
   
 
 

             อ.  

   
 ๒๙   ตุลาคม   ๒๕๖๒ 
 

 

เรื่อง  รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 33 
 

อ้างถึง  หนังสือที่  ศธ ๐๔๒๖๓/๔๐๕๖      ลงวันที่  ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๖๒ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑.  แบบ  ปค.๑    จ านวน ๑  ชุด 
  ๒.  แบบ  ปค.๕    จ านวน ๑  ชุด 
   

  ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๓๓  ให้โรงเรียนด าเนินการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในรอบ  ๑๒  เดือน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒  นั้น  บัดนี้  โรงเรียนแตลศิริวิทยา   ได้
ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้แล้ว 
  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
             
 
                 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
              ( นางจารุวรรณ  บุญโต ) 
                 ผู้อ านวยการ โรงเรียนแตลศิริวิทยา 
 
 
 
 
โรงเรียนแตลศิริวิทยา  
๐๘๑-๘๗๖๗-๘๗๒   (ผู้อ านวยการ) 
๐๘๗-๒๖๒๑๒๘๙   (คุณครูสังวาลย์ เจือจันทร์) เจ้าของเรื่อง 
 
 
 
 

 โรงเรียนแตลศิริวิทยา  ต.แตล  
 อ.ศีขรภูมิ  จ.สุรินทร์   ๓๒๑๑๐ 

 ที่  ศธ ๐๔๒๖๓.๒๕/๑๕๖ 



 
   

             อ.  

   
 
 

         ๗   มกราคม   ๒๕๖๒ 
 

เรื่อง  รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์ 
 

อ้างถึง  หนังสือที่  ศธ ๐๔๒๖๓/๔๘๓๗      ลงวันที่  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑.  แบบ  ปค.๑    จ านวน ๑  ชุด 
  ๒.  แบบ  ปค.๔    จ านวน ๑  ชุด 
  ๓.  แบบ  ปค.๕    จ านวน ๑ ชุด 
  ๔.  แบบติดตาม ปอ.๓   จ านวน ๑ ชุด  
 

  ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๓๓  ให้โรงเรียนด าเนินการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในรอบ  ๑๒  เดือน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑  นั้น  บัดนี้  โรงเรียนแตลศิริวิทยาได้
ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้แล้ว 
  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
             
 
                 ขอแสดงความนับถือ 

                                                                   
              ( นางจารุวรรณ  บุญโต ) 
                 ผู้อ านวยการ โรงเรียนแตลศิริวิทยา 
 
 
 
 
โรงเรียนแตลศิริวิทยา  
๐๘๑-๘๗๖๗-๘๗๒   (ผู้อ านวยการ) 
๐๘๔-๘๓๓๓-๕๙๒   (คุณครูอรพินท์  สมาธิกุล) เจ้าของเรื่อง 

 
 
 
 

 โรงเรียนแตลศิริวิทยา  ต.แตล  
 อ.ศีขรภูมิ  จ.สุรินทร์   ๓๒๑๑๐ 

 ที่  ศธ ๐๔๒๖๓.๒๕ /๑๕๖ 



 

แบบ  ปค. 1 
 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 33 
 

 โรงเรียนแตลศิริวิทยา ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน
กันยายน พ.ศ. 2562 ด้วยวิธกีารที่โรงเรียนแตลศิริวิทยา ก าหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติ  การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ. 2561 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายใน  ด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผลประสิทธิภาพ  ด้านการรายงานที่เก่ียวกับการเงินและไม่ใช่การเงิน
ที่เชื่อถือได้  ทันเวลา  และโปร่งใสรวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับ
การด าเนินงาน   
 จากผลการประเมินดังกล่าวโรงเรียนแตลศิริวิทยาเห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมี       
ความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง  และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลัง  ว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ. 2561 ภายใต้การก ากับดูแลของเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 อย่างไรก็ดี  มีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  ในปีงบประมาณ สรุปได้ดังนี้  

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
- งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
1. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอน 
2. สร้างเครือข่ายทางวิชาการภายในและภายนอก 
3. พัฒนาระบบนิเทศให้เข้มแข็ง 
 
 

 

ลงชื่อ      
 (นางจารุวรรณ  บุญโต) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนแตลศิริวิทยา 
           30  ตุลาคม  2562 

 
 
 
 
 
 



โรงเรียนแตลศิริวิทยา                                       แบบ  ปค.4 
รายงานการประเมินผลองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

วันที่ 30 เดือน กันยายน  พ.ศ.2562 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
   โรงเรียนแตลศิริวิทยา มีการสร้างบรรยากาศ
ของการควบคุมเพ่ือให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการ
การควบคุมภายใน โดยให้ความส าคัญกับ 
ความซื่อสัตย์  จริยธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงาน  มีการบริหารจัดการ 
ที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล มีการก าหนด
แนวทางที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง  และ
ที่ไม่ถูกต้อง  รวมทั้งที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 
บุคลากรเข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าที่  รวมทั้ง 
มีความรู้ความสามารถและทักษะ 
ในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
2. การประเมินความเสี่ยง 
   โรงเรียนแตลศิริวิทยา มีการก าหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายระดับกิจกรรมที่
ชัดเจนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ขององค์กรเชื่อมโยงกันในการที่จะท างานให้
ส าเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่ก าหนด
ไว้อย่างเหมาะสม  มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
ทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่อาจมี
ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
3.  กิจกรรมควบคุม 
   โรงเรียนแตลศิริวิทยามีการจัดท าแนวทางวิธี
ปฏิบัติงานที่ท าให้มั่นใจว่า เมื่อน าไปปฏิบัติแล้ว
จะเกิดผลส าเร็จตามที่ฝ่ายบริหารก าหนดไว้  
กิจกรรมเพ่ือการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงาน  
เห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน  
เพ่ือให้เกิดความระมัดระวัง   และสามารถ
ปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
4.  สารสนเทศและการสื่อสาร 
   โรงเรียนแตลศิริวิทยามีระบบข้อมูล
สารสนเทศที่เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติงาน 
เหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้และมี 
การสื่อสารไปยังผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

- สภาพแวดล้อมการควบคุมของโรงเรียนแตลศิริวิทยา   
ในภาพรวมเหมาะสมและมีส่วนท าให้การควบคุมภายในมี
ประสิทธิผล อย่างไรก็ตามยังคงมีการปรับเปลี่ยนมอบหมาย
อ านาจหน้าที่ให้บุคลากรปฏิบัติงานตามความรู้ความสามารถ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- โรงเรียนแตลศิริวิทยาได้ก าหนดให้องค์กรมีการประเมิน
ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีการจัดการกับความเสี่ยง
ต่างๆในเบื้องต้น  รวมถึงการก าหนดแนวทางการป้องกัน
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากปัจจัยต่างๆที่
เปลี่ยนแปลงไป 
 
 
 
 
- ในภาพรวมของโรงเรียนแตลศิริวิทยา มีกิจกรรมควบคุมที่
เหมาะสมเพียงพอและสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงตามสมควร  โดยกิจกรรมการควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของ
การปฏิบัติงานตามปกติ  โดยหัวหน้ากลุ่มก ากับดูแลให้มีการ
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดผู้บริหารองค์กรมีการติดตาม
กิจกรรมควบคุมอยู่เสมอ 
 
 
- โรงเรียนแตลศิริวิทยา ได้จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการ
สื่อสาร มีความเหมาะสม สามารถใช้งานได้ครอบคลุมระหว่าง
กลุ่มงานและสถานศึกษา รวมถึงหน่วยงานภายนอก มี
รูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลาและสะดวกต่อผู้ใช้ ผ่าน



ในรูปแบบที่เหมาะสมช่วยให้ผู้รับข้อมูล
สารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร 
5.  การติดตามประเมินผล 
  โรงเรียนแตลศิริวิทยามีการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในและประเมิน
คุณภาพ  การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและเป็น
ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ  มีการ
ประเมินผลเป็นรายครั้ง เป็นครั้งคราว  กรณี
พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง  มีการก าหนดวิธี
ปฏิบัติเพื่อให้ความมั่นใจข้อตรวจพบจากการ
ตรวจสอบได้รับการพิจารณาและมีการวินิจฉัย
สั่งการให้ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที 

ระบบเครือข่าย รวมถึงการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ
ต่างๆเผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
 
 
 
- โรงเรียนแตลศิริวิทยาได้จัดให้มีระบบการติดตาม
ประเมินผลมีความเหมาะสม โดยหัวหน้ากลุ่มมีการติดตาม
การปฏิบัติตามระบบ การควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง มีการ
ประเมินตนเองตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ผลการประเมิน
มีการจัดท ารายงานพร้อมข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารระดับสูง
เพ่ือสั่งการแก้ไขและก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปี
ต่อไป 

 
ผลการประเมินโดยรวม   

มีการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในทั้ง 5 ด้าน คือ สภาพแวดล้อม การ
ควบคุม การประเมินความเสี่ยง  กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร การติดตามประเมินผล     
ในระดับกลุ่ม ผลการประเมินเป็นไปตามที่วางแผนการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ.2544  ข้อ 6 

  

     ลายมือชื่อ     
       (นางจารุวรรณ  บุญโต)  

                                                                    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนแตลศิริวิทยา       
วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 

 
 
 



แบบ ปค.5 
โรงเรียน แตลศิริวิทยา 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ

หรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจ

อ่ืนๆที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 
 

การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
 
 
 
 
 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 
 
 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 
 
 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 
 
 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 
 
 

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรยีนให้
สูงขึ้น 

ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
 

1. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมลูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในแต่ละรายวิชา 
2.วางแผนการพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ตัวช้ีวัดและผลการเรียนรูต้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3.จัดกิจกรรมการจดัการเรียนรู้และการพัฒนาตาม
แผนการพัฒนา 
4.ด าเนินการวดัผลประเมินผลตามมาตรฐาน
ตัวช้ีวัดและผลการเรียนรูต้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
5. สรุปและรายงานผล 

กิจกรรมการควบคุมที่
ก าหนดไว้มีการปฏบิัติซึ่ง
สามารถลดความเสี่ยงได้
ในระดับหนึ่งแตย่ังไม่
บรรลุวตัถุประสงค์ที่
ก าหนด 

งานยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 
สาเหต ุ
1. การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูไ้มส่อดคล้องตาม
มาตรฐานตัวช้ีวัดและผล
การเรยีนรู้ที่ก าหนด 
 

1. ส่งเสรมิสนับสนุน
พัฒนาครูในการ
จัดการเรียนการสอน 
2. สร้างเครือข่ายทาง
วิชาการภายในและ
ภายนอก 
3. พัฒนาระบบนิเทศ
ให้เข้มแข็ง 

30 ก.ย.62 
กลุ่มวิชาการ 

 

 
 

ลายมือชื่อ  
        (นางจารุวรรณ  บุญโต)     
                                        ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนแตลศิริวิทยา       

    วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 

 


