
 

รายงานโครงการพัฒนาระบบการประเมินผลการควบคุมภายใน 
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โรงเรียนปทุมพิทยาคม 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อ านาจเจริญ 

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 



ค าน า 
 

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในส าหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2561 ให้หน่วยงานสามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ภารกิจงานประจ าและนโยบายของหน่วยงานกับกลไกการบริหารจัดการความเส่ียง และ
ควบคุมภายใน เพื่อให้ภาระงานในของ โรงเรียนปทุมพิทยาคม สามารถด าเนินงาน และมี
การก ากับ นิเทศ ติดตาม ให้สามารถด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย ของสถานศึกษา ทุกกลุ่ม
บริหารได้จดัท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตนเอง (Control Self 
Assessment : CSA)  แบบ ปค.1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ 
ปค.4 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบติดตาม ปค.5 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน และ แบบ ปค.5 รายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ 2564 ขึ้น เพื่อข้อมูล และเป็นประโยชน์ในการพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษาต่อไป 

 
       

  งานควบคุมภายใน 
โรงเรียนปทุมพิทยาคม 

  



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงเรียนปทุมพิทยาคม                                       

ที่    วันที่   31  ตุลาคม  2564             

เร่ือง   รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาควบคุมภายในโรงเรียนปทุมพิทยาคม ประจ าปี
งบประมาณ 2564 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนปทุมพิทยาคม 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย   รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาควบคุมภายในโรงเรียนปทุมพิทยาคม 
ประจ าปีงบประมาณ 2564  
 

  ด้วยงานควบคุมภายในได้ด าเนินการวิเคราะห์ความเส่ียง CSA ท้ัง 4 กลุ่มบริหารงาน และ
จัดท าแบบ ปค.1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค.4 รายงานการประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบติดตาม ปค.5 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
และ แบบ ปค.5 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ 2564   จึงรายงาน
รายละเอียดผลการด าเนินกิจกรรมดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ของกิจกรรมในโครงการ 
1.1 เพื่อให้ โรงเรียนมีกรอบและแนวทางในการจัดวางระบบควบคุมภายใน ตาม
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หมวด 4 เพื่อลดปัญหาและควบคุม
ความเส่ียงในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนทุกด้าน 
1.2 เพื่อให้โรงเรียนสามารถรายงานผลการควบคุมภายในต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ตลอดท้ัง
มีการด าเนินการตามแผนการปรับปรุง และมีการติดตามผลเพื่อให้งานบริหารการศึกษาของ
โรงเรียนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

2. งบประมาณ – บาท 
ผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึ้นตามตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรม 
ด้านปริมาณ  

- ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนปทุมพิทยาคม ทุกคนคิดเป็น
ร้อยละ 100    มีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนในการควบคุมภายใน มีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานขององค์กร 

- กลุ่มบริหารงานท้ัง 4 กลุ่มบริหารวิเคราะห์ความเส่ียงทุกภาระงาน และ 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามแบบติดตาม ปค.5 และแบบ 
ปค.5 

ด้านคุณภาพ 
  ครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนปทุมพิทยาคม เข้าใจบทบาท หนา้ท่ี และ
ปฏิบัติงานตามค าส่ังโครงสรา้ง มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
เสริมสร้างความเข้มแข็งในการจดัการบริหารสถานศึกษาเชิงคุณภาพบนหลักธรรมาภิบาลเพื่อมุ่งสู่
คุณภาพ และส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
 

 



3. การอภิปรายผล 
แต่ละกลุ่มบริหารงานมีความรู้ความเข้าใจในการประเมินผลการด าเนนิงานตนเอง 

CSA มีการวิเคราะห์ความเส่ียง และรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในผ่านแบบ
ติดตาม ปค. 5 และแบบ ปค.5 ซ่ึงรายงานเฉพาะงานท่ีมีความเส่ียงสูงสุด 

4. ข้อเสนอแนะ 
การด าเนินงานควบคุมภายใน ควรให้ทุกภาระงาน ในแต่ละกลุ่มบริหารประเมิน

วิเคราะห์ความเส่ียงในการด าเนินงาน เพื่อเป็นการก ากับติดตาม และป้องกันความเส่ียงการ
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
     ลงช่ือ........จุมพร  วงษาหล้า.....หัวหน้าโครงการ 
             (นางสาวจุมพร  วงษาหล้า) 
            ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ 
      
     ลงช่ือ.......สุกฤตา  อยู่เมี่ยง....ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นางสุกฤตา  อยู่เมี่ยง) 

ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ    
 
               ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
     ................................................................................ 
     ............................................................................... 
       ลงช่ือ........................................  
                 (นายจิรายุทธ  อักษรพิมพ์) 
                           ผู้อ านวยการโรงเรียนปทุมพิทยาคม 
  



 



 



 



 



 



 

 



 

 



 

 



 
  



ชื่อโครงการพัฒนาระบบการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สอนยุทธศาสตร์ท่ี สพม.อบอจ. ข้อท่ี 3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สอนยุทธศาสตร์ท่ี สพม.โรงเรียน ข้อท่ี 6. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร  จัดการบริหาร
สถานศึกษาเชิงคุณภาพบนหลักธรรมาภิบาลเพื่อมุ่งสู่คุณภาพ  และส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบมี
ส่วนร่วมโดยการสร้างเครือข่ายองค์กร  ภาครัฐ  เอกชน  ชุมชน  ผู้ปกครอง  มีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษาและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
สนองนโยบายโรงเรียนข้อท่ี 4. จัดการบริหารสถานศึกษาเชิงคุณภาพบนหลักธรรมาภิบาล มุ่งสู่
คุณภาพและประโยชน์สูงสุดทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อท่ี 6. สร้างความเข้มแข็งในการจัดการบริหารสถานศึกษาเชิงคุณภาพบน  
หลักธรรมาภิบาลเพื่อมุ่งสู่คุณภาพ  และส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
มาตรฐานการศึกษา ท่ี๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
สนับสนุนภารกิจด้านกลุ่มบริหารงาน 
 ( ) กลุ่มบริหารงานวิชาการ   ( ) กลุ่มบริหารงานบุคคล  (/)กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 
 ( ) กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ( ) กลุ่มบริหารงานท่ัวไป  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางสาวจุมพร  วงษาหล้า 
   2. นางสาวฐิติมากร  ทองล้วน 
   3. นางสาวธิติยาพร  อาษาสิงห ์
ลักษณะโครงการ / กิจกรรม  โครงการ/กิจกรรมต่อเนื่อง (เคยท ามาแล้ว) 
 
1.  หลักการและเหตุผล   

ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังต้องมีบทบัญญัติเก่ียวกับกรอบการด าเนินการการ
คลัง งบประมาณ วินัยรายได ้รายจ่าย ท้ังงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การรับทรัพย์สิน เงิน
คงคลังและหนี้สินสาธารณะ ตามพระราชบัญญตัิวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หมวด 4 
การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา 79 ให้หน่วยงานของรัฐจดัให้มีการตรวจสอบ
ภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเส่ียง  โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก าหนด ซ่ึงการควบคุมภายในถือเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยให้การ
ด าเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ประหยัด และช่วยป้องกันหรือลดความเส่ียงจาก
การผิดพลาด ความเสียหาย ความส้ินเปลือง ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพย์สิน หรือการกระท าอัน
เป็นการทุจริต  
2.  วัตถุประสงค์   
 2.1 เพื่อให้โรงเรียนมีกรอบและแนวทางในการจัดวางระบบควบคุมภายใน ตาม
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หมวด 4 เพื่อลดปัญหาและควบคุมความ
เสี่ยงในการบริหารการศึกษาของโรงเรยีนทุกด้าน 



 2.2 เพื่อให้โรงเรียนสามารถรายงานผลการควบคุมภายในต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ตลอดท้ัง
มีการด าเนินการตามแผนการปรับปรุง และมีการติดตามผลเพือ่ให้งานบริหารการศึกษาของโรงเรียน
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูสุด 
 
3.  เป้าหมาย   
 3.1  เชิงปริมาณ   
        บุคลากรที่รับผิดชอบกลุ่มงานท้ัง 4 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานบริหารวิชาการ กลุ่ม
บริหารงานบุคคลและงบประมาณ กลุ่มบริหารงานท่ัวไป และกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน มีการ
วิเคราะห์ความเส่ียงและวางแผนการจัดการความเส่ียงในการด าเนินงานทุกลุ่มงาน 
 3.2  เชิงคุณภาพ   
        กลุ่มงานท้ัง 4 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคลและ
งบประมาณ กลุ่มบริหารงานท่ัวไป และกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน มีการด าเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

1. เพื่อลดปัญหาและควบคุมความเส่ียงในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนทุกด้าน 
2. เพื่อให้งานบริหารการศึกษาของโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  

4.  ขั้นตอนการด าเนินงาน แบบ PDCA 
 4.1  ขั้นวางแผน ( Plan ) 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ 
 เสนอโครงการและวางแผนปฏิบัติการ มิถุนายน 64 โรงเรียน งานควบคุมภายใน 

 
4.2  ขั้นปฏิบัติตามแผน ( Do ) 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ 
 - ติดตามการด าเนินงานตามค าส่ัง

โครงสร้าง  
- ผู้รับผิดชอบงานตามค าส่ัง
โครงสร้างจัดท ารายงาน CSA การ
ประเมินการควบคุมภายในด้วย
ตนเอง 

ตลอดปีงบประมาณ 
64 

โรงเรียน กลุ่มบริหาร 
งานควบคุมภายใน 

          4.3  ขั้นตรวจสอบ ( Check ) 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ 
 ทุกกลุ่มบริหารก ากับติดตามการ

จัดส่งรายงาน CSA การประเมิน
การควบคุมภายในด้วยตนเอง 

มีนาคม 64 
 

โรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบงานตาม
ภาระงานของโครงสร้าง 

     4.4  ขั้นปรับปรุง ( Action ) 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ 
 สรุปรายงาน มีนาคม 64 โรงเรียน กลุ่มบริหารงาน 

งานควบคุมภายใน 
 



5. งบประมาณ   
  จ านวน...........................-..................... บาท (.......................-...................) 
 งบประมาณ ( ) เงินอุดหนุนรายหัว ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ป ีอย่างมีคุณภาพ 
   ( ) เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   ( ) เงินรายได้สถานศึกษา 
    ( ) อ่ืน ๆ ................................................... 
 
6.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 6.1  ปัจจัยความเส่ียง 
  1) คร ูบุคลากรทางการศึกษาขาดการตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ี ตามค าส่ัง
โครงสร้าง 
  2) กิจกรรม ภาระงาน บางอย่างไม่ได้มีการด าเนนิงาน 
  3) ความสมดุลของภาระงานของครู บุคลากร ไม่เกิดความสมดุล 
 6.2  แนวทางการบริหารความเส่ียง 

1) คณะกรรมการบริหารโรงเรียนนิเทศติดตามการด าเนินงานตามค าส่ังโครงสรา้ง 
  2) วิเคราะห์ภาระงานของครู บุคลากร รายบุคคล ให้เกิดความสมดุล โดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาล และมาตรการการประเมินผลการปฏิบัติงานของคร ูบุคลากรตาม ว PA ข้อตกลงการ
พัฒนางาน 
7.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. ครู บุคลากรทางการศึกษาเข้าใจบทบาทหน้าท่ี ตามค าส่ังโครงสรา้ง
ปฏิบัติงาน วิเคราะห์ปัญหา ความเส่ียง และเสนอแนวทางการแก้ไข 

100 

2. หัวหน้ากลุ่มบริหารงานนิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนนิงานตาม
โครงสร้าง 

100 

 
8.  การติดตามประเมินผล 

ประเด็น วิธีการ แบบติดตาม ประเมินผล ช่วงเวลา 
1. ค าส่ังปฏิบัติงาน 
2. รายงาน CSA 
3. รายงานการปฏิบัตงิานตามแผนงาน 

นิเทศติดตามจาก
หัวหน้ากลุ่ม
บริหารงานท้ัง 4 

แบบบันทึกการส่ง
รายงาน 

ตลอดปีการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 



9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนปทุมพิทยาคม เข้าใจบทบาท หนา้ท่ี และปฏิบัติงาน
ตามค าส่ังโครงสร้าง มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
 9.2  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการจดัการบริหารสถานศึกษาเชิงคณุภาพบนหลักธรรมาภิ
บาลเพื่อมุ่งสู่คุณภาพ และส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
 
 

ลงช่ือ  จุมพร  วงษาหล้า ผู้เสนอโครงการ 
      (นางสาวจุมพร  วงษาหล้า) 

       ต าแหนง่ คร ูช านาญการพิเศษ 
 

ลงช่ือ  สุกฤตา  อยู่เมี่ยง  ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นางสุกฤตา  อยู่เมี่ยง) 

       ต าแหนง่ ครูช านาญการพิเศษ 
         ปฏิบัติหนา้ท่ี  ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน 

                                                    กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ 
 

ลงช่ือ     ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายจิรายุทธ  อักษรพิมพ์) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนปทุมพิทยาคม 
 


