
 



ค ำน ำ 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๒  วรรคสาม บัญญัติให้รัฐต้องรักษาวินัยการเงิน
การคลังเพ่ือให้ฐานะการเงินการคลังมีเสถียรภาพมั่นคงและยั่งยืน โดยกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังต้องมี
บทบัญญัติเกี่ยวกับกรอบการด าเนินการคลัง งนประมาณ วินัยรายได้ รายจ่าย ทั้งเงินงบประมาณและเงินนอก
งบประมาณ การรับทรัพย์สิน เงินคงคลังและหนี้สาธารณะ  ดังนั้น จึงได้ก าหรดพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศง ๒๕๖๑  หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน การตรวจสอบ มาตรา ๗๙ ให้กน่วยงานของรัฐจัดให้มีการ
ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริการจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด 

 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา               
เขต ๔๒ จังได้จัดท าการควบคุมภายในสถานศึกษา เพื่อให้การปฏิบัติงานต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด 

 บัดนี้ทางโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ได้ด าเนินการสรุปผลการประเมินควบคุมภายในสถาศึกษาเรียบร้อยแล้ว 
จึงขอน าส่งรายงานนี้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป 

 

 

       (นางสาวเบ็ญญาภา   ศรีเรืองพันธ์) 
        หัวหน้างานควบคุมภายในสถานศึกษา 

 
 

  



สำรบัญ 

 

ค าน า 
สารบัญ 
แบบ ปค. ๑ หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
แบบสรุป ปค. ๕ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
กลุ่มบริหารวิชาการ 
การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control self assessment : csa)  
แบบ ปค. ๔ 
แบบ ปค. ๕ 
กลุ่มบริการงบประมาณ 
การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control self assessment : csa)  
แบบปค. ๔ 
แบบ ปค. ๕ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control self assessment : csa)  
แบบปค. ๔ 
แบบ ปค. ๕ 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control self assessment : csa)  
แบบปค. ๔ 
แบบ ปค. ๕ 
 
 
  



แบบ ปค. ๑ 

หนังสือรับรองกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 

เรียน   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๔๒ 

โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์  ได้ประเมินผลการควบคุมภายใน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๖๒  ด้วยวิธีการที่โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ก าหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา 
และโปร่งในรวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 

จากผลการประเมินดังกล่าว โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความ
เพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การก ากับดูแลของเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ สรุปได้ดังนี้ 

                   กลุ่มบริหำรวิชำกำร 
                   พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
                   ๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
                       การด าเนินงานเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจาก 
                       - ขาดความร่วมมือของคณะท างาน  
                       - ขาดความร่วมมือของนักเรียน 
                        - มีการรายงานผลล่าช้า 
                   ๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน  
                       - ก าหนดมาตรการการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
                       - แจ้งแนวทางการปฏิบัติให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
                       - ก าหนดปฏิทินติดตามการด าเนินงาน 
                   กลุ่มบริหำรงบประมำณ 
                   มาตรฐานการบริหารงบประมาณของโรงเรียน 
                   ๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
                       - ขาดความรู้ความเข้าใจระเบียบ 
                       - บุคคลากรท างานมีน้อย 
                   ๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
                       - จัดอบรมชี้แจงเรื่องระเบียบการเก็บพัสดุ 
                   กลุ่มบริหำรงำนบุคคล  
                   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ผ่านการประเมินวิทยฐานะ 
                   ๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
                       - ขาดท่ีปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญที่จะให้ค าแนะน า 
                        



๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
    - โรงเรียนประสานให้มีที่ปรึกษาในการจัดท าผลงาน และสนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายในการ

จัดท าผลงาน 
กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 

                  งานอาคารและสถานที่ 
                   ๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
                       - สารสนเทศยังไม่เป็นปัจจุบัน 
                       - งบประมาณท่ีได้รับน้อยมาก 

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
    - ก าหนดการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
    - แจ้งแนวปฏิบัติให้ผู้รับผิดชอบทราบ 
    - ก าหนดปฏิทินการท างานที่ชัดเจน  
 
 

                                                ลายมือชื่อ 
           (นายอดิศักดิ์  อินทรชื่น) 

                                                                            ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
                           วันที่ ๓๑  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  



โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
รำยงำนกำรติดตำมกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกจิ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืน ๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ / 
วัตถุประสงค์ 

(๑) 

ความเสีย่ง 
(๒) 

การควบคุมภายในที่
ยังมีอยู่ 

(๓) 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

(๔) 

ความเสีย่งท่ียังมีอยู ่
(๕) 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

(๖) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

(๗) 

วิธีการติดตามและสรุปผล
การ ประเมินผล / 

ข้อคิดเห็น 
(๘) 

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
เพื่อเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียน 

ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

๑) ศึกษาวิเคราะห์
ข้อมูล 
๒) วางแผนการ
พัฒนาให้ครอบคลุม
ทุกมาตรฐาน 
๓) จัดกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู ้
๔) ด าเนินการ
ติดตามและ
ประเมินผล 
๕) สรุปและรายงาน
ผล 

กิจกรรมการควบคุมที่
ก าหนดไว้มีการปฏบิัติ
ซึ่งสามารถลดความ
เสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง 

แต่ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด

ไว ้

๑) กิจกรรมการเรียนรู้
ไม่สอดคล้องตาม
มาตรฐานและตัวช้ีวัด 
๒) ครูขาดทักษะในการ
ใช้สื่อ 
๓) ขาดความร่วมมือจาก
ครูผูส้อน 

๑) ก าหนดให้ครูทุกคน
จัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู ้
 
๒) ก าหนดให้ครูใช้สื่อ
ในการสอน 
 
๓) จัดให้มีการนิเทศ 
ติดตาม การจัดการ
เรียนการสอน โดยการ
สังเกตุการสอนของคร ู

กลุ่มบรหิารงาน
วิชาการ 

๓๑ มีนาคม 
๒๕๖๒ 

๓๑ มีนาคม 
๒๕๖๒ 

 
๓๑ มีนาคม 

๒๕๖๒ 

จากการตดิตามผลการ
ด าเนินการควบคุมภายใน 
พบว่า 
๑) ครูจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้บางส่วน และยังขาด
การให้ความร่วมมือบางส่วน 
๒) การใช้สื่อของครูผูส้อน บาง
คนยังขาดทักษะในการใช้งาน 
๓) จากการนิเทศติดตาม การ
จัดการเรียนการสอน โดยการ
สังเกตุการสอนของครูทุกคน 
ส่วนใหญ่เป็นไปตามมาตรฐาน 
สรุปผลการด าเนินการจดัการ
เรียนการสอน สามารถลด
ความเสีย่งลงได้ในระดับหนึ่ง  
แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค ์

แบบติดตาม ปค. ๕ 



๒. กำรวิเครำะห์ตำมแบบประเมินกำรควบคุมภำยในด้วยตนเอง ( CONTROL SELF ASSESSMENT : CSA ) 
๑. ให้วิเคราะห์ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหน่วยงานหรือภารกิจตามแผนการด าเนินการหรือภารกิจอ่ืน ๆ ที่ส าคัญ 
   ของหน่วยงานพร้อมระบุวัตถุประสงค์ จ านวน ๑ เรื่อง   

๑.๑ เรื่อง พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
๑.๒ วัตถุประสงค์  เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ให้สูงขึ้น 

๒. ภารกิจนั้นมีข้ันตอนหรือกระบวนการปฏิบัติอะไรบ้าง หรือท าอย่างไรที่จะท าให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
    ๒.๑ ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาผลการเรียนของนักเรียน 
    ๒.๒ สร้างทีมงานจัดท าแนวทางในการแก้ปัญหาผลการเรียนของนักเรียน ก าหนดเป้าหมาย มาตรฐานของ
โรงเรียน 
    ๒.๓ ตั้งคณะท างานรับผิดชอบ ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาผลการเรียนของนักเรียน 
    ๒.๔ มีการนิเทศก ากับติดตามการด าเนินงาน 
    ๒.๕ สรุปรายงานผล 
     
๓. ให้วิเคราะห์ว่าขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติจริง ( จากข้อ ๒ ) ในขณะประเมิน ปฏิบัติอย่างไร 

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติ ( จากข้อ ๒ ) กิจกรรมที่ปฏิบัติ 
๑) ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาผลการเรียนของนักเรียน 
 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนงทางการปฏิบัติงาน 

๒) สร้างทีมงานจัดท าแนวทางในการแก้ปัญหาผลการ
เรียนของนักเรียน ก าหนดเป้าหมาย มาตรฐานของ
โรงเรียน 

- มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานและสร้างทีมงาน
ผู้รับผิดชอบ 

๓) ตั้งคณะท างานรับผิดชอบ ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาผล
การเรียนของนักเรียน 

- มีการด าเนินงานและรายงานผล แต่ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

๔) มีการนิเทศก ากับติดตามการด าเนินงาน - มีการนิเทศและติดตาม 

๕) สรุปรายงานผล - ด าเนินการติดตามและสรุปรายงานผล 

 
๔. ขั้นตอนหรือกระบวนการที่ปฏิบัติอยู่เป็นอย่างไร (บรรลุวัตถุประสงค์ / ไม่บรรลุวัตถุประสงค์) ถ้าไม่บรรลุ 
   วัตถุประสงค์มีความเสี่ยงอะไร 

๔.๑ จากการประเมิลผลการควบคุม พบว่า กิจกรรมการควบคุมท่ีก าหนดไว้ มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความ 
      เสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

    ๔.๒ ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยง  จากการด าเนินงานพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนยังไม่
บรรลุวัตถุประสงค์  เนื่องจากการด าเนินงานและรายงานผลไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
  



๕. จากผลการประเมิน ถ้าพบว่ายังมีความเสี่ยงอยู่ (ปัญหา) เกิดจากสาเหตุอะไร จะแก้ไขอย่างไร ใครเป็นคนแก้ไข 

ปัญหา / สาเหตุ การแก้ไข (การปรับปรุงการควบคุม) ก าหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ 
 
ปัญหา : การด าเนินงานและรายงานผล
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
สาเหตุ : ๑) ขาดความร่วมมือของ
คณะท างาน 
           ๒) ขาดความร่วมมือจาก
นักเรียน 
           ๓) มีการรายงานผลล่าช้า 
 

 
 
 
๑) ประชุมก าหนดมาตรการ 
๒) ประชุมนักเรียนและผู้ปกครอง 
๓) การติดตามผลการด าเนินการอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง 
 

 
 
 
ธันวาคม ๒๕๖๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
มีนาคม ๒๕๖๓ 
 

 

  



โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
รายงานผลการประเมนิองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม             
    ผู้บริหารได้ส่งเสริม สร้างบรรยากาศด้านการเรียน 
จัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน   
 
๒. การประเมินความเสี่ยง           
    มีการก ากับติดตามและนิเทศการจัดการเรียนการ
สอนของครูอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
 
 
 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
    มีการแบ่งแยกหน้าที่งานภายในกลุ่มบริหารงาน
วิชาการอย่างเหมาะสม โดยอาศัยกระบวนการติดตาม 
ก ากับ ดูแลอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 

 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    มีระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงานวิชาการท่ีต้อง
ปฏิบัติและรายงานผลการด าเนินการ โดยน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานเป็นประจ า อย่าง
ต่อเนื่อง สม่ าเสมอ 
 
๕. การติดตามประเมนิผล 
    มีการติดตามผลการด าเนินการ โดยมีการแก้ไข
ข้อบกพร่อง และมีการติดตามประเมินผลอย่าง
สม่ าเสมอ 
 

 
- สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในภาพรวมมีความ
เหมาะสม และมีส่วนท าให้การควบคุมภายในมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
- กลุ่มงานบริหารวิชาการมีการประเมินความเสี่ยง ต่าง 
ๆ รวมถึงการก าหนดแนวทางการป้องกันที่อาจเกิดขึ้น
ในอนาคตจากปัจจัยต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 
 
- ในภาพรวมกลุ่มบริหารงานวิชาการมีการจัดกิจกรรมที่
เพียงพอ เหมาะสมสอดคล้องกับกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงตามสมควร โดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วน
หนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ โดยผู้บริหารและรอง
ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ มีการก ากับ
ติดตาม ดูแลอย่างต่อเนื่อง 
 
 
- ข้อมลูสารสนเทศมีความเหมาะสม คือ มีระบบ
สารสนเทศที่สามารถน ามาใช้งานได้อย่างครอบคลุมใน
หน่วยงานและต้นสังกัด 
 
 
 
- ระบบการติดตามประเมินผล มีความเหมาะสม โดยมี
รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการคอยก ากับ 
ติดตาม มีการวางแผนการด าเนินงานอย่างต่อนเอง มี
การปรับปรุงงาน รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
 

 
 
 
 

แบบ ปค. ๔ 



ผลการประเมนิโดยรวม 
 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ กลุ่มบริหารวิชาการ ได้ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในครบ ๕ 
องค์ประกอบแล้ว ปรากฎว่า มีการก าหนดกิจกรรมควบคุมภายใน แต่จากการด าเนินงานพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์  เนื่องจากการด าเนินงานและรายงานผลไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 
 
 

ชื่อผู้รายงาน 
                                                                     (นายตระศักดิ์  แสงภักดี) 

                                                                   ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
                                                            วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒





โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์  กลุ่มบริหารวิชาการ 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
                                                                                                                   ลงชื่อ 

             (นายตระศักดิ์  แสงภักดี)                         
                                                                                                                               ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชการ 
                                                                                                                                   วันที่ ๓๑ เดือน  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒  

ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค ์(๑) 

ความเสีย่ง 
(๒) 

การควบคุมภายในที่ยังมีอยู ่
(๓) 

การประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

(๔) 

ความเสีย่งท่ียังมีอยู ่
(๕) 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

(๖) 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
(๗) 

 
๑) การพัฒนาผลสมัฤทธ์ิของนักเรียน 
     ๑.๑) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
ให้สูงข้ึน 

 
 
นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนต่ า 

 
 
๑) ประชุมก าหนด
มาตรการ 
๒) ประชุมนักเรียนและ
ผู้ปกครอง 
๓) การตดิตามผลการ
ด าเนินการอยา่งเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 

 
 
กิจกรรมการควบคุมที่ก าหนด
ไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลด
ความเสีย่งได้ แตย่ังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

 
 
การด าเนินงานเพื่อ
เพิ่มผลสัมฤทธ์ิของ
นักเรียนไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ เนื่องจาก 
๑) ขาดความร่วมมือ
ของคณะท างาน 
           ๒) ขาดความ
ร่วมมือจากนักเรียน 
           ๓) มีการ
รายงานผลล่าช้า 

 
 
๑) ก าหนดมาตรการ
การด าเนินงานอย่าง
ชัดเจน 
๒) แจ้งแนวทางการ
ปฏิบัติให้ผูเ้กี่ยวข้อ
ทราบ 
๓) ก าหนดปฏิทิน
ติดตามการด าเนินงาน 

 
 
 
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

กลุ่มบรหิารงานวิชาการ 
 
#๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

กลุ่มบรหิารงานวิชาการ 
 
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 

กลุ่มบรหิารงานวิชาการ 

แบบ ปค. ๕ 



๒. กำรวิเครำะห์ตำมแบบประเมินกำรควบคุมภำยในด้วยตนเอง ( CONTROL SELF ASSESSMENT : CSA ) 
๑. ให้วิเคราะห์ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหน่วยงานหรือภารกิจตามแผนการด าเนินการหรือภารกิจอ่ืน ๆ ที่ส าคัญ 
   ของหน่วยงานพร้อมระบุวัตถุประสงค์ จ านวน ๑ เรื่อง   

๑.๑ เรื่อง งานอาคารสถานที่ 
๑.๒ วัตถุประสงค์  เพ่ือให้มีอาคารและสถานที่มีความพร้อมต่อการใช้งานและมีความปลอดภัยต่อนักเรียนอย่าง 
                      เพียงพอ 

๒. ภารกิจนั้นมีข้ันตอนหรือกระบวนการปฏิบัติอะไรบ้าง หรือท าอย่างไรที่จะท าให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
    -  ตั้งคณะครูดูแลควบคุมอาคารเรียนอาคารประกอบ 
    -  แต่งตั้งนักการดูแลท าความสะอาดพ้ืนที่อาคารเรียน อาคารประกอบ 
    -  จัดสรรงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมส่วนที่ช ารุด  ของบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ ห้องเรียน 
ฯลฯ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี 
     
๓. ให้วิเคราะห์ว่าขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติจริง ( จากข้อ ๒ ) ในขณะประเมิน ปฏิบัติอย่างไร 

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติ ( จากข้อ ๒ ) กิจกรรมที่ปฏิบัติ 
๑) ประชุมครูและลูกจ้าง เพ่ือส ารวจห้อง อาคารเรียน 
อาคารประกอบ ห้องน้ า ห้องส้วม ว่าอยู่ในสภาพพร้อม
ใช้หรือไม่ ช ารุดอย่างไร 

- ประชุมท าความตกลง และมอบหมายงาน 

๒) งานอาคารสถานที่ และพัสดุโรงเรียนน ามาจัดอันดับ
ความส าคัญ ก่อนหลัง 

- ประชุมผู้รับผิดชอบและก าหนดเป้าหมาย 

๓) จัดสรรงบประมาณของโรงเรียนซ่อมแซม เร่งด่วน - ด าเนินการปรับปรุงโดยนักการและหาช่างมา
ด าเนินการ 

๔) ของบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซม 

- 

๕) ประเมินการใช้งานและความปลอดภัยของการใช้ - ประชุมและประเมินตนเองท ารายงานในเวลาที่ 
  ก าหนด 

๖) แต่งตั้งครูและนักการดูแลรับผิดชอบแต่ละอาคารแต่
ละพ้ืนที่ 

- 

๗) ติดตามสรุปรายงานผล - ด าเนินงานสรุปและรายงานผล 

 
๔. ขั้นตอนหรือกระบวนการที่ปฏิบัติอยู่เป็นอย่างไร (บรรลุวัตถุประสงค์ / ไม่บรรลุวัตถุประสงค์) ถ้าไม่บรรลุ 
   วัตถุประสงค์มีความเสี่ยงอะไร 

๔.๑ จากการประเมิลผลการควบคุม พบว่า กิจกรรมการควบคุมท่ีก าหนดไว้ มีการปฏิบัติสามารถลดความเสี่ยง 
      ได้ แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

 
 



    ๔.๒ ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยง  จากการด าเนินงานมาตรฐานของโรงเรียน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
เนื่องจากการด าเนินงานและการรายงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด      

๕. จากผลการประเมิน ถ้าพบว่ายังมีความเสี่ยงอยู่ (ปัญหา) เกิดจากสาเหตุอะไร จะแก้ไขอย่างไร ใครเป็นคนแก้ไข 

ปัญหา / สาเหตุ การแก้ไข (การปรับปรุงการควบคุม) ก าหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ 
 
ปัญหา : การด าเนินงานและรายงานผล
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
สาเหตุ : ๑) ขาดการประชุมชี้แจง
คณะท างาน 
           ๒) ข้อมูลสารสนเทศไม่เป็น
ปัจจุบัน 
           ๓) ผู้รับผิดชอบรายงานผล
ล่าช้า 
 

 
 
 
๑) ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ 
๒) สารสนเทศถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
๓) มีการติดตามผลอย่างต่อเนื่องและ 
   เป็นระบบ 
 

 
 
 
๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
 

 

  



โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
รายงานผลการประเมนิองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม             
    เพ่ือให้มีอาคารเรียน อาคารประกอบ และสถานที่ 
ที่มีความพร้อมและปลอดภัยต่อการใช้งานอย่าง
เพียงพอ   
 
๒. การประเมินความเสี่ยง           

 
 
 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
 

 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
 
๕. การติดตามประเมนิผล 
 
 

 
- สภาพแวดล้อมด้านอาคารและสถานที่ มีความพร้อม 
  ในการใช้งาน และปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 
 
 
- แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบส ารวจ รับผิดชอบ  
  ตั้งงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือให้ 
  พร้อมต่อการใช้งาน 
 
- ค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ และตรวจสอบอาคารและ 
  สถานที่อย่างสม่ าเสมอ และประสานกับภายนอก 
 
- ปรับปรุงสารสนเทศเป็นปัจจุบัน 
 
- มีการบันทึกข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ มีติดตาม 
  ตรวจสอบ ก ากับดูแลอย่างต่อเนื่อง 

 
ผลการประเมนิโดยรวม 
 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ได้ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบแล้ว ปรากฎ
ว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กลุ่มบริหารงานทั่วไป มีการควบคุมที่เหมาะสม และมีการด าเนินการภายใต้
งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด 
 
 

ชื่อผู้รายงาน 
                                                                     (นายไพบูลย์  วรนัยพินิจ) 

                                                                   ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
                                                         วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

แบบ ปค. ๔ 





โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์  กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 

                                                                                                                   ลงชื่อ 
             (นายไพบูลย์  วรนัยพินิจ)                         

                                                                                                                              ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
                                                                                                                                    วันที่ ๓๑ เดือน  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้งหน่วยงานของ
รัฐหรือภารกิจตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอ่ืน ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ / 
วัตถุประสงค ์

(๑) 

ความเสีย่ง 
(๒) 

การควบคุมภายในที่ยังมี
อยู ่
(๓) 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

(๔) 

ความเสีย่งท่ียังมีอยู ่
(๕) 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

(๖) 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
(๗) 

 
๑) งานอาคารและสถานท่ี 
     ๑.๑) เพื่อให้มีอาคารและสถานท่ีมีความ
พร้อมต่อการใช้งานและมีความปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 

 
 
เป็นอาคารที่ใช้งานมานาน
ต้องมีการปรับปรุง
ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี
และปลอดภัย 

 
 
๑) มีการแต่งตั้ง
คณะท างานรับผิดชอบ 
๒) มีการประเมินสรุปผล
รายงาน 
๓) มีการจดัท าสารสนเทศ
ที่เป็นปัจจุบัน 

 
 
กิจกรรมการควบคุมที่
ก าหนดไว้มีการปฏบิัติ 
สามารถลดความเสี่ยง แต่
ยังไม่บรรลุวตัถุประสงค์ที่
ก าหนดไว ้

 
 
๑) สารสนเทศข้อมลู
ยังไม่เป็นปัจจุบัน 
๒) งบประมาณที่
ได้รับน้อยมาก 

 
 
๑) ก าหนดการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจน 
๒) แจ้งแนวปฏิบัติให้ครู
รับผิดชอบทราบ 
๓) ก าหนดปฏิทินการ
ท างานท่ีชัดเจน 

 
 
๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
 
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
 
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 

แบบ ปค. ๕ 



๒. กำรวิเครำะห์ตำมแบบประเมินกำรควบคุมภำยในด้วยตนเอง (CONTROL SELF ASSESSMENT : CSA) 

๑. ให้วิเคราะห์ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหน่วยงานหรือภารกิจตามแผนการด าเนินการหรือภารกิจอ่ืน ๆ ที่ส าคัญ 
   ของหน่วยงานพร้อมระบุวัตถุประสงค์ จ านวน ๑ เรื่อง   

๑.๑ เรื่อง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ผ่านการประเมินวิทยฐานะ 
๑.๒ วัตถุประสงค์  ๑. เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง การจัดท าผลงานเพื่อ 
                           ประเมินวิทยฐานะ 
        ๒. เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ผ่านการประเมินวิทยฐานะ         

๒. ภารกิจนั้นมีข้ันตอนหรือกระบวนการปฏิบัติอะไรบ้าง หรือท าอย่างไรที่จะท าให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
    ๑.  ศึกษาหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ 
    ๒. ศึกษาสาเหตุที่ครูไม่ผ่านการประเมินวิทยฐานะ 
    ๓. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรม 
    ๔. นิเทศติดตามให้ความช่วยเหลือ 
 
๓. ให้วิเคราะห์ว่าขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติจริง ( จากข้อ ๒ ) ในขณะประเมิน ปฏิบัติอย่างไร 

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติ ( จากข้อ ๒ ) กิจกรรมที่ปฏิบัติ 
๑) ศึกษาหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ ๑. ให้ความรู้ ความเข้าใจหลักเกณฑ์ การประเมิน 

    วิทยฐานะ 

๒) ศึกษาสาเหตุที่ครูไม่ผ่านการประเมินวิทยฐานะ ๒. หาสาเหตุและท าความเข้าใจเกี่ยวกับการที่ครูไม่ 
    ผ่านวิทยฐานะ 

๓) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรม ๓. ครูได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดท าผลงาน 

๔) นิเทศติดตามให้ความช่วยเหลือ ๔. ครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านการประเมิน 
    และมีวิทยฐานะสูงขึ้น 

 
๔. ขั้นตอนหรือกระบวนการที่ปฏิบัติอยู่เป็นอย่างไร (บรรลุวัตถุประสงค์ / ไม่บรรลุวัตถุประสงค์) ถ้าไม่บรรลุ 
   วัตถุประสงค์มีความเสี่ยงอะไร 

๔.๑ จากการประเมิลผลการควบคุม พบว่า ข้าราชการครูผู้ประสงค์เลื่อนวิทยฐานะได้มีการศึกษาหลักเกณฑ์การ 
      ประเมิน และโรงเรียนมีการสนับสนุนในการส่งครูเข้ารับการอบรมและให้ค าปรึกษาในการจัดท าผลงาน 

    ๔.๒ ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยง  – 
 
  



๕. จากผลการประเมิน ถ้าพบว่ายังมีความเสี่ยงอยู่ (ปัญหา) เกิดจากสาเหตุอะไร จะแก้ไขอย่างไร ใครเป็นคนแก้ไข 

ปัญหา / สาเหตุ การแก้ไข (การปรับปรุงการควบคุม) ก าหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ 
 
ปัญหา : ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไม่ผ่านการประเมินวิทย
ฐานะ 
สาเหตุ : ขาดท่ีปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญ
ที่จะให้ค าแนะน า 
 

 
 
 
 
โรงเรียนประสานให้มีที่ปรึกษาในการ
จัดท าผลงาน และสนับสนุนให้มีการ
สร้างเครือข่ายในการจัดท าผลงาน 
 

 
 
 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

 

 

  



โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
รายงานผลการประเมนิองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมนิ / ข้อสรุป  
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม             
    ๑.๑ ปรัชญาและรูปแบบการท างานในองค์กร มี
การกระจายอ านาจโดยเน้นผลส าเร็จของงาน 
    ๑.๒ มีความซื่อสัตย์และจริยธรรม 
    ๑.๓ นโยบายวิธีบรหิารด้านบุคลากร   
    ๑.๔ กลไกการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
๒. การประเมินความเสี่ยง           
    การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 
 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
    มีการก าหนดกิจกรรม การควบคุมท่ีมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพ่ือป้องกัน และลด
ความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึน และ
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในที่ดี 

 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
 
 
๕. การติดตามประเมนิผล 
 

 
๑.๑ ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดี และสนับสุนนการ 
      ปฏิบัติงาน 
๑.๒ ผู้บริหารส่งเสริม และสนบัสนุนให้บุคลากรได้ 
      ปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์ และมีจริยธรรม 
๑.๓ มีมาตรฐานส่งเสริมการท างานเป็นทีม ทุกคนมี 
      สว่นร่วม 
๑.๔ มีการให้ค าปรึกษา แนะน า ก ากับติดตามและฃ 
      ประเมิน 
 
- ได้น าความเสี่ยงจากการวิเคราะห์มาจัดท าแผน 
  บริหารความเสี่ยง และมีการด าเนินการตามแผน 
  และสรุปประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 
 
 
- งานบริหารบุคคลมีการก าหนดการแบ่งแยกหน้าที่  
  การปฏิบัติอย่างชัดเจนตามมาตรฐานก าหนด 
  ต าแหน่ง 
 
 
- งานบริหารบุคคลมีการด าเนินการจัดท าสารสนเทศ 
  ให้เป็นปัจจุบัน 
 
- มีการก ากับ ดูแล ติดตามอย่างสม่ าเสมอ 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ปค. ๔ 



ผลการประเมนิโดยรวม 
 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ได้ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบแล้ว ปรากฎ
ว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพียงพอเหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มบริหารงานบุคคล มีการควบคุมที่
เหมาะสม และมีการก ากับ ดูแล ติดตามอย่างสม่ าเสมอ 
 
 
 

ชื่อผู้รายงาน 
                                                                     (นางรวิวรรณ  จันทรชื่น) 

                                                                   ต าแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานบุคคล 
                                                             วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒





โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
ลงชื่อ 
             (นางรวิวรรณ  จันทรชื่น)                         

                                                                                                                                 ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
                                                                                                                                  วันที ่๓๑ เดือน  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกจิ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืน ๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค ์
(๑) 

ความเสีย่ง 
(๒) 

การควบคุมภายในที่ยังมีอยู ่
(๓) 

การประเมินผลการควบคุมภายใน 
(๔) 

ความเสีย่งท่ียังมีอยู ่
(๕) 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

(๖) 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
(๗) 

 
๑) เพื่อให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความรู้ ความ
เข้าใจ เรื่อง การจัดท าผลงาน 
เพื่อประเมินวิทยฐานะ 
๒) เพื่อพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้ผ่านการ
ประเมินวิทยฐานะ 
 
 
 
 

 
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาไมผ่่านการ
ประเมินวิทยฐานะ 

 
๑) ศึกษาหลักเกณฑ์การ
ประเมินวิทยฐานะ 
๒) ศึกษาสาเหตุที่ครไูมผ่่าน
การประเมินวิทยฐานะ 
 ๓) ส่งเสริมสนบัสนุนให้ครู
เข้ารับการอบรม 
๔) นิเทศติดตามให้ความ
ช่วยเหลือ 

 
จากการประเมินผลการควบคมุ 
พบว่า ข้าราชการครู ผูป้ระสงค์เลือ่น
วิทยฐานะไดม้ีการศึกษาหลักเกณฑ์
การประเมินและโรงเรียนมีความ
สนับสนุนในการส่งครเูข้ารับการ
อบรม และหน่วยงานต้นสังกดั ไดจ้ัด
อบรมการเลื่อนวืทยฐานะ  แตย่ังมี
ปัญหาในส่วนของค าปรึกษาในการ
จัดท าผลงาน จึงได้วางแผนควบคมุ
ต่อไป 

 
ขาดที่ปรึกษาหรือ
ผู้เชี่ยวชาญที่จะให้
ค าแนะน า 

 
โรงเรียนประสานให้มีที่
ปรึกษาในการจัดท า
ผลงาน และสนับสนุนให้
มีการสร้างเครือข่ายใน
การจัดท าผลงาน 

 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

แบบ ปค. ๕ 



  



๒. กำรวิเครำะห์ตำมแบบประเมินกำรควบคุมภำยในด้วยตนเอง (CONTROL SELF ASSESSMENT : CSA) 

๑. ให้วิเคราะห์ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหน่วยงานหรือภารกิจตามแผนการด าเนินการหรือภารกิจอ่ืน ๆ ที่ส าคัญ 
   ของหน่วยงานพร้อมระบุวัตถุประสงค์ จ านวน ๑ เรื่อง   

๑.๑ เรื่อง มาตรฐานการบริหารงบประมาณของโรงเรียน 
๑.๒ วัตถุประสงค์  เพ่ือใหโ้รงเรียนสามารถบริหารจักการตามนโยบาย ระเบียบข้อบังคับอย่างมีประสิทธิภาพเกิด 
      ประสิทธิผลตามเป้าหมาย ผู้รับบริการพึงพอใจและพัฒนาสู่ความเป็นเลิสถูกต้องความระเบียบการบริหาร 
      การเงิน บัญชี และพัสดุ 

 
๒. ภารกิจนั้นมีข้ันตอนหรือกระบวนการปฏิบัติอะไรบ้าง หรือท าอย่างไรที่จะท าให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
    ๒.๑ ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการจัดการบริหารงบประมาณของโรงเรียน หลักเกณฑ์นโยบาย ระเบียบข้อบังคับ
ต่าง ๆ 
    ๒.๒ สร้างทีมงาน มอบหมายคณะท างานรับผิดชอบบริหารจักการ ด าเนินการตามนโยบายโรงเรียน และระเบียบ 
          กรมบัญชีกลาง ระเบียบกระทรวงการคลัง ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ ปี พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
    ๒.๓ การสื่อสาร เพ่ือแจ้งให้คณะท างานผู้รับผิดชอบ บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ 
    ๒.๔  คณะท างาน ผู้รับผิดชอบ ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานตามที่ก าหนด 
    ๒.๕ มีการประเมินตนเอง มีการรายงานผลการประเมินตนเองต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 
    ๒.๖ ติดตามและสรุปผล รายงานผล 
 
๓. ให้วิเคราะห์ว่าขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติจริง ( จากข้อ ๒ ) ในขณะประเมิน ปฏิบัติอย่างไร 

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติ ( จากข้อ ๒ ) กิจกรรมที่ปฏิบัติ 
๓.๑) ศึกษาวิเคราะห์แนงทางการจัดการบริการ
งบประมาณของโรงเรียนตามหลักเกณฑ์ นโยบาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนงทางการปฏิบัติงาน 
- ชี้แจงแนงทางการปฏิบัติงาน อธิบายรายละเอียด 
- ศึกษาระเบียบการเงิน บัญชี และพัสดุ อย่าง
ละเอียดถี่ถ้วย แม่นย า 

๓.๒) สร้างทีมงาน มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ - ออกค าสั่ง แต่งตั้งคณะท างาน และผู้รับผิดชอบ 

๓.๓) สื่อสาร เพ่ือให้คณะท างานมีความรู้ และความ
เข้าใจ 

- มีการประชุมชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
ความส าคัญในการท างาน ตามกฎระเบียบข้อบังคับ 
- สามารถศึกษา ค้นคว้าจากสื่อได้หลายช่องทาง 

๓.๔) คณะท างานผู้รับผิดชอบ - ต้องมีการก าเนินงานและรายงานผล แต่ไม้เป็นไป
ตามก าหนดของปฏิทิน 

๓.๕) มีการประเมินตนเอง - ประชุมการประเมินตนเอง และรายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชาของโรงเรียน 

๓.๖) ติดตาม สรุปผล - ด าเนินการติดตามและสรุปผล รายงานผล ต่อ
ผู้บังคับบัญชาของโรงเรียน 

 



๔. ขั้นตอนหรือกระบวนการที่ปฏิบัติอยู่เป็นอย่างไร (บรรลุวัตถุประสงค์ / ไม่บรรลุวัตถุประสงค์) ถ้าไม่บรรลุ 
   วัตถุประสงค์มีความเสี่ยงอะไร 

๔.๑ จากการประเมิลผลการควบคุม พบว่า กระบวนการหรือขั้นตอนที่ปฏิบัติ สามารถลดความเสี่ยงได้ 
    ๔.๒ ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยง  – 
 
๕. จากผลการประเมิน ถ้าพบว่ายังมีความเสี่ยงอยู่ (ปัญหา) เกิดจากสาเหตุอะไร จะแก้ไขอย่างไร ใครเป็นคนแก้ไข 

ปัญหา / สาเหตุ การแก้ไข (การปรับปรุงการควบคุม) ก าหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ 
 
ปัญหา : บุคลากรขาดความรู้ ความ
เข้าใจ กฎระเบียบข้อบังคับ 
สาเหตุ : ไม่ได้ศึกษากฎระเบียบ 
 

 
 
 
โรงเรียนต้องจัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง 
กฎระเบียบ การเงินบัญชี และพัสดุให้ก
แก่บุคลากรและผู้ปฏิบัติ 
 

 
 
 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
 

 

  



โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ กลุ่มบริหารงบประมาณ 
รายงานผลการประเมนิองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(๑) 
ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 

(๒)  
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม             
    ๑.๑ ทีมงานปฏิบัติงานตามข้ันตอน 
    ๑.๒ ศึกษาระเบียบ  
    ๑.๓ มีความซื่อสัตย์สุจริต   
     
๒. การประเมินความเสี่ยง           
    การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 
 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
    มีการก าหนดกิจกรรม การควบคุมท่ีมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพ่ือป้องกัน และลด
ความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึน และ
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในที่ดี 

 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
 
๕. การติดตามประเมนิผล 
 

 
ผู้บริหารให้การสนับสนุน นิเทศ แนะน าอย่างดี 
 
 
 
 
น าความเสี่ยงมาวิเคราะห์แก้ไขปัญหา จัดท าแบบและ
ปฏิบัติงานตามแบบ และสรุปผล 
 
 
มีการก าหนดแบ่งหน้าที่การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
 
 
 
 
มีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน 
 
มีการก ากับติดตาม ตรวจสอบ 

 
ผลการประเมนิโดยรวม 
 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ได้ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบแล้ว ปรากฎ
ว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพียงพอเหมาะสม กลุ่มบริหารงบประมาณ มีการควบคุมที่เหมาะสม และมีการ
ก ากับ ดูแล ติดตามอย่างสม่ าเสมอ 
 

ชื่อผู้รายงาน 
                                                                     (นางสุกัญญา  โต๋วสัจจา) 

                                                                   ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ     
                                                                  วันที ่๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒                     

แบบ ปค. ๔ 





โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์  กลุ่มบริหารงบประมาณ 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 
                                                                                                                      ลงชื่อ 

             (นางสุกัญญา  โต๋วสัจจา)                         
                                                                                                                                 ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
                                                                                                                                   วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 

ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้งหน่วยงานของ
รัฐหรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ

หรือภารกจิอื่น ๆ ท่ีส าคญัของหน่วยงาน
ของรัฐ / วัตถุประสงค ์

(๑) 

ความเสีย่ง 
(๒) 

การควบคุมภายในที่ยังมี
อยู ่
(๓) 

การประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

(๔) 

ความเสีย่งท่ียังมีอยู ่
(๕) 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

(๖) 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

(๗) 

 
๑) เพื่อให้ครูบุคลากรและผู้ปฏิบัตงิาน มี
ความรู้ความเข้าใจในระเบียบการคลังและ
พัสด ุ
๒) เพื่อใหก้ารบริหารงบประมาณถูกต้อง 
ได้มาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 

 
บุคลากรขาดความรู้
ความเข้าใจระเบียบ 

 
๑) ศึกษาหาความรู้ 
ระเบียบ 

๒) บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ต้องซื่อสัตยส์ุจรติ 
 ๓) ผู้บริหารนิเทศ
ติดตามเสมอ 

 
จากการประเมินผลทหให้
การฏิบัติงานชัดเจน ถูกต้อง 
เป็นไปตามนโยบาย 

 
ขาดความรู้ ความ
เข้าใจระเบยีบ
บุคลากรท างานมี่
น้อย 

 
จัดอบรมช้ีแจงเรื่อง
ระเบียบการพัสด ุ

 
กลุ่มบรหิาร
งบประมาณ 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

แบบ ปค. ๕ 



 


