
นักจัดการงานทัวไปปฏิบัติการ  กลุ่มอํานวยการ
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1

คู่มือการปฏิบัติงาน

งานควบคุมภายใน

จัดทําโดย

ปฏิคม สุขสําราญ



 
 
 
 
 
 
 
 

  

แนวทางดำเนินงาน 

การจัดสงรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
 
 
 

 
 
 
 

        กลุมอำนวยการ 
      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธาน ีเขต 1 

 
 



1. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนมาก ท่ี กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๐๕ ลงวันท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑  
  



 
2. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ศธ ๐๔๐๐๑/ว ๕๔๗๓ ลงวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
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การจัดสงรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื ่อง หลักเกณฑ
กระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ความวาดวย
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติ
ใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใหถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกำหนด  
 ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๑/ว ๕๔๗๓ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖2 
เรื่อง การจัดสงรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒   
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กลุม/หนวย/งาน 
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สรุปข้ันตอนการประเมินและรายงาน 

                                     สําหรับ 4 งาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ปค.5  

ปีท่ีแล้ว 

ประเมินการควบคุม

ภายในด้วยตนเอง(CSA) 

แบบติดตาม 

ปค. 5 

สรุปลงใน 

แบบ ปค.5 (ปี

 

ส่งแบบ ปค.5 , และแบบ ติดตาม ปค.5 

ให้หน่วยงาน 



 
กลุมบริหารงานวิชาการ โรงเรียน....................................  

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจดัตั้งหนวยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ ท่ีสำคญัของ

หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง 

  

การควบคุมภายในที่มีอยู 

      

การประเมินผล             

การควบคุมภายใน                           

ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู 

 

                             

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 

หนวยงาน             

ที่รับผิดชอบ 

                     

งานยกระดับผลสัมฤทธิ ์

ทางการเรียน (O – NET)  

 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์          

ทางการเรียนจากการทดสอบ

ระดับชาติข้ันพืน้ฐาน (O – NET) 

ป.6 และ ม.3 ใหสูงข้ึน รอยละ 3 

  ผลสัมฤทธิ์       

ทางการเรียน  

จากการทดสอบ

ระดับชาต ิ

ข้ันพื้นฐาน 

(O – NET)  

ป.6 และ ม.3  

ไมเปนไปตาม

เปาหมาย 

1.ศึกษาวิเคราะหขอมูลTest blue print               

2. วางแผนการพฒันาและการทดสอบ 

ใหครอบคลุมมาตรฐานและตัวชีว้ัดตาม 

กลุมสาระการเรียนรูหลัก 

3. กำหนดกิจกรรมการจัดการเรียนรู                        

4. พัฒนาคลงัขอสอบมาตรฐานการศึกษา             

5. ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู                             

6. ดำเนินการวัด ติดตามและประเมินผล            

7. สรุปและรายงานผล 

กิจกรรมการควบคุม

ที่กำหนดไวมีการ

ปฏิบัติซึ่งสามารถ 

ลดความเสี่ยงลงได 

ในระดับหนึ่งแต 

ยังไมบรรลุ

วัตถุประสงค 

ที่กำหนดไว 

งานยกระดบัผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน (O – NET)  

ไมเปนไปตามเปาหมาย

กำหนด เนื่องจาก                 

1. การจัดกิจกรรม  

การเรียนรูไมสอดคลอง 

ตามมาตรฐานและตัวชีว้ดั 

ที่กำหนด                          

2. ครูมีทักษะในการจัด 

การเรียนการสอน 

การคิด วิเคราะห 

ไมเพียงพอ 

 

1. สงเสริม

สนับสนนุพัฒนา

ครูในการจัดการ

เรียนการสอน 

2. สรางเครือขาย

ทางวชิาการ

ภายในและ

ภายนอก 

3. พัฒนาระบบ

นิเทศใหเขมแข็ง 

31 ม.ค.2565   

นายรัก  ใจด ี

   

31 มี.ค.2565  

 นายรัก  ใจด ี

 

31 ม.ค. 2565  

นายรัก  ใจด ี

 

        
 
 

แบบติดตาม ปค.5 ลายมือช่ือ........................................... 
                    (นายรัก    ใจดี) 
    ตำแหนง หัวหนากลุมบริหารงานวิชาการ 
      วันท่ี 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 

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

แบบ ปค.5 
ตัวอย่าง 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหนวยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆท่ีสำคัญของ

หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

(1) 

ความเสีย่ง 

 

 

(2) 

การควบคุม 

ภายในท่ีมีอยู 

 

(3) 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 

(4) 

ความเสีย่ง 

ท่ียังมีอยู 

 

(5)                                

การปรับปรุง 

การควบคุม

ภายใน 

(6) 

หนวยงาน            

ท่ีรับผิดชอบ 

 

(7) 

วิธีการติดตามและสรุปผล 

การประเมินผลขอคิดเห็น 

 

 

(8)                                                                                                  

งานยกระดับผลสัมฤทธิ ์

ทางการเรียน (O – NET)  

 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ          

ทางการเรียนจากการทดสอบ

ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O – NET) 

ป.6 และ ม.3 ใหสูงข้ึน รอยละ 3 

ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนจากการ

ทดสอบระดับชาติ

ข้ันพ้ืนฐาน  

(O – NET) ป.6  

และ ม.3 ไม

เปนไปตาม

เปาหมาย 

1.ศึกษาวิเคราะหขอมูล 

Test blue print        

2.วางแผนการพัฒนาและ

การทดสอบ 

ใหครอบคลุมมาตรฐานและ

ตัวช้ีวัดตามกลุมสาระการ

เรียนรูหลัก     

3.กำหนดกิจกรรม  

การจดัการเรยีนรู         

4.พัฒนาคลังขอสอบ

มาตรฐานการศึกษา    

กิจกรรมการเรียนรู             

5. ดำเนินการจดักิจกรรม

การเรยีนรู    

6. ดำเนินการวัด ตดิตาม

และประเมินผล 

7. สรุปและรายงานผล 

 กิจกรรมการ

ควบคุม ท่ีกำหนดไว

มีการปฏิบัติซึ่ง

สามารถลดความ

เสี่ยงลงไดในระดับ

หน่ึงแตยังไมบรรลุ

วัตถุประสงค 

ท่ีกำหนดไว 

 

 

งานยกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน (O– NET) 

ไมเปนไปตาม

เปาหมายกำหนด 

เน่ืองจาก                 

1.การจัดกิจกรรม  

การเรยีนรูไม

สอดคลอง      

ตามมาตรฐานและ

ตัวช้ีวัดท่ีกำหนด          

2. ครูมีทักษะในการ

จัดการเรียนการ

สอนการคิด 

วิเคราะห 

ไมเพียงพอ 

1. สงเสรมิ

สนับสนุนพัฒนา

ครูในการจัด  

การเรยีน 

การสอน            

2. สราง

เครือขายทาง

วิชาการภายใน

และภายนอก               

3. พัฒนาระบบ

นิเทศใหเขมแข็ง 

31 ม.ค. 2565 

นายรัก  ใจด ี

 

 

 

31 มี.ค. 2565 

นายรัก  ใจด ี

 

 

31 ม.ค. 2565 

นารัก  ใจด ี

จากการตดิตามเอกสารพบวา                       

1.มีการพัฒนาครู  โดยจดั

ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ยกระดับผลสัมฤทธ์ิการเรยีน

การสอน              

2.มีการสรางเครือขายทาง

วิชาการครอบคลมุ

กลุมเปาหมาย 

3.มีการพัฒนารูปแบบการ

นิเทศโดยใช COACHING 

TEAMSและกระบวนการ 

PLC 

ผลการดำเนินงาน 

การยกระดับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนสูงข้ึนรอยละ3.5 

และ สามารถลดความเสีย่งลง

ในระดับท่ียอมรับได 

แบบติดตาม ปค.5 

ลายมือช่ือ........................................... 
                    (นายรัก    ใจดี) 
   ตำแหนง หัวหนากลุมบรหิารงานวิชาการ 
         วันท่ี 15 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 

กลุมบริหารงานวิชาการ โรงเรียน................................................ 
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ณ วันท่ี 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2565 
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(2) การวิเคราะหตามแบบประเมินการควบคุมภายในดวยตนเอง  (Control Self Assessment : CSA) 
 

1. ใหวิเคราะหภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้งหนวยงานหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ 
ท่ีสำคัญของหนวยงานพรอมระบุวัตถุประสงค จำนวน 1 เรื่อง (นำขอมูลไปใส ปค.5 ชอง 1) 

1.1 เรื่อง การนิเทศการศึกษา 
1.2 วัตถุประสงค  

1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรในหนวยงานใหไดรับความรู เพ่ิมความสามารถในการปฏิบัติงานใหดีข้ึน  
    2. เพ่ือเสริมสรางขวัญและกำลังใจในการทำงานของบุคลากร 

2. ภารกิจนั้นมีข้ันตอนหรือกระบวนการปฏิบัติอะไรบาง หรือทำอยางไรท่ีจะทำใหบรรลุตามวัตถุประสงค 
2.1  จัดระบบการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา  
2.2  ดำเนินการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลาย และเหมาะสมกับสถานศึกษา 
2.3  ประเมินผลการจัดระบบ และกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา 
2.4  พัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการ  และการเรียนการสอนของสถานศึกษาโดยความ  

                    รวมมือกับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอยางใกลชิด 
 2.5 แลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณ การจัดระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับสถานศึกษา 

        อ่ืน หรือเครือขายการนิเทศการศึกษาภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
3. ใหวิเคราะหข้ันตอนหรือกระบวนการท่ีปฏิบัตอิยู (จากขอ 2) ดำเนนิการอยางไร 
 

    ข้ันตอน/กระบวนการปฏิบัติ (จากขอ 2)    การดำเนินการ (นำขอมูลไปใสแบบ ปค.5 ชองท่ี 3)  

3.1   จัดระบบการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการ 
       สอนภายในสถานศึกษา 

-  มีการจัดระบบการนิเทศงานวิชาการ และการจัดการเรียน
การสอนภายในสถานศึกษา โดยมีโครงสรางการดำเนินงาน
ชัดเจน 

3.2  ดำเนินการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการ 
      สอนในรูปแบบหลากหลาย และเหมาะสมกับ 
      สถานศึกษา 

- มีการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอน ตามปฏิทิน
ท่ีกำหนดไว แตยังขาดรูปแบบและวิธีการท่ีหลากหลาย ไม
สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 

3.3  ประเมินผลการจัดระบบ และกระบวนการนิเทศ 
      การศึกษาในสถานศึกษา 

- มีการประเมินผลระบบและกระบวนการนิเทศการศึกษา
ภายในสถานศึกษาตามแผนท่ีกำหนด 

3.4  พัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการ  
       และการเรียนการสอนของสถานศึกษา โดยความ  
       รวมมือกับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอยางใกลชิด 
 

- มีการพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการและ
การเรียนการสอนของสถานศึกษา โดยความรวมมือกับเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาอยางใกลชิด 

3.5 แลกเปลีย่นเรียนรู และประสบการณการจัดระบบ 
     นิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับสถานศึกษา 
     อ่ืน หรือเครือขายการนิเทศการศึกษาภายในเขต 
     พ้ืนท่ีการศึกษา 

- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู และประสบการณ การ 
นิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับสถานศึกษาอ่ืน ท้ัง
ภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปนบางโอกาส แตการแลกเปลี่ยน
เรียนรูกับสถานศึกษาอ่ืนภายนอกเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ
การเชิญวิทยากรภายนอกมาใหความรูยังทำไดไมเพียงพอ 

 
 
 

ตัวอย่าง 
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4. ข้ันตอนหรือกระบวนการท่ีปฏิบัติอยูเปนอยางไร (บรรลุวัตถุประสงค /ไมบรรลุวัตถุประสงค) 

 ถาไมบรรลุวัตถุประสงคมีความเส่ียงอะไร 

4.1 จากการประเมินผลการควบคุม (นำขอมูลไปใสในแบบ ปค.5 ชองท่ี 4) พบวากิจกรรมการควบคุมท่ีกำหนดไว 
มีการปฏิบัติซ่ึงสามารถลดความเสี่ยงไดแตยังไมบรรลุวัตถุประสงคท่ีกำหนด   
 4.2  ถาไมบรรลุวัตถุประสงคมีความเส่ียงอยางไร (นำขอมูลไปใสในแบบ ปค.5 ชองท่ี 2) 
          จากการดำเนินงานการนิเทศการศึกษา ไมบรรลุวัตถุประสงค เนื่องจาก 
                 4.2.1  รูปแบบและวิธกีารการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนยังไมมีความหลากหลาย 
และไมสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 
                 4.2.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสถานศึกษาอ่ืนภายนอกเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือการเชิญวิทยากรภายนอกมา
ใหความรูยังทำไดไมเพียงพอ 
5. จากผลการประเมิน  ถาพบวายังมีความเส่ียงอยู (ปญหา) เกิดจากสาเหตุอะไร  จะแกไขอยางไร  ใครเปนคนแกไข 

ปญหา/สาเหตุ 
(นำขอมูลไปใสในแบบ ปค.5ชองท่ี 5) 

การแกไข (การปรับปรุงการควบคุม) 
(นำขอมูลไปใสในแบบ ปค.5 ชองท่ี 6) 

กำหนดเสร็จ/ผูรับผิดชอบ      
(นำขอมูลไปใสในแบบ ปค.5 ชองท่ี7) 

ปญหา: 
1.  รูปแบบและวิธีการการนิเทศงาน
วิชาการ และการเรียนการสอนยังไมมีความ
หลากหลายและไมสอดคลองกับบริบทของ
สถานศึกษา 
สาเหตุ :    

    1. ขาดการวางแผนและจัดระบบการ

นิเทศภายในแบบมีสวนรวม  

 2. ขาดการนำขอมูลจากการประเมิน  
ภายใน มาใชในการวางแผนจัดระบบการ
นิเทศเพ่ือใหสอดคลองกับบริบทของ
สถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
- จัดใหมีการประชุมวางแผนกำหนด
เปาหมายและวิธีการดำเนินงานรวมกัน
โดยใชกระบวนการชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ (PLC) 
- จัดใหมีปฏิทินกำกับติดตามการ
ดำเนินงานตามแผนอยางเปนระบบ 

 
 
 
 
 
 

12-14 พ.ย. 65 
นายใหม  รักหมู 

หัวหนากลุมวิชาการ 
 

 19- 21 พ.ย. 65 
นายใหม  รักหมู 

หัวหนากลุมวิชาการ 
ปญหา: 
 การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสถานศึกษาอ่ืน
ภายนอกเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือการเชิญ
วิทยากรภายนอกมาใหความรู  
ยังทำไดไมเพียงพอ 
สาเหตุ :   
    1. ครูและบุคลากรมีภารกิจอ่ืน
นอกเหนือ จากงานการสอนมาก  
    2. ไมไดกำหนดแผนงาน หรือโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับสถานศึกษาอ่ืน
ภายนอกเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือเชิญ
วิทยากรภายนอกมาใหความรูไวชัดเจน 

 
 
 
 
 
 

-กำหนดแผนงาน หรือโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับสถานศึกษาอ่ืน
ภายนอกเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือเชิญ
วิทยากรภายนอกมาใหความรูไวชัดเจน
ในแผนปฏิบตัิการประจำป 
- จัดใหมีปฏิทินกำกับติดตามการ
ดำเนินงานตามแผนอยางเปนระบบ 
 

 
 
 
 
 
 

26-28 พ.ย. 65 
นายใหม  รักหมู 

หัวหนากลุมวิชาการ  
 
 

29- 30 พ.ย. 65 
นายใหม  รักหมู 

หัวหนากลุมวิชาการ 
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                                                                                                                                                                                 แบบ ปค. 5 

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

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานส้ินสุด วันท่ี 30  เดือนกันยายน  พ.ศ.2565 
 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดำเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีสำคัญของ

หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

ความเส่ียง 
  

การควบคุมภายใน
ท่ีมีอยู 

      

การประเมินผล             
การควบคุม

ภายใน                           

ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู 

 
 
                             

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

หนวยงาน             
ท่ีรับผิดชอบ 

                     

กลุมบริหารงานวิชาการ 
การนิเทศการศึกษา  
วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรใน
หนวยงานใหไดรับความรู เพ่ิม
ความสามารถในการปฏิบัติงานให
ดีข้ึน  
2. เพ่ือเสริมสรางขวัญและ
กำลังใจในการทำงานของ
บุคลากร 
 
 
 

 
 
1. การนิเทศงานวิชาการ 
และการเรียนการสอนยัง
ขาดรูปแบบและวิธีการท่ี
หลากหลาย ไม
สอดคลองกับบริบทของ
สถานศึกษา 
2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู
กับสถานศึกษาอ่ืน
ภายนอกเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา หรือการเชิญ
วิทยากรภายนอกมาให
ความรูยังทำไดไม
เพียงพอ 

 
 
1. มีการจัดระบบ
การนิเทศงาน
วิชาการ และการ
จัดการเรียนการ
สอนภายใน
สถานศึกษา โดยมี
โครงสรางการ
ดำเนินงานชัดเจน 
2. มีการนิเทศงาน
วิชาการ และการ
เรียนการสอนตาม
ปฏิทินท่ีกำหนดไว 
 

 
 

กิจกรรมการ
ควบคุมท่ีปฏิบัติ
อยูจริงสามารถ
ลดความเสี่ยงได
ในระดับหนึ่งแต
ยังไมบรรลุ
วัตถุประสงค
ท่ีตั้งไว   

 
 

1.รูปแบบและวิธกีารการนิเทศ
งานวิชาการ และการเรียนการ
สอนยังไมมีความหลากหลาย 
และไมสอดคลองกับบริบทของ
สถานศึกษาเนื่องจาก 
   1.1. ขาดการวางแผนและ
จัดระบบการนิเทศภายในแบบมี
สวนรวม  
  1.2. ขาดการนำขอมูลจากการ
ประเมินภายใน มาใชในการ
วางแผนจัดระบบการนิเทศเพ่ือให
สอดคลองกับบริบทของ
สถานศึกษา 

 
 
1..จัดใหมีการ
ประชุมวางแผน
กำหนดเปาหมาย
และวิธีการ
ดำเนินงานรวมกัน
โดยใชกระบวนการ
ชุมชนการเรียนรู
ทางวิชาชีพ (PLC) 
2.จัดใหมีปฏิทิน
กำกับติดตามการ
ดำเนินงานตามแผน
อยางเปนระบบ 

 
 

12-14 พ.ย. 65 
นายใหม  รักหมู 

หัวหนากลุม
วิชาการ 

 
 
 
 

 19- 21 พ.ย. 65 
นายใหม  รักหมู 

หัวหนากลุม
วิชาการ 

 

(3)  นำกิจกรรมท่ียังไมลดความเส่ียงจากขอ (1) (ถามี)+ ส่ิงท่ีพบจากการประเมินในขอ (2) มาสรุปลงใน แบบ ปค.5 

จากขอมูลขางตนนำไปจัดทำแบบ ปค.5 

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

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการดำเนนิการหรือภารกิจอ่ืนๆ 
ที่สำคัญของหนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง 
  

การควบคุมภายในที่มีอยู 
      

การ
ประเมินผล             
การควบคุม

ภายใน                           

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

 
 
                             

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

หนวยงาน             
ที่รับผิดชอบ 

                     

  
 

3. มีการประเมินผลระบบและ
กระบวนการนิเทศการศึกษา
ภายในสถานศึกษาตามแผนที่
กำหนด 
4.  มีการพัฒนาระบบและ
กระบวนการนิเทศงาน
วิชาการ  และการเรียนการ
สอนของสถานศึกษาโดยความ
รวมมือกับเขตพื้นที่การศึกษา
อยางใกลชิด 
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
และประสบการณ การนิเทศ
การศึกษาภายในสถานศึกษา
กับสถานศึกษาอ่ืน ทั้งภายใน
เขตพื้นที่การศึกษาเปนบาง
โอกาส 

 2. การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ
สถานศึกษาอ่ืนภายนอกเขตพื้นที่
การศึกษา หรือการเชิญวิทยากร
ภายนอกมาใหความรูยังทำไดไม
เพียงพอ เนื่องจาก 
2.1. ครูและบุคลากรมีภารกิจอ่ืน
นอกเหนือ จากงานการสอนมาก  

  2.2. ไมไดกำหนดแผนงาน หรือ
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ
สถานศึกษาอ่ืนภายนอกเขตพื้นที่
การศึกษา หรือเชิญวิทยากร
ภายนอกมาใหความรูไวชัดเจน 

3. กำหนดแผนงาน 
หรือโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับ
สถานศึกษาอ่ืน 
ภายนอกเขตพื้นที่
การศึกษาหรือเชิญ
วิทยากรภายนอกมา
ใหความรูไวชัดเจน
ในแผนปฏิบัติการ
ประจำป 
4. จัดใหมีปฏิทิน
กำกับติดตามการ
ดำเนินงานตามแผน
อยางเปนระบบ 

26-28 พ.ย. 65 
นายใหม  รักหมู 

หัวหนา 
กลุมวิชาการ  

 
 
 
 
 
 

29- 30 พ.ย. 65 
นายใหม  รักหมู 

หัวหนา 
กลุมวิชาการ 

    ลายมือชื่อ........................................... 
                          (นายรัก    ใจดี) 
    ตำแหนง หัวหนากลุมบริหารงานวิชาการ  
                     วันท่ี 15 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 

(2)   (3) (4) (5) (6) (7) 
(1)   
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สพป./สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

 



 

สรุปข้ันตอนการประเมินและรายงาน 

สําหรับหน่วยงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ปค.5 (ปีท่ีแล้ว) 
ประเมินองค์ประกอบ 

ของการควบคุมภายใน 

สรุปความเส่ียงจาก 

แบบ ปค.5 ของทุกงาน 

 

แบบติดตาม ปค.

 

สรุปความเส่ียง 

ลงใน แบบ ปค. 4 

สรุปความเส่ียง ลงใน 

 แบบ ปค. 5 (ปีนี)้ 

จัดทํา  แบบ ปค. 1 

ส่ง แบบ ปค. 1 , ปค.4 ,ปค.5 และแบบติดตาม ปค.5  ไปยงั สพป.อน.1 

ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 

1

 



 
 
 
สพป/สถานศึกษา:  ใหดำเนินการ ดังนี้ 

1.  แตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
2.  นำแบบ ปค.5 (ของปงบประมาณ 2561) มาติดตามผลการดำเนินงานวาไดดำเนินการตามการปรับปรุงการควบคุม
ภายในหรือไม ผลเปนอยางไร แลวสรุปลงในแบบติดตาม ปค.5 
3.  ประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (แบบประเมิน 5 องคประกอบ) ในระดับหนวยงาน แลวสรุปลงใน
แบบ ปค.4 
4.  เม่ือดำเนินการตามขอ 1-3 เรียบรอยแลว ใหนำกิจกรรม/งานท่ีผลการดำเนินงานยังไมลดความเสี่ยงลงตามขอ 2 
และกิจกรรม/งานท่ีเปนความเสี่ยงท่ีพบใหมตามขอ 3 และแบบ ปค.5 ของกลุม/หนวย/งาน ท่ีสงมาใหหนวยงาน โดย 
ใหคณะกรรมการรวมกันพิจารณาคัดเลือกกิจกรรม/งานท่ีเปนความเสี่ยงในระดับหนวยงาน แลวสรุปลงในแบบ ปค.5 
5. นำกิจกรรม/งานท่ีปรากฏในแบบ ปค.5 มาสรุปลงในแบบ ปค.1 
6. สถานศึกษาใหจัดสงแบบ ปค.1 แบบ ปค.4 แบบ ปค.5 แบบติดตาม ปค.5 ใหสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ภายในวันท่ี 31 ตุลาคม 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1

 



 
 
 

คำสั่งโรงเรียน................................................. 
ท่ี…....... /2565 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำป 2565 
 ........................................................... 

 เพ่ือใหการดำเนินงานการประเมินผลการควบคุมภายในของโรงเรียน................................................ ประจำป 2565 
เปนไปตามมาตรฐาน และหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกำหนดวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรับหนวยงานภาครัฐ พ.ศ.2561  ดังนี ้
1. คณะกรรมการอำนวยการ  ประกอบดวย 
 1.1  นายทรงพล  ฐานวิสัย ผูอำนวยการสถานศึกษา  ประธานกรรมการ 
 1.2  นายนิวิทย  ตนสมบูรณ รองผูอำนวยการสถานศึกษา    กรรมการ 
 1.3  นางอัมพร  ยิ้มแยม  หัวหนากลุมบริหารวิชาการ       กรรมการ 
 1.4  นางณัฐยา  วันยวน  หัวหนากลุมบริหารงบประมาณ    กรรมการ 

1.5  นางพัชรินทร  โกพลรัตน หัวหนากลุมบริหารงานบุคคล กรรมการ  
 1.6  นางบุญลอม  เนื่องฤทธิ์ หัวหนากลุมบริหารท่ัวไป  กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี อำนวยการและกำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำป 2565 
2.คณะกรรมการดำเนินงาน  ประกอบดวย 
 1.1  นายทรงพล  ฐานวิสัย ผูอำนวยการสถานศึกษา  ประธานกรรมการ 
 1.2  นายนิวิทย  ตนสมบูรณ รองผูอำนวยการสถานศึกษา    กรรมการ 
 1.3  นางอัมพร  ยิ้มแยม  หัวหนากลุมบริหารวิชาการ       กรรมการ 
 1.4  นางณัฐยา  วันยวน  หัวหนากลุมบริหารงบประมาณ    กรรมการ 

1.5  นางพัชรินทร  โกพลรัตน หัวหนากลุมบริหารงานบุคคล กรรมการ  
 1.6  นางบุญลอม  เนื่องฤทธิ์ หัวหนากลุมบริหารท่ัวไป  กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาท่ี รวบรวมกลั่นกรองและสรุปผลการประเมินฯ ตามแบบ ปค.1,4,5 และแบบติดตาม ปค.5 
3.  คณะกรรมการจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในหนวยงานยอย  ประกอบดวย 
 3.1 หัวหนางานทุกงาน      ประธานกรรมการ 

3.2 บุคลากรของทุกงาน      กรรมการ 
3.4 เจาหนาท่ีรับผิดชอบของทุกงาน    กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี  รวบรวมกลั่นกรองและสรุปผลการประเมินฯ ตามแบบ ปค.5 และแบบติดตาม ปค.5 

ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

 สั่ง ณ วันท่ี...........เดือน...................... พ.ศ. 2565 
 

       (นายทรงพล  ฐานวิสัย) 
        ผูอำนวยการโรงเรียน.............................................. 

    ตัวอยางคำส่ัง 
 

1

 



   

 
 โรงเรียน ................................... 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
  สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานส้ินสุดวันท่ี 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 

 
ภารกิจตามกฏหมายท่ีจดัตั้งหนวยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ดำเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆท่ีสำคญั
ของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

(1) 

ความเสีย่ง 
 
 

 
(2) 

การควบคุมภายในท่ีมีอยู 
 
 

 
(3) 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 

(4) 

ความเสีย่งท่ียังมีอยู 
 
 

 
(5) 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

(6) 

หนวยงาน   
ท่ีรับผิดชอบ 

 
 

(7) 

กลุมบริหารงานวิชาการ 
งานยกระดับผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียน (O – NET)  
 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์            
ทางการเรียนจากการทดสอบ 
ระดับชาติข้ันพืน้ฐาน (O – NET) 
ป.6 และ ม.3  ใหสูงข้ึน รอยละ 3 

 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

จากการทดสอบระดับชาต ิ

ข้ันพ้ืนฐาน (O – NET)  

ป.6 และ ม.3  ไมเปนไป

ตามเปาหมาย 

 

1.ศึกษาวิเคราะหขอมูล
Test blue print          
2. วางแผนการพัฒนา 
และการทดสอบให
ครอบคลมุมาตรฐานและ
ตัวช้ีวัด ตามกลุมสาระ 
การเรยีนรูหลัก 
3. กำหนดกิจกรรม 
การจัดการเรยีนรู          
 4. พัฒนาคลังขอสอบ
มาตรฐานการศึกษา       
5. ดำเนินการจดักิจกรรม
การเรยีนรู                   
6. ดำเนินการวัด ตดิตาม
และประเมินผล            
7. สรุปและรายงานผล 

 

กิจกรรมการควบคุมท่ีกำหนดไวมี

การปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความ

เสี่ยงลงไดในระดับหน่ึงแตยังไม

บรรลุวัตถุประสงคท่ีกำหนดไว 

 

 

 

 

 

งานยกระดับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน (O – NET)    

ไมเปนไปตามเปาหมาย

กำหนด เน่ืองจาก            

1. การจัดกิจกรรมการเรยีนรู

ไมสอดคลองตามมาตรฐาน

และตัวช้ีวัดท่ีกำหนด                        

2. ครูมีทักษะในการจัด   

การเรยีนการสอน การคิด 

วิเคราะหไมเพียงพอ 

 

1. สงเสรมิสนับสนุนพัฒนา

ครูในการจัดการเรียน     

การสอน                            

2. สรางเครือขายทาง

วิชาการภายในและภายนอก 

                                 

3. พัฒนาระบบนิเทศ 

ใหเขมแข็ง 

 

31 ม.ค.2565 

 กลุมวิชาการ 

  

31 มี.ค.2565  

กลุมวิชากร 

 

31 ม.ค.2565  

กลุมวิชาการ 

 

 

 

 

 

            แบบ ปค.5 

ลายมือช่ือ..................................... 
       (นายมิตร  โปรงใส) 
ตำแหนง ผอ.รร. ………….. 

  วันท่ี 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
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2.  นำแบบ ปค.5 (ของปงบประมาณ 2565) มาติดตามผลการดำเนินงานวาไดดำเนนิการตามการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในหรือไม ผลเปนอยางไร แลวสรุปลงในแบบติดตาม ปค.5 

  
 

จากขอมูลขางตนนำไปจัดทำแบบติดตาม ปค. 5 
 

1

 



                                                                                         โรงเรียน ................................... 
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 
         ณ วันท่ี 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหนวยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆท่ีสำคัญของ

หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

(1) 

ความเสีย่ง 

 

 

(2) 

การควบคุม 

ภายในท่ีมีอยู 

 

(3) 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 

(4) 

ความเสีย่ง 

ท่ียังมีอยู 

 

(5)                                

การปรับปรุง 

การควบคุม

ภายใน 

(6) 

หนวยงาน            

ท่ีรับผิดชอบ 

 

(7) 

วิธีการติดตามและสรุปผล 

การประเมินผลขอคิดเห็น 

 

 

(8)                                                                                                  

กลุมบริหารงานวิชาการ 
งานยกระดับผลสัมฤทธิ ์

ทางการเรียน (O – NET)  

 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ          

ทางการเรียนจากการทดสอบ

ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O – NET) 

ป.6 และ ม.3 ใหสูงข้ึน รอยละ 3 

ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนจากการ

ทดสอบระดับชาติ

ข้ันพ้ืนฐาน  

(O – NET) ป.6  

และ ม.3 ไม

เปนไปตาม

เปาหมาย 

1.ศึกษาวิเคราะหขอมูล 

Test blue print        

2.วางแผนการพัฒนาและ

การทดสอบ 

ใหครอบคลุมมาตรฐานและ

ตัวช้ีวัดตามกลุมสาระการ

เรียนรูหลัก     

3.กำหนดกิจกรรม  

การจดัการเรยีนรู         

4.พัฒนาคลังขอสอบ

มาตรฐานการศึกษา    

กิจกรรมการเรียนรู             

5. ดำเนินการจดักิจกรรม

การเรยีนรู    

6. ดำเนินการวัด ตดิตาม

และประเมินผล 

7. สรุปและรายงานผล 

 กิจกรรมการ

ควบคุม ท่ีกำหนดไว

มีการปฏิบัติซึ่ง

สามารถลดความ

เสี่ยงลงไดในระดับ

หน่ึงแตยังไมบรรลุ

วัตถุประสงค 

ท่ีกำหนดไว 

 

 

งานยกระดบั

ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน (O– NET) 

ไมเปนไปตาม

เปาหมายกำหนด 

เน่ืองจาก                 

1.การจัดกิจกรรม  

การเรยีนรูไม

สอดคลอง      

ตามมาตรฐานและ

ตัวช้ีวัดท่ีกำหนด          

2. ครูมีทักษะในการ

จัดการเรียนการ

สอนการคิด 

วิเคราะห 

ไมเพียงพอ 

1. สงเสรมิ

สนับสนุนพัฒนา

ครูในการจัด  

การเรยีน 

การสอน            

2. สราง

เครือขายทาง

วิชาการภายใน

และภายนอก               

3. พัฒนาระบบ

นิเทศใหเขมแข็ง 

31 ม.ค. 2565 

นายรัก  ใจด ี

 

 

 

31 มี.ค. 2565 

นายรัก  ใจด ี

 

 

31 ม.ค. 2565 

นารัก  ใจด ี

จากการตดิตามเอกสารพบวา                       

1.มีการพัฒนาครู  โดยจดั

ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ยกระดับผลสัมฤทธ์ิการเรยีน

การสอน              

2.มีการสรางเครือขายทาง

วิชาการครอบคลมุ

กลุมเปาหมาย 

3.มีการพัฒนารูปแบบการ

นิเทศโดยใชCOACHING 

TEAMSและกระบวนการ 

PLC 

ผลการดำเนินงาน 

การยกระดับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนสูงข้ึนรอยละ3.5 

และ สามารถลดความเสีย่งลง

ในระดับท่ียอมรับได 

 ลายมือช่ือ........................................... 
                    (นายมิตร  โปรงใส) 
   ตำแหนง ผอ.รร..................................... 
        วันท่ี 25 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 

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

                                                   สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานส้ินสุด วันท่ี 30  เดือนกันยายน  พ.ศ.2565     แบบ ปค. 5 
 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดำเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีสำคัญของ

หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

ความเส่ียง 
  

การควบคุมภายใน
ท่ีมีอยู 

      

การประเมินผล             
การควบคุมภายใน                           

ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู 

 
 
                             

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

หนวยงาน             
ท่ีรับผิดชอบ 

                     

กลุมบริหารงานวิชาการ 
การนิเทศการศึกษา  
วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรใน
หนวยงานใหไดรับความรู เพ่ิม
ความสามารถในการปฏิบัติงานให
ดีข้ึน  
2. เพ่ือเสริมสรางขวัญและ
กำลังใจในการทำงานของ
บุคลากร 
 
 
 

 
 
1. การนิเทศงานวิชาการ 
และการเรียนการสอนยัง
ขาดรูปแบบและวิธีการท่ี
หลากหลาย ไม
สอดคลองกับบริบทของ
สถานศึกษา 
2. การแลกเปลีย่นเรียนรู
กับสถานศึกษาอ่ืน
ภายนอกเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา หรือการเชิญ
วิทยากรภายนอกมาให
ความรูยังทำไดไม
เพียงพอ 

 
 
1. มีการจัดระบบ
การนิเทศงาน
วิชาการ และการ
จัดการเรียนการ
สอนภายใน
สถานศึกษา โดยมี
โครงสรางการ
ดำเนินงานชัดเจน 
2. มีการนิเทศงาน
วิชาการ และการ
เรียนการสอนตาม
ปฏิทินท่ีกำหนดไว 
 

 
 

กิจกรรมการควบคุมท่ี
ปฏิบัติอยูจริงสามารถ
ลดความเสี่ยงไดใน
ระดับหนึ่งแตยังไม
บรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้ง
ไว   

 
 

1.รูปแบบและวิธีการการ
นิเทศงานวิชาการ และ
การเรียนการสอนยังไมมี
ความหลากหลาย และไม
สอดคลองกับบริบทของ
สถานศึกษาเนื่องจาก 
   1.1. ขาดการวางแผน
และจัดระบบการนิเทศ
ภายในแบบมีสวนรวม  
  1.2. ขาดการนำขอมูล
จากการประเมินภายใน 
มาใชในการวางแผน
จัดระบบการนิเทศเพ่ือให
สอดคลองกับบริบทของ
สถานศึกษา 

 
 
- จัดใหมีการ
ประชุมวางแผน
กำหนดเปาหมาย
และวิธีการ
ดำเนินงานรวมกัน
โดยใชกระบวนการ
ชุมชนการเรียนรู
ทางวิชาชีพ (PLC) 
- จัดใหมีปฏิทิน
กำกับติดตามการ
ดำเนินงานตามแผน
อยางเปนระบบ 

 
 

12-14 พ.ย. 65 
นายใหม  รักหมู 

หัวหนา 
กลุมวิชาการ 

 
 
 
 

 19- 21 พ.ย. 65 
นายใหม  รักหมู 

หัวหนา 
กลุมวิชาการ 

 

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

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการดำเนนิการหรือภารกิจอ่ืนๆ 
ที่สำคัญของหนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง 
  

การควบคุมภายในที่มีอยู 
      

การประเมินผล             
การควบคุมภายใน                           

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

 
 
                             

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

หนวยงาน             
ที่รับผิดชอบ 

                     

  
 

3. มีการประเมินผลระบบและ
กระบวนการนิเทศการศึกษา
ภายในสถานศึกษาตามแผนที่
กำหนด 
4.  มีการพัฒนาระบบและ
กระบวนการนิเทศงานวิชาการ  
และการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาโดยความรวมมือกับ
เขตพื้นที่การศึกษาอยางใกลชิด 
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
ประสบการณ การนิเทศ
การศึกษาภายในสถานศึกษากับ
สถานศึกษาอ่ืน ทั้งภายในเขต
พื้นที่การศึกษาเปนบางโอกาส 

 2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู
กับสถานศึกษาอ่ืน
ภายนอกเขตพื้นที่
การศึกษา หรือการเชิญ
วิทยากรภายนอกมาให
ความรูยังทำไดไมเพียงพอ 
เนื่องจาก 

2.1. ครูและบุคลากรมี
ภารกิจอ่ืนนอกเหนือ จาก

งานการสอนมาก  
  2.2. ไมไดกำหนด
แผนงาน หรือโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับ
สถานศึกษาอ่ืนภายนอก
เขตพื้นที่การศึกษา หรือ
เชิญวิทยากรภายนอกมา
ใหความรูไวชัดเจน 

- กำหนดแผนงาน 
หรือโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับ
สถานศึกษาอ่ืน 
ภายนอกเขตพื้นที่
การศึกษาหรือเชิญ
วิทยากรภายนอกมา
ใหความรูไวชัดเจน
ในแผนปฏิบัติการ
ประจำป 
- จัดใหมีปฏิทิน
กำกับติดตามการ
ดำเนินงานตามแผน
อยางเปนระบบ 

26-28 พ.ย. 65 
นายใหม  รักหมู 

หัวหนา 
กลุมวิชาการ  

 
 
 
 
 
 

29- 30 พ.ย. 65 
นายใหม  รักหมู 

หัวหนา 
กลุมวิชาการ 

    
                                                                   

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

ลายมือชื่อ........................................... 
                    (นายมิตร  โปรงใส) 
   ตำแหนง ผอ.รร..................................... 
        วันท่ี 25 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 



 
 
 
3.  ประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (แบบประเมิน 5 องคประกอบ) ในระดับหนวยงาน 
    แลวสรุปลงในแบบ ปค.4 

 จากการประเมินองค ประกอบของการควบคุมภายในทั ้ง 5 องคประกอบ พบวา องค ประกอบท่ี 4  
เร ื ่ องสารสนเทศและการส ื ่ อสารม ีการจ ัดทำข อม ูล สารสนเทศไม ครบถ วน ถ ูกต องและเป นป จจ ุ บัน 
เนื่องจากบุคลากรขาดความรูและทักษะในการจัดระบบสารสนเทศจึงควรมีการปรับปรุงแกไขโดยสงผูรับผิดชอบเขารับ

การอบรมใหมีความรูและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมทักษะในการจัดทำระบบสารสนเทศ 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

จากขอมูลขางตนนำไปจัดทำแบบประเมิน 5 องคประกอบ และแบบ ปค.4 
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แบบประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

 

จุดท่ีควรประเมิน ความเห็น/คำอธิบาย 
1. สภาพแวดลอมการควบคุม 
(1) หนวยงานแสดงใหเห็นถึงการยึดมั่นในคณุคาของความซื่อตรงและ
จริยธรรม 
(2) ผูกำกับดูแลของหนวยงานแสดงใหเห็นถึงความเปนอิสระจาก       
ฝายบรหิารและมหีนาท่ีกำกับดูแลใหมีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุม
ภายใน รวมถึงการดำเนินการเก่ียวกับการควบคุมภายใน 
(3) หัวหนาหนวยงานจัดใหมีโครงสรางองคกร สายการบังคับบัญชา 
อำนาจหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีเหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงคของ
หนวยงานภายใตการกำกับดูแลของผูกำกับดูแล 
(4) หนวยงานแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นในการสรางแรงจูงใจ พัฒนาและ
รักษาบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
หนวยงาน 
(5) หนวยงานของรัฐกำหนดใหบุคลากรมหีนาท่ีและความรับผิดชอบตอผล
การปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของ
หนวยงาน 
2. การประเมินความเสี่ยง 
(6) หนวยงานระบุวัตถุประสงคการควบคุมภายในของการปฏิบัต ิงาน       
ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคขององคกรไวอยางชัดเจนและเพียงพอ          
ท่ีจะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับวัตถุประสงค 
(7) หนวยงานระบุความเสี่ยงท่ีมีผลตอการบรรลุวัตถุประสงคการควบคุม
ภายในอยางครอบคลุมท้ังหนวยงาน และวิเคราะหความเสี่ยง เพ่ือกำหนด
วิธีการจัดการความเสี่ยงน้ัน 
(8) หนวยงานพิจารณาโอกาสท่ีอาจเกิดการทุจริต เพ่ือประกอบการ
ประเมินความเสี่ยงท่ีสงผลตอการบรรลุวัตถุประสงค 
(9) หนวยงานระบุและประเมินการเปลีย่นแปลงท่ีอาจมผีลกระทบ     
อยาง  มีนัยสำคัญตอระบบการควบคุมภายใน 
3. กิจกรรมการควบคุม 
(10) หนวยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพ่ือลดความเสีย่ง      
ในการบรรลุวัตถุประสงคใหอยูในระดับท่ียอมรับได 
(11) หนวยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมท่ัวไปดานเทคโนโลยี
เพ่ือสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค 
(12) หนวยงานจัดใหมีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไวในนโยบาย 
ประกอบดวยผลสำเร็จท่ีคาดหวังและข้ันตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือนำ
นโยบายไปสูการปฏิบัติจริง 
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ชื่อผูประเมิน คณะกรรมการติดตามประเมินผลของ รร.........       
วันท่ี..15... เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2565 

 
สรุป/วิธีการท่ีควรปฏิบัติ 
โรงเรียนมีระบบสารสนเทศและการสื่อสารยังไมมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

 
 
 
 

จุดท่ีควรประเมิน ความเห็น/คำอธิบาย 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
(13) หนวยงานจัดทำหรือจัดหาและใชสารสนเทศท่ีเก่ียวของ และมี
คุณภาพเพ่ือสนับสนุนใหมีการปฏบัิติตามการควบคุมภายในควบคมุภายใน
ท่ีกำหนด 
(14) หนวยงานมีการสื่อสารภายในเก่ียวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค
และความรับผดิชอบท่ีมีตอการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเปนในการ
สนับสนุน ใหมีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีกำหนด 
(15) หนวยงานมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเก่ียวกับเรื่องท่ีมีผลกระทบ
ตอการปฏิบัติตามการควบคมุภายในท่ีกำหนด 
5. กิจกรรมการติดตามผล 
(16) หนวยงานระบุ พัฒนาและดำเนินการประเมินผลระหวางการ
ปฏิบัติงานและหรือเปนรายครั้งตามท่ีกำหนด เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาไดมี
การปฏิบัตติามองคประกอบของการควบคุมภายใน 
(17) หนวยงานประเมินผลและสื่อสารขอบกพรองหรือจดุออนของ 
การควบคุมภายในอยางทันเวลาตอฝายบริหารและผูกำกับดูแล เพ่ือให
ผูรับผิดชอบสามารถสั่งการแกไขไดอยางเหมาะสม 

 
หนวยงานมีการจัดทำขอมลู สารสนเทศไมครบถวน 
ถูกตองและเปนปจจบัุน 
 

- มีชองทางการสื่อสารเก่ียวกับสารสนเทศท่ีหลากหลาย
ชองทางมีความเพียงพอและเหมาะสม 
 
- มีศูนยรับเรื่องรองเรียนรองทุกขและเว็บไซต 
เพ่ือสื่อสารกับบุคคลภายนอก 
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โรงเรียน...................................... 
รายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานส้ินสุด วันท่ี  30  กันยายน  พ.ศ. 2565 
องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 

1.สภาพแวดลอมการควบคุม 
 
 

 
 

2. การประเมินความเสี่ยง 
 
 

 
 

3. กิจกรรมการควบคุม 
 
 

 

4. ขอมูลสารสนเทศและการส่ือสาร 
         หน  ว ย ง านมี ก า ร จ ั ดทำหร ื อ จ ั ดห าและ ใช  ส า ร สน เทศ 
ท ี ่ เก ี ่ ยวข อง และม ีค ุณภาพเพ ื ่อสน ับสน ุนให ม ีการปฏ ิบ ัต ิตาม 
การควบคุมภายในควบคุมภายในที่กำหนด มีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับ
สารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงคและความรับผิดชอบท่ีมีตอการควบคุม
ภายใน ซึ่งมีความจำเปนในการสนับสนุน ใหมีการปฏบัิติตามการควบคุม
ภายในที่กำหนด และมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มี
ผลกระทบตอการปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีกำหนด 
 

 
โรงเรียน................ มีชองทางการสื่อสารเก่ียวกับสารสนเทศ

ท่ีหลากหลายชองทาง มีความเพียงพอและเหมาะสม 

มีศูนยรับเรื่องรองเรียนรองทุกขและเว็บไซตเพ่ือสื่อสารกับ

บุคคลภายนอกแตอยางไรก็ตามการจัดทำขอมูล 

สารสนเทศยังไมครบถวน ถูกตองและเปนปจจุบัน 

 

 

5. การติดตามประเมินผล 
 
 

 
 

 

ผลการประเมินโดยรวม 
 โรงเรียน...........................ไดประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน  ครบ 5 องคประกอบแลว ปรากฏวา 
เปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ 
พ.ศ.2561 เพียงพอเหมาะสม แตอยางไรก็ตามยังมีบางประเด็นที่มีความเสี่ยงอยู จึงจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายในตามแบบ ปค.5 ดวยแลว 
  

     ลายมือชื่อ.......................................................... 
                       (นายมิตร โปรงใส). 
    ตำแหนง ผอ. รร............................ 
              วันท่ี 25 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 
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4.  เมื่อดำเนินการตามขอ 1-3 เรียบรอยแลว ใหนำกิจกรรม/งานที่ผลการดำเนินงานยังไมลดความเสี่ยงลงตามขอ 2 และกิจกรรม/งานที่เปนความเสี่ยงที่
พบใหมตามขอ 3 และแบบ ปค.5 ของกลุม/หนวย/งาน ที่สงมาใหหนวยงาน โดยใหคณะกรรมการรวมกันพิจารณาคัดเลือกกิจกรรม/งานที่เปนความเสี่ยงใน
ระดับหนวยงาน แลวสรุปลงในแบบ ปค.5 
 
                                                                                                                                                                                          แบบ ปค. 5 

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

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานส้ินสุด วันท่ี 30  เดือนกันยายน  พ.ศ.2565 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจดัตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดำเนินการหรือ

ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีสำคัญของ
หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

ความเสีย่ง 
 

การควบคุมภายในท่ีมีอยู 
 

การประเมินผล             
การควบคุม

ภายใน 

ความเสีย่ง 
ท่ียังมีอยู 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

หนวยงาน             
ท่ีรับผิดชอบ 

 

กลุมบริหารงานวิชาการ 
การนิเทศการศึกษา  
วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรใน
หนวยงานใหไดรับความรู 
เพ่ิมความสามารถในการ
ปฏิบัติงานใหดีข้ึน  
2. เพ่ือเสริมสรางขวัญและ
กำลังใจในการทำงานของ
บุคลากร 
 
 

 
 
1. การนิเทศงานวชิาการ 
และการเรียนการสอนยัง
ขาดรูปแบบและวิธีการที่
หลากหลาย ไมสอดคลอง
กับบริบทของสถานศึกษา 
2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู
กับสถานศึกษาอ่ืน
ภายนอกเขตพื้นที่
การศึกษา หรือการเชิญ
วิทยากรภายนอกมาให
ความรูยังทำไดไมเพียงพอ 

 
 
1. มีการจัดระบบการ
นิเทศงานวิชาการ และ
การจัดการเรียนการ
สอนภายใน
สถานศึกษา โดยมี
โครงสรางการ
ดำเนินงานชัดเจน 
2. มีการนิเทศงาน
วิชาการ และการเรียน
การสอนตามปฏิทินท่ี
กำหนดไว 

 
 
กิจกรรมการ
ควบคุมท่ี
ปฏิบัติอยูจริง
สามารถลด
ความเสี่ยงได
ในระดับหนึ่ง
แตยังไมบรรลุ
วัตถุประสงค
ท่ีตั้งไว   

 
 

1.รูปแบบและวิธีการการนิเทศงาน
วิชาการ และการเรียนการสอนยังไม
มีความหลากหลาย และไมสอดคลอง
กับบริบทของสถานศึกษาเนื่องจาก 
   1.1. ขาดการวางแผนและ
จัดระบบการนิเทศภายในแบบมีสวน
รวม  
  1.2. ขาดการนำขอมูลจากการ
ประเมินภายใน มาใชในการวางแผน
จัดระบบการนิเทศเพ่ือใหสอดคลอง
กับบริบทของสถานศึกษา 

 
 
1. จัดใหมีการ
ประชุมวางแผน
กำหนดเปาหมาย
และวิธีการ
ดำเนินงานรวมกัน
โดยใชกระบวนการ
ชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ (PLC) 
2. จัดใหมีปฏิทิน
กำกับติดตามการ
ดำเนินงานตามแผน
อยางเปนระบบ 

 
 

12-14 พ.ย. 65 
นายใหม  รักหมู 

หัวหนากลุม
วิชาการ 

 
 
 

19- 21 พ.ย. 65 
นายใหม  รักหมู 

หัวหนากลุม
วิชาการ 

จากขอมูลขางตนนำไปจัดทำแบบ ปค.5 

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

 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดำเนินการหรือภารกิจ
อ่ืนๆ ท่ีสำคัญของหนวยงานของ
รัฐ/วัตถุประสงค 

 

ความเสี่ยง 

  

การควบคุมภายในท่ีมีอยู 

      

การประเมินผล             
การควบคุมภายใน                           

ความเสี่ยง 
ท่ียังมีอยู 

 

 

 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 

 

หนวยงาน             
ท่ีรับผิดชอบ 

                     

  

 

3. มีการประเมินผลระบบและ
กระบวนการนิเทศการศึกษา
ภายในสถานศึกษาตามแผนที่
กำหนด 
4.  มีการพัฒนาระบบและ
กระบวนการนิเทศงานวิชาการ  
และการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาโดยความรวมมือกับ
เขตพื้นที่การศึกษาอยางใกลชิด 
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
ประสบการณ การนิเทศ
การศึกษาภายในสถานศึกษากับ
สถานศึกษาอ่ืน ทั้งภายในเขต
พื้นที่การศึกษาเปนบางโอกาส 

 2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู
กับสถานศึกษาอ่ืน
ภายนอกเขตพื้นที่
การศึกษา หรือการเชิญ
วิทยากรภายนอกมาให
ความรูยังทำไดไม
เพียงพอ เนื่องจาก 
2.1. ครูและบุคลากรมี
ภารกิจอ่ืนนอกเหนือ 
จากงานการสอนมาก  

  2.2. ไมไดกำหนด
แผนงาน หรือโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับ
สถานศึกษาอ่ืนภายนอก
เขตพื้นที่การศึกษา หรือ
เชิญวิทยากรภายนอกมา
ใหความรูไวชัดเจน 

3. กำหนดแผนงาน 
หรือโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับ
สถานศึกษาอ่ืน 
ภายนอกเขตพื้นที่
การศึกษาหรือเชิญ
วิทยากรภายนอกมา
ใหความรูไวชัดเจน
ในแผนปฏิบัติการ
ประจำป 

4. จัดใหมีปฏิทิน
กำกับติดตามการ
ดำเนินงานตามแผน
อยางเปนระบบ 

26-28 พ.ย. 65 
นายใหม  รักหมู 

หัวหนา 
กลุมวิชาการ 

 
 
 
 
 
 

29- 30 พ.ย. 65 
นายใหม  รักหมู 

หัวหนา 
กลุมวิชาการ 

 

 

                   

(2)   (3) (4) (5) (6) (7) (1)   
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ภารกิจตามกฏหมายท่ีจัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดำเนินการหรือ

ภารกิจอ่ืนๆท่ีสำคัญของ
หนวยงาน 

ของรัฐ/วัตถุประสงค 
 (1) 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 

(2) 

การควบคุมภายในท่ีมีอยู 
 
 
 
 

(3) 

การประเมินผล 

การควบคุม
ภายใน 

 
 
 

(4) 

ความเสี่ยงท่ียังมีอยู 
 
 
 
 

(5) 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 
 
 
 

(6) 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
 
 
 

(7) 

กลุมบริหารงานท่ัวไป 

สารสนเทศและการส่ือสาร 
    เพ่ือใหจัดทำขอมูล
สารสนเทศ  ท่ีครอบคลุม
เพียงพอสามารถนำไปใชใน
การบริหารงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 

 
 

การจัดทำขอมูล 
สารสนเทศยังไม
ครบถวน ถูกตองและ 
เปนปจจุบนั 

 

1.ศึกษาวิเคราะหนโยบาย

และแผนสารสนเทศและ

การสื่อสารของ สพฐ.และ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

2.ศึกษาวิเคราะหความ

ตองการดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร

ของสพป. และสถานศึกษา 

3.จัดทำแผนการ

ดำเนินงาน 

4.มีการสื่อสารหลากหลาย

ชองทาง 

 
 

กิจกรรมการ
ควบคุมท่ีกำหนด
ไวมีการปฏิบัติซ่ึง
สามารถลดความ
เสี่ยงได แตยังไม
บรรลุ
วัตถุประสงคท่ี
กำหนดไว 

 
 

การปฏิบัติงานไม
บรรลุวัตถุประสงค 
เนื่องจาก 

บุคลากรยังขาด
ความรูและทักษะใน
การจดัระบบ
สารสนเทศ 

 
 

1. สงผูรับผิดชอบเขารับ
การอบรมเก่ียวกับการ
จัดระบบสารสนเทศ 

2. ศึกษาดูงานเพ่ือฝก
ทักษะการจัดทำระบบ
สารสนเทศดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส 
 
 
 
 

 

 
 

31 ม.ค. 2563 

กลุมบริหาร 

งานท่ัวไป 

31 มี.ค. 2563 

กลุมบริหาร 

งานท่ัวไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

             ลายมือชื่อ................................... 
                           (นายมิตร โปรงใส) 
               ตำแหนง ผอ.รร. ......................... 
                 วันท่ี 25  เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 
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5. นำกิจกรรม/งานท่ีปรากฏในแบบ ปค.5 มาสรุปลงในแบบ ปค.1 

 

    

 
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

 

เรียน  ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  
โรงเรียน.............................  ไดประเมินผลการควบคุมภายในของหนวยงาน สำหรับปสิ้นสุดวันที่ .............

เดือน............... พ.ศ. .......... ดวยวิธีการที่หนวยงานกำหนดซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ
หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงคเพื ่อใหความมั ่นใจอยาง
สมเหตุสมผลวาภารกิจของหนวยงานจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล 
ประสิทธิภาพ ดานการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไมใชการเงินที่เชื่อถือได ทันเวลา และโปรงใสรวมทั้งดานการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการดำเนินงาน 

จากผลการประเมินดังกลาวโรงเรียน....................เห็นวาการควบคุมภายในของหนวยงานมีความเพียงพอ 
ปฏิบัติตามอยางตอเนื่อง และเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุม
ภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ภายใตการกำกับดูแลของผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต 1 

อยางไรก็ดี มีความเสี่ยงและไดกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปงบประมาณ สรุปไดดังนี้ 
  กลุมบริหารงานวิชาการ 

การนิเทศการศึกษา 
1. ความเสี่ยงท่ีมีอยูท่ีตองกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 

                        1.1  การนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนยังขาดรูปแบบและวิธีการท่ีหลากหลาย ไมสอดคลอง
กับบริบทของสถานศึกษา เนื่องจาก 
       -  ขาดการวางแผนและจัดระบบการนิเทศภายในแบบมีสวนรวม  
     -  ขาดการนำขอมูลจากการประเมินภายใน มาใชในการวางแผนจัดระบบการนิเทศเพ่ือให
สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 

    1.2. การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสถานศึกษาอ่ืนภายนอกเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือการเชิญวิทยากร 

ภายนอกมาใหความรูยังทำไดไมเพียงพอ 

- ครูและบุคลากรมีภารกิจอ่ืนนอกเหนือ จากงานการสอนมาก  

     - ไมไดกำหนดแผนงาน หรือโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสถานศึกษาอ่ืนภายนอกเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา หรือเชิญวิทยากรภายนอกมาใหความรูไวชัดเจน 

                     2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

     2.1  จัดใหมีการประชุมวางแผนกำหนดเปาหมายและวิธีการดำเนินงานรวมกันโดยใชกระบวนการชุมชน
การเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 

   2.2  จัดใหมีปฏิทินกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนอยางเปนระบบ 

   2.3  กำหนดแผนงาน หรือโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสถานศึกษาอ่ืน ภายนอกเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
หรือเชิญวิทยากรภายนอกมาใหความรูไวชัดเจนในแผนปฏิบัติการประจำป 

   2.4  จัดใหมีปฏิทินกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนอยางเปนระบบ 

 

แบบ ปค. 1 

จากขอมูลขางตนนำไปจัดทำแบบ ปค.1 
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  ............................................... 
1. ความเสี่ยงท่ีมีอยูท่ีตองกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 

การดำเนินงาน…………………………………………………………………………………………………………เนื่องจาก 

     1.1........................................................................................................................................................ 

     1.2 ...................................................................................................................................................... 

   2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

     2.1 ........................................................................................................................................................ 

     2.2  .......................................................................................................................................................... 

 

กลุมบริหารงานงบประมาณ 

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

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

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

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

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

กลุมบริหารงานบุคคล 

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

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

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

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

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

กลุมบริหารงานท่ัวไป 

  การจัดทำระบบขอมูลสารสนเทศและการส่ือสาร 
1. ความเสี่ยงท่ีมีอยูท่ีตองกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 

     การจัดทำระบบขอมูลสารสนเทศและการสื่อสารไมบรรลุวัตถุประสงค เนื่องจากบุคลากร 

ยังขาดความรูและทักษะในการจัดระบบสารสนเทศ 

                     2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

      2.1 สงผูรับผิดชอบเขารับการอบรมเก่ียวกับการจัดระบบสารสนเทศ 

                         2.2 ศึกษาดูงานเพ่ือฝกทักษะการจัดทำระบบสารสนเทศดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

 
 
 
 

ลายมือชื่อ.............................................. 
                 (นายมิตร โปรงใส) 
ตำแหนง ผอ.รร.................................. 
    วันท่ี 25  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2565 
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