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โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน  พ.ศ.  2564 

 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
      ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุม 
เพ่ือให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน โดยให้
ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงาน มีการบริหารจัดการที่
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล มีการกำหนดแนว
ทางการบริหาร และโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน
ต่อการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง รวมทั้งการปฏิบัติตนที่
เป็นแบบอย่าง บุคลากรเข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ 
รวมทั้งมีความรู้ความสามารถและทักษะในการ
ปฏิบัติงาน  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 
       สภาพแวดล้อมการควบคุมของโรงเรียน
บรรหารแจ่มใสวิทยา 6 ในภาพรวมมีความเหมาะ  
ซึ่งมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ  
เพราะผู้บริหารมีทัศนคติดี เหมาะสมในการบริหาร  
ความเสี่ยงเก่ียวกับการดำเนินงานที่สำคัญ  หรือที่มี
ความเสี่ยงอยู่  โดยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน รอบคอบ อย่างระมัดระวัง 
รวมทั้งมีการพิจารณาว่าจะทำให้ความเสี่ยงเหล่านั้น
ลดน้อย หรือหมดไปได้ อย่างไรก่อนที่จะตัดสินใจ 
ดำเนินงาน ตลอดจนผู้บริหารใช้วิธีการบริหารแบบ
มุ่งเน้นผลงาน  มีการกำหนดและแจ้งเกี่ยวกับ     
แนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน จัดให้มีการปรับปรุง
คุณภาพ ในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ  ผู้บริหารได้
ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้น 
ความซื่อสัตย์สุจริตและเน้นคุณธรรมในการปฏิบัติงาน  
มีการมอบหมายงานให้บุคลากรโดยคำนึงถึงความรู้ 
ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่าง
เหมาะสมมีการจัดโครงสร้างองค์กร  และสายงาน 
การ บังคับบัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสมกับขนาด 
และลักษณะการดำเนินงานขององค์กร  มีการแสดง
แผนภูมิการจัดองค์กรที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน      
มีการประชุมบุคลากรในองค์กรเพ่ือเป็นการติดตาม 
ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขการทำงานสม่ำเสมอ 

2. การประเมินความเสี่ยง 
      มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
การดำเนินงานของทุกกลุ่ม และวัตถุประสงค์ระดับ
กิจกรรมที่ชัดเจน สอดคล้อง และเชื่อมโยงกันในการ
ที่จะทำงานให้สำเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากร
ที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม ผู้บริหารมีการระบุความ
เสี่ยง ทั้งจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกที่อาจ  

       
       โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 มีการกำหนด
วัตถุประสงค์ขององค์กรที่ชัดเจนและ ครอบคลุมถึง
เป้าหมายองค์กรที่วางไว้  รวมถึงวัตถุประสงค์ระดับ
กิจกรรมที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์
ระดับองค์กร และกลยุทธ์ขององค์กรที่มีความชัดเจน  
มีการกำหนดเกณฑ์หรือมาตรฐานในการประเมินผล 

 



 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

มีผลกระทบต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 
มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงที่
เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือที่สามารถบ่งชี้ถึง
การเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง จากปัจจัยด้านต่างๆ 
เช่น การเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร งบประมาณ 
และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร   เป็นต้น     

การบรรลุวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมที่ชัดเจน 
สามารถปฏิบัติและวัดผลได้ มีการเผยแพร่ และชี้แจง
วัตถุประสงค์ขององค์ให้บุคลากรทุกระดับรับทราบ
และเข้าใจตรงกัน   มีการระบุความเสี่ยงทุกกิจกรรม
ที่สำคัญได้อย่างครอบคลุมความเสี่ยงที่สำคัญ  โดยใช้
วิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมตามมาตรฐานการควบคุม
ภายใน มีคณะกรรมการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง
ขององค์กรและจัดลำดับความเสี่ยงนั้น และมีการ
กำหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงขององค์กรโดยให้
บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ไข และลดความ
เสี่ยง  และมีการวางแผนร่วมกันในการประเมินความ
เสี่ยงโดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์โดยรวมขององค์กร
และให้มีการควบคุมความเสี่ยงนั้น ๆ ต่อไป 

3. กิจกรรมการควบคุม 
       มีนโยบายและวิธีปฏิบัตงิานที่ทำให้มั่นใจว่า 
เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ฝ่าย
บริหารกำหนดไว้    กิจกรรมเพ่ือการควบคุมจะชี้ให้
ผู้ปฏิบัติงาน เห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความระมัดระวังและสามารถ
ปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์     

 
        ในภาพรวม โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 
มีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอและสอดคล้อง
กับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควร โดยมี
กิจกรรมการควบคุมที่จำเป็นและการปฏิบัติตาม
กิจกรรมควบคุมอย่างเหมาะสม มีระเบียบวินัย   
เทคนิคและกลไกที่เก่ียวกับการควบคุมแต่ละกิจกรรม
ชัดเจน มีการประเมินกิจกรรมควบคุมเป็นระยะ ๆ 
เพ่ือปรับปรุงและผู้บริหารและคณะกรรมการมีการ
กำหนดกิจกรรมการควบคุมหรือเทคโนโลยี ในการ
ลดความเสี่ยง และกำหนดให้มีนโยบายและ ระเบียบ
ปฏิบัติที่เหมาะสมเป็นลายลักษณ์อักษร สำหรับ 
กิจกรรมที่สำคัญ  แต่อย่างไรก็ตามควรมีการสอบ
ทาน กิจกรรมควบคุมเป็นระยะ ๆ มีการปรับปรุงให้
เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง  
และประเมินผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรมควบคุม 
โดยผู้บริหารเป็น ระยะ ๆ และอย่างสม่ำเสมอ 
อย่างไรก็ตามยังพบว่ามีบุคลากรส่วนหนึ่งไม่เห็น
ความสำคัญของกิจกรรมการควบคุม มีการปฏิบัติ
ตามกิจกรรมบ้างเล็กน้อย 
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4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
           มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวเนื่องกับ 
การปฏิบัติงานเหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้ 
และมีการสื่อสาร ไปยังผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ในรูปแบบที่เหมาะสม ช่วยให้ผู้รับสารสนเทศสามาร
นำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

 
        โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 มีการกำหนด
ขอบข่ายของระบบสารสนเทศของกลุ่มงานและกลุ่ม
สาระไว้อย่างชัดเจน  และกำหนดนโยบาย การนำ
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงาน ดำเนินงาน การ
อบรม และมีข้อแนะนำในการใช้คอมพิวเตอร์ที่เป็น
ปัจจุบัน  มีการกำหนดให้กลุ่มงาน กลุ่มสาระ จัดทำ
สารสนเทศให้ครอบคลุม กับภาระงานที่รับผิดชอบ  
และให้ความรู้แก่บุคลากรที่ต้องใช้ระบบโปรแกรมใน
การปฏิบัติงาน  ได้มีการให้ความรู้โดยการส่งไปอบรม 
/ ประชุม สัมมนา 

5. กิจกรรมการติดตามผล 
           มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกำหนดวิธี
ปฏิบัติงาน เพ่ือติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุม
ภายในอย่างต่อเนื่อง  และเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของผู้บริหาร และ
ผู้เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีการประเมินผลเป็น    
รายครั้ง กรณีพบจุดอ่อน หรือข้อบกพร่อง มีการ
กำหนดวิธีปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความม่ันใจว่า ข้อตรวจ
พบ ได้รับการพิจารณาสนองตอบ และมีการวินิจฉัย
สั่งการ ให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง 

 
        ระบบการติดตามประเมินผลของโรงเรียน
บรรหารแจ่มใสวิทยา 6  มีการกำกับติดตามการ
ทำงาน ระหว่างปฏิบัติงาน  โดยใช้วิธีการที่ 
เหมาะสมระดับหนึ่ง  และอย่างไรก็ตามฝ่ายบริหาร
ควรมีการกำหนดวิธีการประเมินเครื่องมือที่ใช้
ประเมินให้เหมาะสม และผู้ประเมินควรเป็นผู้ที่มี
ความรู้  ความเข้าใจเพียงพอถึงภารกิจเป้าหมายและ
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน และมีกลยุทธ์ในการ
ติดตามประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน ให้มี
ประสิทธิผล  และควรมีการเปรียบเทียบข้อมูลการ 
ดำเนินงานที่เกิดข้ึนจริงกับข้อมูลจากการประมวลผล 
รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่มีความเสี่ยงอย่างทันท่วงที 

 
ผลการประเมินโดยรวม 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 มีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ  
สรุปโดยภาพรวม พบว่า  เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561  กำหนดมีระบบการควบคุมที่เพียงพอ 
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ แตอ่ย่างไรก็ตามโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 จัดทำแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในตามแบบ ปค.5 ด้วยแล้ว 

 
 

        (ลงชื่อ) 
                              (นายวีระ  ปิ่นเจริญ) 

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 
                        วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 


