
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(ระดับหน่วยงานของรัฐ) 
เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๒ 

 โรงเรียนนางรองพิทยาคม  ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานส าหรับปีส้ินสุด
วันท่ี  ๓๐  เดือน กันยายน   พ.ศ. ๒๕๖๓     ด้วยวิธีการที่หน่วยงานก าหนดซึง่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรฐั        
พ.ศ. ๒๕๖๑   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ    ด้านการรายงาน       
ท่ีเกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินท่ีเช่ือถือได้ ทันเวลา และโปร่งใสรวมท้ังด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 

 จากผลการประเมินดังกล่าว  โรงเรียนนางรองพิทยาคม  เห็นว่า การควบคุมภายใน         
ของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  ภายใต้การก ากับ
ดูแลของ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ 
 

 

 ลายมือช่ือ 
   (นายสุรธี    เครือบคนโท) 
 ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม 
     วันท่ี  ๓๐   เดือน กันยายน   พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
กรณีมีความเสี่ยงส าคัญ และก าหนดจะด าเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในส าหรับความเสี่ยงดังกล่าว
ในปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้ 

 อย่างไรก็ดี มีความเส่ียงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือ      
ปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้ 

                    ๑.  กลุ่ม/ฝ่ายบริหารวิชาการ 

                         ภารกิจ  งานติดตามการติด  0 , ร , มส 

   ๑.๑  ความเส่ียงท่ีมีอยู่ท่ีต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  
                  ๑.๑.๑. นักเรียนบางส่วนขาดความตระหนักและรับผิดชอบในการเรียน 

                              ๑.๑.๒. สภาพครอบครัว เศรษฐกิจและสังคมไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

                        ๑.๒  การปรับปรุงการควบคุมภายใน  
                              ๑.๒.๑. โครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการเรียนของผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ปค. ๑ 



                   ๒.  กลุ่ม/ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

                        ภารกิจ  งานปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานท่ีด้านการจัดการขยะภายในโรงเรียน 

    ๒.๑  ความเส่ียงท่ีมีอยู่ท่ีต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  
                   ๒.๑.๑. ถังขยะคัดแยกประเภทไม่เพียงพอ การก าจัดโดยการเผาขยะก่อให้เกิดมลพิษ 

        ภายในโรงเรียน 
                               ๒.๑.๒. ไม่มีเตาเผาขยะท่ีเหมาะสมท าให้มีขยะกระจัดกระจาย  ดูไม่เรียบร้อย 
             และไม่ถูกสุขลักษณะ 
                        ๒.๒  การปรับปรุงการควบคุมภายใน  
                              ๒.๒.๑. ของบประมาณในการจัดท าเตาเผาขยะ เพื่อให้ถูกสุขลักษณะ  และลดมลพิษ 

 ๓. กลุ่ม/ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

                        ภารกิจ  การปรับเปล่ียนพฤติกรรมนักเรียนหนีเรียน 

    ๓.๑  ความเส่ียงท่ีมีอยู่ท่ีต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  
                   ๓.๑.๑. นักเรียนบางส่วนยังหนีเรียน 
                               ๓.๑.๒. การมาโรงเรียนสายของนักเรียนท าให้ไม่เข้าเรียนในช่ัวโมงแรก 
                        ๓.๒  การปรับปรุงการควบคุมภายใน  
                              ๓.๒.๑. การดูแล ติดตาม นักเรียนท่ีหนีเรียนโดยการร่วมมือกนัระหว่างครู 
                                       และผู้ปกครอง 

 ๔. กลุ่ม/ฝ่ายบริหารงบประมาณ 

                        ภารกิจ  การส่งใช้เงินยืมราชการ 

    ๔.๑  ความเส่ียงท่ีมีอยู่ท่ีต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  
                   ๔.๑.๑. ขาดการติดตามอย่างต่อเนื่อง 
                        ๔.๒  การปรับปรุงการควบคุมภายใน  
                              ๔.๒.๑. ควรจัดให้มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โรงเรียนนางรองพิทยาคม 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๓ 
 

(๓) 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(๔) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

๑.  สภาพแวดล้อมการควบคุม 

     สภาพแวดล้อมการควบคุมเป็นปัจจัยพื้นฐานในการ
ด าเนินงานท่ีส่งผลให้มีการน าการควบคุมภายในมาปฏิบัติ
ท่ัวทั้งหน่วยงานของรัฐ ท้ังนี้ ผู้ก ากับดูแลและฝ่ายบริหาร
จะต้องสร้างบรรยากาศให้ทุกระดับตระหนักถึง 
ความส าคัญของการควบคุมภายใน รวมท้ังการด าเนินงานท่ี
คาดหวังขอผู้ก ากับดูแลฝ่ายบริหาร ท้ังนี้ สภาพแวดล้อม
การควบคุมดังกล่าวเป็นพื้นฐานส าคัญท่ีจะส่งผลกระทบต่อ
องค์ประกอบของการควบคุมภายในอื่น ๆ 

     สภาพแวดล้อมการควบคุม ประกอบด้วย ๔ หลักการ
ดังนี ้

(๑) หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่น 
ในคุณค่า ของความซื่อตรงและจริยธรรม 

(๒) ผู้ก ากับดูแลของหน่วยงานของรัฐ แสดงให้ 
เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าท่ีก ากับ
ดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึง
การด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 

(๓) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้าง 
องค์กรสายการบังคับบัญชา อ านาจหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบท่ีเหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานของรัฐภายใต้การก ากับดูแลของผู้ก ากับดูแล 

(๔) หน่วยงานของรัฐแสดงให้ถึงความมุ่งมั่นใน 
การสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
ของรัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     การบริหารงานมีการจัดสภาพแวดล้อม   
การควบคุมภายในด้านนโยบายท่ีดี  การจัดวาง
โครงสร้างองค์กรได้ตามนโยบายแต่ยังต้อง
ปรับปรุง   ในเรื่องของการวางแผนพัฒนา
บุคลากรบางงาน  เนื่องจากมีข้อจ ากัดท่ีมี
บุคลากรไม่ตรงตามทักษะและความสามารถ
อย่างครบถ้วน  ท าให้การมอบหมายอ านาจ
หน้าท่ีบางอย่าง  ไม่ตรงกับความสามารถของ
บุคลากร  และการติดตาม นิเทศ  ตรวจสอบ   
การปฏิบัติงานยังปฏิบัติได้ไม่ต่อเนื่องโดยเฉพาะ
เรื่องการนิเทศภายในโรงเรียนยังไม่เป็นระบบ 

 

แบบ ปค. ๔ 



องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

๒.  การประเมินความเสี่ยง 
     การประเมินความเส่ียงเป็นกระบวนการท่ีด าเนินการ
อย่างต่อเนื่องและเป็นประจ า เพื่อระบุและวิเคราะห์ความ
เส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
ของรัฐ รวมถึงก าหนดวิธีการจัดการความเส่ียงนั้น ฝ่าย
บริหารควรค านึงถึงการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม
ภายนอกและภารกิจภายในท้ังหมดท่ีมีผลต่อการบรรลุ 
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานรัฐการประเมินความเส่ียง
ประกอบด้วย ๔ หลักการดังนี้ 

(๑)      (๑)  หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การ 

ควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอท่ีจะ
สามารถระบุและประเมินความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับ 

วัตถุประสงค์ 

     (๒) หน่วยงานของรัฐระบุความเส่ียงท่ีมีผลต่อ 

การบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุม
ท้ังหน่วยงานของรัฐ และวิเคราะห์ความเส่ียงเพื่อก าหนด
วิธีการจัดการความเส่ียงนั้น 

     (๓) หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสท่ีอาจเกิด 

การทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเส่ียงท่ีส่งผลต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์ 

     (๔) หน่วยงานของรัฐระบุและประเมินการ 

เปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อระบบ
การควบคุมภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  การก าหนดวัตถุประสงค์ของกาด าเนินงาน 
ตามโครงการ / กิจกรรม มีผลท าให้การ
บริหารงานลดความเส่ียงได้ระดับหนึ่ง  
แต่ยังต้องมีการปรับปรุงวิธีการควบคุมความ
เส่ียงของการปฏิบัติงานท้ัง 4 ฝ่าย  
ให้มีประสิทธิภาพขึ้น 
 



องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
  ๓.  กิจกรรมการควบคุม 

     กิจกรรมการควบคุมเป็นการปฏิบัติท่ีก าหนดไว้ใน
นโยบายและกระบวนการด าเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่าการ
ปฏิบัติตามการส่ังการของฝ่ายบริหารจะลดหรือควบคุม
ความเส่ียงให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์กิจกรรมการ
ควบคุมควรได้รับการน าไปปฏิบัติท่ัวทุกระดับของ
หน่วยงานรัฐ ในกระบวนการปฏิบัติงานขั้นตอนการ
ด าเนินงานต่าง ๆ รวมถึงการน าเทคโนโลยีมาในการ
ด าเนินงาน 

      กิจกรรมการควบคุมประกอบด้วย ๓ หลักการ ดังนี้  
    (๑) หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรม 

การควบคุม เพื่อลดความเส่ียงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้
อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 

    (๒) หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนา 

กิจกรรมการควบคุมท่ัวไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการ 

บรรลุวัตถุประสงค์ 

    (๓) หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการ 

ควบคุม โดยก าหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลส าเร็จท่ี
คาดหวัง และขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อน านโยบายไปสู่
การปฏิบัติจริง 
 
๔.  สารสนเทศและการสื่อสาร 
     สารสนเทศเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับหน่วยงานของรัฐท่ีจะ
ช่วยให้มีการด าเนินการตามการควบคุมภายในท่ีก าหนด
เพื่อสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานรัฐการ
ส่ือสารเกินขึ้นได้จากภายในและภายนอก และเป็นช่องทาง
เพื่อให้ทราบถึงสารสนเทศท่ีส าคัญในการควบคุมการ
ด าเนินงานของหน่วยงานของหน่อยงานของรัฐ การส่ือสาร
จะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานมีความเข้าใจถึงความ
รับผิดชอบ และความส าคัญของการควบคุมภายในท่ีมีผล 
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 

 

     การก าหนดกิจกรรมการควบคุมภายใน 
ยังต้องปรับปรุง   โรงเรียนยงัไมไ่ด้จัดท า
มาตรการและแนวทางการด าเนินงานบางอย่าง
แต่ละฝ่ายให้ชัดเจนในรูปแบบเอกสาร 
คู่มือการปฏิบัติงาน  และระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ  
แม้จะมีการกระจายอ านาจหน้าท่ีแก่บุคลากร  
แต่ยังไม่ชัดเจนในการปฏิบัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ในการจัดท าระบบสารสนเทศ  บุคลากร 
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
และการปรับปรุงแก้ไขงาน  โรงเรียนมีการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงาน แต่ยังไม่มี 
การจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบสารสนเทศ     
ท่ีเป็นระบบ   ข้อจ ากัดเนื่องจากบุคลากร 
ยังขาดความรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ   
และทักษะในการใช้ส่ือเทคโนโลยี 



องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

    สารสนเทศและการส่ือสารประกอบด้วย ๓ หลักการ
ดังนี้   

(๑)  หน่วยงานของรัฐจัดท าหรือจัดหา 

และใช้สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุน
ให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีก าหนด 

    (๒) หน่วยงานของรัฐมีการส่ือสารภายใน 

เกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์ และความ
รับผิดชอบท่ีมีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจ าเป็นในการ
สนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีก าหนด 

     (๓) หน่วยงานของรัฐมีการส่ือสารกับ 

บุคลากรภายนอกเกี่ยวกับเรื่องท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบัติ
ตามการควบคุมภายในท่ีก าหนด 
 
๕.  กิจกรรมการติดตามผล 

     กิจกรรมการติดตามผลเป็นการประเมินผลระหว่างการ
ปฏิบัติงาน การประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือเป็นการ
ประเมินผลท้ังสองวิธีร่วมกัน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มี
การปฏิบัติงานตามหลักการในแต่ละองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายในท้ัง ๕ องค์ประกอบกรณีท่ีผลการประเมิน
การควบคุมภายในจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน
ของรัฐ ให้รายงานต่อฝ่ายบริหาร และผู้ก ากับดูแล อย่าง
ทันเวลา  กิจกรรมการติดตามผลประกอบด้วย ๒ หลักการ 
ดังนี ้
     (๑) หน่วยงานของรัฐระบุ พัฒนา และ 

ด าเนินการการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือ
การประเมินผลเป็นรายครั้งท่ีก าหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจ
ว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการการควบคุม
ภายใน 

     (๒) หน่วยงานของรัฐประเมินผลและส่ือสาร 

ข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่าง
ทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้ก ากับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบ
สามารถส่ังการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ระบบการติดตามตรวจสอบงาน   
และการประเมินผลงาน   สรุป/รายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี ท าให้โรงเรียนสามารถ
ปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานได้ผลดี    
แต่การตรวจสอบ ติดตามประเมินผลงาน 
ยังขาดความต่อเนื่อง และจะต้องให้ชุมชน 
เข้ามามีส่วนร่วมด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการประเมินโดยรวม (๕) 
  โรงเรียนนางรองพิทยาคมมีการจัดระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ในเรื่องของการ
ปฏิบัติงาน  ตามกลุ่มโครงสร้าง  ๔ งาน  คือ  งานบริหารทั่วไป  งานบริหารวิชาการ  งานบริหารบุคคล   
งานบริหารงบประมาณ  ซึ่งการวางแผนการควบคุมและการตรวจสอบภายในสามารถท าให้การด าเนินงาน
เป็นไปได้ตามแผน  กรอบ/เวลาท่ีก าหนดได้   ลดอัตราการเส่ียงต่อการปฏิบัติงาน  เพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน   แต่ยังพบจุดอ่อนท่ีต้องมีการปรับปรุงและแก้ไขวางแผนควบคุมภายใน  ดังนี้  

๑.  การบริหารงานวิชาการ  งานวิชาการถือว่าเป็นงานหลักของโรงเรียน  ซึ่งโรงเรียนต้องท าหน้าท่ี 
ในการจัดการศึกษาให้แก่เยาวชนของชาติ  ปัจจุบันโรงเรียนนางรองพิทยาคมเปิดการเรียนการสอนระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖  แต่พบว่ายังมีนักเรียนบางส่วนขาดความตระหนักในการรับผิดชอบต่อการเรียนของตน  
ส่งผลให้ผลการเรียนติด 0 , ร และ มส  ฝ่ายบริหารงานวิชาการได้ด าเนินการโครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ด้านการเรียนของผู้เรียน และโครงการยกระดับผลการเรียนผลการประเมินเป็นท่ีน่าพอใจในระดับหนึ่ง 
และควรจัดให้มีการติดตามอย่างต่อเนื่องต่อไป  

๒. การบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารทั่วไปเป็นงานส่งเสริมงานท้ัง ๓ กลุ่มงานให้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และมีเป้าหมายในการท างาน ตลอดจนสนับสนุนและอ านวยการความสะดวกต่างๆ ในการให้บริการการศึกษา
ทุกรูปแบบ  มุ่งพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน แต่ปัจจุบันยังพบว่าขยะในโรงเรียนเป็นปัญหาท่ีต้อง
แก้ไข โรงเรียนได้ด าเนินการจัดซื้อถังขยะเพื่อคัดแยกประเภทขยะ และก าจัดขยะภายในโรงเรียนก็ช่วยลด
ปัญหาขยะได้ในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังไม่เพียงพอ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไปควรจัดท าเตาเผาขยะและมีโครงการ
รณรงค์และให้ความรู้แก่นักเรียนเรื่องการจัดการขยะ 
 ๓. การบริหารงานบุคคล  งานบุคคลถือว่าเป็นงานท่ีมีความส าคัญด้านระเบียบวินัย  ส่งเสริม  
และการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของนักเรียนภายในโรงเรียนให้เป็นไปในทางท่ีดี แต่ยังพบว่ามีนักเรียนบางส่วน 
ยังมีพฤติกรรมหนีเรียนไม่เข้าเรียนตามเวลาท่ีก าหนด  ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ต่ าลง  ฝ่ายบริหารงานบุคคลตระหนัก 
ถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้นและได้แก้ปัญหาดังกล่าวโดยการน าโปรแกรม Toschool มาใช้ในการควบคุมการเข้าเรียน 
ของนักเรียน ผลการประเมินเป็นท่ีน่าพอใจในระดับหนึ่งและควรจัดให้มีการติดตามอย่างต่อเนื่องต่อไป  
 ๔. การบริหารงบประมาณ  งบประมาณถือว่าเป็นหัวใจหลักของการพัฒนาด้านต่าง ๆ ในโรงเรียน
ฝ่ายงบประมาณจึงให้ความส าคัญกับการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่เจ้าหน้าท่ีในกลุ่มงบประมาณ ได้เข้าอบรมพัฒนา
ความรู้   สามารถปฏิบัติงานได้ตามระเบียบข้อบังคับ  แต่ก็ยังมีปัญหาจากการส่งเอกสารล้างหนี้เงินยืมไป
ราชการของบุคลากรในโรงเรียนล่าช้า ไม่ทันตามระเบียบราชการ  ส่งผลต่อการรายงานการเงิน  ฝ่ายบริหาร
งบประมาณได้ตระหนักถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้น จึงได้จัดท าเอกสารเป็นรายบุคคลและจัดท าหนังสือบันทึกข้อความ
ทวงเอกสารติดตามงานโดยมีระยะเวลาชัดเจนและรายงานผู้บริหารเป็นระยะ   ผลการประเมินเป็นท่ีน่าพอใจ
ในระดับหนึ่งและควรจัดให้มีการติดตามเป็นระยะอย่างต่อเนื่องต่อไป  
 
 
 ลายมือช่ือ   
       (นายสุรธี   เครือบคนโท)  
 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม 
               วันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๓ 
 
 



กลุ่มบริหารงบประมาณ 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๔ 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ังหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ 

หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เร่ือง  การส่งใช้เงินยืมราชการ 
วัตถุประสงค์ เพื่อ 
     ๑. เพื่อติดตามให้บุคลากรส่งเอกสารการล้าง
หนี้เงินยืมไปราชการตรงตามก าหนดเวลา 
     ๒. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นตามระเบียบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จากการ
ด าเนินการ 
ส่งเอกสารล้าง
หนี้เงินยืมไป
ราชการ 
ไม่เป็นไปตามท่ี
ระเบียบก าหนด  
ส่งผลให้เกิด
ความล่าช้า 
ทางระบบบัญชี 
และส่งผลต่อ
การรายงาน
การเงิน ซึ่งมี
ผลกระทบ 
ต่อการรับ 
การตรวจสอบ
ภายใน  
 
 
 
 

๑.จัดประชุมครู 
  เพื่อแจ้งแนวปฏิบัติ 
๒.แจกเอกสาร    
  ระเบียบ ตอบข้อ 
  ซักถาม ให้ความรู้ 
๓.ให้ความช่วยเหลือ 
  ในการจัดท า 
  เอกสารเป็น 
  รายบุคคล 
๔.จัดท าหนังสือ 
  บันทึกข้อความ 
  ทวงเอกสาร  
  ติดตามงาน 
  โดยก าหนด 
  ระยะเวลาท่ีชัดเจน 
 

ผลการประเมิน
เป็นท่ีน่าพอใจ
ในระดับหนึ่ง 
ควรได้จัดให้มี
การติดตาม 
อย่างต่อเนื่อง 

ปัญหา...ขาดการ
ติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง 
สาเหตุ... 
บุคลากรมีภาระ 
งานมาก 

๑.เจ้าหน้าท่ี   
   การเงิน  
   ผู้รับผิดชอบ 
   การส่งใช้เงินยืม 
   ราชการติดตาม 
   ทวงถามตาม 
   ก าหนดเวลา 
   โดยใช้วิธีการให้ 
   คืนเงินยืมเป็น 
   เงินสด หรือส่ง 
   เอกสารเพื่อล้าง 
   เงินยืม 
๒.จัดท าปฏิทิน 
  การปฏิบัติงาน 
  ให้ชัดเจน 
 

กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 
๓๐ พ.ย. ๖๔ 

แบบ ปค. ๕ 



ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ังหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ 

หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

  ๕.ผู้บริหารติดตาม  
  ทวงถาม ให้บันทึก 
  ช้ีแจง 

  ๓.จัดให้มีการทวง 
   ถามทุกช่องทาง 
   การส่ือสาร 
๔.บันทึก 
   การปฏิบัติงาน  
๕.รายงาน   
  ผู้บริหาร 

 

 
                                                                                                                                               
 
 

ช่ือผู้รายงาน 
                                                                                                                                                         (นายสุรธี   เครือบคนโท) 
                ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม 
                     วันท่ี  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มบริหารวิชาการ 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๔ 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ังหน่วยงานของ
รัฐหรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ 

หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของ
รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

ความเสี่ยงท่ียัง
มีอยู่ 

การปรับปรุง
การควบคุม

ภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เร่ือง  งานติดตามการติด 0, ร , มส. 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ 
หาแนวทางการแก้ปัญหานักเรียน 
ท่ีมีผลการเรียน 0, ร , มส 

๒. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ให้สูงขึ้น  

 

จากการด าเนินการ
พบว่ากิจกรรมควบคุม 
ท่ีก าหนดไว้สามารถลด
ความเส่ียงได้  ในระดับ
หนึ่ง  คือ นักเรียนมี
ความตระหนัก 
รับผิดชอบต่อการเรียน
ของตนเองมากขึ้นแต่ยัง
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ 

วิเคราะห์ 
ผลการเรียน 
ท าแบบศึกษา
รายบุคคล   
ประชุมวางแผน 
ก าหนดปฏิทินตาม
แผนก าหนดการ 
ด าเนินการตามแผน 
นิเทศและประเมินผล 
รายงานผล 
 

ควบคุมท่ีก าหนด
ไว้มีการปฏิบัติ 
ซึ่งสามารถ 
ลดความเส่ียงได้ 
แต่ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
ท่ีก าหนดไว้ 

๑.นักเรียน 
  บางส่วนขาด 
  ความตระหนัก 
  และรับผิดชอบ 
  ในการเรียน 
๒.สภาพ 
  ครอบครัว  
  เศรษฐกิจ  
  และสังคมของ 
  นักเรียนไม่เอื้อ 
  ต่อการเรียนรู้ 
  ของผู้เรียน 

โครงการสร้าง 
ส่งเสริม
คุณลักษณะ 
อันพึ่งประสงค์
ด้านการเรียน
ของผู้เรียน 
 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 
๓๐ พ.ย. ๖๔ 

                                                                                                                                          
 
                     ช่ือผู้รายงาน 
                                                                                                                                                            (นายสุรธี   เครือบคนโท) 
                    ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม 
                        วันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๓ 
 
 
 

แบบ ปค. ๕ 



กลุ่มบริหารงานบุคคล 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๔ 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ังหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ 

หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เร่ือง  การปรับเปล่ียนพฤติกรรมนักเรียนหนีเรียน 
วัตถุประสงค์ เพื่อ 
     ๑. เพื่อส่งเสริมระเบียบวินัยและปรับเปล่ียน
พฤติกรรมของนักเรียน 
     ๒. เพื่อก ากับติดตามนักเรียนหนีเรียน 
โดยใช้โปแกรม ToSchool 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จากการ
ด าเนินการ
พบว่ากิจกรรม
ควบคุม 
ท่ีก าหนดไว้
สามารถลด
ความเส่ียงได้ 
ในระดับหนึ่ง 
คือ นักเรียนมี
พฤติกรรมหนี
เรียนลดลง 
แต่ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
ท่ีก าหนดไว้ 

 

๑.จัดประชุมครู 
  เพื่อแจ้งแนวปฏิบัติ 
๒.ให้ความรู้แก่ 
  บุคลากรในการใช้ 
  โปรแกรม  
  ToSchool  
  เพื่อก ากับติดตาม 
  พฤติกรรมนักเรียน 
๓.เฝ้าระวังนักเรียน 
  ท่ีมีพฤติกรรมเส่ียง  
  เช่น หนีเรียน  
  ขาด ลา มาสาย  
๔.แจ้งครูที่ปรึกษา  
  ผู้ปกครอง เพื่อร่วม 
 ปรับเปล่ียนพฤติกรรม  
๕.ก ากับติดตาม 
  และปรับเปล่ียน 
 
 
 
 

ผลการประเมิน
เป็นท่ีน่าพอใจ
ในระดับหนึ่ง 
ควรได้จัดให้มี
การติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง 

ปัญหา...นักเรียน
หนีเรียน 
สาเหตุ... 
การมาถึง
โรงเรียนสายของ
นักเรียน และ
นักเรียนไมไ่ด้
รับประทาน
อาหารเช้ามา
โรงเรียนท าให้
นักเรียนไม่เข้า
เรียน 
ในช่ัวโมงแรก 

การดูแล ติดตาม
นักเรียนท่ีหนีเรียน
โดยการร่วมมือกัน
ระหว่างครูและ
ผู้ปกครอง  

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 
๓๐ พ.ย. ๖๔ 

แบบ ปค. ๕ 



ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ังหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ 

หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   พฤติกรรมของ 
  นักเรียนเช่น  
  กิจกรรมจิต 
  สาธารณะ  
  กิจกรรมเข้าค่าย 
  ปรับพฤติกรรม 

    

 
 
 
                                                                                                                                            ช่ือผู้รายงาน 
                                                                                                                                                                 (นายสุรธี   เครือบคนโท) 
                      ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม 
                             วันท่ี  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๔ 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ังหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ 

หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เร่ือง  งานปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานท่ีด้านการ
จัดการขยะภายในโรงเรียน 
วัตถุประสงค์ เพื่อ 
     ๑. เพื่อด าเนินงานการจัดการขยะโดยการ 
คัดแยก 
     ๒. เพื่อสร้างความตระหนัก จิตส านึก  
การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมให้เกิดกับนักเรียน 
     ๓. เพื่อลดมลพิษจากขยะ ให้โรงเรียน 
เป็นสถานศึกษาสวยงาม ร่มรื่น เป็นการสนับสนุน
การเรียนการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑.จากการ 
  ด าเนินการ 
 พบว่ากิจกรรม 
 ควบคุม 
 ท่ีก าหนดไว้ 
 สามารถ 
 ลดความเส่ียง 
 ได้ในระดับหนึ่ง 
 คือ เทศบาล 
 ไม่เข้ามาขนขยะ  
 ท าให้ท่ีท้ิงขยะ 
 หลังอาคาร 2  
 ส่งกล่ินเหม็น  
 การเผาขยะ 
 ภายในโรงเรียน 
 จึงท าให้เกิด 
 มลพิษท าให้ 
 
 
 
 
 

๑.กรรมการท่ีได้รับ 
  มอบหมายส ารวจ 
 พื้นท่ีภายในโรงเรียน 
 เพื่อด าเนินการ 
๒.ฝ่ายบริหารทั่วไป 
  ออกค าส่ังแต่งต้ัง 
  บุคคลผู้รับผิดชอบ 
๓.ครูและนักเรียน 
  ร่วมกันรณรงค์ 
  การจัดการขยะ 
  ในโรงเรียน เช่น 
  ก าหนดบริเวณ 
  รับผิดชอบให้ 
  นักเรียนแต่ละห้อง 
  ก ากับ ดูแล , งดใช้ 
  ถุงพลาสติก   
  แก้วพลาสติกและ  

การควบคุม 
ท่ีก าหนดไว้ 
มีการปฏิบัติ 
ซึ่งสามารถ 
ลดความเส่ียงได้ 
แต่ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
ท่ีก าหนดไว้ 
 

ปัญหา...ถังขยะ
คัดแยกประเภท
ไม่เพียงพอ การ
ก าจัดโดยการเผา
ขยะก่อให้เกิด
มลพิษภายใน
โรงเรียน 
สาเหตุ... 
๑.งบประมาณ 
  ท่ีฝ่ายบริหาร 
  งานท่ัวไปได้รับ 
  ไม่เพียงพอ 
๒.การก าจัดขยะ 
   โดยการเผา 
   ขยะในเวลา 
   ท่ีมีการเรียน 
    การสอน 

๑.เสนอขอ 
  งบประมาณเพิ่ม 
  ในการจัดหา 
  ถังขยะคัดแยก 
  ประเภท 
๒.ของบประมาณ 
  ในการจัดท า 
  เตาเผาขยะ  
  เพื่อให้ถูก 
  สุขลักษณะ 
  และลดมลพิษ 
๓.ให้ด าเนินการ 
  เผาขยะ 
  ในวันหยุด 
  ราชการท่ีไม่มี 
การเรียนการสอน 

กลุ่มบริหารงาน
ท่ัวไป 
๓๐ พ.ย. ๖๔ 

แบบ ปค. ๕ 



ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ังหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ 

หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 ไม่บรรลุ  
 วัตถุประสงค์ 
 ท่ีก าหนดไว้ 

 
 

  ถาดโฟมในโรงเรียน  
  จัดโครงการยืดออก 
  พวกขวดน้ า  
๔.จัดซื้อถังขยะ 
  เพื่อคัดแยกประเภท 
  ของขยะ และก าจัด 
  ขยะภายในโรงเรียน 
๕.จัดท าแบบ   
   ประเมินผล 
   เมื่อส้ินสุด 
   การด าเนินการ 

   ท าให้เกิดมลพิษ 
  ภายในโรงเรียน 
๓.ไม่มีเตาเผา  
   ขยะท่ี 
   เหมาะสม 
  ท าให้มีขยะ 
  กระจัดกระจาย 
  ดูไม่เรียบร้อย 
  และไม่ถูก 
  สุขลักษณะ 
 

  

 
 
 
 

                                                                                                                                            ช่ือผู้รายงาน 
                                                                                                                                                            (นายสุรธี   เครือบคนโท) 
                   ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม 
                        วันท่ี  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๓ 
 


