
แบบ ปค.๑ 
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(ระดับหน่วยงานของรัฐ) 
เรียน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ 
 
 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  ๓๐  เดือน  
กันยายน  พ.ศ  ๒๕๖๑  ด้วยวิธีการที่หน่วยงานก าหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความม่ันใจ
อย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานที่มี
ประสิทธิผลประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส
รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน 
 จากผลการประเมินดังกล่าว โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความ
เพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การก ากับดูแลของ. ผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ 
 
 
      ลายมอืชื่อ  ............................................................. 
        ( นายวรากร  รื่นกมล ) 
      ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
       วันที่  ๒๘  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 
กรณีมีความเสี่ยงส าคัญ และก าหนดจะด าเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในส าหรับความเสี่ยง 
ดังกล่าวในปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้ 
 อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป 
สรุปได้ ดังนี้ 
 กลุ่มบริหารวิชาการ 
 กิจกรรม ความเข้าใจกระบวนการประกันคุณภาพสถานศึกษา 
 ๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  
     ๑.๑ ครูไม่เข้าใจกระบวนการประกันคุณภาพสถานศึกษา 
 ๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน  
              ๒.๑ แบ่งภาระหน้าที่ให้รับผิดชอบคนละมาตรฐาน 
              ๒.๒ ท าความเข้าใจเกี่ยวกับการให้ความส าคัญของการประกันคุณภาพสถานศึกษา 
 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
 กิจกรรม การพัฒนาระบบบริหารงานกลุ่มบริหารทั่วไป 
 ๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  
     ๑.๑ งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรยังไม่เพียงพอ 
     ๑.๒ ขาดการสื่อสารภายในองค์กร 
 ๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน  
              ๒.๑ จัดการประชุม เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดข้ึน 
              ๒.๒ จัดท าโครงการ/กิจกรรมเพ่ือขอจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการ 



              ๒.๓ จัดให้มีการติดตามตรวจสอบ และประเมินผล 
              ๒.๔ จัดท ารายงานสารสนเทศเผยแพร่แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 
 
 



แบบ ปค.๔ 
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
 ผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานมีค่านิยม
ทัศนคติที่ดี และมีความมุ่งมั่นในการจัดการศึกษาแบบ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

 
 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย มีระบบการ
บริหารจัดการที่ดี โดยผู้บริหารและบุคลากรมี
ทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ กล่าวคือ มีมาตรการการใช้
งบประมาณท่ีเหมาะสม มีแผนบริหารความเสี่ยง
และมีการปฏิบัติตามตัวชี้วัดตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ  อย่างไรก็ตามการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากมี
ภารกิจที่ต้องปฏิบัติมาก 
 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
 โรงเรียนก าหนดวัตถุประสงค์การด าเนินงาน
ขององค์กร โครงการและกิจกรรม โดยระบุปัจจัย
ความเสี่ยง ซึ่งมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง รวมทั้ง
ก าหนดวิธีการควบคุมเพ่ือป้องกันความเสี่ยงนั้นไว้ด้วย 
 

 
 การก าหนดวัตถุประสงค์ของการ
ด าเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม มีผลท าให้การ
บริหารงานลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังต้องมี
การปรับปรุงวิธีการควบคุมความเสี่ยงของการ
ปฏิบัติงานบางอย่างให้มีประสิทธิภาพขึ้น 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
 องค์กรมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่
ก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน  โดยมีค าสั่ง
มอบหมายงาน คู่มือการปฏิบัติงานและมาตรการ
ป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุม และ
เพียงพอ  ท าให้มั่นใจว่าสามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จ
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 

 
 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย มีกิจกรรมการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ เช่น มีการ
ก าหนดมาตรการ แนวทางและรายงานผล ท าให้
การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
 องค์กรมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงาน  มีการรายงานทางการเงินและผลการ
ด าเนินงานตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่ใช้
ในการควบคุมและด าเนินกิจกรรมขององค์กร  มี
ระบบการสื่อสาร  มีช่องทางรับฟัง ข้อคิดเห็น  ทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร    ที่สามารถน าข้อมูล
สารสนเทศไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

 
 ในการจัดท าระบบสารสนเทศ บุคลากรมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการปรับปรุง
แก้ไขงาน โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ผลงาน แต่ยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ
สารสนเทศที่เป็นระบบ ข้อจ ากัดเนื่องจากบุคลากร
ยังขาดความรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและทักษะ
ในการใช้สื่อเทคโนโลยีและโรงเรียนขาดแคลน
เทคโนโลยีที่มีคุณภาพ 
 



องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
๕. กิจกรรมการติดตามผล 
 องค์กรมีการติดตามประเมินผล การควบคุม
ภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดย
ก าหนดวิธีปฏิบัติงาน เพื่อติดตามประเมินผล และ
รายงานผลการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน
อย่างต่อเนื่อง 

 
 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย มีการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในระหว่างการ
ปฏิบัติงานหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน และการ
ประเมินรายครั้ง กรณีที่พบจุดอ่อน หรือ
ข้อบกพร่อง มีการก าหนดแผน การปรับปรุง และมี
การวินิจฉัยสั่งการ ให้แก้ไขข้อบกพร่องทันที  
 

 
ผลการประเมินโดยรวม 
 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ได้ประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ครบ ๕ องค์ประกอบแล้ว 
พบว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ก าหนด มีระบบการควบคุมที่เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็
ตามยังมีองค์ประกอบการควบคุมบางประเด็นที่พบว่ายังมีจุดอ่อนอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งจะต้องปรับปรุงกิจกรรม
การควบคุม เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น และก าหนดวิธีการหรือแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อไป (ในแบบ ปค.๕) 
 

ลายมือชื่อ  ............................................................... 
        ( นายวรากร  รื่นกมล ) 
      ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
       วันที่  ๒๘  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 



แบบ ปค.๕ 
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอ่ืนๆที่ส าคัญของ
หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(๑) 

ความเสี่ยง 
(๒) 

การควบคุมภายในที่มี
อยู่ 
(๓) 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

(๔) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
(๕) 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

(๖) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

(๗) 

กลุ่มบริหารวิฃาการ 
ครูไม่เข้าใจกระบวนการ
ประกันคุณภาพสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ครูเข้าใจกระบวนการ
ประกันคุณภาพสถานศึกษา 

ครูไม่เข้าใจกระบวนการ
ประกันคุณภาพ
สถานศึกษาท าให้ครูไม่เห็น
ความส าคัญของการ
ประกันคุณภาพ
สถานศึกษา 

๑. วางแผน ประชุม
และมีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างาน 
๒. จัดอบรมให้กับครู 
แต่ยังขาดความเข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการ
ประกันคุณภาพ
สถานศึกษา 
๓. ติดตามประเมินผล 
ครูที่เข้าอบรม 

ครูยังขาดความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการ
ประกันคุณภาพ
สถานศึกษา 

จากการด าเนินการบรม
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการประกัน
คุณภาพสถานศึกษา 
พบว่าครูยังขาดความ
เข้าใจ เนื่องจาก 
๑. ผู้บริหารไม่เข้าใจ
กระบวนการประกัน
คุณภาพสถานศึกษา 
๒. ครูไม่เห็นความส าคัญ
ของการ ประกันคุณภาพ
สถานศึกษา 
 
 
 

๑. แบ่งภาระหน้าที่
ให้รับผิดชอบคนละ
มาตรฐาน 
๒. ท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับการให้
ความส าคัญของการ
ประกันคุณภาพ
สถานศึกษา 

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๒ 
กลุ่มบริหาร

วิชาการ 



ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอ่ืนๆที่ส าคัญของ
หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(๑) 

ความเสี่ยง 
(๒) 

การควบคุมภายในที่มี
อยู่ 
(๓) 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

(๔) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
(๕) 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

(๖) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

(๗) 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือพัฒนาบุคลากร 
ภายในโรงเรียนเป็นไปตาม
นโยบายและสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการ 
๒. เพ่ือสร้างเจตคติที่ดีแก่
บุคลากร 
๓. เพ่ือสร้างประสบการณ์ 
และเพ่ิมพูนความรู้แก่
บุคลากร 

๑. แนวทางในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรไม่
เป็นไปตามนโยบายและไม่
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
การ 
๒. บุคลากรขาด
ประสบการณ์และเจตคติท่ี
ดี 

๑. มีการก าหนดแนว
ทางการปฏิบัติร่วมกัน 
๒. แจ้งให้บุคลากร
ทราบถึงบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบ 
๓. มอบหมายงานให้
ตรงกับความรู้
ความสามารถและ
ความถนัด 
๔. ส่งบุคลากรเข้ารับ
การอบรม / สัมมนา 
สัมมนาตามโอกาสอัน
ควร 

๑. การก าหนด
แนวทางปฏิบัติงาน
มีผลดีต่อการ
ควบคุมติดตามใน
ระดับหนึ่งแต่งยังไม่
เพียงพอต่อการ
บรรลุผลส าเร็จ 
๒. การมอบหมาย
งานที่รับผิดชอบ
อย่างชัดเจนยังไม่
เพียงพอภาระงานที่
รับผิดชอบมีมาก 
๓. มีรายละเอียด
การส่งครูเข้ารับ
การอบรม 
 
 
 
 
 

๑. บคุลากรมีวุฒิไม่ตรง
กับงานท่ีมอบหมาย 
๒. บุคลากรขาดความ
กระตือรือร้นบุคลากร
รับผิดชอบงานหลาย
ภาระงานต่อหนึ่งคน 

๑. จัดท ารายละเอียด
การควบคุมการ
ปฏิบัติที่ชัดเจนเป็น
ภาคเรียน / ปี
การศึกษา 
๒. จัดท าบันทึก
ข้อมูลครูเป็น
รายบุคคล/ ปี
การศึกษา  
๓. ส่งเข้ารับการ
อบรมตามสมัครใจ
พร้อมรายงานผลเมื่อ
สิ้นภารกิจ 

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๒ 
กลุ่มบริหารบุคคล 



ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอ่ืนๆที่ส าคัญของ
หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(๑) 

ความเสี่ยง 
(๒) 

การควบคุมภายในที่มี
อยู่ 
(๓) 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

(๔) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
(๕) 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

(๖) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

(๗) 

กลุ่มบริหารทั่วไป
วัตถุประสงค์ 
๑.เพ่ือพัฒนาระบบ
บริหารงานกลุ่มบริหารทั่วไป 
๒.การบริหารงานถูกต้องตาม
ระเบียบของทางราชการ 

๑. งบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรรยังไม่เพียงพอ 
๒. ขาดการสื่อสารภายใน
องค์กร 

๑. มีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างาน 
๒. มีการประชุม
คณะท างาน 
๓. มีการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม 
๔. มีการประเมินผล
และรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

กิจกรรมการ
ควบคุมท่ีก าหนดไว้
มีการปฏิบัติ ซึ่ง
สามารถลดความ
เสี่ยงลงได้ ในระดับ
หนึ่ง แต่ยังมีบาง
งานต้องปรับปรุง
แก้ไขเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ 

๑. ระบบบริหารงานกลุ่ม
บริหารทั่วไปเป็นไปตาม
มาตรฐาน ยังมีบางส่วน
ต้องได้รับการแก้ไข 
ปรับปรุง 
๒. งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรยังไม่เพียงพอต่อ
การบริหารจัดการ
ระบบงาน 
๓.ระบบการสื่อสาร
ภายในองค์กรยังไม่มี
คุณภาพ 

๑. จัดการประชุม 
เพ่ือศึกษาวิเคราะห์
ปัญหาที่เกิดขึ้น 
๒. จัดท าโครงการ/
กิจกรรมเพ่ือขอ
จัดสรรงบประมาณ
ในการด าเนินการ 
๓. จัดให้มีการ
ติดตามตรวจสอบ 
และประเมินผล 
๔. จัดท ารายงาน
สารสนเทศเผยแพร่
แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๒ 
กลุ่มบริหารทั่วไป 

 
 ลายมือชื่อ ...................................................... 
 ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
        วันที่  ๒๘  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 



แบบติดตามปอ. ๓ 
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ณ วันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
กระบวนการปฏิบัติงาน/

โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมิน และ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
(๑) 

ความเสี่ยงทีมีอยู่ 
(๒) 

งวด/เวลาที่พบ
จุดอ่อน 

(๓) 

การปรับปรุงการควบคุม 
(๔) 

ก าหนดเสร็จ/
รับผิดชอบ 

(๕) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

(๖) 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
งานปรับปรุง พัฒนา อาคาร
สถานที่ (ห้องเรียน, 
หอประชุม, อาคาร
เอนกประสงค์) 

กิจกรรมควบคุมที่ก าหนดไว้มี
การปฏิบัติที่สามารถลดความ
เสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง คือ มี
สภาพห้องเรียน/หอประชุมใช้
งานได้อย่างปลอดภัยและ
สามารถสนับสนุนการเนียน
การสอนได้ แต่ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

งวดสิ้นสุด 
๓๐ ก.ย. ๖๑ 

๑. จัดท าแบบส ารวจอาคารสถานที่ 
๒. จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการ 
๓. จัดท าเอกสารและวิธีด าเนินการ
ท าสัญญาจัดซื้อจัดจ้างกับคู่สัญญา
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
๔. ฝ่ายตรวจรับด าเนินการตรวจรับ 
๕. ด าเนินการเบิกจ่ายเงินตามวิธี
และข้ันตอน 

๓๐ เม.ย. ๖๒ 
งานอาคารสถานที่ 

จากการด าเนินงานเรื่อง “งาน
ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ 
(ห้องเรียน, หอประชุม, อาคาร
เอนกประสงค์) ” ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์เนื่องจากยังมี
ห้องเรียน/หอประชุมไม่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนการสอน 

 
(ลงชื่อ) ................................................................... 

( นายวรากร  รื่นกมล ) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
              วันที่  ๒๘  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 


