
 
 
 

                                           
 

ที่ สร  ๐๐๓๔/                             สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ 
            อาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดบูรพาราม 
            ถนนจิตรบำรุง  สร  32000 
 

                                    .     มกราคม  ๒๕64 
 

เรื่อง   รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

เรียน   ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบ ปค. 1, แบบ ปค. 4, และแบบ ปค. 5     จำนวน    ๑    ชุด 
 

          ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์  ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน  
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 

          ในการนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์  จึงส่งรายงานการควบคุมภายในตามแบบ 
ปค. 1, แบบ ปค. 4 และแบบ ปค. 5 จำนวน ๑ ชุด ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
 

          จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
             ขอแสดงความนับถือ 
 
       

         ปราณสุวีร์  อาวอร่ามรัศมิ์                   
 

 

          (นายปราณสุวีร์  อาวอร่ามรัศม์ิ) 
                                          ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ 

 
 
 
 
 

 
 
กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ 
โทร./โทรสาร  ๐ ๔4 - 514608 
 
          
   

  

“มีวินัย ใฝ่สุจริต มีความคิด จติอาสา น้อมนำพาหลักพอเพยีง พร้อมเคียงข้างในหลักธรรม” 



 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ    กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ  โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๔๖๐๗   

ที ่   สร   ๐๐๓4/                  วันที ่   21  มกราคม  ๒๕64          

เรื่อง   การรายงานผลควบคุมภายใน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563     
 

เรียน   ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์    
 

1. ต้นเรื่อง   
                         ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐรายงานการควบคุมภายใน  สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 
กันยายนของทุกปี นั้น 

 

2. ข้อเท็จจริง 
      สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ได้จัดทำ
รายงานควบคุมภายใน ตามเอกสารแบบ ปค. 1 แบบ ปค. 4 และแบบ ปค. 5 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดัง
รายละเอียดที่แนบ 
 

                     3. ข้อพิจารณา 
                        เห็นควรส่งแบบรายงานควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ให้จังหวัด
สุรินทร์ ทราบต่อไป 
 

  4. ข้อเสนอ 
      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ หากเห็นชอบโปรดลงนามแบบรายงาน ปค. 1,  ปค. 4, 
ปค. 5  และหนังสือนำส่งที่เสนอมาพร้อมนี้ 
 
 
 
         (นางสาวสุภาวดี    พ่อค้า) 
                        นักวิชาการศาสนาชำนาญการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“มวีินัย  ใฝ่สุจรติ  มีความคดิ  จิตอาสา  น้อมนำพาหลักพอเพียง  พร้อมเคียงข้างในหลักธรรม” 



แบบ ปค. 1 
 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(ระดับหน่วยงานของรัฐ) 

 

เรียน   ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ 
 

  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์    ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ   การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ. 
2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล  ประสิทธิภาพ   ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน  
และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้  ทันเวลา  และโปร่งใส  รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  และข้อบังคับ   
ที่เก่ียวข้องกับการดำเนินงาน 
 

  จากผลการประเมินดังกล่าว สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ เห็นว่า  การควบคุม
ภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ  ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง  และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ. 2561 ภายใต้การ
กำกับดูแลของ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ 
 
 
        ลายมือชื่อ       ปราณสุวีร์  อาวอร่ามรัศมิ์ 
      (นายปราณสุวีร์  อาวอร่ามรัศมิ์) 
    ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ 
         วันที่  21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564   

 

 
                   กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความ
เสี่ยงดังกล่าวในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป  ให้อธิบายเพ่ิมเติมในวรรคสาม ดังนี้ 
  อย่างไรก็ดี   มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  ในปีงบประมาณหรือ   
ปีปฏิทินถัดไป  สรุปได้ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
1.1 ด้านการบริหารงานการเงิน การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เงินอุดหนุนต่างๆ 
1.2 ด้านศาสนสถาน การขออนุญาตสร้างวัด  ตั้งวัด 

  2.  การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
       2.1  ด้านการบริหารงานการเงิน การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เงินอุดหนุนต่างๆ  
กำหนดให้กลุ่มงานแต่ละกลุ่มและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  เร่งดำเนินการเพ่ือให้การเบิกจ่ายรวดเร็วและถูกต้อง  
ไม่ต้องมีการส่งเงินคืนคลัง 
       2.2 ด้านศาสนสถาน การขออนุญาตสร้างวัด  ตั้งวัด  กำหนดให้มีการปรับปรุงโดยการให้
มีคำแนะนำแก่ผู้มาติดต่อขอนุญาตสร้างวัด  ตั้งวัด  ทำแผ่นพับขั้นตอนการดำเนินการไว้บริการเพ่ือความ
สะดวก  พร้อมทั้งจัดสำเนาเอกสารตัวอย่างที่ถูกต้องให้แก่ผู้มาติดต่องาน 
 
 
 



 
แบบ ปค. 4 

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่  30 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2563  
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

ผู้บริหารและบุคลากรมีทัศนคติที่ดีและเอ้ือต่อการ 
ควบคุมภายใน  ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการมี
ศีลธรรมจรรยาบรรณ และความซื่อสัตย์ และมีการ
พิจารณาดำเนินการตามควรแก่กรณี  ถ้าพบว่า
บุคลากรประพฤติปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมการยอมรับ
ความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน การรับทราบ 
ข้อมูลและการวินิจฉัยสิ่งที่ตรวจพบหรือสิ่งที่ต้องตรวจ
พบ ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร
เหมาะสมต่อการพัฒนาการควบคุมภายใน และดำรง
ไว้ซึ่งการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล  โครงสร้าง
องค์กร การมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและ 
จำนวนผู้ปฏิบัติงานเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ นโยบาย
และการปฏิบัติด้านบุคลากรเหมาะสมในการจูงใจและ
สนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน 

 
    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุ รินทร์  มี
สภาพแวดล้อมที่ดี ผู้บริหาร  ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่มี
ทัศนคติที่ดี ยึดมั่นในหลักศีลธรรมอันดีทำให้การ
ควบคุมภายในมีประสิทธิผล อย่างไรก็ตาม ในส่วนงาน
ย่อยบางหน่วยส่วนน้อยที่มีการมอบหมายหน้าที่  
ความรับผิดชอบให้กับบุคลากรไม่ตรงกับความรู้
ความสามารถและความเหมาะสมของบุคลากร จึง
จำเป็นต้องมีการจัดระบบควบคุมภายใน 

๒. การประเมินความเสี่ยง  
            มีการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กรที่
ชัดเจนวัตถุประสงค์ระดับองค์กรและวัตถุประสงค์
ระดับกิจกรรมสองคล้องกันในการที่จะทำงานให้
สำเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดไว้อย่าง
เหมาะสม ฝ่ายบริหารมีการระบุความเสี่ยงทั้งจาก
ปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร  หน่วยงานมีการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่
เหมาะสม นอกจากนี้กลไกที่ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงก็นำมาใช้ในการประเมินได้  
เช่น การเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการ  เป็นต้น 
 

       
      สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ มีการ
ประเมินความเสี่ยงตามวิธีที่กำหนดตามเอกสาร
คำแนะนำ การนำมาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้ใน
เชิงปฏิบัติ และใช้แบบประเมินองค์ประกอบตามที่ 
กระทรวงการคลังกำหนด อย่างไรก็ตามในการระบุ
และประเมินความเสี่ยงกระทำโดยผู้บริหาร และ
เจ้าหน้าทีทุ่กคน 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
            มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ชัดเจนทำให้
มั่นใจว่า เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่
ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ กิจกรรมเพ่ือการควบคุมจะชี้ให้
ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดความระมัดระวังและสามารถ
ปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ 

 
     สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์  มี
กิจกรรมการควบคุมความเสี่ ยงเพียงพอและมี
ประสิทธิผลกิจกรรมย่อย บางกรณีมีการควบคุมอย่าง
ใกล้ ชิ ด เนื่ อ งจากภารกิ จมาก  แต่ ก็ จั ด ให้ มี การ
ตรวจสอบกิจกรรมซึ่งกันและกัน ทั้งในส่วนข้าราชการ
กับข้าราชการ และข้าราชการกับคณะสงฆ์ 



-2- 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
            มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เก่ียวเนื่องกับการ
ปฏิบัติงานการรายงานทางการเงิน และปฏิบัติตาม
นโยบายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุม
ดำเนินกิจกรรมขององค์กรรวมทั้งข้อมูลสารสนเทศ 
ที่ได้จากภายนอกองค์กรมีการสื่อสารไปยังผู้บริหาร
และผู้ใช้ภายในองค์กรในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูล
สารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้ความมั่นใจว่ามีการ
ติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรที่มีผลทำให้
องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

 
         ข้อมูลสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารมีความ 
สมบูรณ์เหมาะสม 

๕. การติดตามประเมินผล 
    องค์กรมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกำหนดวิธี
ปฏิบัติงานเพ่ือติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุม
ภายในอย่างต่อเนื่อง เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ 
ปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร ผู้ควบคุมและผู้มี
หน้าที่เกี่ยวข้อง  นอกจากนี้  ยังมีการประเมินผลแบบ
รายครั้งเป็นครั้งคราว กรณีพบจุดอ่อนข้อบกพร่อง 
ควรกำหนดวิธีปฏิบัติ เพ่ือให้ความมั่นใจข้อตรวจสอบ
จากการตรวจสอบและการสอบทานได้ รับการ
พิจารณาสนองตอบและมีการวินิจฉัยสั่งการให้แก้ไข
ข้อบกพร่อง 

 
      การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ถือปฏิบัติ
ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด 

 

สรุปผลการประเมินโดยรวม  

                สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ มีโครงสร้างควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบของการ   
ควบคุมภายในหรือการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่กระทรวงการคลังกำหนด มีการควบคุม 
ทีเ่พียงพอและมีประสิทธิภาพตามสมควร อย่างไรก็ตาม ยังมีจุดทีค่วรปรับปรุง  ดังนี้ 
                ๑. กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงทุกจุดที่มีความสำคัญท้ังองค์กร  เพ่ือกำหนดการควบคุม   
ทีจ่ำเป็นให้มีความคุ้มค่า และเพียงพอ  
                ๒. มีการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ท่ีไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบยีบ และวิธีการควบคุมตามควรแก่กรณี และ 
สั่งกำชับให้ผู้บริหารทุกระดับสอดส่องดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในเรื่องสำคัญโดยใกล้ชิด รวมทั้งมีการ 
ติดตามการปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมาย หรือวิธีการควบคุมโดยเคร่งครัดด้วย 
 
 

   ลายมือชื่อ            ปราณสุวีร์  อาวอร่าสมรัศมิ์ 
         (นายปราณสุวีร์  อาวอร่าสมรัศมิ์) 
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ 

วันผ้ผ 


