
แบบ ปค. ๑ 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

เรียน   ผู้อ ำนวยงำนส ำนักเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๒ 
 
 โรงเรียนเรณูนครวิทยำนุกูล  ได้ประเมินผลกำรควบคุมภำยในส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓        
ด้วยวิธีกำรที่โรงเรียนเรณูนครวิทยำนุกูลก ำหนดซ่ึงเป็นไปตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติ กำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้ำงควำมมั่นใจอย่ำงสมเหตุสมผล
ว่ำภำรกิจของหน่วยงำนจะบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรควบคุมภำยในด้ำนกำรด ำเนินงำนที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภำพ 
ด้ำนกำรรำยงำนเกี่ยวกับกำรเงินและไม่ใช่กำรเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลำ และโปร่งใส รวมทั้งด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย 
ระเบียบ  และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำรด ำเนินงำน 

จำกผลกำรประเมินดังกล่ำวเห็นว่ำกำรควบคุมภำยในของโรงเรียนเรณูนครวิทยำนุกูล เห็นว่ำกำรควบคุมภำยใน
ของหน่วยงำนมีควำมพอเพียง ปฏิบัติตำมอย่ำงต่อเนื่อง และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและ
หลักปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของ โรงเรียนเรณูนครวิทยำนุกูล 
 อย่ำงไรก็ดี มีควำมเสี่ยงและได้ก ำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน ในปีงบประมำณหรือปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้   
                           งานบริหารวิชาการ 
                    กิจกรรม งำนวัดผลและประเมินผล 

๑. ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก ำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 
                ๑.๑ เพ่ือลดปัญหำผลกำรเรียน ๐ , ร  , มส 
                ๑.๒ เพ่ือให้มีผลกำรเรียน ๐ , ร , มส ลดลง 
          ๒.  กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 

     ๒.๑. ประชุมผู้ปกครอง และนักเรียนที่มีปัญหำผลกำรเรียน 
               ๒.๒. ท ำหนังสือแจ้งผลกำรเรียนต่อผู้ปกครองทุกภำคเรียน  

     ๒.๓. ให้นักเรียนมีกำรยื่นค ำร้องขอสอบแก้ตัวและรับงำนจำกครูประจ ำวิชำ มีกำรก ำหนดส่งงำนที่ชัดเจน   
               ๒.๔. รำยงำนผลควำมคืบหน้ำผลกำรสอบแก้ตัวให้ผู้ปกครองได้ทรำบทุกครั้ง โดยผู้ปกครองสำมำรถเข้ำดูผล                    
                กำรเรียนของนักเรียนได้ในเว็บไซต์https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/security/signin.aspx 
               ๒.๕. เปิดให้มีกำรยื่นค ำร้องขอสอบแก้ตัวกรณีพิเศษ ส ำหรับนักเรียนที่มำไม่ได้ในช่วงเวลำที่โรงเรียนก ำหนด 
   
                           งานบริหารงบประมาณ 
                    กิจกรรม งำนกำรเงิน 

๑. ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก ำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 
              ๑.๑ มีกำรท ำสัญญำยืมเงินพร้อมด้วยประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย  
              ๑.๒ มีกำรควบคุม ก ำกับ ติดตำม ทวงถำม ให้ลูกหนี้ส่งหลักฐำนตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  
              ๑.๓ ห้ำมมิให้ลูกหนี้เดิมยืมซ้ ำ 
          ๒.  กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 
      ๒.๑ มีกำรท ำสัญญำยืมเงินพร้อมด้วยประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยโดยพิจำรณำยืมเฉพำะรำยจ่ำยที่             
               กระทรวงกำรคลังก ำหนด  
               ๒.๒ มีกำรควบคุม ก ำกับ ติดตำม ทวงถำม ให้ลูกหนี้ส่งหลักฐำน ชดใช้เงินถ้ำส่งใช้เกินก ำหนดระยะเวลำ  
 

https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/security/signin.aspx


 
                           กลุ่มบริหารงานบุคคล 
                    กิจกรรม งานวางแผนอัตราก าลังและการก าหนดต าแหน่ง    

๑. ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก ำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 
๑.๑ กำรย้ำยและกำรบรรจุแต่งตั้งต ำแหน่งครูมำทดแทนวิชำเอกท่ีขำดมีควำมล่ำช้ำ ขำดต ำแหน่งรองผู้บริหำร  
๑.๒ ระเบียบและกำรรักษำวินัยของครู 

          ๒.  กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 
               ๒.๑ จัดขอ้มูลครูเกษียณล่วงหน้ำ ๓ ปี    
               ๒.๒ วำงแผนอัตรำก ำลังในกำรตั้งงบประมำณจ้ำงครูอัตรำจ้ำงมำสอนทดแทน บรรจุต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำร  
 
                           กลุ่มบริหารทั่วไป 
                    กิจกรรม งำนอำคำรสถำนที่ 

๑. ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก ำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 
๑.๑ กำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบ และส ำนักงำน 
๑.๒ กำรปรับปรุงระบบไฟฟ้ำในโรงเรียน 
๑.๓ สิ่งแวดล้อมในบริเวณโรงเรียน 
๑.๔ ยำนพำหนะของโรงเรียน 

          ๒.  กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 
               ๒.๑ จัดข้อมูลครูเกษียณล่วงหน้ำ ๓ ปี    
               ๒.๒ วำงแผนอัตรำก ำลังในกำรตั้งงบประมำณจ้ำงครูอัตรำจ้ำงมำสอนทดแทน บรรจุต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำร  
               ๒.๓  ขออนุมัติซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือช่ำง          
               ๒.๔ ด ำเนินกำรปรับปรุง  ซ่อมแซมทันทีเมื่อได้รับกำรแจ้งจำกคณะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
               ๒.๕ จัดแผนงำนซ่อมแซมระบบไฟฟ้ำในส่วนที่เร่งด่วนที่สุด เพ่ือให้ผู้ใช้งำนเกิดควำมปลอดภัย 
               ๒.๖  ก ำชับครูเวร  รำยงำน/ประสำนงำนผู้รับผิดชอบ 
 
 
               

     ลำยมือชื่อ  
                                                                      (นำยไพโรจน์  กิติศรีวรพันธุ์) 
            ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเรณูนครวิทยำนุกูล 
               วันที่ ๓๐  กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 



        แบบ ปค. ๔ 

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

      ผู้บริหำรไดส้รำ้งบรรยำกำศของกำรควบคุม เพื่อให้เกิด
ทัศนคติที่ดีต่อกำรควบคุมภำยใน โดยให้ควำมส ำคญักับควำม
ซื่อสัตย์ จริยธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน มีกำร
บริหำรจดักำรทีส่อดคล้องกับ 

หลักธรรมำภิบำล มีกำรก ำหนดแนวทำงกำรบริหำร และ
โครงสร้ำงกำรบรหิำรที่ชัดเจนต่อกำรปฏิบัติงำนท่ีถูกต้อง รวมทั้ง
กำรปฏิบัตตินที่เป็นแบบอย่ำง บุคลำกรเข้ำใจขอบเขตอ ำนำจ
หน้ำท่ี รวมทั้งมีควำมรูค้วำมสำมำรถและทักษะในกำรปฏิบัติงำน  
ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 

              สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในของ  

โรงเรียนเรณูนครวิทยำนุกูล โดยภำพรวม  มีควำมเหมำะสมและ
มีส่วนท ำให้กำรควบคมุภำยในมีประสิทธิผล สอดคล้องกับ  
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนภำครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑  
มีกำรก ำหนดขอบเขตหน้ำท่ี ควำมรับผดิชอบให้เจ้ำหน้ำท่ี
ผู้ปฏิบัติงำนแต่ละต ำแหน่งไว้อย่ำงชัดเจน    

อย่ำงไรก็ตำมในด้ำนตดิตำมผลกำรปฏิบัติงำนพบว่ำยังขำดควำม
ต่อเนื่องสม่ ำเสมอในกำรติดตำมตรวจสอบผลกำรปฏิบตัิงำนของ
บุคลำกรที่จริงจัง  

 

๒. การประเมินความเสี่ยง 

      มีกำรก ำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย 

กำรด ำเนินงำนของทุกกลุ่ม และวตัถุประสงค์ระดับกิจกรรมที่
ชัดเจน สอดคล้อง และเช่ือมโยงกันในกำรที่จะท ำงำนให้ส ำเร็จ
ด้วยงบประมำณและทรัพยำกรที่ก ำหนดไว้อย่ำงเหมำะสม 
ผู้บริหำรมีกำรระบคุวำมเสี่ยง ทั้งจำกปัจจัยภำยใน และปัจจยั
ภำยนอกท่ีอำจมีผลกระทบ 

ต่อกำรบรรลผุลส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ มีกำรวเิครำะห์ควำมเสีย่ง
และจัดกำรควำมเสีย่งท่ีเหมำะสม นอกจำกน้ียังมีเครื่องมือท่ี
สำมำรถบ่งช้ีถึงกำรเปลี่ยนแปลงของ 

ควำมเสีย่ง จำกปัจจัยดำ้นต่ำงๆ เช่น กำรเปลี่ยนแปลง ด้ำน
บุคลำกร งบประมำณ และกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงองค์กร   
เป็นต้น     

 

          โรงเรียนเรณูนครวิทยำนกุูล 

มีกำรประเมินควำมเสี่ยง โดยน ำระบบกำรบรหิำรควำมเสี่ยงท่ี
เป็นสำกลมำใช้ และมีกำรจดักำรควำมเสีย่งต่ำงๆ จำกผลกำร
ประเมินอย่ำงเป็นระบบ รวมทั้งยังสำมำรถก ำหนดแนวทำงกำร
ป้องกันควำมเสี่ยงท่ีอำจเกดิขึ้นในอนำคตจำกปัจจัยต่ำงๆ ท่ี
เปลี่ยนแปลงไปจำกเครื่องมือท่ีน ำมำใช้ 



 

 

 

 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

๓. กิจกรรมการควบคุม 

       มีนโยบำยและวิธีปฏิบตัิงำนท่ีท ำให้มั่นใจว่ำ เมื่อน ำไป
ปฏิบัติแล้วจะเกดิผลส ำเร็จตำมทีฝ่ำ่ยบริหำรก ำหนดไว้ 
กิจกรรมเพื่อกำรควบคุมจะชี้ให้ผูป้ฏิบัติงำน เห็นควำมเสีย่ง
ที่อำจเกิดขึ้นในกำรปฏิบตัิงำน เพือ่ให้เกิดควำมระมัดระวัง
และสำมำรถปฏิบัติงำนใหส้ ำเรจ็ตำมวัตถุประสงค์     

 

          ในภำพรวม โรงเรียนเรณนูครวิทยำนุกูล มีกิจกรรมควบคุมที่
เหมำะสม เพียงพอและสอดคล้องกับกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ตำมสมควร   โดยผู้บริหำรตระหนกัว่ำ ระบบควบคุมภำยในเป็นส่วน
หนึ่งของกำรบริหำรจดักำรปกติ   จึงมีกำรก ำกับดูแลให้มีกำรปฏิบตัิ
อย่ำงเคร่งครัด  

         อย่ำงไรก็ตำมโรงเรียนเรณนูครวิทยำนุกูล ยังให้ควำมส ำคญัใน
กำรประเมินและรำยงำนกำรควบคุมภำยในอย่ำงจริงจัง ซึ่งต้องมีกำร
ก ำหนดกิจกรรมควบคมุเพิ่มเติมในปีต่อไป 

   - โดยภำ 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 

           มีระบบข้อมูลสำรสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับ 

กำรปฏิบัติงำนเหมำะสมกับควำมต้องกำรของผู้ใช้ และมี
กำรสื่อสำร ไปยังผู้บรหิำรและผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง ในรูปแบบท่ี
เหมำะสม ช่วยให้ผูร้ับสำรสนเทศสำมำรน ำไปใช้ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์กร 

 

           ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของโรงเรียนเรณูนครวิทยำ
นุกูล  มีควำมเหมำะสม  กล่ำวคือ มีระบบสำรสนเทศท่ีสำมำรถใช้งำน
ได้ครอบคลุ่มภำรงำน รวมทั้งกำรจัดรูปแบบกำรสื่อสำรที่ชัดเจน 
ทันเวลำ และสะดวกต่อผู้ใช้ ผ่ำนระบบเครือข่ำย  ทั้งยังไดจ้ัดท ำเสื่อ
ประชำสมัพันธ์ในรูปแบบต่ำงๆเผยแพร่ทั้งภำยในและภำยนอกองคก์ร  

   

๕. กิจกรรมการติดตามผล 

            มีกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยใน และ
ประเมินคุณภำพกำรปฏิบัติงำนโดยก ำหนดวิธีปฏิบตัิงำน 
เพื่อติดตำมกำรปฏิบัติตำมระบบควบคุมภำยในอย่ำง
ต่อเนื่อง    และเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนกำรปฏิบัติงำน
ตำมปกติของผู้บริหำร และผู้เกี่ยวข้อง นอกจำกนี้ยังมีกำร
ประเมินผลเป็นรำยครั้ง   กรณีพบจุดอ่อน หรือข้อบกพร่อง 
มีกำรก ำหนดวิธีปฏิบัติ เพื่อให้เกดิควำมมั่นใจว่า ข้อตรวจ
พบ ได้รับกำรพิจำรณำสนองตอบ และมีกำรวินิจฉัยสั่งกำร 
ให้ด ำเนินกำรแกไ้ขข้อบกพร่อง 

 

        ระบบกำรตดิตำมประเมินผลของโรงเรียนเรณูนครวิทยำนุกลู   มี
ควำมเหมำะสม โดยผู้บริหำรมีกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมระบบควบคุม
ภำยใน อย่ำงต่อเนื่อง  และในสิ้นปีมีกำรประเมินตนเองร่วมกัน ผล
กำรประเมินมีกำรจัดท ำรำยงำน พร้อมข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหำร
โรงเรียน เพื่อสั่งกำรแกไ้ข 

         อย่างไรก็ตามโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล  ยังพบจุดอ่อนที่มี
นัยส าคัญในการติดตามประเมินผล คือ 

๑. นักเรียนบำงส่วนยังคงมีผลกำรเรียนเป็น o ,ร, มส 
๒. กำรส่งใช้หนี้ของลูกหนี้เงินยืมไม่สำมำรถส่งใช้ได้ครบตำม
ระยะเวลำที่ก ำหนด 
๓. กำรย้ำยและกำรบรรจุแต่งตั้งต ำแหน่งครูมำทดแทน
วิชำเอกท่ีขำดมีควำมล่ำช้ำ ขำดต ำแหน่งรองผู้บริหำร 
๔. ระเบียบและกำรรักษำวินัยของครู 
๕. กำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบ และ
ส ำนักงำน 



 

ผลการประเมินโดยรวม 

 

โรงเรียนเรณูนครวิทยำนุกูล  มีกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยในท้ัง ๕ องค์ประกอบ  สรุปโดยภำพรวม พบว่ำ  
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนภำครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑  
ก ำหนด มีระบบกำรควบคมุที่เพียงพอ เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ อย่ำงไรก็ตำมยังมีองค์ประกอบกำรควบคุมบำงประเด็นที่พบว่ำยังมี
จุดอ่อนอย่ำงที่มีนัยส ำคญั  ซึ่งจะต้องปรับปรุงกิจกรรมกำรควบคุม เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน   และก ำหนด
วิธีกำรหรือแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมต่อไป  (ใน แบบ ปค.๕) 

 

 

 

 
 

                 
            
       

 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

 ๖. กำรปรับปรุงระบบไฟฟ้ำในโรงเรียน 
๗. สิ่งแวดล้อมในบริเวณโรงเรียน 
๘.ยำนพำหนะของโรงเรียน 

 

    (ลงช่ือ                

นำยไพโรจน์  กิติศรีวรพันธุ์) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเรณูนครวิทยำนุกูล 
   วันที่ ๓๐  กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 


