
 
 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน 
 

โรงเรียนเกำะคำวิทยำคม ได้ประเมินผลกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำน ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่       
30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีกำรที่ โรงเรียนเกำะคำวิทยำคมก ำหนด  ซึ่งเป็นไปตำมหลักเกณฑ์
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์กำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2561 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ควำมมั่นใจอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำ ภำรกิจของหน่วยงำนจะบรรลุวัตถุประสงค์ของกำร
ควบคุมภำยใน ด้ำนกำรด ำเนินงำนที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภำพ ด้ำนกำรรำยงำนที่เกี่ยวกับกำรเงิน และไม่ใช่
กำรเงิน ที่เชื่อถือได้ ทันเวลำ และโปร่งใส รวมทั้งด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับ           
ที่เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินงำน  
 จำกผลกำรประเมินดังกล่ำวโรงเรียนเกำะคำวิทยำคมเห็นว่ำ กำรควบคุมภำยในของหน่วยงำนมีควำม
เพียงพอ ปฏิบัติตำมอย่ำงต่อเนื่อง และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2561 ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน  
 อย่ำงไรก็ดี มีควำมเสี่ยงและได้ก ำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน ในปีงบประมำณหรือปีปฏิทินถัดไป 
สรุปไดด้ังนี้ 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ท่ีต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
  1.1  กระบวนกำรยกผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนทั้ง 8 กลุ่มสำระ พบว่ำนักเรียนมีผล      
กำรเรียน ไม่เป็นไปตำมบันทึกข้อตกลงร่วมกันในกำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ในระดับโรงเรียน (MOU)  
  1.2 ครูขำดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องในเรื่องกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมนโยบำยของต้นสังกัด              
กำรยกระดับทักษะต่ำง ๆ ทักษะในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกำรคิดวิเครำะห์ไม่เพียงพอ ตลอดจนกำรใช้สื่อ 
อุปกรณ์ เครื่องมือและเทคโนโลยี และครูส่วนใหญ่ไม่ได้ปรับเปลี่ยนกำรเรียนกำรสอนตำมแนวทำงปฏิรูป
กำรศึกษำ กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนและกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนไม่ได้ถูกน ำไปใช้อย่ำง
เป็นระบบ และกำรปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องจำกกำรด ำเนินงำนไม่เป็นระบบ ขำดควำมต่อเนื่องอีกทั้งไม่ได้น ำ
ควำมรู้ที่ได้หลังจำกกำรอบรมมำพัฒนำนักเรียนอย่ำงเต็มศักยภำพ 
  1.3 กำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนไม่เป็นไปตำมปฏิทินที่ก ำหนดและ         
ไม่ต่อเนื่อง 
  1.4 กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนภำยใต้สถำนกำรณ์กำรระบำดไวรัสโคโรน่ำ (Covid-19) 
นักเรียน บำงส่วนไม่มีควำมพร้อมในกำรเรียนออนไลน์ เนื่องจำกขำดควำมพร้อมในเรื่องสัญญำณอินเทอร์เน็ต 
คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ ส่งผลให้ประสิทธิภำพในกำรเรียนไม่ดีเท่ำท่ีควร 
   

 2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
     2.1 งำนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนจะด ำเนินกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยในส ำหรับลด
ควำมเสี่ยงมีกำรจัดสอนเสริมให้กับนักเรียนจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำครู เรื่องเทคนิค และวิธีกำรสอน     
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ จัดหำสื่อและอุปกรณ์กำรเรียนกำรสอนให้ทันสมัยและเพียงพอ สร้ำงแรงจูงใจและ
เสริมแรงให้ผู้เรียนมีควำมกระตือรือร้นทำงด้ำนกำรศึกษำ และสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำให้ผู้เรียนได้รับอย่ำง
เสมอภำค จัดกิจกรรม PLC กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
 

แบบ ปค.1 



 
 
      2.2 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนำครูเพ่ือเพ่ิมควำมรู้ควำมสำมำรถทักษะในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
สอดคล้องตำมมำตรฐำนและตัวชี้วัดที่ก ำหนด จัดกระบวนกำรควบคุมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรที่
ชัดเจน ส่งเสริมให้ครูจัดกำรเรียนรู้แบบกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ active learning และจัดกำรเรียน    
กำรสอนที่เน้นทักษะในทุก ๆ ด้ำน 
      2.3 จัดให้มีโครงกำรนิเทศเพ่ือส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูและจัดท ำ
ปฏิทินกำรนิเทศให้ชัดเจนมำกขึ้นใช้รูปแบบกำรนิเทศที่หลำกหลำยทั้งกำรนิเทศภำยในและนิเทศภำยนอกของ
ครูอย่ำงจริงจังเป็นระบบและต่อเนื่องให้มีกำรก ำกับ ติดตำม และนิเทศกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  จัดให้มี
กิจกรรมสอนเสริม จัดหำสื่อเทคโนโลยีมำช่วย สนับสนุนกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน เพ่ือด ำเนินกำรแก้ไข     
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
      2.4 ติดตำมสถำนกำรณ์ข่ำวสำรกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรน่ำ (Covid-19) และท ำกำร
ปรับปรุงสัญญำณอินเทอร์เน็ตอย่ำงเป็นระบบ อีกทั้งจัดให้มีบริกำรอินเทอร์เน็ตไร้สำยที่ห้องสมุดเพ่ืออ ำนวย
ควำมสะดวกให้แก่นักเรียนใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตเพ่ือกำรเรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้นในช่วงกำรแพร่
ระบำดเชื่อไวรัสโคโรน่ำ (Covid-19) รวมถึงด ำเนินกำรติดตำมและส ำรวจควำมพร้อมในกำรเรียนแบบ On-
Site, On-line และ On-Air 
 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
 1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ท่ีต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
  1.1  ผู้ปฏิบัติงำนยังขำดทักษะควำมช ำนำญ และควำมคล่องตัว  
  1.2 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และกำรจัดระบบสำรสนเทศ ข้อมูล ข่ำวสำรยังไม่เป็นปัจจุบัน        
กำรเผยแพร่ไม่ถึงกลุ่มเป้ำหมำย ไม่มีศูนย์สำรสนเทศที่ชัดเจน ขำดกำรจัดระบบกำรเชื่อมต่อข้อมูลที่มี
ประสิทธิภำพและขำดทีมงำนผู้รับผิดชอบข้อมูลโดยตรง อีกทั้งไม่มีระบบสำรสนเทศเพ่ือเป็นเครื่องมือในกำร
เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรด ำเนินกำรด้ำนพัสดุ รวมถึงระบบ E-GP มีควำมซับซ้อน เข้ำใจยำก กำรเชื่อมต่อระบบ
ไม่เสถียรและขำดที่ปรึกษำที่ชัดเจนเมื่อเกิดปัญหำด้ำนระบบ E-GP 
 2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
     2.1 มีกำรจัดสรรบุคลำกรมำปฏิบัติ หน้ำที่เพ่ิมขึ้น และคอยก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนและกำร
เบิกจ่ำยตำมโครงกำรของแต่ละกลุ่มงำน/กลุ่มสำระฯ โดยมอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบให้บุคลำกรตำม
ควำมเหมำะสม 
     2.2 มีจัดท ำคู่มือแนวทำงในกำรปฏิบัติในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ก ำหนดแผนควำมต้องกำรใช้วัสดุ
ล่วงหน้ำประจ ำปี 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
     3.1 บุคลำกรยังไม่ชัดเจนในระเบียบกำรปฏิบัติงำน ซึ่งกำรปฏิบัติงำนบำงครั้งยังมีควำมล่ำช้ำมี
ข้อผิดพลำดหรือมีควำมเข้ำใจที่ยังไม่ชัดเจนต้องประสำนงำนกับต้นสังกัดเพ่ือควำมถูกต้อง สำเหตุเพรำะต้องรอ
ข้อมูลจำกครูหรือบุคลำกรในสถำนศึกษำ  
     3.2 บุคลำกรที่เข้ำรับกำรฝึกอบรมไม่ตรงกับหลักสูตร และลักษณะของงำนที่ปฏิบัติอยู่ เนื่องจำก 
ไม่ได้ใช้ข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับบุคลำกรเป็นเกณฑ์ในกำรคัดเลือกผู้เข้ำรับกำรอบรม ฐำนข้อมูลประวัติกำร  
อบรมของบุคลำกรไม่เป็น ปัจจุบัน 
 
 



 
 
     3.2 พัฒนำคุณภำพจริยธรรมตำมวิถีไทยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยภำพรวมพบว่ำ 
นักเรียนมีคุณลักษณะพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ไม่ปฏิบัติตำมกฎระเบียบของงำนวินัยนักเรียน เช่น กำรมำ
โรงเรียนสำย กำรไม่สวมหมวกนิรภัยเวลำขับขี่รถจักรยำนยนต์ ขำดเรียนบ่อย ดื่มสุรำ สูบบุหรี่และพฤติกรรมที่
เปลี่ยนไปตำมยุคสมัยจึงท ำให้นักเรียนขำดวินัย ขำดควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
 2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
     2.1 จัดท ำรำยละเอียดกำรควบคุมกำรปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นภำคเรียน/ ปีกำรศึกษำ  
     2.2 จัดท ำระบบฐำนข้อมูล ประวัติกำรฝึกอบรมบุคลำกรให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือสำมำรถน ำข้อมูล 
สำรสนเทศด้ำนบุคลำกรมำใช้ประโยชน์ในกำรคัดเลือกบุคลำกรเข้ำรับกำรฝึกอบรม 
     2.3 ส่งเสริมให้บุคลำกรทุกคนเข้ำร่วมอบรมพัฒนำตนเองอย่ำงน้อยภำคเรียนละ 1 - 2 ครั้ง และ
ท ำกำรก ำชับบุคลำกรที่กลับจำกกำรพัฒนำตนเองให้รำยงำนผลกำรพัฒนำตนเองต่อผู้บริหำร หัวหน้ำกลุ่มงำน 
และกลุ่มงำนโดยท ำเป็นลำยลักษณ์อักษรซึ่งอำจมีหลักฐำนประกอบ และต้องติดตำมและประเมินผลกำร
พัฒนำบุคลำกร 
     2.4 มีกำรประชุมคณะกรรมกำรอย่ำงต่อเนื่อง 
     2.5 มีพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมตำมวิถีไทยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     2.6 จัดกิจกรรมรณรงค์โทษของยำเสพติดอย่ำงสม่ ำเสมอ 
     2.7 จัดกิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อนในกำรให้ค ำแนะน ำกำรรู้จักปฏิเสธ 
 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ท่ีต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
              1.1 ผู้ปฏิบัติงำนและคณะกรรมกำรมีภำระงำนที่รับผิดชอบมำก 
     1.2 งบประมำณไม่เพียงพอ 
     1.3 งำนอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อมโดยภำพรวม พบว่ำสภำพอำคำรทรุดโทรมเพรำะอำยุกำร
ใช้งำนเกิน 30 ปี สภำพบริเวณโรงเรียนกว้ำงขวำงยำกท่ีจะดูแลให้ทั่วถึง ระบบจ่ำยไฟฟ้ำมีก ำลังไม่เพียงพอต่อ
ควำมต้องกำรกำรด ำเนินกำรปรับปรุงอำคำรสถำนที่ สภำพแวดล้อม อีกทั้งระบบสำธำรณูปโภค ไม่เป็นไปตำม
แผนและมำตรกำรที่ก ำหนด น้ ำประปำภำยในโรงเรียนไม่เพียงพอต่อกำรอุปโภค บริโภค 
 2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
     4.๑ ส่งเสริมให้มีกำรท ำควำมเข้ำใจขอบข่ำยงำนในกำรท ำหน้ำที่ดูแลอำคำรสถำนที่ 
     4.๒ ส่งเสริมให้มีกำรก ำกับติดตำมกำรดูแลอำคำรสถำนที่อย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง  
 
 
 

           (ลงชื่อ)  
              (นำยเจนภพ  ยศบุญเรือง) 

                     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเกำะคำวิทยำคม 
                    วันที่ 28 เดือน ตุลำคม พ.ศ. ๒๕64 


