
แบบ ปค.1 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 

  โรงเรียนแม่กุวิทยาคม  ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  
กันยายน  2563  ด้วยวิธีการที่หน่วยงานก าหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติ  การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ความมั่นใจ
อย่างสมเหตุสมผลว่า  ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานที่มี
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เก่ียวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้ง
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 

  จากผลการประเมินดังกล่าว  โรงเรียนแม่กุวิทยาคม  เห็นว่า  การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความ
เพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  ภายใต้การก ากับดูแลของผู้อ านวยการส านักงาน     
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 

  อย่างไรก็ดี  มีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ  สรุปได้ดังนี้ 
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ ชื่อกิจกรรม การปฏิบัติงานด้านการเงิน 

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
(๑) ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงาน และบุคลากรขาดความรู้ในการปฏิบัติงาน        

การเงิน พัสดุ   
(๒) การปฏิบัติงานขาดความคล่องตัว  เนื่องจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานมีภาระหลัก 

เกี่ยวกับการเรียนการสอน 
2.  การปรับปรุงการควบคุมภายใน  

(๑) การพิจารณาแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินเข้ากลุ่มบริหารงบประมาณให้ค านึงถึงทักษะ  
ความสามารถด้านคิดค านวณและมีประสบการณ์ด้านงบประมาณเป็นหลัก 

(๒)  แต่งตั้งบุคลากรการท างานเจ้าหน้าที่บัญชีและเจ้าหน้าที่การเงินเป็นคนละคนกัน 
(๓)  ลดภาระงานบางส่วนเนื่องจากงานการเงินต้องประสานงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ    
     หน่วยงานภาครัฐที่มีเปิด-ปิดตามเวลาท าการ และต้องใช้เวลาเดินทางด าเนินการ 

 
 

 
          ลงชื่อ.............................................   
                                                                                  (นางสาวลาวัลย์  เกติมา) 
                             ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม 
            วันที่ ๓๐  ตุลาคม  พ.ศ. 2563 
 
 
 
 



แบบ ปค.4 
โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30   เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 

              องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(2) 

1.  สภาพแวดล้อมด้านการควบคุม 
         -  การมอบอ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบโรงเรียนมีการมอบอ านาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบได้ระบุไว้เป็นค าสั่งการปฏิบัติหน้าที่
อย่างชัดเจน 
      -  มีการสื่อสารเกี่ยวกับมอบหมายอ านาจหน้าที่
และความรับผิดชอบให้ทราบทั่วกัน 
     -  ผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ  มีความรับผิดชอบ
ต่อผลการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
2.  การประเมินความเสี่ยง 
     -  มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน
ในระดับกิจกรรม โครงการและสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโรงเรียน 
     -  ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการระบุความเสี่ยงที่อาจ
เกิดข้ึนจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 
  -  ทุกฝ่ายร่วมกันก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณา
ระดับความส าคัญของความเสี่ยงและร่วมกัน
วิเคราะห์ระดับความส าคัญหรือผลกระทบของ 
ความเสี่ยงและความถี่อันจะเกิดข้ึนหรือโอกาส      
ที่จะเกิดความเสี่ยง 
3.   กิจกรรมควบคุม 
-  ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดกิจกรรมควบคุม
ตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง 
 

-  ผู้อ านวยการโรงเรียนมีค าสั่งมอบหมายอ านาจหน้าที่  

ความรับผิดชอบให้กับหัวหน้ากลุ่มงานของโรงเรียนและ

บุคลากรทุกคน  มีการแจ้งเวียนค าสั่งมอบหมายอ านาจ

หน้าที่ให้บุคลากรในโรงเรียนทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ  

มีการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อก าหนด แต่เจ้าหน้าที่

ปฏิบัติงานไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานเนื่องจากขาด

บุคลากรเฉพาะด้านและครูผู้ปฏิบัติงานการเงินได้รับ

มอบหมายภาระงานด้านอ่ืนๆจ านวนมากภายในกรอบ

ระยะเวลาส่วนราชการที่เก่ียวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน 

 
-  งานบริหารงบประมาณ ได้ร่วมกันประเมินความเสี่ยง 
จัดล าดับความส าคัญ  และวิเคราะห์โอกาสที่อาจจะเกิด
ความเสี่ยง   และประชุมชี้แจงให้บุคลากรทุกคนของ
โรงเรียนได้รับทราบเกี่ยวกับวิธีการควบคุมหรือป้องกัน   
หรือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง   
 
 
 
 
 
(๑) การพิจารณาแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงิน เข้ากลุ่มบริหาร

งบประมาณให้ค านึงถึงทักษะความสามารถด้านคิดค านวณ

และมีประสบการณ์ด้านงบประมาณเป็นหลัก 

(๒) แต่งตั้งบุคลากรการท างานเจ้าหน้าที่บัญชีและเจ้าหน้าที่

การเงินเป็นคนละคนกัน 

(๓) ลดภาระงานบางส่วนเนื่องจากงานการเงินต้อง
ประสานงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐที่มี   
เปิด-ปิดตามเวลาท าการ และต้องใช้เวลาเดินทางด าเนินการ 
 



องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป                                
(2) 

4.  การสนเทศและการสื่อสาร 
     -  จัดท าและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน  การเงิน  บัญชีพัสดุ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและมติ
คณะรัฐมนตรีไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน   
  -  จัดให้มีระบบสารสนเทศเพ่ือส าหรับการบริหาร
และตัดสินใจ 
  -  จัดระบบงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนเพื่อ
การสื่อสารทั้งภายในและภายนอกไว้อย่างเพียงพอ  
เชื่อถือได้และทันการ 
 
5.  การติดตามประเมินผล 
  -  มีการแต่งตั้งคณะท างานในการ ติดตาม 
ประเมินผลการปฏิบัติงานงบประมาณของโรงเรียน
เพ่ือการปฏิบัติงานมีความถูกต้อง ครบถ้วนเป็น
ปัจจุบัน 
  -  มีการแจ้งให้บุคลากรของโรงเรียนทุกคนทราบ
ถึงการก าหนดระยะเวลาในการติดตามตรวจสอบ
และประเมินผล 

-  ผู้อ านวยการโรงเรียนได้ประชุมชี้แจงให้ทราบปัญหา
และจุดอ่อนของการควบคุมภายใน   
-  ชี้แจงบทบาทหน้าที่ของบุคลากรในสถานศึกษา  
เพ่ือเป็นแนวทางการแก้ไขพฤติกรรม  การปฏิบัติตน
ตามระเบียบวินัย  และการลงโทษทางวินัย 
-  มีการรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
พัฒนาโรงเรียน 
 
 

 
 
 
 
-  ผู้อ านวยการโรงเรียนได้ประชุมชี้แจงให้บุคลากรของ
โรงเรียนได้รับทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมการควบคุมภายในอย่างชัดเจน   เพ่ือให้การ
ด าเนินงานได้เป็นไปตามประสิทธิภาพและบรรลุ
ประสิทธิผล 
-  มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน
โครงการ และติดตาม ตรวจสอบงานการเงิน บัญชี 
พัสดุอย่างสม่ าเสมอ 
- มีการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อก าหนด           
แต่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน
เนื่องจากขาดบุคลากรเฉพาะด้านและครูผู้ปฏิบัติงาน
การเงินได้รับมอบหมายภาระงานด้านอื่นๆจ านวนมาก
ภายในกรอบระยะเวลาส่วนราชการที่เก่ียวข้องกับการ
เบิกจ่ายเงิน 
 

สรุปผลการประเมิน 
โรงเรียนแมกุ่วิทยาคมได้ประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในครบ         

5 องค์ประกอบแล้ว ปรากฏว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  เพียงพอ เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามโรงเรียนแม่กุวิทยาคมได้
จัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปค.5 ด้วยแล้ว 

  
                  ลงชื่อ.................................................. 
                                                                                          (นางสาวลาวลัย์ เกติมา) 
                      ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม 
                    วันที่  ๓๐  ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 



แบบ ปค. ๕ 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ

หรือภารกจิตามแผนการด าเนินการหรือภารกิจ
อื่น ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ

วัตถุประสงค์ 

ความเสีย่ง 
 

การควบคุมภายในที่มีอยู ่    การประเมินผล             
การควบคุมภายใน                           

ความเสีย่ง 
ที่ยังมีอยู่                   

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน             
ที่รับผิดชอบ                     

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
      เร่ือง การปฏิบัติงานด้านการเงิน 

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมสนับสนุน 

งานการเงินในการปฏิบตัิงานให้เกดิ
ประสิทธิภาพตามเป้าหมายตาม
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง   
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และแนวทางการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน ของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๘ 
 

ขาดแคลน
บุคคลากรในการ
ปฏิบัติงาน และ
บุคคลากรขาด
ความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน     
ด้านการเงิน   

๑. แต่งตั้งคณะท างาน 
- จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการด าเนินงาน
บริหารงบประมาณและการเงิน 
๒.ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
- คณะท างานประชุมเพ่ือวางแผนการปฏิบัติงาน 
ประชุมปรึกษาถึงสภาพปัญหาท่ีพบ และร่วมกันหา   
แนวทางแก้ไข 
๓. การด าเนินการ 
- การด าเนินการตามพระราชบัญญัติวินัยการเงิน     
การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และแนวทางการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน ของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๘ โดยมีการจัดท าค าสั่ง
แต่งตั้งกรรมการการท างาน และส่งเสริมบุคลากร
ภายในโรงเรียนเข้าร่วมอบรมสร้างความเข้าใจการ
ด าเนินงานการเงินภายในสถานศึกษาท่ีสามารถ
ตรวจสอบได ้   และมีความโปร่งใส 
๔. ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน 
- มีการประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน 

มีการปฏิบตัิงาน 
ตามกฎระเบยีบ
ข้อก าหนด แต่
เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงาน
ไม่เพียงพอต่อการ
ด าเนินงานเนื่องจาก
ขาดบุคลากรเฉพาะ
ด้านและครู
ผู้ปฏิบัติงานการเงิน
ได้รับมอบหมาย
ภาระงานด้านอื่นๆ
จ านวนมากภายใน
กรอบระยะเวลาส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง
กับการเบิกจ่ายเงิน 
 

(๑) ขาดแคลน
บุคคลากรใน
การปฏิบัติงาน 
และบุคคลากร
ขาดความรู้ใน
การปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน 
พัสด ุ
(๒) การ
ปฏิบัติงาน
ขาดความ
คล่องตัว 

(๑) การพิจารณาแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
การเงินเข้ากลุม่บริหาร
งบประมาณให้ค านึงถึงทักษะ
ความสามารถดา้นคิดค านวณและ
มีประสบการณ์ด้านงบประมาณ
เป็นหลัก 
(๒) แต่งตั้งบุคลากรการท างาน
เจ้าหน้าท่ีบัญชีและเจ้าหน้าท่ี
การเงินเป็นคนละคนกัน 
(๓) ลดภาระงานบางส่วนเนื่องจาก
งานการเงินต้องประสานงานท่ีมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐ
ที่มีเปิด-ปิดตามเวลาท าการ และ
ต้องใช้เวลาเดินทางด าเนินการ 

หัวหน้ากลุ่ม
บริหารงาน
งบประมาณ 

        

 

 

 

                           ลงช่ือ..............................................                                                                                                                   
(นางสาวลาวัลย์  เกติมา) 

                           ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม 
       วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

(๒)   (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๑) 



 
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนแม่กวุิทยาคม 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสีย่ง 
 

การควบคุมภายในที่มีอยู ่    การประเมินผล  
การควบคุมภายใน                           

ความเสีย่ง 
ที่ยังมีอยู่                   

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน             
ที่รับผิดชอบ                     

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมิน/

ข้อคิดเห็น 
(๘) 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
      เร่ือง การปฏิบัติงานด้าน
การเงิน 
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนงานการเงิน               
ในการปฏิบัติงานให้เกดิ
ประสิทธิภาพตามเป้าหมายตาม
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการ
คลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ
แนวทางการปฏิบัติงานด้าน
การเงินของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๘ 

ขาดแคลนบุคคลากร
ในการปฏิบัติงาน 
และบุคคลากรขาด
ความรู้ในการ
ปฏิบัติงานด้าน
การเงิน   

๑. แต่งต้ังคณะท างาน 
- จัดท าค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการการ
ด าเนินงานบริหารงบประมาณและการเงิน 
๒.ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
- คณะท างานประชุมเพื่อวางแผนการ
ปฏิบัติงาน ประชุมปรึกษาถึงสภาพปัญหาที่
พบ และร่วมกันหาแนวทางแก้ไข 
๓. การด าเนินการ 
- การด าเนินการตามพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ
แนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๘ โดยมีการจัดท าค าสั่งแต่งต้ัง
กรรมการการท างาน และส่งเสริมบุคลากร
ภายในโรงเรียนเข้าร่วมอบรมสร้างความ
เข้าใจการด าเนินงานการเงินภายใน
สถานศึกษาที่สามารถตรวจสอบได้และมี
ความโปร่งใส 
๔.  ป ระ เมิ นผล  และร ายงานผลการ
ด าเนินงาน 
- มีการประเมินผล และรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

มีการปฏิบัติงาน 
ตามกฎระเบยีบ
ข้อก าหนด แต่
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
ไม่เพียงพอต่อการ
ด าเนินงานเน่ืองจาก
ขาดบุคลากรเฉพาะ
ด้านและครู
ผู้ปฏิบัติงานการเงิน
ได้รับมอบหมายภาระ
งานด้านอื่น ๆ จ านวน
มากภายในกรอบ
ระยะเวลาสว่นราชการ
ที่เกี่ยวขอ้งกับการเบิก
จ่ายเงิน 
 

(๑) ขาดแคลน
บุคคลากรใน
การปฏิบัติงาน 
และบุคคลากร
ขาดความรู้ใน
การปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน 
พัสด ุ
(๒) การ
ปฏิบัติงานขาด
ความคล่องตัว 

(๑) การพิจารณาแต่งตั้ง
เจ้าหน้าท่ีการเงิน             
เข้ากลุ่มบริหารงบประมาณ    
ให้ค านึงถึงทักษะ
ความสามารถด้านคิดค านวณ
และมีประสบการณ์ด้าน
งบประมาณเป็นหลัก 
(๒) แต่งตั้งบุคลากรการท างาน
เจ้าหน้าท่ีบัญชีและเจ้าหน้าท่ี
การเงินเป็นคนละคนกัน 
(๓) ลดภาระงานบางส่วน
เนื่องจากงานการเงินต้อง
ประสานงานท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับหน่วยงานภาครัฐท่ีมี    
เปิด-ปิดตามเวลาท าการ และ
ต้องใช้เวลาเดินทางด าเนินการ 

กลุ่ม
บริหารงาน
งบประมาณ 

 

        

 

 
 

แบบติดตาม ปค.๕ 

(๒)   (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๑) 

                           ลงช่ือ..............................................                                                                                                                   
(นางสาวลาวัลย์  เกติมา) 

                           ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม 
       วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 



แบบ ปค.๕ 
โรงเรียนแมกุ่วิทยาคม 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงาน สิ้นสุดวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๓ 

ภารกจิตามกฎหมายที่จดัตั้งหน่วยงานของ
รัฐ หรือภารกจิตามแผนการด าเนนิการ  
หรือภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงาน

ของรฐั/วตัถุประสงค ์
(๑) 

 
 

ความเส่ียง 
 

(๒) 

 
 

การควบคุมภายในที่มีอยู ่
 

(๓) 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
 

(๔) 

 
 

ความเส่ียงที่ยังมีอยู ่
 

(๕) 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 
 

(๖) 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
 

(๗) 
เรื่อง งานจัดซื้อจัดจ้าง                      
วัตถุประสงค ์
เพื่อด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งให้      
ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ และได้พัสดุที่
ตรงตามรายละเอียด  คุณลักษณะเฉพาะ  
มีคุณภาพ ราคาไม่เกินวงเงิน  
งบประมาณและเป็นประโยชน์                 
ต่อทางราชการ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

บุคลากรขาดความรู้ความ
เข้าใจ 

๑. มีการจัดท าค าสั่งแตง่ตั้ง
คณะกรรมการการด าเนินงาน
บริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
๒. คณะท างานประชุมเพือ่        
วางแผนการปฏิบัติงาน ประชุม
ปรึกษาถึงสภาพปัญหาที่พบ        
และรว่มกันหาแนวทางแก้ไข 

๓. การด าเนนิการจดัซ้ือจัดจ้าง 
ตามระเบียบส านักนายกรฐัมนตร ี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม และด าเนนิการ
ตามขั้นตอนการด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง โดยมีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
กรรมการเปิดซองสอบราคาและ
ตรวจรับพัสด ุ
๔ มีการประเมินผล และรายงาน 
ผลการด าเนนิงาน 

มีการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ
ข้อก าหนด  แต่เจ้าหนา้ที่
ผู้รับผิดชอบ ขาดความรู้
ความสามารถ และทกัษะ และ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีภาระงาน
สอน มากเกินไปท าเกิดปัญหา              
ในการปฏิบัติงานแตย่ัง              
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์                   
ที่ก าหนดไว ้
 

๑. บุคลากรในสถานศึกษามีการ
ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาท าให ้        
ขาดความรู้และประสบการณ์             
ในการด าเนินการตามขั้นตอน                   
การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง 
๒.บุคลากรในสถานศึกษามภีาระงานสอน      
มากเกินไปท าให้เกิดปัญหาในการ        
ปฏิบัติงาน 

 

๑. สนับสนุนและส่งเสริม        
ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรม
และหาความรู้เกี่ยวกับ      
วิธีการจัดซ้ือจัดจา้งพัสดุ         
แก่บุคลากรในสถานศึกษา 
๒. จัดท าแนวปฏบิัติการจัดหา 
พัสดุวิธีตกลงราคา  
และวิธีสอบราคา  
เป็นคู่มือ 
๓.ปรับลดภาระงาน 

กลุ่มงานบริหาร
งบประมาณ 

 
 

 
 
 
 
 

                           ลงช่ือ......................................................                                                                                                                   
(นางสาวลาวัลย์  เกติมา) 

                        ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม 
            วันท่ี ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 



แบบติดตาม ปค.5 
 

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงาน สิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2563 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐ หรือภารกจิ 

ตามแผนการด าเนินการ  
หรือภารกจิอื่น ๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(๑) 

 
 

ความเสีย่ง 
 

(๒) 

 
 

การควบคุมภายในที่มีอยู ่
 

(๓) 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
 

(๔) 

 
 

ความเสีย่งท่ียังมีอยู ่
 

(๕) 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
 

(๖) 

 
วิธีการติดตาม 
และสรุปผล 

การประเมิน/ข้อคิดเห็น 
(๗) 

เรื่อง งานจัดซื้อจัดจ้าง                      
วัตถุประสงค ์
เพื่อด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้ง                        
ให้ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ   
และได้พัสดุที่ตรงตามรายละเอียด   
คุณลักษณะเฉพาะ  มีคุณภาพ              ราคา
ไม่เกินวงเงิน งบประมาณและ                   
เป็นประโยชน์ ตอ่ทางราชการ 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลากรขาดความรู้ความ
เข้าใจ 

๑.มีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการการด าเนินงาน
บริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
๒. คณะท างานประชุมเพือ่วาง
แผนการปฏิบัติงาน ประชมุปรกึษา
ถึงสภาพปัญหาที่พบ และรว่มกัน
หาแนวทางแก้ไข 

๓. การด าเนนิการจดัซ้ือจัดจ้างตาม
ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ย
การพัสด ุพ.ศ. ๒๕๓๕ 
และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม และด าเนนิการ
ตามขั้นตอนการด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง โดยมีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
กรรมการเปิดซองสอบราคาและ
ตรวจรับพัสด ุ
๔ มีการประเมินผล และรายงานผล
การด าเนนิงาน 

มีการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ 
ข้อก าหนด แต่เจ้าหน้าที่ผู้รับ              
ผิดชอบขาดความรู้ความสามารถ          
และทักษะ และเจา้หน้าที่ผู้ปฏิบัติ        
งานมีภาระงานสอน                      
มากเกินไปท าเกิดปัญหา                         
ในการปฏิบัติงานแตย่ัง                           
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์                   
ที่ก าหนดไว ้

 

๑. บุคลากรในสถานศึกษา 
มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา  
ท าให้ขาดความรู้และประสบการณ์ 
ในการด าเนินการตามขั้นตอน                   
การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง 
๒.บุคลากรในสถานศึกษามภีาระ 
งานสอนมากเกินไปท าให้เกิดปัญหา
ในการปฏิบัติงาน 

 

กลุ่มงานบริหาร
งบประมาณ 

จากการพิจารณาตาม
เอกสารและสัมภาษณ์
ผู้เกี่ยวข้อง พบวา่ 
๑.มีการแต่งตั้งค าสั่งที่
ชัดเจน 
๒.เอกสารหลักฐานทางพัสดุ
ถูกต้องตามระเบียบฯ 
สรุป ผลการด าเนินงาน
จัดซื้อจัดจ้าง สามารถลด
ความเส่ียงลงในระดับที่
ยอมรับได้ 

 
 
 
 

                           ลงช่ือ.................................................                                                                                                                   
(นางสาวลาวัลย์  เกติมา) 

                           ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม 
        วันท่ี ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 


