แบบ ปค. ๔
โรงเรียนนางรองพิทยาคม
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาดาเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
(๓)

(๔)

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ผลการประเมิน/ข้อสรุป

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม
สภาพแวดล้อมการควบคุมเป็นปัจจัยพื้นฐานในการ
ดาเนินงานที่ส่งผลให้มีการนาการควบคุมภายในมาปฏิบัติ
ทั่วทั้งหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ผู้กากับดูแลและฝ่ายบริหาร
จะต้องสร้างบรรยากาศให้ทุกระดับตระหนักถึง
ความสาคัญของการควบคุมภายใน รวมทั้งการดาเนินงานที่
คาดหวังขอผู้กากับดูแลฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ สภาพแวดล้อม
การควบคุมดังกล่าวเป็นพื้นฐานสาคัญที่จะส่งผลกระทบต่อ
องค์ประกอบของการควบคุมภายในอื่น ๆ
สภาพแวดล้อมการควบคุม ประกอบด้วย ๔ หลักการ
ดังนี้
(๑ )

หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่น
ในคุณค่า ของความซื่อตรงและจริยธรรม
(๒ )

ผู้กากับดูแลของหน่วยงานของรัฐ แสดงให้
เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กากับ
ดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึง
การดาเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
(๓ )

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้าง
องค์กรสายการบังคับบัญชา อานาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานของรัฐภายใต้การกากับดูแลของผู้กากับดูแล
(๔ )

หน่วยงานของรัฐแสดงให้ถึงความมุ่งมั่นใน
การสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
ของรัฐ

การบริหารงานมีการจัดสภาพแวดล้อม
การควบคุมภายในด้านนโยบายที่ดี การจัดวาง
โครงสร้างองค์กรได้ตามนโยบายแต่ยังต้อง
ปรับปรุง ในเรื่องของการวางแผนพัฒนา
บุคลากรบางงาน เนื่องจากมีข้อจากัดที่มี
บุคลากรไม่ตรงตามทักษะและความสามารถ
อย่างครบถ้วน ทาให้การมอบหมายอานาจ
หน้าที่บางอย่าง ไม่ตรงกับความสามารถของ
บุคลากร และการติดตาม นิเทศ ตรวจสอบ
การปฏิบัติงานยังปฏิบัติได้ไม่ต่อเนื่องโดยเฉพาะ
เรื่องการนิเทศภายในโรงเรียนยังไม่เป็นระบบ

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ผลการประเมิน/ข้อสรุป

๒. การประเมินความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ดาเนินการ
อย่างต่อเนื่องและเป็นประจา เพื่อระบุและวิเคราะห์ความ
เสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
ของรัฐ รวมถึงกาหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น ฝ่าย
บริหารควรคานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ภายนอกและภารกิจภายในทั้งหมดที่มีผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานรัฐการประเมินความเสี่ยง
ประกอบด้วย ๔ หลักการดังนี้
(๑)
(๑) หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การ
ควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะ
สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
วัตถุประสงค์
(๒) หน่วยงานของรัฐระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุม
ทั้งหน่วยงานของรัฐ และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกาหนด
วิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น
(๓) หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสที่อาจเกิด
การทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์
(๔) หน่วยงานของรัฐระบุและประเมินการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อระบบ
การควบคุมภายใน

การกาหนดวัตถุประสงค์ของกาดาเนินงาน
ตามโครงการ / กิจกรรม มีผลทาให้การ
บริหารงานลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง
แต่ยังต้องมีการปรับปรุงวิธีการควบคุมความ
เสี่ยงของการปฏิบัติงานทั้ง 4 ฝ่าย
ให้มีประสิทธิภาพขึ้น

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ผลการประเมิน/ข้อสรุป

๓. กิจกรรมการควบคุม
กิจกรรมการควบคุมเป็นการปฏิบัติที่กาหนดไว้ใน
นโยบายและกระบวนการดาเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่าการ
ปฏิบัติตามการสั่งการของฝ่ายบริหารจะลดหรือควบคุม
ความเสี่ยงให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์กิจกรรมการ
ควบคุมควรได้รับการนาไปปฏิบัติทั่วทุกระดับของ
หน่วยงานรัฐ ในกระบวนการปฏิบัติงานขั้นตอนการ
ดาเนินงานต่าง ๆ รวมถึงการนาเทคโนโลยีมาในการ
ดาเนินงาน
กิจกรรมการควบคุมประกอบด้วย ๓ หลักการ ดังนี้
(๑) หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรม
การควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
(๒) หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนา
กิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการ
บรรลุวัตถุประสงค์
(๓) หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการ
ควบคุม โดยกาหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสาเร็จที่
คาดหวัง และขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนานโยบายไปสู่
การปฏิบัติจริง

การกาหนดกิจกรรมการควบคุมภายใน
ยังต้องปรับปรุง โรงเรียนยังไม่ได้จัดทา
มาตรการและแนวทางการดาเนินงานบางอย่าง
แต่ละฝ่ายให้ชัดเจนในรูปแบบเอกสาร
คู่มือการปฏิบัติงาน และระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ
แม้จะมีการกระจายอานาจหน้าที่แก่บุคลากร
แต่ยังไม่ชัดเจนในการปฏิบัติ

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร
สารสนเทศเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับหน่วยงานของรัฐที่จะ
ในการจัดทาระบบสารสนเทศ บุคลากร
ช่วยให้มีการดาเนินการตามการควบคุมภายในที่กาหนด
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
เพื่อสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานรัฐการ
และการปรับปรุงแก้ไขงาน โรงเรียนมีการ
สื่อสารเกินขึ้นได้จากภายในและภายนอก และเป็นช่องทาง
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงาน แต่ยังไม่มี

เพื่อให้ทราบถึงสารสนเทศที่สาคัญในการควบคุมการ
ดาเนินงานของหน่วยงานของหน่อยงานของรัฐ การสื่อสาร
จะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานมีความเข้าใจถึงความ
รับผิดชอบ และความสาคัญของการควบคุมภายในที่มีผล
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน

การจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบสารสนเทศ
ที่เป็นระบบ ข้อจากัดเนื่องจากบุคลากร
ยังขาดความรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
และทักษะในการใช้สื่อเทคโนโลยี

ผลการประเมิน/ข้อสรุป

สารสนเทศและการสื่อสารประกอบด้วย ๓ หลักการ
ดังนี้
(๑) หน่วยงานของรัฐจัดทาหรือจัดหา
และใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุน
ให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กาหนด
(๒) หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารภายใน
เกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์ และความ
รับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจาเป็นในการ
สนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กาหนด
(๓) หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารกับ
บุคลากรภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติ
ตามการควบคุมภายในที่กาหนด
๕. กิจกรรมการติดตามผล

ระบบการติดตามตรวจสอบงาน
กิจกรรมการติดตามผลเป็นการประเมินผลระหว่างการ และการประเมินผลงาน สรุป/รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน การประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือเป็นการ
ดาเนินงานประจาปี ทาให้โรงเรียนสามารถ
ประเมินผลทั้งสองวิธีร่วมกัน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มี ปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงานได้ผลดี
การปฏิบัติงานตามหลักการในแต่ละองค์ประกอบของการ แต่การตรวจสอบ ติดตามประเมินผลงาน
ควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบกรณีที่ผลการประเมิน
ยังขาดความต่อเนื่อง และจะต้องให้ชุมชน
การควบคุมภายในจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน เข้ามามีส่วนร่วมด้วย

ของรัฐ ให้รายงานต่อฝ่ายบริหาร และผู้กากับดูแล อย่าง
ทันเวลา กิจกรรมการติดตามผลประกอบด้วย ๒ หลักการ
ดังนี้
(๑) หน่วยงานของรัฐระบุ พัฒนา และ
ดาเนินการการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือ
การประเมินผลเป็นรายครั้งที่กาหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจ
ว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการการควบคุม
ภายใน
(๒) หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสาร
ข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่าง
ทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กากับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบ
สามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม

ผลการประเมินโดยรวม (๕)
โรงเรียนนางรองพิทยาคมมีการจัดระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในเรื่องของการปฏิบัติงาน
ตามกลุ่มโครงสร้าง ๔ งาน คือ งานบริหารทั่วไป งานบริหารวิชาการ งานบริหารบุคคล งานบริหารงบประมาณ
ซึ่งการวางแผนการควบคุมและการตรวจสอบภายในสามารถทาให้การดาเนินงานเป็นไปได้ตามแผน กรอบ/เวลาที่
กาหนดได้ ลดอัตราการเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน แต่ยังพบจุดอ่อนที่ต้องมีการ
ปรับปรุงและแก้ไขวางแผนควบคุมภายใน ดังนี้
๑. การบริหารงานวิชาการ งานวิชาการถือว่าเป็นงานหลักของโรงเรียน ซึง่ โรงเรียนต้องทาหน้าที่ในการจัด
การศึกษาให้แก่เยาวชนของชาติ ปัจจุบันโรงเรียนนางรองพิทยาคมเปิดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา
ปีที่ ๑ – ๖ แต่พบว่ายังมีนักเรียนบางส่วนขาดความตระหนักในการรับผิดชอบต่อการเรียนของตน ส่งผลให้ผล
การเรียนติด ๐ , ร และ มส ฝ่ายบริหารงานวิชาการได้ดาเนินการโครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้านการเรียนของผู้เรียน และโครงการยกระดับผลการเรียนผลการประเมินเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่งและควรจัดให้มี
การติดตามอย่างต่อเนื่องต่อไป
๒. การบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไปเป็นงานส่งเสริมงานทั้ง 3 กลุ่มงานให้พัฒนาอย่างต่อเนื่องและมี
เป้าหมายในการทางาน ตลอดจนสนับสนุนและอานวยการความสะดวกต่างๆ ในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ
มุ่งพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน แต่ปัจจุบันยังพบว่าขยะในโรงเรียนเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไข โรงเรียนได้

ดาเนินการจัดซื้อถังขยะเพื่อคัดแยกประเภทขยะ และกาจัดขยะภายในโรงเรียนก็ช่วยลดปัญหาขยะได้ในระดับหนึ่ง
แต่ก็ยังไม่เพียงพอ ฝ่ายบริหารงานทั่วไปควรจัดทาเตาเผาขยะและมีโครงการรณรงค์และให้ความรู้แก่นักเรียน
เรื่องการจัดการขยะ
๓. การบริหารงานบุคคล งานบุคคลถือว่าเป็นงานที่มีความสาคัญด้านระเบียบวินัย ส่งเสริม และการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของนักเรียนภายในโรงเรียนให้เป็นไปในทางที่ดี แต่ยังพบว่ามีนักเรียนบางส่วนยังมีพฤติกรรมหนีเรียน
ไม่เข้าเรียนตามเวลาที่กาหนด ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ต่าลง ฝ่ายบริหารงานบุคคลตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและได้
แก้ปัญหาดังกล่าวโดยการนาโปรแกรม Toschool มาใช้ในการควบคุมการเข้าเรียนของนักเรียน ผลการประเมินเป็นที่น่า
พอใจในระดับหนึ่งและควรจัดให้มีการติดตามอย่างต่อเนื่องต่อไป
๔. การบริหารงบประมาณ งบประมาณถือว่าเป็นหัวใจหลักของการพัฒนาด้านต่าง ๆ ในโรงเรียนฝ่าย
งบประมาณจึงให้ความสาคัญกับการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงบประมาณ ได้เข้าอบรมพัฒนาความรู้
สามารถปฏิบัติงานได้ตามระเบียบข้อบังคับ แต่ก็ยังมีปัญหาจากการส่งเอกสารล้างหนี้เงินยืมไปราชการของบุคลากร
ในโรงเรียนล่าช้า ไม่ทันตามระเบียบราชการ ส่งผลต่อการรายงานการเงิน ฝ่ายบริหารงบประมาณได้ตระหนักถึง
ปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้จัดทาเอกสารเป็นรายบุคคลและจัดทาหนังสือบันทึกข้อความทวงเอกสารติดตามงานโดยมี
ระยะเวลาชัดเจนและรายงานผู้บริหารเป็นระยะ ผลการประเมินเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่งและควรจัดให้มีการ
ติดตามเป็นระยะอย่างต่อเนื่องต่อไป

ลายมือชื่อ
(นางสารภี เลไธสง)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

แบบ ปค. ๕

กลุ่มบริหารงบประมาณ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาการดาเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ
รัฐหรือภารกิจตามแผนการดาเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์
เรื่อง การส่งใช้เงินยืมราชการ
วัตถุประสงค์ เพื่อ
๑. เพื่อติดตามให้บุคลากรส่งเอกสารการ
ล้างหนี้เงินยืมไปราชการตรงตาม
กาหนดเวลา
๒. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นตาม
ระเบียบ

ความเสี่ยง
จากการดาเนินการ
ส่งเอกสารล้างหนี้
เงินยืมไปราชการ
ไม่เป็นไปตามที่
ระเบียบกาหนด
ส่งผลให้เกิดความ
ล่าช้า
ทางระบบบัญชี
และส่งผลต่อการ
รายงานการเงิน ซึ่ง
มีผลกระทบ
ต่อการรับ
การตรวจสอบ
ภายใน

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่
๑.จัดประชุมครูเพื่อแจ้ง
แนวปฏิบัติ
๒.แจกเอกสาร ระเบียบ
ตอบข้อซักถาม ให้ความรู้
๓.ให้ความช่วยเหลือ ใน
การจัดทาเอกสารเป็น
รายบุคคล
๔.จัดทาหนังสือบันทึก
ข้อความทวงเอกสาร
ติดตามงานโดยกาหนด
ระยะเวลาที่ชัดเจน
๕.ผู้บริหารติดตาม ทวง
ถาม ให้บันทึกชี้แจง

การประเมินผล
การควบคุม
ภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

ผลการประเมิน
เป็นที่น่าพอใจ
ในระดับหนึ่ง
ควรได้จัดให้มี
การติดตาม
อย่างต่อเนื่อง

ปัญหา...ขาดการ
ติดตามอย่าง
ต่อเนื่องสาเหตุ...
บุคลากรมีภาระ
งานมาก

๑.เจ้าหน้าที่ การเงิน
ผู้รับผิดชอบการส่งใช้
เงินยืมราชการติดตาม
ทวงถามตากาหนดเวล
โดยใช้วิธีการให้คืนเงิน
ยืมเป็นเงินสด หรือส่ง
เอกสารเพื่อล้างเงินยืม
๒.จัดทาปฏิทินการ
ปฏิบัติงานให้ชัดเจน
๓.จัดให้มีการทวงถาม
ทุกช่องทางการสื่อสาร

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กลุ่มบริหาร
งบประมาณ
๓๐ พ.ย. ๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ
รัฐหรือภารกิจตามแผนการดาเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุม
ภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

๔.บันทึกการปฏิบัติงาน
๕.รายงาน ผู้บริหาร

ชื่อผู้รายงาน
(นางสารภี เลไธสง)
ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แบบ ปค. ๕

กลุ่มบริหารงานบุคคล
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาการดาเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการดาเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
เรื่อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนหนีเรียน
วัตถุประสงค์ เพื่อ
๑. เพื่อส่งเสริมระเบียบวินัยและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของนักเรียน
๒. เพื่อกากับติดตามนักเรียนหนีเรียน
โดยใช้โปแกรม ToSchool

ความเสี่ยง
จากการ
ดาเนินการ
พบว่ากิจกรรม
ควบคุม
ที่กาหนดไว้
สามารถลด
ความเสี่ยงได้
ในระดับหนึ่ง
คือ นักเรียนมี
พฤติกรรมหนี
เรียนลดลง
แต่ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์
ที่กาหนดไว้

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่
๑.จัดประชุมครู
เพื่อแจ้งแนวปฏิบัติ
๒.ให้ความรู้แก่
บุคลากรในการใช้
โปรแกรม
ToSchool
เพื่อกากับติดตาม
พฤติกรรมนักเรียน
๓.เฝ้าระวังนักเรียน
ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
เช่น หนีเรียน
ขาด ลา มาสาย
๔.แจ้งครูที่ปรึกษา
ผู้ปกครอง เพื่อร่วม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

การประเมินผล
การควบคุม
ภายใน
ผลการประเมิน
เป็นที่น่าพอใจ
ในระดับหนึ่ง
ควรได้จัดให้มี
การติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่
ปัญหา...นักเรียน
หนีเรียน
สาเหตุ...
การมาถึง
โรงเรียนสายของ
นักเรียน และ
นักเรียนไม่ได้
รับประทาน
อาหารเช้ามา
โรงเรียนทาให้
นักเรียนไม่เข้า
เรียน
ในชั่วโมงแรก

การปรับปรุง
การควบคุม
ภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

การดูแล ติดตาม กลุ่มบริหารงาน
นักเรียนที่หนีเรียน บุคคล
โดยการร่วมมือกัน ๓๐ พ.ย. ๖๕
ระหว่างครูและ
ผู้ปกครอง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการดาเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุม
ภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุม
ภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

๕.กากับติดตาม
และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของ
นักเรียนเช่น
กิจกรรมจิต
สาธารณะ
กิจกรรมเข้าค่าย
ปรับพฤติกรรม

ชื่อผู้รายงาน
(นางสารภี เลไธสง)
ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

แบบ ปค. ๕

กลุ่มบริหารวิชาการ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาการดาเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ
รัฐหรือภารกิจตามแผนการดาเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของหน่วยงานของ
รัฐ/วัตถุประสงค์
เรื่อง งานติดตามการติด 0, ร , มส.
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้
หาแนวทางการแก้ปัญหานักเรียน
ที่มีผลการเรียน 0, ร , มส
๒. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ให้สูงขึ้น

ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

จากการดาเนินการ
พบว่ากิจกรรมควบคุม
ที่กาหนดไว้สามารถลด
ความเสี่ยงได้ ในระดับ
หนึ่ง คือ นักเรียนมี
ความตระหนัก
รับผิดชอบต่อการเรียน
ของตนเองมากขึ้นแต่ยัง
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่
กาหนดไว้

วิเคราะห์
ผลการเรียน
ทาแบบศึกษา
รายบุคคล
ประชุมวางแผน
กาหนดปฏิทินตาม
แผนกาหนดการ
ดาเนินการตามแผน
นิเทศและประเมินผล
รายงานผล

การประเมินผล
การควบคุม
ภายใน

ความเสี่ยงที่ยัง
มีอยู่

ควบคุมที่กาหนด ๑.นักเรียน
ไว้มีการปฏิบัติ
บางส่วนขาด
ซึ่งสามารถ
ความตระหนัก
ลดความเสี่ยงได้ และรับผิดชอบ
แต่ยังไม่บรรลุ
ในการเรียน
วัตถุประสงค์
๒.สภาพ
ที่กาหนดไว้
ครอบครัว
เศรษฐกิจ
และสังคมของ
นักเรียนไม่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียน

การปรับปรุง
การควบคุม
ภายใน
โครงการสร้าง
ส่งเสริม
คุณลักษณะ
อันพึ่งประสงค์
ด้านการเรียน
ของผู้เรียน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กลุ่มบริหาร
วิชาการ
๓๐ พ.ย. ๖๕

ชื่อผู้รายงาน
(นางสารภี เลไธสง)
ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

แบบ ปค. ๕

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาการดาเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ
รัฐหรือภารกิจตามแผนการดาเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์
เรื่อง งานปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ด้าน
การจัดการขยะภายในโรงเรียน
วัตถุประสงค์ เพื่อ
๑. เพื่อดาเนินงานการจัดการขยะโดย
การ
คัดแยก
๒. เพื่อสร้างความตระหนัก จิตสานึก
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดกับนักเรียน
๓. เพื่อลดมลพิษจากขยะ ให้โรงเรียน
เป็นสถานศึกษาสวยงาม ร่มรื่น เป็นการ
สนับสนุนการเรียนการสอน

การ
การควบคุมภายใน
ประเมินผล
ความเสี่ยง
ที่มีอยู่
การควบคุม
ภายใน
๑.จากการดาเนินการ
๑.กรรมการที่ได้รับ
การควบคุม
พบว่ากิจกรรมควบคุม
มอบหมายสารวจ
ที่กาหนดไว้
ที่กาหนดไว้ สามารถ
พื้นที่ภายในโรงเรียน
มีการปฏิบัติ
ลดความเสี่ยงได้ในระดับ เพื่อดาเนินการ
ซึ่งสามารถ
หนึ่งคือ เทศบาลไม่เข้ามา ๒.ฝ่ายบริหารทั่วไปออก ลดความเสี่ยง
ขนขยะ ทาให้ที่ทิ้งขยะ คาสั่งแต่งตั้งบุคคล
ได้ แต่ยังไม่
หลังอาคาร 2 ส่งกลิ่น
ผู้รับผิดชอบ
บรรลุ
เหม็น การเผาขยะภายใน ๓.ครูและนักเรียร่วมกัน วัตถุประสงค์
โรงเรียนจึงทาให้เกิด
รณรงค์การจัดการขยะ ที่กาหนดไว้
มลพิษทาให้ไม่บรรลุ
ในโรงเรียน เช่นกาหนด
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ บริเวณรับผิดชอบให้
นักเรียนแต่ละห้อง
กากับ ดูแล , งดใช้
ถุงพลาสติก แก้ว
พลาสติกและ ถาด
โฟมในโรงเรียน จัด
โครงการยืดออกพวก
ขวดน้า

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่
ปัญหา...ถังขยะคัด
แยกประเภทไม่
เพียงพอ การกาจัด
โดยการเผาขยะ
ก่อให้เกิดมลพิษ
ภายในโรงเรียน
สาเหตุ...
๑.งบประมาณ
ที่ฝ่ายบริหาร
งานทั่วไปได้รับ
ไม่เพียงพอ
๒.การกาจัดขยะ
โดยการเผา
ขยะในเวลา
ที่มีการเรียน
การสอน ทา
ให้เกิดมลพิษ
ภายในโรงเรียน

การปรับปรุง
การควบคุม
ภายใน
๑.เสนอขอ
งบประมาณเพิ่ม
ในการจัดหา
ถังขยะคัดแยก
ประเภท
๒.ของบประมาณ
ในการจัดทา
เตาเผาขยะ
เพื่อให้ถูก
สุขลักษณะ
และลดมลพิษ
๓.ให้ดาเนินการ
เผาขยะ
ในวันหยุด
ราชการที่ไม่มี
การเรียนการสอน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป
๓๐ พ.ย. ๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ
รัฐหรือภารกิจตามแผนการดาเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

๔.จัดซื้อถังขยะ
เพื่อคัดแยกประเภท
ของขยะ และกาจัด
ขยะภายในโรงเรียน
๕.จัดทาแบบ
ประเมินผล
เมื่อสิ้นสุด
การดาเนินการ

การ
ประเมินผล
การควบคุม
ภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุม
ภายใน

๓.ไม่มีเตาเผา
ขยะที่
เหมาะสม
ทาให้มีขยะ
กระจัดกระจาย
ดูไม่เรียบร้อย
และไม่ถูก
สุขลักษณะ

ชื่อผู้รายงาน
(นางสารภี เลไธสง)
ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

