
 
แบบ ปค. ๑ 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคมุภายใน 
(ระดับหน่วยงานของรัฐ) 

เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
 

โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน    ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ส าหรับปีสิ้นสุด
วันที่     30    เดือน   กันยายน  พ.ศ.  2562   ด้วยวิธีการที่หน่วยงานก าหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ  การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
โดยมวีัตถุประสงค์เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวตัถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายในด้านการด าเนนิงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่
การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 

จากผลการประเมินดังกล่าวของ โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน  เห็นว่า การควบคุมภายใน 
ของหน่วยงานมีความเพียงพอ    ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ. 2561 ภายใต้การก ากับดูแล
ของ     ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1              

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปี
ปฏิทินถัดไป สรุปได้ 

ดังนี้ 
กลุ่มบริหารวิชาการ 
กิจกรรม  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  

            1.1. รูปแบบและวิธีการการนิเทศงาน วิชาการ และการเรียนการสอนยังไม่มีความ
หลากหลาย  
และไม่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน  
1.1  พัฒนาทีมงาน โดยใช้เทคนิค  การมีส่วนร่วมแบบกัลยาณมิตร 
1.2. ใช้รูปแบบการนิเทศที่หลากหลายทั้งการนิเทศภายใน และนิเทศภายนอก 
1.3. จัดท าแผนและปฏิทินการนิเทศภายใน  ที่เน้นการมีส่วนร่วม 
1.4  ให้มีแผนงาน หรือโครงการพัฒนาทีมงานท่ีชัดเจนเน้นการมีส่วนร่วมของทุก

ภาคส่วน 
 

 
 
 

                                            ลายมือชื่อ........................................................                                                      
.               ( นางสาวศิริวรรณภา    บญุเส็ง )                                    
    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน 
           วันที่   ๒๘    เดือน   ตลุาคม     พ.ศ. 2562 
 
 



 
แบบ ปค. 4 

โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด  ณ  วันที่  30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
 1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
      ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุม เพ่ือให้
เกิดทัศนคติท่ีดีต่อการควบคุมภายใน โดยให้ความส าคัญ
กับความซื่อสัตย์ จริยธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลัก    
ธรรมาภิบาล มีการก าหนดแนวทางการบริหาร และ
โครงสร้างการบริหารที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง 
รวมทั้งการปฏิบัติตนที่เป็นแบบอย่าง บุคลากรเข้าใจ
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ รวมทั้งมีความรู้ความสามารถและ
ทักษะในการปฏิบัติงาน  ตามที่ได้รับมอบหมาย 

      
         สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในของโรงเรียน
ชุมชนบ้านท่ากระดาน โดยภาพรวม  มีความเหมาะสม
และมีส่วนท าให้การควบคุมภายในมีประสิทธิผล 
สอดคล้องกับ  หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2561  มีการก าหนด
ขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
แต่ละต าแหน่งไว้อย่างชัดเจน    

2. การประเมินความเสี่ยง 
      มีการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการ
ด าเนินงานของทุกกลุ่ม และวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมที่
ชัดเจน สอดคล้อง และเชื่อมโยงกันในการที่จะท างานให้
ส าเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่ก าหนดไว้อย่าง
เหมาะสม ผู้บริหารมีการระบุความเสี่ยง ทั้งจากปัจจัย
ภายใน และปัจจัยภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการ
บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ มีการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงและจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังมี
เครื่องมือที่สามารถบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงของความ
เสี่ยง จากปัจจัยด้านต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลง ด้าน
บุคลากร งบประมาณ และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
องค์กร   เป็นต้น     

 
          โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน มีการประเมิน
ความเสี่ยง โดยน าระบบการบริหารความเสี่ยงที่เป็น
สากลมาใช้ และมีการจัดการความเสี่ยงต่างๆ จากผล
การประเมินอย่างเป็นระบบ รวมทั้งยังสามารถก าหนด
แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต
จากปัจจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเครื่องมือที่
น ามาใช้ 



 

 

ผลการประเมินโดยรวม 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ มีโครงสร้างการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน  และมีการควบคุมภายในครบ 5 
องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอที่ท าให้การปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานวิชาการ
ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์แต่บางกิจกรรมต้องมีการปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

                   ชื่อผู้รายงาน.................................................................. 
              (นางสาวศิริวรรณภา   บุญเส็ง)                                    
           ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน 
               วันที่   ๒๘    เดือน   ตุลาคม     พ.ศ. 2562

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
3. กิจกรรมการควบคุม 
       มีนโยบายและวิธีปฏิบัตงิานที่ท าให้มั่นใจว่า เมื่อ
น าไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลส าเร็จตามที่ฝ่ายบริหาร
ก าหนดไว้    กิจกรรมเพ่ือการควบคุมจะชี้ให้
ผู้ปฏิบัติงาน เห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความระมัดระวังและสามารถ
ปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์     

 
          ในภาพรวม โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน  มี
กิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอและสอดคล้องกับ
กระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควร   โดยผู้บริหาร
ตระหนักว่า ระบบควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารจัดการปกติ   จึงมีการก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด  
        

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
           มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวเนื่องกับการ 

ปฏิบัติงานเหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้ และมีการ
สื่อสาร ไปยังผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในรูปแบบที่
เหมาะสม ช่วยให้ผู้รับสารสนเทศสามารน าไปใช้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์กร 

 
           ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียน
ชุมชนบ้านท่ากระดาน มีความเหมาะสม  กล่าวคือ มีระบบ
สารสนเทศที่สามารถใช้งานได้ครอบคลุ่มภาระงาน รวมทั้ง
การจัดรูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลา และสะดวกต่อ
ผู้ใช้ ผ่านระบบเครือข่าย  ทั้งยังได้จัดท าเสื่อประชาสัมพันธ์
ในรูปแบบต่างๆเผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกองค์กร    

5. กิจกรรมการติดตามผล 
            มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยก าหนดวิธี
ปฏิบัติงาน เพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุม
ภายในอย่างต่อเนื่อง    และเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของผู้บริหาร และ
ผู้เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีการประเมินผลเป็นรายครั้ง   
กรณีพบจุดอ่อน หรือข้อบกพร่อง มีการก าหนดวิธีปฏิบัติ 
เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า ข้อตรวจพบ ได้รับการ
พิจารณาสนองตอบ และมีการวินิจฉัยสั่งการ ให้
ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง 

 
        ระบบการติดตามประเมินผลของโรงเรียนชุมชนบ้าน
ท่ากระดาน มีความเหมาะสม โดยผู้บริหารมีการติดตาม
การปฏิบัติตามระบบควบคุมภายใน อย่างต่อเนื่อง  และใน
สิ้นปีมีการประเมินตนเองร่วมกัน ผลการประเมินมีการ
จัดท ารายงาน พร้อมข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารโรงเรียน 
เพ่ือสั่งการแก้ไข 
 



           แบบ ปค. 5 
โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2562 

 
ช่ือผู้รายงาน.................................................................. 

                    ( นางสาวศิริวรรณภา    บุญเส็ง )                                      
                                                 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน 
                  วันที่   ๒๘    เดือน   ตุลาคม     พ.ศ. 2562

  (3) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หน่วยงานของ

รัฐหรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค ์

(4) 
ความเสี่ยง 

(5) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

(6) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(7) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(8) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(9) 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

งานวิชาการ 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวัตถุประสงค์ 
1เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนทุกระดับชัน้ให้สูงขึ้น รอ้ยละ 3 ทุก
กลุ่มสาระ 
 
 
 
 
 
 
 

1.ครูส่วนใหญ่ยังไม่มี
การปรับการเรียน 
เปลี่ยนการสอนตาม
แนวทางปฏิรูป
การศึกษา 
 

1. แต่งตั้งคณะท างานศึกษา
สภาพปัจจุบนัปัญหา และ
ความต้องการของสถานศึกษา 
2. จัดท าแผนยกระดบัคุณภาพ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
สอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียน 
3. ด าเนินการตามแผน 
4.  ตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงาน โดยการก ากับ 
ติดตาม นิเทศและประเมินผล
การปฏิบัติงานทุกขั้นตอน 
พร้อมทั้งจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานอยา่งเปน็ระบบ 

จากการประเมินผล
การควบคุม พบวา่
กิจกรรมควบคุมที่
ปฏิบัติอยู่ในขณะ
ด าเนินงานสามารถ
ลดความเสี่ยงได้ใน
ระดับหนึ่งได้เก่ียวกับ
หลักสูตรสถานศึกษา 

นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ   
ที่มีการเปลี่ยนแปลง
บ่อยในด้านการจัด
การศึกษา 
 

1.1  พัฒนาทีมงาน โดย
ใช้เทคนิค  การมีส่วน
ร่วมแบบกัลยาณมิตร 
1.2. ใช้รูปแบบการ
นิเทศที่หลากหลายทั้ง
การนิเทศภายใน และ
นิเทศภายนอก 
1.3. จัดท าแผนและ
ปฏิทินการนิเทศภายใน  
ที่เน้นการมีส่วนร่วม 
๑.๔ ให้มีแผนงาน หรือ
โครงการพัฒนาทีมงานที่
ชัดเจนเน้นการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน 

30 กันยายน 
2562 
หัวหน้างานวิชาการ 

กลุ่มงานบริหาร
วิชาการ 

 
 
 
 

 
 



 
 


