
กลุ่มบริหารงบประมาณ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๕ 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ
รัฐหรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ 

หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่ 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เรื่อง  การส่งใช้เงินยืมราชการ 
วัตถุประสงค์ เพื่อ 
     ๑. เพื่อติดตามให้บุคลากรส่งเอกสารการ
ล้างหนี้เงินยืมไปราชการตรงตาม
ก าหนดเวลา 
     ๒. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นตาม
ระเบียบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จากการด าเนินการ 
ส่งเอกสารล้างหนี้
เงินยืมไปราชการ 
ไม่เป็นไปตามที่
ระเบียบก าหนด  
ส่งผลให้เกิดความ
ล่าช้า 
ทางระบบบัญชี 
และส่งผลต่อการ
รายงานการเงิน ซึ่ง
มีผลกระทบ 
ต่อการรับ 
การตรวจสอบ
ภายใน  
 
 
 

๑.จัดประชุมครูเพ่ือแจ้ง
แนวปฏิบัติ 
๒.แจกเอกสาร  ระเบียบ 
ตอบข้อซักถาม ให้ความรู้ 
๓.ให้ความช่วยเหลือ ใน
การจัดท าเอกสารเป็น
รายบุคคล 
๔.จัดท าหนังสือบันทึก
ข้อความทวงเอกสาร 
ติดตามงานโดยก าหนด
ระยะเวลาที่ชัดเจน 
๕.ผู้บริหารติดตาม ทวง
ถาม ให้บันทึกชี้แจง 

ผลการประเมิน
เป็นที่น่าพอใจ
ในระดับหนึ่ง 
ควรได้จัดให้มี
การติดตาม 
อย่างต่อเนื่อง 

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

๑.เจ้าหน้าที ่ การเงนิ  
ผู้รับผิดชอบการส่งใช้
เงินยืมราชการติดตาม 
ทวงถามตาก าหนดเวล 
โดยใช้วิธีการให้คืนเงิน
ยืมเป็นเงินสด หรือส่ง 
เอกสารเพ่ือล้างเงินยืม 
๒.จัดท าปฏิทินการ
ปฏิบัติงานให้ชัดเจน 
๓.จัดให้มีการทวงถาม
ทุกช่องทางการสื่อสาร 
 
 
 

กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 
๓๐ พ.ย. ๖๕ 

แบบ ปค. ๕ 



ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ
รัฐหรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ 

หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
การประเมินผล

การควบคุม
ภายใน 

ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่ 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

     ๔.บันทึกการปฏิบัติงาน  
๕.รายงาน ผู้บริหาร 

 

 

                                                                                                                                               
 
 

ชื่อผู้รายงาน 
                                                                                                                                                           (นางสารภี  เลไธสง) 
                ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม 
                     วันที่  ๓๐ กันยายน  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  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนหนีเรียน 
วัตถุประสงค์ เพื่อ 
     ๑. เพ่ือส่งเสริมระเบียบวินัยและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของนักเรียน 
     ๒. เพื่อก ากับติดตามนักเรียนหนีเรียน 
โดยใช้โปแกรม ToSchool 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จากการ
ด าเนินการ
พบว่ากิจกรรม
ควบคุม 
ที่ก าหนดไว้
สามารถลด
ความเสี่ยงได้ 
ในระดับหนึ่ง 
คือ นักเรียนมี
พฤติกรรมหนี
เรียนลดลง 
แต่ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
ที่ก าหนดไว้ 

 

๑.จัดประชุมครู 
  เพ่ือแจ้งแนวปฏิบัติ 
๒.ให้ความรู้แก่ 
  บุคลากรในการใช้ 
  โปรแกรม  
  ToSchool  
  เพ่ือก ากับติดตาม 
  พฤติกรรมนักเรียน 
๓.เฝ้าระวังนักเรียน 
  ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง  
  เช่น หนีเรียน  
  ขาด ลา มาสาย  
๔.แจ้งครูที่ปรึกษา  
  ผู้ปกครอง เพ่ือร่วม 
 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
 
 

ผลการประเมิน
เป็นที่น่าพอใจ
ในระดับหนึ่ง 
ควรได้จัดให้มี
การติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง 

ปัญหา...นักเรียน
หนีเรียน 
สาเหตุ... 
การมาถึง
โรงเรียนสายของ
นักเรียน และ
นักเรียนไม่ได้
รับประทาน
อาหารเช้ามา
โรงเรียนท าให้
นักเรียนไม่เข้า
เรียน 
ในชั่วโมงแรก 

การดูแล ติดตาม
นักเรียนที่หนีเรียน
โดยการร่วมมือกัน
ระหว่างครูและ
ผู้ปกครอง  

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 
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 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ๕.ก ากับติดตาม 
  และปรับเปลี่ยน 
  พฤติกรรมของ 
  นักเรียนเช่น  
  กิจกรรมจิต 
  สาธารณะ  
  กิจกรรมเข้าค่าย 
  ปรับพฤติกรรม 

    

 
 
                                                                                                                                            ชื่อผู้รายงาน 
                                                                                                                                                                 (นางสารภี  เลไธสง) 
                      ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม 
                             วันที่  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๔ 



กลุ่มบริหารวิชาการ 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๕ 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ
รัฐหรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ 

หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของ
รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน

ที่มีอยู่ 

การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

ความเสี่ยงที่ยัง
มีอยู่ 

การปรับปรุง
การควบคุม

ภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เรื่อง  งานติดตามการติด 0, ร , มส. 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ 
หาแนวทางการแก้ปัญหานักเรียน 
ที่มีผลการเรียน 0, ร , มส 

๒. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ให้สูงขึ้น  

 

จากการด าเนินการ
พบว่ากิจกรรมควบคุม 
ที่ก าหนดไว้สามารถลด
ความเสี่ยงได้  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 
ลดความเสี่ยงได้ 
แต่ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
ที่ก าหนดไว้ 

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

โครงการสร้าง 
ส่งเสริม
คุณลักษณะ 
อันพึ่งประสงค์
ด้านการเรียน
ของผู้เรียน 
 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 
๓๐ พ.ย. ๖๕ 

                                                                                                                                          
                     ชื่อผู้รายงาน 
                                                                                                                                                              (นางสารภี  เลไธสง) 
                    ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม 
                        วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๔ 

แบบ ปค. ๕ 
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