
                                                                                                                                                      แบบ  ปค.5 
 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด  30  กันยายน  2564 

(3) 
ภารกจิตามกฎหมายท่ี
จัดต้ังหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการ  หรือภารกจิ

อื่นๆ  ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ / 

วัตถุประสงค์ 

(4) 
ความเสี่ยง 

(5) 
การควบคุมภายในที่มีอยู่ 

(6) 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

(7) 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

(8) 
การปรบัปรุงการควบคุม

ภายใน 

(9) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งานบริหารทั่วไป 
1. เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้้าดื่มน้้าใช้  
ของนักเรียนและบคุลากร 
 

 
- น้้าไม่พอใช้ 
 

 
-ประชุมสร้างความเข้าใจใน
มาตรการประหยัดน้า้ 
 

 
หัวหน้าฝ่ายงาน
ติดตามผล 
 

 
น้้าไม่พอใช้ในโครงการอาหารกลางวัน 

 
- ประชุมสรา้งความเข้าใจ
ในมาตรการประหยัดน้้า 
- นักเรียนน้าน้้าดื่มมาจาก
บ้าน 

 
หัวหน้าฝ่ายงาน
บริหารทั่วไป 

2. เพื่อแก้ไขปัญหาการที่มี
สัตว์เลี้ยงประเภทสุนัข 
เข้ามาอาศัยในสถานศึกษา
มากเกินไป 

- สุนัขชอบเข้าไปใน
โรงอาหาร ท้าให้
นักเรียนเสี่ยงต่อการ
โดนสุนัขกดั และ
เป็นการแพรเ่ชื้อโรค 

- ให้บุคลากรที่ชอบสุนัขพาไป
เลี้ยงท่ีบ้านส่วนหนึ่ง 
- ห้ามให้อาหารแก่สุนัขท่ีอยู่ใน
โรงเรียน 

หัวหน้าฝ่ายงาน
ติดตามผล 

 

- สุนัขที่บุคลากรพาไปเลี้ยงท่ีบ้านสามารถ
กลับมาที่โรงเรียนได้อีก 
- ยังมีบุคลากรบางส่วนชอบให้อาหารแก่
สุนัข 
- มีบุคคลภายนอกแอบเอาสุนัขมาปล่อยเพิ่ม  

- ประชาสัมพันธ์ขอความ
ร่วมมือจากชุมชนไม่ให้น้า
สุนัขมาปล่อยท่ีโรงเรียน 
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                                                                                                                                                      แบบ  ปค.5 
 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด  30  กันยายน  2564 

(3) 
ภารกจิตามกฎหมายท่ี
จัดต้ังหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการ  หรือภารกจิ

อื่นๆ  ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ / 

วัตถุประสงค์ 

(4) 
ความเสี่ยง 

(5) 
การควบคุมภายในที่มีอยู ่

(6) 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

(7) 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

(8) 
การปรบัปรุงการควบคุม

ภายใน 

(9) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

งานบริหารวิชาการ 
และงานบริหารบุคลากร 
- เพื่อแก้ไขปัญหาการ
จัดการเรียนการสอน 
เนื่องมาจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรค 
โควิด 19 
- ขาดครู 2 อัตรา 

 
 
นักเรียน ได้เรยีนรูไ้ม่เต็ม
ตามศักยภาพ 
 

 
 
- ครูเตรยีมใบงานไว้
ล่วงหน้า 
- นักเรียนรับใบงานไปท้า
ที่บ้าน 
 

 
 
หัวหน้าฝ่ายติดตามผล 
 

 
 
- นักเรียนบางคนไมเ่ข้าใจ 
แบบฝึกหัดในใบงาน   
- ผู้ปกครองท้าใบงานให้
นักเรียน 
 

 
 
- นัดนักเรียนมารับใบงาน
เป็นช่วงเวลา ช่วงเวลาละ 
2-3 คน /ห้อง ครูให้
ค้าปรึกษาแนะน้าก่อนน้า
ใบงานไปท้าที่บ้าน 
- นักเรียนเรยีนกับคลิป
DLTV เพิ่มเติม 
 

 
 
หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ 
และงานบุคลากร 
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แบบติดตาม  ปค.5 
 

รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ณ วันที่    30  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2564 

ภารกจิตามกฎหมายท่ี
จัดต้ังหน่วยงานของรัฐ

หรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการ  
หรือภารกิจอื่นๆ  ที่
ส าคัญของหน่วยงาน
ของรฐั / วัตถุประสงค์ 

(1) 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 

(2) 

การควบคุมภายในที่มี
อยู ่
 
 
 
 
 

(3) 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 

(4) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
 
 
 
 
 
 

(5) 

การปรบัปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 

(6) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
        (7) 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมิน/
ข้อคิดเห็น 

งานบริหารทั่วไป 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้้าดื่มน้้าใช้  
ของนักเรียนและ
บุคลากร 
 

 
 
- น้้าไม่พอใช้ 
- น้้าไม่สะอาด
เท่าที่ควร 

 
 
- ประชุมสรา้งความ
เข้าใจในมาตรการ
ประหยดัน้้า 
- มีเครื่องกรองน้้า 
- บางคนน้าน้้ามาจาก
บ้าน 

 
 
หัวหน้าฝ่ายงาน
ติดตามผล 
 

 
 
น้้าไม่พอใช้ในโครงการ
อาหารกลางวัน 

 
 
- ประชุมสรา้งความ
เข้าใจ.ในมาตรการ
ประหยดัน้้า 
- เปลี่ยนไส้กรอง
เครื่องกรองน้้า 

 
 
หัวหน้าฝ่ายงานบริหาร
ทั่วไป 

 
 
ได้น้้าที่สะอาดขึ้น แต่ยัง
ไม่เพียงพอต่อการอุปโภค
บริโภค 
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แบบติดตาม  ปค.5 
 

รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ณ วันที่    30  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2564 

ภารกจิตามกฎหมายท่ี
จัดต้ังหน่วยงานของรัฐ

หรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการ  
หรือภารกิจอื่นๆ  ที่
ส าคัญของหน่วยงาน
ของรฐั / วัตถุประสงค์ 

(1) 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 

(2) 

การควบคุมภายในที่มี
อยู ่
 
 
 
 
 

(3) 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 

(4) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
 
 
 
 
 
 

(5) 

การปรบัปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 

(6) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
        (7) 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมิน/
ข้อคิดเห็น 

งานบริหารวิชาการ 
และงานบริหาร
บุคลากร 
- เพื่อแก้ไขปัญหาการ
จัดการเรียนการสอน 
เน่ืองมาจากการขาดคร ู

 
 
 
นักเรียน ได้
เรียนไม่เต็มที ่
 
 

 
 
 
- ประชุมสรา้งความ
เข้าใจ 
- ครูเตรยีมใบงานไว้
ล่วงหน้า 
  

 
 
 
หัวหน้าฝ่ายติดตาม
ผล 
 

 
 
 
นักเรียนขาดการ
ปฏิสัมพันธ์กับคร ู
โดยตรง 
 

 
 
 
- นักเรียนเรยีนกับ
DLTV 
- ผู้บริหารลงไปช่วย
สอน 
 
 

 
 
 
หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ 
และงานบุคลากร 

 
 
 
ได้ครบูรรจุใหม่มา 
 3 อัตรา 
ยังขาดอีก 2 อัตรา 
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แบบ  ปค.  4 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด  30  กันยายน  2564 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

      ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุม  
เพ่ือให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน  โดยให้
ความส้าคัญกับการซื่อสัตย์  จริยธรรมและความโปร่งใส
ในการด้าเนินงาน  มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับ
หลักธรรมาภิบาล  มีการก้าหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อ
การปฏิบัติที่ถูกต้องและที่ไม่ถูกต้อง  รวมทั้งปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่าง  บุคลากรเข้าใจขอบเขตอ้านาจหน้าที่  
รวมทั้ งมีความรู้ ความสามารถและทักษะในการ
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

2. การประเมินความเสี่ยง 
      ได้ก้าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโรงเรียน
ที่ชัดเจน  ซึ่งจะเห็นได้จากการประชุมบุคลากรใน
โรงเรียน  ผู้บริหารได้เน้นย้้าในเรื่องการท้างานตามข้อ
สั่งการ  นโยบายต่างๆที่ถูกต้องตามหลักที่กล่าวไว้
ข้างต้น  แผนงาน  โครงการ/กิจกรรมต่างๆให้บริหาร
โดยให้นักเรียนได้ประโยชน์เป็นอันดับแรก  ครู ชุมชม 
กรรมการสถานศึกษา เป็นล้าดับถัดมา 
       การท้างานทุกขั้นตอน เน้นการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรทุกระดับให้มีความเข้าใจตรงกัน  ยอมรับผล
ร่วมกันในการปฏิบัติงานเพ่ือความคุ้มค่าของต้นทุน  
และเป็นหลักป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน 

3. กิจกรรมการควบคุม 
       โรงเรียนวัดกลางมีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ท้า
ให้มั่นใจว่าเมื่อน้าไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลส้าเร็จตามที่
ฝ่ายบริหารก้าหนดไว้  กิจกรรมเพ่ือการควบคุมจะชี้ให้
ผู้ ปฏิบัติ งานเห็นความเสี่ ยงที่ อาจ เกิดขึ้น ในการ
ปฏิบัติงาน  เพ่ือให้เกิดความระมัดระวังและสามารถ
ปฏิบัติงานได้ส้าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
       
 
 

      สภาพแวดล้อมการควบคุมของโรงเรียนใน
ภาพรวมเหมาะสมและมีส่วนท้าให้การควบคุม
ภายในมีประสิทธิผล  บุคลากรได้รับมอบหมายงาน
จากผู้บริหารอย่างชัดเจน  มีความเข้าใจหน้าที่ที่
รับผิดชอบ  ผู้บริหารได้มีนโยบายที่จะท้าให้ทุก
คนท้างานได้เหมาะสมกับบทบาทและสถานภาพ  
ท้าให้บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมาย 
 
 

       โรงเรียนมีการประเมินความเสี่ยงตามวิธีการที่
ก้าหนดตามเอกสารค้าแนะน้า : การน้ามาตรฐาน
การควบคุมภายในไปใช้ในเชิงปฏิบัติและใช้แบบ
ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
 
 
 
 
   
 
 

      ในภาพรวม  โรงเรียนมีกิจกรรมควบคุมที่
เหมาะสมเพียงพอและสอดคล้องกับกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงตามสมควร  โดยกิจกรรมควบคุม
เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ  โดย
ผู้บริหารและหัวหน้างานก้ากับดูแลให้มีการปฏิบัติ
ตามอย่างเคร่งครัด  และหัวหน้างานก้ากับดูแล  
อย่างไรก็ตามยังต้องมีการปรับปรุงงานการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของครู  การย้ายเข้าย้าย
อ อ ก ข อ ง นั ก เ รี ย น  แ ล ะ ง า น ก า ร ป รั บ ป รุ ง
สภาพแวดล้อม ซึ่งได้รายงานไว้แล้ว 

 



องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 

       มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่ เกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติงาน  เหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้  และมี
การสื่อสารไปยังฝ่ายบริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ
ที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความ
รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และ
บรรลุวัตถุประสงค์ขององคก์ร 
 

5. กิจกรรมการติดตามผล 
        โรงเรียนวัดกลางมีการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน  โดย
ก้าหนดวิธีการปฏิบัติงาน  เพ่ือติดตามการปฏิบัติตาม
ระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง  และเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่าย
บริหาร  ผู้ควบคุมงานและผู้มีหน้าที่เก่ียวข้อง 

  นอกจากนี้มีการประเมินผลแบบรายครั้งเป็นครั้ง
คราว  กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง   มีการก้าหนด
วิธีปฏิบัติเพ่ือให้ความมั่นใจว่า ข้อตรวจพบจากการ
ตรวจสอบและการสอบทาน  ได้รับการพิจารณา  
สนองตอบ  และมีการวินิจฉัยสั่งการ  ให้ด้าเนินการ
แก้ไขข้อบกพร่องทันท ี

      ข้อมูลสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารมีความ
เหมาะสม  กล่าวคือมีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้
งานได้ครอบคลุม  ระหว่างส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา สงขลาเขต 1 กับโรงเรียน
วัดกลาง  รวมทั้งจัดหารูปแบบการศึกษาที่ชัดเจน  
ทันเวลา  และสะดวกต่อผู้ใช้ผ่านระบบเครือข่าย  
รวมทั้งไดจัดท้าสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ
เผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 
      ระบบการติดตามประเมินผลของโรงเรียนวัด
กลางมีความเหมาะสม  โดยผู้บริหารมีการติดตาม
การปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่าง
ต่อเนื่อง  และสิ้นปีมีการประเมินตนเองร่วมกัน
ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ  ผลการประเมินมีการ
จัดท้ารายงานพร้อมข้อเสนอแนะ  เสนอผู้บริหาร
ระดับสู ง เ พ่ือสั่ งการแก้ ไข  และก้าหนดไว้ ใน
แผนปฏิบัติงานประจ้าปีต่อไป 

 
 
 ผลการประเมินโดยรวม 
 โรงเรียนวัดกลางมีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ  5  องค์ประกอบ  มีประสิทธิผล  และเพียง
พอที่จะท้าให้การปฏิบัติงานประสบผลส้าเร็จตามวัตถุประสงค์  อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุง  
กระบวนการควบคุม  เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  จึงได้ก้าหนดวิธีการและ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว 
 
 
 
      ลายมือชื่อ 
                       ( นางสาวพรรณพร    สงวนเขียว )                                  

        ต้าแหน่ง   ผู้อ้านวยการโรงเรียนวัดกลาง  
                 วันที่  9   พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 

 
 



แบบ ปค. 1 
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(ระดับหน่วยงานของรัฐ) 
 

เรียน  ผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา  เขต 1  
 

โรงเรียนวัดกลางได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานส้าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  เดือน
กันยายน  พ.ศ. 2564  ด้วยวิธีการที่หน่วยงานก้าหนด  ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส้าหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.2561  โดยมีวัตถุประสงค์  
เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า  ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ ของการควบคุมภายใน
ด้านการด้าเนินงานที่มีประสิทธิผลประสิทธิภาพ  ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช่การเงิน   ที่
เชื่อถือได้  ทันเวลาและโปร่งใส  รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ
การด้าเนินงาน  

จากผลการประเมินดังกล่าวโรงเรียนวัดกลางเห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความ
เพียงพอ  ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง  และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส้าหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.  2561  ภายใต้การก้ากับดูแลของ
โรงเรียนวัดกลาง 
 
 
     ลายมือชื่อ...................................................... 
             ต้าแหน่งผู้อ้านวยการโรงเรียนวัดกลาง 
         วันที่  9  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 
 

อย่างไรก็ดี  มีความเสี่ยงและได้ก้าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  ในปีงบประมาณหรือปี
ปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก้าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
1.1  น้้าดื่มน้้าใช้ไม่เพียงพอ 
1.2  มีสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัข เข้ามาอาศัยในสถานศึกษามากเกินไป 
1.3 ขาดอัตราก้าลังครู 2 คน   

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน        
2.1  ประชุมสร้างความเข้าใจในมาตรการประหยัดน้้า และเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้้า 
2.2  ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากชุมชนไม่ให้น้าสุนัขมาปล่อยที่โรงเรียน 
2.2  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหาก้าลังครูแทนต้าแหน่งที่ขาดโดยด่วน 


