
แบบ ปค. ๕ 

โรงเรียนหนองแหนวิทยา 
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  ๓๐  เดอืน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ 
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน 
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง    
การควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

กลุ่มบรหิารงานท่ัวไป 
งานอาคารสถานท่ี 
วัตถุประสงค์ 
๑. ซ่อมแซม ปรับปรุง บ ารุงรักษาอาคาร
สถานท่ี สิ่งแวดล้อมให้พร้อมใช้ และ
เพียงพอในงานต่างๆ 
๒. ควบคุมดแูล ตรวจสอบติดตามการใช้
อาคารสถานท่ีให้เกดิความสะดวก ปลอดภัย
จากโจรกรรม อัคคภีัย อุทกภัย ไมช่ ารุด 
๓. ดูแลใหม้ีความสะอาด ร่มรื่น เป็น
ระเบียบสวยงาม 

 
ที่ตั้งโรงเรียนหนองแหน
วิทยาอยู่ภายในต าบล
หนองแหนซึ่งล้อมรอบด้วย
โรงเรียน วัด และชุมชน 
ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีราบลุ่ม เมื่อฝน
ตกหนักท าให้เกิดน้ าท่วม
ขัง ท่อระบายน้ าระบายน้ า
ไม่ทันต่อปรมิาณน้ าท่ีมี
มากท าให้ครูและนักเรียน
ได้รับความเดือดร้อนจาก
การเดินทางเข้าและออก
จากโรงเรียน 

 
๑. ประชุมหารือกับ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานและสมาคม
ศิษย์เก่า 
๒. วางแผนร่วมกัน
ด าเนินการแกไ้ขปัญหากับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 
กิจกรรมการควบคุมที่ปฏิบัติ
อยู่สามารถลดความเสี่ยงได้
ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว ้

 
ความเสีย่งท่ียังมีอยู่ คือ 
น้ ายังคงท่วมขังอยู่ 
เนื่องจากพ้ืนท่ีของ
โรงเรียนต่ ากว่าพื้นที่
บริเวณโดยรอบ 

 
- จัดให้มีการประชุมวางแผน 
ก าหนดเป้าหมายและวิธีการ
ด าเนินงานร่วมกัน 
- จัดให้มีการก ากับตดิตาม
การด าเนินงานตามแผน
อย่างเป็นระบบ 
 

 
๒ เม.ย. ๖๒ 

หัวหน้างานอาคาร
สถานท่ี 

กลุ่มบรหิารงาน
ทั่วไป 

 

               ว่าที่ร้อยตรี .................................................. 
     (เกชา    กลิ่นเพ็ง)  

           ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองแหนวิทยา 
           วันที่  ๓๐  เดือน  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

 



แบบ ปค. ๕ 

โรงเรียนหนองแหนวิทยา 
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  ๓๐  เดอืน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ 
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน 
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง    
การควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

กลุ่มบรหิารงานท่ัวไป 
งานธุรการ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการควบคุม            
ให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่ก าหนด 

 
๑. บุคลากรสนับสนุนด้าน
การศึกษาไม่เพียงพอในการ
ท างานด้านงานธุรการ 
๒. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาไม่มีความรู้และเวลา
ในการปฏิบัติงานดา้นธุรการ 

 
๑. มีการมอบหมายงาน
เป็นลายลักษณ์อักษร 
๒. งานท่ีปฏิบัติมีกฎหมาย 
ระเบียบข้อก าหนดเป็น
แนวทางในการด าเนินงาน 

 
การปฏิบัติงานแม้จะมี
กฎหมาย ระเบียบ
ข้อก าหนดเป็นแนวทาง แต่
หากไม่มีการตดิตามผลการ
ปฏิบัติงานอาจมีการละเลย
ไม่ปฏิบตัิตามระเบียบ
ข้อก าหนด หรืออาจเกิด
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน 
เป็นเหตุใหเ้กิดความเสียหาย
หรือไม่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

 
การปฏิบัติงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย 
เนื่องจากไม่มีการตดิตามผล
การปฏิบัติงานจากผู้ที่
รับผิดชอบก ากับดูแล 

 
ก าหนดให้มีการติดตามผล
การปฏิบัติงานอยา่ง
สม่ าเสมอ โดยหัวหน้ากลุ่ม
ก ากับติดตามงานเป็นระยะ
ว่ามีการปฏิบตัิงานตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ทันเวลาทีก่ าหนด  
 

 
๓๐ ก.ย. ๖๒ 
หัวหน้ากลุ่ม

บริหารงานท่ัวไป 

 

               ว่าที่ร้อยตรี .................................................. 
     (เกชา    กลิ่นเพ็ง) 

           ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองแหนวิทยา 
           วันที่  ๓๐  เดือน  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
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กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  ๓๐  เดอืน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ 
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน 
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง    
การควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

กลุ่มบรหิารงานท่ัวไป 
ด้านสภาพแวดล้อมการควบคมุการติดตาม
ผลการปฏิบตัิงาน 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการควบคุมให้
การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ก าหนด 

  
๑. มีค าสั่งมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบงาน
สารสนเทศและ
ประชาสมัพันธ์โรงเรียน 
๒. มีการติดตามการ
ด าเนินงานสารสนเทศและ
ประชาสมัพันธ์ 

 
๑. การควบคมุที่มีอยู่
สามารถลดความเสี่ยงได้
ระดับหนึ่ง แตย่ังเพียงพอ 
เนื่องจากเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบยังมีข้อจ ากัดใน
เรื่องของเวลาด าเนินการ 

 
๑. ข้อมูลสารสนเทศของ
โรงเรียนยังไมเ่ป็นระบบและ
เป็นปัจจุบัน 
๒. ระบบสืบค้นข้อมลูทาง
อินเทอร์เน็ตค่อนข้างช้าและ
ไม่เพียงพอ 
๓. งานประชาสัมพันธ์
โรงเรียนยังไม่หลากหลาย
ช่องทาง 

 
๑. ประชุมคณะครูในการ
จัดหาสื่อเทคโนโลยีมาใช้ใน
ระบบงาน 
๒. มอบหมายผู้จดัท า
วารสารประชาสัมพันธ์
โรงเรียนด าเนินการให้ทัน
ตามก าหนดเวลา 

 
๓๐ ก.ย. ๖๒ 
หัวหน้ากลุ่ม

บริหารงานท่ัวไป 

 
 
               ว่าที่ร้อยตรี .................................................. 

     (เกชา    กลิ่นเพ็ง) 
           ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองแหนวิทยา 

           วันที่  ๓๐  เดือน  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 


