
แบบ ปค. ๑ 
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

เรียน  ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ 

 
 โรงเรียนสงวนหญิง  จังหวัดสุพรรณบุรี  ได�ประเมินผลการควบคุมภายในของหน/วยงาน สําหรับป0
สิ้นสุดวันท่ี  ๓๐  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑  ด�วยวิธีการท่ีหน/วยงานกําหนดซ่ึงเป9นไปตามหลักเกณฑ;
กระทรวงการคลังว/าด�วยมาตรฐานและหลักเกณฑ;ปฏิบัติ  การควบคุมภายในสําหรับหน/วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
โดยมีวัตถุประสงค;เพ่ือให�ความม่ันใจอย/างสมเหตุสมผลว/า  ภารกิจของหน/วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค;ของการ
ควบคุมภายในด�านการดําเนนิงานท่ีมีประสิทธิผล  ประสิทธิภาพ  ด�านการรายงานท่ีเก่ียวกับการเงิน และ 
ไม/ใช/การเงินท่ีเชื่อถือได� ทันเวลา และโปร/งใส  รวมท้ังด�านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข�อบังคับ 
ท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนินงาน 
 จากผลการประเมินดังกล/าวของ โรงเรยีนสงวนหญิง  เห็นว/า การควบคุมภายในของหน/วยงาน 
มีความเพียงพอ  ปฏิบัติตามอย/างต/อเนื่อง และเป9นไปตามหลักเกณฑ;กระทรวงการคลังว/าด�วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ;ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน/วยงานของรัฐ  พ.ศ. 2561 ภายใต�การกํากับดูแลของโรงเรียน 
สงวนหญิง     
 อย/างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได�กําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในป0งบประมาณหรือป0ปฏิทิน
ถัดไป สรุปได�ดังนี้ 
 

 งานบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
 กิจกรรม  งานพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา   
 ๑.  ความเสี่ยงท่ีมีอยู/ท่ีต�องกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  
          ๑.๑  ขาดบุคลากรท่ีมีความรู�ด�านการเงิน บัญชี และพัสดุ โดยตรง 
 ๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน  
      ๒.๑  จัดให�บุคลากรในโรงเรียนท่ีทําหน�าท่ีรับผิดชอบด�านการเงิน บัญชี และพัสดุ 
    เข�ารับการฝIกอบรมจากหน/วยงานท่ีเก่ียวข�องอย/างต/อเนื่อง และขยายผล 
    เพ่ือวางแผนการขาดแคลนบุคลากรในอนาคต 
 

 ฝ!ายบริหารวิชาการ 
 กิจกรรม  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
 ๑.  ความเสี่ยงท่ีมีอยู/ท่ีต�องกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 ๑.๑ การจัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษายังไม/สมบูรณ; และไม/ครอบคลุมบริบท
  ของสถานศึกษา 
   ๑.๒  ครูบางส/วนยังไม/ได�นําเทคโนโลยีหรือปรับกระบวนการเรียนรู�เพ่ือพัฒนาระดับ 
     ผลสัมฤทธิ์อย/างจริงจัง  
  ๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน  
     ๒.๑ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือศึกษาวิเคราะห;สถานภาพของสถานศึกษา 
  อย/างจริงจังเพ่ือจัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให�สมบูรณ; และครอบคลุม
  บริบทของสถานศึกษา 



 ๒.๒ พัฒนาครู บุคลากรให�ใช�เทคนิค การพัฒนาคุณภาพผู�เรียน และการมีส/วนร/วม 
  ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์นักเรียน 
 ๒.๓ ใช�รูปแบบการนิเทศเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู�และพัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์  
  อย/างจริงจัง 
  ๒.๔  จัดทําแผนและปฏิทินการนิเทศภายในท่ีเน�นการมีส/วนร/วม 
 

 ฝ!ายบริหารกิจการนักเรียน 
 กิจกรรม  ระเบียบวินัยของโรงเรียน 
 ๑.  ความเสี่ยงท่ีมีอยู/ท่ีต�องกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  

   ๑.๑   กฎระเบียบข�อบังคับของโรงเรียนบางเรื่องยังไม/ชัดเจนตรงตามความต�องการ 
     ของผู�มีส/วนเก่ียวข�อง      

 ๑.๒   ผู�ปฏิบัติงานบางส/วนยังไม/เคร/งครัดและจริงจังในการควบคุม กํากับ และดูแล 
     ระเบียบวินัยและความประพฤติ 
 ๒.  การปรับปรุงการควบคุมภายใน  

   ๒.๑   ทบทวน ทําความเข�าใจ และชี้แจง เรื่อง กฎระเบียบข�อบังคับของโรงเรียน 
     ให�ผู�ท่ีมีส/วนเก่ียวข�องทราบอย/างชัดเจน  

 ๒.๒  ประสานงานกับคณะดําเนินงานทุกส/วนท่ีเก่ียวข�องให�ทราบถึงวิธีการปฏิบัติงาน 
    ให�เป9นไปในทิศทางเดียวกัน 
 

 ฝ!ายบริหารท่ัวไป 
 กิจกรรม  งานปรับปรุงอาคารสถานท่ี  
 ๑. ความเสี่ยงท่ีมีอยู/ท่ีต�องกําหนดปรับการควบคุมภายใน 

  ๑.๑  งบประมาณท่ีได�ในการดูแล ซ/อมแซมอาคารต/างๆ และวัสดุอ่ืนทีใช�ในห�องเรียน 
    ของโรงเรียนยังไม/เพียงพอ   
  ๑.๒  อาคารและอาคารประกอบไม/เพียงพอกับจํานวนนักเรียนและครู เช/น อาคารเรียน  
    ห�องน้ํานักเรียน 

  ๑.๓  ผู�รับผิดชอบดําเนินกิจกรรม/โครงงานการไม/เป9นไปตามแผนท่ีวางไว�มีอุปสรรค 
    จากการชํารุดท่ีควบคุมไม/ได� 

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
๒.๑  ประชุมปรับแผนการขอใช�งบประมาณในงานท่ีเก่ียวข�องและติดตามการดําเนินงาน
  และนําผลการติดตามมาปรับปรุงและพัฒนา 

  ๒.๒  ส/งเสริมให�บุคลากรได�เข�ารับการอบรมในสิ่งท่ีเก่ียวข�องกับหน�าท่ีท่ีรับผิดชอบ 
    อย/างต/อเนื่อง 

 
 

                                      ลายมือช่ือ………………………………………………… 
                                                                            (นายนิติกรณ;  ฉันท;วงศ;ชนะ) 
      ตําแหน(ง  ผู�อํานวยการโรงเรียนสงวนหญิง 

                                           วันท่ี ๒๘ เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 



    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 
- การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วย
ตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) 
- ปย.2 ปี 2563 
- ปอ.3 ปี 2563 



 
 

การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง 
กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป (Control Self-Assessment : CSA) 

____________________________________________________ 
 
1. ให้วิเคราะห์งาน/กิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงสูงมา 1 เรื่อง พร้อมระบุวัตถุประสงค์ของงาน/ กิจกรรมนั้น  

1.1 เรื่อง ต้นไม้ล้มใส่อาคารเรียน หอพักนักเรียน  
1.2 วัตถุประสงค์ เพื่อให้อาคารเรียน หอพักนักเรียน มีความปลอดภัยจากต้นไม้ล้มใส่  
 

2. งาน/กิจกรรมนั้นมีขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติอะไรบ้าง หรือทำอย่างไรท่ีจะทำให้บรรลุตาม  
วัตถุประสงค์  

2.1 แต่งตั้งคณะทำงาน งานอาคารสถานที่  
2.2 ปรึกษาหารือ หัวหน้าสถานศึกษา ฝ่ายบริหารทั่วไป และคณะทำงาน  
2.3 ดำเนินการหาบุคคลที่มีความสามารถตัดแต่งกิ่งไม้ที่มีขนาดใหญ่ใกล้อาคารได้  
2.4 ดำเนินการจ้างตัดแต่งกิ่งไม้ขนาดใหญ่พร้อมลาก ขนไปทิ้ง  
2.5 ประเมินผลการดำเนินงาน สรุปส่งผู้อำนวยการโรงเรียน  
 

3. ให้วิเคราะห์ว่าขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติจริงในขณะประเมินปฏิบัติอย่างไร  
ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัต ิ กิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

2.1 แต่งตั้งคณะทำงาน งานอาคารสถานที่  
2.2 ปรึกษาหารือ หัวหน้าสถานศึกษา ฝ่ายบรหิาร
ทั่วไป และคณะทำงาน  
2.3 ดำเนินการหาบุคคลที่มีความสามารถตัดแต่งกิ่ง
ไม้ที่มีขนาดใหญ่ใกล้อาคารได ้ 
2.4 ดำเนินการจ้างตัดแต่งกิ่งไม้ขนาดใหญ่พร้อม ลาก 
ขนไปทิ้ง  
2.5 ประเมินผลการดำเนินงาน สรุปส่ง ผู้อำนวยการ
โรงเรียน 

1. งานธุรการออกคำสั่ง  
2. ปรึกษาหารือ เกี่ยวกบัต้นไม้ต้นไหนทีจ่ะ ตัดแต่ง  
3. หาบุคคลมาตัดแต่งกิง่  
4. ดำเนินการตัดแต่งกิง่  
5. สรุปผลการตัดแต่งกิ่งไม ้

 
 
 



4. จากกิจกรรมท่ีปฏิบัติอยู่ ผลการประเมินเป็นอยา่งไร (บรรลุวัตถุประสงค์ /ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์) ถ้าไม่
บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยงอะไร 
  4.1 จากการประเมินผลการควบคุม พบว่า จากการควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับ
หนึ่ง แต่ยังไม่น่าพอใจ เนื่องจากมี ต้นไม้ใหญ่หลายต้นอยู่ใกล้อาคารเรียน และหอพักนักเรียน ที่ยังไม่ได้
ดำเนินการตัดแต่งกิ่ง  

4.2 จากการประเมินผลการควบคุมที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ มีความเสี่ยง คือ ต้นไม้ใหญ่หลาย ต้นอยู่
ใกล้อาคารเรียนและหอพักนักเรียน ตัดแต่งกิ่งยาก  

 
5. ให้พิจารณาว่า ถ้าพบว่ายังมีความเสี่ยงอยู่ (ปัญหา) เกิดจากสาเหตุอะไร จะแก้ไขอย่างไร ใครเป็นคน
แก้ไข 

ปัญหา/สาเหต ุ
การแก้ไข 

(การปรับปรุงการควบคุม) 
กำหนดเสร็จ/ผู้รบัผิดชอบ 

ปัญหา : บอกปญัหามา มีต้นไม้
ใหญ่หลายต้นอยู่ใกล้ อาคารเรียน 
และหอพักนักเรียน ที่ยงั ไม่ได้
ดำเนินการตัดแต่งกิง่ 
สาเหตุ : บอกสาเหตุว่ามาจาก
อะไร ต้นไม้ที่ปลูกไว้สูงใหญ่ข้ึนกว่า 
อาคารและต้นไม้ทีเ่กิดข้ึนเองตาม 
ธรรมชาติสงูกว่าอาคารและเอียง
เข้าหา อาคาร ยากแก่การดูแล 

โรงเรียนได้ดำเนินการตัดตกแต่งกิ่งไม ้
ใกล้อาคาร และบรเิวณถนน เพราะง่าย
ต่อการตัดแต่ง และมีความ ปลอดภัยต่อ
คนตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ ส่วนต้นไม้ใหญ่ 
ไม่สามารถตัดแต่งกิ่งได้ เนื่องจาก
บุคลากรในโรงเรียนไม่มีความ ชำนาญ 
และไม่มเีครื่องมือในการตัด แต่งกิ่ง 

ภายในปีงบประมาณ 2563/
หัวหน้าฝ่ายบรหิารทั่วไป 
งานอาคารสถานที ่

 



    

กลุ่มบริหารท่ัวไป  โรงเรียนสงวนหญิง 
รายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคมุภายใน  สำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2563 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
และวัตถุประสงคข์องการ

ควบคุม (1) 

การควบคุมท่ีมีอยู ่
 

(2) 

การประเมินผล 
การควบคุม  

(3) 

ความเสี่ยงท่ี 
ยังมีอยู่  

(4) 

การปรับปรุง 
การควบคุม  

(5) 

กำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ  

(6) 

หมายเหต ุ 
 

(7) 
ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
(งานอาคารสถานที่) 
วัตถุประสงค์ 
- พัฒนาอาคาร/สถานที่ 
และสิ่งปลูกสร้าง 
- การดูแลและการใช้ประโยชน์ 

- จัดทำโครงการขอ 
งบประมาณ ปรับปรุง 
พัฒนา ซ่อมแซมให้อยู่ใน 
สภาพมั่นคง ปลอดภัย 
 - ตรวจสอบ ดูแลอาคาร 
สถานที่และสิ่งปลูกสร้างให้ 
เกิดประโยชน์สูงสุด 
 - จัดทำปฎิทินการ 
ปฏิบัติงาน 
 - การตรวจตราดูแลรักษา 
ความปลอดภัย 

- ผู้บริหารพร้อมหัวหน้า 
งานกำกับดูแลในการหา 
งบประมาณทั้งในระบบ 
และนอกระบบ  
– มีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการ 
ตรวจการใช้อาคาร 
สถานที่/ความปลอดภัย  
– มีคำสั่งแต่งตั้งเวรยาม 
ดูแลรักษาความปลอดทั้ง 
กลางวันและกลางคืนอยู่ 
แล้ว 

- อาคารมี ก่อสร้าง
มาเป็น เวลา
ยาวนาน  
- ระบบไฟฟ้าใน 
ตัวอาคารบางหลัง 
ไม่มีมาตรฐานพอ 

- โรงเรยีนได้รับ 
งบประมาณในการ 
ปรุง ซ่อมแซมจาก 
ทางราชการและ 
ได้รับการช่วยเหลือ 
จากองค์กรท้องถิ่น 
และชุมชนมา 
ช่วยเหลือบ้าง 
- จัดทำศาลาด้วย 
เงินผ้าป่าจากศิษย์ 
เก่า 

30 กันยายน 2563/
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
งานอาคารสถานที่ 

ได้ติดตามผลการ
ปรับปรุงการควบคุม
ภายใน  พบว่าไม่มี
จุดอ่อนที่จะต้องติดตาม
ประเมินผลในงานต่อไป 
(30 กันยายน 2563) 

 
    ลงช่ือ...................................................ผู้รายงาน 
                (นายเขมินท์ อุ่นศิริ) 
           หัวหน้างานควบคุมภายในฝ่ายบรหิารทั่วไป 
                     วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 

แบบ ปย.2 



 
กลุ่มบริหารท่ัวไป  โรงเรียนสงวนหญิง 

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  สำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2563 
กระบวนการปฏิบัติงาน/
และวัตถุประสงคข์องการ

ควบคุม (1) 

การเสี่ยงท่ีมีอยู ่
 

(2) 

งวด/เวลาท่ีพบจุดอ่อน 
(3) 

การปรับปรุงการควบคุม  
 

(4) 

กำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ  

(6) 

หมายเหตุ  
 

(7) 
ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
(งานอาคารสถานที่) 
วัตถุประสงค์ 
- พัฒนาอาคาร/สถานที่ 
และสิ่งปลูกสร้าง 
- การดูแลและการใช้ประโยชน์ 

- อาคารมี ก่อสร้างมาเป็น 
เวลายาวนาน  
- ระบบไฟฟ้าใน ตัวอาคาร
บางหลัง ไม่มีมาตรฐานพอ 
มาจากตารางข้างบน แต่
เขียนเฉพาะความเสี่ยงที่คิด
ว่ายังมีอยู่ 

งวดสิ้นสุด 
30 ก.ย. 2563 

1.  ซ่อมแซม ของบประมาณ
เพิ่มเติมเพื่อนำมาปรับปรุง
อาคาร 
2. จัดทำงบประมาณเพื่อขอ
เดินสายไฟใหม่ 
 

30 เม.ย. 63 
นายเขมินท์ อุ่นศิริ  
 
1 มี.ค. 63 
นายเขมินท์ อุ่นศิริ  

งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 62 
พบว่า  มีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุง 
และได้จัดทำแผนการปรับปรุง
ตามแบบ ปอ.3 ซ่ึงจะติดตามผล
ในงวดต่อไป (งวดสิ้นสุดวันที่ 30 
ก.ย. 63) 

 
    ลงช่ือ................................................ 
         (นายยอดชาย  ขุนสังวาลย์)  
    ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง 
               วันที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563

แบบ ปอ.3 



  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

ภาพการประชุม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การประชุมเพ่ือจัดทำแผนการควบคุมภายใน 


