
 
 

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน  พ.ศ.  256๕ 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

 1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
      ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุม เพ่ือให้
เกิดทัศนคติท่ีดีต่อการควบคุมภายใน โดยให้ความส าคัญ
กับความซื่อสัตย์ จริยธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับ 
หลักธรรมาภิบาล มีการก าหนดแนวทางการบริหาร และ
โครงสร้างการบริหารที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง 
รวมทั้งการปฏิบัติตนที่เป็นแบบอย่าง บุคลากรเข้าใจ
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ รวมทั้งมีความรู้ความสามารถและ
ทักษะในการปฏิบัติงาน  ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

      
         สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในของ  
โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม โดยภาพรวม  มีความ
เหมาะสมและมีส่วนท าให้การควบคุมภายในมี
ประสิทธิผล สอดคล้องกับ  หลักเกณฑ์ท่ี
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.
256๕  มีการก าหนดขอบเขตหน้าที่  
ความรับผิดชอบให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแต่ละต าแหน่ง
ไว้อย่างชัดเจน    
          อย่างไรก็ตามในด้านติดตามผลการปฏิบัติงาน
พบว่ายังขาดความต่อเนื่องสม่ าเสมอในการติดตาม
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่จริงจัง  
 

2. การประเมินความเสี่ยง 
      มีการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
การด าเนินงานของทุกกลุ่ม และวัตถุประสงค์ระดับ
กิจกรรมที่ชัดเจน สอดคล้อง และเชื่อมโยงกันในการที่จะ
ท างานให้ส าเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่ก าหนด
ไว้อย่างเหมาะสม ผู้บริหารและคณะครูร่วมกันระบุความ
เสี่ยง ทั้งจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกที่อาจมี
ผลกระทบต่อการบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ มีการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม 
นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือที่สามารถบ่งชี้ถึงการ
เปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง จากปัจจัยด้านต่างๆ เช่น 
การเปลี่ยนแปลง ด้านบุคลากร งบประมาณ และการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร   เป็นต้น     
 

 
          โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมมีการประเมินความ
เสี่ยง โดยน าระบบการบริหารความเสี่ยงที่เป็นสากลมา
ใช้ และมีการจัดการความเสี่ยงต่างๆ จากผลการ
ประเมินอย่างเป็นระบบ รวมทั้งยังสามารถก าหนดแนว
ทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนในอนาคตจาก
ปัจจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเครื่องมือที่น ามาใช้ 

 
 
 
 

แบบ ปค. 4 

 



ผลการประเมินโดยรวม 
โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมมีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ  สรุปโดยภาพรวม 
พบว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.256๔  ก าหนด มีระบบการควบคุมที่เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม
ยังมีองค์ประกอบการควบคุมบางประเด็นที่พบว่ายังมีจุดอ่อนอย่างที่มีนัยส าคัญ  ซึ่งจะต้องปรับปรุงกิจกรรมการ
ควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น และก าหนดวิธีการหรือแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อไป  (ใน แบบ ปค.๕) 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
3. กิจกรรมการควบคุม 
       มีนโยบายและวิธีปฏิบัตงิานที่ท าให้มั่นใจว่า 
เมื่อน าไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลส าเร็จตามที่ฝ่าย
บริหารก าหนดไว้    กิจกรรมเพ่ือการควบคุมจะชี้ให้
ผู้ปฏิบัติงาน เห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความระมัดระวังและสามารถ
ปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์     

          ในภาพรวม โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม  มีกิจกรรม
ควบคุมท่ีเหมาะสม เพียงพอและสอดคล้องกับกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงตามสมควร   โดยผู้บริหารตระหนักว่า 
ระบบควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการปกติ   
จึงมีการก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  
         อย่างไรก็ตามโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม  ยังให้
ความส าคัญในการประเมินและรายงานการควบคุมภายใน 
ซึ่งต้องมีการก าหนดกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติมในปีต่อไป 

   - โดยภา 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
           มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวเนื่องกับ 
การปฏิบัติงานเหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้ 
และมีการสื่อสาร ไปยังผู้บริหารและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ในรูปแบบที่เหมาะสม ช่วยให้ผู้รับ
สารสนเทศสามารน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

           ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนไชยบุรี
วิทยาคม มีความเหมาะสม  กล่าวคือ มีระบบสารสนเทศที่
สามารถใช้งานได้ครอบคลุ่มภารงาน รวมทั้งการจัดรูปแบบ
การสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลา และสะดวกต่อผู้ใช้ ผ่านระบบ
เครือข่าย  ทั้งยังได้จัดท าเสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ
เผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกองค์กร    

5. กิจกรรมการติดตามผล 
            มีการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดย
ก าหนดวิธีปฏิบัติงาน เพื่อติดตามการปฏิบัติตาม
ระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง    และเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของ
ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีการ
ประเมินผลเป็นรายครั้ง   กรณีพบจุดอ่อน หรือ
ข้อบกพร่อง มีการก าหนดวิธีปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความ
มั่นใจว่าข้อตรวจพบ ได้รับการพิจารณาสนองตอบ 
และมีการวินิจฉัยสั่งการ ให้ด าเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่อง 

        ระบบการติดตามประเมินผลของโรงเรียนไชยบุรี
วิทยาคม มีความเหมาะสม โดยผู้บริหารมีการติดตามการ
ปฏิบัติตามระบบควบคุมภายใน อย่างต่อเนื่อง  และในสิ้นปีมี
การประเมินตนเองร่วมกัน ผลการประเมินมีการจัดท า
รายงาน พร้อมข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารโรงเรียน เพื่อสั่ง
การแก้ไข 
         อย่างไรก็ตามโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ยังพบ
จุดอ่อนที่มีนัยส าคัญในการติดตามประเมินผล คือ นักเรียน
ในโรงเรียนยังมีผลสัมฤทธิ์ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด มี ผลการ
เรียน 0 จ านวนมาก 
...................................................................................... 
 



                                                                                                                                                                                               
แบบ ปค. ๕                                

 โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.256๕  
 

(1) 
ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผน 

การด าเนินการ 
หรือภารกิจอ่ืนๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

(2) 
ความเสี่ยง 

(3) 
การควบคุมภายในที่มี

อยู่ 

(4) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(5) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(6) 
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

(7) 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
 

ยกผลสัมฤทธิ์การเรียน  
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ (8 กลุ่มสาระ) 

   2. เพื่อให้นักเรียนมี

ความสามารถเข้าศึกษาใน

ระดับทีสู่งขึ้น 

 

 
 
การจัดกิจกรรมไมเ่ป็นไป
ตามแผนที่ก าหนด 
ครูผูส้อนไมส่ามารถสอนได้
ครบตามแผนที่ก าหนดไว้ 
ส่งผลใหผ้ลสัมฤทธ์ิของ
นักเรียนไม่เป็นไปตาม
ก าหนด 

1.  ส ารวจข้อมูลพื้นฐาน
ของนักเรียนรายบุคคล 
2. คัดกรองนักเรียนตาม
ความศักยภาพของ
นักเรียนรายบุคคล 
3. จัดประชุมคณะครูตาม
กลุ่มสาระ  
4. มีการพัฒนาครูผูส้อน
ทุกกลุ่มสาระอย่างต่อเนื่อง 

พบว่า การเรียนการสอน
ไม่เป็นตามปฏิทินที่
ก าหนด 

ปัญหา   
การเรยีนการสอนไมเ่ป็น
ตามปฏิทินที่ก าหนด 
สาเหตุ 
1.โรงเรียนมีกิจกรรม
มากเกินไป 
2.ครูมีภาระงานมาก
เกินไป 
๓.ขาดบุคลากร 
 

๑.มีการบูรณาการการสอน 
๒.จัดท าสื่อการเรียนการ
สอน 
๓.จัดหาบุคลากร 
๔. สอนเสรมิ 

 
หัวหน้างานฝ่าย

วิชาการ/คณะครูทุก
ลุ่มสาระ 

 
 

 



ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผน 

การด าเนินการ 
หรือภารกิจอ่ืนๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 

 
 
 
 

 

การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
 
 

 
 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 

 
 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 

  5. ก าหนดกิจกรรมการเรียน

การสอน ท้ังเนื้อหาสาระและ

สื่อการเรียน 

6. จัดกิจกรรมการสอนเสริม

ให้กับนักเรียนที่มีปญัหา

ทางด้านการเรยีน 

7. นิเทศ ติดตามผลการ

จัดการเรียนการสอน 

8. สรุปผลการด าเนินงาน 

    

      
 

ลายมือชื่อ………………......................................... 
                                                  (นายมิตรชัย  ไชยนาน) 
                            ผู้อ านวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม 

 
 


