
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(ระดับหน่วยงานของรัฐ) 
เรียน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำบุรีรัมย์ 

 โรงเรียนนำงรองพิทยำคม  ได้ประเมินผลกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำนส ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่  ๓๐  เดือน กันยำยน   พ.ศ. ๒๕๖๔     ด้วยวิธีกำรที่หน่วยงำนก ำหนดซึ่งเป็นไปตำมหลักเกณฑ์
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ กำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ        
พ.ศ. ๒๕๖๑   โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ควำมมั่นใจอย่ำงสมเหตุผลว่ำภำรกิจของหน่วยงำนจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมภำยในด้ำนกำรด ำเนินงำนที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภำพ    ด้ำนกำรรำยงำน       
ที่เก่ียวกับกำรเงิน และไม่ใช่กำรเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลำ และโปร่งใสรวมทั้งด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย 
ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำน 

 จำกผลกำรประเมินดังกล่ำว  โรงเรียนนำงรองพิทยำคม  เห็นว่ำ กำรควบคุมภำยใน         
ของหน่วยงำนมีควำมเพียงพอ ปฏิบัติตำมอย่ำงต่อเนื่อง และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วย
มำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  ภำยใต้กำรก ำกับ
ดูแลของ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำบุรีรัมย์ 
 

 

 ลำยมือชื่อ 

   (นำงสำรภี  เลไธสง) 
 ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนำงรองพิทยำคม 

     วันที่  ๓๐   เดือน กันยำยน   พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

กรณีมีความเสี่ยงส าคัญ และก าหนดจะด าเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในส าหรับความเสี่ยงดังกล่าว
ในปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้ 

 อย่ำงไรก็ดี มีควำมเสี่ยงและได้ก ำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน ในปีงบประมำณหรือ      
ปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้ 

                    ๑.  กลุ่ม/ฝ่ำยบริหำรวิชำกำร 

                         ภำรกิจ  แก้ปัญหำกำรติด  0 , ร , มส 

   ๑.๑  ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ทีต่้องก ำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน  
                  ๑.๑.๑. นักเรียนบำงส่วนขำดควำมตระหนักและรับผิดชอบในกำรเรียน 

                              ๑.๑.๒. สภำพครอบครัว เศรษฐกิจและสังคมไม่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 

                        ๑.๒  กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน  
                              ๑.๒.๑. โครงกำรส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้ำนกำรเรียนของผู้เรียน 

 

แบบ ปค. ๑ 



 
 
 
 
 
 

                   ๒.  กลุ่ม/ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 

                        ภำรกิจ  งำนปรับปรุงพัฒนำอำคำรสถำนที่ด้ำนกำรจัดกำรขยะภำยในโรงเรียน 

    ๒.๑  ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก ำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน  
                   ๒.๑.๑. ถังขยะคัดแยกประเภทไม่เพียงพอ กำรก ำจัดโดยกำรเผำขยะก่อให้เกิดมลพิษ 

        ภำยในโรงเรียน 

                               ๒.๑.๒. ไม่มีเตำเผำขยะที่เหมำะสมท ำให้มีขยะกระจัดกระจำย  ดูไม่เรียบร้อย 

             และไม่ถูกสุขลักษณะ 

                        ๒.๒  กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน  
                              ๒.๒.๑. ของบประมำณในกำรจัดท ำเตำเผำขยะ เพื่อให้ถูกสุขลักษณะ  และลดมลพิษ 

 ๓. กลุ่ม/ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล 

                        ภำรกิจ  กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนหนีเรียน 

    ๓.๑  ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก ำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน  
                   ๓.๑.๑. นักเรียนบำงส่วนยังหนีเรียน 

                               ๓.๑.๒. กำรมำโรงเรียนสำยของนักเรียนท ำให้ไม่เข้ำเรียนในชั่วโมงแรก 

                        ๓.๒  กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน  
                              ๓.๒.๑. กำรดูแล ติดตำม นักเรียนที่หนีเรียนโดยกำรร่วมมือกันระหว่ำงครู 

                                       และผู้ปกครอง 

 ๔. กลุ่ม/ฝ่ำยบริหำรงบประมำณ 

                        ภำรกิจ  กำรส่งใช้เงินยืมรำชกำร 

    ๔.๑  ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก ำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน  
                   ๔.๑.๑. ขำดกำรติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง 

                        ๔.๒  กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน  
                              ๔.๒.๑. ควรจัดให้มีกำรติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนนางรองพิทยาคม 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๔ 
 

(๓) 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(๔) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

๑.  สภาพแวดล้อมการควบคุม 

     สภำพแวดล้อมกำรควบคุมเป็นปัจจัยพื้นฐำนในกำร
ด ำเนินงำนที่ส่งผลให้มีกำรน ำกำรควบคุมภำยในมำปฏิบัติ
ทั่วทั้งหน่วยงำนของรัฐ ทั้งนี้ ผู้ก ำกับดูแลและฝ่ำยบริหำร
จะต้องสร้ำงบรรยำกำศให้ทุกระดับตระหนักถึง 
ควำมส ำคัญของกำรควบคุมภำยใน รวมทั้งกำรด ำเนินงำนที่
คำดหวังขอผู้ก ำกับดูแลฝ่ำยบริหำร ทั้งนี้ สภำพแวดล้อม
กำรควบคุมดังกล่ำวเป็นพ้ืนฐำนส ำคัญท่ีจะส่งผลกระทบต่อ
องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยในอ่ืน ๆ 

     สภำพแวดล้อมกำรควบคุม ประกอบด้วย ๔ หลักกำร
ดังนี้ 

(๑) หน่วยงำนของรัฐแสดงให้เห็นถึงกำรยึดมั่น 
ในคุณค่ำ ของควำมซื่อตรงและจริยธรรม 

(๒) ผู้ก ำกับดูแลของหน่วยงำนของรัฐ แสดงให้ 
เห็นถึงควำมเป็นอิสระจำกฝ่ำยบริหำรและมีหน้ำที่ก ำกับ
ดูแลให้มีกำรพัฒนำหรือปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน รวมถึง
กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยใน 

(๓) หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐจัดให้มีโครงสร้ำง 
องค์กรสำยกำรบังคับบัญชำ อ ำนำจหน้ำที่และควำม

 

     กำรบริหำรงำนมีกำรจัดสภำพแวดล้อม   
กำรควบคุมภำยในด้ำนนโยบำยที่ดี  กำรจัดวำง
โครงสร้ำงองค์กรได้ตำมนโยบำยแต่ยังต้อง
ปรับปรุง   ในเรื่องของกำรวำงแผนพัฒนำ
บุคลำกรบำงงำน  เนื่องจำกมีข้อจ ำกัดท่ีมี
บุคลำกรไม่ตรงตำมทักษะและควำมสำมำรถ
อย่ำงครบถ้วน  ท ำให้กำรมอบหมำยอ ำนำจ
หน้ำที่บำงอย่ำง  ไม่ตรงกับควำมสำมำรถของ
บุคลำกร  และกำรติดตำม นิเทศ  ตรวจสอบ   
กำรปฏิบัติงำนยังปฏิบัติได้ไม่ต่อเนื่องโดยเฉพำะ
เรื่องกำรนิเทศภำยในโรงเรียนยังไม่เป็นระบบ 

 

แบบ ปค. ๔ 



รับผิดชอบที่เหมำะสมในกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงำนของรัฐภำยใต้กำรก ำกับดูแลของผู้ก ำกับดูแล 

(๔) หน่วยงำนของรัฐแสดงให้ถึงควำมมุ่งมั่นใน 
กำรสร้ำงแรงจูงใจ พัฒนำและรักษำบุคลำกรที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงำน
ของรัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

๒.  การประเมินความเสี่ยง 

     กำรประเมินควำมเสี่ยงเป็นกระบวนกำรที่ด ำเนินกำร
อย่ำงต่อเนื่องและเป็นประจ ำ เพ่ือระบุและวิเครำะห์ควำม
เสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงำน
ของรัฐ รวมถึงก ำหนดวิธีกำรจัดกำรควำมเสี่ยงนั้น ฝ่ำย
บริหำรควรค ำนึงถึงกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อม
ภำยนอกและภำรกิจภำยในทั้งหมดที่มีผลต่อกำรบรรลุ 
วัตถุประสงค์ของหน่วยงำนรัฐกำรประเมินควำมเสี่ยง
ประกอบด้วย ๔ หลักกำรดังนี้ 

(๑)      (๑)  หน่วยงำนของรัฐระบุวัตถุประสงค์กำร 

ควบคุมภำยในของกำรปฏิบัติงำนให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่ำงชัดเจนและเพียงพอที่จะ
สำมำรถระบุและประเมินควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ 

วัตถุประสงค์ 
     (๒) หน่วยงำนของรัฐระบุควำมเสี่ยงที่มีผลต่อ 

กำรบรรลุวัตถุประสงค์กำรควบคุมภำยในอย่ำงครอบคลุม
ทั้งหน่วยงำนของรัฐ และวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเพ่ือก ำหนด
วิธีกำรจัดกำรควำมเสี่ยงนั้น 

     (๓) หน่วยงำนของรัฐพิจำรณำโอกำสที่อำจเกิด 

  กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ของกำด ำเนินงำน 
ตำมโครงกำร / กิจกรรม มีผลท ำให้กำร
บริหำรงำนลดควำมเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง  
แต่ยังต้องมีกำรปรับปรุงวิธีกำรควบคุมควำม
เสี่ยงของกำรปฏิบัติงำนทั้ง ๔ ฝ่ำย  
ให้มีประสิทธิภำพขึ้น 
 



กำรทุจริต เพ่ือประกอบกำรประเมินควำมเสี่ยงที่ส่งผลต่อ
กำรบรรลุวัตถุประสงค์ 
     (๔) หน่วยงำนของรัฐระบุและประเมินกำร 

เปลี่ยนแปลงที่อำจมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อระบบ
กำรควบคุมภำยใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
  ๓.  กิจกรรมการควบคุม 

     กิจกรรมกำรควบคุมเป็นกำรปฏิบัติที่ก ำหนดไว้ใน
นโยบำยและกระบวนกำรด ำเนินงำน เพ่ือให้มั่นใจว่ำกำร
ปฏิบัติตำมกำรสั่งกำรของฝ่ำยบริหำรจะลดหรือควบคุม
ควำมเสี่ยงให้สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์กิจกรรมกำร
ควบคุมควรได้รับกำรน ำไปปฏิบัติทั่วทุกระดับของ
หน่วยงำนรัฐ ในกระบวนกำรปฏิบัติงำนขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำนต่ำง ๆ รวมถึงกำรน ำเทคโนโลยีมำในกำร
ด ำเนินงำน 

      กิจกรรมกำรควบคุมประกอบด้วย ๓ หลักกำร ดังนี้  
    (๑) หน่วยงำนของรัฐระบุและพัฒนำกิจกรรม 

กำรควบคุม เพ่ือลดควำมเสี่ยงในกำรบรรลุวัตถุประสงค์ให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

     กำรก ำหนดกิจกรรมกำรควบคุมภำยใน 
ยังต้องปรับปรุง   โรงเรียนยังไม่ได้จัดท ำ
มำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินงำนบำงอย่ำง
แต่ละฝ่ำยให้ชัดเจนในรูปแบบเอกสำร 
คู่มือกำรปฏิบัติงำน  และระเบียบปฏิบัติต่ำง ๆ  
แม้จะมีกำรกระจำยอ ำนำจหน้ำที่แก่บุคลำกร  
แต่ยังไม่ชัดเจนในกำรปฏิบัติ 

 

 

 

 



    (๒) หน่วยงำนของรัฐระบุและพัฒนำ 

กิจกรรมกำรควบคุมทั่วไปด้ำนเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนกำร 

บรรลุวัตถุประสงค์ 
    (๓) หน่วยงำนของรัฐจัดให้มีกิจกรรมกำร 

ควบคุม โดยก ำหนดไว้ในนโยบำย ประกอบด้วยผลส ำเร็จที่
คำดหวัง และข้ันตอนกำรปฏิบัติงำน เพื่อน ำนโยบำยไปสู่
กำรปฏิบัติจริง 

 

๔.  สารสนเทศและการสื่อสาร 

     สำรสนเทศเป็นสิ่งจ ำเป็นส ำหรับหน่วยงำนของรัฐที่จะ
ช่วยให้มีกำรด ำเนินกำรตำมกำรควบคุมภำยในที่ก ำหนด
เพ่ือสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนรัฐกำร
สื่อสำรเกินขึ้นได้จำกภำยในและภำยนอก และเป็นช่องทำง
เพ่ือให้ทรำบถึงสำรสนเทศท่ีส ำคัญในกำรควบคุมกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนของหน่อยงำนของรัฐ กำรสื่อสำร
จะช่วยให้บุคลำกรในหน่วยงำนมีควำมเข้ำใจถึงควำม
รับผิดชอบ และควำมส ำคัญของกำรควบคุมภำยในที่มีผล 

ต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

     ในกำรจัดท ำระบบสำรสนเทศ  บุคลำกร 
มีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น 
และกำรปรับปรุงแก้ไขงำน  โรงเรียนมีกำร
ประชำสัมพันธ์เผยแพร่ผลงำน แต่ยังไม่มี 
กำรจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบสำรสนเทศ     
ที่เป็นระบบ   ข้อจ ำกัดเนื่องจำกบุคลำกร 
ยังขำดควำมรู้เรื่องเทคโนโลยีสำรสนเทศ   
และทักษะในกำรใช้สื่อเทคโนโลยี 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

    สำรสนเทศและกำรสื่อสำรประกอบด้วย ๓ หลักกำร
ดังนี้   

(๑)  หน่วยงำนของรัฐจัดท ำหรือจัดหำ 

และใช้สำรสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภำพ เพ่ือสนับสนุน
ให้มีกำรปฏิบัติตำมกำรควบคุมภำยในที่ก ำหนด 

    (๒) หน่วยงำนของรัฐมีกำรสื่อสำรภำยใน 

เกี่ยวกับสำรสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์ และควำม
รับผิดชอบที่มีต่อกำรควบคุมภำยในซึ่งมีควำมจ ำเป็นในกำร

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สนับสนุนให้มีกำรปฏิบัติตำมกำรควบคุมภำยในที่ก ำหนด 

     (๓) หน่วยงำนของรัฐมีกำรสื่อสำรกับ 

บุคลำกรภำยนอกเก่ียวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อกำรปฏิบัติ
ตำมกำรควบคุมภำยในที่ก ำหนด 

 

๕.  กิจกรรมการติดตามผล 

     กิจกรรมกำรติดตำมผลเป็นกำรประเมินผลระหว่ำงกำร
ปฏิบัติงำน กำรประเมินผลเป็นรำยครั้ง หรือเป็นกำร
ประเมินผลทั้งสองวิธีร่วมกัน เพ่ือให้เกิดควำมม่ันใจว่ำได้มี
กำรปฏิบัติงำนตำมหลักกำรในแต่ละองค์ประกอบของกำร
ควบคุมภำยในทั้ง ๕ องค์ประกอบกรณีท่ีผลกำรประเมิน
กำรควบคุมภำยในจะก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อหน่วยงำน
ของรัฐ ให้รำยงำนต่อฝ่ำยบริหำร และผู้ก ำกับดูแล อย่ำง
ทันเวลำ  กิจกรรมกำรติดตำมผลประกอบด้วย ๒ หลักกำร 
ดังนี้ 
     (๑) หน่วยงำนของรัฐระบุ พัฒนำ และ 

ด ำเนินกำรกำรประเมินผลระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน และหรือ
กำรประเมินผลเป็นรำยครั้งที่ก ำหนด เพื่อให้เกิดควำมมั่นใจ
ว่ำได้มีกำรปฏิบัติตำมองค์ประกอบของกำรกำรควบคุม
ภำยใน 

     (๒) หน่วยงำนของรัฐประเมินผลและสื่อสำร 

ข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของกำรควบคุมภำยในอย่ำง
ทันเวลำต่อฝ่ำยบริหำรและผู้ก ำกับดูแล เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบ
สำมำรถสั่งกำรแก้ไขได้อย่ำงเหมำะสม 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

     ระบบกำรติดตำมตรวจสอบงำน   
และกำรประเมินผลงำน   สรุป/รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนประจ ำปี ท ำให้โรงเรียนสำมำรถ
ปรับปรุงแก้ไขกำรด ำเนินงำนได้ผลดี    
แต่กำรตรวจสอบ ติดตำมประเมินผลงำน 
ยังขำดควำมต่อเนื่อง และจะต้องให้ชุมชน 
เข้ำมำมีส่วนร่วมด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินโดยรวม (๕) 
  โรงเรียนนำงรองพิทยำคมมีกำรจัดระบบกำรควบคุมภำยในตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วย
มำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในเรื่องของกำร
ปฏิบัติงำน  ตำมกลุ่มโครงสร้ำง  ๔ งำน  คือ  งำนบริหำรทั่วไป  งำนบริหำรวิชำกำร  งำนบริหำรบุคคล   



งำนบริหำรงบประมำณ  ซึ่งกำรวำงแผนกำรควบคุมและกำรตรวจสอบภำยในสำมำรถท ำให้กำรด ำเนินงำน
เป็นไปได้ตำมแผน  กรอบ/เวลำที่ก ำหนดได้   ลดอัตรำกำรเสี่ยงต่อกำรปฏิบัติงำน  เพ่ิมประสิทธิภำพ 
ในกำรปฏิบัติงำน   แต่ยังพบจุดอ่อนที่ต้องมีกำรปรับปรุงและแก้ไขวำงแผนควบคุมภำยใน  ดังนี้  

๑.  กำรบริหำรงำนวิชำกำร  งำนวิชำกำรถือว่ำเป็นงำนหลักของโรงเรียน  ซ่ึงโรงเรียนต้องท ำหน้ำที่ 
ในกำรจัดกำรศึกษำให้แก่เยำวชนของชำติ  ปัจจุบันโรงเรียนนำงรองพิทยำคมเปิดกำรเรียนกำรสอนระดับ
มัธยมศึกษำปีที่ ๑ – ๖  แต่พบว่ำยังมีนักเรียนบำงส่วนขำดควำมตระหนักในกำรรับผิดชอบต่อกำรเรียนของตน  
ส่งผลให้ผลกำรเรียนติด 0 , ร และ มส  ฝ่ำยบริหำรงำนวิชำกำรได้ด ำเนินกำรโครงกำรส่งเสริมคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ด้ำนกำรเรียนของผู้เรียน และโครงกำรยกระดับผลกำรเรียนผลกำรประเมินเป็นที่น่ำพอใจในระดับหนึ่ง 
และควรจัดให้มีกำรติดตำมอย่ำงต่อเนื่องต่อไป  

๒. กำรบริหำรงำนทั่วไป  งำนบริหำรทั่วไปเป็นงำนส่งเสริมงำนทั้ง ๓ กลุ่มงำนให้พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
และมีเป้ำหมำยในกำรท ำงำน ตลอดจนสนับสนุนและอ ำนวยกำรควำมสะดวกต่ำงๆ ในกำรให้บริกำรกำรศึกษำ
ทุกรูปแบบ  มุ่งพัฒนำปรับปรุงภูมิทัศน์ภำยในโรงเรียน แต่ปัจจุบันยังพบว่ำขยะในโรงเรียนเป็นปัญหำที่ต้อง
แก้ไข โรงเรียนได้ด ำเนินกำรจัดซื้อถังขยะเพ่ือคัดแยกประเภทขยะ และก ำจัดขยะภำยในโรงเรียนก็ช่วยลด
ปัญหำขยะได้ในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังไม่เพียงพอ ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไปควรจัดท ำเตำเผำขยะและมีโครงกำร
รณรงค์และให้ควำมรู้แก่นักเรียนเรื่องกำรจัดกำรขยะ 
 ๓. กำรบริหำรงำนบุคคล  งำนบุคคลถือว่ำเป็นงำนที่มีควำมส ำคัญด้ำนระเบียบวินัย  ส่งเสริม  
และกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนภำยในโรงเรียนให้เป็นไปในทำงท่ีดี แต่ยังพบว่ำมีนักเรียนบำงส่วน 
ยังมีพฤติกรรมหนีเรียนไม่เข้ำเรียนตำมเวลำที่ก ำหนด  ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ต่ ำลง  ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคลตระหนัก 
ถึงปัญหำที่เกิดข้ึนและได้แก้ปัญหำดังกล่ำวโดยกำรน ำโปรแกรม Toschool มำใช้ในกำรควบคุมกำรเข้ำเรียน 
ของนักเรียน ผลกำรประเมินเป็นที่น่ำพอใจในระดับหนึ่งและควรจัดให้มีกำรติดตำมอย่ำงต่อเนื่องต่อไป  
 ๔. กำรบริหำรงบประมำณ  งบประมำณถือว่ำเป็นหัวใจหลักของกำรพัฒนำด้ำนต่ำง ๆ ในโรงเรียน
ฝ่ำยงบประมำณจึงให้ควำมส ำคัญกับกำรเพ่ิมพูนควำมรู้ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ในกลุ่มงบประมำณ ไดเ้ข้ำอบรมพัฒนำ
ควำมรู้   สำมำรถปฏิบัติงำนได้ตำมระเบียบข้อบังคับ  แต่ก็ยังมีปัญหำจำกกำรส่งเอกสำรล้ำงหนี้เงินยืมไป
รำชกำรของบุคลำกรในโรงเรียนล่ำช้ำ ไม่ทันตำมระเบียบรำชกำร  ส่งผลต่อกำรรำยงำนกำรเงิน  ฝ่ำยบริหำร
งบประมำณได้ตระหนักถึงปัญหำที่เกิดข้ึน จึงได้จัดท ำเอกสำรเป็นรำยบุคคลและจัดท ำหนังสือบันทึกข้อควำม
ทวงเอกสำรติดตำมงำนโดยมีระยะเวลำชัดเจนและรำยงำนผู้บริหำรเป็นระยะ   ผลกำรประเมินเป็นที่น่ำพอใจ
ในระดับหนึ่งและควรจัดให้มีกำรติดตำมเป็นระยะอย่ำงต่อเนื่องต่อไป  

 
 
 ลำยมือชื่อ   
       (นำงสำรภี  เลไธสง)  
 ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนำงรองพิทยำคม 
               วันที่  ๓๐  กันยำยน  ๒๕๖๔ 



 

 



กลุ่มบริหารงบประมาณ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๕ 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ 

หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 

การควบคุม
ภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เรื่อง  กำรส่งใช้เงินยืมรำชกำร 
วัตถุประสงค์ เพื่อ 
     ๑. เพื่อติดตำมให้บุคลำกรส่งเอกสำรกำรล้ำง
หนี้เงินยืมไปรำชกำรตรงตำมก ำหนดเวลำ 
     ๒. เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเป็นตำมระเบียบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จำกกำร
ด ำเนินกำร 
ส่งเอกสำรล้ำง
หนี้เงินยืมไป
รำชกำร 
ไม่เป็นไปตำมที่
ระเบียบก ำหนด  
ส่งผลให้เกิด
ควำมล่ำช้ำ 
ทำงระบบบัญชี 
และส่งผลต่อ
กำรรำยงำน
กำรเงิน ซึ่งมี
ผลกระทบ 
ต่อกำรรับ 
กำรตรวจสอบ
ภำยใน  

๑.จัดประชุมครู 
  เพ่ือแจ้งแนวปฏิบัติ 
๒.แจกเอกสำร    
  ระเบียบ ตอบข้อ 
  ซักถำม ให้ควำมรู้ 
๓.ให้ควำมช่วยเหลือ 
  ในกำรจัดท ำ 
  เอกสำรเป็น 
  รำยบุคคล 
๔.จัดท ำหนังสือ 
  บันทึกข้อควำม 
  ทวงเอกสำร  
  ติดตำมงำน 
  โดยก ำหนด 
  ระยะเวลำที่ชัดเจน 
 

ผลกำรประเมิน
เป็นที่น่ำพอใจ
ในระดับหนึ่ง 
ควรได้จัดให้มี
กำรติดตำม 
อย่ำงต่อเนื่อง 

ปัญหำ...ขำดกำร
ติดตำมอย่ำง
ต่อเนื่อง 
สำเหตุ... 
บุคลำกรมีภำระ 
งำนมำก 

๑.เจ้ำหน้ำที ่  
   กำรเงนิ  
   ผู้รับผิดชอบ 
   กำรส่งใช้เงินยืม 
   รำชกำรติดตำม 
   ทวงถำมตำม 
   ก ำหนดเวลำ 
   โดยใช้วธิีกำรให้ 
   คืนเงินยืมเป็น 
   เงินสด หรือส่ง 
   เอกสำรเพื่อล้ำง 
   เงินยืม 
๒.จัดท ำปฏิทิน 
  กำรปฏิบัติงำน 
  ให้ชัดเจน 
 

กลุ่มบริหำร
งบประมำณ 
๓๐ พ.ย. ๖๕ 

แบบ ปค. ๕ 



 
 
 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ 

หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
การประเมินผล

การควบคุม
ภายใน 

ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่ 
การปรับปรุง 

การควบคุม
ภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

  ๕.ผู้บริหำรติดตำม  
  ทวงถำม ให้บันทึก 
  ชี้แจง 

  ๓.จัดให้มีกำรทวง 
   ถำมทุกช่องทำง 
   กำรสื่อสำร 
๔.บันทึก 
   กำรปฏิบัติงำน  
๕.รำยงำน   
  ผู้บริหำร 

 

 
                                                                                                                                               

 
 

ชื่อผู้รำยงำน 
                                                                                                                                                             (นำงสำรภี  เลไธสง) 
                ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนำงรองพิทยำคม 
                     วันที่  ๓๐ กันยำยน  ๒๕๖๔ 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๕ 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ 

หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของ
รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน

ที่มีอยู่ 

การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

ความเสี่ยงที่ยัง
มีอยู่ 

การปรับปรุง
การควบคุม

ภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เรื่อง  แก้ปัญหำกำรติด 0, ร , มส. ของนักเรียน 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือพัฒนำทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้    
หำแนวทำงกำรแก้ปัญหำนักเรียน 
ที่มีผลกำรเรียน 0, ร , มส 

๒. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนให้
สูงขึ้น  

 

จำกกำรด ำเนินกำร
พบว่ำกิจกรรมควบคุม 
ที่ก ำหนดไว้สำมำรถลด
ควำมเสี่ยงได้  ในระดับ
หนึ่ง  คือ นักเรียนมี
ควำมตระหนัก 
รับผิดชอบต่อกำรเรียน
ของตนเองมำกขึ้นแต่ยัง
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ท่ี

วิเครำะห์ 
ผลกำรเรียน 
ท ำแบบศึกษำ
รำยบุคคล   
ประชุมวำงแผน 
ก ำหนดปฏิทินตำม
แผนก ำหนดกำร 
ด ำเนินกำรตำมแผน 
นิเทศและประเมินผล 

ควบคุมท่ีก ำหนด
ไว้มีกำรปฏิบัติ 
ซึ่งสำมำรถ 
ลดควำมเสี่ยงได้ 
แต่ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
ที่ก ำหนดไว้ 

๑.นักเรียน 
  บำงส่วนขำด 
  ควำมตระหนัก 
  และรับผิดชอบ 
  ในกำรเรียน 
๒.สภำพ 
  ครอบครัว  
  เศรษฐกิจ  
  และสังคมของ 

โครงกำรสร้ำง 
ส่งเสริม
คุณลักษณะ 
อันพึ่งประสงค์
ด้ำนกำรเรียน
ของผู้เรียน 
 

กลุ่มบริหำร
วิชำกำร 
๓๐ พ.ย. ๖๕ 

แบบ ปค. ๕ 



ก ำหนดไว้ รำยงำนผล 
 

  นักเรียนไม่เอ้ือ 
  ต่อกำรเรียนรู้ 
  ของผู้เรียน 

                                                                                                                                          
 
                     ชื่อผู้รำยงำน 
                                                                                                                                                                (นำงสำรภี  เลไธสง) 
                    ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนำงรองพิทยำคม 
                        วันที่  ๓๐  กันยำยน  ๒๕๖๔ 
 

 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๕ 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ 

หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 

การควบคุม
ภายใน 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

เรื่อง  กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนหนีเรียน 
วัตถุประสงค์ เพื่อ 
     ๑. เพ่ือส่งเสริมระเบียบวินัยและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของนักเรียน 
     ๒. เพื่อก ำกับติดตำมนักเรียนหนีเรียน 

จำกกำร
ด ำเนินกำร
พบว่ำกิจกรรม
ควบคุม 
ที่ก ำหนดไว้

๑.จัดประชุมครู 
  เพ่ือแจ้งแนวปฏิบัติ 
๒.ให้ควำมรู้แก่ 
  บุคลำกรในกำรใช้ 
  โปรแกรม  

ผลกำรประเมิน
เป็นที่น่ำพอใจ
ในระดับหนึ่ง 
ควรได้จัดให้มี
กำรติดตำมอย่ำง

ปัญหำ...นักเรียน
หนีเรียน 
สำเหตุ... 
กำรมำถึง
โรงเรียนสำยของ

กำรดูแล ติดตำม
นักเรียนที่หนีเรียน
โดยกำรร่วมมือกัน
ระหว่ำงครูและ
ผู้ปกครอง  

กลุ่มบริหำรงำน
บุคคล 
๓๐ พ.ย. ๖๕ 

แบบ ปค. ๕ 



โดยใช้โปแกรม ToSchool 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สำมำรถลด
ควำมเสี่ยงได้ 
ในระดับหนึ่ง 
คือ นักเรียนมี
พฤติกรรมหนี
เรียนลดลง 
แต่ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
ที่ก ำหนดไว้ 

 

  ToSchool  
  เพ่ือก ำกับติดตำม 
  พฤติกรรมนักเรียน 
๓.เฝ้ำระวังนักเรียน 
  ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง  
  เช่น หนีเรียน  
  ขำด ลำ มำสำย  
๔.แจ้งครูที่ปรึกษำ  
  ผู้ปกครอง เพ่ือร่วม 
 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
๕.ก ำกับติดตำม 
  และปรับเปลี่ยน 
 
 
 
 

ต่อเนื่อง นักเรียน และ
นักเรียนไม่ได้
รับประทำน
อำหำรเช้ำมำ
โรงเรียนท ำให้
นักเรียนไม่เข้ำ
เรียน 
ในชั่วโมงแรก 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ 

หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
การประเมินผล

การควบคุม
ภายใน 

ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่ 
การปรับปรุง 

การควบคุม
ภายใน 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 

   พฤติกรรมของ 
  นักเรียนเช่น  
  กิจกรรมจิต 
  สำธำรณะ  
  กิจกรรมเข้ำค่ำย 

    



 
 
 
 
 

 

  ปรับพฤติกรรม 

 
 
 
                                                                                                                                            ชื่อผู้รำยงำน 
                                                                                                                                                                 (นำงสำรภี  เลไธสง) 
                      ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนำงรองพิทยำคม 
                             วันที่  ๓๐ กันยำยน  ๒๕๖๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๕ 
 

แบบ ปค. ๕ 



ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ 

หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 

การควบคุม
ภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เรื่อง  งำนปรับปรุงพัฒนำอำคำรสถำนที่ด้ำนกำร
จัดกำรขยะภำยในโรงเรียน 
วัตถุประสงค์ เพื่อ 
     ๑. เพ่ือด ำเนินงำนกำรจัดกำรขยะโดยกำร 
คัดแยก 
     ๒. เพ่ือสร้ำงควำมตระหนัก จิตส ำนึก  
กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดกับนักเรียน 
     ๓. เพ่ือลดมลพิษจำกขยะ ให้โรงเรียน 
เป็นสถำนศึกษำสวยงำม ร่มรื่น เป็นกำรสนับสนุน
กำรเรียนกำรสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑.จำกกำร 
  ด ำเนินกำร 
 พบว่ำกิจกรรม 
 ควบคุม 
 ที่ก ำหนดไว้ 
 สำมำรถ 
 ลดควำมเสี่ยง 
 ได้ในระดับหนึ่ง 
 คือ เทศบำล 
 ไม่เข้ำมำขนขยะ  
 ท ำให้ที่ทิ้งขยะ 
 หลังอำคำร 2  
 ส่งกลิ่นเหม็น  
 กำรเผำขยะ 
 ภำยในโรงเรียน 
 จึงท ำให้เกิด 
 มลพิษท ำให้ 
 
 
 
 

๑.กรรมกำรที่ได้รับ 
  มอบหมำยส ำรวจ 
 พ้ืนที่ภำยในโรงเรียน 
 เพ่ือด ำเนินกำร 
๒.ฝ่ำยบริหำรทั่วไป 
  ออกค ำสั่งแต่งตั้ง 
  บุคคลผู้รับผิดชอบ 
๓.ครูและนักเรียน 
  ร่วมกันรณรงค์ 
  กำรจัดกำรขยะ 
  ในโรงเรียน เช่น 
  ก ำหนดบริเวณ 
  รับผิดชอบให้ 
  นักเรียนแต่ละห้อง 
  ก ำกับ ดูแล , งดใช ้
  ถุงพลำสติก   
  แก้วพลำสติกและ  

กำรควบคุม 
ที่ก ำหนดไว้ 
มีกำรปฏิบัติ 
ซึ่งสำมำรถ 
ลดควำมเสี่ยงได้ 
แต่ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
ที่ก ำหนดไว้ 
 

ปัญหำ...ถังขยะ
คัดแยกประเภท
ไม่เพียงพอ กำร
ก ำจัดโดยกำรเผำ
ขยะก่อให้เกิด
มลพิษภำยใน
โรงเรียน 
สำเหตุ... 
๑.งบประมำณ 
  ที่ฝ่ำยบริหำร 
  งำนทั่วไปได้รับ 
  ไม่เพียงพอ 
๒.กำรก ำจัดขยะ 
   โดยกำรเผำ 
   ขยะในเวลำ 
   ที่มีกำรเรียน 
    กำรสอน 

๑.เสนอขอ 
  งบประมำณเพ่ิม 
  ในกำรจัดหำ 
  ถังขยะคัดแยก 
  ประเภท 
๒.ของบประมำณ 
  ในกำรจัดท ำ 
  เตำเผำขยะ  
  เพ่ือให้ถูก 
  สุขลักษณะ 
  และลดมลพิษ 
๓.ให้ด ำเนินกำร 
  เผำขยะ 
  ในวันหยุด 
  รำชกำรที่ไม่มี 
กำรเรียนกำรสอน 

กลุ่มบริหำรงำน
ทั่วไป 
๓๐ พ.ย. ๖๕ 



 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ

หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ 

หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
การประเมินผล

การควบคุม
ภายใน 

ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่ 
การปรับปรุง 

การควบคุม
ภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 ไม่บรรลุ  
 วัตถุประสงค์ 
 ที่ก ำหนดไว้ 

 
 

  ถำดโฟมในโรงเรียน  
  จัดโครงกำรยืดออก 
  พวกขวดน้ ำ  
๔.จัดซื้อถังขยะ 
  เพ่ือคัดแยกประเภท 
  ของขยะ และก ำจัด 
  ขยะภำยในโรงเรียน 
๕.จัดท ำแบบ   
   ประเมินผล 
   เมื่อสิ้นสุด 
   กำรด ำเนินกำร 

   ท ำให้เกิดมลพิษ 
  ภำยในโรงเรียน 
๓.ไม่มีเตำเผำ  
   ขยะที่ 
   เหมำะสม 
  ท ำให้มีขยะ 
  กระจัดกระจำย 
  ดูไม่เรียบร้อย 
  และไม่ถูก 
  สุขลักษณะ 
 

  

 
 
 
 

                                                                                                                                            ชื่อผู้รำยงำน 
                                                                                                                                                               (นำงสำรภี  เลไธสง) 
                   ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนำงรองพิทยำคม 
                        วันที่  ๓๐ กันยำยน  ๒๕๖๔ 
 


