
 

 

 

 

 

 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 

 

 

 

 

 

โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 

ต าบลหนองควาย อ าเภอหางดง 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 



หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(ระดับหน่วยงานของรัฐ) 

เรียน รักษาการแทนต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

 

  โรงเรียนบ้านสันป่าสักได้ประเมินผลการควบคุมภายในหน่วยงาน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน 
พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีการที่หน่วยงานก าหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ 
การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานขอรัฐ พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของ
หน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่
เก่ียวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 

จากผลการประเมินดังกล่าว โรงเรียนบ้านัสนป่าสักเห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความ
เพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเน่ือง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ภายใต้ การก ากับดูแลของรองผู้อ านวยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4  

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ สรุปได้ดังน้ี 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
กิจกรรม การนิเทศการศึกษา  

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
1.1 รูปแบบและวิธีการนิเทศงาน วิชาการ และการเรียนการสอนยังไม่มีความ 

หลากหลาย และไม่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
   1.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาอื่นภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือการเชิญวิทยากร
ภายนอกมาให้ความรู้ยังไม่เพียงพอ 
  2.  การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
   2.1 จัดให้มีการประชุมวางแผนก าหนดเป้าหมายและวิธีการด าเนินงานร่วมกันโดยใช้
กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
   2.2 ก าหนดแผนงาน หรือโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาอื่น ภายนอกเขตพ้ืนที่
การศึกษาหรือเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ให้ชัดเจ้นในแผนปฏิบัติการประจ าปี และจัดให้มีปฏิทินก ากับติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนอบ่างเป็นระบบ 
   2.3 จัดให้มีปฏิทินก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ 
 

  ลงชื่อ 
      (นายสุดสาคร จันทะล่าม) 

      ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสันป่าสัก 
      วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 

 
 

แบบ ปค.1 



โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานส้ินสุด ณ วันท่ี 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2562 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุม เพ่ือให้
เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน โดยให้ความส าคัญกับ
ความซื่อสัตย์ จริยธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล มีการ
ก าหนดแนวทางการบริหาร และโครงสร้างการบริหารที่
ชัดเจนต่อการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง รวมทั้งการปฏิบัติตนที่
เป็นแบบอย่าง บุคลากรเข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าที่ รวมทั้ง
มีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานตามที่
ได้รับมอบหมาย 

 
สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในของ 

โรงเรียนบ้านสันป่าสัก โดยภาพรวม มีความเหมาะสมและ 
มีส่วนท าให้การควบคุมภายในมีประสิทธิผล สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง ว่า ด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบั ติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงาน
ภาครัฐ พ.ศ.2561 มีการก าหนดขอบเขตหน้าที่ ความ
รับผิดชอบให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานแต่ละต าแหน่งไว้ชัดเจน 

 

2. การประเมินความเสี่ยง 
มีการก าหนดวัถตุประสงค์และ เป้ าหมายการ

ด าเนินงานของทุกกลุ่ม และวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมที่
ชัดเจน สอดคล้อง และเชื่อโยงกันในการที่จะท างานให้
ส าเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่ก าหนดไว้อย่าง
เหมาะสมผู้บริหารมีการระบุความเสี่ยง ท้ังจากปัจจัยภายใน 
และปัจจัยภานนอกท่ีอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ มีการวิเคราะหืความเสี่ยงและจัดการ
ความเสี่ยงที่เหมาะสม นอกจากน้ียังมีเครื่องมือที่สามารถ
บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง จากปัจจัยด้านต่างๆ 
เช่น การเปล่ยนแปลง ด้านบุคลากร งบประมาณ และ 
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร เป็นต้น 

 
โรงเรียนบ้านสันป่าสักมีการประเมินความเสี่ยง โดย

น าระบบการบริหารความเสี่ยงที่เป็นสากลมาใช้ และมีการ
จัดการความเสี่ยงต่างๆจากผลการประเมินอย่างเป็นระบบ 
รวมทั้งยังสามารถก าหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่
อาจเกิดข้ึนในอนาคตจากปัจจัยต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปจาก
เครื่องมือที่น ามาใช ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
3. กิจกรรมการควบคุม  

มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ท าให้มั่นใจว่า เมื่อน าไปปฏิบัติแล้วจะเกิดปลส าเร้จตามที่ฝ่ายบริหาร
ก าหนดไว้กิจกรรมเพ่ือการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิด
ความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

ในภาพรวม โรงเรียนบ้านสันป่าสัก มีกิจกรรมควบคุม
ที่เหมาะสม เพียงพอและสอดคล้องกับกระบวนการบริหาร
ตามสมควร โดยผู้บริหารตระหนักว่า ระบบควบคุมภายใน
เป็นส่วนหน่ึงของการบริหารจัดการปกติ จึงมีการก ากับดูแล
ให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

 
4.สารสนเทศและการสื่อสาร 

มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติงานเหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้ และมีการ
สื่อสาร ไปยังผู้บริหารและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ในรูปแบบที่เหมาะสม ช่วยให้ผู้รับสารสนเทศสามารถน าไปใช้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

 
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของ 

โรงเรียนบ้านสันป่าสักมีความเหมาะสม กล่าวคือ มีระบบ
สารสนเทศที่สามารถใช้งานได้ครอบคลุมภาระงาน รวมทั้ง
การจัดรูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลา และสะดวกต่อ
ผู้ใช้ ผ่านระบบเครือข่ายทั้งยังได้จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบต่างๆเผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

5.กิจกรรมการติดตามผล 
มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยก าหนดวิธีปฏิบัติงาน 

เพ่ือติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเน่ือง และเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการปฏิบัติงาน
ตามปกติของผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง นอกจากน้ียังมีการประเมินผลเป็นรายครั้ง กรณีพบจุดอ่อน หรือ
ข้อบกพร่อง มีการก าหนดวิธีปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า ข้อตรวจพบ ได้รับการพิจารณาสนองตอบ และมี
การวินิจฉัยสั่งการ ให้ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง 

 
ระบบการติดตามประเมินผลของ 

โรงเรียนบ้านสันป่าสัก มีความเหมาะสม โดยผู้บริหารมีการ
ติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายใน อย่างต่อเน่ือง 
และในสิ้นปีมีการประเมินตนเองร่วมกัน ผลการประเมินมี
การจัดท ารายงานพร้อมข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารโรงเรียน 
เพ่ือสั่งแก้ไข 
 

 
 
 
 



ผลการประเมินโดยรวม 
 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก มีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ สรุปโดยภาพรวม 
พบว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานรัฐ 
พ.ศ.2561 ก าหนดมีระบบการควบคุมที่เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามยังมีองค์ประกอบการควบคุม
บางประเด็นที่พบว่ายังมีจุดอ่อนอย่างที่มีนัยส าคัญซึ่งจะต้องปรับปรุงกิจกรรมการควบคุม เพ่ือให้การปฏบัติงานมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลย่ิงข้ึน และก าหนดวิธีการหรือแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อไป (ในแบบ ปค.5) 

 
 

ลายมือชื่อ 
(นายสุดสาคร จันทะล่าม) 

      ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสันป่าสัก 
      วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 

 


