
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

ค ำน ำ 
 

 การจัดวางระบบควบคุมภายในของโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม  ตามระเบียบ คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน  พ.ศ. 2544  ได้จัดท าระบบและด าเนินการควบคุมตามแผนปรับปรุง  ระบบควบคุมภายใน ( ส้ินสุด  
30  กันยายน  2563 )เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของระบบในรอบปีท่ีผ่านมา รวมทั้งเป็นการ
ประเมินองค์ประกอบตามมาตรฐานของการควบคุมภายในท้ัง 5 องค์ประกอบเพื่อสรุปผลเป็นมาตรฐานของ
การปฏิบัติงานในการจัดการควบคุมภายในงวดต่อไป  การท าแผนปรับปรุงระบบควบคุมภายในของโรงเรียน
นั้นพบจุดอ่อนหรือความเส่ียงในฝ่ายงานบริหารท่ัวไปและบุคลากร  ฝ่ายวิชาการ  ฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพการศึกษา ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน  ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา  ฝ่ายการเงินและสินทรัพย์  ทาง
คณะกรรมการได้ร่วมพิจารณาและหามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาในฝ่ายงานท่ีมีความเส่ียง น ามาจัดท า
แผน  ปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน  เพื่อป้องกันความเสียหานจากความเส่ียงด้านต่างๆ  เป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและสิทธิผลในการจัดการจัดการของโรงเรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานการศึกษา  รายงาน
การควบคุมภายในของโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมในครั้งนี้  เพื่อให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 38 ได้ประมวลและจัดท ารายงานเป็นภาพรวมของเขตต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ต่อไป 
 
 
      
        ( นายสาโรช  เกตุสาคร ) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 
        15  กันยายน  2563 
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กำรจัดท ำรำยงำนกำรควบคุมภำยใน 
ของฝ่ำยงำนภำยในสถำนศึกษำ  ( 6  ฝ่ำยงำน) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

ฝ่ำยบริหำรท่ัวไปและบุคลำกร 
 

 -การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง ( Control- Assessment  :  CSA ) 
 -แบบติดตาม ปค.5 
 -แบบประเมินองค์ประกอบของการความคุมภายใน 
 -แบบประเมนิ  ปค.4 
 -แบบ ปค. 5 



 

กำรวิเครำะห์ตำมแบบประเมินกำรควบคุมภำยในด้วยตนเอง 
(Control Self-Assessment : CSA) 

 
1. เร่ือง / วัตถุประสงค์ของงำนที่ยังมีควำมเสี่ยง 
 1.1 เรื่อง  อาคารเรียนช ารุด เสียหาย 
 1.2 วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ปลอดภัยต่อผู้เรียน ซึ่งจะ
ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
2. ควำมเสี่ยงท่ีพบ 
 อาคารเรียนช ารุด  เสียหาย 
 
3.ขั้นตอนหรือกระบวนกำรของงำนต้ังแต่เร่ิมต้นจนเสร็จสิ้น 
 3.1 ท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตรวจสอบสภาพอาคารเรียน 
 3.2 กรรมการด าเนินงานส ารวจข้อมูลอาคารเรียนท่ีช ารุด 
 3.3 ขออนุมัติการด าเนินการซ่อมบ ารุงอาคารเรียน 
 3.4 ด าเนินงานซ่อมบ ารุง 
 3.5 ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน 
 
4. ระบุควำมเสี่ยงท่ีพบ 
 อาคารเรียนบางจุดยังไม่ได้รับการซ่อมบ ารุงให้อยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งานได้ 
 
5. แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ 
 ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการซ่อมบ ารุงอาคารสถานท่ี 
 
6. ระบุผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรแก้ไขควำมเสี่ยง 
 6.1  นายสงกรานต์   ธนะการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบติดตำม ปค.5 
ฝ่ำยบริหำรท่ัวไปและบุคลำกร    โรงเรียนอุ้มผำงวิทยำคม 

รำยงำนกำรติดตำมกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
ส ำหรับระยะเวลำกำรด ำเนินงำน สิ้นสุดวันที่  30  กันยำยน  2563 

 
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ัง
หน่วยงำนของรัฐ หรือภำรกิจ 

ตำมแผนกำรด ำเนินกำร  
หรือภำรกิจอื่น ๆ ที่ส ำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยในที่
มีอยู่ 

กำรประเมินผล 
กำรควบคุมภำยใน 

ควำมเสี่ยงท่ียังมีอยู่ กำรปรับปรุง 
กำรควบคุม

ภำยใน 

หน่วยงำน 
ท่ีรับผิดชอบ 

วิธีกำรติดตำมและสรุป
กำรประเมิน/ 
ผลข้อคิดเห็น 

เร่ือง อาคารเรียนช ารุด เสียหาย 
 
วัตถุประสงค์ 
     เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนให้
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
ปลอดภัยต่อผู้เรียน ซึ่งจะส่งผล
ให้การจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

อาคาร
เรียนช ารุด 
เสียหาย 

ฝ่ายอาคารสถานท่ีมี
การส ารวจและ
ตรวจสอบสภาพ
เบ้ืองต้นเพื่อน ามา
เป็นข้อมูลในการ
จัดการซ่อมบ ารุง 

กิจกรรมการควบคุมท่ี
ก าหนดไว้มีการปฏิบัติ
ซึ่งสามารถลดความ
เส่ียงลงได้ในระดับ
หนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนด
ไว ้

อาคารเรียนบางจุด
ยังไม่ได้รับการซ่อม
บ ารุงให้อยู่ในสภาพ
ท่ีพร้อมใช้งานได้ 

ขอรับการจัดสรร
งบประมาณเพื่อใช้
ในการซ่อมบ ารุง
อาคารสถานท่ี 

นายสงกรานต์ 
ธนะการ 

จากการติดตาม
ประเมินผล พบว่า 
หน่วยงานมีการจัดท า
ค าส่ังแต่งต้ัง
ผู้รับผิดชอบงานอย่าง
ชัดเจน ผลการ
ด าเนินงานสามารถลด
ความเส่ียงลงได้ในระดับ
ท่ียอมรับได้ 

              ลงช่ือ.......................................... 
               ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารท่ัวไปและบุคลากร 
              วันท่ี 15  กันยายน  2563 



 

ฝ่ำยบริหำรท่ัวไปและบุคลำกร  โรงเรียนอุ้มผำงวิทยำคม 
แบบประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 

ส ำหรับระยะเวลำด ำเนินงำน  สิ้นสุดวันที่  30  กันยำยน  2563 
 

จุดที่ควรประเมิน ควำมเห็น/ค ำอธิบำย 
1.  สภำพแวดล้อมกำรควบคุม 
   1.1หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นใน
คุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม 
   1.2 ผู้ก ากับดูแลของหน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็น
ถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าท่ีก ากับ
ดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน
รวมถึงการด าเนินการเกี่ยวกับระบบการควบคุม
ภายใน 
   1.3 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้าง
องค์กรสายการบังคับบัญชาอ านาจหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบท่ีเหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานของรัฐภายใต้การก ากับดูแลของผู้ก ากับ
ดูแล 
    1.4 หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น
ในการสร้างแรงจูงใจพัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมี
ความรู้ความสามารถท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานของรัฐ 
   1.5 หน่วยงานของรัฐก าหนดให้บุคลากรมีหน้าท่ี
และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบ
ควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานของรัฐ 

สภาพแวดล้อมการควบคุมของโรงเรียนอุ้มผาง
วิทยาคมมีนโยบายในการปฏิบัติงานชัดเจนมี
ผู้รับผิดชอบชัดเจนมีทักษะและความรู้ในการ
ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบมี
คุณธรรมจริยธรรม 

2. กำรประเมินควำมเสี่ยง 
   2.1 หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคุม
ภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียง
พอท่ีจะสามารถระบุและประเมินความเส่ียงท่ี
เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์    
   2.2 หน่วยงานของรัฐระบุความเส่ียงท่ีมีผลต่อการ

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมได้ประเมินความเส่ียงครบทุก
กลุ่มงาน  น ามาตรฐานการควบคุมภายในซึ่งปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน 



 

จุดที่ควรประเมิน ควำมเห็น/ค ำอธิบำย 
บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุม
ท้ังหน่วยงานของรัฐและวิเคราะห์ความเส่ียงเพื่อ
ก าหนดวิธีการจัดการความเส่ียงนั้น 
   2.3 หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสท่ีอาจเกิดการ
ทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเส่ียงท่ีส่งผลต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์ 
   2.4หน่วยงานของรัฐระบุและประเมินการ
เปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อ
ระบบการควบคุมภายใน 

3.  กิจกรรมกำรควบคุม 
   3.1 หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการ
ควบคุมเพื่อลดความเส่ียงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้
อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
   3.2 หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการ
ควบคุมท่ัวไปด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
   3.3 หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม
โดยก าหนดไว้ในนโยบายประกอบด้วยผลส าเร็จท่ี
คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อน านโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติจริง 

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมมีนโยบายจัดให้มีการนิเทศ
ภายในและโครงสร้างยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบโดยมีระบบควบคุมดูแลก ากับติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานควบคุมทุกภารกิจ 

4.  สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
   4.1 หน่วยงานของรัฐจัดท าหรือจัดหาและใช้
สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้
มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีก าหนด 
   4.2 หน่วยงานของรัฐมีการส่ือสารภายในเกี่ยวกับ
สารสนเทศรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบท่ี
มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจ าเป็นในการ
สนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ี
ก าหนด 
   4.3 หน่วยงานของรัฐมีการส่ือสารกับ
บุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องท่ีมีผลกระทบต่อการ

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์และแฟ้มเอกสารจ าแนกตาม
ภารกิจในงานฝ่ายต่างๆของโรงเรียนและมี
ผู้รับผิดชอบชัดเจน 



 

จุดที่ควรประเมิน ควำมเห็น/ค ำอธิบำย 
ปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีก าหนด 

5.  กิจกรรมกำรติดตำมผล 
   5.1 หน่วยงานของรัฐระบุพัฒนาและด าเนินการ
ประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงานหรือการประเมนิผล
เป็นรายครั้งตามท่ีก าหนดเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้
มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
    5.2 หน่วยงานของรัฐประเมนิผลและส่ือสาร
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่าง
ทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้ก ากับดูแลเพื่อให้
ผู้รับผิดชอบสามารถส่ังการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมจัดให้มีการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในและการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานท้ังในระดับกิจกรรมโครงการและแผนงาน 

สรุป/วิธีกำรที่ควรปฏิบัติ 

 กลุ่มงานฝ่ายบริหารท่ัวไปและบุคลากรนักเรียนโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมได้ประเมินองค์ประกอบการ
ควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบแล้วปรากฏว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐพ.ศ. 2561 เพียงพอเหมาะสมแต่อย่างไรก็
ตามยังมีบางประเด็นท่ีมีความเส่ียงอยู่จึงจัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปค 5 ด้วยแล้ว 

          

       ลงช่ือ........................... .....................ผู้ประเมิน 

        นายสงกรานต์  ธนะการ 
       ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารท่ัวไปและบุคลากร 
        วันท่ี 15  กันยายน  2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

แบบ ปค.4 
ฝ่ำยบริหำรท่ัวไปและบุคลำกร  โรงเรียนอุ้มผำงวิทยำคม 
รำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 

ส ำหรับระยะเวลำด ำเนินงำน  สิ้นสุดวันที่  30  กันยำยน  2563 
 

องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป 
1. สภำพแวดล้อมกำรควบคุม 
  1.1หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นใน
คุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม 
  1.2 ผู้ก ากับดูแลของหน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็น
ถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าท่ีก ากับ
ดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน
รวมถึงการด าเนินการเกี่ยวกับระบบการควบคุม
ภายใน 
  1.3 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้าง
องค์กรสายการบังคับบัญชาอ านาจหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบท่ีเหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานของรัฐภายใต้การก ากับดูแลของผู้ก ากับดูแล    
  1.4 หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นใน
การสร้างแรงจูงใจพัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานของรัฐ 
  1.5 หน่วยงานของรัฐก าหนดให้บุคลากรมีหน้าท่ี
และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบ
ควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
ของรัฐ 

สภาพแวดล้อมการควบคุมของโรงเรียนอุ้มผาง
วิทยาคม มีนโยบายการปฏิบั ติงาน ท่ี ชัดเจน มี
ผู้รับผิดชอบท่ีมีทักษะและความรู้ความสามารถใน
การปฏิบั ติ งาน  สามารถปฏิบั ติงาน เป็นไปตาม
ระเบียบ มีคุณธรรม จริยธรรม 

2. กำรประเมินควำมเสี่ยง 
  2.1 หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคุม
ภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียง
พอท่ีจะสามารถระบุและประเมินความเส่ียงท่ี
เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์   
  2.2 หน่วยงานของรัฐระบุความเส่ียงท่ีมีผลต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุม
ท้ังหน่วยงานของรัฐและวิเคราะห์ความเส่ียงเพื่อ
ก าหนดวิธีการจัดการความเส่ียงนั้น 
  2.3 หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสท่ีอาจเกิดการ
ทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเส่ียงท่ีส่งผลต่อ

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ได้ประเมินความเส่ียงครบ
ทุกกลุ่มงาน น ามาตรฐานควบคุมภายในซึ่งปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน 



 

องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป 
การบรรลุวัตถุประสงค์ 
  2.4หน่วยงานของรัฐระบุและประเมนิการ
เปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อ
ระบบการควบคุมภายใน 
3.  กิจกรรมกำรควบคุม 
  3.1 หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการ
ควบคุมเพื่อลดความเส่ียงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้
อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
   3.2 หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการ
ควบคุมท่ัวไปด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
   3.3 หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม
โดยก าหนดไว้ในนโยบายประกอบด้วยผลส าเร็จท่ี
คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อน านโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติจริง 

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม มีนโยบายจัดให้มีการนิเทศ
ภายในและโครงสร้างยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบโดยมีระบบควบคุมดูแล ก ากับ 
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานครอบคลุมทุก
ภารกิจ 

4.  สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
  4.1 หน่วยงานของรัฐจัดท าหรือจัดหาและใช้
สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้มี
การปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีก าหนด 
  4.2 หน่วยงานของรัฐมีการส่ือสารภายในเกี่ยวกับ
สารสนเทศรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบท่ี
มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจ าเป็นในการ
สนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ี
ก าหนด 
  4.3 หน่วยงานของรัฐมีการส่ือสารกับ
บุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องท่ีมีผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีก าหนด 

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์และแฟ้มเอกสาร จ าแนก
ตามภารกิจในงานฝ่ายต่าง ๆ ของโรงเรียนและมี
ผู้รับผิดชอบชัดเจน 

5.  กิจกรรมกำรติดตำมผล 
  5.1 หน่วยงานของรัฐระบุพฒันาและด าเนินการ
ประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงานหรือการประเมนิผล
เป็นรายครั้งตามท่ีก าหนดเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มี
การปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน   
  5.2 หน่วยงานของรัฐประเมินผลและส่ือสาร
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่าง
ทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้ก ากับดูแลเพื่อให้
ผู้รับผิดชอบสามารถส่ังการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จัดให้มีการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน และการรายงานผล
การปฏิบัติงานท้ังในระดับกิจกรรม โครงการและ
แผนงาน 



 

สรุปวิธีกำรที่ควรปฏิบัติ 
กลุ่มงานบริหารท่ัวไปและบุคลากร โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ได้ประเมินองค์ประกอบของการควบคุม

ภายในครบ 5 องค์ประกอบแล้ว ปรากฏว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 เพียงพอ เหมาะสม แต่อย่างไรก็
ตามยังมีบางประเด็นท่ีมีความเส่ียงอยู่ จึงจัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปค.5 ด้วยแล้ว 
 
 

       ลงช่ือ.......................... ......................ผู้ประเมิน 

        นายสงกรานต์  ธนะการ 
       ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารท่ัวไปและบุคลากร 
        วันท่ี 15  กันยายน  2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบ ปค.5 
ฝ่ำยบริหำรท่ัวไปและบุคลำกร    โรงเรียนอุ้มผำงวิทยำคม 

รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
ส ำหรับระยะเวลำกำรด ำเนินงำน สิ้นสุดวันที่  30  กันยำยน  2563 

 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ 

ตามแผนการด าเนินการ  
หรือภารกิจอื่น ๆ ท่ีส าคัญ

ของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเส่ียง การควบคุมภายในท่ีมีอยู่ การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู่ การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

เร่ือง อาคารเรียนช ารุด 
เสียหาย 
 
วัตถุประสงค์ 
     เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน
ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
ปลอดภัยต่อผู้เรียน ซึ่งจะ
ส่งผลให้การจัดการเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

อาคารเรียน
ช ารุด เสียหาย 

ฝ่ายอาคารสถานท่ีมีการ
ส ารวจและตรวจสอบ
สภาพเบ้ืองต้นเพื่อน ามา
เป็นข้อมูลในการจัดการ
ซ่อมบ ารุง 

กิจกรรมการควบคุมท่ี
ก าหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่ง
สามารถลดความเส่ียงลง
ได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ 

อาคารเรียนบางจุดยังไม่ได้
รับการซ่อมบ ารุงให้อยู่ใน
สภาพท่ีพร้อมใช้งานได้ 

ขอรับการจัดสรร
งบประมาณเพื่อใช้ใน
การซ่อมบ ารุงอาคาร
สถานท่ี 

นายสงกรานต์ 
ธนะการ 

              ลงช่ือ................. ......................... 
             ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารท่ัวไปและบุคลากร 
              วันท่ี 15  กันยายน  2563 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

ฝ่ำยวิชำกำร 
 

 -การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง ( Control- Assessment  :  CSA ) 
 -แบบติดตาม  ปค.5 
 -แบบประเมินองค์ประกอบของการความคุมภายใน 
 -แบบประเมิน  ปค.4 
 -แบบ ปค. 5 



 

กำรวิเครำะห์ตำมแบบประเมินกำรควบคุมภำยในด้วยตนเอง 
 (Control Self-Assessment : CSA) 

 
1. เร่ือง / วัตถุประสงค์ของงำนที่ยังมีควำมเสี่ยง 
 1.1 เรื่อง การจัดการเรียนการสอน 
 1.2 วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
2. ควำมเสี่ยงท่ีพบ 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ 

2. พื้นฐานความรู้ของนักเรียนไม่เท่ากัน 
3. ผลการทดสอบระดับชาติต่ า 

 
3.ขั้นตอนหรือกระบวนกำรของงำนต้ังแต่เร่ิมต้นจนเสร็จสิ้น 
 3.1 การประชุมช้ีแจงการท างาน 
 3.2 จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริม 
 3.3 จัดกิจกรรม PLC เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 3.4 การนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
 
4. ระบุควำมเสี่ยงท่ีพบ 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในบางรายวิชายังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานท่ีโรงเรียนก าหนดไว้ 
 
5. แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ 
 1. มีค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานชัดเจน 
 2. มีการประชุมคณะท างานศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุของการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
 3. มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้และ
ติดตามนิเทศ 
 
6. ระบุผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรแก้ไขควำมเสี่ยง 
 นางวราภรณ์  ยะสุค า 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบติดตำม ปค.5 
ฝ่ำยบริหำรท่ัวไปและบุคลำกร    โรงเรียนอุ้มผำงวิทยำคม 

รำยงำนกำรติดตำมกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
ส ำหรับระยะเวลำกำรด ำเนินงำน สิ้นสุดวันที่  30  กันยำยน  2563 

 
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่
จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐ 

หรือภำรกิจ 
ตำมแผนกำร
ด ำเนินกำร  

หรือภำรกิจอื่น ๆ ที่
ส ำคัญของหน่วยงำน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยในที่มี
อยู ่

กำรประเมินผล 
กำรควบคุมภำยใน 

ควำมเสี่ยงท่ียังมีอยู่ กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

วิธีกำรติดตำมและสรุป
กำรประเมิน/ 
ผลข้อคิดเห็น 

เร่ือง การจัดการเรียน
การสอน 
 
 
วัตถุประสงค ์เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

 
 
 

 

1. ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ า
กว่าเกณฑ์ 
2. พื้น
ฐานความรู้ของ
นักเรียนไม่
เท่ากัน 

1. การประชุมช้ีแจง
การท างาน 
2.จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนซ่อมเสริมและ
ปรับพื้นฐาน 
3.จัดท ากิจกรรม PLC 
เพื่อพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 
4.การน าหลักการจาก
กระบวนการ PLC ไปใช้ 
5.  การนิเทศ ติดตาม 

กิจกรรมการควบคุม
ท่ีก าหนดไว้มีการ
ปฏิบัติซึ่งสามารถลด
ความเส่ียงลงได้ใน
ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในบางรายวิชา
ยังไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานท่ีโรงเรียน
ก าหนดไว้ 

1. มีค าส่ังแต่งต้ัง
คณะท างานชัดเจน 
2.มีการประชุม
คณะท างานศึกษา
วิเคราะห์สาเหตุของ
การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ 

นางวราภรณ์  
ยะสุค า 

จากการติดตาม
ประเมินผล พบว่า 
กิจกรรมชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ (PLC) ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สามารถ
ลดความเส่ียงลงได้ใน
ระดับหนึ่ง การจัด
กิจกรรมสอนซ่อมเสริมใน
รายวิชา/ตัวชี้วัดท่ียังไม่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานท่ี
โรงเรียนก าหนด 



 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่
จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐ 

หรือภำรกิจ 
ตำมแผนกำร
ด ำเนินกำร  

หรือภำรกิจอื่น ๆ ที่
ส ำคัญของหน่วยงำน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยในที่มี
อยู ่

กำรประเมินผล 
กำรควบคุมภำยใน 

ควำมเสี่ยงท่ียังมีอยู่ กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

วิธีกำรติดตำมและสรุป
กำรประเมิน/ 
ผลข้อคิดเห็น 

และประเมินผล ผลการด าเนินงานสามารถ
ลดความเส่ียงลงได้ใน
ระดับท่ียอมรับได้ 

               
ลงช่ือ.......................................... 

                        ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
                วันท่ี 15  กันยายน  2563 



 

ฝ่ำยวิชำกำร  โรงเรียนอุ้มผำงวิทยำคม 
แบบประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 

ส ำหรับระยะเวลำด ำเนินงำน  สิ้นสุดวันที่  30  กันยำยน  2563 
 

จุดที่ควรประเมิน ควำมเห็น/ค ำอธิบำย 
1.  สภำพแวดล้อมกำรควบคุม 
   1.1หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นใน
คุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม 
   1.2 ผู้ก ากับดูแลของหน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็น
ถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าท่ีก ากับ
ดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน
รวมถึงการด าเนินการเกี่ยวกับระบบการควบคุม
ภายใน 
   1.3 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้าง
องค์กรสายการบังคับบัญชาอ านาจหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบท่ีเหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานของรัฐภายใต้การก ากับดูแลของผู้ก ากับ
ดูแล 
    1.4 หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น
ในการสร้างแรงจูงใจพัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมี
ความรู้ความสามารถท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานของรัฐ 
   1.5 หน่วยงานของรัฐก าหนดให้บุคลากรมีหน้าท่ี
และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบ
ควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานของรัฐ 

สภาพแวดล้อมการควบคุมของโรงเรียนอุ้มผาง
วิทยาคมมีนโยบายในการปฏิบัติงานชัดเจนมี
ผู้รับผิดชอบชัดเจนมีทักษะและความรู้ในการ
ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบมี
คุณธรรมจริยธรรม 

2. กำรประเมินควำมเสี่ยง 
   2.1 หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคุม
ภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียง
พอท่ีจะสามารถระบุและประเมินความเส่ียงท่ี
เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์    
   2.2 หน่วยงานของรัฐระบุความเส่ียงท่ีมีผลต่อการ

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมได้ประเมินความเส่ียงครบทุก
กลุ่มงาน  น ามาตรฐานการควบคุมภายในซึ่งปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน 



 

จุดที่ควรประเมิน ควำมเห็น/ค ำอธิบำย 
บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุม
ท้ังหน่วยงานของรัฐและวิเคราะห์ความเส่ียงเพื่อ
ก าหนดวิธีการจัดการความเส่ียงนั้น 
   2.3 หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสท่ีอาจเกิดการ
ทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเส่ียงท่ีส่งผลต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์ 
   2.4หน่วยงานของรัฐระบุและประเมินการ
เปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อ
ระบบการควบคุมภายใน 

3.  กิจกรรมกำรควบคุม 
   3.1 หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการ
ควบคุมเพื่อลดความเส่ียงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้
อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
   3.2 หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการ
ควบคุมท่ัวไปด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
   3.3 หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม
โดยก าหนดไว้ในนโยบายประกอบด้วยผลส าเร็จท่ี
คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อน านโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติจริง 

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมมีนโยบายจัดให้มีการนิเทศ
ภายในและโครงสร้างยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบโดยมีระบบควบคุมดูแลก ากับติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานควบคุมทุกภารกิจ 

4.  สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
   4.1 หน่วยงานของรัฐจัดท าหรือจัดหาและใช้
สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้
มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีก าหนด 
   4.2 หน่วยงานของรัฐมีการส่ือสารภายในเกี่ยวกับ
สารสนเทศรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบท่ี
มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจ าเป็นในการ
สนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ี
ก าหนด 
   4.3 หน่วยงานของรัฐมีการส่ือสารกับ
บุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องท่ีมีผลกระทบต่อการ

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์และแฟ้มเอกสารจ าแนกตาม
ภารกิจในงานฝ่ายต่างๆของโรงเรียนและมี
ผู้รับผิดชอบชัดเจน 



 

จุดที่ควรประเมิน ควำมเห็น/ค ำอธิบำย 
ปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีก าหนด 

5.  กิจกรรมกำรติดตำมผล 
   5.1 หน่วยงานของรัฐระบุพัฒนาและด าเนินการ
ประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงานหรือการประเมนิผล
เป็นรายครั้งตามท่ีก าหนดเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มี
การปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
    5.2 หน่วยงานของรัฐประเมนิผลและส่ือสาร
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่าง
ทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้ก ากับดูแลเพื่อให้
ผู้รับผิดชอบสามารถส่ังการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมจัดให้มีการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในและการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานท้ังในระดับกิจกรรมโครงการและแผนงาน 

สรุป/วิธีกำรทีค่วรปฏิบัติ 
  
 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ได้ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในครบ 5 
องค์ประกอบแล้ว ปรากฏว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 เพียงพอเหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามยังมีบาง
ประเด็นท่ีมีความเส่ียงอยู่ จึงจัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปค.5 ด้วยแล้ว 

          

       ลงช่ือ................... .............................ผู้ประเมิน 

        นายเสนีย์   เวียงดาว 
            ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
              วันท่ี 15  กันยายน  2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

แบบ ปค.4 
ฝ่ำยบริหำรวิชำกำร  โรงเรียนอุ้มผำงวิทยำคม 

รำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 
ส ำหรับระยะเวลำด ำเนินงำน  สิ้นสุดวันที่  30  กันยำยน  2563 

 
องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป 

2. สภำพแวดล้อมกำรควบคุม 
  1.1หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นใน
คุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม 
  1.2 ผู้ก ากับดูแลของหน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็น
ถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าท่ีก ากับ
ดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน
รวมถึงการด าเนินการเกี่ยวกับระบบการควบคุม
ภายใน 
  1.3 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้าง
องค์กรสายการบังคับบัญชาอ านาจหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบท่ีเหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานของรัฐภายใต้การก ากับดูแลของผู้ก ากับดูแล    
  1.4 หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นใน
การสร้างแรงจูงใจพัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานของรัฐ 
  1.5 หน่วยงานของรัฐก าหนดให้บุคลากรมีหน้าท่ี
และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบ
ควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
ของรัฐ 

สภาพแวดล้อมการควบคุมของโรงเรียนอุ้มผาง
วิทยาคม มีนโยบายการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน มี
ผู้รับผิดชอบท่ีมีทักษะและความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานเป็นไปตาม
ระเบียบ มีคุณธรรม จริยธรรม 

2. กำรประเมินควำมเสี่ยง 
  2.1 หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคุม
ภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียง
พอท่ีจะสามารถระบุและประเมินความเส่ียงท่ี
เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์   
  2.2 หน่วยงานของรัฐระบุความเส่ียงท่ีมีผลต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุม
ท้ังหน่วยงานของรัฐและวิเคราะห์ความเส่ียงเพื่อ
ก าหนดวิธีการจัดการความเส่ียงนั้น 
  2.3 หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสท่ีอาจเกิดการ
ทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเส่ียงท่ีส่งผลต่อ

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ได้ประเมินความเส่ียงครบ
ทุกกลุ่มงาน น ามาตรฐานควบคุมภายในซึ่งปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน 



 

องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป 
การบรรลุวัตถุประสงค์ 
  2.4หน่วยงานของรัฐระบุและประเมนิการ
เปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อ
ระบบการควบคุมภายใน 
3.  กิจกรรมกำรควบคุม 
  3.1 หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการ
ควบคุมเพื่อลดความเส่ียงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้
อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
   3.2 หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการ
ควบคุมท่ัวไปด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
   3.3 หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม
โดยก าหนดไว้ในนโยบายประกอบด้วยผลส าเร็จท่ี
คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อน านโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติจริง 

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม มีนโยบายจัดให้มีการนิเทศ
ภายในและโครงสร้างยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบโดยมีระบบควบคุมดูแล ก ากับ 
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานครอบคลุมทุก
ภารกิจ 

4.  สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
  4.1 หน่วยงานของรัฐจัดท าหรือจัดหาและใช้
สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้มี
การปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีก าหนด 
  4.2 หน่วยงานของรัฐมีการส่ือสารภายในเกี่ยวกับ
สารสนเทศรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบท่ี
มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจ าเป็นในการ
สนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ี
ก าหนด 
  4.3 หน่วยงานของรัฐมีการส่ือสารกับ
บุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องท่ีมีผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีก าหนด 

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์และแฟ้มเอกสาร จ าแนก
ตามภารกิจในงานฝ่ายต่าง ๆ ของโรงเรียนและมี
ผู้รับผิดชอบชัดเจน 

5.  กิจกรรมกำรติดตำมผล 
  5.1 หน่วยงานของรัฐระบุพฒันาและด าเนินการ
ประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงานหรือการประเมนิผล
เป็นรายครั้งตามท่ีก าหนดเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มี
การปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน   
  5.2 หน่วยงานของรัฐประเมินผลและส่ือสาร
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่าง
ทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้ก ากับดูแลเพื่อให้
ผู้รับผิดชอบสามารถส่ังการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จัดให้มีการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน และการรายงานผล
การปฏิบัติงานท้ังในระดับกิจกรรม โครงการและ
แผนงาน 



 

สรุป/วิธีกำรที่ควรปฏิบัติ 
  
 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ได้ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในครบ 5 
องค์ประกอบแล้ว ปรากฏว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 เพียงพอเหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามยังมีบาง
ประเด็นท่ีมีความเส่ียงอยู่ จึงจัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปค.5 ด้วยแล้ว 

          

       ลงช่ือ................. ...............................ผู้ประเมิน 

        นายเสนีย์   เวียงดาว 
            ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
              วันท่ี 15  กันยายน  2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบ ปค.5 
ฝ่ำยบริหำรวิชำกำร    โรงเรียนอุ้มผำงวิทยำคม 

รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
ส ำหรับระยะเวลำกำรด ำเนินงำน สิ้นสุดวันที่  30  กันยำยน  2563 

 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ 

ตามแผนการด าเนินการ  
หรือภารกิจอื่น ๆ ท่ีส าคัญ

ของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเส่ียง การควบคุม
ภายในท่ีมีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู่ การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

เรื่องการจัดการเรียนการสอน 
(ภายใต้สถานการณ์โควิด-
19) 
วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(ภายใต้สถานการณ์โควิด-
19) 

1. ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ า
กว่าเกณฑ์ 
2. พื้นฐานความรู้
ของนักเรียนไม่
เท่ากัน 
3. ผลการทดสอบ
ระดับชาติต่ า 

1. ด าเนินการ
กิจกรรมชุมชน
แห่งการเรียนรู้ 
(PLC) ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
2. จัดกิจกรรม
สอนซ่อมเสริม 

กิจกรรมการควบคุมท่ี
ก าหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่ง
สามารถลดความเส่ียงลง
ได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
บางรายวิชายังไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานท่ีโรงเรียน
ก าหนดไว้ 

จัดกิจกรรมสอนซ่อม
เสริมในรายวิชา/
ตัวชีว้ัดท่ียังไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานท่ี
โรงเรียนก าหนด 

นางวราภรณ์  ยะสุค า 
 
 
 

 

               
              ลงช่ือ............... ........................... 
                ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
                 วันท่ี 15  กันยายน  2563 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

ฝ่ำยแผนงำนและงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 

 -การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง ( Control- Assessment  :  CSA ) 
 -แบบติดตาม  ปค.5 
 -แบบประเมินองค์ประกอบของการความคุมภายใน 
 -แบบประเมิน  ปค.4 
 -แบบ ปค. 5 



 

กำรวิเครำะห์ตำมแบบประเมินกำรควบคุมภำยในด้วยตนเอง 
(Control Self-Assessment : CSA) 

 
1. เร่ือง / วัตถุประสงค์ของงำนที่ยังมีควำมเสี่ยง 
 1.1 เรื่อง  การด าเนินงานโครงการไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการท่ีวางแผนไว้  
 1.2 วัตถุประสงค์ 
  1.2.1 เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ของโรงเรียน 
  1.2.2 เพื่อให้การด าเนินงานโครงการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการท่ีวางไว้ 
 
2. ควำมเสี่ยงท่ีพบ 
 การด าเนินงานโครงการไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการท่ีวางแผนไว้ 
 
3.ขั้นตอนหรือกระบวนกำรของงำนต้ังแต่เร่ิมต้นจนเสร็จสิ้น 
 3.1 การประชุมช้ีแจงบุคลากร (การด าเนินโครงการภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรน่า 2019  (COVID-19)) 
 3.2 อบรมให้ความรู้บุคลากร ในการด าเนินโครงการ 
 3.3 บุคลากรบันทึกขอเปล่ียนแปลงโครงการ 
 3.4 ด าเนินโครงการ 
 3.5 ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน 
 
4. ระบุควำมเสี่ยงท่ีพบ 
 โครงการบางโครงการไม่สามารถด าเนินงานได้ 
 
5. แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ 
 ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการซ่อมบ ารุงอาคารสถานท่ี 
 
6. ระบุผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรแก้ไขควำมเสี่ยง 
 นางยุพา   ธาราดรุณีกุล 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบติดตำม ปค.5 
ฝ่ำยแผนงำนและงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ    โรงเรียนอุ้มผำงวิทยำคม 

รำยงำนกำรติดตำมกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
ส ำหรับระยะเวลำกำรด ำเนินงำน สิ้นสุดวันที่  30  กันยำยน  2563 

 
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ัง
หน่วยงำนของรัฐ หรือภำรกิจ 

ตำมแผนกำรด ำเนินกำร  
หรือภำรกิจอื่น ๆ ที่ส ำคัญของ

หน่วยงำนของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่ กำรประเมินผล 
กำรควบคุมภำยใน 

ควำมเสี่ยงท่ียังมี
อยู ่

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุม

ภำยใน 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

วิธีกำรติดตำมและ
สรุปกำรประเมิน/ 

ผลข้อคิดเห็น 

เร่ือง การด าเนินงานโครงการ
ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการท่ี
วางแผนไว ้
วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ของ
โรงเรียน 
2.เพื่อให้การด าเนินงาน
โครงการเป็นไปตามแผนปฏิบัติ
การท่ีวางไว ้

การด าเนินงาน
โครงการไม่
เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการ
ท่ีวางแผนไว้ 

 

1 การประชุมช้ีแจงบุคลากร  
2 อบรมให้ความรู้บุคลากร 
ในการด าเนินโครงการ 
3 บุคลากรบันทึกขอ
เปล่ียนแปลงโครงการ 
4 ด าเนินโครงการ 
5 ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

กิจกรรมการควบคุม
ท่ีก าหนดไว้มีการ
ปฏิบัติซึ่งสามารถลด
ความเส่ียงลงได้ใน
ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ 

มีการขอ
เปล่ียนแปลงการ
ใช้เงินตาม
โครงการท่ีได้
ก าหนดไว้ตาม
แผนปฏิบัติการ 

การประชุมช้ีแจง
บุคลากร
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ  
 

นางยุพา  
ธาราดรุณีกุล 

ฝ่ายแผนงานมีการ
ปรับแผนการ
ด าเนินโครงการให้
สอดคล้องกับ
เป้าประสงค์ท่ีต้ังไว้
โดยมีการทบทวน
แผน 

               
ลงช่ือ.......................................... 

            ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายฝ่ายแผนงานและงานประกันคุณภาพการศึกษา
              วันท่ี 15  กันยายน  2563 



 

ฝ่ำยแผนงำนและงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ    โรงเรียนอุ้มผำงวิทยำคม 
แบบประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 

ส ำหรับระยะเวลำด ำเนินงำน  สิ้นสุดวันที่  30  กันยำยน  2563 
 

จุดที่ควรประเมิน ควำมเห็น/ค ำอธิบำย 
1.  สภำพแวดล้อมกำรควบคุม 
   1.1หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นใน
คุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม 
   1.2 ผู้ก ากับดูแลของหน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็น
ถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าท่ีก ากับ
ดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน
รวมถึงการด าเนินการเกี่ยวกับระบบการควบคุม
ภายใน 
   1.3 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้าง
องค์กรสายการบังคับบัญชาอ านาจหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบท่ีเหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานของรัฐภายใต้การก ากับดูแลของผู้ก ากับ
ดูแล 
    1.4 หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น
ในการสร้างแรงจูงใจพัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมี
ความรู้ความสามารถท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานของรัฐ 
   1.5 หน่วยงานของรัฐก าหนดให้บุคลากรมีหน้าท่ี
และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบ
ควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
ของรัฐ 

สภาพแวดล้อมการควบคุมของโรงเรียนอุ้มผาง
วิทยาคมมีนโยบายในการปฏิบัติงานชัดเจนมี
ผู้รับผิดชอบชัดเจนมีทักษะและความรู้ในการ
ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบมี
คุณธรรมจริยธรรม 

2. กำรประเมินควำมเสี่ยง 
   2.1 หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคุม
ภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียง
พอท่ีจะสามารถระบุและประเมินความเส่ียงท่ี
เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์    
   2.2 หน่วยงานของรัฐระบุความเส่ียงท่ีมีผลต่อการ

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมได้ประเมินความเส่ียงครบทุก
กลุ่มงาน  น ามาตรฐานการควบคุมภายในซึ่งปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน 



 

จุดที่ควรประเมิน ควำมเห็น/ค ำอธิบำย 
บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุม
ท้ังหน่วยงานของรัฐและวิเคราะห์ความเส่ียงเพื่อ
ก าหนดวิธีการจัดการความเส่ียงนั้น 
   2.3 หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสท่ีอาจเกิดการ
ทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเส่ียงท่ีส่งผลต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์ 
   2.4หน่วยงานของรัฐระบุและประเมินการ
เปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อ
ระบบการควบคุมภายใน 

3.  กิจกรรมกำรควบคุม 
   3.1 หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการ
ควบคุมเพื่อลดความเส่ียงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้
อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
   3.2 หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการ
ควบคุมท่ัวไปด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
   3.3 หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม
โดยก าหนดไว้ในนโยบายประกอบด้วยผลส าเร็จท่ี
คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อน านโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติจริง 

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมมีนโยบายจัดให้มีการนิเทศ
ภายในและโครงสร้างยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบโดยมีระบบควบคุมดูแลก ากับติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานควบคุมทุกภารกิจ 

4.  สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
   4.1 หน่วยงานของรัฐจัดท าหรือจัดหาและใช้
สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้
มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีก าหนด 
   4.2 หน่วยงานของรัฐมีการส่ือสารภายในเกี่ยวกับ
สารสนเทศรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบท่ี
มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจ าเป็นในการ
สนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ี
ก าหนด 
   4.3 หน่วยงานของรัฐมีการส่ือสารกับ
บุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องท่ีมีผลกระทบต่อการ

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์และแฟ้มเอกสารจ าแนก
ตามภารกิจในงานฝ่ายต่างๆของโรงเรียนและมี
ผู้รับผิดชอบชัดเจน 



 

จุดที่ควรประเมิน ควำมเห็น/ค ำอธิบำย 
ปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีก าหนด 

5.  กิจกรรมกำรติดตำมผล 
   5.1 หน่วยงานของรัฐระบุพัฒนาและด าเนินการ
ประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงานหรือการประเมนิผล
เป็นรายครั้งตามท่ีก าหนดเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มี
การปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
    5.2 หน่วยงานของรัฐประเมนิผลและส่ือสาร
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่าง
ทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้ก ากับดูแลเพื่อให้
ผู้รับผิดชอบสามารถส่ังการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมจัดให้มีการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในและการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานท้ังในระดับกิจกรรมโครงการและแผนงาน 

สรุป/วิธีกำรทีค่วรปฏิบัติ 

 กลุ่มงานฝ่ายแผนงานและงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมได้ประเมิน
องค์ประกอบการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบแล้วปรากฏว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐพ.ศ. 2561 เพียงพอเหมาะสม
แต่อย่างไรก็ตามยังมีบางประเด็นท่ีมีความเส่ียงอยู่จึงจัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปค 5 
ด้วยแล้ว 

          

       ลงช่ือ....................... .........................ผู้ประเมิน 

        นางยุพา  ธาราดรุณีกุล 
      ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและงานประกันคุณภาพการศึกษา 
        วันท่ี 15  กันยายน  2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

แบบ ปค.4 
ฝ่ำยแผนงำนและงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ โรงเรียนอุ้มผำงวิทยำคม 

รำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 
ส ำหรับระยะเวลำด ำเนินงำน  สิ้นสุดวันที่  30  กันยำยน  2563 

 
องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป 

3. สภำพแวดล้อมกำรควบคุม 
  1.1หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นใน
คุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม 
  1.2 ผู้ก ากับดูแลของหน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็น
ถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าท่ีก ากับ
ดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน
รวมถึงการด าเนินการเกี่ยวกับระบบการควบคุม
ภายใน 
  1.3 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้าง
องค์กรสายการบังคับบัญชาอ านาจหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบท่ีเหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานของรัฐภายใต้การก ากับดูแลของผู้ก ากับดูแล    
  1.4 หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นใน
การสร้างแรงจูงใจพัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานของรัฐ 
  1.5 หน่วยงานของรัฐก าหนดให้บุคลากรมีหน้าท่ี
และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบ
ควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
ของรัฐ 

สภาพแวดล้อมการควบคุมของโรงเรียนอุ้มผาง
วิทยาคม มีนโยบายการปฏิบั ติงาน ท่ี ชัดเจน มี
ผู้รับผิดชอบท่ีมีทักษะและความรู้ความสามารถใน
การปฏิบั ติ งาน  สามารถปฏิบั ติงาน เป็นไปตาม
ระเบียบ มีคุณธรรม จริยธรรม 

2. กำรประเมินควำมเสี่ยง 
  2.1 หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคุม
ภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียง
พอท่ีจะสามารถระบุและประเมินความเส่ียงท่ี
เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์   
  2.2 หน่วยงานของรัฐระบุความเส่ียงท่ีมีผลต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุม
ท้ังหน่วยงานของรัฐและวิเคราะห์ความเส่ียงเพื่อ
ก าหนดวิธีการจัดการความเส่ียงนั้น 
  2.3 หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสท่ีอาจเกิดการ
ทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเส่ียงท่ีส่งผลต่อ

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ได้ประเมินความเส่ียงครบ
ทุกกลุ่มงาน น ามาตรฐานควบคุมภายในซึ่งปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน 



 

องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป 
การบรรลุวัตถุประสงค์ 
  2.4หน่วยงานของรัฐระบุและประเมนิการ
เปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อ
ระบบการควบคุมภายใน 
3.  กิจกรรมกำรควบคุม 
  3.1 หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการ
ควบคุมเพือ่ลดความเส่ียงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้
อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
   3.2 หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการ
ควบคุมท่ัวไปด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
   3.3 หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม
โดยก าหนดไว้ในนโยบายประกอบด้วยผลส าเร็จท่ี
คาดหวงัและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อน านโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติจริง 

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม มีนโยบายจัดให้มีการนิเทศ
ภายในและโครงสร้างยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบโดยมีระบบควบคุมดูแล ก ากับ 
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานครอบคลุมทุก
ภารกิจ 

4.  สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
  4.1 หน่วยงานของรัฐจัดท าหรือจัดหาและใช้
สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้มี
การปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีก าหนด 
  4.2 หน่วยงานของรัฐมีการส่ือสารภายในเกี่ยวกับ
สารสนเทศรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบท่ี
มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจ าเป็นในการ
สนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ี
ก าหนด 
  4.3 หน่วยงานของรัฐมีการส่ือสารกับ
บุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องท่ีมีผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีก าหนด 

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์และแฟ้มเอกสาร จ าแนก
ตามภารกิจในงานฝ่ายต่าง ๆ ของโรงเรียนและมี
ผู้รับผิดชอบชัดเจน 

5.  กิจกรรมกำรติดตำมผล 
  5.1 หน่วยงานของรัฐระบุพฒันาและด าเนินการ
ประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงานหรือการประเมนิผล
เป็นรายครั้งตามท่ีก าหนดเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มี
การปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน   
  5.2 หน่วยงานของรัฐประเมินผลและส่ือสาร
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่าง
ทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้ก ากับดูแลเพื่อให้
ผู้รับผิดชอบสามารถส่ังการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จัดให้มีการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน และการรายงานผล
การปฏิบัติงานท้ังในระดับกิจกรรม โครงการและ
แผนงาน 



 

สรุปวิธีกำรที่ควรปฏิบัติ 
กลุ่มงานฝ่ายแผนงานและงานประกันคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ได้ประเมิน

องค์ประกอบของการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบแล้ว ปรากฏว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรฐั พ.ศ. 
2561 เพียงพอ เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามยังมีบางประเด็นท่ีมีความเส่ียงอยู่ จึงจัดท าแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในตามแบบ ปค.5 ด้วยแล้ว 
 
 

       ลงช่ือ.................... ............................ผู้ประเมิน 

        นางยุพา  ธาราดรุณีกุล 
      ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและงานประกันคุณภาพการศึกษา 
        วันท่ี 15  กันยายน  2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบ ปค.5 
ฝ่ำยแผนงำนและงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ โรงเรียนอุ้มผำงวิทยำคม 

รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
ส ำหรับระยะเวลำกำรด ำเนินงำน สิ้นสุดวันที่  30  กันยำยน  2563 

 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ 

ตามแผนการด าเนินการ  
หรือภารกิจอื่น ๆ ท่ีส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเส่ียง การควบคุมภายในท่ีมีอยู่ การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู่ การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

 
เร่ือง การด าเนินงานโครงการ
ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการท่ี
วางแผนไว ้
วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ของ
โรงเรียน 
2.เพื่อให้การด าเนินงาน
โครงการเป็นไปตามแผนปฏิบัติ
การท่ีวางไว ้

การด าเนิน 
งานโครงการ
ไม่เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติ
การท่ีวางแผน
ไว ้

 

1 การประชุมช้ีแจงบุคลากร (การ
ด าเนินโครงการภายใต้การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019  
(COVID-19)) 
2 อบรมให้ความรู้บุคลากร ในการ
ด าเนินโครงการ 
3 บุคลากรบันทึกขอเปล่ียนแปลง
โครงการ 
4 ด าเนินโครงการ 
5 ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการด าเนินงาน 

กิจกรรมการควบคุม
ท่ีก าหนดไว้มีการ
ปฏิบัติซึ่งสามารถลด
ความเส่ียงลงได้ใน
ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ 

มีการขอเปล่ียนแปลง
การใช้เงินตามโครงการ
ท่ีได้ก าหนดไว้ตาม
แผนปฏิบัติการ 

การประชุมช้ีแจง
บุคลากรผู้รับผิดชอบ
โครงการ (การด าเนิน
โครงการภายใต้
สถานการณ์ โควิด-
19) 
 

 
 
นางยุพา  
ธาราดรุณีกุล 

              ลงช่ือ............. ............................. 
            ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายฝ่ายแผนงานและงานประกันคุณภาพการศึกษา
              วันท่ี 15  กันยายน  2563 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 
 

-การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง ( Control- Assessment  :  CSA ) 
-แบบติดตาม  ปค.5 
-แบบประเมินองค์ประกอบของการความคุมภายใน 
-แบบประเมิน  ปค.4 
-แบบ ปค. 5 



 

กำรวิเครำะห์ตำมแบบประเมินกำรควบคุมภำยในด้วยตนเอง 
 (Control Self-Assessment : CSA) 

1. เร่ือง / วัตถุประสงค์ของงำนที่ยังมีควำมเสี่ยง 
 1.1 เรื่องการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

 1.2 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง ได้ร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
 
2. ควำมเสี่ยงท่ีพบ 
 1.นักเรียนมีพฤติกรรมด้านยาเสพติด 
 2.นักเรียนมีพฤติกรรมการหนีเรียน 
 
3.ขั้นตอนหรือกระบวนกำรของงำนต้ังแต่เร่ิมต้นจนเสร็จสิ้น 
 3.1 การประชุมช้ีแจงการท างาน  ประสานงานเครือข่าย  สร้างเครือข่ายความร่วมมือเฝ้าระวัง 
 3.2 ส ารวจข้อมูลนักเรียนกลุ่มเส่ียง  แยกประเภทพฤติกรรม  จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 
 3.3จัดกิจกรรมแก้ปัญหา และส่งเสริมให้นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
 3.4 การติตามและประเมินพฤติกรรมนักเรียน 
 
4. ระบุควำมเสี่ยงท่ีพบ 
 4.1 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ยังไม่มีประสิทธิภาพเนื่องจาก 
  4.1.1 การปฏิบัติตามมาตรการและการป้องกันแก้ไขปัญหาในสถานศึกษายังไม่เข้มข้น 
จริงจังและต่อเนื่อง 
  4.1.2 ระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนกลุ่มเส่ียงยังไม่ถูกต้อง สอดคล้องกับข้อเท็จจริง 
 
5. แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ 
 1.จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนให้ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบันโดยใช้เทคโนโลยีเป็น
เครื่องมือ 
 2.สร้างเครือข่ายความร่วมมือในระบบเฝ้าระวัง 
 3.จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
          4.มีการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน อยู่เสมอ 
 
6. ระบุผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรแก้ไขควำมเสี่ยง 
 นายอ าพล  สุรินทร์ 
 
 
 
 



 

แบบติดตำม ปค.5 
ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน  โรงเรียนอุ้มผำงวิทยำคม 

รำยงำนกำรติดตำมกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
ส ำหรับระยะเวลำกำรด ำเนินงำน สิ้นสุดวันที่  30  กันยำยน  2563 

 
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่
จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐ 

หรือภำรกิจ 
ตำมแผนกำร
ด ำเนินกำร  

หรือภำรกิจอื่น ๆ ที่
ส ำคัญของหน่วยงำน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยในที่มี
อยู ่

กำรประเมินผล 
กำรควบคุมภำยใน 

ควำมเสี่ยงท่ียังมีอยู่ กำรปรับปรุง 
กำรควบคุม

ภำยใน 

หน่วยงำน 
ท่ี

รับผิดชอบ 

วิธีกำรติดตำมและสรุปกำร
ประเมิน/ 

ผลข้อคิดเห็น 

เรื่อง การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 
วัตถุประสงค์ 

- เพื่อให้ผู้บริหาร 
ครู นักเรียน 
ผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้อง ได้ร่วมเป็น
เครือข่ายในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน

1.นักเรียนมี
พฤติกรรมด้านยา
เสพติด 
2.นักเรียนมี
พฤติกรรมการหนี
เรียน 

1.มีค าส่ังมอบหมายให้
ครูรับผิดชอบเรื่องการ
ป้องกันนักเรียนติดยา
เสพติด 
2.สร้างเครือข่าย
ภายในและภายนอก 
เพื่อประสานการ
ท างานร่วมกัน 

มาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติดใน
สถานศึกษายังไม่
เพยีงพอ 

1.การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษา ยัง
ไม่มีประสิทธิภาพ
เนื่องจาก 
1.1 การปฏิบัติตาม
มาตรการและการ
ป้องกันแก้ไขปัญหา
ในสถานศึกษายังไม่
เข้มข้น จริงจังและ
ต่อเนื่อง 

1.จัดท าระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ
ของนักเรียนให้
ครอบคลุม 
ถูกต้องเป็น
ปัจจุบันโดยใช้
เทคโนโลยีเป็น
เครื่องมือ 
2.สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือใน
ระบบเฝ้าระวัง 

นายอ าพล  
สุรินทร์ 

1.มีการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน
เป็นรายบุคคลและปรับปรุงให้
เป็นปัจจุบัน อยู่เสมอ 
2.สถานศึกษามีการพบปะผู้น า
ชุมชนและออกไปเยี่ยมบ้าน
นักเรียนท่ีมีอยู่ในกลุ่มเส่ียง มี
การจัดต้ังเครือข่ายสุขภาพ
ร่วมกันด าเนินงานโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ 
3.มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม 
พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม



 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่
จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐ 

หรือภำรกิจ 
ตำมแผนกำร
ด ำเนินกำร  

หรือภำรกิจอื่น ๆ ที่
ส ำคัญของหน่วยงำน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยในที่มี
อยู ่

กำรประเมินผล 
กำรควบคุมภำยใน 

ควำมเสี่ยงท่ียังมีอยู่ กำรปรับปรุง 
กำรควบคุม

ภำยใน 

หน่วยงำน 
ท่ี

รับผิดชอบ 

วิธีกำรติดตำมและสรุปกำร
ประเมิน/ 

ผลข้อคิดเห็น 

สถานศึกษาอย่างเป็น
ระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 ระบบข้อมูล
สารสนเทศของ

นักเรียนกลุ่มเส่ียงยัง
ไม่ถูกต้อง สอดคล้อง

กับข้อเท็จจริง 

3.จัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

และจริยธรรมและส่งเสริมให้
นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน 
เช่น การแสดง การน าเท่ียว
พายเรือ โครงการ สอร. 
4.จัดให้มีการเฝ้าระวังเป็น
พิเศษส าหรับนักเรียนกลุ่ม
เส่ียงผลจากการด าเนินการ
ตามท่ีกล่าวมาสามารถลด
ความเส่ียงในระดับท่ียอมรับได้ 

                
      ลงช่ือ.......................................... 

                        ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 
                       วันท่ี 15  กันยายน  2563 



 

ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน  โรงเรียนอุ้มผำงวิทยำคม 
แบบประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 

ส ำหรับระยะเวลำด ำเนินงำน  สิ้นสุดวันที่  30  กันยำยน  2563 
 

จุดที่ควรประเมิน ควำมเห็น/ค ำอธิบำย 
1.  สภำพแวดล้อมกำรควบคุม 
   1.1หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นใน
คุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม 
   1.2 ผู้ก ากับดูแลของหน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็น
ถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าท่ีก ากับ
ดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน
รวมถึงการด าเนินการเกี่ยวกับระบบการควบคุม
ภายใน 
   1.3 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้าง
องค์กรสายการบังคับบัญชาอ านาจหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบท่ีเหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานของรัฐภายใต้การก ากับดูแลของผู้ก ากับ
ดูแล 
    1.4 หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น
ในการสร้างแรงจูงใจพัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมี
ความรู้ความสามารถท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานของรัฐ 
   1.5 หน่วยงานของรัฐก าหนดให้บุคลากรมีหน้าท่ี
และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบ
ควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานของรัฐ 

สภาพแวดล้อมการควบคุมของโรงเรียนอุ้มผาง
วิทยาคมมีนโยบายในการปฏิบัติงานชัดเจนมี
ผู้รับผิดชอบชัดเจนมีทักษะและความรู้ในการ
ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบมี
คุณธรรมจริยธรรม 

2. กำรประเมินควำมเสี่ยง 
   2.1 หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคุม
ภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียง
พอท่ีจะสามารถระบุและประเมินความเส่ียงท่ี
เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์    
   2.2 หน่วยงานของรัฐระบุความเส่ียงท่ีมีผลต่อการ

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมได้ประเมินความเส่ียงครบทุก
กลุ่มงาน  น ามาตรฐานการควบคุมภายในซึ่งปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน 



 

จุดที่ควรประเมิน ควำมเห็น/ค ำอธิบำย 
บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุม
ท้ังหน่วยงานของรัฐและวิเคราะห์ความเส่ียงเพื่อ
ก าหนดวิธีการจัดการความเส่ียงนั้น 
   2.3 หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสท่ีอาจเกิดการ
ทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเส่ียงท่ีส่งผลต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์ 
   2.4หน่วยงานของรัฐระบุและประเมินการ
เปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อ
ระบบการควบคุมภายใน 

3.  กิจกรรมกำรควบคุม 
   3.1 หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการ
ควบคุมเพื่อลดความเส่ียงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้
อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
   3.2 หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการ
ควบคุมท่ัวไปด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
   3.3 หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม
โดยก าหนดไว้ในนโยบายประกอบด้วยผลส าเร็จท่ี
คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อน านโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติจริง 

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมมีนโยบายจัดให้มีการนิเทศ
ภายในและโครงสร้างยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบโดยมีระบบควบคุมดูแลก ากับติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานควบคุมทุกภารกิจ 

4.  สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
   4.1 หน่วยงานของรัฐจัดท าหรือจัดหาและใช้
สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้
มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีก าหนด 
   4.2 หน่วยงานของรัฐมีการส่ือสารภายในเกี่ยวกับ
สารสนเทศรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบท่ี
มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจ าเป็นในการ
สนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ี
ก าหนด 
   4.3 หน่วยงานของรัฐมีการส่ือสารกับ
บุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องท่ีมีผลกระทบต่อการ

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์และแฟ้มเอกสารจ าแนกตาม
ภารกิจในงานฝ่ายต่างๆของโรงเรียนและมี
ผู้รับผิดชอบชัดเจน 



 

จุดที่ควรประเมิน ควำมเห็น/ค ำอธิบำย 
ปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีก าหนด 

5.  กิจกรรมกำรติดตำมผล 
   5.1 หน่วยงานของรัฐระบุพัฒนาและด าเนินการ
ประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงานหรือการประเมนิผล
เป็นรายครั้งตามท่ีก าหนดเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้
มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
    5.2 หน่วยงานของรัฐประเมนิผลและส่ือสาร
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่าง
ทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้ก ากับดูแลเพื่อให้
ผู้รับผิดชอบสามารถส่ังการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมจัดให้มีการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในและการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานท้ังในระดับกิจกรรมโครงการและแผนงาน 

สรุป/วิธีกำรที่ควรปฏิบัติ 
  
 ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ได้ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในครบ 5 
องค์ประกอบแล้ว ปรากฏว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 เพียงพอเหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามยังมีบาง
ประเด็นท่ีมีความเส่ียงอยู่ จึงจัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปค.5 ด้วยแล้ว 

          

       ลงช่ือ.................... ............................ผู้ประเมิน 

        นายอ าพล  สุรินทร์ 
        ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 
              วันท่ี 15  กันยายน  2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

แบบ ปค.4 
ฝ่ำยกิจกรรมนักเรียน  โรงเรียนอุ้มผำงวิทยำคม 

รำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 
ส ำหรับระยะเวลำด ำเนินงำน  สิ้นสุดวันที่  30  กันยำยน  2563 

 
องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป 

4. สภำพแวดล้อมกำรควบคุม 
  1.1หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นใน
คุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม 
  1.2 ผู้ก ากับดูแลของหน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็น
ถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าท่ีก ากับ
ดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน
รวมถึงการด าเนินการเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 
  1.3 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้าง
องค์กรสายการบังคับบัญชาอ านาจหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบท่ีเหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานของรัฐภายใต้การก ากับดูแลของผู้ก ากับดูแล    
  1.4 หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นใน
การสร้างแรงจูงใจพัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานของรัฐ 
  1.5 หน่วยงานของรัฐก าหนดให้บุคลากรมีหน้าท่ี
และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบ
ควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
ของรัฐ 

สภาพแวดล้อมการควบคุมของโรงเรียนอุ้มผาง
วิทยาคม มีนโยบายการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน มี
ผู้รับผิดชอบท่ีมีทักษะและความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานเป็นไปตาม
ระเบียบ มีคุณธรรม จริยธรรม 

2. กำรประเมินควำมเสี่ยง 
  2.1 หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคุม
ภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอท่ีจะสามารถ
ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์   
  2.2 หน่วยงานของรัฐระบุความเส่ียงท่ีมีผลต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุม
ท้ังหน่วยงานของรัฐและวิเคราะห์ความเส่ียงเพื่อ
ก าหนดวิธีการจัดการความเส่ียงนั้น 
  2.3 หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสท่ีอาจเกิดการ
ทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเส่ียงท่ีส่งผลต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์ 
  2.4หน่วยงานของรัฐระบุและประเมนิการ

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ได้ประเมินความเส่ียงครบ
ทุกกลุ่มงาน น ามาตรฐานควบคุมภายในซึ่งปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน 



 

องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป 
เปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อ
ระบบการควบคุมภายใน 
3.  กิจกรรมกำรควบคุม 
  3.1 หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการ
ควบคุมเพื่อลดความเส่ียงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้
อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
   3.2 หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการ
ควบคุมท่ัวไปด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
   3.3 หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม
โดยก าหนดไว้ในนโยบายประกอบด้วยผลส าเร็จท่ี
คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อน านโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติจริง 

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม มีนโยบายจัดให้มีการนิเทศ
ภายในและโครงสร้างยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบโดยมีระบบควบคุมดูแล ก ากับ 
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานครอบคลุมทุก
ภารกิจ 

4.  สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
  4.1 หน่วยงานของรัฐจัดท าหรือจัดหาและใช้
สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้มี
การปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีก าหนด 
  4.2 หน่วยงานของรัฐมีการส่ือสารภายในเกี่ยวกับ
สารสนเทศรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบท่ี
มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจ าเป็นในการ
สนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ี
ก าหนด 
  4.3 หน่วยงานของรัฐมีการส่ือสารกับ
บุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องท่ีมีผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีก าหนด 

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์และแฟ้มเอกสาร จ าแนก
ตามภารกิจในงานฝ่ายต่าง ๆ ของโรงเรียนและมี
ผู้รับผิดชอบชัดเจน 

5.  กิจกรรมกำรติดตำมผล 
  5.1 หน่วยงานของรัฐระบุพฒันาและด าเนินการ
ประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงานหรือการประเมนิผล
เป็นรายครั้งตามท่ีก าหนดเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มี
การปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน   
  5.2 หน่วยงานของรัฐประเมินผลและส่ือสาร
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่าง
ทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้ก ากับดูแลเพื่อให้
ผู้รับผิดชอบสามารถส่ังการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จัดให้มีการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน และการรายงานผล
การปฏิบัติงานท้ังในระดับกิจกรรม โครงการและ
แผนงาน 

 

 



 

สรุป/วิธีกำรที่ควรปฏิบัติ 
  

 ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ได้ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในครบ 5 
องค์ประกอบแล้ว ปรากฏว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 เพียงพอเหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามยังมีบาง
ประเด็นท่ีมีความเส่ียงอยู่ จึงจัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปค.5 ด้วยแล้ว 

          

       ลงช่ือ................................................ผู้ประเมิน 

        นายอ าพล  สุรินทร์ 
        ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 
              วันท่ี 15  กันยายน  2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบ ปค.5 
ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน  โรงเรียนอุ้มผำงวิทยำคม 

รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
ส ำหรับระยะเวลำกำรด ำเนินงำน สิ้นสุดวันที่  30  กันยำยน  2563 

 
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ัง
หน่วยงำนของรัฐ หรือภำรกิจ 

ตำมแผนกำรด ำเนินกำร  
หรือภำรกิจอื่น ๆ ที่ส ำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยใน
ที่มีอยู่ 

กำรประเมินผล 
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยงท่ียังมีอยู่ กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา 
 
วัตถุประสงค์ 

- เพื่อให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน 
ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง ได้ร่วม
เป็นเครือข่ายในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 

1.นักเรียน
มีพฤติกรรม
ด้านยาเสพ
ติด 
2.นักเรียน
มีพฤติกรรม
การหนี
เรียน 

1.มีค าส่ัง
มอบหมายให้ครู
รับผิดชอบเรื่องการ
ป้องกันนักเรียนติด
ยาเสพติด 
2.สร้างเครือข่าย
ภายในและ
ภายนอก เพื่อ
ประสานการท างาน
ร่วมกัน 

มาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดใน
สถานศึกษายังไม่
เพียงพอ 

1.การป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา ยังไม่มี
ประสิทธิภาพเนื่องจาก 
1.1 การปฏิบัติตามมาตรการและ
การป้องกันแก้ไขปัญหาใน
สถานศึกษายังไม่เข้มข้น จริงจังและ
ต่อเนื่อง 
1.2 ระบบข้อมูลสารสนเทศของ
นักเรียนกลุ่มเส่ียงยังไม่ถูกต้อง 
สอดคล้องกับข้อเท็จจริง 

1.จัดท าระบบข้อมูล
สารสนเทศของนักเรียน
ให้ครอบคลุม ถูกต้อง
เป็นปัจจุบันโดยใช้
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ 
2.สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในระบบเฝ้าระวัง 
3.จัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

นายอ าพล  
สุรินทร์ 

               
              ลงช่ือ.......................................... 
                   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 
                 วันท่ี 15  กันยายน  2563 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ำยส่งเสริมกำรศึกษำ 
 

-การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง ( Control- Assessment  :  CSA ) 
-แบบติดตาม  ปค.5 
-แบบประเมินองค์ประกอบของการความคุมภายใน 
-แบบประเมิน  ปค.4 
-แบบ ปค. 5 



 

กำรวิเครำะห์ตำมแบบประเมินกำรควบคุมภำยในด้วยตนเอง 
(Control Self-Assessment : CSA) 

 
1. เร่ือง / วัตถุประสงค์ของงำนที่ยังมีควำมเสี่ยง 
 1.1 เรื่อง  โครงการพิเศษของโรงเรียน 
 1.2 วัตถุประสงค์  
  1.2.1 การจัดท าโครงการพิเศษส่งเสริมการศึกษาของโรงเรียนประสบความส าเร็จในระดับ  
ดีมาก 
  1.2.2 เพื่อให้การด าเนินงานโครงการพิเศษส่งเสริมการศึกษามีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิด
คุณลักษณะท่ีดีต่อผู้เรียนและเกิดความยั่งยืนในโรงเรียน 
 
2. ควำมเสี่ยงท่ีพบ 
 โครงการพิเศษของโรงเรียน 
 
3.ขั้นตอนหรือกระบวนกำรของงำนต้ังแต่เร่ิมต้นจนเสร็จสิ้น 
 3.1 ครูผู้ด าเนินโครงการพิเศษทุกโครงการจะต้องปฏิบัติกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ ท าให้โครงการ
ขับเคล่ือนอย่างจริงจัง ท าให้เกิดเป็นกิจกรรมท่ีท าเป็นประจ า สร้างความตระหนักให้กับนักเรียนและบุคลากร
ทางการศึกษาและเกิดประสิทธิผล มีการสรุปผลของโครงการทุกปีการศึกษา 
 3.2 แต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศ ก ากับติดตาม ตรวจสอบการท างานของโครงการอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง  
 
4. ระบุควำมเสี่ยงท่ีพบ 
 4.1 ครูผู้ด าเนินโครงการพิเศษบางโครงการไม่ปฏิบัติกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ ท าให้โครงการไม่
ขับเคล่ือนและประสบความส าเร็จ 
 4.2 นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาไม่เห็นความส าคัญและร่วมมือในการท ากิจกรรมของ
โครงการ 
 4.3 ขาดการนิเทศ ก ากับติดตามท่ีเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 
5. แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ 
 5.1ครูด าเนินโครงการพิเศษทุกโครงการจะต้องปฏิบัติกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ ท าให้โครงการ
ขับเคล่ือนอย่างจริงจัง ท าให้เกิดเป็นกิจกรรมท่ีท าเป็นประจ า สร้างความตระหนักให้กับนักเรียนและบุคลากร
ทางการศึกษาและเกิดประสิทธิผล  
 5.2 ครูต้องสรุปผลความส าเร็จของโครงการทุกปีการศึกษา 
 5.3 โรงเรียนแต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศ ก ากับติดตาม ตรวจสอบการท างานของโครงการอย่างเป็น
ระบบ จริงจังและต่อเนื่อง 
 
6. ระบุผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรแก้ไขควำมเสี่ยง 
 นายภัทรชัย  สุขุมวัฒนะ 



 

แบบติดตำม ปค.5 
ฝ่ำยส่งเสริมกำรศึกษำ  โรงเรียนอุ้มผำงวิทยำคม 

รำยงำนกำรติดตำมกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
ส ำหรับระยะเวลำกำรด ำเนินงำน สิ้นสุดวันที่  30  กันยำยน  2563 

 
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่
จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐ 

หรือภำรกิจ 
ตำมแผนกำรด ำเนินกำร  

หรือภำรกิจอื่น ๆ ที่
ส ำคัญของหน่วยงำนของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยในที่
มีอยู่ 

กำรประเมินผล 
กำรควบคุมภำยใน 

ควำมเสี่ยงท่ียังมีอยู่ กำรปรับปรุง 
กำรควบคุม

ภำยใน 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

วิธีกำรติดตำมและสรุป
กำรประเมิน/ 
ผลข้อคิดเห็น 

เรื่องโครงการพิเศษของ
โรงเรียน 
 
วัตถุประสงค์ 
1. การจัดท าโครงการ
พิเศษส่งเสริมการศึกษา
ของโรงเรียนประสบ
ความส าเร็จในระดับ ดี
มาก 
2. เพื่อให้การด าเนินงาน
โครงการพิเศษส่งเสริม
การศึกษามีประสิทธิภาพ 

1. ครูผู้ด าเนิน
โครงการพิเศษ
บางโครงการไม่
ปฏิบัติกิจกรรม
อย่างสม่ าเสมอ 
ท าให้โครงการไม่
ขับเคล่ือนและ
ประสบ
ความส าเร็จ 
2. นักเรียนและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาไม่เห็น

1. ครูผู้ท าโครงการ
สรุปผลการด าเนิน
โครงการ การจัด
กิจกรรม และ
ผลส าเร็จท่ีเกิดขึ้น
จากการท าโครงการ 
2. สังเกตและ
ตรวจสอบหลักฐาน
การจัดกิจกรรม
โครงการพิเศษ
เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และส่ิง

ผลการด าเนินการ
โครงการพิเศษส่งเสริม
การศึกษาบาง
โครงการเป็นท่ีน่า
พอใจ อยู่ในระดับดี
มาก แต่บางโครงการ
ไม่ประสบผลส าเร็จ 
อยู่ในระดับพอใช้ 
เนื่องจากบางโครงการ
ไม่จัดกิจกรรม
ขับเคล่ือนโครงการ
และไม่สร้างความ

1. โครงการพิเศษท่ี
ส่งเสริมการศึกษา
บางโครงการยังไม่
ขับเคล่ือนอย่าง
จริงจังและการจัด
กิจกรรมให้กับ
นักเรียนและ
บุคลากรทางการ
ศึกษายังไม่
ครอบคลุมและไม่
หลากหลาย และไม่
ท าให้เกิดเป็น

1. ครูผู้ด าเนิน
โครงการพิเศษทุก
โครงการจะต้อง
ปฏิบัติกิจกรรม
อย่างสม่ าเสมอ ท า
ให้โครงการ
ขับเคล่ือนอย่าง
จริงจัง ท าให้เกิด
เป็นกิจกรรมท่ีท า
เป็นประจ า สร้าง
ความตระหนัก
ให้กับนักเรียนและ

กลุ่มงาน
ส่งเสริม

การศึกษา 

1.ครูด าเนินโครงการ
พิเศษทุกโครงการ
จะต้องปฏิบัติกิจกรรม
อย่างสม่ าเสมอ ท าให้
โครงการขับเคล่ือน
อย่างจริงจัง ท าให้เกิด
เป็นกิจกรรมท่ีท าเป็น
ประจ า สร้างความ
ตระหนักให้กับนักเรียน
และบุคลากรทางการ
ศึกษาและเกิด
ประสิทธิผล  



 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่
จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐ 

หรือภำรกิจ 
ตำมแผนกำรด ำเนินกำร  

หรือภำรกิจอื่น ๆ ที่
ส ำคัญของหน่วยงำนของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยในที่
มีอยู่ 

กำรประเมินผล 
กำรควบคุมภำยใน 

ควำมเสี่ยงท่ียังมีอยู่ กำรปรับปรุง 
กำรควบคุม

ภำยใน 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

วิธีกำรติดตำมและสรุป
กำรประเมิน/ 
ผลข้อคิดเห็น 

ส่งผลให้เกิดคุณลักษณะท่ี
ดีต่อผู้เรียนและเกิดความ
ยั่งยืนในโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 

ความส าคัญและ
ร่วมมือในการท า
กิจกรรมของ
โครงการ 
3. ขาดการนิเทศ 
ก ากับติดตามท่ี
เป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 
 

ท่ีเกิดกับนักเรียน
และบุคลากร
ทางการศึกษาของ
โรงเรียน 
3. มีคณะกรรมการ
ท่ีก ากับติดตาม แต่
ไม่ได้ตรวจก ากับ
อย่างจริงจัง 

 

ตระหนักและ
ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดกับ
นักเรียน บุคลากร
ทางการศึกษาและ
โรงเรียน 

กิจกรรมท่ีท าเป็น
ประจ า 
2. ยังไม่มีการก ากับ 
นิเทศติดตาม 
ตรวจสอบอย่าง
จริงจัง 

 

บุคลากรทางการ
ศึกษาและเกิด
ประสิทธิผล มีการ
สรุปผลของ
โครงการทุกปี
การศึกษา 
2. แต่งต้ัง
คณะกรรมการ
นิเทศ ก ากับ
ติดตาม ตรวจสอบ
การท างานของ
โครงการอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง  

 

2. ครูต้องสรุปผล
ความส าเร็จของ
โครงการทุกปีการศึกษา 
3. โรงเรียนแต่งต้ัง
คณะกรรมการนิเทศ 
ก ากับติดตาม 
ตรวจสอบการท างาน
ของโครงการอย่างเป็น
ระบบ จริงจังและ
ต่อเนื่อง 
 

              ลงช่ือ.......................................... 
               ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายส่งเสริมการศึกษา  
              วันท่ี 15  กันยายน  2563 



 

ฝ่ำยส่งเสริมกำรศึกษำ โรงเรียนอุ้มผำงวิทยำคม 
แบบประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 

ส ำหรับระยะเวลำด ำเนินงำน  สิ้นสุดวันที่  30  กันยำยน  2563 
 

จุดที่ควรประเมิน ควำมเห็น/ค ำอธิบำย 
1.  สภำพแวดล้อมกำรควบคุม 
   1.1หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นใน
คุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม 
   1.2 ผู้ก ากับดูแลของหน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึง
ความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าท่ีก ากับดูแลให้
มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายในรวมถึงการ
ด าเนินการเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 
   1.3 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กร
สายการบังคับบัญชาอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ี
เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ
ภายใต้การก ากับดูแลของผู้ก ากับดูแล 
    1.4 หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นใน
การสร้างแรงจูงใจพัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
ของรัฐ 
   1.5 หน่วยงานของรัฐก าหนดให้บุคลากรมีหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบควบคุม
ภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ 

สภาพแวดล้อมการควบคุมของโรงเรียนอุ้มผาง
วิทยาคมมีนโยบายในการปฏิบัติงานชัดเจนมี
ผู้รับผิดชอบชัดเจนมีทักษะและความรู้ในการ
ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบมี
คุณธรรมจริยธรรม 

2. กำรประเมินควำมเสี่ยง 
   2.1 หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคุม
ภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอท่ีจะสามารถระบุ
และประเมินความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์    
   2.2 หน่วยงานของรัฐระบุความเส่ียงท่ีมีผลต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมท้ัง
หน่วยงานของรัฐและวิเคราะห์ความเส่ียงเพื่อก าหนด
วิธีการจัดการความเส่ียงนั้น 
   2.3 หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสท่ีอาจเกิดการ

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมได้ประเมินความเส่ียงครบ
ทุกกลุ่มงาน  น ามาตรฐานการควบคุมภายในซึ่ง
ปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมภายในของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 



 

จุดที่ควรประเมิน ควำมเห็น/ค ำอธิบำย 
ทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเส่ียงท่ีส่งผลต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์ 
   2.4หน่วยงานของรัฐระบุและประเมินการ
เปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อระบบ
การควบคุมภายใน 

3.  กิจกรรมกำรควบคุม 
   3.1 หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการ
ควบคุมเพื่อลดความเส่ียงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่
ในระดับท่ียอมรับได้ 
   3.2 หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการ
ควบคุมท่ัวไปด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
   3.3 หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมโดย
ก าหนดไว้ในนโยบายประกอบด้วยผลส าเร็จท่ีคาดหวัง
และขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อน านโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติจริง 

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมมีนโยบายจัดให้มีการนิเทศ
ภายในและโครงสร้างยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบโดยมีระบบควบคุมดูแลก ากับ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานควบคุมทุก
ภารกิจ 

4.  สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
   4.1 หน่วยงานของรัฐจัดท าหรือจัดหาและใช้
สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้มี
การปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีก าหนด 
   4.2 หน่วยงานของรัฐมีการส่ือสารภายในเกี่ยวกับ
สารสนเทศรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบท่ีมี
ต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจ าเป็นในการสนับสนุน
ให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีก าหนด 
   4.3 หน่วยงานของรัฐมีการส่ือสารกับบุคคลภายนอก
เกี่ยวกับเรื่องท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุม
ภายในท่ีก าหนด 

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จัดระบบข้อมูล
สารสนเทศโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์และแฟ้ม
เอกสารจ าแนกตามภารกิจในงานฝ่ายต่างๆของ
โรงเรียนและมีผู้รับผิดชอบชัดเจน 

5.  กิจกรรมกำรติดตำมผล 
   5.1 หน่วยงานของรัฐระบุพัฒนาและด าเนินการ
ประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงานหรือการประเมนิผล
เป็นรายครั้งตามท่ีก าหนดเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มี

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมจัดให้มีการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในและการรายงานผล
การปฏิบัติงานท้ังในระดับกิจกรรมโครงการและ
แผนงาน 



 

จุดที่ควรประเมิน ควำมเห็น/ค ำอธิบำย 
การปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
    5.2 หน่วยงานของรัฐประเมนิผลและส่ือสาร
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่าง
ทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้ก ากับดูแลเพื่อให้
ผู้รับผิดชอบสามารถส่ังการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 

สรุป/วิธีกำรที่ควรปฏิบัติ 

 กลุ่มงานฝ่ายส่งเสริมการศึกษา โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมได้ประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน
ครบ 5 องค์ประกอบแล้วปรากฏว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐพ.ศ. 2561 เพียงพอเหมาะสมแต่อย่างไรก็ตามยังมีบาง
ประเด็นท่ีมีความเส่ียงอยู่จึงจัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปค 5 ด้วยแล้ว 

          

       ลงช่ือ........................ ........................ผู้ประเมิน 

        นายภัทรชัย  สุขุมวัฒนะ 
       ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายส่งเสริมการศึกษา 
        วันท่ี 15  กันยายน  2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

แบบ ปค.4 
ฝ่ำยส่งเสริมกำรศึกษำ โรงเรียนอุ้มผำงวิทยำคม 

รำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 
ส ำหรับระยะเวลำด ำเนินงำน  สิ้นสุดวันที่  30  กันยำยน  2563 

 
องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป 

5. สภำพแวดล้อมกำรควบคุม 
  1.1หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นใน
คุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม 
  1.2 ผู้ก ากับดูแลของหน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็น
ถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าท่ีก ากับ
ดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน
รวมถึงการด าเนินการเกี่ยวกับระบบการควบคุม
ภายใน 
  1.3 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้าง
องค์กรสายการบังคับบัญชาอ านาจหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบท่ีเหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานของรัฐภายใต้การก ากับดูแลของผู้ก ากับดูแล    
  1.4 หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นใน
การสร้างแรงจูงใจพัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานของรัฐ 
  1.5 หน่วยงานของรัฐก าหนดให้บุคลากรมีหน้าท่ี
และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบ
ควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
ของรัฐ 

สภาพแวดล้อมการควบคุมของโรงเรียนอุ้มผาง
วิทยาคม มีนโยบายการปฏิบั ติงาน ท่ี ชัดเจน มี
ผู้รับผิดชอบท่ีมีทักษะและความรู้ความสามารถใน
การปฏิบั ติ งาน  สามารถปฏิบั ติงาน เป็นไปตาม
ระเบียบ มีคุณธรรม จริยธรรม 

2. กำรประเมินควำมเสี่ยง 
  2.1 หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคุม
ภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียง
พอท่ีจะสามารถระบุและประเมินความเส่ียงท่ี
เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์   
  2.2 หน่วยงานของรัฐระบุความเส่ียงท่ีมีผลต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุม
ท้ังหน่วยงานของรัฐและวิเคราะห์ความเส่ียงเพื่อ
ก าหนดวิธีการจัดการความเส่ียงนั้น 
  2.3 หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสท่ีอาจเกิดการ
ทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเส่ียงท่ีส่งผลต่อ

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ได้ประเมินความเส่ียงครบ
ทุกกลุ่มงาน น ามาตรฐานควบคุมภายในซึ่งปฏิบั ติ
ตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน 



 

องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป 
การบรรลุวัตถุประสงค์ 
  2.4หน่วยงานของรัฐระบุและประเมนิการ
เปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อ
ระบบการควบคุมภายใน 
3.  กิจกรรมกำรควบคุม 
  3.1 หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการ
ควบคุมเพื่อลดความเส่ียงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้
อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
   3.2 หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการ
ควบคุมท่ัวไปด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
   3.3 หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม
โดยก าหนดไว้ในนโยบายประกอบด้วยผลส าเร็จท่ี
คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อน านโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติจริง 

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม มีนโยบายจัดให้มีการนิเทศ
ภายในและโครงสร้างยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบโดยมีระบบควบคุมดูแล ก ากับ 
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานครอบคลุมทุก
ภารกิจ 

4.  สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
  4.1 หน่วยงานของรัฐจัดท าหรือจัดหาและใช้
สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้มี
การปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีก าหนด 
  4.2 หน่วยงานของรัฐมีการส่ือสารภายในเกี่ยวกับ
สารสนเทศรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบท่ี
มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจ าเป็นในการ
สนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ี
ก าหนด 
  4.3 หน่วยงานของรัฐมีการส่ือสารกับ
บุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องท่ีมีผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีก าหนด 

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์และแฟ้มเอกสาร จ าแนก
ตามภารกิจในงานฝ่ายต่าง ๆ ของโรงเรียนและมี
ผู้รับผิดชอบชัดเจน 

5.  กิจกรรมกำรติดตำมผล 
  5.1 หน่วยงานของรัฐระบุพฒันาและด าเนินการ
ประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงานหรือการประเมนิผล
เป็นรายครั้งตามท่ีก าหนดเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มี
การปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน   
  5.2 หน่วยงานของรัฐประเมินผลและส่ือสาร
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่าง
ทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้ก ากับดูแลเพื่อให้
ผู้รับผิดชอบสามารถส่ังการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จัดให้มีการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน และการรายงานผล
การปฏิบัติงานท้ังในระดับกิจกรรม โครงการและ
แผนงาน 



 

สรุปวิธีกำรที่ควรปฏิบัติ 
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ได้ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในครบ 

5 องค์ประกอบแล้ว ปรากฏว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 เพียงพอ เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามยังมีบาง
ประเด็นท่ีมีความเส่ียงอยู่ จึงจัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปค.5 ด้วยแล้ว 
 
 

       ลงช่ือ................... .............................ผู้ประเมิน 

        นายภัทรชัย  สุขุมวัฒนะ 
       ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายส่งเสริมการศึกษา 
        วันท่ี 15  กันยายน  2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบ ปค.5 
ฝ่ำยส่งเสริมกำรศึกษำ โรงเรียนอุ้มผำงวิทยำคม 

รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
ส ำหรับระยะเวลำกำรด ำเนินงำน สิ้นสุดวันที่  30  กันยำยน  2563 

 
ภำรกิจตำมกฎหมำย
ที่จัดต้ังหน่วยงำน
ของรัฐ หรือภำรกิจ 

ตำมแผนกำร
ด ำเนินกำร  

หรือภำรกิจอื่น ๆ ที่
ส ำคัญของหน่วยงำน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยในที่
มีอยู่ 

กำรประเมินผล 
กำรควบคุมภำยใน 

ควำมเสี่ยงท่ียังมีอยู่ กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

เรื่องโครงการพิเศษ
ของโรงเรียน 
 
วัตถุประสงค์ 
1. การจัดท าโครงการ
พิเศษส่งเสริม
การศึกษาของ
โรงเรียนประสบ
ความส าเร็จในระดับ 
ดีมาก 
2. เพื่อให้การ

1. ครูผู้ด าเนิน
โครงการพิเศษบาง
โครงการไม่ปฏิบัติ
กิจกรรมอย่าง
สม่ าเสมอ ท าให้
โครงการไม่ขับเคล่ือน
และประสบ
ความส าเร็จ 
2. นักเรียนและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาไม่เห็น

1. ครูผู้ท าโครงการ
สรุปผลการด าเนิน
โครงการ การจัด
กิจกรรม และ
ผลส าเร็จท่ีเกิดขึ้นจาก
การท าโครงการ 
2. สังเกตและ
ตรวจสอบหลักฐาน
การจัดกิจกรรม
โครงการพิเศษเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์และ

ผลการด าเนินการ
โครงการพิเศษ
ส่งเสริมการศึกษาบาง
โครงการเป็นท่ีน่า
พอใจ อยู่ในระดับดี
มาก แต่บางโครงการ
ไม่ประสบผลส าเร็จ 
อยู่ในระดับพอใช้ 
เนื่องจากบาง
โครงการไม่จัด
กิจกรรมขับเคล่ือน

1. โครงการพิเศษท่ี
ส่งเสริมการศึกษาบาง
โครงการยังไม่
ขับเคล่ือนอย่างจริงจัง
และการจัดกิจกรรม
ให้กับนักเรียนและ
บุคลากรทางการ
ศึกษายังไม่ครอบคลุม
และไม่หลากหลาย 
และไม่ท าให้เกิดเป็น
กิจกรรมท่ีท าเป็น

1. ครูผู้ด าเนินโครงการ
พิเศษทุกโครงการจะต้อง
ปฏิบัติกิจกรรมอย่าง
สม่ าเสมอ ท าให้โครงการ
ขับเคล่ือนอย่างจริงจัง ท า
ให้เกิดเป็นกิจกรรมท่ีท า
เป็นประจ า สร้างความ
ตระหนักให้กับนักเรียน
และบุคลากรทางการศึกษา
และเกิดประสิทธิผล มีการ
สรุปผลของโครงการทุกปี

นายภัทรชัย  
สุขุมวัฒนะและ
กลุ่มงานส่งเสริม

การศึกษา 



 

ภำรกิจตำมกฎหมำย
ที่จัดต้ังหน่วยงำน
ของรัฐ หรือภำรกิจ 

ตำมแผนกำร
ด ำเนินกำร  

หรือภำรกิจอื่น ๆ ที่
ส ำคัญของหน่วยงำน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยในที่
มีอยู่ 

กำรประเมินผล 
กำรควบคุมภำยใน 

ควำมเสี่ยงท่ียังมีอยู่ กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

ด าเนินงานโครงการ
พิเศษส่งเสริม
การศึกษามี
ประสิทธิภาพ ส่งผล
ให้เกิดคุณลักษณะท่ีดี
ต่อผู้เรียนและเกิด
ความยั่งยืนใน
โรงเรียน 

 

ความส าคัญและ
ร่วมมือในการท า
กิจกรรมของโครงการ 

3. ขาดการนิเทศ 
ก ากับติดตามท่ีเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 

ส่ิงท่ีเกิดกับนักเรียน
และบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียน 
3. มีคณะกรรมการท่ี
ก ากับติดตาม แต่
ไม่ได้ตรวจก ากับอย่าง
จริงจัง 

 

โครงการและไม่สร้าง
ความตระหนักและ
ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดกับ
นักเรียน บุคลากร
ทางการศึกษาและ
โรงเรียน 

ประจ า 
2. ยังไม่มีการก ากับ 
นิเทศติดตาม 
ตรวจสอบอย่างจริงจัง 

 

การศึกษา 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ

นิเทศ ก ากับติดตาม 
ตรวจสอบการท างานของ
โครงการอย่างเป็นระบบ

และต่อเนื่อง 

 
                   
              ลงช่ือ............. ............................. 
                   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายส่งเสริมการศึกษา 
              วันท่ี 15  กันยายน  2563 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

ฝ่ำยกำรเงินและสินทรัพย ์
 

 -การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง ( Control- Assessment  :  CSA ) 
 -แบบติดตาม  ปค.5 
 -แบบประเมินองค์ประกอบของการความคุมภายใน 
 -แบบประเมิน  ปค.4 
 -แบบ ปค. 5 



 

กำรวิเครำะห์ตำมแบบประเมินกำรควบคุมภำยในด้วยตนเอง 
 (Control Self-Assessment : CSA) 

1. เร่ือง / วัตถุประสงค์ของงำนที่ยังมีควำมเสี่ยง 
 1.1 เรื่อง การบริหารงานพัสดุ 
 1.2 วัตถุประสงค์ เพื่อด าเนินการบริหารการเงินและสินทรัพย์ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีก าหนด 
 
2. ควำมเสี่ยงท่ีพบ 
 2.1โรงเรียนอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลท าให้หาผู้รับจ้างในการด าเนินโครงการต่างๆค่อนข้างยาก 

2.2 งานพัสดุการเงิน ยังขาดบุคลากร ในพื้นท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนบุคลากรท่ีรับผิดชอบค่อนข้างน้อย
ท าให้การท างานไม่ต่อเนื่อง 
 
3.ขั้นตอนหรือกระบวนกำรของงำนต้ังแต่เร่ิมต้นจนเสร็จสิ้น 

3.1 ติดตามการจัดซื้อ-จัดจ้างของกิจกรรมท่ีอยู่ในโครงการให้ด าเนินการตามกรอบระยะเวลาท่ีวางไว้
และให้สืบข้อมูลราคากลางก่อนการจัดซื้อ-จัดจ้าง 

3.2 ติดตามผลการด าเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างของผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
3.3 ประเมินผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง 

 
4. ระบุควำมเสี่ยงท่ีพบ 
 4.1โรงเรียนอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลท าให้หาผู้รับจ้างค่อนข้างยาก     
  4.2 งานพัสดุ ยังขาดบุคลากร ในพื้นท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนบุคลากรท่ีรับผิดชอบ 
 
5. แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ 
 5.1ส่งเสริมให้บุคลากรในฝ่ายงานการเงินและสินทรัพย์ได้รับการอบรมหลักสูตรการบริหารงานพัสดุ
ให้มีประสิทธิภาพส าหรับสถานศึกษา 

5.2 มีการเชิญชวนให้ผู้รับจ้าง/ผู้ขายเข้ามาเป็นคู่สัญญา 
 
6. ระบุผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรแก้ไขควำมเสี่ยง 
 6.1  นายธวัช ยะสุค า 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบติดตำม ปค.5 
ฝ่ำยกำรเงินและสินทรัพย ์ โรงเรียนอุ้มผำงวิทยำคม 

รำยงำนกำรติดตำมกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
ส ำหรับระยะเวลำกำรด ำเนินงำน สิ้นสุดวันที่  30  กันยำยน  2563 

 
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่
จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐ 

หรือภำรกิจ 
ตำมแผนกำรด ำเนินกำร  

หรือภำรกิจอื่น ๆ ที่ส ำคัญ
ของหน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง กำรควบคุม
ภำยในที่มี

อยู ่

กำร
ประเมินผล 
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยงท่ียังมี
อยู ่

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำน 
ท่ี

รับผิดชอบ 

วิธีกำรติดตำมและสรุปกำร
ประเมิน/ 

ผลข้อคิดเห็น 

เรื่องการบรหิารงานพัสดุ 
 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อด าเนินการบริหารงาน
พัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ
ท่ีก าหนด 
 

-โรงเรียนอยู่ในพืน้ท่ี
ห่างไกลท าให้หา
ผู้รับจ้างค่อนข้าง
ยาก 
- งานพัสดุ ยังขาด
บุคลากร ในพื้นท่ีท า
ให้เกิดการเปล่ียน
บุคลากรท่ี
รับผิดชอบ 

- มีการเชิญ
ชวนให้ผู้รับ
จ้าง/ผู้ขาย           
เข้ามาเป็น
คู่สัญญา 

จากการ
ควบคุมท่ีมีอยู่
สามารถ
ความเส่ียงลง
ได้ในระดับ
หนึ่งแต่ยังไม่
บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

-โรงเรียนอยู่ใน
พื้นท่ีห่างไกลท าให้
หาผู้รับจ้าง
ค่อนข้างยาก 
- งานพัสดุ ยังขาด
บุคลากร ในพื้นท่ี
ท าให้เกิดการ
เปล่ียนบุคลากรท่ี
รับผิดชอบ 

-ส่งเสริมให้บุคลากรในฝ่าย
งานการเงินและสินทรัพย์
ได้รับการอบรมหลักสูตร
การบริหารงานพัสดุให้มี
ประสิทธิภาพส าหรับ
สถานศึกษา 
- มีการเชิญชวนให้ผู้รับจ้าง/
ผู้ขายเข้ามาเป็นคู่สัญญา 

นายธวัช  
ยะสุค า 

จากการติดตามประเมินผลพบว่า
บุคลากรท่ีได้รับการอบรม
หลักสูตรการบริหารงานพัสดุให้
มีประสิทธิภาพ ผลการ
ด าเนินงานบุคลากรสามารถน า
ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานใน
หน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากขึ้น 

                     ลงช่ือ 
                       ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายการเงินและสินทรัพย์ 
                 วันท่ี 15  กันยายน  2563 



 

ฝ่ำยกำรเงินและสินทรัพย์   โรงเรียนอุ้มผำงวิทยำคม 
แบบประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 

ส ำหรับระยะเวลำด ำเนินงำน  สิ้นสุดวันที่  30  กันยำยน  2563 
 

จุดที่ควรประเมิน ควำมเห็น/ค ำอธิบำย 
1.  สภำพแวดล้อมกำรควบคุม 
   1.1หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นใน
คุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม 
   1.2 ผู้ก ากับดูแลของหน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็น
ถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าท่ีก ากับ
ดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน
รวมถึงการด าเนินการเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 
   1.3 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้าง
องค์กรสายการบังคับบัญชาอ านาจหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบท่ีเหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานของรัฐภายใต้การก ากับดูแลของผู้ก ากับดูแล 
    1.4 หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นใน
การสร้างแรงจูงใจพัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานของรัฐ 
   1.5 หน่วยงานของรัฐก าหนดให้บุคลากรมีหน้าท่ี
และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบ
ควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
ของรัฐ 

- มีการแต่งต้ังคณะท างานและมีการตรวจสอบ
ภายในอย่างสม่ าเสมอ 
-มีการจัดท าโครงการท่ีส่งเสริมความซื่อตรงและ
คุณธรรม เช่น โรงเรียนสุจริต, การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ 
-มีการมอบหมายงานตามโครงสร้างขององค์กรอย่าง
ชัดเจน 

2. กำรประเมินควำมเสี่ยง 
   2.1 หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคุม
ภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอท่ีจะสามารถ
ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์    
   2.2 หน่วยงานของรัฐระบุความเส่ียงท่ีมีผลต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุม
ท้ังหน่วยงานของรัฐและวิเคราะห์ความเส่ียงเพื่อ
ก าหนดวิธีการจัดการความเส่ียงนั้น 

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมได้ประเมินความเส่ียงครบ
ทุกกลุ่มงานน ามาตรฐานการควบคุมภายในซึ่งปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการ
การตรวจเงินแผ่นดิน 



 

จุดที่ควรประเมิน ควำมเห็น/ค ำอธิบำย 
   2.3 หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสท่ีอาจเกิดการ
ทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเส่ียงท่ีส่งผลต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์ 
   2.4หน่วยงานของรัฐระบุและประเมินการ
เปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อ
ระบบการควบคุมภายใน 

3.  กิจกรรมกำรควบคุม 
   3.1 หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการ
ควบคุมเพื่อลดความเส่ียงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้
อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
   3.2 หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการ
ควบคุมท่ัวไปด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
   3.3 หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม
โดยก าหนดไว้ในนโยบายประกอบด้วยผลส าเร็จท่ี
คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อน านโยบายไปสู่
การปฏิบัติจริง 

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมมีนโยบายจัดให้มีการนิเทศ
ภายในและโครงสร้างยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบโดยมีระบบควบคุมดูแลก ากับติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานครอบคลุมทุกภารกิจ 

4.  สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
   4.1 หน่วยงานของรัฐจัดท าหรือจัดหาและใช้
สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้มี
การปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีก าหนด 
   4.2 หน่วยงานของรัฐมีการส่ือสารภายในเกี่ยวกับ
สารสนเทศรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบท่ีมี
ต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจ าเป็นในการสนับสนุน
ให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีก าหนด 
   4.3 หน่วยงานของรัฐมีการส่ือสารกับ
บุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องท่ีมีผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีก าหนด 

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเซ็นเอกสารจ าแนก
ตามภารกิจในงานฝ่ายต่างๆของโรงเรียนและมี
ผู้รับผิดชอบชัดเจน 

5.  กิจกรรมกำรติดตำมผล 
   5.1 หน่วยงานของรัฐระบุพัฒนาและด าเนินการ
ประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงานหรือการประเมนิผล

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมจัดให้มีการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในและการรายงานผล
การปฏิบัติงานท้ังในระดับกิจกรรมโครงการและ



 

จุดที่ควรประเมิน ควำมเห็น/ค ำอธิบำย 
เป็นรายครั้งตามท่ีก าหนดเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มี
การปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
    5.2 หน่วยงานของรัฐประเมนิผลและส่ือสาร
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่าง
ทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้ก ากับดูแลเพื่อให้
ผู้รับผิดชอบสามารถส่ังการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 

แผนงาน 

สรุป/วิธีกำรที่ควรปฏิบัติ 
  

 กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมได้ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
5 องค์ประกอบ แล้วปรากฏว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐพ.ศ. 2561 เพียงพอเหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามยังมีบาง
ประเด็นท่ีมีความเส่ียงอยู่จึงจัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบปค. 5 ด้วยแล้ว 

          

       ลงช่ือ................................................ผู้ประเมิน 

        นายธวัช  ยะสุค า 
        ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายการเงินและสินทรัพย์ 
              วันท่ี 15  กันยายน  2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

แบบ ปค.4 
ฝ่ำยกำรเงินและสินทรัพย์  โรงเรียนอุ้มผำงวิทยำคม 

รำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 
ส ำหรับระยะเวลำด ำเนินงำน  สิ้นสุดวันที่  30  กันยำยน  2563 

 
องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป 

6. สภำพแวดล้อมกำรควบคุม 
  1.1หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นใน
คุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม 
  1.2 ผู้ก ากับดูแลของหน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึง
ความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าท่ีก ากับดูแล
ให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายในรวมถึง
การด าเนินการเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 
  1.3 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้าง
องค์กรสายการบังคับบัญชาอ านาจหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบท่ีเหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานของรัฐภายใต้การก ากับดูแลของผู้ก ากับดูแล    
  1.4 หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นใน
การสร้างแรงจูงใจพัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานของรัฐ 
  1.5 หน่วยงานของรัฐก าหนดให้บุคลากรมีหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบควบคุม
ภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ 

- มีการแต่งต้ังคณะท างานและมีการตรวจสอบ
ภายในอย่างสม่ าเสมอ 
-มีการจัดท าโครงการท่ีส่งเสริมความซื่อตรงและ
คุณธรรม เช่น โรงเรียนสุจริต, การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ 
-มีการมอบหมายงานตามโครงสร้างขององค์กรอย่าง
ชัดเจน 

2. กำรประเมินควำมเสี่ยง 
  2.1 หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคุม
ภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอท่ีจะสามารถ
ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์   
  2.2 หน่วยงานของรัฐระบุความเส่ียงท่ีมีผลต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุม
ท้ังหน่วยงานของรัฐและวิเคราะห์ความเส่ียงเพื่อ
ก าหนดวิธีการจัดการความเส่ียงนั้น 
  2.3 หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสท่ีอาจเกิดการ
ทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเส่ียงท่ีส่งผลต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์ 
  2.4หน่วยงานของรัฐระบุและประเมนิการ
เปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อ

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมได้ประเมินความเส่ียงครบ
ทุกกลุ่มงานน ามาตรฐานการควบคุมภายในซึ่งปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการ
การตรวจเงินแผ่นดิน 



 

องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป 
ระบบการควบคุมภายใน 
3.  กิจกรรมกำรควบคุม 
  3.1 หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการ
ควบคุมเพื่อลดความเส่ียงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้
อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
   3.2 หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการ
ควบคุมท่ัวไปด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
   3.3 หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม
โดยก าหนดไว้ในนโยบายประกอบด้วยผลส าเร็จท่ี
คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อน านโยบายไปสู่
การปฏิบัติจริง 

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมมีนโยบายจัดให้มีการนิเทศ
ภายในและโครงสร้างยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบโดยมีระบบควบคุมดูแลก ากับติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานครอบคลุมทุกภารกิจ 

4.  สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
  4.1 หน่วยงานของรัฐจัดท าหรือจัดหาและใช้
สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้มี
การปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีก าหนด 
  4.2 หน่วยงานของรัฐมีการส่ือสารภายในเกี่ยวกับ
สารสนเทศรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบท่ีมี
ต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจ าเป็นในการสนับสนุน
ให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีก าหนด 
  4.3 หน่วยงานของรัฐมีการส่ือสารกับบุคคลภายนอก
เกี่ยวกับเรื่องท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการ
ควบคุมภายในท่ีก าหนด 

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเซ็นเอกสารจ าแนก
ตามภารกิจในงานฝ่ายต่างๆของโรงเรียนและมี
ผู้รับผิดชอบชัดเจน 

5.  กิจกรรมกำรติดตำมผล 
  5.1 หน่วยงานของรัฐระบุพฒันาและด าเนินการ
ประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงานหรือการประเมนิผล
เป็นรายครั้งตามท่ีก าหนดเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มี
การปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน   
  5.2 หน่วยงานของรัฐประเมินผลและส่ือสาร
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่าง
ทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้ก ากับดูแลเพื่อให้
ผู้รับผิดชอบสามารถส่ังการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมจัดให้มีการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในและการรายงานผล
การปฏิบัติงานท้ังในระดับกิจกรรมโครงการและ
แผนงาน 

สรุป/วิธีกำรที่ควรปฏิบัติ 

กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมได้ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
5 องค์ประกอบ แล้วปรากฏว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์



 

ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐพ.ศ. 2561 เพียงพอเหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามยังมีบาง
ประเด็นท่ีมีความเส่ียงอยู่จึงจัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบปค. 5 ด้วยแล้ว 
          

       ลงช่ือ...................... ..........................ผู้ประเมิน 

        นายธวัช  ยะสุค า 
        ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายการเงินและสินทรัพย์ 
              วันท่ี 15  กันยายน  2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบ ปค.5 
ฝ่ำยกำรเงินและสินทรัพย์  โรงเรียนอุ้มผำงวิทยำคม 

รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
ส ำหรับระยะเวลำกำรด ำเนินงำน สิ้นสุดวันที่  30  กันยำยน  2563 

 
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่
จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐ 

หรือภำรกิจ 
ตำมแผนกำรด ำเนินกำร  

หรือภำรกิจอื่น ๆ ที่ส ำคัญ
ของหน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยใน
ที่มีอยู่ 

กำร
ประเมินผล 
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยงท่ียังมีอยู่ กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำน 
ท่ี

รับผิดชอบ 

เร่ืองการบริหารงานพัสดุ 
 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อด าเนินการบริหารงาน
พัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ
ท่ีก าหนด 
 

-โรงเรียนอยู่ในพืน้ท่ี
ห่างไกลท าให้หาผู้รับ
จ้างค่อนข้างยาก 
- งานพัสดุ ยังขาด
บุคลากร ในพื้นท่ีท า
ให้เกิดการเปล่ียน
บุคลากรท่ีรับผิดชอบ 

- มีการเชิญชวนให้
ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย           
เข้ามาเป็นคู่สัญญา 

จากการ
ควบคุมท่ีมีอยู่
สามารถความ
เส่ียงลงได้ใน
ระดับหนึ่งแต่
ยังไม่บรรลุ
ตาม
วัตถุประสงค์ 

-โรงเรียนอยู่ในพืน้ท่ีห่างไกลท าให้
หาผู้รับจ้างค่อนข้างยาก 
- งานพัสดุ ยังขาดบุคลากร ใน
พื้นท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนบุคลากร
ท่ีรับผิดชอบ 

-ส่งเสริมให้บุคลากรในฝ่ายงาน
การเงินและสินทรัพย์ได้รับการ
อบรมหลักสูตรการบริหารงาน
พัสดุให้มีประสิทธิภาพส าหรับ
สถานศึกษา 
- มีการเชิญชวนให้ผู้รับจ้าง/
ผู้ขายเข้ามาเป็นคู่สัญญา 

นายธวัช  
ยะสุค า 

               
              ลงช่ือ................... ....................... 
                   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายการเงินและสินทรัพย์ 
                 วันท่ี 15  กันยายน  2563 



 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรจัดท ำแบบรำยงำนกำรควบคุมภำยในของคณะกรรมกำร 
 

-การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง ( Control- Assessment  :  CSA ) 
-แบบติดตาม  ปค.5 
-แบบประเมินองค์ประกอบของการความคุมภายใน 
-แบบประเมิน  ปค.4 
-แบบ ปค. 5 



 

กำรวิเครำะห์ตำมแบบประเมินกำรควบคุมภำยในด้วยตนเอง 
(Control Self-Assessment : CSA) 

 
1. เร่ือง / วัตถุประสงค์ของงำนที่ยังมีควำมเสี่ยง 
 1.1 เรื่อง การจัดการเรียนการสอน 
 1.2 วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
2. ควำมเสี่ยงท่ีพบ 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ 

2. พื้นฐานความรู้ของนักเรียนไม่เท่ากัน 
3. ผลการทดสอบระดับชาติต่ า 

 
3.ขั้นตอนหรือกระบวนกำรของงำนต้ังแต่เร่ิมต้นจนเสร็จสิ้น 
 3.1 การประชุมช้ีแจงการท างาน 
 3.2 จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริม 
 3.3 จัดกิจกรรม PLC เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 3.4 การนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
 
4. ระบุควำมเสี่ยงท่ีพบ 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในบางรายวิชายังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานท่ีโรงเรียนก าหนดไว้ 
 
5. แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ 
 1. มีค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานชัดเจน 
 2. มีการประชุมคณะท างานศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุของการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
 3. มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้และ
ติดตามนิเทศ 
 
6. ระบุผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรแก้ไขควำมเสี่ยง 
 นางวราภรณ์  ยะสุค า 



 

แบบติดตำม ปค.5 
กำรจัดท ำแบบรำยงำนกำรควบคุมภำยในของคณะกรรมกำร   โรงเรียนอุ้มผำงวิทยำคม 

รำยงำนกำรติดตำมกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
ส ำหรับระยะเวลำกำรด ำเนินงำน สิ้นสุดวันที่  30  กันยำยน  2563 

 
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่
จัดต้ังหน่วยงำนของ

รัฐ หรือภำรกิจ 
ตำมแผนกำร
ด ำเนินกำร  

หรือภำรกิจอื่น ๆ ที่
ส ำคัญของหน่วยงำน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยใน
ที่มีอยู่ 

กำรประเมินผล 
กำรควบคุมภำยใน 

ควำมเสี่ยงท่ียังมีอยู่ กำรปรับปรุง 
กำรควบคุม

ภำยใน 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

วิธีกำรติดตำมและ
สรุปกำรประเมิน/ 

ผลข้อคิดเห็น 

เร่ือง การจัดการเรียน
การสอน 
 
 
วัตถุประสงค ์เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

1. ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ า
กว่าเกณฑ์ 
2. พื้น
ฐานความรู้ของ
นักเรียนไม่
เท่ากัน 
 

1. การประชุม
ช้ีแจงการท างาน 
2.จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนซ่อม
เสริมและปรับ
พื้นฐาน 
3.จัดท ากิจกรรม 
PLC เพื่อพัฒนา
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอน 

กิจกรรมการควบคุม
ท่ีก าหนดไว้มีการ
ปฏิบัติซึ่งสามารถ
ลดความเส่ียงลงได้
ในระดับหนึ่ง แต่ยัง
ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในบาง
รายวิชายังไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานท่ีโรงเรียนก าหนดไว ้

1. มีค าส่ังแต่งต้ัง
คณะท างาน
ชัดเจน 
2.มีการประชุม
คณะท างานศึกษา
วิเคราะห์สาเหตุ
ของการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ 

นางวราภรณ์  
ยะสุค า 

จากการติดตาม
ประเมินผล พบว่า 
กิจกรรมชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ (PLC) ทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สามารถลดความเส่ียง
ลงได้ในระดับหนึ่ง 
การจัดกิจกรรมสอน
ซ่อมเสริมในรายวิชา/
ตัวชี้วัดท่ียังไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานท่ี



 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่
จัดต้ังหน่วยงำนของ

รัฐ หรือภำรกิจ 
ตำมแผนกำร
ด ำเนินกำร  

หรือภำรกิจอื่น ๆ ที่
ส ำคัญของหน่วยงำน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยใน
ที่มีอยู่ 

กำรประเมินผล 
กำรควบคุมภำยใน 

ควำมเสี่ยงท่ียังมีอยู่ กำรปรับปรุง 
กำรควบคุม

ภำยใน 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

วิธีกำรติดตำมและ
สรุปกำรประเมิน/ 

ผลข้อคิดเห็น 

4.การน าหลักการ
จากกระบวนการ 
PLC ไปใช้ 
5.  การนิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมินผล 

โรงเรียนก าหนด 
ผลการด าเนินงาน
สามารถลดความเส่ียง
ลงได้ในระดับท่ี
ยอมรับได้ 

               
ลงช่ือ.......................................... 

            ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา 
              วันท่ี 15  กันยายน  2563 



 

กำรจัดท ำแบบรำยงำนกำรควบคุมภำยในของคณะกรรมกำร โรงเรียนอุ้มผำงวิทยำคม 
แบบประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 

ส ำหรับระยะเวลำด ำเนินงำน  สิ้นสุดวันที่  30  กันยำยน  2563 
 

จุดที่ควรประเมิน ควำมเห็น/ค ำอธิบำย 
1.  สภำพแวดล้อมกำรควบคุม 
   1.1หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นใน
คุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม 
   1.2 ผู้ก ากับดูแลของหน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็น
ถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าท่ีก ากับ
ดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน
รวมถึงการด าเนินการเกี่ยวกับระบบการควบคุม
ภายใน 
   1.3 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้าง
องค์กรสายการบังคับบัญชาอ านาจหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบท่ีเหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานของรัฐภายใต้การก ากับดูแลของผู้ก ากับ
ดูแล 
    1.4 หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น
ในการสร้างแรงจูงใจพัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมี
ความรู้ความสามารถท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานของรัฐ 
   1.5 หน่วยงานของรัฐก าหนดให้บุคลากรมีหน้าท่ี
และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบ
ควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานของรัฐ 

สภาพแวดล้อมการควบคุมของโรงเรียนอุ้มผาง
วิทยาคมมีนโยบายในการปฏิบัติงานชัดเจนมี
ผู้รับผิดชอบชัดเจนมีทักษะและความรู้ในการ
ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบมี
คุณธรรมจริยธรรม 

2. กำรประเมินควำมเสี่ยง 
   2.1 หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคุม
ภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียง
พอท่ีจะสามารถระบุและประเมินความเส่ียงท่ี
เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์    
   2.2 หน่วยงานของรัฐระบุความเส่ียงท่ีมีผลต่อการ

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมได้ประเมินความเส่ียงครบทุก
กลุ่มงาน  น ามาตรฐานการควบคุมภายในซึ่งปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน 



 

จุดที่ควรประเมิน ควำมเห็น/ค ำอธิบำย 
บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุม
ท้ังหน่วยงานของรัฐและวิเคราะห์ความเส่ียงเพื่อ
ก าหนดวิธีการจัดการความเส่ียงนั้น 
   2.3 หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสท่ีอาจเกิดการ
ทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเส่ียงท่ีส่งผลต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์ 
   2.4หน่วยงานของรัฐระบุและประเมินการ
เปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อ
ระบบการควบคุมภายใน 

3.  กิจกรรมกำรควบคุม 
   3.1 หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการ
ควบคุมเพื่อลดความเส่ียงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้
อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
   3.2 หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการ
ควบคุมท่ัวไปด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
   3.3 หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม
โดยก าหนดไว้ในนโยบายประกอบด้วยผลส าเร็จท่ี
คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อน านโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติจริง 

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมมีนโยบายจัดให้มีการนิเทศ
ภายในและโครงสร้างยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบโดยมีระบบควบคุมดูแลก ากับติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานควบคุมทุกภารกิจ 

4.  สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
   4.1 หน่วยงานของรัฐจัดท าหรือจัดหาและใช้
สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้
มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีก าหนด 
   4.2 หน่วยงานของรัฐมีการส่ือสารภายในเกี่ยวกับ
สารสนเทศรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบท่ี
มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจ าเป็นในการ
สนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ี
ก าหนด 
   4.3 หน่วยงานของรัฐมีการส่ือสารกับ
บุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องท่ีมีผลกระทบต่อการ

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์และแฟ้มเอกสารจ าแนกตาม
ภารกิจในงานฝ่ายต่างๆของโรงเรียนและมี
ผู้รับผิดชอบชัดเจน 



 

จุดที่ควรประเมิน ควำมเห็น/ค ำอธิบำย 
ปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีก าหนด 

5.  กิจกรรมกำรติดตำมผล 
   5.1 หน่วยงานของรัฐระบุพัฒนาและด าเนินการ
ประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงานหรือการประเมนิผล
เป็นรายครั้งตามท่ีก าหนดเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้
มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
    5.2 หน่วยงานของรัฐประเมนิผลและส่ือสาร
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่าง
ทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้ก ากับดูแลเพื่อให้
ผู้รับผิดชอบสามารถส่ังการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมจัดให้มีการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในและการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานท้ังในระดับกิจกรรมโครงการและแผนงาน 

สรุป/วิธีกำรที่ควรปฏิบัติ 

 กลุ่มงานการควบคุมภายในโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมได้ประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในครบ 5 
องค์ประกอบแล้วปรากฏว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐพ.ศ. 2561 เพียงพอเหมาะสมแต่อย่างไรก็ตามยังมีบางประเด็นท่ีมี
ความเส่ียงอยู่จึงจัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปค 5 ด้วยแล้ว 

          

       ลงช่ือ................................................ผู้ประเมิน 

        นางยุพา  ธาราดรุณีกุล 
              ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา 
        วันท่ี 15  กันยายน  2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

แบบ ปค.4 
กำรจัดท ำแบบรำยงำนกำรควบคุมภำยในของคณะกรรมกำร โรงเรียนอุ้มผำงวิทยำคม 

รำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 
ส ำหรับระยะเวลำด ำเนินงำน  สิ้นสุดวันที่  30  กันยำยน  2563 

 
องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป 

7. สภำพแวดล้อมกำรควบคุม 
  1.1หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นใน
คุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม 
  1.2 ผู้ก ากับดูแลของหน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็น
ถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าท่ีก ากับ
ดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน
รวมถึงการด าเนินการเกี่ยวกับระบบการควบคุม
ภายใน 
  1.3 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้าง
องค์กรสายการบังคับบัญชาอ านาจหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบท่ีเหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานของรัฐภายใต้การก ากับดูแลของผู้ก ากับดูแล    
  1.4 หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นใน
การสร้างแรงจูงใจพัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานของรัฐ 
  1.5 หน่วยงานของรัฐก าหนดให้บุคลากรมีหน้าท่ี
และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบ
ควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
ของรัฐ 

สภาพแวดล้อมการควบคุมของโรงเรียนอุ้มผาง
วิทยาคม มีนโยบายการปฏิบั ติงาน ท่ี ชัดเจน มี
ผู้รับผิดชอบท่ีมีทักษะและความรู้ความสามารถใน
การปฏิบั ติ งาน  สามารถปฏิบั ติงาน เป็นไปตาม
ระเบียบ มีคุณธรรม จริยธรรม 

2. กำรประเมินควำมเสี่ยง 
  2.1 หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคุม
ภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียง
พอท่ีจะสามารถระบุและประเมินความเส่ียงท่ี
เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์   
  2.2 หน่วยงานของรัฐระบุความเส่ียงท่ีมีผลต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุม
ท้ังหน่วยงานของรัฐและวิเคราะห์ความเส่ียงเพื่อ
ก าหนดวิธีการจัดการความเส่ียงนั้น 
  2.3 หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสท่ีอาจเกิดการ
ทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเส่ียงท่ีส่งผลต่อ

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ได้ประเมินความเส่ียงครบ
ทุกกลุ่มงาน น ามาตรฐานควบคุมภายในซึ่งปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน 



 

องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป 
การบรรลุวัตถุประสงค์ 
  2.4หน่วยงานของรัฐระบุและประเมนิการ
เปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อ
ระบบการควบคุมภายใน 
3.  กิจกรรมกำรควบคุม 
  3.1 หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการ
ควบคุมเพื่อลดความเส่ียงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้
อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
   3.2 หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการ
ควบคุมท่ัวไปด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
   3.3 หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม
โดยก าหนดไว้ในนโยบายประกอบด้วยผลส าเร็จท่ี
คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อน านโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติจริง 

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม มีนโยบายจัดให้มีการนิเทศ
ภายในและโครงสร้างยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบโดยมีระบบควบคุมดูแล ก ากับ 
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานครอบคลุมทุก
ภารกิจ 

4.  สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
  4.1 หน่วยงานของรัฐจัดท าหรือจัดหาและใช้
สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้มี
การปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีก าหนด 
  4.2 หน่วยงานของรัฐมีการส่ือสารภายในเกี่ยวกับ
สารสนเทศรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบท่ี
มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจ าเป็นในการ
สนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ี
ก าหนด 
  4.3 หน่วยงานของรัฐมีการส่ือสารกับ
บุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องท่ีมีผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีก าหนด 

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์และแฟ้มเอกสาร จ าแนก
ตามภารกิจในงานฝ่ายต่าง ๆ ของโรงเรียนและมี
ผู้รับผิดชอบชัดเจน 

5.  กิจกรรมกำรติดตำมผล 
  5.1 หน่วยงานของรัฐระบุพฒันาและด าเนินการ
ประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงานหรือการประเมนิผล
เป็นรายครั้งตามท่ีก าหนดเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มี
การปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน   
  5.2 หน่วยงานของรัฐประเมินผลและส่ือสาร
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่าง
ทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้ก ากับดูแลเพื่อให้
ผู้รับผิดชอบสามารถส่ังการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จัดให้มีการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน และการรายงานผล
การปฏิบัติงานท้ังในระดับกิจกรรม โครงการและ
แผนงาน 



 

สรุปวิธีกำรที่ควรปฏิบัติ 

 กลุ่มงานการควบคุมภายในโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมได้ประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในครบ 5 
องค์ประกอบแล้วปรากฏว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐพ.ศ. 2561 เพียงพอเหมาะสมแต่อย่างไรก็ตามยังมีบางประเด็นท่ีมี
ความเส่ียงอยู่จึงจัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปค 5 ด้วยแล้ว 

          

       ลงช่ือ................ ................................ผู้ประเมิน 

        นางยุพา  ธาราดรุณีกุล 
              ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา 
        วันท่ี 15  กันยายน  2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบ ปค.5 
กำรจัดท ำแบบรำยงำนกำรควบคุมภำยในของคณะกรรมกำร โรงเรียนอุ้มผำงวิทยำคม 

รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
ส ำหรับระยะเวลำกำรด ำเนินงำน สิ้นสุดวันที่  30  กันยำยน  2563 

 
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ัง

หน่วยงำนของรัฐ หรือ
ภำรกิจ 

ตำมแผนกำรด ำเนินกำร  
หรือภำรกิจอื่น ๆ ที่ส ำคัญ

ของหน่วยงำนของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยใน
ที่มีอยู่ 

กำรประเมินผล 
กำรควบคุมภำยใน 

ควำมเสี่ยงท่ียังมีอยู่ กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

เรื่องการจัดการเรียนการ
สอน 
(ภายใต้สถานการณ์โควิด-
19) 
วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(ภายใต้สถานการณ์โควิด-
19) 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่ ากว่าเกณฑ์ 
2. พื้นฐานความรู้ของ
นักเรียนไม่เท่ากัน 
3. ผลการทดสอบ
ระดับชาติต่ า 

1. ด าเนินการ
กิจกรรมชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ (PLC) 
ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู ้
2. จัดกิจกรรมสอน
ซ่อมเสริม 

กิจกรรมการควบคุมท่ี
ก าหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่ง
สามารถลดความเส่ียงลง
ได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
บางรายวิชายังไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานท่ีโรงเรียน
ก าหนดไว้ 

จัดกิจกรรมสอนซ่อม
เสริมในรายวิชา/
ตัวชี้วัดท่ียังไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานท่ี
โรงเรียนก าหนด 
 

นางวราภรณ์  
ยะสุค า 
 
 
 

 

               
              ลงช่ือ....... ................................... 
            ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา 
                 วันท่ี 15  กันยายน  2563



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
- หนังสือส่งรายงานการควบคุมภายใน 
- ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2563 
- ปฏิทินด าเนินการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2563 
- รูปภาพการปฏิบัติงาน 



 

 
 
 
ท่ี  ศธ ๐๔๒๖๘.๔๗/  โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม  
                                                                                                   ๔ หมู่ ๑ อ.อุ้มผาง จ.ตาก  ๖๓๑๗๐ 

                                                
      16  กันยายน  2563 
 
 

เรื่อง ส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  
เรียน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  
  
อ้างถงึ หนังสือส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  ท่ี ศธ 04268/ว2857  ลงวันท่ี  16  
 กรกฎาคม  2563 
 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย   แนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    จ านวน  1  
ฉบับ 
 

  ตามหนังสือท่ีอ้างถึง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ก าหนดให้รายงาน
การติดตามประเมินผลการการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ
ด าเนินการประเมินผลการควบคุมภายในแล้วรายงานต่อผู้ก ากับดูแล ภายในเก้าสิบวันนับจากวันส้ิน
งบประมาณ นั้น 
 

  บัดนี้  ทางโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมได้ด าเนินการติดจามประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และส่งเอกสารมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ 
 

                     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
        (นายสาโรช   เกตุสาคร) 

                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม  
 
 
ฝ่ายธุรการ 

โทร. ๐๘๔-๓๕๖๑-๐๐๕ 

ไปรษณีย์อีเลคทรอนิคส์ (E – mail) : umphangs@hotmail.com 

อินเทอร์เน็ต : www.umphangwit.ac.th 

http://www.umphangwit.ac.th/


 

แบบ ปค.1 
หนังสือรับรองกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 

(ระดับหน่วยงานของรัฐ) 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 

  โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี  
30  กันยายน  2563  ด้วยวิธีการท่ีหน่วยงานก าหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ  การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2563  โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า  ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
ด้านการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานท่ีเกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินท่ีเช่ือถือ
ได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมท้ังด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงาน 

  จากผลการประเมินดังกล่าว  โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมเห็นว่าการควบคุมภายในของ
หน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  ภายใต้การก ากับ
ดูแลของ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
 
 อย่างไรก็ดี  มีความเส่ียงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน
ถัดไป  สรุปได้ดังนี้ 

1. ความเส่ียงท่ีมีอยู่ท่ีต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ 
1.2 พื้นฐานความรู้ของนักเรียนไม่เท่ากัน 
1.3 ผลการทดสอบระดับชาติต่ า 

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน  
2.1 ด าเนินการกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2.2 จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริม 
2.3 จัดติวสอบ การวัดผลระดับชาติให้แก่นักเรียน 
 
 
     
       
       (  นายสาโรช  เกตุสาคร  ) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 
      วันท่ี 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 
 
 
 



 

แบบ ปค.4 
กำรจัดท ำแบบรำยงำนกำรควบคุมภำยในของคณะกรรมกำร โรงเรียนอุ้มผำงวิทยำคม 

รำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 
ส ำหรับระยะเวลำด ำเนินงำน  สิ้นสุดวันที่  30  กันยำยน  2563 

 
องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป 

8. สภำพแวดล้อมกำรควบคุม 
  1.1หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นใน
คุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม 
  1.2 ผู้ก ากับดูแลของหน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็น
ถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าท่ีก ากับ
ดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน
รวมถึงการด าเนินการเกี่ยวกับระบบการควบคุม
ภายใน 
  1.3 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้าง
องค์กรสายการบังคับบัญชาอ านาจหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบท่ีเหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานของรัฐภายใต้การก ากับดูแลของผู้ก ากับดูแล    
  1.4 หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นใน
การสร้างแรงจูงใจพัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานของรัฐ 
  1.5 หน่วยงานของรัฐก าหนดให้บุคลากรมีหน้าท่ี
และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบ
ควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
ของรัฐ 

สภาพแวดล้อมการควบคุมของโรงเรียนอุ้มผาง
วิทยาคม มีนโยบายการปฏิบั ติงาน ท่ี ชัดเจน มี
ผู้รับผิดชอบท่ีมีทักษะและความรู้ความสามารถใน
การปฏิบั ติ งาน  สามารถปฏิบั ติงาน เป็นไปตาม
ระเบียบ มีคุณธรรม จริยธรรม 

2. กำรประเมินควำมเสี่ยง 
  2.1 หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคุม
ภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียง
พอท่ีจะสามารถระบุและประเมินความเส่ียงท่ี
เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์   
  2.2 หน่วยงานของรัฐระบุความเส่ียงท่ีมีผลต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุม
ท้ังหน่วยงานของรัฐและวิเคราะห์ความเส่ียงเพื่อ
ก าหนดวิธีการจัดการความเส่ียงนั้น 
  2.3 หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสท่ีอาจเกิดการ
ทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเส่ียงท่ีส่งผลต่อ

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ได้ประเมินความเส่ียงครบ
ทุกกลุ่มงาน น ามาตรฐานควบคุมภายในซึ่งปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน 



 

องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป 
การบรรลุวัตถุประสงค์ 
  2.4หน่วยงานของรัฐระบุและประเมนิการ
เปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อ
ระบบการควบคุมภายใน 
3.  กิจกรรมกำรควบคุม 
  3.1 หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการ
ควบคุมเพื่อลดความเส่ียงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้
อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
   3.2 หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการ
ควบคุมท่ัวไปด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
   3.3 หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม
โดยก าหนดไว้ในนโยบายประกอบด้วยผลส าเร็จท่ี
คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อน านโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติจริง 

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม มีนโยบายจัดให้มีการนิเทศ
ภายในและโครงสร้างยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบโดยมีระบบควบคุมดูแล ก ากับ 
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานครอบคลุมทุก
ภารกิจ 

4.  สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
  4.1 หน่วยงานของรัฐจัดท าหรือจัดหาและใช้
สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้มี
การปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีก าหนด 
  4.2 หน่วยงานของรัฐมีการส่ือสารภายในเกี่ยวกับ
สารสนเทศรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบท่ี
มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจ าเป็นในการ
สนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ี
ก าหนด 
  4.3 หน่วยงานของรัฐมีการส่ือสารกับ
บุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องท่ีมีผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีก าหนด 

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์และแฟ้มเอกสาร จ าแนก
ตามภารกิจในงานฝ่ายต่าง ๆ ของโรงเรียนและมี
ผู้รับผิดชอบชัดเจน 

5.  กิจกรรมกำรติดตำมผล 
  5.1 หน่วยงานของรัฐระบุพฒันาและด าเนินการ
ประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงานหรือการประเมนิผล
เป็นรายครั้งตามท่ีก าหนดเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มี
การปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน   
  5.2 หน่วยงานของรัฐประเมินผลและส่ือสาร
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่าง
ทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้ก ากับดูแลเพื่อให้
ผู้รับผิดชอบสามารถส่ังการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จัดให้มีการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน และการรายงานผล
การปฏิบัติงานท้ังในระดับกิจกรรม โครงการและ
แผนงาน 



 

สรุปวิธีกำรที่ควรปฏิบัติ 

 กลุ่มงานการควบคุมภายในโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมได้ประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในครบ 5 
องค์ประกอบแล้วปรากฏว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐพ.ศ. 2561 เพียงพอเหมาะสมแต่อย่างไรก็ตามยังมีบางประเด็นท่ีมี
ความเส่ียงอยู่จึงจัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปค 5 ด้วยแล้ว 

          

       ลงช่ือ............... .................................ผู้ประเมิน 

        นางยุพา  ธาราดรุณีกุล 
              ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา 
        วันท่ี 15  กันยายน  2563 
 
 
 



 

แบบ ปค.5 
กำรจัดท ำแบบรำยงำนกำรควบคุมภำยในของคณะกรรมกำร โรงเรียนอุ้มผำงวิทยำคม 

รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
ส ำหรับระยะเวลำกำรด ำเนินงำน สิ้นสุดวันที่  30  กันยำยน  2563 

 
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ัง

หน่วยงำนของรัฐ หรือ
ภำรกิจ 

ตำมแผนกำรด ำเนินกำร  
หรือภำรกิจอื่น ๆ ที่ส ำคัญ

ของหน่วยงำนของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่ กำรประเมินผล 
กำรควบคุมภำยใน 

ควำมเสี่ยงท่ียังมีอยู่ กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

เรื่องการจัดการเรียนการ
สอน 
(ภายใต้สถานการณ์โควิด-
19) 
วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(ภายใต้สถานการณ์โควิด-
19) 

1. ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ า
กว่าเกณฑ์ 
2. พื้น
ฐานความรู้ของ
นักเรียนไม่
เท่ากัน 

1. ด าเนินการกิจกรรม
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(PLC) ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู ้
2. จัดกิจกรรมสอนซ่อม
เสริม 
3. จัดติวสอบ การวัดผล
ระดับชาติให้แก่นักเรียน 

กิจกรรมการควบคุมท่ี
ก าหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่ง
สามารถลดความเส่ียงลง
ได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
บางรายวิชายังไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานท่ีโรงเรียน
ก าหนดไว้ 

จัดกิจกรรมสอนซ่อม
เสริมในรายวิชา/
ตัวชี้วัดท่ียังไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานท่ี
โรงเรียนก าหนด 
 

นางวราภรณ์  
ยะสุค า 
 
 
 

 

               
              ลงช่ือ.......... ................................ 
            ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา 
                 วันท่ี 15  กันยายน  2563



 

แบบติดตำม ปค.5 
กำรจัดท ำแบบรำยงำนกำรควบคุมภำยในของคณะกรรมกำร   โรงเรียนอุ้มผำงวิทยำคม 

รำยงำนกำรติดตำมกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
ส ำหรับระยะเวลำกำรด ำเนินงำน สิ้นสุดวันที่  30  กันยำยน  2563 

 
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่
จัดต้ังหน่วยงำนของ

รัฐ หรือภำรกิจ 
ตำมแผนกำร
ด ำเนินกำร  

หรือภำรกิจอื่น ๆ ท่ี
ส ำคัญของหน่วยงำน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยใน
ที่มีอยู่ 

กำรประเมินผล 
กำรควบคุมภำยใน 

ควำมเสี่ยงท่ียังมีอยู่ กำรปรับปรุง 
กำรควบคุม

ภำยใน 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

วิธีกำรติดตำมและ
สรุปกำรประเมิน/ 

ผลข้อคิดเห็น 

เร่ือง การจัดการเรียน
การสอน 
 
 
วัตถุประสงค ์เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

 
 
 

 

1. ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ า
กว่าเกณฑ์ 
2. พื้น
ฐานความรู้ของ
นักเรียนไม่
เท่ากัน 

1. การประชุม
ช้ีแจงการท างาน 
2.จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนซ่อม
เสริมและปรับ
พื้นฐาน 
3.จัดท ากิจกรรม 
PLC เพื่อพัฒนา
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอน 

กิจกรรมการควบคุม
ท่ีก าหนดไว้มีการ
ปฏิบัติซึ่งสามารถ
ลดความเส่ียงลงได้
ในระดับหนึ่ง แต่ยัง
ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในบาง
รายวิชายังไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานท่ีโรงเรียนก าหนดไว ้

1. มีค าส่ังแต่งต้ัง
คณะท างาน
ชัดเจน 
2.มีการประชุม
คณะท างานศึกษา
วิเคราะห์สาเหตุ
ของการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ 

นางวราภรณ์  
ยะสุค า 

จากการติดตาม
ประเมินผล พบว่า 
กิจกรรมชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ (PLC) ทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สามารถลดความเส่ียง
ลงได้ในระดับหนึ่ง 
การจัดกิจกรรมสอน
ซ่อมเสริมในรายวิชา/
ตัวชี้วัดท่ียังไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานท่ี



 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่
จัดต้ังหน่วยงำนของ

รัฐ หรือภำรกิจ 
ตำมแผนกำร
ด ำเนินกำร  

หรือภำรกิจอื่น ๆ ท่ี
ส ำคัญของหน่วยงำน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยใน
ที่มีอยู่ 

กำรประเมินผล 
กำรควบคุมภำยใน 

ควำมเสี่ยงท่ียังมีอยู่ กำรปรับปรุง 
กำรควบคุม

ภำยใน 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

วิธีกำรติดตำมและ
สรุปกำรประเมิน/ 

ผลข้อคิดเห็น 

4.การน าหลักการ
จากกระบวนการ 
PLC ไปใช้ 
5.  การนิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมินผล 

โรงเรียนก าหนด 
ผลการด าเนินงาน
สามารถลดความเส่ียง
ลงได้ในระดับท่ี
ยอมรับได้ 

               

            ลงช่ือ................ ................................................ 

                    ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา 
             วันท่ี 15  กันยายน  2563 
 
 
 



 

 
ค าส่ังโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 

ท่ี  120/๒๕63 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะผู้ช่วยจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ตามระเบียบคณะผู้ช่วยตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔  ข้อ ๖  
----------------------------------------- 

 ตามระเบียบคณะผู้ช่วยตรวจเงินแผ่นดิน    ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
๒๕๔๔  ข้อ ๖ ระบุว่า  “ให้ผู้รับตรวจรายงานต่อคณะผู้ช่วยตรวจเงินแผ่นดิน  ผู้ก ากับดูแล และคณะผู้ช่วย
ตรวจสอบ  เกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเก้าสิบวัน  นับจากวันส้ินปีงบประมาณ  
หรือ     ปีปฏิทิน” 
 เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าว  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและทันตามเวลาท่ีระเบียบ
ฯ ก าหนด  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๙  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง  
ศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  ประกอบกับ  มาตรา ๒๗  แห่งระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งต้ังคณะผู้ช่วยจัดท ารายงานติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน  ปีงบประมาณ  
๒๕๕9  ตามระเบียบคณะผู้ช่วยตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔  
ข้อ ๖ ของโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ดังนี้ 
  
๑.  คณะผู้ช่วยฝ่ำยอ ำนวยกำร    มีหน้าท่ีให้ค าปรึกษาหารือ  แนะน า  ให้การด าเนินการจัดท ารายงาน
ติดตามการประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะผู้ช่วยตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔  ข้อ ๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ประกอบด้วย 

1. นายสาโรช   เกตุสาคร     ประธานกรรมการ        
2. นายสงกรานต์ ธนะการ       รองกรรมการ 
3. นายเสนีย์  เวียงดาว         กรรมการ            
4. นายธวัช  ยะสุค า     กรรมการ 
5. นายอ าพล  สุรินทร์          กรรมการ   
6. นายภัทรชัย   สุขุมวัฒนะ        กรรมการ   
7. นางยุพา  ธาราดรุณีกุล                กรรมการและเลขานุการ 
8. นางสาวรุ่งระวี  นนทะริ                   ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ         
 

๒.  คณะผู้ช่วยฝ่ำยจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน  มีหน้าท่ีประสานงานและด าเนินการ
จัดท ารายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของโรงเรียน และของฝ่ายงาน   ให้เป็นไปตามระเบียบ
คณะผู้ช่วยตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔  ข้อ ๖ ดังนี้   

  ๒.๑  ฝ่ำยจัดท ำรำยงำนติดตำมกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในของโรงเรียน   ประกอบด้วย 
                  ๒.๑.๑  นางยุพา  ธาราดรุณีกุล   หัวหน้า 



 

       ๒.๑.๒  นางสาวสุนิสา  อุดเป็งเครือ  ผู้ช่วย 
 2.1.3  นางสาวเกษมณี  อธิรัตนมงคล  ผู้ช่วย 

  ๒.๑.4  นางสาวรุ่งระวี  นนทะร ิ   ผู้ช่วย 
  2.1.5  นางพิชชานันท์  มาอ่อน   ผู้ช่วย 
  2.1.6  นายคมสัน  จินา    ผู้ช่วย 
  2.1.7  นางสาวพิชชาพร  เทียมทิพร  ผู้ช่วย 
  2.1.8  นายชนาวุธ  จีนตู่    ผู้ช่วย 
  2.1.9  นางสาวสุพรรณี  สารเรือน  ผู้ช่วย 
 ๒.๒  จัดท ารายงานติดตามการประเมินผลการควบคุมภายในของฝ่ายวิชาการ  ประกอบด้วย 

 ๒.๒.๑  นางวราภรณ์  ยะสุค า     หัวหน้า 
๒.๒.๒  นายเสนีย์  เวียดาว   ผู้ช่วย 

  ๒.๒.๓  นางสาวขวัญฤทัย  เทพกิจ   ผู้ช่วย 
  ๒.๒.๔  นายธรรมพัฒน์  บริบูรณ์   ผู้ช่วย 
          ๒.๒.๕  นางสาวนุชิดา  ต๋ันทา   ผู้ช่วย 
  ๒.๒.๖  นางสาวศิริกาญดา  จันทร์แก้ว  ผู้ช่วย 

๒.๒.๗  นางสาวสุนันท์  รักทุ่ง   ผู้ช่วย 
  ๒.๒.๘  นางสาวดาหวัน  บุญตาเห็น  ผู้ช่วย 
  ๒.๒.9  นางสาวภัทรพร  อันถามนต์  ผู้ช่วย 
  ๒.๒.๑0  นายอัษฎาวุธ  เสนแก้ว   ผู้ช่วย 
  2.2.11  นายอาทิตย์  วจีวงษ์   ผู้ช่วย 
  2.2.12  นายชนาวุธ  จีนตู่   ผู้ช่วย 
  ๒.๒.๑3  ว่าท่ีร.ต.หญิงสุพัตรา  ผังวรรณา   ผู้ช่วย   
  2.2.14  นายจักรกริช  แต่งสุวรรณ   ผู้ช่วย 
  2.2.15  นางสาวอัจฉรี  หมื่นใจ    ผู้ช่วย 
  2.2.15  นางวราภรณ์ แสนเมือง  ผู้ช่วย 
  2.2.17  นางสาวนิตยา ได้การ    ผู้ช่วย 
  2.2.18  นางสาววชิราภรณ์  มัคนา  ผู้ช่วย 

๒.๓  จัดท ารายงานติดตามการประเมินผลการควบคุมภายในของฝ่ายบริหารท่ัวไปและบุคคล  
ประกอบด้วย 
  ๒.๓.๑  นายสงกรานต์  ธนะการ   หัวหน้า 
  ๒.๓.๒  นายสุทัศน์  ตรีเนตร   ผู้ช่วย 
  ๒.๓.3  นายอาทิตย์  วจีวงษ์   ผู้ช่วย 
  ๒.๓.4  นางนันทิดา  ฟองจางวาง   ผู้ช่วย 
  ๒.๓.5  นางสาววรารัตน์  ก้อนทอง  ผู้ช่วย 
  ๒.๓.6  นางสาววรัฐยา  อันถามนต์  ผู้ช่วย 
  ๒.๓.7  นายมนต์ศักดิ์  จิตต์จริง   ผู้ช่วย 
  ๒.๓.8  นางสาวชวัลลักษณ์  วงค์พิทักษ์  ผู้ช่วย 
  ๒.๓.9  นางอาภาพร  จันเผือก   ผู้ช่วย 



 

  ๒.๓.๑0  นางสาวอรทัย  ใจค าฟู   ผู้ช่วย 
  2.3.11  นายจักรพันธ์  ขันค า   ผู้ช่วย 
  2.3.12  นางสาวกมลชนก  ค าแปง  ผู้ช่วย 
         ๒.๓.๑3  นายจักรกฤษณ์  มงคลเจริญเชาว์  ผู้ช่วย 
  2.3.14  นางหรรษา  ทริชาติ   ผู้ช่วย 
  2.3.15  นางกาญจนา  บุญถนอม   ผู้ช่วย 

๒.๔  จัดท ารายงานติดตามการประเมินผลการควบคุมภายในของฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
การศึกษา ประกอบด้วย 
  2.4.1  นางยุพา  ธาราดรุณีกุล   หัวหน้า 

       ๒.4.๒  นางสาวสุนิสา  อุดเป็งเครือ  ผู้ช่วย 
 2.4.3  นางสาวเกษมณี  อธิรัตนมงคล  ผู้ช่วย 

  ๒.4.4  นางสาวรุ่งระวี  นนทะร ิ   ผู้ช่วย 
  2.4.5  นางพิชชานันท์  มาอ่อน   ผู้ช่วย 
  2.4.6  นางสาวผรัณชิยา  สงแทน   ผู้ช่วย 
  2.4.7  นางสาววราภรณ์   แสนเมือง  ผู้ช่วย 
  2.4.8  นายชนาวุธ  จีนตู่    ผู้ช่วย 
  2.4.9  นางสาวสุพรรณี  สารเรือน  ผู้ช่วย 
  2.4.10 นางอาภาพร  จันเผือก   ผู้ช่วย 

๒.5  จัดท ารายงานติดตามการประเมินผลการควบคุมภายในของฝ่ายกิจการนักเรียน ประกอบด้วย 
 2.5.1  นายอ าพล  สุรินทร์   หัวหน้า 
       ๒.5.๒  นายณัฐวุฒิ  สิงห์โตทอง      ผู้ช่วย 
 2.5.3  นายอดิเรก  ทิมกุล             ผู้ช่วย 

  ๒.5.4  นายจักรพันธ์  ขันค า          ผู้ช่วย 
  2.5.5 นายพศิน   อุตสาสาร    ผู้ช่วย 
  2.5.6  นางสาวสิริรัตน์  คีรีพิสุทธิ์    ผู้ช่วย 
  2.5.7  นางสาวกัลยรัตน์  ใจนิ่ม     ผู้ช่วย 
  2.5.8  นางสาวปาริษา   กาเหมือยวงศ์    ผู้ช่วย 
  2.5.9  นางสาวศศิกานต์  แสนตา      ผู้ช่วย 

๒.6  จัดท ารายงานติดตามการประเมินผลการควบคุมภายในของฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ประกอบด้วย 
  2.6.1  นายภัทรชัย   สุขุมวัฒนะ  หัวหนา้ 
   2.6.2  นายครรชิต   ละอองทอง   ผู้ช่วย 
   2.6.3  นายพศิน   อุตสาสาร    ผู้ช่วย  
   2.6.4  นางสาวอรทัย  ใจค าฟู   ผู้ช่วย 
   2.6.5  นางพรนัชชา  เพ็ชรอ้อม   ผู้ช่วย 
   2.6.6  นางวราภรณ์  แสนเมือง   ผู้ช่วย 
   2.6.7  นายจักรพันธ์  ขันค า    ผู้ช่วย 
   2.6.8  นางปวีณา ละอองทอง   ผู้ช่วย 

  2.6.9  นางสาวิตรี   ยาค าลือ    ผู้ช่วย 



 

   2.6.10  นางสาววรารัตน์  ก้อนทอง  ผู้ช่วย 
   2.6.11  นางสาวอินธิรา จันทา   ผู้ช่วย 
   2.6.12  นางสาวชวัลลักษณ์  วงศ์พิทักษ์  ผู้ช่วย 
   2.6.13  นางสาววรรณณิษา  มณียอดฟ้า  ผู้ช่วย 
   2.6.14  นายพีระพล  อยู่รัศมี   ผู้ช่วย 

๒.7  จัดท ารายงานติดตามการประเมินผลการควบคุมภายในของฝ่ายการเงินและสินทรัพย์  
ประกอบด้วย 
  ๒.7.๑   นายธวัช  ยะสุค า   หัวหน้า 
                   ๒.7.๒   นายคมสัน  จินา   ผู้ช่วย 
  ๒.7.3  นางสาววรัฐยา  อันถามนต์ ผู้ช่วย  
  2.7.4  นางสาวธีราภรณ์  อินทรสอาด ผู้ช่วย 
  ๒.7.5  นางสาวเบญจวรรณ  วงษ์กลม ผู้ช่วย 
          ๒.7.๖  นางศิริมา  วจีวงษ์  ผู้ช่วย 
  2.7.7  นายธนะชัย   จันทร์สุข  ผู้ช่วย 
  ๒.7.๗  นางสาวกมลชนก  ค าแปง  ผู้ช่วย 
  2.7.8  นางสาวพิชชาพร  เทียมทิพร  ผู้ช่วย 
  2.7.8  นางสาวณัฐธิดา  พึ่งพานิช  ผู้ช่วย 
  2.7.9  นางสาวณัฐพร  หมื่นต้ือ  ผู้ช่วย 
  2.7.10  นางสาวดารารัตน์  มูลแก้ว ผู้ช่วย 
  2.7.11  นางสาวปวีณา  ละอองทอง ผู้ช่วย 
  2.7.12  นายโกสินทร์  ปัณราช  ผู้ช่วย 
  2.7.13  นายวัฒนา  นะวะแก้ว  ผู้ช่วย  
  2.7.14  นางสาวทิพย์สุดา ไกรเกริกเกียรติ ผู้ช่วย 
  2.7.15  นางสาวพรนัชชา  เพ็ชรอ้อม ผู้ช่วย 
  2.7.16  นายชนะชัย  นาคน าทอง  ผู้ช่วย 
  2.7.17  นายนาวิน  ฉัตรชัยลือนาม ผู้ช่วย 
  2.7.18  นางสุพร  ปัณราช  ผู้ช่วย  
  2.7.19  นางสาวอัจรา  พรมใจ  ผู้ช่วย 

๒.8  จัดท ารายงานติดตามการประเมินผลการควบคุมภายในของกลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป  
ประกอบด้วย 
  ๒.8.๑  นายสงกรานต์   ธนะการ   หัวหน้า 
  ๒.8.2  นางโสภา  พุ่มนวล  ผู้ช่วย 
  ๒.8.3  นางสาวิตรี  ยาค าลือ    ผู้ช่วย 

๒.8.4  นางศศิกานต์  ธนะการ  ผู้ช่วย 
          ๒.8.5  นายณัฐวุฒิ  สิงโตทอง  ผู้ช่วย 
  ๒.8.6  นายบุญทาน  สารเพ็ชร  ผู้ช่วย 
  ๒.8.8  นายบุญส่ง  กุญแก้ว  ผู้ช่วย 
  ๒.8.๑0  นายอดิเรก   ทิมกูล  ผู้ช่วย 



 

  2.8.11  นางสาวอินธิรา   จันทา  ผู้ช่วย 
  2.8.12  นายภัทรชัย  สุขุมวัฒนะ  ผู้ช่วย 
  2.8.13  นายพศิน   อุตสาสาร  ผู้ช่วย 
  2.8.14  นายอ าพล   สุรินทร์  ผู้ช่วย 
  ๒.8.๑5  นายครรชิต   ละอองทอง ผู้ช่วย 
  ๒.8.๑6  นางสาวธันยกานต์  ตาขัน ผู้ช่วย 
  ๒.8.๑7  นางสาวนิตยา  ได้การ  ผู้ช่วย 
  ๒.8.๑8  นางสาวผรัณชิยา  สงแทน ผู้ช่วย   
  ๒.8.๑9  นายชูศักดิ์  หทัยสุทธิ  ผู้ช่วย 
  2.8.20  นางกาญจนา  บุญถนอม  ผู้ช่วย 
  ๒.8.20  นางจินตนา  รัตนคม  ผู้ช่วย  
 

 ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ัง  ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์  และทันตามก าหนดเวลา 
 

  ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  ส่ัง  ณ  วันท่ี  7  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕63 

  
  
 
                (นายสาโรช  เกตุสาคร) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ปฏิทินด าเนินการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2563 
โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1. แต่งต้ังคณะผู้ช่วยจัดท ารายงานการ

ประเมินผลการควบคุมภายใน พร้อมแจ้ง
ผู้เกี่ยวข้องให้ทราบ 

7 สิงหาคม 2563 เป็น
ต้นไป 

นางสาวรุ่งระวี นนทะร ิ  

2. กลุ่มงานด าเนินการตามแผนปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

17 สิงหาคม 2563 หัวหน้าฝ่ายและ
ผู้รับผิดชอบแผน
ปรับปรุงของฝ่าย 

 

3. ติดตามผลการปฏิบัติตามแผนปรับปรุง
การควบคุมภายใน 

17 สิงหาคม 2563 
- 20กันยายน 2563 

หัวหน้าฝ่ายและ
ผู้รับผิดชอบแผน
ปรับปรุงของฝ่าย 

 

4. แต่ละฝ่ายประเมินผลการด าเนินงาน
ควบคุมภายใน 

17 สิงหาคม 2563 
- 20กันยายน 2563 

หัวหน้าฝ่ายและผู้ท่ีได้รับ
มอบหมาย 

 

5. คณะกรรมการการประเมินระบบควบคุม
ภายในของสถานศึกษา ด าเนินการดังนี้ 
-การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการ
ควบคุมภายในด้วยตนเอง ( Control- 
Assessment  :  CSA ) 
-แบบติดตาม  ปค.5 
-แบบประเมินองค์ประกอบของการความ
คุมภายใน 
-แบบประเมิน  ปค.4 
-แบบ ปค. 5 

17 สิงหาคม 2563 
- 20กันยายน 2563 

คณะผู้ช่วยจัดท ารายงาน
การประเมินผลการ
ควบคุมภายในตามค าส่ัง
โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 

 

6. รายงานผลการด าเนินงานการจัดวาง
ระบบควบคุมภายในส่งส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 

22 กันยายน 2563 นางสาวรุ่งระวี  นนทะร ิ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รูปภาพการด าเนินงานควบคุมภายใน โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

 
 

การประชุมช้ีแจงการประเมินควบคุมภายใน 
 

 
การประชุมช้ีแจงการประเมินควบคุมภายใน  

ฝ่ายบริหารท่ัวไปและบุคลากร 



 

 

 
  

การประชุมช้ีแจงการประเมินควบคุมภายใน ฝ่ายวิชาการ 
 

 
 

การประชุมช้ีแจงการประเมินควบคุมภายใน ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา 



 

 

 
 
 การประชุมช้ีแจงการประเมินควบคุมภายใน ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน 
 

 
 

การประชุมช้ีแจงการประเมินควบคุมภายใน ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา 



 

 

 
 

การประชุมช้ีแจงการประเมินควบคุมภายใน ฝ่ายการเงินและสินทรัพย์ 
 

 
 

การประชุมสรุปการประเมินควบคุมภายใน  



 

 


