
 
แบบ ปค. ๔ 

โรงเรียนมหรรณพาราม 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
         ผ ู ้บร ิหารโรงเร ียนมหรรณพาราม ให้

ความสำคัญกับงานควบคุมภายใน   การบริหาร

โรงเรียนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  และกำหนด

แนวทางการปฏิบัติที ่ช ัดเจน  ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเข ้าใจ  บทบาทหน้าที ่ของตน                 

มีความรับผิดชอบตามความรู้ความสามารถของ

บุคลากรเหมาะสมกับโครงสร้างของโรงเรียน   
 
 
 

 
๒. การประเมินความเสี่ยง 

           โ ร ง เ ร ี ย น ม ห ร ร ณ พ า ร า ม ก ำ ห น ด

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนในการประเมิน            

ความเสี ่ยงที ่ชัดเจนสอดคล้องและเชื ่อมโยงกัน           

การดำเนินงานให้สำเร็จกับทรัพยากรที ่มีอย่าง

เหมาะสม  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วน

ร่วมในการดำเนินงาน  ทราบวิธีการควบคุมเพ่ือ

ป ้ อ ง ก ั น ห ร ื อ ล ด ค ว า ม เ ส ี ่ ย ง  ต ิ ด ต า ม ผ ล                       

การปฏิบัติงาน มีการระบุความเสี่ยงทั้งจากปัจจัย

ภ า ย ใ น แ ล ะภ า ย น อก ท ี ่ อ า จ ม ี ผ ล ก ร ะ ท บ                     

ต่อการดำเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ผลการประเมิน 
     สภาพแวดล้อมการควบคุมของโรงเรียน มี

ความเหมาะสม แต่ยังไม่เข้มแข็งเพียงพอที่จะทำ

ให้ ก า ร ด ำ เ น ิ น ง าน ในบา ง ก ิ จ ก ร รม บร ร ลุ

วัตถุประสงค์ 
สรุป 
     ผู ้บร ิหารโรงเรียนมอบหมายให้แต่ละกลุ่ม

บริหารจัดกิจกรรมเพื่อควบคุมภายในของตนเอง

และในกิจกรรมที่ส่งผลต่อภารกิจหลักของโรงเรียน

ให้ปรากฏชัดเจน 
 
ผลการประเมิน 
     โ ร ง เ ร ี ยนมหรรณพาราม มีการประเมิน               

ความเสี่ยงของกลุ่มบริหารตามโครงสร้างโรงเรียน 

ทำให้ทราบถึง ความเสี ่ยงในแต่ละกลุ ่มบริหาร  

งานควบคุมภายในจัดทำแผนและดำเนินการตาม

แผนบริหารความเสี่ยง  ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน

การควบคุมภายในที่กำหนด 
สรุป 
     การมอบหมายให้แต่ละกลุ่มบริหารจัดกิจกรรม

เพ่ือควบคุมภายในของตนเองให้ปรากฏชัดเจนและ

ในกิจกรรมที่ส่งผลต่อภารกิจหลักของโรงเรียน  
และดำเน ินการประม ินความเส ี ่ยงอย ่างเป็น

ทางการและเป็นไปตามวิธีการที ่คณะกรรมการ

ตรวจเงินแผ่นดินกำหนด 
 
 
 
 



องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
           โรงเรียนมหรรณพารามกำหนดกิจกรรม

ควบคุมความเสี่ยงที ่ทำให้มั ่นใจได้ว่า เมื่อนำไป

ปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย  และ

วัตถุประสงค์ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้

ทราบถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน

และเพิ่มความระมัดระวังให้สามารถปฏิบัติงานได้

สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด 
 
 
 
 
 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
           โรงเรียนมหรรณพารามมีการจัดระบบ

สารสนเทศและการสื่อสารภายในโรงเรียน ทำให้

ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่ายทราบและ

สามารถปฏิบัต ิหน้าที ่ท ี ่ได ้ร ับมอบหมายอย่าง

ชัดเจน ผู้มาติดต่อได้รับความพึงพอใจ ทำให้การ

ดำเนินงานของโรงเรียนมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผลการประเมิน 
     โรงเรียนมหรรณพารามมีกิจกรรมการควบคุม

ภายในที่เหมาะสมและเพียงพอทำให้                 

การปฏิบัติงานค่อนข้างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล  

มีผลการประเมินอย่างเป็นระบบ 
สรุป 
     โรงเรียนมหรรณพารามมีการแต่งตั้งคณะ 
กรรมดำเนินการควบคุมภายใน สำหรับการ

รายงานติดตามผล การประเมินการควบคุมภายใน                 

โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย               

มีการแบ่งหน้าที่การปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
 
ผลการประเมิน 

      ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารภายใน

โรงเรียน ทำให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ทุกฝ่ายทราบและเข้าใจ ช่วยให้ผู ้ร ับข้อมูล

สารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ได้โดยสะดวก   มีการ

แลกเปลี่ยน  เผยแพร่ความรู้  และมีหลายช่อง

ทางการติดต่อที่หลากหลาย เพื่ออำนวยความ

สะดวกต่อผู้ใช้งาน  ผู้ปกครอง นักเรียนและผู้

มาติดต่อราชการ สามารถรับข้อมูลข่าวสารของ

ทางโรงเรียนผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียนและทาง

กลุ่มไลน์ห้องเรียน ครูที่ปรึกษาดูแลนักเรียน 

ติดตามนักเรียนได้เป็นอย่างดี 
สรุป 
     โรงเรียนมีระบบสารสนเทศและการสื ่อสาร

ของโรงเรียนเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

๕. การติดตามประเมินผล 
           โรงเรียนมหรรณพารามมีการติดตามและ

ประเม ินผล การควบคุมภายในและประเมิน

คุณภาพการปฏิบัติงาน  โดยการกำหนดวิธีการ

ปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติงานตามระบบ

การควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง กรณีที่พบความ

เสี่ยง ข้อบกพร่องมีการกำหนดแผนการปรับปรุง  

แก้ไขข้อบกพร่อง  การติดตามประเมินผลเป็นส่วน

หนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานของโรงเรียนและ

นำผลการติดตามประเมินผลมาปรับปรุงพัฒนา       

อย่างต่อเนื่อง 
 

ผลการประเมิน 
     โรงเรียนมหรรณพารามมีระบบการติดตาม

และประเม ินผลการควบค ุมภายในม ี ความ

เหมาะสม  โดยดำเนินการตามระบบวงจรคุณภาพ 

PDCA 
สรุป 
     ผู ้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบ

ควบคุมภายในต่อเนื่องซึ่งได้มีการประเมินผลของ

การควบคุมภายในปีละหนึ่งครั้งและรายงานผล

โดยตรงต่อผ ู ้บร ิหารและสำนักงานเขตพ ื ้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
 
 

 
ผลการประเมินโดยรวม 

โรงเรียนมหรรณพารามมีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ เพ่ือให้ภารกิจของ 
กลุ่มบริหารดำเนินไปอย่างลุล่วงเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์  เป็นไป
ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑   
 
 
 
 
 

ว่าที่ร้อยตรี....................................................... 
       (เฉลิมรัฐ  ติ่งอ่วม) 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนมหรรณพาราม 
วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

law



แบบ ปค. ๕ 
โรงเรียนมหรรณพาราม 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้

หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผน

ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ

ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 
 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
 
 

กลุ่มบริหารวิชาการ  
         ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ 
เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019(Covid-19) 
วัตถุประสงค์ 
           เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 
(ภายใต้สถานการณ์โควิด-19) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นักเรียนทุก
ระดับชั้น 
มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ำ  

 
- มีการประชุมเพื่อ

วางแผนและปรับ 
เปลี่ยนรูปแบบการ

เรียนการสอนให้สอด 
คล้องกับนโยบายของ

โรงเรียน กระทรวง 
ศึกษาธิการและบริบท

ของสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคตดิ

เชื้อไวรัสโคโรนา2019 

โดยนำผลการสะท้อน

การจัดการเรยีนการ

สอนของนักเรียน ครู 

และผูป้กครอง มา

ปรับให้เป็นการจัดการ

เรียนการสอนใน

รูปแบบของโรงเรยีน 
 

 
กิจกรรมการควบคุม 
ที่กำหนดไว้มีการ 
ปฏิบัติซึ่งสามารถลด

ความเสี่ยงลงได้ 
ในระดับหนึ่งแต่ 
ยังไม่บรรลุ 
วัตถุประสงค์ 
ที่กำหนดไว้ 

 
- การจัดการเรียน
การสอนในรูปแบบ
ออนไลน์/อาจทำให้
การจัดการเรียน
การสอนมี 
คุณภาพที่ลดลง 
และนักเรียนขาด
ทักษะปฏิบัติการ
ด้านการใช้อุปกรณ์
และเครื่องมือ 

 
- ให้มีการกำกับ 

ติดตามและนิเทศการ

จัดการเรียนการสอน 
- จัดให้มีการแข่งขัน

ทักษะทางวิชาการ 
- จัดอบรมครูและ

ส่งเสริมให้ครูอบรม

พัฒนาตนเองด้าน

การจัดการเรียนรู้ใน

ทุกปี  

 
๓๑ มีนาคม  
๒๕๖๕ 
 
รอง
ผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหาร 
วิชาการ  
 
๘ กลุ่มสาระ 
/กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

 

 



ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้

หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผน

ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ

ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 
 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 

การประเมินผล 
การควบคุม 

 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
 
 

กลุ่มบริหารบุคคล 
- นักเรียนไม่มีความพร้อมในการมา

เรียน ขาดอุปกรณแ์ละอินเทอร์เน็ต

ในการเรียนออนไลน์ 
วัตถุประสงค์ 
      - กระตุ้นปละสร้างแรงจูงใจให้
นักเรียนเข้าเรียนออนไลน์ 
- จัดกิจกรรมมหรรณ์ปันสุข เพ่ือ
ขอรับบริจาคอุปกรณ์มือสองเพ่ือมา
ใช้ในการเรียนการสอน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นักเรียนทุก
ระดับชั้น 
มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ำ 
และเวลาเรียนน้อย
กว่า 80% ของเวลา
เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- โรงเรียนสำรวจ

นักเรียนที่ขาด

แคลนอุปกรณ์และ

อินเทอร์เน็ต 
- ครทูี่ปรึกษากำกับ 

และติดตาม

นักเรียนใน

ห้องเรียนตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กิจกรรมการควบคุม 
ที่กำหนดไว้มีการ 
ปฏิบัติซึ่งสามารถ

ความเสี่ยงลงได้ 
ในระดับหนึ่งแต่ 
ยังไม่บรรลุ 
วัตถุประสงค์ 
ที่กำหนดไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นักเรียนไม่มีความ
พร้อมในการมา
เรียน ขาดอุปกรณ์
และอินเทอร์เน็ตใน
การเรียนออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- โรงเรียนสำรวจ

นักเรียนที่ขาดแคลน

อุปกรณ์และ

อินเทอร์เน็ต 
- ครูที่ปรึกษากำกับ 

และติดตามนักเรียน

ในห้องเรียนตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๓๑ มีนาคม  
๒๕๖๕ 
 
รอง
ผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหาร 
 งานบุคคล 
 
ครูที่ปรึกษา 
ทุกท่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้

หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผน

ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ

ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 
 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 

การประเมินผล 
การควบคุม 

 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
 
 

 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
       การติดตาม ดูแลงาน งานพัสดุ
และสินทรัพย์ ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด 
วัตถุประสงค์ 
      เพ่ือให้เป็นไปตามกฎกระทรวง
กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุที่รัฐต่องการส่งเสริมหรือ
สนับสนุน(ฉบับที่2) พ.ศ. 2563 ร้อย
ละ 30 ของงบประมาณสำหรับการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
บุคลากรที่ปฏิบัติ
หน้าที่กลุ่มบริหาร
งบประมาณมีความ
เข้าใจคลาดเคลื่อน
เกี่ยวกับกฎหมาย 
กฎกระทรวงที่
บังคับใช้การติดตาม 
ดูแลงาน งานพัสดุ
และสินทรัพย์ 
ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่พัสดุ
ภายในกลุ่มบริหาร
และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
- การควบคุม
สินทรัพย์และพัสดุ 
และการตรวจสอบ
พัสดุประจำปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กิจกรรมการควบคุม 
ที่กำหนดไว้

ผู้อำนวยการโรงเรียน

กำชับเจ้าหน้าที่

ติดตามดูแลงานพัสดุ

และสินทรัพย์โดยให้

ปฏิบัติตามระบบ

เคร่งครัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ส่งเสริมให้

บุคลากรในกลุ่ม

บริหารงบประมาณ

ได้รับการอบรมตาม

หลักสูตร                            
ให้มีประสิทธิภาพ

สำหรับสถานศึกษา 

เนื่องจากระเบียบ 

กฎกระทรวง                                

นโยบาย มีการ

เปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลาตาม

สถานการณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ส่งเสริมให้บุคลากร

ในกลุ่มบริหาร

งบประมาณได้รับการ

อบรมตามหลักสูตร                             
ให้มีประสิทธิภาพ

สำหรับสถานศึกษา 

เนื่องจากระเบียบ 

กฎกระทรวง                               

นโยบาย มีการ

เปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลาตาม

สถานการณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๓๑ มีนาคม 
๒๕๖๕ 
 
รอง
ผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหาร 
งบประมาณ 
 
หัวหน้างาน
พัสดุ/
เจ้าหน้าที่งาน
พัสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้

หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผน

ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ

ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 
 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 

การประเมินผล 
การควบคุม 

 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
 
 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
       การปรับปรุงและพัฒนาโรง
อาหารไม่สามารถดำเนินการได้ใน
บางกิจกรรม (ภายใต้สถานการณ์โค
วิด-19) 
วัตถุประสงค์ 
      ควบคุมดูแล ตรวจสอบติดตาม          
การปรับปรุงและพัฒนาโรงอาหาร 
ให้เกิดความสะดวกปลอดภัย ถูก
สุขอนามัยแก่การใช้บริการ 

 
 ด้วยสถานการณ์

การแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโค

โรนา 2019 

(Covid-19) ทำให้

นักเรียนใช้บริการ

โรงอาหารไม่เป็นไป

ตามมาตราการการ

ป้องกันการแพร่

ระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (Covid-19) 

 

 
- ประชุมกับฝ่าย
บริหารโรงเรียน 
- โรงเรียนปรับปรุง
โรงอาหาร 
- วางแผนร่วมกัน
ดำเนินการแก้ไข 
โรงอาหาร 
 
 
 
 

 
กิจกรรมควบคุม           

ที่กำหนด มีการ

ปฏิบัติ ไม่ครบถ้วน  

จึงไม่สามารถลด

ความเสี่ยง ในระดับที่

ยอมรับได้ 
 
 
 

 
เนื่องด้วยอยู่ในช่วง
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรค
ไวรัสโคโรนา 2019 
นักเรียนใช้บริการ
โรงอาหารไม่เป็นไป
ตามมาตราการการ
ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid-19) 
 
 
 
 

 
- จัดการประชุมกับ
ฝ่ายบริหารโรงเรียน 
เพ่ือหาแนวทางและ
วางแผนการแก้ไข                            
ปัญหา 
- วางแผนร่วมกัน 
ดำเนินการแก้ไข
ปัญหาความแออัด
ของจำนวนนักเรียน 
ขอจัดตั้งงบประมาณ
ในการขอปรับปรุงบริ
เวรโรงอาหาร(ฉาก
กั้นโปร่งแสง) และ 
จัดเวลาพักกลางวัน 
แบ่งเป็น ๒ ช่วง 
ระหว่าง ม.ต้นและ 
ม.ปลาย 
 
 

 
๓๑ มีนาคม 
๒๕๖๕ 
 
รอง
ผู้อำนวยการ 
กลุ่มบริหาร 
ทั่วไป 
 
หัวหน้างาน
อาคารสถานที่ 

                              
ลายมือชื่อ                                                

    (นางสาวณฐพร  ชาวพงษ์) 
                                                                                                                    หวัหน้างานควบคุมภายใน 

    วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ส



 


