
ที ศธ ๐๒๗๗/ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราซ 

เลขท่ี ๑๓๘ หมู่ ๘ ถนนศรีธรรมราช 

ตำบล'โพธเสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐

เๆ0 ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการควบคุมภายใบของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

อ้างถึง หนังลือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี ศธ ๐๒๐๑.๕/๑๖๕๐๑ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานผลการวิเคราะห์ตามแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ๕ ด้าน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

๒. แบบประเมินความเสี่ยงภารกิจเพื่อการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินการ 

สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

๓. แบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง ^ ร/ป จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ ้างถึง สำน ักงานปลัดกระทรวงศ ึกษาธิการแจ้งว ่า กระทรวงการคลังได ้กำหนด 

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการต้องจัดส่งข้อมูลการควบคุมภายใบ เพื่อประโยซนัในการ 

ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบ ัต ิงานภาพรวมให้กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวง 

ศึกษาธิการ นั้น

ในการบี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชขอเรียนว่า ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการ 

ประเม ินผลควบค ุมภายในตามแบบรายงานท ี่กำหนด พร้อมสแกนรายงานดังกล ่าวท ี่ม ืลายม ือซ ื่อห ัวหน ้า 

หน่วยงาน ส่งผ่านระบบทางเว็บไซต์ กิบ:เวร://{๖โ๓ ร.3๒/5[ะโผอ^เรผ(วรป^ร/^ ดังบี้

๑. รายงานการประเม ินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) สำหรับระยะเวลาดำเน ินการสิ้นสุด 

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

๒. แบบประเมินความเสี่ยงภารกิจเพื่อการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุดวันที่ 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กลุ่มอำนวยการ

งานประชาสัมพันธ์

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๕-๓๕๖๕๕๒.

(นายลันติภัทร โคจึจุล) 
ศึกษาเการจังหวัดนครศรีธรรมราช
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เรียน ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

๑. เรื่องเดิม/ต้นเรื่อง

๑.๑ หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี ศธ ๐๒๐๑.๕/ ๑๖๕๐๑ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒*๖๔ 

เร่ือง รายงานการควบคุมภายใบของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑.๑ บันทึกข้อความ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการ 

คลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๔๖๑ ตามหนังสือ 

กระทรวงการคลัง ด่วนมาก ท่ี กค ๐๔๐๙.๓/ว.๑๐๔ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

๑.๒ บันทึกข้อความ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๔๖๔ แจ้งผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย นำกิจกรรมตาม 

ภาระงานตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญตามคำสั่งมอบหมายหน้าที่ของหน่วยงาน 

ของรัฐ หรือโครงการของแต่ละกลุ่ม/หน่วย มาวิเคราะห์หาความเลี่ยงตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง 

(แบบ 5̂/\)

๑.๓ คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราข ท่ี ๔๒๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเลี่ยง 

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒. ข้อเท็จจริง

ในการนี้ แต่ละกลุ่ม/หน่วย ได้ดำเนินการจัดทำระบบการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการ

ดลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๔๖๑ โดยให้เป็นไป 

ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ี ๔๒๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๔๖๔ เรื่อง แต่งต้ัง 

คณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเลี่ยงของสำนักงาน 

ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

๒.๑ แต่ละกลุ่ม/หน่วย นำกิจกรรมตามภาระงานตามกฎหมายที่จ ัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ 

อื่น ๆ ที่สำคัญตามคำสั่งมอบหมายหน้าที่ของหน่วยงาบของรัฐ หรือโครงการของแต่ละกลุ่ม/หน่วย นำมาวิเคราะห์ 

หาความเลี่ยงของแต่ละกลุ่ม/หน่วย ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (แบบ 05/ป กลุ่มละอย่างน้อย 

๑ ภารกจ

๒.๒ แต่ละกลุ่ม/หน่วยนำกิจกรรมตามภาระงานตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง(แบบ 

057\) ที่ผลการดำเนินงานยังไม่ลดความเลี่ยง นำมากรอกข้อมูลในแบบ ปค.๔ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

/๒.๓ งานปร? ข''̂ ม'พันธ์...



๒.๓ งานประซาสัมพันธ์รวบรวมแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (แบบ ปร/\) และรายงาบ 

การประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) ใน 

ภาพรวมของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช และแบบประเมินความสี่ยงภารกิจเพื่อการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ กรณีหน่วยงานประเมินความเสี่ยงตามแผนภูมิเกณฑ์ 

การประเมินความเสี่ยงที่มีความเสี่ยงค่าคะแนนระหว่าง ๑-๙ ไม่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(แบบ ปค. ๕)

๓. ระเบียบ/ข้อกฎหมาย/แนว'ปฏินัติที่เกี่ยว1ข้อง

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบีติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน 

ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๔. ข้อเสนอ 

จึงเรียนมา 

๔.๑ เพื่อโปรดทราบ

๔.๒ งานประซาสัมพันธ์ได้ดำเนินการตรวจสอบและทบทวนข้อมูลรายงาบผลการวิเคราะห์ตามแบบ 

ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ๕ ด้าน พร้อมจัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุม 

ภายใน (แบบ ปค.๔) ในภาพรวมของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราซ ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๔ แล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

๔.๓ แต่ละกลุ่ม/หน่วย น่ากิจกรรมตามภาระงานตามกฎหมายที่จ ัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ 

อื่น ๆ ที่สำคัญตามคำสั่งมอบหมายหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ หรือโครงการของแต่ละกลุ่ม/หน่วย มาวิเคราะห์หา 

ความเสี่ยงตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (แบบ 05/ป ดังนี้ 

๔.๓.๑ กลุ่มอำนวยการ ได้แก่ 

๑) การควบคุมภายใน

๒) การยืมเงินทุกงบรายจ่ายของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราซ 

๓) การให้บริการยานพาหนะ 

๔.๓.๒ กลุ่มนโยบายและแผน ได้แก่

๑) การจัดตั้ง จัดสรรและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของสำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดนครศรีธรรมราซ

๔.๓.๓ กลุ่มพัฒนาการศึกษา ได้แก่

๑) ทุนการศึกษาพระราซทานช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

(จังหวัดนครศรีธรรมราซ)

๔.๓.๔ กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้แก่

๑) หน่วยงานที่ทำหน้าที่เลขานุการ มีการดำเนินการประช ุมแบบมีข ั้นตอน เรียงลำดับ 

ระเบียบวาระการประชุมก่อนหลังอย่างมีเหตุมีผล สรุปมติที่ประชุม และจัดทำรายงานการประชุมได้อย่างครบถ้วน 

ถูกต้อง ซัดเจน การจัดประชุมมติของที่ประชุมสามารถน่าไปปฏินัติให้เกิดผล

/๔.๓.๕ กลุ่มนิเทศ...



๒) การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธ ีการด้านการบริหารงาบบุคคล เซ่น หลักเกณฑ์และ 

วิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการ เงื่อนไขการสอบแข่งขัน ในตำแหน่งครูผู้ช่วย หลักเกณฑ์และ 

วิธีการโอน ย้าย ข้าราซการครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทำให้หน่วยงานที่ทำหน้าที่เลขานุการ ต้อง 

ศึกษา ระเบียบหลักเกณฑ์ให้มีความขัดเจน ต้องตอบคำถามให้กับฝ่ายเลขานุการ และที่ประชุมไต้อย่างถูกต้อง 

ขัดเจน เพื่อการนำไปสู่การมีมติของที่ประชุมต่อไป

๔.๓.๔ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ได้แก่

๑) โครงการการตรวจ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและ 

ยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๔ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

๔.๓.๖ กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ได้แก่

๑) เร่ือง การส่งเสริมการบีองกัน แก่ไข และคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

๔.๓.๗ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกซน ได้แก่

๑) เร่ือง โครงการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกซน ประจำปี

งบประมาณ ๒๔๖๔

๔.๓.๘ หน่วยตรวจสอบภายใน ได้แก่

๑) เร่ือง กิจกรรมการตรวจสอบหรือให้คำปรึกษาเรื่องการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของ 

สถานศึกษาเอกซนในสังกัด

๔.๔ แต่ละกลุ่ม/หน่วย นำกิจกรรมตามภาระงานตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ 

อื่น ๆ ที่สำคัญตามคำสั่งมอบหมายหน้าที่ของหน่วยงาบของรัฐ หรือโครงการของแต่ละกลุ่ม/หน่วย จากแบบ 

ประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (แบบ 05/ป มาใช้กรอกข้อมูลในแบบ ปค.๔

๔.๔ งานประซาสัมพันธ์จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) ในภาพรวมของ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราข

๔.๖ งานประซาสัมพันธ์จัดทำและสรุปแบบประเมินความเสี่ยงภารกิจเพื่อการควบคุมภายใน ใน 

ภาพรวมของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราซ

๔.๗ สำนักงาบศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราข ประเมินความเสี่ยงแล้ว อยู่ในระหว่างค่าคะแนน 

๑-๙ เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ จึงไม่ต้องรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) ให้สำนักงาน 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๔.๘ สแกนเอกสารการควบคุมภายในที่เกี่ยวช้องที่มีลายมือ รายงานผ่านระบบตามที่สำนักงาน 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการกำหนด ท่ีล้ิง

๔.๙ โปรดพิจารณาสั่งการ

ฯโ^

(นๆยพันศึพัทร โคจึจุล) 
ศึกษา!การจังหวัดVครศรีธรรมราช

2 5 ต.ค. 2564

(นางเรวด พงเสนา)

นักประซาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

เ^วัป้(^'^4^ (นาง1{ราน ภู่น(0)
รองศึกษาซิการจังหจั*นื่*ร^ 5รรมราช

2 3 ต.ค. 2564


