
 
 

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  พ.ศ.256๓ 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง 

หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม
แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ  

ท่ีสำคัญของหน่วยงาน 
ของรัฐ/วัตถุประสงค์   

(1) 

 
ความเส่ียง 

 
 
 

(2) 

 
การควบคุมภายในท่ีมีอยู่ 

 
 
 

(3) 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
 
 

(4) 

 
ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู่ 

 
 

(5) 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 
 
 

(6) 

 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
 
 

(7) 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
๑.การแสดงผลสัมฤทธิ์ทางด้านการ
เรียนรู ้
วัตถุประสงค์ 
๑. วัดและประเมินผลตลอดรายวิชา  
๒. ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง ซ่อม
เสริมผลการเรียนให้สมบูรณ์ 
๓. ดำเนินการตรวจสอบจำนวน
หน่วยการเรียนรู้ ให้ครบตาม
หลักสูตรแกนกลาง 
 

 
 
การแก้ไขนักเรียนมีผลการท่ีติด
ค้างในปริมาณท่ีน้อยไม่ครบ
จำนวนของผู้ท่ีมีผลการเรียนติด
ค้าง 

 
 
๑.กำหนดปฏิทินการ
ดำเนินงาน 
๒. ดำเนินการวัดและ
ประเมินผลระหว่างภาค
และปลายภาค 
๓. ดำเนินการแก้ไขผลการ
เรียนติดค้าง 
๔. ตรวจสอบคุณสมบัติ
และหน่วยกิตให้พร้อมต่อ
การจบการศึกษา 

 
 
มีการแก้ไขผลการท่ี
ติดค้างในปริมาณท่ี
น้อยไม่ครบจำนวน
ของผู้ท่ีมีผลการ
เรียนติดค้าง 

 
 
๑. การดำเนินการ
แก้ไขผลการ
จัดการเรียนรู้ท่ีติด
ค้างมีปริมาณน้อย
ไม่ครบตาม
จำนวนของผู้ท่ีมี
ผลการเรียนติด
ค้าง 
๒. เส่ียงต่อการไม่
จบตามเกณฑ์
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

 
 
๑. แจ้งกำหนดการ
ในการแก้ไขอย่าง
ชัดเจน 
๒. ศึกษาและให้
ความรู้ในการแก้ไข
ผลการเรียน 
๓. สรุปและส่งผล
การแก้ไข 

 
 

๑๓ พ.ย. ๒๕๖๓ 
กลุ่มบริหารงาน

วิชาการ 
 

               
 
 

แบบ ปค. 5 
 



 
 

   โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง 
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม

แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ  
ท่ีสำคัญของหน่วยงาน 
ของรัฐ/วัตถุประสงค์   

(1) 

 
ความเส่ียง 

 
 
 

(2) 

 
การควบคุมภายในท่ีมีอยู่ 

 
 
 

(3) 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
 
 

(4) 

 
ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู่ 

 
 

(5) 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 
 
 

(6) 

 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
 
 

(7) 
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
๑. งานพัสดุ  
วัตถุประสงค์ 
         เพื่อใหก้ารจัดซื้อจัดจ้างทัน
ตามกำหนดเวลา และได้รับวัสดุ
อุปกรณ์ครบถ้วน 

การจัดซื้อจัดจ้าง 

 
 
๑.สำรวจความต้องการ 
๒.ศึกษาระเบียบ 
๓.จัดซื้อจัดจ้าง 
๔.เบิกจ่ายพัสดุ 

 
 
การจัดซื้อจัดจ้างยัง
ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

 
 
ส่งแบบฟอร์มช้า
การจัดหาพัสดุ
ล่าช้า 

 
 

กำหนดเวลาส่งให้
ชัดเจน และกำกับ

ติดตาม 

 
 

๓๐ ก.ย. ๖๓ 
กลุ่มบริหารงาน

งบประมาณ 

กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
๑. การพัฒนาอาคารสถานท่ี 
วัตถุประสงค์ 
   ๑.เพื่ออำนวยความสะดวกในการ
ใช้อาคารสถานท่ี 
   ๒.เตรียมความพร้อมให้อาคาร
สถานท่ีมีความสวยงามและปลอดภัย 
 

 
 
๑.อาคารเก่าเนื่องจากมีอายุ 
มากกว่า ๒๐ ปี ไม่สวยงามอาจมี
การชำรุดบางส่วน 

 
๑.สำรวจจุดบกพร่อง
วางแผนแก้ปัญหา การ
ดูแลตกแต่งซ่อมแซม
อาคารสถานท่ีและบริเวณ 
๒.กำหนดผู้รับผิดชอบโดย
จัดทำคู่มือและคำส่ัง 
๓.จัดสรรงบประมาณใน
การดูแลตกแต่งซ่อมแซม
อาคารสถานท่ีและบริเวณ 

 
การดำเนินการยัง
ไม่เป็นระบบ ล่าช้า
ไม่เพียงพอต่อการ
ใช้งาน 

 
๑.สภาพบางจุดไม่
พร้อมใช้งานเช่น
ห้องน้ำนักเรียน
ชายน้ำไหลไปไม่
ถึง ขาดการทำ
ความสะอาด 
๒.ขาดการตกแต่ง 
ให้สวยงาม 
๓.ขาดบุคลากรใน

 
๑.จัดวางระบบ
นิเทศให้เป็นระบบ
และปฏิบัติอย่าง
จริงจัง 
๒.กำหนดหน้าท่ี
และผู้รับผิดชอบ
ให้ชัดเจน 
๓.จัดสรร
งบประมาณใน

 
๓๐ ก.ย. ๖๓ 

กลุ่มบริหารงาน
ท่ัวไป 

 

แบบ ปค. 5 
 



 
๔.จัดทำสมุดควบคุมการ
ขอใช้งาน ควบคุมการขอ
ซ่อมแซม ควบคุมการใช้
วัสดุ รวบรวมเป็นสถิติ 
๕.ดำเนินการดูแลตกแต่ง
ซ่อมแซมอาคารสถานท่ี
และบริเวณ 
๖.ติดตามประเมินผล 
๗.นำผลการประเมินมา
ปรับปรุง 

การดูแลเช่น
บริเวณหน้าห้อง
และในห้องเรียน
บางห้องไม่มี
ผู้ดูแลทำให้
สกปรก 
๔.บางส่วนท่ี 
เสียหายขาด
งบประมาณใน
การซ่อมแซมเช่น
พัดลมโรงอาหาร 
๕.ขาดการนิเทศท่ี
เป็นระบบ 

ส่วนท่ีขาด 
๔.กำกับติดตาม 
และลงโทษ 
 

กลุ่มบริหารงานแผนงานและ
มาตรฐานโรงเรียน      
๑.สารสนเทศของโรงเรียน 
วัตถุประสงค์  
เพื่อเป็นข้อมูลในการใช้ประโยชน์ต่อ
การพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน 
 

 
 

ขาดสารสนเทศของแต่ละกลุ่ม
งานท่ีชัดเจนและครบถ้วนตรง

เวลา 

๑. ประชุม 
๒. แต่งต้ัง

คณะกรรมการ
แต่ละกลุ่มงาน 

 

กิจกรรมการ
ควบคุมท่ีกำหนดไว้
มีการปฏิบัติซึ่ง
สามารถลดความ
เส่ียงได้แต่ยังไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ 

๑. ขาดการ
รวบรวมข้อมูล
ของแต่ละกลุ่ม
งานท่ีชัดเจน 
๒. ขาดความรู้
และทักษะในการ
จัดระบบ
สารสนเทศ 
๓. แต่ละกลุ่มงาน
จัดส่งสารสนเทศ
ไม่ตรงเวลาท่ี
กำหนด 

๑. ผู้บริหารต้องมี
การกำกับติดตาม
อย่างจริงจัง 
๒. จัดทำข้อมูลให้
เป็นระบบและเป็น
ปัจจุบัน 
๓. ศึกษาดูงานเพื่อ
ฝึกทักษะในการ
จัดระบบ
สารสนเทศ 
๔. มีช่องทางการ
ส่ือสารเกี่ยวกับ
สารสนเทศ 
เวลาท่ีกำหนด 

 
๓๐ ก.ย. ๖๓ 

กลุ่มบริหารงาน
แผนงาน 

และมาตรฐาน
โรงเรียน 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง 
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม

แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ  
ท่ีสำคัญของหน่วยงาน 
ของรัฐ/วัตถุประสงค์   

(1) 

 
ความเส่ียง 

 
 
 

(2) 

 
การควบคุมภายในท่ีมีอยู่ 

 
 
 

(3) 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
 
 

(4) 

 
ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู่ 

 
 

(5) 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 
 
 

(6) 

 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
 
 

(7) 
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
 
๑.การแก้ไขปัญหายาเสพติด 
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อป้องกันและควบคุมให้
นักเรียนห่างไกลยาเสพติด 
 

 
นักเรียนสูบบุหรี่ในสถานศึกษา 

 
จัดกิจกรรมส่งเสริมและ
รณรงค์การป้องกันให้
ความรู้นักเรียน หาก
นักเรียนเส่ียงดำเนินการ
แก้ไขและส่งต่อ 

 
กิจกรรมการ
ควบคุมท่ีปฏิบัติอยู่
จริงสามารถลด
ความเส่ียงได้ใน
ระดับหนึ่งแต่ยังไม่
บรรลุวัตถุประสงค์
ท่ีต้ังไว้   

 
นักเรียนบางส่วน
ยังเส่ียงเรื่องการ
สูบบุหรี่ 

 
การประชุม
วางแผน 
การดำเนินงาน
ตามกิจกรรม 
ติดตาม นิเทศ 
ประเมินผล 

 
๓๐ ก.ย. ๖๓ 

กลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียน 

 

             ลงช่ือ ว่าท่ีพันตรี .........................................ผู้รายงาน 
                                                                                     ( กรุณา  สืบอุดม ) 

                                                     ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 
                      วันท่ี ๒๙  เดือน  ตุลาคม พ.ศ.256๓ 

 
 
 

แบบ ปค. 5 
 



 
 
 
 



 

 


