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                                        รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
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องค์ประกอบของการควบคมุภายใน 
 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    หน่วยงานมีการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง 
และจริยธรรม ฝ่ายบริหารมีความเป็นอิสระทางการ
บริหารและกำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายใน มีโครงสร้างองค์กรสายการบังคับ
บัญชา อำนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีเหมาะสม 
มีการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมี
ความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบต่อผลการ
ปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

 
     โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร มีระบบการบริหารจัดการ 
ท่ีดี   โดยผู้บริหารและบุคลากรมีทัศนคติท่ีดี มีทักษะความรู้ 
ความสามารถ ความซื่อตรงและจริยธรรม มีโครงสร้างองค์กร
และสายการบังคับบัญชาท่ีชัดเจนมีการมอบอำนาจและหน้าท่ี
ความรับผิดชอบและนโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร รวมทั้ง
กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงานช่วยให้การ
ดำเนินงานการควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพส่งผล
ให้หน่วยงานมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้เป็นท่ี
พึงพอใจแก่ผู้รับบริการ 
 

2.  การประเมินความเสี่ยง 
      หน่วยงานกำหนดวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน
ของการปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
องค์กร ได้อย่างชัดเจน เพียงพอ มีการระบุความเส่ียง 
วิเคราะห์ความเส่ียงเพื่อกำหนดวิธีการ จัดการ 
ความเส่ียง พิจารณาโอกาสท่ีอาจเกิดการทุจริตเพื่อ
ประกอบการประเมินความเส่ียง รวมทั้งประเมิน 
การเปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ 
ต่อระบบการควบคุมภายใน 
 
 

 
          โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร มีการประเมินความ
เส่ียงและมีการบริหารความเส่ียงโดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ 
การระบุปัจจัยเส่ียง การวิเคราะห์ความเส่ียง จัดลำดับความ
เส่ียง การกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเส่ียง รวมทั้ง
ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียงแก่บุคลากร
ทุกระดับ พร้อมท้ังได้จัดทำแผน และดำเนินการตามแผน
บริหารความเส่ียงได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดเป็นไปตาม
มาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(1) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

(2) 
3.  กิจกรรมการควบคุม   
     หน่วยงานกำหนดกิจกรรมการควบคุมและพัฒนา
กิจกรรมการควบคุมด้านเทคโนโลยี โดยกำหนดเป็น
นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำไปสู่การ
ปฏิบัติจริงและลดความเส่ียงในการบรรลุวัตถุประสงค์
ของหน่วยงาน  
 

 
      โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร  มีกิจกรรมการควบคุม
เพียงพอ  เหมาะสม โดยมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานท่ี
กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีคำส่ังมอบหมาย
งาน คู่มือการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานไม่ได้ครบตาม
เป้าหมายท่ีกำหนดไว้ มีการรายงานผลการดำเนินงานไม่ครบ
ทุกกิจกรรม  

4.  สารสนเทศและการสื่อสาร   
       หน่วยงานมีการจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศ 
ท่ีเกี่ยวข้อง และมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติ
ตามการควบคุมภายในควบคุมภายในท่ีกำหนด มีการ
ส่ือสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์
และความรับผิดชอบท่ีมีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมี 
ความจำเป็นในการสนับสนุน ให้มีการปฏิบัติตาม 
การควบคุมภายในท่ีกำหนด และมีการส่ือสารกับ
บุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบัติ
ตามการควบคุมภายในท่ีกำหนด 
 

 
         โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร ขาดการต่อเนื่องใน
การรวบรวมข้อมูล มีเว็บไซด์เพื่อส่ือสารกับบุคคลภายนอก มี
ช่องทางการส่ือสารเกี่ยวกับสารสนเทศมีช่องทางการรับ
ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนานักเรียน โรงเรียนของชุมชน
และการจัดทำข้อมูลสารสนเทศยังไม่ครบถ้วน  
 

5.  กิจกรรมการติดตามผล    
     หน่วยงานมีการพัฒนาและดำเนินการประเมนิผล
ระหว่างการปฏิบัติงาน และการประเมินผลเป็นรายครั้ง
ตามท่ีกำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติ
ตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน รวมทั้ง
ประเมินผลและส่ือสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของ 
การควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและ 
ผู้กำกับดูแล เพื่อส่ังการให้ผู้รับผิดชอบแก้ไขได้อย่าง
เหมาะสม 
 

 
      โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร  มีการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน เป็นไปตามแผนและรายงานให้ผู้บริหาร
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 
รวมทั้งนำผลการติดตามและการปรับปรุงรายงานผลต่อผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง กรณีท่ีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง มีการกำหนด
แผนการปรับปรุง และมีการวินิจฉัยส่ังการให้แก้ไข
ข้อบกพร่องทันที 
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ผลการประเมินโดยรวม   
    โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร ได้ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในท้ัง 5 องค์ประกอบพบว่า
องค์ประกอบท่ี ๓ เรื่อง กิจกรรมควบคุม โดยมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานท่ีกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง
ชัดเจน มีคำส่ังมอบหมายงาน คู่มือการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานไม่ได้ครบตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ มีการรายงาน
ผลการดำเนินงานไม่ครบทุกกิจกรรม และองค์ประกอบท่ี ๔ เรื่องสารสนเทศและการส่ือสาร ขาดการต่อเนื่องใน
การรวบรวมข้อมูล มีเว็บไซด์เพื่อส่ือสารกับบุคคลภายนอก มีช่องทางการส่ือสารเกี่ยวกับสารสนเทศมีช่องทางการ
รับปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนานักเรียน โรงเรยีนของชุมชนและการจัดทำข้อมูลสารสนเทศยังไม่ครบถ้วน  
เนื่องจากการส่งข้อมูลล่าช้าของกลุ่มงาน การขาดความรู้ความชำนาญเรื่องการจัดทำศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
การจัดระบบสารสนเทศ จึงควรมีการปรับปรุงแก้ไขโดยส่งผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมหรือจัดอบรมให้ความรู้และ
ศึกษาดูงานและได้จัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปค.5 ด้วยแล้ว 

 
 
 
                                                                                    

     ลายมือช่ือ ว่าท่ีพันตรี.....................               
                                                                  (กรุณา   สืบอุดม) 

                          ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 
                    วันท่ี ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 25๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ  ปค.๔ 
         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 

                                        รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
               สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ  วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 25๖๒ 
      

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    หน่วยงานมีการยึดมั่นในคุณคา่ของความซื่อตรง 
และจริยธรรม ฝ่ายบริหารมีความเป็นอิสระทางการบริหารและกำกับ
ดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการ
ดำเนินการเก่ียวกับการควบคุมภายใน มีโครงสร้างองค์กรสายการบังคับ
บัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม 
มีการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 
ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน 
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

 
     โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร มีระบบการบริหารจัดการ ที่ดี   โดยผู้บริหาร
และบุคลากรมีทัศนคติที่ดี มีทักษะความรู้ ความสามารถ ความซื่อตรงและจริยธรรม 
มีโครงสร้างองค์กรและสายการบงัคับบัญชาที่ชัดเจนมีการมอบอำนาจและหน้าที่
ความรับผิดชอบและนโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร รวมทั้งกลไกการติดตามการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานช่วยให้การดำเนินงานการควบคุมภายในเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพส่งผลใหห้น่วยงานมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่มุง่ผลสัมฤทธิ์โดย
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้รับบริการ 
 

2.  การประเมินความเสี่ยง 
      หน่วยงานกำหนดวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการ
ปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับวัตถุประสงคข์ององค์กร ได้อย่างชัดเจน 
เพียงพอ มีการระบุความเสี่ยง 
วิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการ จัดการ 
ความเสี่ยง พิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมิน
ความเสี่ยง รวมทั้งประเมิน 
การเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ ต่อระบบการ
ควบคุมภายใน 

 
          โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร มีการประเมินความเสี่ยงและมีการบริหาร
ความเสี่ยงโดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ การระบุปัจจัยเสี่ยง การวิเคราะห์ความ
เสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยง การกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง รวมทั้ง
ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสีย่งแกบุ่คลากรทุกระดับ พร้อมทั้ง
ได้จัดทำแผน และดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงได้ตามวัตถุประสงค์ที่
กำหนดเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 

3.  กิจกรรมการควบคุม   
     หน่วยงานกำหนดกิจกรรมการควบคุมและพัฒนากิจกรรมการ
ควบคุมด้านเทคโนโลยี โดยกำหนดเป็นนโยบายและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน เพื่อนำไปสู่การปฏบิัติจริงและลดความเสี่ยงในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน  

      โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร  มีกิจกรรมการควบคุมเพียงพอ  เหมาะสม โดย
มีนโยบายและวิธีการปฏบิัติงานที่กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีคำสั่ง
มอบหมายงาน คู่มือการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานไมไ่ด้ครบตามเป้าหมายที่กำหนด
ไว้ มีการรายงานผลการดำเนินงานไม่ครบทุกกิจกรรม 

.  สารสนเทศและการสื่อสาร   
       หน่วยงานมีการจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศ 
ที่เก่ียวข้อง และมีคณุภาพเพื่อสนับสนุนให้มีการปฏบิัติตามการควบคุม
ภายในควบคุมภายในที่กำหนด มีการสื่อสารภายในเก่ียวกับสารสนเทศ 
รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมี 
ความจำเป็นในการสนับสนุน ให้มีการปฏบิัติตาม 
การควบคุมภายในที่กำหนด และมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับ
เร่ืองที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด 

         โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร  มีเว็บไซด์เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก มี
ช่องทางการสื่อสารเกีย่วกับสารสนเทศที่ยงัไมห่ลากหลายช่องทาง ไม่เพียงพอ ขาด
ช่องทางการรับปัญหาต่างๆ เก่ียวกับการพัฒนานักเรียน โรงเรียนของชุมชนและการ
จัดทำข้อมูลสารสนเทศยังไมค่รบถ้วน  
 

5.  กิจกรรมการติดตามผล    
     หน่วยงานมีการพัฒนาและดำเนินการประเมินผลระหว่างการ
ปฏิบัติงาน และการประเมินผลเป็นรายคร้ังตามที่กำหนด เพื่อให้เกิด
ความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
รวมทั้งประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของ 
การควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและ 
ผู้กำกับดูแล เพื่อสั่งการให้ผู้รับผิดชอบแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 
 

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร  มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน เป็นไป
ตามแผนและรายงานให้ผูบ้ริหารทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเน่ืองและ
สม่ำเสมอ รวมทั้งนำผลการติดตามและการปรับปรุงรายงานผลต่อผู้ที่เก่ียวข้อง กรณี
ที่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง มีการกำหนดแผนการปรับปรุง และมีการวินิจฉัยสั่ง
การให้แก้ไขข้อบกพร่องทันท ี

 
 



 
ผลการประเมินโดยรวม   
    โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร ได้ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในท้ัง 5 องค์ประกอบพบว่า
องค์ประกอบท่ี ๓ เรื่อง กิจกรรมควบคุม โดยมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานท่ีกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง
ชัดเจน มีคำส่ังมอบหมายงาน คู่มือการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานไม่ได้ครบตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ มีการรายงาน
ผลการดำเนินงานไม่ครบทุกกิจกรรม และองค์ประกอบท่ี ๔ เรื่องสารสนเทศและการส่ือสาร มีช่องทางการส่ือสาร
เกี่ยวกับสารสนเทศท่ียังไม่หลากหลายช่องทาง ไม่เพียงพอ ขาดช่องทางการรับปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนา
นักเรียน โรงเรียนของชุมชนและการจัดทำข้อมูลสารสนเทศยังไม่ครบถ้วน  เนื่องจากการส่งข้อมูลล่าช้าของกลุ่ม
งาน การขาดความรู้ความชำนาญเรื่องการจัดทำศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์การจัดระบบสารสนเทศ จึงควรมี
การปรับปรุงแก้ไขโดยส่งผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมหรือจัดอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานและได้จัดทำแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปค.5 ด้วยแล้ว 

 
 

 
 
 


