
 
แบบ ปค. ๑ 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ 

 

โรงเรียนบ้านโพนแพง ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่    
๓๐ เดือน กันยายน  พ .ศ . ๒๕๖3   ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ  การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
2561 โดยมวีัตถุประสงค์เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน 
และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน 

จากผลการประเมินดังกล่าว โรงเรียนบ้านโพนแพง เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมี

ความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ

หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้  การกำกับดูแลของ

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑  

 

 

 

.          
                                                           ลายมือชื่อ 

                                                         (นางบุญปอง   ก้อนทรัพย์)          
                                           ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนแพง 
                                                  วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ ปค. ๔ 

โรงเรียนบ้านโพนแพง 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

(๓) 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(๔) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
โรงเรียนบ้านโพนแพง มีการจัดโครงสร้างองค์กร 
สายงานการบั งคับบั ญ ชา และจั ดท ำคำสั่ ง
มอบหมายหน้าที่  ความรับผิดชอบของบุคลากร     
อย่างชัดเจนการดำเนินงานมีการกำหนดนโยบาย 
เป้าหมายมีการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน พัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีการควบคุม 
กำกับ ติดตาม เพ่ือให้การปฏิบัติงานถูกต้อง ตาม
ระเบียบ กฎหมาย และแนวปฏิบัติที่ ผู้บริหารให้
ความสำคัญกับการมีศีลธรรม จรรยาบรรณ ความ
ซื่อสัตย์ สุจริต ความรับผิดชอบ   ต่อหน้าที่ มีการ
ยอมรับ ในความรู้  ทั กษะความสามารถของ
บุคลากร ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของ
ผู้บริหาร เหมาะสมต่อการพัฒนาการควบคุม
ภายใน และดำรงไว้ซึ่ งการควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิผล 
๒. การประเมินความเสี่ยง 
          โรงเรียนบ้านโพนแพงมีการกำหน
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระดับองค์กร   และ
วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม สอดคล้อง เชื่อมโยง
กันในการที่จะทำงานให้สำเร็จและมีการจัดสรร
งบประมาณ และทรัพยากรที่กำหนดไว้อย่าง
เหมาะสม 
     ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการบริหารความ
เสี่ยง   ในทุกข้ันตอน ทั้งการระบุความเสี่ยง การ
วิเคราะห์ ความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยง 
นอกจากนี้ยังมีกลไกลที่ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลง เช่น การเปลี่ยนแปลงวิธีการ
จัดการ    เป็นต้น 
 

สภาพแวดล้อมการควบคุมของโรงเรียนบ้านโพน
แพง ในภาพรวมมีความเหมาะสม ผู้บริหารได้นำ
แนวทาง การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้
ในการพัฒนางานให้มีมาตรฐาน เน้นการให้บริการ 
มีการกำหนดแนวทาง กำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดใน
การป ฏิ บั ติ งานและมอบห มายห น้ าที่  ก าร
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน  
     แต่อย่างไรก็ตามสภาพแวดล้อมการควบคุมยัง
มี ความ เสี่ ย งในด้ านความรู้ และทั กษ ะด้ าน
เทคโน โลยีและการมุ่ งมั่ น ในการปฏิ บั ติ งาน 
ความสามารถของ บุคลากรที่จะต้องมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และ
เร่งรัด การดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายให้ทัน  
ตามกำหนดเวลา 
          โรงเรียนบ้านโพนแพง ได้กำหนดให้กลุ่ม
งานและสถานศึกษาในสังกัด ทราบบทบาทภารกิจ
ของงาน มีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
เพ่ือมิให้มีผลกระทบ  ต่อความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของภารกิจ เพื่อนำไปวางแผนการจัด
กิจกรรมการควบคุมเสนอแนะให้มีการปรับปรุง
การควบคุมให้เพียงพอและเหมาะสม 

  แต่อย่างไรก็ตามการประเมินความเสี่ยง ตาม

แนวทางดังกล่าวทำให้มีข้อมูลที่จะนำมาเป็น

แนวทางเพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนต่อไปใน

ภาพรวมของการปฏิบัติงานมีการกำหนด กิจกรรม

ควบคุมในลักษณะของนโยบาย ระเบียบ กฎหมาย  



 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
     โรงเรียน.บ้านโพนแพง มีการกำหนดกิจกรรม
การควบคุมเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล โดยมีการกำหนดนโยบาย ระเบียบ 
กฎหมาย คู่มือการปฏิบัติงาน และระบบงานที่ได้
กำหนดไว้ในขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ซึ่งมี
การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ ของบุคลากร
ในขั้นตอนที่มีความ 
เสี่ยงอาจก่อให้เกิดความผิดพลาด และยังมีการ
กำหนดนโยบายในการกำกับติดตามตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนการสร้างจิตสำนึก ในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรภายในองค์กร 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
      โรงเรียนบ้านโพนแพง มีระบบข้อมูล
สารสนเทศที่เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติงาน การ
รายงานทางการเงิน การดำเนินงาน และการ
ปฏิบัติตามนโยบาย และระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่ใช้
ในการควบคุมและดำเนินกิจกรรมขององค์กร 
รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศท่ีได้จากภายนอกองค์กร 
มีการสื่อสารไปยังผู้บริหาร และผู้ใช้ภายในองค์กร
ในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติ
หน้าที่ตามความ รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล และให้ความมั่นใจว่ามีการ
ติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร  ที่มีผล
ทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
๕. กิจกรรมการติดตามผล 
          โรงเรียน บ้านโพนแพง    มีการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในและประเมิน
คุณภาพการปฏิบัติงาน โดยกำหนดวิธีปฏิบัติงาน 
เพ่ือติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภายในอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการปฏิบัติตามปกติของฝ่ายบริหาร ผู้
ควบคุมและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้มีการ
ประเมินผลแบบรายครั้ง   เป็นครั้งคราว กรณีพบ
จุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง ควรกำหนดวิธีปฏิบัติ
เพ่ือให้ความมั่นใจว่าข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ 

คู่มือการปฏิบัติงานและระบบงานต่าง ๆมีการ
แบ่งแยกหน้าที่    ความรับผิดชอบซึ่งเป็นลักษณะ
ของการควบคุมทั่วไป มิได้มีการประเมินความ
เพียงพอเหมาะสมของกิจกรรม การควบคุมที่มีอยู่      
ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมของ
องค์กร 
       แต่อย่างไรก็ตามกิจกรรมที่มีอยู่ยังต้องมีการ
กำกับติดตามให้ดำเนินการอย่างจริงจัง เพราะแม้
จะได้มีการกำหนดกิจกรรมไว้ดีเพียงใดแต่มิได้มี
การปฏิบัติให้เป็นไปตามกิจกรรมควบคุมท่ีกำหนด  
ความเสี่ยงจึงยังมีอยู่   
โรงเรียนบ้านโพนแพง ได้จัดระบบข้อมูล
สารสนเทศ และการติดต่อ  สื่อสารที่เหมาะสมมี
การประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ 
ทำให้ระบบ  การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ
และลด    ความเสี่ยงได้เพียงพอในระดับหนึ่ง ซึ่ง
การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน มีการแจ้ง
ข่าวสารผ่านทาง Website เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด บุคลากรควรได้รับ การพัฒนา
ให้มีความรู้ทักษะในการใช้วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี
ให้มากขึ้น     

       แต่อย่างไรก็ตามยังพบว่าการดำเนินงานด้าน 

สารสนเทศและการสื่อสารยังมีความเสี่ยงที่มี

นัยสำคัญต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากบุคลากร ยัง

ขาดทักษะ ความสามารถในการนำเทคโนโลยีมาใช้

ในการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่ให้

ทันสมัยเหมาะสมมีประสิทธิภาพ 
โรงเรียนบ้านโพนแพง ได้จัดให้มีการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในทั้งในระหว่างการ
ปฏิบัติและหลังการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ แต่การ
รายงานผลการดำเนินงานบางส่วนยังล่าช้าไม่
เป็นไปตามระบบควบคุมภายในที่วางไว้ ซึ่งส่งผล
ให้การปฏิบัติงานตามภารกิจบรรลผุลตามวัตถุประสงค์  



 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

และการสอบทาน ได้รับการพิจารณาสนองตอบ
และมีการวินิ จฉัยสั่ งการให้ดำเนินการแก้ ไข
ข้อบกพร่องทันท ี

อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความครบถ้วนสมบูรณ์ไม่
เต็มที่กำหนดไว้  
     อย่างไรก็ตามการติดตามประเมินผลควรจัดให้
มีการประเมินผลเป็นรายครั้งที่บุคลากรทุกคน
จะต้องดำเนินการประเมินตนเองด้วย 

 

 

ผลการประเมินโดยรวม  
โรงเรียนบ้านโพนแพงได้ประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ทั้ง 5 ด้าน คือ 

สภาพแวดล้อม การควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร 
การติดตามประเมินผล ในระดับกลุ่ม ผลการประเมินเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 เพียงพอ 
เหมาะสม โรงเรียนได้จัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตาม แบบ ปค.5 แล้ว 

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 นางบุญปอง   ก้อนทรัพย์ 
                                                  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนแพง 
                                                      วันที ่๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ ปค. ๕ 

โรงเรียนบ้านโพนแพง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
 
 

(๓) 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดำเนินการ 
หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

(๔) 
ความ
เสี่ยง 

(๕) 
การ

ควบคุม
ภายใน 
ทีมี่อยู่ 

(๖) 
การ

ประเมินผล 
การ

ควบคุม
ภายใน 

(๗) 
ความเสี่ยง 
ทีย่ังมีอยู่ 

(๘) 
การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 

(๙) 
หน่วยงาน 

ทีร่ับผิดชอบ 

ไม่มี - - - - - - 
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