
 
 

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน  พ.ศ.  2564 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

 1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
      ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุม เพื่อให้
เกิดทัศนคติท่ีดีต่อการควบคุมภายใน โดยให้ความสำคัญ
กับความซื่อสัตย์ จริยธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงาน มีการบริหารจัดการท่ีสอดคล้องกับ 
หลักธรรมาภิบาล มีการกำหนดแนวทางการบริหาร และ
โครงสร้างการบริหารท่ีชัดเจนต่อการปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง 
รวมทั้งการปฏิบัติตนท่ีเป็นแบบอย่าง บุคลากรเข้าใจ
ขอบเขตอำนาจหน้าท่ี รวมทั้งมีความรู้ความสามารถและ
ทักษะในการปฏิบัติงาน  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

      
         สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในของ  
โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม โดยภาพรวม  มีความ
เหมาะสมและมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมี
ประสิทธิผล สอดคล้องกับ  หลักเกณฑ์ท่ี
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.
2561  มีการกำหนดขอบเขตหน้าท่ี  
ความรับผิดชอบให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานแต่ละตำแหน่ง
ไว้อย่างชัดเจน    
          อย่างไรก็ตามในด้านติดตามผลการปฏิบัติงาน
พบว่ายังขาดความต่อเนื่องสม่ำเสมอในการติดตาม
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่จริงจัง  
 

2. การประเมินความเสี่ยง 
      มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
การดำเนินงานของทุกกลุ่ม และวัตถุประสงค์ระดับ
กิจกรรมท่ีชัดเจน สอดคล้อง และเช่ือมโยงกันในการท่ีจะ
ทำงานให้สำเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรท่ีกำหนด
ไว้อย่างเหมาะสม ผู้บริหารและคณะครูร่วมกันระบุความ
เส่ียง ท้ังจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ มีการ
วิเคราะห์ความเส่ียงและจัดการความเส่ียงท่ีเหมาะสม 
นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือท่ีสามารถบ่งช้ีถึงการ
เปล่ียนแปลงของความเส่ียง จากปัจจัยด้านต่างๆ เช่น 
การเปล่ียนแปลง ด้านบุคลากร งบประมาณ และการ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างองค์กร   เป็นต้น     
 

 
          โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมมีการประเมินความ
เส่ียง โดยนำระบบการบริหารความเส่ียงท่ีเป็นสากลมา
ใช้ และมีการจัดการความเส่ียงต่างๆ จากผลการ
ประเมินอย่างเป็นระบบ รวมทั้งยงัสามารถกำหนดแนว
ทางการป้องกันความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตจาก
ปัจจัยต่างๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเครื่องมือท่ีนำมาใช้ 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ปค. 4 

 



องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
3. กิจกรรมการควบคุม 
       มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานท่ีทำให้มั่นใจว่า 
เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามท่ีฝ่าย
บริหารกำหนดไว้    กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะช้ีให้
ผู้ปฏิบัติงาน เห็นความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความระมัดระวังและสามารถ
ปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์     

          ในภาพรวม โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม  มีกิจกรรม
ควบคุมท่ีเหมาะสม เพียงพอและสอดคล้องกับกระบวนการ
บริหารความเส่ียงตามสมควร   โดยผู้บริหารตระหนักว่า 
ระบบควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการปกติ   
จึงมีการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  
         อย่างไรก็ตามโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม  ยังให้
ความสำคัญในการประเมินและรายงานการควบคุมภายใน 
ซ่ึงต้องมีการกำหนดกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติมในปีต่อไป 

   - โดยภา 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
           มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวเนื่องกับ 
การปฏิบัติงานเหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้ 
และมีการส่ือสาร ไปยังผู้บริหารและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ในรูปแบบท่ีเหมาะสม ช่วยให้ผู้รับ
สารสนเทศสามารนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

           ระบบสารสนเทศและการส่ือสารของโรงเรียนไชยบุรี
วิทยาคม มีความเหมาะสม  กล่าวคือ มีระบบสารสนเทศท่ี
สามารถใช้งานได้ครอบคลุ่มภารงาน รวมทั้งการจัดรูปแบบ
การส่ือสารท่ีชัดเจน ทันเวลา และสะดวกต่อผู้ใช้ ผ่านระบบ
เครือข่าย  ท้ังยังได้จัดทำเส่ือประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ
เผยแพร่ท้ังภายในและภายนอกองค์กร    

5. กิจกรรมการติดตามผล 
            มีการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดย
กำหนดวิธีปฏิบัติงาน เพื่อติดตามการปฏิบัติตาม
ระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง    และเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของ
ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีการ
ประเมินผลเป็นรายครั้ง   กรณีพบจุดอ่อน หรือ
ข้อบกพร่อง มีการกำหนดวิธีปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความ
มั่นใจว่า ข้อตรวจพบ ได้รับการพิจารณาสนองตอบ 
และมีการวินิจฉัยส่ังการ ให้ดำเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่อง 

        ระบบการติดตามประเมินผลของโรงเรียนไชยบุรี
วิทยาคม มีความเหมาะสม โดยผู้บริหารมีการติดตามการ
ปฏิบัติตามระบบควบคุมภายใน อย่างต่อเนื่อง  และในส้ินปีมี
การประเมินตนเองรว่มกัน ผลการประเมินมีการจัดทำ
รายงาน พร้อมข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารโรงเรียน เพื่อส่ัง
การแก้ไข 
         อย่างไรก็ตามโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ยังพบ
จุดอ่อนที่มีนัยสำคัญในการติดตามประเมินผล คือ นักเรียน
ในโรงเรียนยังมีผลสัมฤทธิ์ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด มี ผลการ
เรียน 0 จำนวนมาก 
...................................................................................... 
 

 
ผลการประเมินโดยรวม 

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมมีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในท้ัง 5 องค์ประกอบ  สรุปโดยภาพรวม 
พบว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2563  กำหนด มีระบบการควบคุมที่เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามยังมี
องค์ประกอบการควบคุมบางประเด็นที่พบว่ายังมีจุดอ่อนอย่างที่มีนัยสำคัญ  ซึ่งจะต้องปรับปรุงกิจกรรมการควบคุม 
เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น และกำหนดวิธีการหรือแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน             
ท่ีเหมาะสมต่อไป  (ใน แบบ ปค.๕) 
 
 
 

(ลงช่ือ)........................................................................ 
                     (นายมิตรชัย  ไชยนาน) 
            ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม 

                   วันท่ี 3  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.2564 

 
 



 
                                                                                                                                                                                               แบบ ปค. ๕                                

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30  เดือนกันยายน  พ.ศ.2564  
 

(1) 
ภารกิจตามกฎหมายท่ี
จัดต้ังหน่วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผน 

การดำเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีสำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

(2) 
ความเส่ียง 

(3) 
การควบคุมภายในท่ีมีอยู่ 

(4) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(5) 
ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู่ 

(6) 
การปรับปรุงการควบคุม

ภายใน 

(7) 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
 

ยกผลสัมฤทธิ์การเรียน  
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนสูงข้ึนทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ (8 กลุ่มสาระ) 

   2. เพ่ือให้นักเรียนมี

ความสามารถเข้าศึกษาใน

ระดับที่สูงข้ึน 

 

 
 
การจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตาม
แผนที่กำหนด ครูผู้สอนไม่
สามารถสอนได้ครบตามแผนที่
กำหนดไว้ ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิ
ของนักเรียนไม่เป็นไปตาม
กำหนด 

1.  สำรวจข้อมูลพ้ืนฐานของ
นักเรียนรายบุคคล 
2. คัดกรองนักเรียนตาม
ความศักยภาพของนักเรียน
รายบุคคล 
3. จัดประชุมคณะครูตาม
กลุ่มสาระ  
4. มีการพัฒนาครูผู้สอนทุก
กลุ่มสาระอย่างต่อเน่ือง 

พบว่า การเรียนการ
สอนไม่เป็นตามปฎิทิน
ที่กำหนด 

ปัญหา   
การเรียนการสอนไม่เป็น
ตามปฎิทินที่กำหนด 
สาเหตุ 
1.โรงเรียนมีกิจกรรม
มากเกินไป 
2.ครูมีภาระงานมาก
เกินไป 
๓.ขาดบุคลากร 
 

๑.มีการบูรณาการการสอน 
๒.จัดทำสื่อการเรียนการสอน 
๓.จัดหาบุคลากร 
๔. สอนเสริม 

 
หัวหน้างานฝ่าย

วิชาการ/คณะครูทุก
ลุ่มสาระ 

 
 

 



ภารกิจตามกฎหมายท่ี
จัดต้ังหน่วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผน 

การดำเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีสำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเส่ียง 
 

 
 
 
 

 

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่ 
 
 

 
 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 

 
 
 

ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู่ 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

 

  5. กำหนดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ทั้งเน้ือหาสาระและสื่อการเรียน 

6. จัดกิจกรรมการสอนเสริมให้กับ

นักเรียนที่มีปัญหาทางด้านการเรียน 

7. นิเทศ ติดตามผลการจัดการเรียนการ

สอน 

8. สรุปผลการดำเนินงาน 

    

      
 

ลายมือชื่อ………………......................................... 
                                                  (นายมิตรชัย  ไชยนาน) 
                            ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม 

                          วันท่ี 3  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.2564 

 



 


