
แบบ ปค. 1 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

เรียน  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 

โรงเรียนบานชุมแสง ไดประเมินผลการควบคุมภายในของหนวยงาน สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 30 เดือน

กันยายน  พ.ศ.2563  ดวยวิธีการท่ีหนวยงานกําหนดซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวย

มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อใหความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา ภารกิจของหนวยงานจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน

ดานการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ดานการรายงานท่ีเกี่ยวกับการเงิน และไมใชการเงินท่ี

เช่ือถือได ทันเวลา และโปรงใส รวมท้ังดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับท่ีเกี่ยวของกับ

การดําเนินงาน 

จากผลการประเมินดังกลาวโรงเรียนบานชุมแสง  เห็นวาการควบคุมภายในของหนวยงานมีความ

เพียงพอ ปฏิบัติตามอยางตอเนื่อง และเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ

หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใตการกํากับดูแลของ

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 

 อยางไรก็ดี มีความเส่ียงและไดกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปงบประมาณ 

สรุปไดดังนี้ 

 งานบริหารวิชาการ 

1. ความเส่ียงท่ีมีอยูท่ีตองกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  

    1.1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน  

 2.1 จัดใหมีการประชุมวางแผนกําหนดเปาหมายและวิธีการดําเนินงานรวมกันโดย ใช

กระบวนการเรียนรูทาง (PLC) 

      2.2 กําหนดแผนงาน และดําเนินงานตามแผนอยางเปนระบบ 

    2.3 ปลูกฝงใหผูเรียนมีความรับผิดชอบในหนาท่ี 

 

งานบริหารงบประมาณ 

         1. ความเส่ียงท่ีมีอยูท่ีตองกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  

    1.1 การจัดทําคําของบประมาณ การจัดซื้อ จัดจางผูรับผิดชอบยังขาดการประสานงาน                

การเปล่ียนแปลงรูปแบบตางๆ  

 2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน  

    2.1  สรางความตระหนักแกผูรับผิดชอบในการตรวจสอบเอกสารและทําความเขาใจใน

เรื่องท่ีเกี่ยวของ       

                     



  

งานบริหารบุคคล 

1. ความเส่ียงท่ีมีอยูท่ีตองกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  

    1.1 ครูขาดทักษะในการพัฒนาตนเอง 

        1.2 การประชาสัมพันธและการประสานงานยังขาดความตอเนื่อง 

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน  

2.1 สงเสริมบุคลากรใหเขารวมประชุมสัมมนา เพื่อนํามาเปนแนวทางการดําเนินการจัด

การศึกษาและการดําเนินงานในหนาท่ีรับผิดชอบอยางมีประสิทธิภาพ 

 

งานบริหารท่ัวไป 

1. ความเส่ียงท่ีมีอยูท่ีตองกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  

1.1 โรงเรียนกําลังดําเนินการกอสรางอาคารหลังใหม แทนหลังเดิมท่ีรื้อออกทําให

หองเรียน และหองปฏิบัติการตางๆ ไมเพียงพอ 

        1.2 การขนยาย และจัดเก็บวัสดุครุภัณฑตางมีความเส่ียงในการชํารุด และสูญหาย 

1.3 การจัดทําขอมูล สารสนเทศยังไมครบถวน ถูกตอง และเปนปจจุบัน 

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน  

2.1 วางแผนในการพัฒนา ปรับปรุงอาคารสถานท่ีใหพรอมตอการใชงาน สวยงาม และมี

ความปลอดภัย 

       2.2  จัดหางบประมาณในการปรับปรุง 

          2.3 สงผูรับผิดชอบเขารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดระบบสารสนเทศ 

        2.4 ศึกษาดูงานเพื่อฝกทักษะการจัดทําระบบสารสนเทศดวยระบบอิเล็กทรอนิกส     

 

 

 

                                                                             (ดร.ปรานอม  บํารุง) 

                                                                ผูอํานวยการโรงเรียนบานชุมแสง 

                                                   วันท่ี  30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

 



 

แบบ  ปค.4 

โรงเรียนบานชุมแสง 

รายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 

 

องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 

 

1. สภาพแวดลอมการควบคุม 

    หนวยงานมีการยึดมั่นในคุณคาของความซื่อตรง 

และจริยธรรม ฝายบริหารมีความเปนอิสระทางการ

บริหารและกํากับดูแลใหมีการพัฒนาหรือปรับปรุงการ

ควบคุมภายใน รวมถึงการดําเนินการเกี่ยวกับการ

ควบคุมภายใน มีโครงสรางองคกรสายการบังคับ

บัญชา อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีเหมาะสม 

มีการสรางแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมี

ความรูความสามารถ ความรับผิดชอบตอผลการ

ปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคของหนวยงาน 

 

       สภาพแวดลอมการควบคุมของโรงเรียนในภาพรวม       

มีความเหมาะสม ซึ่งมีสวนทําใหการควบคุมภายใน   

มีประสิทธิภาพ เพราะผูบริหารมีทัศนคติดี เหมาะสมใน

การบริหาร  ความเส่ียงเกี่ยวกับการดําเนินงานท่ีสําคัญ

หรือท่ีมีความเส่ียงอยูโดยมีการวิเคราะหความเส่ียงท่ี

เกี่ยวของอยางรอบดาน รอบคอบ อยางระมัดระวัง 

รวมท้ังมีการพิจารณาวาจะทําใหความเส่ียงเหลานั้นลด

นอย หรือหมดไปได อยางไรกอนท่ีจะตัดสินใจ ดําเนินงาน 

ตลอดจนผูบริหารใชวิธีการบริหารแบบมุงเนนผลงาน  มี

การกําหนดและแจงเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานท่ี

ชัดเจน จัดใหมีการปรับปรุงคุณภาพ ในองคกรอยาง

สม่ําเสมอ  ผูบริหารไดสงเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรม

องคกรท่ีมุงเนนความซื่อสัตยสุจริตและเนนคุณธรรมใน

การปฏิบัติงาน  มีการมอบหมายงานใหบุคลากรโดย

คํานึงถึงความรู ทักษะ และความสามารถในการ

ปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม   มีการจัดโครงสรางองคกร  

และสายงานการ บังคับบัญชาท่ีชัดเจนและเหมาะสมกับ

ขนาด และลักษณะการดําเนินงานขององคกร  มีการ

แสดงแผนภูมิการจัดองคกรท่ีถูกตองและเปนปจจุบัน มี

การประชุมบุคลากรในองคกรเพื่อเปน การติดตาม 

ประเมินผล และปรับปรุงแกไขการทํางานสม่ําเสมอทุก

เดือน  

 

 



 

องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 

2. การประเมินความเสี่ยง 

      หนวยงานกําหนดวัตถุประสงคการ

ควบคุมภายในของการปฏิ บั ติ ง าน ไ ด

สอดคลองกับวัตถุประสงคขององคกร ได

อยางชัดเจน เพียงพอ มีการระบุความเส่ียง 

วิเคราะหความเส่ียงเพื่อกําหนดวิธีการ 

จัดการ 

ความเส่ียง พิจารณาโอกาสท่ีอาจเกิดการ

ทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเส่ียง 

รวมท้ังประเมิน 

การเปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบอยางมี

นัยสําคัญ ตอระบบการควบคุมภายใน 

 

       โรงเรียนบานชุมแสง มีการประเมินความเส่ียง และมีการ

บริหารความเส่ียง โดยมีการกําหนดวัตถุประสงค การระบุปจจัย

เส่ียง การวิเคราะหความเส่ียง จัดลําดับความเส่ียง การกําหนด

วิธีการควบคุมเพื่อปองกันความเส่ียง รวมท้ังใหความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับการบริหารความเส่ียงแกบุคลากรทุกระดับ พรอมท้ังได

จัดทําแผน และดําเนินการตามแผนบริหารความเส่ียงไดตาม

วัตถุประสงคท่ีกําหนดเปนไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน

สําหรับหนวยงานของรัฐ 

3. กิจกรรมการควบคุม   

    หนวยงานกําหนดกิจกรรมการควบคุม

และพัฒนากิ จก รรมการควบ คุมด าน

เทคโนโลยี โดยกําหนดเปนนโยบายและ

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนําไปสูการ

ปฏิบัติจริงและลดความเส่ียงในการบรรลุ

วัตถุประสงคของหนวยงาน 

 

ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมท่ีเหมาะสมเพียงพอและสอดคลองกับ

กระบวนการบริหารความเส่ียงตามสมควร     โดยมีกิจกรรมการ

ควบคุมท่ีจําเปนและการปฏิบัติตามกิจกรรมควบคุมอยางเหมาะสม 

มีระเบียบวินัย เทคนิค      และกลไกท่ีเกี่ยวกับการควบคุมแตละ

กิจกรรมชัดเจน มีการประเมินกิจกรรมควบคุมเปนระยะๆ เพื่อ

ปรับปรุง  และผูบริหารและคณะกรรมการมีการอยางไรก็ตามยัง

พบวา มีบุคลากรสวนหนึ่งไมเห็นความสําคัญของกิจกรรมการ

ควบคุม มีการปฏิบัติตามกิจกรรมบางเล็กนอย 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร   

       หนวยงานมีการจัดทําหรือจัดหาและ

ใชสารสนเทศท่ีเกี่ยวของ และมีคุณภาพเพื่อ

สนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามการควบคุม

ภายใน ท่ีกํ าหนด มี การ ส่ือสารภายใน

เกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค

และความรับผิดชอบท่ีมีตอการควบคุม

ภายใน ซึ่งมีความจําเปนในการสนับสนุน ให

มีก ารปฏิ บั ติตามการควบคุมภายใน ท่ี

 

โรงเรียนบานชุมแสง มีการกําหนดขอบขายของระบบสารสนเทศ

ของกลุมงานและกลุมสาระไวอยางชัดเจน  และกําหนดนโยบาย 

การนําคอมพิวเตอรมาใชในการปฏิบัติงาน ดําเนินงาน การอบรม 

และมีขอแนะนําในการใชคอมพิวเตอร ท่ีเปนปจจุบัน  มีการ

กําหนดใหกลุมงาน กลุมสาระ จัดทําสารสนเทศใหครอบคลุม กับ

ภาระงานท่ีรับผิดชอบ  และใหความรูแกบุคลากรท่ีตองใชระบบ

โปรแกรมในการปฏิบัติงาน  ได  ใหความรูโดยการสงไปอบรม / 

ประชุม สัมมนา  



กําหนด และมีการส่ือสารกับบุคคลภายนอก

เกี่ยวกับเรื่องท่ีมีผลกระทบตอการปฏิบัติ

ตามการควบคุมภายในท่ีกําหนด 

 

 

องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 

     มีการตรวจสอบขอมูล ตามภาระงานใหเกิดความถูกตอง   เปน

ปจจุบัน และรายงานผูบริหาร ตอไป 

 

5. กิจกรรมการติดตามผล    

     หนวยงานมีการพัฒนาและดําเนินการ

ประเมินผลระหวางการปฏิบัติงาน และการ

ประเมินผลเปนรายครั้ งตาม ท่ีกํ าหนด 

เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตาม

องคประกอบของการควบคุมภายใน รวมท้ัง

ประเมินผลและส่ือสารขอบกพรองหรือ

จุดออนของ 

การควบคุมภายในอยางทันเวลาตอฝาย

บริหารและ 

ผูกํากับดูแล เพื่อส่ังการใหผูรับผิดชอบแกไข

ไดอยางเหมาะสม 

 

  

      มีการกํากับติดตามการทํางานระหวางปฏิบัติงาน  โดยใชวิธีการ

ท่ี เหมาะสมระดับหนึ่ง  และอยางไรก็ตามฝายบริหารควรมีการ

กําหนดวิธีการประเมินเครื่องมือท่ีใชประเมินใหเหมาะสม และผู

ประเมินควรเปนผู ท่ีมีความรู   ความเขาใจเพียงพอถึงภารกิจ

เปาหมายและเครื่องมือท่ีใชในการประเมิน และมีกลยุทธในการ

ติดตามประเมินผลระหวางการปฏิบัติงาน ใหมีประสิทธิผล  และควร

มีการเปรียบเทียบขอมูลการ ดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงกับขอมูลจาก

การประมวลผลรวมถึงการแกไขปญหาท่ีมีความเส่ียงอยางทันทวงที 

 

 

ผลการประเมินโดยรวม   

    โรงเรียนบานชุมแสง ไดประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน ครบ 5 องคประกอบแลว 

ปรากฏวา เปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุม

ภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2561 เพียงพอเหมาะสม  

                                                 

                                                                         

(ดร.ปรานอม  บํารุง) 

                                                  ผูอํานวยการโรงเรียนบานชุมแสง 

                                      วันท่ี 30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 


