
 

นางมะลิวรรณ ศรีนา 
ผอ.ตสน.สพป.สมุทรสงคราม 

แนวทางการจัดท ารายงาน 
การประเมินผลการควบคุมภายในประจ าปี 2565 



สพฐ. ก าหนดรายละเอียดของหน่วยงานดังนี้ 

 

หน่วยงาน 

 

หน่วยงานย่อย 

1. สพฐ.  

2. สพป./สพม. 

3. โรงเรียน 

ส านัก 

กลุ่ม/หน่วย 

งาน 



 

รายงาน           
การประเมินผล   

การควบคุมภายใน 
 

รายงาน 
การติดตาม 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 

  แบบ ปค.5 แบบตดิตาม ปค.5 

แบบฟอร์มของหนว่ยงานย่อย 



หนังสอืรับรอง
การ

ประเมินผล        
การควบคุม
ภายใน 

รายงาน         
การประเมิน
องค์ประกอบ
ของการ

ควบคุมภายใน 

รายงาน        
การ

ประเมินผล
การควบคุม
ภายใน 

รายงาน 
การติดตาม 

การประเมินผล
การควบคุม
ภายใน 

     แบบ ปค.1      แบบ ปค.4   แบบ ปค.5 แบบติดตาม ปค.5 

แบบฟอร์มของหน่วยงาน 

  แบบ ปค.6 

รายงาน        
การสอบทาน
การประเมินผล
การควบคุม
ภายในของ 

ตสน. 



การจัดท ารายงานการประเมินผล 
การควบคุมภายใน ประจ าปี 2565 

ส าหรับปีสิ้นสุด 
วันที่ 30 กันยายน  2565 



ขั้นตอนการจัดท ารายงาน 
ก. หน่วยงานย่อย (ส านัก/กลุ่ม/หน่วย/งาน) 

แบบ ปค.5 (ปี 64) 

แบบติดตาม ปค.5 

   แบบ ปค.5 (ปี 65) 

การประเมินการควบคุม 
ด้วยตนเอง (CSA) 

 

 ส่งหน่วยงาน(สพฐ./สพป./สพม./ร.ร.)  

ส าหรับปสีิ้นสุด วันที่ 30 ก.ย.65 
หน่วยงาน (สพฐ., สพป., สพม., โรงเรยีน) 



1. น าแบบ ปค.5 (ปี 64) มาติดตามผลการปฏิบัติงาน  

        แล้วสรุปลงในแบบติดตาม ปค. 5 (สพฐ.ก าหนดแบบ) 

ก. หน่วยงานย่อย (ส านัก,กลุ่ม/หน่วย,งาน) 



ส านัก/กลุ่ม/หน่วย/งาน...................... 
รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  

ณ วันที่ 30  กันยายน 2565 

ภารกิจตาม
กฎหมายที่จัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐ
หรอืภารกิจตาม

แผนการ
ด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆที่
ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

 

 
 
 
 

ความเส่ียง 

 

 

 
 

การ
ควบคุม
ภายในที่มี

อยู ่

 

 
 

การประเมนิผล 

การควบคุมภายใน 

 

 

 

ความเส่ียง 

ที่ยังมีอยู ่

 

 

 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 

 

 

 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

 

วิธกีาร 

ติดตามและ 

สรุปผลการประเมิน/ 

ข้อคดิเห็น 

 

(1) 

 

(2) 

 

 

(3) 

 

(4) 

 

(5) 

 

(6) 

 

(7) 

 

(8) 

แบบติดตาม ปค. 5 

ลายมือชื่อ.............................
ต าแหน่ง................................        
วันที.่....เดอืน.........พ.ศ.........         



ภารกจิตาม
กฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ
หรอืภารกิจตาม

แผนการด าเนนิการ
หรอืภารกิจอ่ืน ๆ   
ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

(1)                 

 

 

 

ช่อง 

 

 

 

(2)-( 6) 

 

 

 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

 

(7) 

 

 
 

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น 

 

 

 

(8) 

1. วิธีการติดตามติดตามจากอะไร   

 (เอกสาร/ สอบถาม/ สัมภาษณ์ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง)                   

2. แต่ละกิจกรรมได้ด าเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายในหรือไม่ อย่างไร 

3. สรุปผลการด าเนินงาน 

แบบติดตาม ปค. 5 

ส านัก/กลุ่ม/หน่วย/งาน...................... 
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน  

ณ วันที่ 30  กันยายน 2565 



2. การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (CSA) 



หลักการ : CSA เป็นกระบวนการสร้างความรับผิดชอบในการควบคุมภายในให้แกทุ่กคน 

                   ที่เป็นเจ้าของงานนั้น 

วิธีการ  

    1. น ากระบวนการปฏิบัตงิานกับวัตถุประสงค์ของงานมาเชือ่มโยงกัน  

         2. ระบุการควบคุมภายในที่มีอยู่ของงานนั้น 

         3. ประเมินความเสีย่งทีย่ังมีอยู่ 

ผลที่ได้/ประโยชน์ 

        1. ผู้ปฏิบัติเขา้ใจกระบวนการท างานและวัตถุประสงค์ของงานนั้น 

        2. เข้าใจความเสีย่งทีม่ีผลกระทบต่อวตัถุประสงค์ของงาน 

        3. สามารถก าหนดการควบคุมที่จ าเป็นเพื่อลดความเสีย่งในระดับยอมรับได้ 

        4. สามารถก าหนดแผนปฏบิัติเพื่อปรับปรุงการควบคุมภายในให้เหมาะสม 

การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง 
Control self  Assessment (CSA)  



ต้องการให้เกิดผลส าเร็จอะไร 

งานท่ีมีความเส่ียงสูง 

ขั้นตอนงาน 
       มอีะไรบ้าง 

  มวีัตถุประสงค์   
     (ย่อย) อะไรบ้าง  

เข้าใจความเสี่ยงที่    
      อาจกระทบต่อ 
      วัตถุประสงค(์หลัก) 

ม ีหรอืไม่/ ถ้ามี อะไรบ้าง เชน่ คู่มือการปฏบัิติงาน การรายงาน 
ถ้ามีประสทิธิภาพงานบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย (ไม่เสี่ยง) 
งานไม่บรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย (เสี่ยง) การควบคุมไม่มีประสทิธิภาพ 

ถ้างานยังมคีวามเสี่ยง 
       วเิคราะห์หาต้นเหตุ/สาเหตุ 
       เกิดจากอะไร (ปัจจัยภายใน 
       หรอืภายนอก) 

ก าหนดกิจกรรมการควบคุมใหม่หรือ 
       เพิ่มเตมิเพือ่ลดความเสีย่งให้อยูใ่น    
       ระดับที่ยอมรับได้ (แก้ทีต่้นเหต/ุสาเหตุ) 

( ที่มา:ปรับจากแนวทางวางระบบควบคุมภายในฯ, สตง.) 

การประเมนิการควบคุมด้วยตนเอง  
Control self  Assessment (CSA)  

กิจกรรมควบคุมท่ีมี 

ปัจจัยเส่ียงท่ียังมีอยู่ 

แผนปรับปรุง 
การควบคุม 

วัตถุประสงค์ 
ของงาน 

CSA 
ประเมินการควบคุม 

ด้วยตนเอง 

กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน 



ขั้นตอนการประเมนิการควบคุมด้วยตนเอง 

ขั้นตอนที่ 1. วิเคราะห์ภารกิจตามกฎหมาย    
                 ที่จัดตั้งหน่วยงานหรือภารกิจตาม  
                 แผนการด าเนินการหรือภารกิจ  
                 อื่น ๆ ที่ส าคัญของหนว่ยงานพร้อม 
                 ระบุวัตถุประสงค์  



โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
 

ความถีโ่ดยเฉลี่ย 
 

คะแนน 
 

สูงมาก 
 

สูง 
 

ปานกลาง 
 

น้อย 
 

น้อยมาก 

1 เดือนต่อคร้ังหรือมากกว่า 
 

1-6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน 5 ครั้ง 
 

1 ปี ต่อครั้ง 
 

2-3 ป ีต่อคร้ัง 
 

5 ปตี่อคร้ัง 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 



ผลกระทบของความเสี่ยงต่อหน่วยงาน 

 

ผลกระทบ 
 

มูลค่าความเสียหาย 
 

คะแนน 
 

สูงมาก 
 

สูง 
 

ปานกลาง 
 

น้อย 
 

น้อยมาก 

> 10 ล้านบาท 
 

> 2.5 แสนบาท – 10 ล้านบาท 
 

> 50,000 บาท – 2.5 แสนบาท 
 

> 10,000 บาท – 50,000 บาท 
 

ไม่เกิน 10,000 บาท 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 



ผลกระทบของความเสี่ยง 

โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง 

ระดับของความเสี่ยง 

5 4 3 2 1 0 

ต่ า 1 

กลาง ปาน 2 

สูง 3 

มาก สูง 4 

5 



ขั้นตอนการประเมนิการควบคุมด้วยตนเอง 

ขั้นตอนที่ 2 ภารกิจนั้นมีขัน้ตอนหรือ 
                กระบวนการปฏิบัตอิะไรบ้าง หรือ   
                ท าอย่างไรที่จะท าให้บรรลุตามวัตถุประสงค ์
                 



ขั้นตอนการประเมนิการควบคุมด้วยตนเอง 

ขั้นตอนที่ 3  วิเคราะห์ขั้นตอนหรือ 
                 กระบวนการที่ปฏิบัติอยู(่จากข้อ 2)  
                 ด าเนินการอย่างไร  



ขั้นตอนการประเมนิการควบคุมด้วยตนเอง 

ขั้นตอนที4่ ขั้นตอนหรือกระบวนการที่ปฏบิัติ  
                 อยู่เป็นอย่างไร (บรรลุวตัถุประสงค์ / 
                 ไม่บรรลุวัตถุประสงค์)ถ้าไม่บรรล ุ
                  วัตถุประสงค์มีความเสีย่งอะไร 



ขั้นตอนการประเมนิความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 5 จากผลการประเมิน ถ้าพบว่า                    
                ยังมคีวามเสี่ยงอยู่ (ปัญหา)เกิดจาก 
                สาเหตุอะไร จะแก้ไขอย่างไร  
                ใครเป็นคนแก้ไข  



 3. น าความเสี่ยงที่ยังหลงเหลอือยู่จากการตดิตาม ปค.5  
     และการประเมิน CSA มาหามาตรการ/แนวทาง            
     ในการควบคุม พร้อมทั้งก าหนด ผู้รับผิดชอบ                      
     และระยะเวลาด าเนินการแล้วสรุปลงใน แบบ ปค.5 



ส านัก/กลุ่ม/หน่วย/งาน............................. 
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  2565 

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดต้ังหน่วยงานของรัฐ

หรอืภารกิจตาม
แผนการด าเนินการ
หรอืภารกิจอื่นๆที่

ส าคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(1) 

 
 
 

ความเสี่ยง 

 

 
 

(2) 

 

 
 

การควบคุม
ภายในที่มอียู ่

 
 

(3) 

 
 

 

การประเมินผล 

การควบคุม
ภายใน 

 

(4) 

 

 
 

ความเสี่ยง 

ที่ยังมอียู ่

 
 

(5) 

 
 

 

การปรับปรุง
การควบคุม
ภายใน 

 

(6) 

 

 
 

หน่วยงาน 

ที่
รับผิดชอบ 

 

 

(7) 

 

 

 

( แต่ละ
กิจกรรม 
ให้ก าหนด
เสร็จและ
ผู้รับผดิชอบ) 

 

แบบ ปค. 5 

ลายมือชื่อ.............................
ต าแหน่ง................................      
วันที่.....เดือน.........พ.ศ.........         



 

สรุปขั้นตอนการจัดท ารายงาน 
ก. หน่วยงานย่อย (ส านัก/กลุ่ม/หน่วย/งาน) 

 

 
 

แบบ ปค.5 (ปี 64) 
 

 

แบบติดตาม ปค.5 
 

   
 แบบ ปค.5 (ปี 65) 

 

 
การประเมินการควบคุม

ด้วยตนเอง (CSA) 

 

      
ส่งแบบติดตาม ปค.5และ ปค.5 (ปี65)  
ให้หน่วยงาน(สพฐ./สพป./สพม./ร.ร.) 

 



  แบบที่จัดส่งให้ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                             

    - แบบ ปค. 5 

    - แบบติดตาม ปค. 5 

  แบบที่เก็บไว้ท่ี ส านัก/กลุ่ม/หน่วย/งาน                                                      

    - แบบ CSA 

สรุปแบบรายงานที่ส านัก/กลุ่ม/หน่วย/งาน  
ต้องด าเนินการ 



ข้ันตอนการจัดท ารายงาน 
ข.หน่วยงาน (สพฐ./สพป./สพม./ร.ร.) 

แบบ ปค.5 (ปี 64) ประเมิน 5 องค์ประกอบ  แบบ ปค.5 (กลุ่ม/งาน) 

แบบติดตาม ปค.5 แบบ ปค.4 

แบบ ปค.5 (ปี 65) 

แบบ ปค.1 แบบ ปค.6 

ส าหรับปสีิ้นสุด วันที่ 30 ก.ย.65 
หน่วยงาน (สพฐ., สพป., สพม., โรงเรยีน) 



 

ประกอบด้วย  
1.1 คณะกรรมการอ านวยการ 
          (ผอ.สพป./สพม.,รอง ผอ.เขต,ผอ.กลุ่มอ านวยการ) 
       - มีหน้าที่อ านวยการและก าหนดแนวทางการประเมินผล 
     1.2 คณะกรรมการจดัท ารายงานการประเมินผลของหน่วยงาน 
          (ผอ.สพป/สพม., รอง ผอ.เขต,ผอ.กลุ่มทกุกลุ่ม ยกเว้น     
          ผอ.ตสน.) 
       - มีหน้าที่ รวบรวมกลั่นกรองและสรุปผลการประเมินฯ 
          (แบบ ปค.1,4,5 และแบบติดตาม ปค.5) 
     

 

  ข. หน่วยงาน (สพฐ./สพป./สพม./โรงเรยีน)          

1. แต่งตั้งคณะกรรมการของหน่วยงาน 



     1.3 คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินผลของหน่วยงานย่อย 
           (ผอ.กลุ่ม,บุคลากรของกลุ่ม) 
         - มีหน้าที่ รวบรวมกลั่นกรองและสรุปผลการประเมินฯ                  
        (แบบ ปค.5 และแบบตดิตาม ปค.5) 
     1.4 ผู้สอบทานการควบคมุภายในของหน่วยงาน (ผอ.ตสน.) 
         - มีหน้าที่สอบทานรายงานและจัดท ารายงานการสอบทาน (แบบ ปค.6) 



   

ค าส่ัง สพป./สพม........................ 
ท่ี............................................... 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจ าปี 2565 
................................ 

         เพ่ือให้การด าเนินงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ สพป./สพม.... ประจ าปี 2565 
เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก าหน.............................................ดังนี ้
1.  คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 
          1.1  ผอ.สพป./สพม.                                                                         ประธาน 
          1.2 รอง ผอ.เขตท่ีรับผิดชอบกลุ่มอ านวยการ                                        รองประธาน 
          1.3 รอง ผอ.เขตทุกท่าน                                                                    กรรมการ 
          1.4 ผอ.กลุ่มอ านวยการ                                                   กรรมการและเลขานุการ 
       มีหน้าท่ี อ านวยการและก าหนดแนวทางการประเมินผล............. 
2. คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินผลของหน่วยงาน ประกอบด้วย 
          2.1  ผอ.สพป./สพม.                                                                         ประธาน 
          2.2 รอง ผอ.เขตท่ีรับผิดชอบกลุ่มอ านวยการ                                        รองประธาน 
          2.3 รอง ผอ.เขตทุกท่าน                                                                    กรรมการ 
          2.4 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ยกเว้น ผอ.ตสน.                                                    กรรมการ 
          2.5 ผอ.กลุ่มอ านวยการ                                                   กรรมการและเลขานุการ 
       มีหน้าท่ี รวบรวมกล่ันกรองและสรุปผลการประเมินฯ ตามแบบ ปค.1,4,5 แบบติดตาม ปค.5 

 
 

ตัวอย่างค าสั่ง 



       3. คณะกรรมการจัดท ารายงานประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานย่อย ประกอบด้วย 
            -  ผอ.กลุ่ม/หน่วย                                                                                ประธาน 
            - บุคลากรของกลุ่ม/หน่วย                                                                    กรรมการ 
            - เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบของกลุ่ม/หน่วย                                    กรรมการและเลขานุการ 
               มีหน้าท่ี รวบรวมกล่ันกรองและสรุปผลการประเมินฯ ตามแบบ ปค.5 และแบบติดตาม ปค.5,  
      4.  ผู้สอบทานการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
            – นาย/นาง/นางสาว.......................              ต าแหน่งผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
              มีหน้าท่ีสอบทานและจัดท ารายงานการสอบทานการประเมินผลฯ ตามแบบ ปค.6  

                      ท้ังนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                   ส่ัง ณ วันท่ี ......... เดือน........................ พ.ศ............ 
 
 
 
    ลงชื่อ ................................................. 
                      (.............................................) 
                                                                                     ต าแหน่ง ผอ.สพป./สพม. 

 
 
 

ตัวอย่างค าสั่ง 



2. น าแบบ ปค.5 (ป ี64) มาติดตามผลการปฏิบัติงาน      
แล้วสรุปลงในแบบติดตาม ปค.5 (สพฐ. ก าหนดแบบ) 



สพฐ./สพป./สพม./โรงเรียน...................... 
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน  

ณ วันที่ 30  กันยายน  2565 

ภารกิจตามกฎหมาย    
ที่จัดต้ังหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจ

ตามแผนการ
ด าเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของ
รัฐ/วัตถุประสงค์ 

(1)  

 

 

ความ
เสี่ยง  

 

 

     

 (2) 

 

การ
ควบคุม
ภายในที่

มีอยู ่

 

 
 

(3) 

 

 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 

 

 
(4) 

 

 

ความเสี่ยงทียังมีอยู ่

 

 

 

 

(5) 

 

 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 

 

 
(6) 

 

 

หน่วยงานที่
รับ 

ผิดชอบ 

 

  

(7) 

วิธีการ
ติดตามและ 

สรุปผลการ
ประเมิน/
ข้อคิดเห็น 

 

 
(8) 

แบบติดตาม ปค.5 

ลายมือชือ่........................... 
ต าแหน่ง................................  
วันที่.....เดือน.........พ.ศ.........          



สพฐ./สพป./สพม./โรงเรยีน....................... 
รายงานการติดตามการประเมินผลควบคุมภายใน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 

ภารกิจตาม
กฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ
หรอืภารกจิตาม

แผนการด าเนินการ
หรือภารกิจอ่ืนๆ      
ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค ์

(1)                    

 

 

 

 

ข่อง 

 

 
 

(2)-(6) 

 

 

 

 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 

 

(7) 

 

 

 

 

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น 

 

 

 

(8) 

1.วิธีการตดิตามตดิตามจากอะไร(เอกสาร/ สอบถาม/ สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง ) 

2. มีการด าเนนิงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมหรอืไม่  อย่างไร 

3. สรุปผลการด าเนนิงานให้ระบุเป็นเชิงปรมิาณ/คุณภาพ 
พร้อมทั้งให้ความเห็นว่าจะต้องท าแผนการปรับปรุงเพิ่มเตมิหรอืความเสี่ยงลดลง
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

แบบติดตาม ปค.5 



3. ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน   
   (5 องค์ประกอบ) แล้วสรุปลงในแบบ ปค. 4 



องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(1) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

(2) 

1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม 

2.  การประเมินความเสีย่ง 

3.  กิจกรรมการควบคุม 

4.  สารสนเทศและการสื่อสาร 

5. กิจกรรมการติดตามผล 

 

 

 

 

 

     สพฐ./สพป./สพม./โรงเรียน................................  
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนนิงานสิ้นสุดวันที่  30 กันยายน  2565 
แบบ ปค.4 

ลายมือชื่อ.............................. 
ต าแหน่ง.................................  
วันที.่....เดือน..........พ.ศ..........          

 

ผลการประเมินโดยรวม............................................................................................................................................. 

 



4. น าความเสี่ยงที่ยังหลงเหลอืจากแบบติดตาม ปค.5    
    และจากการประเมิน 5 องค์ประกอบ และแบบ ปค.5           
    ของส านัก/กลุ่ม/หน่วย/งานทีส่่งมาให้คณะกรรมการ  
    พิจารณาคัดเลือกกิจกรรมเพื่อจัดท า แบบ ปค.5       
    ของหน่วยงาน 



สพฐ./สพป./สพม./โรงเรียน...................... 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30  กันยายน  2565 

ภารกิจตาม
กฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ
หรอืภารกิจตาม

แผนการด าเนนิการ
หรอืภารกิจอ่ืนๆ      
ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

 

(1) 

 

 

 

ความ
เสี่ยง 

 

 

 

(2) 

 

 

 

การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

      

 

  

(3) 

 

 

 

การประเมินผล   
การควบคุมภายใน 

 

 

 

(4) 

 

 

 

ความเสี่ยง         
ที่ยังมีอยู่ 

 

 

 

(5) 

 

 

 

การปรับปรุง
การควบคุม
ภายใน 

 

 
 

(6) 

 

 

 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 

 

 

(7) 

( แต่ละ
กิจกรรม 
ให้ก าหนด
เสร็จและ
ผู้รับผดิชอบ) 

 

แบบ ปค.5 

ลายมือชื่อ............................. 
ต าแหน่ง................................  
วันที่.....เดือน.........พ.ศ. ........         



     5. น ารายละเอียดของความเสี่ยงที่มอียู่ใน แบบ ปค.5         
    มาลงใน แบบ ปค.1  



เรยีน   รมว.ศธ./เลขาธิการ กพฐ. /ผอ.สพป./สพม. 

วรรคที่ 1   (ชื่อหน่วยงาน) ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่............เดือน.............พ.ศ.......... 

               ด้วยวิธีการที่หน่วยงานก าหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ............  

วรรคที่ 2  จากผลการประเมินดังกล่าว(ชื่อหน่วยงาน) เห็นว่าการควบคมุภายในของหน่วยงานมีความเพยีงพอ…………………..... 

              ภายใต้การก ากับดูแลของ........................ 
วรรคที่ 3 อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคมุภายในในงบประมาณ............. สรุปได้ดังนี้ 

             กลุ่ม................... 

            1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคมุภายใน 
               1.1……………………............................................................................................................................................................……                                                        
                1.2………………………............................................................................................................................................................. 
            2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน                            
                2.1............................................................................................................................................................................ 
                2.2................................................................................................................................................................................... 
 

                                                                           ลายมือชื่อ............................................................................ 

                                                                                       (............................................................................) 

                                                                            ต าแหน่ง ( เลขาธิการ กพฐ./ผอ.สพป./สพม./ผอ.ร.ร.)  

                                                                                     วันที่ ............เดือน..............................พ.ศ...............  
                                                                                                                         

แบบ ปค. 1 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(ระดับหน่วยงานของรฐั) 



หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังก าหนดการปฏิบัตหิน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน ดังนี้ 

จัดท ารายงานแบบ ปค.6 

  บทบาทของผู้ตรวจสอบภายใน 

การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (CSA) 

สอบทานการประเมินผล 

สอบทานรายงาน  



 

 
รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ของผู้ตรวจสอบภายใน 
 

   
แบบ ปค.6 

เรยีน  ผอ. สพป. /ผอ.สพม. 
         ผู้ตรวจสอบภายในของ .....(ช่ือหน่วยงาน).......ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ส าหรับปีสิ้นสุด 
วันที ่…......เดอืน....................พ.ศ.......... ดว้ยวิธกีารสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าดว้ยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ 
การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  
         จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่าการควบคุมภายในของ...(ช่ือหน่วยงาน) 
มีความเพียงพอ ปฏิบัตติามอย่างต่อเน่ืองและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าดว้ยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม 
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 
         อย่างไรก็ดี มีขอ้ตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังน้ี 
      1. ความเส่ียง 
          1.1....................................................................................................................................................................................................... 
          1.2...................................................................................................................................................................................................... 
      2. การควบคุมภายในและหรอืการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
          2.1...................................................................................................................................................................................................... 
          2.2..................................................................................................................................................................................................... 
 
                                                                ลายมอืช่ือ.......................................................... 
                                                 ต าแหน่ง............................................................. 
                                                                                     วันที.่............... เดอืน..................พ.ศ. ................. 



แบบ ปค.5 (ปี 64) ประเมิน 5 องค์ประกอบ  แบบ ปค.5 (กลุ่ม/งาน) 

แบบติดตาม ปค.5 แบบ ปค.4 

แบบ ปค.5 (ปี 65) 

แบบ ปค.1 แบบ ปค.6 

 
สรุปขั้นตอนการจดัท ารายงาน 

ข.หน่วยงาน (สพฐ./สพป./สพม./ร.ร.) 
 



หน่วยงาน                                        

(สพฐ. /สพป./สพม./โรงเรียน) 

หน่วยงานย่อย 

(ส านัก/กลุ่ม/หน่วย/งาน) 

แบบรายงานที่ต้องจัดส่ง 
1. แบบ ปค.1( สพป./สพม. ต้องสรุปเน้ือหาของ
โรงเรียนด้วย) 
2. แบบ ปค.4 
3. แบบ ปค.5 
4. แบบติดตาม ปค.5 
5. แบบ ปค. 6 (เฉพาะ สพฐ. และสพป./สพม.) 
แบบรายงานที่เก็บไวใ้นหน่วยงาน 
แบบประเมิน 5 องค์ประกอบ 

                                                                                       

แบบรายงานที่จัดส่งให้หน่วยงาน 

1. แบบ ปค 5 

2. แบบติดตาม ปค.5 

แบบรายงานที่เก็บไวใ้นหน่วยงาน 

แบบ CSA 

สรุปแบบรายงานการควบคุมภายใน 



แนวทางการด าเนนิงานการประเมนิผล        
การควบคุมภายในของ สพม. ตั้งใหม่  

(20 เขต) 



ข้ันตอนการจัดท ารายงาน 
ก. หน่วยงานยอ่ย (กลุ่ม/หน่วย) 

แบบ วค.2 (ปี 64) 

แบบติดตาม วค.2 

   แบบ ปค.5 (ปี 65) 

การประเมินการควบคุม 
ด้วยตนเอง (CSA) 

    ส่งหน่วยงาน 
สพม. 

ส าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 ก.ย.65 
ของ สพม. 20 เขตใหม่ 



ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดต้ังหน่วยงานของรัฐ
หรอืภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรอืภารกิจ

อื่นๆที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรฐั/
วัตถุประสงค์ 

 

(1) 

 
 
 

สภาพแวดล้อม
การควบคุม 

 
 
 

(2) 

 

 
 

ความเส่ียงที่ส าคัญ 

 

 

 

(3) 

 

 
 

กิจกรรมการ
ควบคุมที่ส าคัญ 

 

 

(4) 

 

 
 

หน่วยงาน 

ที่
รับผิดชอบ 

 

(5) 

 

 
 

วิธีการติดตามและ 

สรุปผลการประเมิน/
ข้อคดิเห็น 

 

(6) 

 

 

 

กลุ่ม/หน่วย...................... 
รายงานการติดตามการจัดวางระบบควบคุมภายใน  

ณ วันที่ 30  กันยายน  2565 

แบบติดตาม วค.2 



กลุ่ม/หน่วย....................... 
รายงานการติดตามการจัดวางระบบการควบคุมภายใน  

ณ วันที่ 30  กันยายน  2565 

ภารกิจตาม
กฎหมาย ที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ
หรอืภารกิจตาม

แผนการด าเนนิการ
หรอืภารกิจอ่ืนๆ      
ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

(1)                    

 

 

 
 

ของ 

 

 

 

(2)-(4) 

 

 

 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

 
 

(5) 

 

 

 
 

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น 

 

 

 

(6) 

1. วิธีการติดตามติดตามจากอะไร(เอกสาร/ สอบถาม/ สมัภาษณ์ผูท้ี่เกี่ยวข้อง ) 

2. มีการด าเนนิงานตามกิจกรรมการควบคมุที่ส าคญัหรอืไม่  อย่างไร 

3. สรุปผลการด าเนนิงานให้ระบุเป็นเชิงปรมิาณ/คุณภาพ 
    พร้อมทั้งให้ความเห็นว่าจะต้องท าแผนการปรับปรุงการควบคมุภายในหรือไม่ 

แบบติดตาม วค.2 



ข้ันตอนการจัดท ารายงาน 
ของ สพม. 20 เขตใหม่ 

แบบ วค.5 (ปี64) ประเมิน 5 องค์ประกอบ  แบบ ปค.5 (กลุ่ม/งาน) 

แบบติดตาม วค.5 แบบ ปค.4 

แบบ ปค.5 (ปี 65) 

แบบ ปค.1 แบบ ปค.6 

ส าหรับปสีิ้นสุด วันที่ 30 ก.ย.65 
ของ สพม. 20 เขตใหม ่



ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดต้ังหน่วยงานของรัฐ

หรอืภารกิจตาม
แผนการด าเนินการ
หรอืภารกิจอื่นๆที่

ส าคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(1) 

 
 

 
สภาพแวดล้อ
มการควบคุม 

 

(2) 

 

 

 

ความเสี่ยงที่
ส าคัญ 

 

(3) 

 

 

 

กิจกรรมการ
ควบคุมที่
ส าคัญ 

 

(4) 

 

 

 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

 

(5) 

 

 

 

วิธีการติดตามและ 

สรุปผลการประเมิน/
ข้อคดิเห็น 

 

(6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สพม...................... 
รายงานการติดตามการจัดวางระบบการควบคุมภายใน  

ณ วันที่ 30  กันยายน  2565 
แบบติดตาม วค.2 



สพม........................ 
รายงานการติดตามการจัดวางระบบการควบคุมภายใน  

ณ วันที่ 30  กันยายน  2565 

ภารกิจตาม
กฎหมาย ที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ
หรอืภารกิจตาม

แผนการด าเนนิการ
หรอืภารกิจอ่ืนๆ      
ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

(1)                    

 

 

 

 

ของ 

 

 
 

(2)-(4) 

 

 

 

 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

 

(5) 

 

 

 

 

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น 

 

 
 

(6) 

1. วิธีการติดตามติดตามจากอะไร(เอกสาร/ สอบถาม/ สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง ) 

2. มีการด าเนนิงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมหรือไม ่ อย่างไร 

3. สรุปผลการด าเนินงานให้ระบุเป็นเชงิปรมิาณ/คุณภาพ 
    พร้อมทั้งให้ความเห็นว่าจะตอ้งท าแผนการปรับปรุงเพ่ิมเตมิหรือความเสี่ยงลดลง              

    อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

แบบติดตาม วค.2 



หน่วยงาน                                        
ของ สพม. 20 เขตใหม่ 

หน่วยงานย่อย 
(กลุ่ม/หน่วย) 

แบบรายงานที่ต้องจัดส่ง 
1. แบบ ปค.1( สพม. ต้องสรุปเน้ือหาของโรงเรียนด้วย) 
2. แบบ ปค.4 
3. แบบ ปค.5 
4. แบบติดตาม วค.2 
5. แบบ ปค. 6  
แบบรายงานที่เก็บไวใ้นหน่วยงาน 
แบบประเมิน 5 องค์ประกอบ 
                    

                                                                                    

 

แบบรายงานที่จัดส่งให้หน่วยงาน 
1. แบบ ปค 5 
2. แบบติดตาม วค.2 
แบบรายงานที่เก็บไวใ้นหน่วยงาน 
แบบ CSA 

สรุปแบบรายงานการควบคุมภายใน 



-แบบ ปค.1 
-แบบ ปค.4 
-แบบ ปค.5 
-แบบติดตาม ปค.5 

 รมว.ศธ.  

 สพฐ.  

 สพป./สพม. 

 โรงเรยีน 

 สป.ศธ. 

-แบบ ปค.1 (สรุปของโรงเรยีนด้วย) 
-แบบ ปค.4 
-แบบ ปค.5 
-แบบ ปค.6 
-แบบติดตาม ปค.5 หรือแบบติตตาม วค.2 

แนวทางการจัดส่งรายงาน 



ขอบคุณ 

“ ความส าเร็จของการควบคุมภายใน 
เกิดจากความร่วมมือ ร่วมใจของทุกคนในองค์กร ” 


