
แบบ ปค. 4 
โรงเรียน บ้านกาศประชานุเคราะห์ 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน  พ.ศ.  2562 

 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
 1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
      -   โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์   
มีปรัชญา และรูปแบบการท างานเหมาะสมต่อการ
พัฒนาและด ารงไว้ซึ่งการควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิผล 
      - ผู้บริหารเป็นแบบอย่างของความมีศีลธรรม 
จรรยาบรรณ และความซื่อสัตย์ บุคลากรในสังกัดมี
ทัศนคติที่ดีต่อการวางระบบควบคุมภายใน มีความ
พร้อมในการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่วางไว้ 
     - ผู้บริหารให้ความส าคัญต่อความซื่อสัตย์ สุจริต 
โปร่งใส ยึดประโยชน์ของราชการเป็นหลักส าคัญ 
รวมถึงการสร้างบรรยากาศของการควบคุมเพ่ือให้
เกิดทัศนคติท่ีดีต่อการควบคุมภายใน 
      - การมอบหมายงาน ตามภารกิจ มีความชัดเจน
และเหมาะสม ค านึงถึงความรู้ความสามารถ
เฉพาะตัว  
     - พันธกิจของหน่วยงาน เน้นการท างานเป็นทีม 
และส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสเพ่ิมพูนความรู้และ
ประสบการณ์ ทักษะในการท างาน  
     -นโยบายในการบริหารงานและวิธีการ
บริหารงาน มีความโปร่งใส เป็นธรรม มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานจากผลสัมฤทธิ์ของงาน 
และพฤติกรรมการท างาน มีการสร้างแรงจูงใจและ
ส่งเสริมให้บุคลากรเกิดจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงาน
ในความรับผิดชอบ 
     - มีการจัดสภาพแวดล้อมด้านสถานที่และ
เครื่องมือเครื่องใช้ พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงานที่เหมาะสมและเพียงพอ   

      
         สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในของ โรงเรียน 
บ้านกาศประชานุเคราะห์  โดยภาพรวม มีความเหมาะสม
และมีส่วนท าให้การควบคุมภายในมีประสิทธิผล สอดคล้อง
กับมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน เนื่องจาก โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์  
มีการก าหนดขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานแต่ละต าแหน่งไว้อย่างชัดเจน  
 

      อย่างไรก็ตามในด้านของการติดตามผลการปฏิบัติงาน
ของส่วนงานย่อยในสังกัด ยังไม่ต่อเนื่อง  เนื่องจากผู้บริหาร 
มีภารกิจด้านนโยบายมากขาดการติดตามตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ   

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
2. การประเมินความเสี่ยง 
      - โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ มีการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ในการวางระบบควบคุมภายใน
อย่างชัดเจนและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ มีความ
สอดคล้องกับกิจกรรมที่จะปฏิบัติให้ส าเร็จตาม
เป้าหมาย ด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่มี 
      - มีการระบุความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายนอก
และปัจจัยภายใน ที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร 
     - มีการวิเคราะห์และการบริหารความเสี่ยงที่
เหมาะสม 
     - มีกลไกลที่ชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลง เช่นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร 
เป็นต้น 

- โดยภาพรวม โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์  มีการ
วิเคราะห์และประเมินปัจจัยเสี่ยงตามวิธีการที่ ก าหนด โดย
ใช้แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน และ แบบ
ประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (CSA) 
      ผลการประเมิน พบว่ามีความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง  
ซึ่งปัจจัยเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม เกี่ยวข้องกับปัจจัยภายนอก  
จึงควรมีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศการบริการ เพื่อ
น าไปสู่การบริหารความเสี่ยงในปีต่อไป 

3. กิจกรรมการควบคุม 
     - ระบบควบคุมภายในที่ โรงเรียนบ้านกาศ
ประชานุเคราะห์ วางไว้ มีการก าหนดสาระส าคัญไว้
ชัดเจน  มีนโยบายและวิธีปฏบิัติงานที่ท าให้มั่นใจว่า 
เมื่อน าไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลส าเร็จตามที่ฝ่าย
บริหารก าหนดไว้ กิจกรรมเพ่ือการควบคุมจะชี้ให้
ผู้ปฏิบัติงาน เห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความระมัดระวังและสามารถ
ปฏิบัติงานให้ส าเร็จตาม รวมถึงมีการติดตาม
ประเมินผลที่เชื่อได้ว่าจะเกิดผลส าเร็จ 
    - บุคลากรมีจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงาน มีความ
ตระหนักถึงความจ าเป็นที่ต้องมีระบบควบคุมภายใน 
และพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และกฎหมาย
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 - ในภาพรวมโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์  มีกิจกรรม
ควบคุมท่ีเหมาะสม เพียงพอและสอดคล้องกับกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงตามสมควร โดยผู้บริหารตระหนักว่า ระบบ
ควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการปกติ   จึง
มีการก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  
         อย่างไรก็ตามจากการประเมินยังพบว่า บุคลากร
บางส่วนงานยังไม่ให้ความส าคัญในการประเมินและรายงาน
การควบคุมภายในอย่างจริงจังซึ่งต้องมีการก าหนดกิจกรรม
ควบคุมเพ่ิมเติมในปีต่อไป 
 



 
ผลการประเมินโดยรวม 
 

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ มีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ 
สรุปโดยภาพรวม พบว่า เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด มีระบบการ
ควบคุมท่ีเพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  จุดอ่อนพบอย่างที่มีนัยส าคัญคือ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติยังไม่ได้มีการ
ประเมินตนเองร่วมกันอย่างจริงจัง  รวมทั้งไม่ได้มีการน าผลจากรายงานไปด าเนินการแก้ไขและก าหนดในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี  จึงสรุปได้ว่า ระบบควบคุมภายใน ที่วางไว้ มีความเพียงพอเหมาะสม แต่ควรเพ่ิมมาตรการการประเมินด้วยตนเอง
และการน าผลจากรายงานไปแก้ไขโดยก าหนดในแผนปฏิบัติการประจ าปี ซึ่งต้องมีการควบคุมต่อไป 
 
        
                                                                          (ลงชื่อ)                   
                                                                           
             (นายดนัยรัตน์  กาศเกษม) 
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ 

              วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     -  มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวเนื่องกับการ 
ปฏิบัติงานเหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้ และมี 
การสื่อสาร ไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในรูปแบบที่เหมาะสม 
ผู้รับสารสนเทศสามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

 
    - จากการประเมิน โดยใช้แบบประเมินองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินก าหนด พบว่า ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
ของโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ มีความเหมาะสม  
มีรูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน 
        อย่างไรก็ตามในด้านระบบเครือข่าย  Internet 
พบว่า ยังไม่สะดวกต่อการใช้ เนื่องจากขาดอุปกรณ์ท่ีมี
คุณภาพ 

5. การติดตามประเมินผล 
        โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์  มีการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน และประเมินคุณภาพการ
ปฏิบัติงานโดยก าหนดวิธีปฏิบัติงาน เพื่อติดตามการ
ปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และเป็น
ส่วนนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของผู้บริหาร 
นอกจากนี้ยังมีการประเมินผลเป็นรายครั้ง   กรณีพบ
จุดอ่อน หรือข้อบกพร่อง มีการก าหนดวิธีปฏิบัติ เพื่อให้
เกิดความมั่นใจ 

 
- ระบบการติดตามประเมินผลของ โรงเรียนบ้านกาศ
ประชานุเคราะห์  มีความเหมาะสม โดยผู้บริหารมีการ
ติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายใน อย่าง
ต่อเนื่อง  
    อย่างไรก็ตาม ยังพบจุดอ่อนที่มีนัยส าคัญ คือ 
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติยังไม่ได้มีการประเมินตนเอง
ร่วมกันอย่างจริงจัง รวมทั้งไม่ได้มีการน าผลจากรายงาน
ไปด าเนินการแก้ไขและก าหนดในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

 



 


