห์ 
ไม่เพียงพอ 

1. ส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนา
ครูในการจัดการ
เรียนการสอน 

2. สร้างเครือข่าย
ทางวิชาการ
ภายในและ
ภายนอก 

3. พัฒนาระบบ
นิเทศให้เข้มแข็ง 

31 ม.ค.2562   
นายรัก  ใจดี 

   

31 มี.ค.2562  
 นายรัก  ใจดี 

 

31 ม.ค. 2562  
นายรัก  ใจดี 

 

        
 แบบติดตาม ปค.5 ลายมือชื่อ........................................... 

                    (นายรัก    ใจดี) 
    ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
      วันที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 

(2)   (3) (4) (5) (6) (7) (1)   

แบบ ปค.5 ตัวอย่าง 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค ์

(1) 

ความเสี่ยง 

 

 

(2) 

การควบคุม 
ภายในที่มีอยู่ 

 

(3) 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 

(4) 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 

(5)                                

การปรับปรงุ 
การควบคุมภายใน 

(6) 

หน่วยงาน            
ที่รับผิดชอบ 

 

(7) 

วิธีการติดตามและสรุปผล 
การประเมินผลข้อคิดเห็น 

 
 

(8)                                                                                                  

งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน (O – NET)  
 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ          
ทางการเรียนจากการทดสอบ
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O – NET) 
ป.6 และ ม.3 ให้สูงข้ึน ร้อยละ 3 

ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนจากการทดสอบ
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน  
(O – NET) ป.6  
และ ม.3 ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

1.ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล 
Test blue print        
2.วางแผนการพัฒนาและการ
ทดสอบ 
ให้ครอบคลุมมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้หลัก     
3.ก าหนดกิจกรรม  
การจัดการเรียนรู้         
4.พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐาน
การศึกษา กิจกรรมการเรียนรู้             
5. ด าเนินการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้    
 
 
 

 กิจกรรมการควบคุม ที่
ก าหนดไว้มีการปฏิบัติ
ซึ่งสามารถลดความ
เสี่ยงลงได้ในระดับหน่ึง
แต่ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
ที่ก าหนดไว้ 

 

 

งานยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน (O– NET) 
ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายก าหนด 
เน่ืองจาก                 
1.การจัดกิจกรรม  
การเรียนรู้ไม่
สอดคล้อง      
ตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดที่ก าหนด          
2. ครูมีทักษะในการ
จัดการเรียนการ
สอนการคิด 
วิเคราะห์ 
ไม่เพียงพอ 

1. ส่งเสริมสนับสนุน
พัฒนาครูในการจัด  
การเรียน 
การสอน            
2. สร้างเครือข่าย
ทางวิชาการภายใน
และภายนอก               
3. พัฒนาระบบ
นิเทศให้เข้มแข็ง 

31 ม.ค. 2562 
นายรัก  ใจดี 

 
 
 

31 มี.ค. 2562 
นายรัก  ใจดี 

 
 

31 ม.ค. 2562 
นารัก  ใจดี 

จากการติดตามเอกสาร
พบว่า                       
1.มีการพัฒนาครู  โดยจัด
ประชุมเชงิปฏิบัติการ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิการ
เรียนการสอน              
2.มีการสร้างเครือข่ายทาง
วิชาการครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมาย 
3.มีการพัฒนารูปแบบการ
นิเทศโดยใช้ COACHING 
TEAMSและกระบวนการ 
PLC 
ผลการด าเนินงาน 
การยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงข้ึนร้อยละ

แบบติดตาม ปค.5 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียน................................................ 

รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2562 
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6. ด าเนินการวัด ติดตามและ
ประเมินผล 
7. สรุปและรายงานผล 

3.5 และ สามารถลดความ
เสี่ยงลงในระดับที่ยอมรับ
ได้ 
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(2) การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง  (Control Self Assessment : CSA) 
 

1. ให้วิเคราะห์ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ังหน่วยงานหรือภารกิจตามแผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานพร้อมระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 1 เร่ือง (น าข้อมูลไปใส่ ปค.5 ช่อง 1) 

1.1 เร่ือง การนิเทศการศึกษา 
1.2 วัตถุประสงค์  

1. เพื่อพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้ได้รับความรู้ เพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น  
    2. เพื่อเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการท างานของบุคลากร 

2. ภารกิจนั้นมีขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติอะไรบ้าง หรือท าอย่างไรที่จะท าให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
2.1  จัดระบบการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา  
2.2  ด าเนินการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลาย และเหมาะสมกับ

สถานศึกษา 
2.3  ประเมินผลการจัดระบบ และกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา 
2.4  พัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการ  และการเรียนการสอนของสถานศึกษาโดยความ  

                    ร่วมมือกับเขตพื้นท่ีการศึกษาอย่างใกล้ชิด 
 2.5 แลกเปล่ียนเรียนรู้และประสบการณ์ การจัดระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับ
สถานศึกษาอื่น หรือเครือข่ายการนิเทศการศึกษาภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
3. ให้วิเคราะห์ข้ันตอนหรือกระบวนการท่ีปฏิบัติอยู่ (จากข้อ 2) ด าเนินการอย่างไร 

    ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติ (จากข้อ 2)    การด าเนินการ (น าข้อมูลไปใส่แบบ ปค.5 ช่องท่ี 3)  
3.1   จัดระบบการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการ 
       สอนภายในสถานศึกษา 

-  มีการจัดระบบการนิเทศงานวิชาการ และการจัดการ
เรียนการสอนภายในสถานศึกษา โดยมีโครงสร้างการ
ด าเนินงานชัดเจน 

3.2  ด าเนินการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการ 
      สอนในรูปแบบหลากหลาย และเหมาะสมกับ 
      สถานศึกษา 

- มีการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอน ตาม
ปฏิทินท่ีก าหนดไว้ แต่ยังขาดรูปแบบและวิธีการท่ี
หลากหลาย ไม่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 

3.3  ประเมินผลการจัดระบบ และกระบวนการนิเทศ 
      การศึกษาในสถานศึกษา 

- มีการประเมินผลระบบและกระบวนการนิเทศ
การศึกษาภายในสถานศึกษาตามแผนท่ีก าหนด 

3.4  พัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการ  
       และการเรียนการสอนของสถานศึกษา โดยความ  
       ร่วมมือกับเขตพื้นท่ีการศึกษาอย่างใกล้ชิด 
 

- มีการพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการ
และการเรียนการสอนของสถานศึกษา โดยความร่วมมือ
กับเขตพื้นท่ีการศึกษาอย่างใกล้ชิด 

3.5 แลกเปล่ียนเรียนรู้ และประสบการณ์การจัดระบบ 
     นิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับสถานศึกษา 
     อื่น หรือเครือข่ายการนิเทศการศึกษาภายในเขต 
     พื้นท่ีการศึกษา 

- มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และประสบการณ์ การ 
นิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับสถานศึกษาอื่น ท้ัง
ภายในเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นบางโอกาส แต่การ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กับสถานศึกษาอื่นภายนอกเขตพื้นท่ี
การศึกษา หรือการเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ยัง
ท าได้ไม่เพียงพอ 

ตัวอย่าง 
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4. ขั้นตอนหรือกระบวนการที่ปฏิบัติอยู่เป็นอยา่งไร (บรรลุวัตถุประสงค์ /ไม่บรรลุวัตถุประสงค์) 
 ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยงอะไร 

4.1 จากการประเมินผลการควบคุม (น าข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.5 ช่องท่ี 4) พบว่ากิจกรรมการควบคุมท่ี 
ก าหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเส่ียงได้แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด   
 4.2  ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยงอย่างไร (น าข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.5 ช่องท่ี 2) 
          จากการด าเนินงานการนิเทศการศึกษา ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจาก 
                 4.2.1  รูปแบบและวิธีการการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนยังไม่มีความหลากหลาย 
และไม่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
                 4.2.2 การแลกเปล่ียนเรียนรู้กับสถานศึกษาอื่นภายนอกเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือการเชิญวิทยากร
ภายนอกมาให้ความรู้ยังท าได้ไม่เพียงพอ 
5. จากผลการประเมิน  ถ้าพบว่ายังมีความเสี่ยงอยู่ (ปัญหา) เกิดจากสาเหตุอะไร  จะแก้ไขอย่างไร  ใครเป็น
คนแก้ไข 

ปัญหา/สาเหตุ 
(น าข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.5ช่องท่ี 5) 

การแก้ไข (การปรับปรุงการควบคุม) 
(น าข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.5 ช่องท่ี 6) 

ก าหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ      
(น าข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.5 ช่องท่ี7) 

ปัญหา: 
1.  รูปแบบและวิธีการการนิเทศงาน
วิชาการ และการเรียนการสอนยังไม่มีความ
หลากหลายและไม่สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา 
สาเหตุ :    
    1. ขาดการวางแผนและจัดระบบการ
นิเทศภายในแบบมีส่วนร่วม  

 2. ขาดการน าข้อมูลจากการประเมิน  
ภายใน มาใช้ในการวางแผนจัดระบบการ
นิเทศเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
- จัดให้มีการประชุมวางแผนก าหนด
เป้าหมายและวิธีการด าเนินงานร่วมกนั
โดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) 
- จัดให้มีปฏิทินก ากับติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ 

 
 
 
 
 
 

12-14 พ.ย. 62 
นายใหม่  รักหมู่ 

หัวหน้ากลุ่มวิชาการ 
 

 19- 21 พ.ย. 62 
นายใหม่  รักหมู่ 

หัวหน้ากลุ่มวิชาการ 
ปัญหา: 
 การแลกเปล่ียนเรียนรู้กับสถานศึกษาอื่น
ภายนอกเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือการเชิญ
วิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ ยังท าได้ไม่
เพียงพอ 
สาเหตุ :   
    1. ครูและบุคลากรมีภารกิจอื่น
นอกเหนือ จากงานการสอนมาก  
    2. ไม่ได้ก าหนดแผนงาน หรือโครงการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กับสถานศึกษาอื่น
ภายนอกเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือเชิญ
วิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ไว้ชัดเจน 

 
 
 
 
 
 

-ก าหนดแผนงาน หรือโครงการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กับสถานศึกษาอื่น
ภายนอกเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือเชิญ
วิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ไว้ชัดเจน
ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
- จัดให้มีปฏิทินก ากับติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ 

 
 
 
 
 
 

26-28 พ.ย. 62 
นายใหม่  รักหมู่ 

หัวหน้ากลุ่มวิชาการ  
 

29- 30 พ.ย. 62 
นายใหม่  รักหมู่ 

หัวหน้ากลุ่มวิชาการ 
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                                                                                                                                                                                 แบบ ปค. 5 

                                    งานบริหารวิชาการ  โรงเรียน....................... 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30  เดือนกันยายน  พ.ศ.2562 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรอืภารกิจตาม
แผนการด าเนนิการหรือภารกิจ
อื่นๆ ที่ส าคญัของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง 
  

การควบคุมภายในที่
มีอยู่ 

      

การประเมินผล             
การควบคุม

ภายใน                           

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

 
 
                             

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

หน่วยงาน             
ที่รับผดิชอบ 

                     

กลุ่มบรหิารงานวิชาการ 
การนเิทศการศกึษา  
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน
ให้ได้รับความรู้ เพิ่มความสามารถ
ในการปฏิบัติงานให้ดีข้ึน  
2. เพื่อเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ
ในการท างานของบุคลากร 
 
 
 

 
 
1. การนิเทศงานวิชาการ 
และการเรียนการสอนยัง
ขาดรูปแบบและวิธีการท่ี
หลากหลาย ไม่สอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา 
2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับสถานศึกษาอื่น
ภายนอกเขตพื้นท่ี
การศึกษา หรือการเชิญ
วิทยากรภายนอกมาให้
ความรู้ยังท าได้ไม่เพียงพอ 

 
 
1. มีการจัดระบบ
การนิเทศงาน
วิชาการ และการ
จัดการเรียนการสอน
ภายในสถานศึกษา 
โดยมีโครงสร้างการ
ด าเนินงานชัดเจน 
2. มีการนิเทศงาน
วิชาการ และการ
เรียนการสอนตาม
ปฏิทินท่ีก าหนดไว้ 
 

 
 
กิจกรรมการ
ควบคุมท่ีปฏิบัติ
อยู่จริงสามารถ
ลดความเสี่ยงได้
ในระดับหน่ึงแต่
ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีต้ัง
ไว้   

 
 

1.รูปแบบและวิธีการการนิเทศงาน
วิชาการ และการเรียนการสอนยัง
ไม่มีความหลากหลาย และไม่
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
เน่ืองจาก 
   1.1. ขาดการวางแผนและ
จัดระบบการนิเทศภายในแบบมี
ส่วนร่วม  
  1.2. ขาดการน าข้อมูลจากการ
ประเมินภายใน มาใช้ในการ
วางแผนจัดระบบการนิเทศเพื่อให้
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 

 
 
1..จัดใหม้ีการ
ประชุมวางแผน
ก าหนดเป้าหมาย
และวิธีการ
ด าเนินงานร่วมกัน
โดยใช้กระบวนการ
ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) 
2.จัดให้มีปฏิทิน
ก ากับติดตามการ
ด าเนินงานตามแผน
อย่างเป็นระบบ 

 
 

12-14 พ.ย. 62 
นายใหม่  รักหมู่ 

หัวหน้ากลุ่ม
วิชาการ 

 
 
 
 

 19- 21 พ.ย. 62 
นายใหม่  รักหมู่ 

หัวหน้ากลุ่ม
วิชาการ 

(3)  น ากิจกรรมที่ยังไม่ลดความเสี่ยงจากข้อ (1) (ถ้ามี)+ สิ่งที่พบจากการประเมินในข้อ (2) มาสรุปลงใน แบบ ปค.5 

จากข้อมูลข้างต้นน าไปจัดท าแบบ ปค.5 

(2)   (3) (4) (5) (6) (7) 
(1)   
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แบบ ปค.5 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง

หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 

ท่ีส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
  

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่ 
      

การประเมินผล             
การควบคุมภายใน                           

ความเสี่ยง 
ท่ียังมีอยู่ 

 
 
                             

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

หน่วยงาน             
ท่ีรับผิดชอบ 

                     

  
 

3. มีการประเมินผลระบบและ
กระบวนการนิเทศการศึกษา
ภายในสถานศึกษาตามแผนท่ี
ก าหนด 
4.  มีการพัฒนาระบบและ
กระบวนการนิเทศงาน
วิชาการ  และการเรียนการ
สอนของสถานศึกษาโดยความ
ร่วมมือกับเขตพื้นท่ีการศึกษา
อย่างใกล้ชิด 
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และประสบการณ์ การนิเทศ
การศึกษาภายในสถานศึกษา
กับสถานศึกษาอื่น ท้ังภายใน
เขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นบาง
โอกาส 

 2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
สถานศึกษาอื่นภายนอกเขตพื้นท่ี
การศึกษา หรือการเชิญวิทยากร
ภายนอกมาให้ความรู้ยังท าได้ไม่
เพียงพอ เน่ืองจาก 
2.1. ครูและบุคลากรมีภารกิจอื่น
นอกเหนือ จากงานการสอนมาก  

  2.2. ไม่ได้ก าหนดแผนงาน หรือ
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
สถานศึกษาอื่นภายนอกเขตพื้นท่ี
การศึกษา หรือเชิญวิทยากร
ภายนอกมาให้ความรู้ไว้ชัดเจน 

3. ก าหนดแผนงาน 
หรือโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
สถานศึกษาอื่น 
ภายนอกเขตพื้นท่ี
การศึกษาหรือเชิญ
วิทยากรภายนอกมา
ให้ความรู้ไว้ชัดเจน
ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี
4. จัดให้มีปฏิทิน
ก ากับติดตามการ
ด าเนินงานตามแผน
อย่างเป็นระบบ 

26-28 พ.ย. 62 
นายใหม่  รักหมู่ 

หัวหน้า 
กลุ่มวิชาการ  

 
 
 
 
 
 

29- 30 พ.ย. 62 
นายใหม่  รักหมู่ 

หัวหน้า 
กลุ่มวิชาการ 

    ลายมือช่ือ........................................... 
                          (นายรัก    ใจดี) 
    ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ  
                     วันท่ี 15 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 

(2)   (3) (4) (5) (6) (7) 
(1)   
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สพม./สถานศึกษา 
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สรุปข้ันตอนการประเมินและรายงาน 
ส าหรับหน่วยงาน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

แบบ ปค.5 (ปีที่แล้ว) 
ประเมินองค์ประกอบ 

ของการควบคุมภายใน 

สรุปความเส่ียงจาก 

แบบ ปค.5 ของทุกงาน 

 

แบบติดตาม ปค.5 
สรุปความเส่ียง 
ลงใน แบบ ปค. 4 

สรุปความเส่ียง ลงใน 

 แบบ ปค. 5 (ปีนี้) 

จัดท า  แบบ ปค. 1 

ส่ง แบบ ปค. 1 , ปค.4 ,ปค.5 และแบบติดตาม ปค.5  ไปยงั สพม.19 
ภายในวนัที ่31 ตุลาคม 2562 
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สพม/สถานศึกษา:  ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

1.  แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
2.  น าแบบ ปค.5 (ของปีงบประมาณ 2561) มาติดตามผลการด าเนินงานว่าได้ด าเนินการตามการปรับปรุง
การควบคุมภายในหรือไม่ ผลเป็นอย่างไร แล้วสรุปลงในแบบติดตาม ปค.5 
3.  ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบประเมิน 5 องค์ประกอบ) ในระดับหน่วยงาน แล้วสรุป 

ลงในแบบ ปค.4 
4.  เมื่อด าเนินการตามข้อ 1-3 เรียบร้อยแล้ว ให้น ากิจกรรม/งานท่ีผลการด าเนินงานยังไม่ลดความเส่ียงลง

ตามข้อ 2 และกิจกรรม/งานท่ีเป็นความเส่ียงท่ีพบใหม่ตามข้อ 3 และแบบ ปค.5 ของกลุ่ม/หน่วย/งาน ท่ีส่งมาให้
หน่วยงาน โดยให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาคัดเลือกกิจกรรม/งานท่ีเป็นความเส่ียงในระดับหน่วยงาน แล้วสรุป
ลงในแบบ ปค.5 

5. น ากิจกรรม/งานท่ีปรากฏในแบบ ปค.5 มาสรุปลงในแบบ ปค.1 
6. สถานศึกษาให้จัดส่งแบบ ปค.1 แบบ ปค.4 แบบ ปค.5 แบบติดตาม ปค.5 ให้ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 
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ค าส่ังโรงเรียน................................................. 
ท่ี…....... /2562 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจ าป ี2562 
 ........................................................... 

 เพื่อให้การด าเนินงานการประเมินผลการควบคุมภายในของโรงเรียน..................................ประจ าปี 2562 
เป็นไปตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก าหนดว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในส าหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2561  ดังนี้ 
1. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 
 1.1  นายทรงพล  ฐานวิสัย ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ประธานกรรมการ 
 1.2  นายนิวิทย์  ต้นสมบูรณ์ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา    กรรมการ 
 1.3  นางอัมพร  ยิ้มแย้ม  หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ       กรรมการ 
 1.4  นางณัฐยา  วันยวน  หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ    กรรมการ 

1.5  นางพัชรินทร์  โกพลรัตน์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ  
 1.6  นางบุญล้อม  เนื่องฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารท่ัวไป  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าท่ี อ านวยการและก าหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจ าปี 2562 
2.คณะกรรมการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 
 1.1  นายทรงพล  ฐานวิสัย ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ประธานกรรมการ 
 1.2  นายนิวิทย์  ต้นสมบูรณ์ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา    กรรมการ 
 1.3  นางอัมพร  ยิ้มแย้ม  หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ       กรรมการ 
 1.4  นางณัฐยา  วันยวน  หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ    กรรมการ 

1.5  นางพัชรินทร์  โกพลรัตน์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ  
 1.6  นางบุญล้อม  เนื่องฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารท่ัวไป  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าท่ี รวบรวมกล่ันกรองและสรุปผลการประเมินฯ ตามแบบ ปค.1,4,5 และแบบติดตาม ปค.5 
3.  คณะกรรมการจัดท ารายงานประเมินผลการควบคุมภายในหน่วยงานย่อย  ประกอบด้วย 
 3.1 หัวหน้างานทุกงาน      ประธานกรรมการ 

3.2 บุคลากรของทุกงาน      กรรมการ 
3.4 เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบของทุกงาน    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  รวบรวมกล่ันกรองและสรุปผลการประเมินฯ ตามแบบ ปค.5 และแบบติดตาม ปค.5 

ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 ส่ัง ณ วันท่ี...........เดือน...................... พ.ศ. 2562 

       (นายทรงพล  ฐานวิสัย) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียน.............................................

ตัวอย่างค าสั่ง 
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แบบ ปย. 2 

โรงเรียน ................................... 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

  ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 
 

ภารกิจตามกฏหมายที่จัดต้ังหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกจิตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

(1) 

ความเสี่ยง 
 
 

 
(2) 

การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
 
 

 
(3) 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 

(4) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 
 

 
(5) 

การปรับปรงุ 
การควบคุมภายใน 

 
 

(6) 

หน่วยงาน   
ที่รับผิดชอบ 

 
 

(7) 
กลุ่มบรหิารงานวิชาการ 
งานยกระดับผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียน (O – NET)  
 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์            
ทางการเรียนจากการทดสอบ 
ระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O – NET) 
ป.6 และ ม.3  ให้สูงข้ึน ร้อยละ 3 

 

ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน จากการทดสอบ
ระดับชาติ 
ข้ันพ้ืนฐาน (O – 
NET) ป.6 และ ม.3  
ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

 

1.ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลTest 
blue print          
2. วางแผนการพัฒนา 
และการทดสอบให้ครอบคลุม
มาตรฐานและตัวชี้วัด ตาม
กลุ่มสาระ การเรียนรู้หลัก 
3. ก าหนดกิจกรรม 
การจัดการเรียนรู้          
 4. พัฒนาคลังข้อสอบ
มาตรฐานการศึกษา       
5. ด าเนินการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้                   
6. ด าเนินการวัด ติดตามและ
ประเมินผล            
7. สรุปและรายงานผล 

 

กิจกรรมการควบคุมที่ก าหนด
ไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลด
ความเสี่ยงลงได้ในระดับหน่ึงแต่
ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ 

 

 

 

 

 

งานยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน (O – NET)    
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ก าหนด เน่ืองจาก            
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัดที่ก าหนด                        
2. ครูมีทักษะในการจัด   
การเรียนการสอน การคิด 
วิเคราะห์ไม่เพียงพอ 

 

1. ส่งเสริมสนับสนุน
พัฒนาครูในการ
จัดการเรียน     การ
สอน                            

2. สร้างเครือข่ายทาง
วิชาการภายในและ
ภายนอก 

                                 
3. พัฒนาระบบนิเทศ 
ให้เข้มแข็ง 

 

31 ม.ค.2562 
 กลุ่มวิชาการ 
  

31 มี.ค.2562  
กลุ่มวิชากร 

 

31 ม.ค.2562  
กลุ่มวิชาการ 

 

 

 

 

            แบบ ปค.5 

ลายมือชื่อ..................................... 
       (นายมิตร  โปร่งใส) 
ต าแหน่ง ผอ.รร. ………….. 

  วันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
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2.  น าแบบ ปค.5 (ของปีงบประมาณ 2561) มาติดตามผลการด าเนินงานว่าได้ด าเนินการตามการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในหรือไม่ ผลเป็นอย่างไร แล้วสรุปลงในแบบติดตาม ปค.5 

  
 

จากข้อมูลข้างต้นน าไปจัดท าแบบติดตาม ปค. 5 
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                                                                                         โรงเรียน ................................... 
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 
         ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค ์
(1) 

ความเสี่ยง 

 
(2) 

การควบคุม 
ภายในที่มีอยู่ 

(3) 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

(4) 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(5)                                

การปรับปรงุ 
การควบคุม

ภายใน 
(6) 

หน่วยงาน            
ที่รับผิดชอบ 

(7) 

วิธีการติดตามและสรุปผล 
การประเมินผลข้อคิดเห็น 

 
(8)                                                                                                  

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน (O – NET)  
 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ          
ทางการเรียนจากการทดสอบ
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O – NET) 
ป.6 และ ม.3 ให้สูงข้ึน ร้อยละ 3 

ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนจากการ
ทดสอบระดับชาติ
ข้ันพ้ืนฐาน  
(O – NET) ป.6  
และ ม.3 ไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

1.ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล 
Test blue print        
2.วางแผนการพัฒนาและ
การทดสอบ 
ให้ครอบคลุมมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้หลัก     
3.ก าหนดกิจกรรม  
การจัดการเรียนรู้         
4.พัฒนาคลังข้อสอบ
มาตรฐานการศึกษา    
กิจกรรมการเรียนรู้             
5. ด าเนินการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้    
6. ด าเนินการวัด ติดตาม
และประเมินผล 
7. สรุปและรายงานผล 

 กิจกรรมการ
ควบคุม ทีก่ าหนดไว้
มีการปฏิบัติซึ่ง
สามารถลดความ
เสี่ยงลงได้ในระดับ
หน่ึงแต่ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
ที่ก าหนดไว้ 

 

 

งานยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน (O– NET) 
ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายก าหนด 
เน่ืองจาก                 
1.การจัดกิจกรรม  
การเรียนรู้ไม่
สอดคล้อง      
ตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดที่ก าหนด          
2. ครูมีทักษะในการ
จัดการเรียนการ
สอนการคิด 
วิเคราะห์ 
ไม่เพียงพอ 

1. ส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนา
ครูในการจัด  
การเรียน 
การสอน            
2. สร้าง
เครือข่ายทาง
วิชาการภายใน
และภายนอก               
3. พัฒนาระบบ
นิเทศให้เข้มแข็ง 

31 ม.ค. 2562 
นายรัก  ใจดี 

 
 
 

31 มี.ค. 2562 
นายรัก  ใจดี 

 
 

31 ม.ค. 2562 
นารัก  ใจดี 

จากการติดตามเอกสารพบว่า                       
1.มีการพัฒนาครู  โดยจัด
ประชุมเชงิปฏิบัติการ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิการเรียน
การสอน              
2.มีการสร้างเครือข่ายทาง
วิชาการครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมาย 
3.มีการพัฒนารูปแบบการ
นิเทศโดยใช้COACHING 
TEAMSและกระบวนการ 
PLC 
ผลการด าเนินงาน 
การยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงข้ึนร้อยละ3.5 
และ สามารถลดความเสี่ยงลง
ในระดับที่ยอมรับได้ 

 

                                            

 

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

       แบบติดตาม ปค.5 
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โรงเรียน....................... 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

                                                   ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30  เดือนกันยายน  พ.ศ.2562     แบบ ปค. 5 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
  

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่ 

      

การประเมินผล             
การควบคุมภายใน                           

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 
                             

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

หน่วยงาน             
ที่รับผิดชอบ 

                     

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
การนิเทศการศึกษา  
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาบุคลากรใน
หน่วยงานให้ได้รับความรู้ เพิ่ม
ความสามารถในการปฏิบัติงานให้
ดีขึ้น  
2. เพื่อเสริมสร้างขวัญและ
ก าลังใจในการท างานของ
บุคลากร 
 
 
 

 
 
1. การนิเทศงานวิชาการ 
และการเรียนการสอนยัง
ขาดรูปแบบและวิธีการท่ี
หลากหลาย ไม่
สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา 
2. การแลกเปล่ียนเรียนรู้
กับสถานศึกษาอื่น
ภายนอกเขตพื้นท่ี
การศึกษา หรือการเชิญ
วิทยากรภายนอกมาให้
ความรู้ยังท าได้ไม่
เพียงพอ 

 
 
1. มีการจัดระบบ
การนิเทศงาน
วิชาการ และการ
จัดการเรียนการ
สอนภายใน
สถานศึกษา โดยมี
โครงสร้างการ
ด าเนินงานชัดเจน 
2. มีการนิเทศงาน
วิชาการ และการ
เรียนการสอนตาม
ปฏิทินท่ีก าหนดไว้ 
 

 
 
กิจกรรมการควบคุมท่ี
ปฏิบัติอยู่จริงสามารถ
ลดความเส่ียงได้ใน
ระดับหนึ่งแต่ยังไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ัง
ไว้   

 
 

1.รูปแบบและวิธีการการ
นิเทศงานวิชาการ และ
การเรียนการสอนยังไม่มี
ความหลากหลาย และไม่
สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษาเนื่องจาก 
   1.1. ขาดการวางแผน
และจัดระบบการนิเทศ
ภายในแบบมีส่วนร่วม  
  1.2. ขาดการน าข้อมูล
จากการประเมินภายใน 
มาใช้ในการวางแผน
จัดระบบการนิเทศเพื่อให้
สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา 

 
 
- จัดให้มีการ
ประชุมวางแผน
ก าหนดเป้าหมาย
และวิธีการ
ด าเนินงานร่วมกนั
โดยใช้กระบวนการ
ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) 
- จัดให้มีปฏิทิน
ก ากับติดตามการ
ด าเนินงานตามแผน
อย่างเป็นระบบ 

 
 

12-14 พ.ย. 62 
นายใหม่  รักหมู่ 

หัวหน้า 
กลุ่มวิชาการ 

 
 
 
 

 19- 21 พ.ย. 62 
นายใหม่  รักหมู่ 

หัวหน้า 
กลุ่มวิชาการ 

 

(2)   (3) (4) (5) (6) (7) (1)   
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แบบ ปค.5 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง

หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 

ท่ีส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
  

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่ 
      

การประเมินผล             
การควบคุมภายใน                           

ความเสี่ยง 
ท่ียังมีอยู่ 

 
 
                             

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

หน่วยงาน             
ท่ีรับผิดชอบ 

                     

  
 

3. มีการประเมนิผลระบบและ
กระบวนการนิเทศการศึกษา
ภายในสถานศึกษาตามแผนท่ี
ก าหนด 
4.  มีการพัฒนาระบบและ
กระบวนการนิเทศงานวิชาการ  
และการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาโดยความร่วมมือกับ
เขตพื้นท่ีการศึกษาอย่างใกล้ชิด 
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ประสบการณ์ การนิเทศ
การศึกษาภายในสถานศึกษากับ
สถานศึกษาอื่น ท้ังภายในเขต
พื้นท่ีการศึกษาเป็นบางโอกาส 

 2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับสถานศึกษาอื่น
ภายนอกเขตพื้นท่ี
การศึกษา หรือการเชิญ
วิทยากรภายนอกมาให้
ความรู้ยังท าได้ไม่เพียงพอ 
เน่ืองจาก 

2.1. ครูและบุคลากรมี
ภารกิจอื่นนอกเหนือ จาก

งานการสอนมาก  
  2.2. ไม่ได้ก าหนด
แผนงาน หรือโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
สถานศึกษาอื่นภายนอก
เขตพื้นท่ีการศึกษา หรือ
เชิญวิทยากรภายนอกมา
ให้ความรู้ไว้ชัดเจน 

- ก าหนดแผนงาน 
หรือโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
สถานศึกษาอื่น 
ภายนอกเขตพื้นท่ี
การศึกษาหรือเชิญ
วิทยากรภายนอกมา
ให้ความรู้ไว้ชัดเจน
ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี
- จัดให้มีปฏิทิน
ก ากับติดตามการ
ด าเนินงานตามแผน
อย่างเป็นระบบ 

26-28 พ.ย. 62 
นายใหม่  รักหมู่ 

หัวหน้า 
กลุ่มวิชาการ  

 
 
 
 
 
 

29- 30 พ.ย. 62 
นายใหม่  รักหมู่ 

หัวหน้า 
กลุ่มวิชาการ 

   
                                                                  

(2)   (3) (4) (5) (6) (7) 
(1)   

ลายมือช่ือ........................................... 
                    (นายมิตร  โปร่งใส) 
   ต าแหน่ง ผอ.รร..................................... 
        วันท่ี 25 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 
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3.  ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบประเมิน 5 องค์ประกอบ) ในระดับหน่วยงาน 
    แล้วสรุปลงในแบบ ปค.4 

 จากการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบที่ 4 เร่ืองสารสนเทศ
และการสื่อสารมีการจัดท าข้อมูล สารสนเทศไม่ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเนื่องจากบุคลากรขาดความรู้และ
ทักษะในการจัดระบบสารสนเทศจึงควรมีการปรับปรุงแก้ไขโดยส่งผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมให้มีความรู้และ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มทักษะในการจัดท าระบบสารสนเทศ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

จากข้อมูลข้างต้นน าไปจัดท าแบบประเมิน 5 องค์ประกอบ และแบบ ปค.4 
 

18 
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แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
 

จุดที่ควรประเมิน ความเห็น/ค าอธิบาย 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
(1) หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและ
จริยธรรม 
(2) ผู้ก ากับดูแลของหน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจาก       
ฝ่ายบริหารและมีหน้าท่ีก ากับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุม
ภายใน รวมถึงการด าเนินการเก่ียวกับการควบคุมภายใน 
(3) หัวหน้าหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบงัคับบัญชา 
อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของผู้ก ากับดูแล 
(4) หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและ
รักษาบุคลากรที่มีความรูค้วามสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน 
(5) หน่วยงานของรัฐก าหนดให้บุคลากรมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบต่อผล
การปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพ่ือให้บรรลวัุตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน 
2. การประเมินความเสี่ยง 
(6) หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงาน       
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอ          
ที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ 
(7) หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม
ภายในอย่างครอบคลุมทัง้หน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยง เพ่ือก าหนด
วิธีการจัดการความเสี่ยงน้ัน 
(8) หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพ่ือประกอบการ
ประเมนิความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 
(9) หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบ     
อย่าง  มีนัยส าคัญต่อระบบการควบคุมภายใน 
3. กิจกรรมการควบคุม 
(10) หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพ่ือลดความเสี่ยง      
ในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
(11) หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี
เพ่ือสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค ์
(12) หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยก าหนดไว้ในนโยบาย 
ประกอบด้วยผลส าเร็จที่คาดหวังและข้ันตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือน า
นโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง 
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ช่ือผู้ประเมิน คณะกรรมการติดตามประเมินผลของ รร.........       
วันท่ี..15... เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562 

 
สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ 
โรงเรียน                 มีระบบสารสนเทศและการส่ือสารยังไม่มีประสิทธิภาพ 
 
 
 

 
 

จุดที่ควรประเมิน ความเห็น/ค าอธิบาย 

4. สารสนเทศและการสือ่สาร 
(13) หน่วยงานจัดท าหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง และมี
คุณภาพเพ่ือสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในควบคุมภายใน
ที่ก าหนด 
(14) หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเก่ียวกับสารสนเทศ รว่มถึงวัตถุประสงค์
และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจ าเป็นในการ
สนับสนุน ให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 
(15) หน่วยงานมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 
5. กิจกรรมการติดตามผล 
(16) หน่วยงานระบุ พัฒนาและด าเนินการประเมินผลระหว่างการ
ปฏิบัติงานและหรือเป็นรายครั้งตามท่ีก าหนด เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มี
การปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(17) หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจดุอ่อนของ 
การควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้ก ากับดูแล เพ่ือให้
ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 

 
หน่วยงานมีการจัดท าข้อมูล สารสนเทศไม่ครบถ้วน 
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 
- มีช่องทางการสื่อสารเก่ียวกับสารสนเทศที่หลากหลาย
ช่องทางมีความเพียงพอและเหมาะสม 
 
- มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และเว็บไซต์ 
เพ่ือสื่อสารกับบุคคลภายนอก 
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โรงเรียน...................................... 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2562 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
1.สภาพแวดลอ้มการควบคุม 
 

 

 
 

2. การประเมินความเสี่ยง 
 
 

 
 

3. กิจกรรมการควบคุม 
 
 

 

4. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 
         ห น่วยง านมีก าร จั ดท าหรื อจั ดหาและใช้ ส าร สน เทศ 
ที่ เกี่ ยวข้อง และมีคุณภาพเพ่ือสนับสนุนให้มี การปฏิบั ติตาม 
การควบคุมภายในควบคุมภายในที่ก าหนด มีการสื่อสารภายใน
เกี่ยวกับสารสนเทศ ร่วมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อ
การควบคุมภายใน ซึ่งมีความจ าเป็นในการสนับสนุน ให้มีการปฏิบัติ
ตามการควบคุมภายในที่ก าหนด และมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอก
เกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่
ก าหนด 
 

 
โรงเรียน................ มชี่องทางการสื่อสารเก่ียวกับสารสนเทศ
ที่หลากหลายช่องทาง มคีวามเพียงพอและเหมาะสม 
มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และเว็บไซต์เพ่ือสื่อสารกับ
บุคคลภายนอกแต่อย่างไรก็ตามการจัดท าข้อมูล 
สารสนเทศยังไม่ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

 

 

5. การติดตามประเมินผล 
 
 

 
 

 

ผลการประเมินโดยรวม 
 โรงเรียน...........................ได้ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  ครบ 5 องค์ประกอบแล้ว ปรากฏว่า 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ.2561 เพียงพอเหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามยังมีบางประเด็นที่มีความเสี่ยงอยู่ จึงจัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายในตามแบบ ปค.5 ด้วยแล้ว 
  

     ลายมือช่ือ.......................................................... 
                       (นายมิตร โปร่งใส). 
    ต าแหน่ง ผอ. รร............................ 
              วันท่ี 25 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 
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4.  เม่ือด าเนินการตามข้อ 1-3 เรียบร้อยแล้ว ให้น ากิจกรรม/งานที่ผลการด าเนินงานยังไม่ลดความเสี่ยงลงตามข้อ 2 และกิจกรรม/งานที่เป็นความเสี่ยงท่ีพบใหม่ตามข้อ 3 
และแบบปค.5 ของกลุ่ม/หน่วย/งาน ที่ส่งมาให้หน่วยงาน โดยให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาคัดเลือกกิจกรรม/งานที่เป็นความเสี่ยงในระดับหน่วยงานแล้วสรุปลงในแบบ ปค.5 
 
                                                                                                                                                                                          แบบ ปค. 5 

โรงเรียน....................... 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30  เดือนกันยายน  พ.ศ.2562 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆ ท่ีส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 
 

ความเสี่ยง 
 

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่ 
 

การประเมินผล             
การควบคุม

ภายใน 

ความเสี่ยง 
ท่ียังมีอยู่ 

 
 

การปรบัปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

หน่วยงาน             
ท่ีรับผิดชอบ 

 

กลุ่มบรหิารงานวิชาการ 
การนเิทศการศกึษา  
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาบุคลากรใน
หน่วยงานให้ได้รับความรู้ เพิ่ม
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานให้ดีข้ึน  
2. เพื่อเสริมสร้างขวัญและ
ก าลังใจในการท างานของ
บุคลากร 
 
 

 
 
1. การนิเทศงานวิชาการ 
และการเรียนการสอนยัง
ขาดรูปแบบและวิธีการท่ี
หลากหลาย ไม่สอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา 
2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับสถานศึกษาอื่น
ภายนอกเขตพื้นท่ี
การศึกษา หรือการเชิญ
วิทยากรภายนอกมาให้
ความรู้ยังท าได้ไม่เพียงพอ 

 
 
1. มีการจัดระบบการ
นิเทศงานวิชาการ และ
การจัดการเรียนการสอน
ภายในสถานศึกษา โดย
มีโครงสร้างการ
ด าเนินงานชัดเจน 
2. มีการนิเทศงาน
วิชาการ และการเรียน
การสอนตามปฏิทินท่ี
ก าหนดไว้ 

 
 
กิจกรรมการ
ควบคุมท่ี
ปฏิบัติอยู่จริง
สามารถลด
ความเสี่ยงได้ใน
ระดับหน่ึงแต่
ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์
ท่ีต้ังไว้   

 
 

1.รูปแบบและวิธีการการนิเทศงาน
วิชาการ และการเรียนการสอนยังไม่มี
ความหลากหลาย และไม่สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษาเน่ืองจาก 
   1.1. ขาดการวางแผนและจัดระบบ
การนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วม  
  1.2. ขาดการน าข้อมูลจากการ
ประเมินภายใน มาใช้ในการวางแผน
จัดระบบการนิเทศเพื่อให้สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา 

 
1. จัดให้มีการ
ประชุมวางแผน
ก าหนดเป้าหมาย
และวิธีการ
ด าเนินงานร่วมกัน
โดยใช้กระบวนการ
ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) 
2. จัดให้มีปฏิทิน
ก ากับติดตามการ
ด าเนินงานตามแผน
อย่างเป็นระบบ 

 
 

12-14 พ.ย. 62 
นายใหม่  รักหมู่ 

หัวหน้ากลุ่ม
วิชาการ 

 
 
 

19- 21 พ.ย. 62 
นายใหม่  รักหมู่ 

หัวหน้ากลุ่ม
วิชาการ 

จากข้อมูลข้างต้นน าไปจัดท าแบบ ปค.5 

(2)   (3) (4) (5) (6) (7) 
(1)   
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แบบ ปค.5 

 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการหรือภารกิจ
อื่นๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงานของ
รัฐ/วัตถุประสงค์ 

 

ความเส่ียง 

  

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่ 

      

การประเมินผล             
การควบคุมภายใน                           

ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู่ 

 

 

 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 

 

หน่วยงาน             
ท่ีรับผิดชอบ 

                     

  

 

3. มีการประเมินผลระบบและ
กระบวนการนิเทศการศึกษา
ภายในสถานศึกษาตามแผนท่ี
ก าหนด 
4.  มีการพัฒนาระบบและ
กระบวนการนิเทศงานวิชาการ  
และการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาโดยความร่วมมือกับ
เขตพื้นท่ีการศึกษาอย่างใกล้ชิด 
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ประสบการณ์ การนิเทศ
การศึกษาภายในสถานศึกษากับ
สถานศึกษาอื่น ท้ังภายในเขต
พื้นท่ีการศึกษาเป็นบางโอกาส 

 2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับสถานศึกษาอื่น
ภายนอกเขตพื้นท่ี
การศึกษา หรือการเชิญ
วิทยากรภายนอกมาให้
ความรู้ยังท าได้ไม่
เพียงพอ เน่ืองจาก 
2.1. ครูและบุคลากรมี
ภารกิจอื่นนอกเหนือ 
จากงานการสอนมาก  

  2.2. ไม่ได้ก าหนด
แผนงาน หรือโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
สถานศึกษาอื่นภายนอก
เขตพื้นท่ีการศึกษา หรือ
เชิญวิทยากรภายนอกมา
ให้ความรู้ไว้ชัดเจน 

3. ก าหนดแผนงาน 
หรือโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
สถานศึกษาอื่น 
ภายนอกเขตพื้นท่ี
การศึกษาหรือเชิญ
วิทยากรภายนอกมา
ให้ความรู้ไว้ชัดเจน
ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

4. จัดให้มีปฏิทิน
ก ากับติดตามการ
ด าเนินงานตามแผน
อย่างเป็นระบบ 

26-28 พ.ย. 62 
นายใหม่  รักหมู่ 

หัวหน้า 
กลุ่มวิชาการ 

 
 
 
 
 
 

29- 30 พ.ย. 62 
นายใหม่  รักหมู่ 

หัวหน้า 
กลุ่มวิชาการ 

 

 

(2)   (3) (4) (5) (6) (7) (1)   
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ภารกิจตามกฏหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆท่ีส าคัญของ
หน่วยงาน 

ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 
 (1) 

ความเส่ียง 
 
 
 
 

(2) 

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่ 
 
 
 
 

(3) 

การประเมินผล 
การควบคุม

ภายใน 
 
 
 

(4) 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู่ 
 
 
 
 

(5) 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

(6) 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

 
 
 

(7) 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
สารสนเทศและการสื่อสาร 
    เพื่อให้จัดท าข้อมูล
สารสนเทศ  ท่ีครอบคลุม
เพียงพอสามารถน าไปใช้ใน
การบริหารงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

 
 

การจัดท าข้อมูล 
สารสนเทศยังไม่
ครบถ้วน ถูกต้องและ 
เป็นปัจจุบัน 

 

1.ศึกษาวิเคราะห์นโยบาย
และแผนสารสนเทศและ
การส่ือสารของ สพฐ.และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
2.ศึกษาวิเคราะห์ความ
ต้องการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร
ของสพป. และสถานศึกษา 
3.จัดท าแผนการ
ด าเนินงาน 
4.มีการส่ือสารหลากหลาย
ช่องทาง 

 
 
กิจกรรมการ
ควบคุมท่ีก าหนด
ไว้มีการปฏิบัติซึ่ง
สามารถลดความ
เส่ียงได้ แต่ยังไม่
บรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ 

 
 
การปฏิบัติงานไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ 
เนื่องจาก 
บุคลากรยังขาด
ความรู้และทักษะใน
การจัดระบบ
สารสนเทศ 

 
 
1. ส่งผู้รับผิดชอบเข้ารับ
การอบรมเกี่ยวกับการ
จัดระบบสารสนเทศ 
2. ศึกษาดูงานเพื่อฝึก
ทักษะการจัดท าระบบ
สารสนเทศด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
 
 
 

 
 
31 ม.ค. 2563 

กลุ่มบริหาร 
งานท่ัวไป 

31 มี.ค. 2563 
กลุ่มบริหาร 
งานท่ัวไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             ลายมือช่ือ................................... 
                           (นายมิตร โปร่งใส) 
               ต าแหน่ง ผอ.รร. ......................... 
                 วันท่ี 25  เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 
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แบบ ปอ.3 แบบ ปอ.3 

5. น ากิจกรรม/งานที่ปรากฏในแบบ ปค.5 มาสรุปลงในแบบ ปค.1 
 

    
 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  
โรงเรียน.............................  ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี .............

เดือน............... พ.ศ. .......... ด้วยวิธีการท่ีหน่วยงานก าหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่าง
สมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิผล 
ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานท่ีเกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินท่ีเช่ือถือได้ ทันเวลา และโปร่งใสรวมท้ังด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 

จากผลการประเมินดังกล่าวโรงเรียน....................เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ 
ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ภายใต้การก ากับดูแลของผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต 1 

อย่างไรก็ดี มีความเส่ียงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ สรุปได้ดังนี้ 
  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

การนิเทศการศึกษา 
1. ความเส่ียงท่ีมีอยู่ท่ีต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 

                        1.1  การนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนยังขาดรูปแบบและวิธีการท่ีหลากหลาย ไม่สอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา เนื่องจาก 
       -  ขาดการวางแผนและจัดระบบการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วม  
     -  ขาดการน าข้อมูลจากการประเมินภายใน มาใช้ในการวางแผนจัดระบบการนิเทศเพื่อให้
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 

    1.2. การแลกเปล่ียนเรียนรู้กับสถานศึกษาอื่นภายนอกเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือการเชิญวิทยากร 
ภายนอกมาให้ความรู้ยังท าได้ไม่เพียงพอ 

- ครูและบุคลากรมีภารกิจอื่นนอกเหนือ จากงานการสอนมาก  
     - ไม่ได้ก าหนดแผนงาน หรือโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับสถานศึกษาอื่นภายนอกเขตพื้นท่ี
การศึกษา หรือเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ไว้ชัดเจน 
                     2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
     2.1  จัดให้มีการประชุมวางแผนก าหนดเป้าหมายและวิธีการด าเนินงานร่วมกนัโดยใช้กระบวนการชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

   2.2  จัดให้มีปฏิทินก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ 
   2.3  ก าหนดแผนงาน หรือโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับสถานศึกษาอื่น ภายนอกเขตพื้นท่ีการศึกษา 

หรือเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ไว้ชัดเจนในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
   2.4  จัดให้มีปฏิทินก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ 

แบบ ปค. 1 

จากข้อมูลข้างต้นน าไปจัดท าแบบ ปค.1 
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1. ความเส่ียงท่ีมีอยู่ท่ีต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
การด าเนินงาน…………………………………………………………………………………………………………เนื่องจาก 

     1.1........................................................................................................................................................ 
     1.2 ...................................................................................................................................................... 
   2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
     2.1 ........................................................................................................................................................ 
     2.2  .......................................................................................................................................................... 
 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
.........................................................................................................................................................................

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

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

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

...................................................................................................................................................................................... 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
.........................................................................................................................................................................

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

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

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

...................................................................................................................................................................................... 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

  การจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 
1. ความเส่ียงท่ีมีอยู่ท่ีต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 

     การจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศและการส่ือสารไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจากบุคลากร 
ยังขาดความรู้และทักษะในการจัดระบบสารสนเทศ 
                     2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
      2.1 ส่งผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดระบบสารสนเทศ 
                         2.2 ศึกษาดูงานเพื่อฝึกทักษะการจัดท าระบบสารสนเทศด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
 

ลายมือช่ือ.............................................. 
                 (นายมิตร โปร่งใส) 
ต าแหน่ง ผอ.รร.................................. 
    วันท่ี 25  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2562 

 


