
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปค.5 
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2563  

ภารกิจตามกฏหมายที่จัดต้ังหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคญั
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 (1) 

ความเสี่ยง 
 
 
 

(2) 

การควบคุมภายในที่มีอยู่  
 
 
 

(3) 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน  

 
 

(4) 

ความเสียงที่ยังมีอยู ่
 
 
 

(5) 

การปรับปรุงการ
ควบคุม 

 
 

(6) 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ/ก าหนด

เสร็จ 
 

(7) 

งานพฒันาระบบประกันคณุภาพ
ภายใน 
วัตถุประสงค ์
      เพื่อให้โรงเรียนกระจาดทอง
อุปถัมภ์  มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา   ท่ีได้มาตรฐาน
ตรงตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

การพัฒนาระบบ
การประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา   ท่ียัง
ไม่ได้มาตรฐานตรง
ตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง 

1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
2. การจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา 
3. จัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ 
4. ด าเนินงานตามแผนพัฒนา
การศึกษา 
5. มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา 
6. จัดให้มีการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
7. จัดท ารายงานประจ าปี 
8. มีการพัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเน่ือง 

กิจกรรมการ
ควบคุมท่ีก าหนดไว้
มีการปฏิบัติ ซึ่ง
สมารถลดความ
เสี่ยงลงได้ ในระดับ
หน่ึง แต่ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ 

การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาไม่เป็นไปตาม
มาตรฐาน เน่ืองจาก 
1. การจัดท ามาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ยังไม่
เหมาะสม และไม่สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา 
2. การจัดท ารายงานประจ าปียัง
ไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด 

1. จัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เพื่อศึกษา
วิเคราะห์สถานภาพ
ของสถานศึกษาอย่าง
จริงจัง 
2. จัดให้มีการติดตาม
ตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพ
ภายในท่ีเป็นระบบ 
3. เผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษาอย่าง
ต่อเน่ือง 

16 พฤษภาคม 2563 
นางสาวณีรนุช  กุมผัน 
 
 
ตลอดปีการศึกษา 
2563   
นางสาวณีรนุช  กุมผัน 
 
31 มีนาคม 2564 
นางสาวณีรนุช  กุมผัน 

 
 



ภารกิจตามกฏหมายที่จัดต้ังหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคญั
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 (1) 

ความเสี่ยง 
 
 
 

(2) 

การควบคุมภายในที่มีอยู่  
 
 
 

(3) 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน  

 
 

(4) 

ความเสียงที่ยังมีอยู ่
 
 
 

(5) 

การปรับปรุงการ
ควบคุม 

 
 

(6) 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

 
(7) 

งานปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่
ด้านสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) 
1. เพ่ือปรับปรุงระบบไฟฟ้าสายส่ง 
(main) 
2. เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการ
สนับสนุนการเรียนการสอน 
3. เพ่ือลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า 
 
 
 
 

ไม่บรรลุวัตถุประสงค์
เน่ืองจากยังมี
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ไม่ลดลง                

1. ส ารวจสายไฟฟ้าอาคาร 
2. วางแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าโดย
ขอความช่วยเหลือจากการไฟฟ้า
นครหลวง 
3. แต่งต้ังบุคลากรผูร้ับผิดชอบ
ประสานงาน 
4. ด าเนินการตามแผน 
5. ให้ความรู้และรณรงค์ให้
นักเรียนและบุคลากรใช้ไฟฟ้า
อย่างประหยัด 
6. ประเมินผลการด าเนินงาน 

กิจกรรมการควบคุม
ที่ก าหนดไว้มีการ
ปฏิบัติ ซึ่งสามารถ
ลดความเสี่ยงได้แต่
ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ 

จากการด าเนินงานงานปรับปรุง 
พัฒนาอาคารสถานที่ด้าน
สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
เน่ืองจาก 
1. งบประมาณไม่เพียงพอ 
2. การใช้สถานที่จากหน่วยงาน
ภายนอก 
3. อุปกรณ์การใช้งานมีความ
ล้าสมัย 

1.เสนอของบประมาณ
สนับสนุน 
2.มีมาตรการในการใช้
สถานที่ของหน่วยงาน
ภายนอกโดยการ
ควบคุมในส่วนของเวลา
การใช้งาน 
3. ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์
ไฟฟ้า  

30 กันยายน 2564 
นางสาวปฐมาภรณ์  

สืบนิสัย 
1 ปีการศึกษา 

นายศราวุธ  บุญส่ง 
 
 

30 กันยายน 2564 
นายศราวุธ  บุญส่ง 

 
 

การจัดการท าโครงการตาม
งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของโครงการ
เก่ียวกับงบประมาณในองค์กรให้เกิด
ประโยชน์ 
 

การเบิกจ่าย
งบประมาณใน
โครงการไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
เน่ืองจากการ
ด าเนินงานเบิกจ่าย 
การจัดซื้อวัสดุ 
เน่ืองจากความ 

1.มีการประชุมและแต่งต้ัง
คณะท างาน 
2.ส ารวจโครงการของสถานศึกษา 
3. เบิก-จ่าย เป็นไปตามระเบียบ
การใช้เงินในแต่ละโครงการ 
4.จัดท าข้อมูลงบประมาณ
โครงการของโรงเรียนให้เป็น
ปัจจุบัน 

การควบคุมที่
ก าหนดไว้มีการ
ปฏิบัติซึ่งสามารถลด
ความเสี่ยงได้แต่ยัง
ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
ก าหนด 
 
 
 

การใช้เงินในโครงการเกิน
งบประมาณท่ีต้ังไว้ 

1.แต่งต้ังบุคลากร
ด าเนินการเบิกจ่ายตาม
โครงการ 
2.ยืมเงินจากโครงการ
การอื่น ๆ ท่ียังไม่ได้
ด าเนินการ 
 

1 ต.ค. 2563 
นางชญานันท์  

 
 

31 มี.ค. 2564 
นางสาวอุษา เขียว

งาม 
 



ภารกิจตามกฏหมายที่จัดต้ังหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคญั
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 (1) 

ความเสี่ยง 
 
 
 

(2) 

การควบคุมภายในที่มีอยู่  
 
 
 

(3) 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน  

 
 

(4) 

ความเสียงที่ยังมีอยู ่
 
 
 

(5) 

การปรับปรุงการ
ควบคุม 

 
 

(6) 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

 
(7) 

2. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการ
องค์ความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้าน
การทุจริตอย่างเป็นระบบ 

จ าเป็นที่ควบคุม
ไม่ได้ และรายงาน
ผลไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

5.มีการเบิก-จ่ายตามโครงการที่
ก าหนด 
6.มีการท าทะเบียนคุมการเบิกจ่าย
พัสดุเป็นปัจจุบัน 

  3. จัดท าทะเบียนคุม
การเบิกจ่ายงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรรในแต่ละ
โครงการ 

31 มีนาคม 2564 
นางมุทิตา ฟักน่วม 

การพัฒนาบุคลากร 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อใหค้ณะคร ูบุคลากร ไดพ้ฒันา
ทกัษะและเทคนิควธิใีนการปฏบิตังิาน 
เพื่อใหง้านทีป่ฏบิตัเิกดิประสทิธภิาพ  
คุณภาพประสทิธผิลและคุณภาพ 
ดว้ยการท า ID Plan 
2. เพื่อใหส้ามารถน าความรู ้เทคนิค
ในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน
มาสนบัสนุนส่งเสรมิทีส่่งผลให้
นกัเรยีนมคีวามรู ้เกดิทกัษะและ
คุณลกัษณะตามวตัถุประสงคท์ี่
ก าหนดไว้ 

การพัฒนาตนเอง
ตาม ID Plan ไม่
เป็นไปตามท่ีก าหนด
ไว้  

1.มีการประชุมครูเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาตนเอง 
2.ส ารวจความต้องการในการ
พัฒนาตนเองในแต่ละด้าน 
3. เรียนรู้วิธีการจัดท าแผนพัฒนา
ตนเอง 
4.จัดท า ID Plan และด าเนินการ
พัฒนาตนเองตามแผนที่วางไว้ 
5. ฝ่ายบุคคลเก็บรวมรวม ID 
Plan เพ่ือเป็นข้อมูลในการติดตาม
การพัฒนาตนเองของบุคลากร 

กิจกรรมการควบคุม
ที่ปฏิบัติอยู่จริงให้
บรรลุวัตถุประสงค์
ที่ต้ังไว้ 

การด าเนินการยังมีความเสี่ยงที่ท า
ให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ดังน้ี 
1.เน่ืองจากการพัฒนาตนเองตาม
โครงการคูปองครู ยังไม่มี
รายละเอียดการอบรม 
2.ในการท ารายงานการพัฒนา
ตนเอง เมื่อได้ผ่านการอบรมใน
หลักสูตรต่างๆ  ยังไม่ได้มีการท า
รายงานการอบรม 
3.ขาดการก ากับ ติดตามในการ
ด าเนินการ 
 

1.แต่งต้ังบุคลากร
ด าเนินการติดตามการ
จัดท ารายงานการ
พัฒนาตนเอง  
 
2.ประชุมครูเพ่ือชี้ทราบ
ถึงกระบวนการ ข้ันตอน 
และความส าคัญของ
การพัฒนาตนเอง และ
ความส าคัญของการท า
รายงายการพัฒนา
ตนเอง 

1ปีการศึกษา 
นางสาวณัฏฐณิชา 

 

 
 
 
 

                 
                                                                         ( นายอิทธิพัทธ์   ธีระวรรณสาร ) 

                 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์



แบบ ปค.4 
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

1.สภาพแวดล้อมการควบคุม                                 

(1) หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง

และจริยธรรม 

(2) ผู้ก ากับดูแลของหน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจาก

ฝ่ายบริหารและมีหน้าท่ีก ากับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุง

ควบคุมภายใน รวมถึงการด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 

(3) หัวหน้าหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับ

บัญชา อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีเหมาะสมในการบรรลุ

วัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของผู้ก ากับดูแล 

(4) หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ

พัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถท่ีสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

(5) หน่วยงานของรัฐก าหนดให้บุคลากรมีหน้าท่ีและตวาม

รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

 

-   สภาพแวดล้อมการควบคุมของโรงเรียนมหาภาพ

กระจาดทองอุปถัมภ์ มีความเหมาะสมและส่วนส่งผล

ท าให้ระบบการควบคุมภายในของโรงเรียนมี

ประสิทธิผลสอดคล้องกัน  หลักเกณฑ์ที่

กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์

ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการ ก าหนดขอบเขตหน้าที่ความ

รับผิดชอบให้เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติงานแต่ละต าแหน่งไว้

อย่างชัดเจน                                

2.การประเมินความเสี่ยง 

 (6) หน่วยงานระบบวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการ

ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจน

และเพียงพอท่ีจะสามารถระบุและประเมินความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้อง

กับวัตถุประสงค์ 

(7) หน่วยงานระบุความเส่ียงท่ีมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การ

ควบคุมภายในอย่างครอบคลุมท้ังหน่วยงาน และวเิคราะห์ความ

เส่ียงเพื่อก าหนดวิธีการจัดการความเส่ียงนั้น 

(8) หน่วยงานพิจารณาโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการ

ประเมินความเส่ียงท่ีส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 

(9) หน่วยงานระบุและประเมินความเส่ียงการเปล่ียนแปลงท่ีอาจมี

ผลกระทบ มีนัยส าคัญต่อระบบการควบคุมภายใน 

 

 

-  โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ มีการ

ติดตามและประเมินความเสี่ยง ระบุความเสี่ยงท่ีอาจ

เกิดขึ้นในอนาคต จากปัจจัยต่างๆ เพื่อหาแนวทาง

ป้องกันเพือ่จัดการบริหารกับความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิด

จากการปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร 



3. กิจกรรมการควบคุม 

 (10) หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความ

เส่ียงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 

(11) หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมควบคุมท่ัวไปด้าน

เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ 

(12) หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยก าหนดไว้ใน

นโยบายประกอบด้วยผลส าเร็จท่ีคาดหวังและขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน เพื่อน านโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง 

 

-  ในภาพรวมมีการจัดกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม 

เกิดผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ โดย

โรงเรียนก าหนดให้จัดกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่ง

ของการปฏิบัติงานตามปกติ และมีการก ากับดูแล

ติดตามและประเมินผล 

4. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 

(13) หน่วยงานจะท าหรือจัดหาและใช้สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง และ

มีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน 

(14) หน่วยงานมีการส่ือสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึง

วัตถุประสงค์และความรับผิดชอบท่ีมีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมี

ความจ าเป็นในการสนับสนุน ให้มีการปฏิบัติตามการควบคุม

ภายในท่ีก าหนด 

(15) หน่วยงานมีการส่ือสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องท่ีมี

ผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีก าหนด 

 

 

-  มีข้อมูลสารสนเทศผ่านระรบเครือข่ายเว็ปไซต์

โรงเรียน  faecbook   Line  ระบบ SMSS สามารถ

ใช้ได้ทั้งงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ 

ฐานข้อมูลรายงานการประเมินผล การแลกเปลีย่น 

เผยแพร่ความรู้เก่ียวกับระบบควบคุมภายใน ทั้ง

ภายในและภายนอกโรงเรียน สะดวกต่อผู้ใช้ และ

ผู้บริหาร ส าหรับใช้เป็นขอ้มูลสารสนเทศ ที่ช่วยใน 

การบริหารจัดการสถานศึกษา 

5. การติดตามประเมินผล 

 (16) หน่วยงานระบุ พัฒนาและด าเนินการประเมินผลระหว่างการ

ปฏิบัติงานและหรือเป็นรายครั้งตามท่ีก าหนด เพื่อให้มีความมั่นใจ

ว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(17) หน่วยงานประเมินผลและส่ือสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของ

การควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้ก ากับดูแล

เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถส่ังการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 

 

 

-  มีระบบการติดตามประเมินผล และรายงานผลการ

ปฏิบัติงานด้วยระบบ PDCA โดยผู้บริหารสามารถ

ติดตามผลการปฏิบัติงานของระบบการควบคุมภายใน

ได้อย่างต่อเนื่อง มีการจัดท ารายงานผลการประเมิน

เป็นฐานข้อมูลเพื่อเป็นขอ้มูลสารสนเทศในการ

ก าหนดแผนปฏิบัติงาน การปรับปรุงพัฒนาใน

ปีงบประมาณต่อไป 

 
ผลการประเมินโดยรวม 
 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ได้ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบแล้ว ปรากฏ
ว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
2561  ก าหนดมีระบบการควบคุมท่ีเพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามยังมีองค์ประกอบการควบคุมบาง
ประเด็นท่ีพบว่ายังมีจุดอ่อนอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งจะต้องปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น และก าหนดวิธีการหรือแผนการปรับปรุง การควบคุมภายในท่ีเหมาะสมต่อไป 
 



 
 

                
                                                                                                  ( นายอิทธิพัทธ์   ธีระวรรณสาร ) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 
                                                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



แบบ ปค.1  
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

( ระดับหน่วยงานของรัฐ ) 
 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1 
 

 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 
เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีการท่ีหน่วยงานก าหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงนของรัฐ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่าง
สมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิผล 
ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานท่ีเกี่ยวข้องกับการเงิน และไม่ใช่การเงินท่ีเช่ือถือได้ ทันเวลา และโปร่งใสรวมทั้งด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
 จากผลการประเมินดังกล่าว โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมี
ความเพียงพอ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้การก ากับดูแลของเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 อย่างไรก็ดี มีความเส่ียงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ สรุปได้ดังนี้ 
 งานบริหารวิชาการ 
 งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 

1. ความเส่ียงท่ีมีอยู่ท่ีต้องก าหนดปรับปรุงควบคุมภายใน 
การด าเนินการงานพัฒนาระบบประกนัคุณภาพ ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เนื่องจาก 
1.1. การจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ยังไม่เหมาะสม และไม่สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา 
1.2. การจัดท ารายงานประจ าปียังไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด 

  2. การปรับปรุงควบคุมภายใน 
       2.1. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อศึกษาวิเคราะห์สถานภาพของสถานศึกษาอย่างจริงจัง 

     2.2. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในท่ีเป็นระบบ 
     2.3. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
งานบริหารงานบุคคล 

 การพัฒนาบุคลากร 
1. ความเส่ียงท่ีมีอยู่ท่ีต้องก าหนดปรับปรุงควบคุมภายใน 

การด าเนินการการพัฒนาบุคลากร ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เนื่องจาก 
1.1. การพัฒนาตนเองตามโครงการคูปองครู ยังไมม่ีรายละเอียดการอบรม 
1.2.ในการท ารายงานการพัฒนาตนเอง เมื่อได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ยังไม่ได้มีการท ารายงานการ
อบรม 
1.3.ขาดการก ากับ ติดตามในการด าเนินการ 

  2. การปรับปรุงควบคุมภายใน 



                          2.1. แต่งต้ังบุคลากรด าเนินการติดตามการจัดท ารายงานการพัฒนาตนเอง  
2.2. ประชุมครูเพื่อช้ีทราบถึงกระบวนการ ข้ันตอน และความส าคัญของการพัฒนาตนเอง และความส าคัญ
ของการท ารายงายการพัฒนาตนเอง 

งานบริหารงบประมาณ 
 การจัดการท าโครงการตามงบประมาณ 

1. ความเส่ียงท่ีมีอยู่ท่ีต้องก าหนดปรับปรุงควบคุมภายใน 
การด าเนินการงานการจัดท าโครงการตามงบประมาณ ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เนื่องจาก 
1.1. การใช้เงินในโครงการเกินงบประมาณท่ีต้ังไว้ 

  2. การปรับปรุงควบคุมภายใน 
      2.1. แต่งต้ังบุคลากรด าเนินการเบิกจ่ายตามโครงการ 

     2.2. ยืมเงินจากโครงการการอื่น ๆ ท่ียังไม่ได้ด าเนินการ 
     2.3. จัดท าทะเบียนคุมการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรในแต่ละโครงการ 
งานบริหารท่ัวไป 

 งานปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่ด้านสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) 
1. ความเส่ียงท่ีมีอยู่ท่ีต้องก าหนดปรับปรุงควบคุมภายใน 

การด าเนินการงานปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานท่ีด้านสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย เนื่องจาก 
1.1. งบประมาณไม่เพียงพอ 
1.2. การใช้สถานท่ีจากหน่วยงานภายนอก 
1.3. อุปกรณ์การใช้งานมีความล้าสมัย 

2. การปรับปรุงควบคุมภายใน 
2.1. เสนอของบประมาณสนับสนุน 
2.2. มีมาตรการในการใช้สถานท่ีของหน่วยงานภายนอกโดยการควบคุมในส่วนของเวลาการใช้งาน 
2.3. ปรับเปล่ียนอุปกรณ์ไฟฟ้า 
 
 
 

            
                ( นายอิทธิพัทธ์   ธีระวรรณสาร ) 

         ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 
            

 
 
 



  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายในของโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 
 
ณ วันที่ 30 กันยายน ของทุกปี   

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและโรงเรียน ให้ด าเนินการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

ส านัก/กลุ่ม/หน่วย/งาน  
1. น าแบบ ปค. 5 ( ของปีท่ีแล้ว ) มาติดตามผลการด าเนินงานว่าได้ด าเนินการตามแผนการปรับปรุงหรือไม่  ผล

เป็นอย่างไร  แล้วสรุปลงในแบบติดตาม ปค. 5   
2. น ากิจกรรม/งานในระดับหน่วยงานย่อยมาวิเคราะห์หาความเส่ียงตามแบบประเมิน การควบคุมภายในด้วย

ตนเอง ( แบบ CSA ) 
3. เมื่อด าเนินการตามข้อ 1-2 เรียบร้อยแล้ว ให้น ากิจกรรม/งาน ท่ีผลการด าเนินงานยังไม่ลดความเส่ียงลงตาม

ข้อ 1 และกิจกรรม/งานท่ีเป็นความเส่ียงท่ีพบใหม่ตามข้อ 2 มาหหามาตรการ/แนวทางการปรับปรุงแล้วก าหนด
ผู้รับผิดชอบและระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จ แล้วสรุปลงใน แบบ ปค. 5 

4. จัดส่งแบบ ปค. 5 และแบบติดตาม ปค. 5 ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน 
ระดับโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. น าแบบ ปค.5 (ของปีท่ีแล้ว) มาติดตามผลการด าเนินงานว่าได้ด าเนินการตามแผนการปรับปรุงหรือไม่  ผล

เป็นอย่างไร  แล้วสรุปลงในแบบติดตาม ปค.5   

3. ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (5 องค์ประกอบ) ในระดับหน่วยงาน แล้วสรุปลงในแบบ ปค. 4  

4. เมื่อด าเนินการตามข้อ 1-3 เรียบร้อยแล้ว ให้น ากิจกรรม/งานท่ีผลการด าเนินงานยังไม่ลดความเส่ียงลงตามข้อ 

2 และกิจกรรม/งานท่ีเป็นความเส่ียงท่ีพบใหม่ตามข้อ 3 และแบบ ปค.5 ของกลุ่ม/งาน ท่ีส่งมาให้หน่วยงานโดยให้

คณะกรรมการร่วมกันพิจารณา คัดเลือกกิจกรรม/งานท่ีเป็นความเส่ียงในระดับหน่วยงาน แล้วสรุปลงในแบบ ปค. 5  

5. น ารายละเอียดของกิจกรรม/งานท่ีปรากฏในแบบ ปค.5  มาใส่ในแบบ ปค.1   

6. ระดับ สพท.  ให้ด าเนินการสรุปความเส่ียงของสถานศึกษาในสังกัดลงในแบบ ปค.๑ และระดับ สพฐ. ให้

ด าเนินการสรุปความเส่ียงของ สพท. ลงในแบบ ปค.1   

7. ส่งร่างรายงานแบบ ปค. 1 แบบ ปค. 4 แบบ ปค. 5 และแบบติดตาม ปค. 5 ให้ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบ

ภายในของ สพฐ. หรือ สพท. สอบทานร่างรายงานดังกล่าว แล้วผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายในสรุปผลการสอบทาน

ลงในแบบ ปค.6 

 8.  เมื่อผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายในสอบทานเสร็จเรียบร้อยแล้วให้น าแบบรายงาน ดังกล่าวเสนอ

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพิจารณาลงนาม  

9. ระดับโรงเรียนจัดส่งแบบ ปค. 1 แบบ ปค.4 แบบ ปค.5 แบบติดตาม ปค.5  ให้ สพท. ภายในวันท่ี 31 

ตุลาคม ของทุกปี  



10. ระดับ สพท. จัดส่งแบบ ปค. 1 แบบ ปค.4 แบบ ปค.5 แบบติดต าม ปค.5 และแบบ ปค.6 ให้ สพฐ. ภายใน

วันท่ี 30 พฤศจิกายนของทุกปี  

11. ระดับ สพฐ. จัดส่งแบบ ปค. 1 แบบ ปค.4 แบบ ปค.5 แบบติดตาม ปค.5 และแบบ ปค.6   ให้ รมว.ศธ. 

และ สป.ศธ. ภายในวันท่ี ๓๐ ธันวาคมของทุกปี   

 

 
 

 
 
 



สรุปแบบรายงานการควบคุมภายใน 
สพฐ./สพท./โรงเรียน ส านัก/กลุ่ม/หน่วย/งาน 

แบบรายงานที่ส่งให้ผู้ก ากับดูแล  

1. แบบ ปค.1  

2. แบบ ปค.4  

3. แบบ ปค.5  

4. แบบติดตาม ปค.5  

5. แบบ ปค.6 (ส่งเฉพาะ สพท.)  

แบบรายงานที่เก็บไว้ที่หน่วยงาน  

แบบประเมิน 5 องค์ประกอบ  

แบบรายงานที่ส่งให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  

1. แบบ ปค.5  

2. แบบติดตาม ปค.5 

แบบรายงานที่เก็บไว้ที่หน่วยงาน  

แบบ CSA 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 ปฏิทินการด าเนินงานระบบการควบคุมภายใน 

 

 

วัน / เดือน / ปี กิจกรรม หมายเหตุ 

ต้ังแต่ 1 ตุลาคม - แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน  

ภายใน 31 ตุลาคม - แจ้งให้ทุกงานด าเนินการจัดท าแบบติดตาม ปค.๕ แบบ CSA และ

แบบ ปค.5 

 

ตุลาคม - ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาจัดท าแบบติดตาม ปค.๕ แบบ 

ปค.๔ แบบ ปค.๕ และแบบ ปค.๑ 

 

ตุลาคม - แต่ละกลุ่มงาน ประเมินผลการด าเนินงานควบคุมภายในและ 

สรุปผลการประเมิน 

 

ระหว่างปีการศึกษา - จัดส่งรายงานการควบคุมภายในให้ สพป..  

- ติดตามทบทวนแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ตามความเหมาะสม 

 


