
 แบบ ปค. ๔ 
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
   ผู้บริหารสถานศึกษาได้สร้างบรรยากาศของการ
ควบคุม เพื่อให้เกิดทัศนคติท่ีดีต่อการควบคุมภายใน 
โดยให้ความส าคัญยึดมั่นความซื่อตรง และจริยธรรม 
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน มีการบริหารจัดการท่ี
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล มีการก าหนดแนว
ทางการบริหาร และโครงสร้างการบริหารท่ีชัดเจนต่อ
การปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง รวมท้ังการปฏิบัติตนท่ีเป็น
แบบอย่าง บุคลากรเข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าท่ีรวมท้ัง
มีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน  
ตามท่ี ไ ด้รับมอบหมาย และก าหนดผู้ท าหน้า ท่ี
รับผิดชอบการควบคุมภายในของสถานศึกษาอย่าง
ชัดเจน 

  สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในของ โรงเรียน
ลาดยาววิทยาคม โดยภาพรวม มีความเหมาะสมและมี
ส่วนท าให้การควบคุมภายในมีประสิทธิผล สอดคล้อง
กับ  หลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบั ติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการก าหนดขอบเขต
หน้าท่ี ความรับผิดชอบให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานแต่ละ
ต าแหน่งไว้อย่างชัดเจน    
    อย่างไรก็ตามในด้านติดตามผลการปฏิบัติงาน 
พบว่า ยังขาดความต่อเนื่อง สม่ าเสมอการติดตาม
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างเป็น
ระบบจริงจัง   

๒. การประเมินความเสี่ยง 
   มีการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการ
ด าเนินงานของทุกกลุ่ม และวัตถุประสงค์ระดับ
กิจกรรมท่ีชัดเจน สอดคล้อง และเช่ือมโยงกันในการท่ี
จะท างานให้ส าเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรท่ี
ก าหนดไว้อย่างเหมาะสม ผู้บริหารมีการระบุความ
เส่ียง ท้ังจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อการบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ มี
การวิเคราะห์ความเส่ียงและจัดการความเส่ียง ท่ี
เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือท่ีสามารถบ่งช้ีถึง
การเปล่ียนแปลงของความเส่ียง จากปัจจัยด้านต่างๆ 
เช่น การเปล่ียนแปลง ด้านบุคลากร งบประมาณ และ
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างองค์กร   เป็นต้น     

   โรงเรียนดงเจนวิทยาคม มีการประเมินความเส่ียง 
โดยน าระบบการบริหารความเส่ียงท่ีเป็นสากลมาใช้ 
และมีการจัดการความเส่ียงต่างๆ จากผลการประเมิน
อย่างเป็นระบบ รวมท้ังยังสามารถก าหนดแนวทางการ
ป้องกันความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตจากปัจจัย
ต่างๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเครื่องมือท่ีน ามาใช้ 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
   มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานท่ีท าให้มั่นใจว่า เมื่อ
น าไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลส าเร็จตามท่ีฝ่ายบริหาร
ก าหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะช้ีให้ผู้ปฏิบัติงาน 
เห็นความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้
เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้ส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์     

   ในภาพรวม โรงเรียนดงเจนวิทยาคม มีกิจกรรม
ควบคุม ท่ี เหมาะสม เพียงพอและสอดคล้องกับ
กระบวนการบริหารความเส่ียงตามสมควร โดย
ผู้บริหารตระหนักว่า ระบบควบคุมภายในเป็นส่วน
หนึ่งของการบริหารจัดการปกติ จึงมีการก ากับดูแลให้
มี การปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  
     
 



องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
อย่างไรก็ตามโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ยั งไม่ ให้
ความส าคัญในการประเมินและรายงานการควบคุม
ภายในอย่างจริงจัง ซึ่งต้องมีการก าหนดกิจกรรม
ควบคุมเพิ่มเติมในปีต่อไป 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
   มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ ยว เนื่องกับการ
ปฏิบัติงานเหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้ และมี
การส่ือสาร ไปยังผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ใน
รูปแบบท่ีเหมาะสม ช่วยให้ ผู้รับสารสนเทศสามาร
น าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร 

    ระบบสารสนเทศและการส่ือสารของโรงเรียนดง
เจนวิทยาคม  มีความเหมาะสม กล่าวคือ มีระบบ
สารสนเทศท่ีสามารถใช้งานได้ครอบคลุมภาระงาน 
รวมท้ังการจัดรูปแบบการส่ือสารท่ีชัดเจน ทันเวลา 
และสะดวกต่อผู้ใช้ ผ่านระบบเครือข่าย  ท้ังยังได้
จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆเผยแพร่ 
ท้ังภายในและภายนอกองค์กร    

๕. กิจกรรมการติดตามผล 
   มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และ
ประเมิน คุณภาพการปฏิบั ติงานโดยก าหนดวิ ธี
ปฏิบัติงาน เพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุม
ภาย ในอย่ า ง ต่ อ เนื่ อ ง  และ เป็ น ส่ วนหนึ่ ง ขอ ง
กระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของผู้บริหาร และ
ผู้เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีการประเมินผลเป็นรายครั้ง 
กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง มีการก าหนดวิธี
ปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า  
ข้อตรวจพบ ได้รับการพิจารณาสนองตอบและมีการ
วินิจฉัยส่ังการ ให้ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง 

    ระบบการติดตามประเมินผลของโรงเรียนดงเจน
วิทยาคม มีความเหมาะสม โดยผู้บริหารมีการติดตาม
การปฏิบัติตามระบบควบคุมภายใน อย่างต่อเนื่อง  
และในส้ินปีมีการประเมินตนเองร่วมกัน ผลการ
ประเมินมีการจัดท ารายงาน พร้อมข้อเสนอแนะเสนอ
ผู้บริหารโรงเรียน เพื่อส่ังการแก้ไข 

 
ผลการประเมินโดยรวม  
 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม มีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในท้ัง ๕ องค์ประกอบ   
สรุปโดยภาพรวม พบว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีระบบการควบคุมท่ีเพียงพอและมีประสิทธิภาพ  
อย่างไรก็ตามยังมีองค์ประกอบการควบคุมบางประเด็นท่ีพบว่ายังมีจุดอ่อนอย่างท่ีมีนัยส าคัญ  ซึ่งจะต้อง
ปรับปรุงกิจกรรมการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น และก าหนดวิธีการ
หรือแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมต่อไป 
 
 
         ลายมือช่ือ 
                         (นายสงกรานต์  บุญมี) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
         วันท่ี  ๓๐  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 



 
ชื่อ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม  

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 256๕ 

ภารกิจตามกฎหมาย 
ที่จัดต้ัง หน่วยงานของรัฐ

หรือภารกิจ ตามแผน
ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของ 

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน  

ที่มีอยู่ 
การประเมินผล  

การควบคุม 
ความเสี่ยงท่ียังมีอยู่ 

การปรับปรุง  
การควบคุมภายใน 

ก าหนดเสร็จ/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
วัตถุประสงค์ 

      

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน 
ให้สูงขึ้น 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ ากว่า
เกณฑ์ 

1. จัดท าโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ให้กับนักเรียน 

2. ด าเนินการนิเทศการ
สอนครูผู้สอนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้

3. จัดท าโครงการเพื่อ
พัฒนาส่ือ/จัดหาส่ือ
เพื่อช่วยในการ
จัดการเรียนการสอน 

 
 
 
 
 
 

ก า ร ด า เ นิ น ก า ร
ควบคุมตามโครงการฯ 
นโยบายและแนวปฏิบัติ
สามารถลดความเส่ียงลง
ได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 

ด้วยสถานการณ์ 
การแพร่ ระบาดของ
เช้ือไวรัสโคโรนา ท าให้
การจัดการเรียนการ
สอนท าได้อย่างไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ 

 

- จัดการป ระชุม 
วางแผนในการ
ด าเนินการโครงการ 

- เพิ่ม/แก้ไข นโยบาย
เพื่อติดตามนักเรียน 
ท่ีมีผลการเรียนต่ า
กว่าเกณฑ์ 

 

- ภายในปีการศึกษา 
- ผู้บริหาร 
-  หัวหน้ากลุ่มสาระ 

การเรียนรู ้
- หัวหน้างานท่ีเกี่ยวข้อง 
- หัวหน้าโครงการ 

ท่ีเกี่ยวข้อง 

ปค.5 



ภารกิจตามกฎหมาย 
ที่จัดต้ัง หน่วยงานของรัฐ

หรือภารกิจ ตามแผน
ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของ 

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน  

ที่มีอยู่ 
การประเมินผล  

การควบคุม 
ความเสี่ยงท่ียังมีอยู่ 

การปรับปรุง  
การควบคุมภายใน 

ก าหนดเสร็จ/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 2. นักเรียนยังขาด
แคลนเครื่องมือ
อุปกรณ์การเรียน 

1. ครูที่ปรึกษาส ารวจ
นักเรียนท่ีขาดแคลน
เครื่องมืออุปกรณ์การ
เรียน 

2. ครูที่ปรึกษาติดต่อ
ผู้ปกครองเพื่อหาทาง
แก้ไขเพื่อให้นักเรียน
ได้เรียนรู้ตามท่ี
ก าหนดในหลักสูตร 

3. จัดบริการอุปกรณ์
การเรียน 

 

จากการรายงานของ
ครูที่ปรึกษายังพบ
นักเรียนท่ียังขาดแคลน
อุปกรณ์การเรียน 

จากสถานการณ์
เรื่องโรคระบาดท าให้
สภาพเศรษฐกิจของ
ครอบครัวนักเรียน
ประสบปัญหาเรื่อง
ค่าใช้จ่าย ท าให้พบ
ปัญหาการขาดแคลน
อุปกรณ์การเรียน  

 
  
  

- จัดการป ระชุม 
วางแผนในการ
ด าเนินการโครงการ 

- จัดหาแนวทาง
แก้ปัญหาและออก
แนวปฏิบัติส าหรับ 
ครูและนักเรียน 

 

- ภายในปีการศึกษา 
- ผู้บริหาร 
- ครูประจ าวิชา 
- ครูที่ปรึกษา 

 3. นักเรียนขาดความ
รับผิดชอบต่อหน้าท่ี 
ท่ีได้รับมอบหมาย 

1. ก าหนดแนวปฏิบัติใน
การมอบหมายงานใน
การจัดการเรียนการ
สอนให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโค
โรนา 

2. ก าหนดแนวทางในการ
ลดช่ัวโมงสอนเพื่อลด
ภาระงานท่ีจะเกิดข้ึน
ในรายวิชา เพิ่มเวลาท า

ยังพบปัญหานักเรียนท่ี
ขาดความรับผิดชอบต่อ
หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายใน
วิชาเรียน 

การเรียนการสอนใน
ระบบออนไลน์  
ท าให้ครูประจ าวิชาและ
ครูท่ีปรึกษาพบปัญหา
ด้านดูแลและก ากับ
ติดตามนักเรียน
โดยเฉพาะการสื่อสารท า
ให้การแก้ไขปัญหา
นักเรียนขาดความ
รับผิดชอบต่อหน้าท่ี 
เป็นไปด้วยความล าบาก 

- จัดการประชุม 
วางแผนในการแก้ไข
ปัญหา 

 

- ภายในปีการศึกษา 
- ผู้บริหาร 
- ครูประจ าวิชา 
- ครูท่ีปรึกษา 

ปค.5 



ภารกิจตามกฎหมาย 
ที่จัดต้ัง หน่วยงานของรัฐ

หรือภารกิจ ตามแผน
ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของ 

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน  

ที่มีอยู่ 
การประเมินผล  

การควบคุม 
ความเสี่ยงท่ียังมีอยู่ 

การปรับปรุง  
การควบคุมภายใน 

ก าหนดเสร็จ/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมการเรียนการ
สอนในแต่ละวัน 

3. ก าหนดแนวปฏิบัติ
เพื่อให้ครูท่ีปรึกษา
ติดต่อประสานงานกับ
ผู้ปกครองกรณี
นักเรียนประสบปัญหา
ด้านการเรียน 

 
 

                 

 
(นายสงกรานต์  บุญมี) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 

ปค.5 



ปค.5 
ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดต้ัง หน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจ ตามแผน
ด าเนินการหรือภารกิจ 

อื่นๆที่ส าคัญของหน่วยงาน
ของ รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน  

ที่มีอยู่ 
การประเมินผล  

การควบคุม 
ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

ก าหนดเสร็จ/ 
หน่วยงานที่ รับผิดชอบ 

กลุ่มบริหารนโยบายและ
แผนงาน 
วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อให้ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม  
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ 
2.  เพื่อให้ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการตามข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานพัสดุ /การเงิน  
3. เพื่อให้ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการตามกรอบ
ระยะเวลาในแผนปฏิบัติ
ราชการ   

 
 
 
1.การจัดซื้อ จัดจ้าง 
บางรายการไม่เป็นไปตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด 
2.ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ยังไม่เป็นไปตามแผนท่ี
ก าหนดไว้ 
3. ขั้นตอนการเบิกจ่าย 
ยังไม่เป็นไปตามระบบท่ี
ก าหนดไว้ 

 
 
 
1. ด าเนินการวางแผน 
2. มีการก าหนดเวลาการ
อบรมในแผนปฏิบัติ
ราชการ 
3. มีการจัดเตรียม
เอกสารความรู้เกี่ยวกับ
งานพัสดุและด าเนินการ
มอบให้ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม 
4. มีการจัดซื้อ-จ้างให้
เป็นไปตามระเบียบ 
5. มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง 
6. มีคู่มือข้ันตอนในการ
เบิกจ่ายเงินให้เป็นไป
ตามระบบ 

 
 
 
- โครงการ/กิจกรรมท่ี
ก าหนดไว้มีการปฏิบัติ
ตามแผน ซึ่งสามารถ
ลดความเส่ียงได้  
 

 
 
 
จากการด าเนินงาน
พบว่ายังมีความเส่ียง 
ดังนี ้
1.ไม่สามารถ
ด าเนินการอบรมให้
ความรู้ตาม
ก าหนดเวลาได้ 
2.ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน ยังไม่
เป็นไปตามแผนท่ี
ก าหนดไว้ 
3. บางโครงการ/
กิจกรรมยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนด
ไว ้

 
 
 
1. ปรับแผนการให้ความรู้
เพิ่มเติมเป็นระยะ โดยใช้
เวลาในวาระการประชุม
บุคลากรประจ าเดือน 
2. จัดกิจกรรมการให้
ค าปรึกษาแบบ
กัลยาณมิตร 

 
 
 
- ภายในปีการศึกษา  
- ผู้บริหาร และหัวหน้า
กลุ่มงาน เจ้าหน้าท่ี
การเงิน เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
 
 

 
(นายสงกรานต์  บุญมี) 

                         ผู้อ านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 



ปค.5 
ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดต้ัง หน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจ ตามแผน
ด าเนินการหรือภารกิจ 

อื่นๆที่ส าคัญของหน่วยงาน
ของ รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน  

ที่มีอยู่ 
การประเมินผล การ

ควบคุม 
ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง การควบคุม
ภายใน 

ก าหนดเสร็จ/ 
หน่วยงานที่ รับผิดชอบ 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
-พัฒนาอาคาร/สถานท่ีและ
ส่ิงปลูกสร้าง 
-การดูแลและใช้ประโยชน์ 

1. ระบบไฟฟ้าภายใน
อาคารใช้งานมานาน 
อุปกรณ์บางอย่างช ารุด 
2. เพดานอาคารเรียน ๒ 
ช ารุด 
3. เกิดวาตภัยบริเวณ
โรงเรียน 
4. บุคคลภายนอกเข้ามา
ในบริเวณโรงเรียนนอก
เวลาราชการ 

1. จัดท าโครงการขอ
งบประมาณปรับปรุง 
ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพ
มั่นคง ปลอดภัย 
2. ตรวจสอบดูแล
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
3. จ าท าปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน การตรวจ
ตราดูแลรักษาความ
ปลอดภัย 

1. ผู้บริหารและ
หัวหน้างานก ากับดูแล
ในการหางบประมาณ
ท้ังในระบบและนอก
ระบบ 
2. มีค าส่ังแต่งต้ัง
กรรมการตรวจการใช้
อาคารสถานท่ี/ความ
ปลอดภัย 
3. มีค าส่ังแต่งต้ังเวร
ยามดูแลรักษาความ
ปลอดภัยท้ังกลางวัน
และกลางคืน 

1. อาคารมีการ
ก่อสร้างมาเป็นเวลา
ยาวนาน 
2. ระบบไฟฟ้าในตัว
อาคารบางหลังไม่มี
มาตรฐานพอ 
3. น้ าท่วมบริเวณ
โรงเรียน 
4. เกิดอันตรายจาก
บุคคลภายนอกท่ีเข้ามา
ในบริเวณโรงเรียน 

1. โรงเรียนได้รับ
งบประมาณการปรับปรุง
ซ่อมแซมจากทางราชการ
และได้รับความช่วยเหลือ
จากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมาช่วยเหลือบ้าง 
2. โรงเรียนได้ด าเนินการ
จัดท าโครงการแต่งต้ัง
คณะกรรมการควบคุม
ตรวจสอบดูแลการใช้
อาคารสถานท่ีและส่ิงปลูก
สร้าง 
3. จัดท าปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 

- ภายในปีการศึกษา 
- ผู้บริหารและหัวหน้า
กลุ่มงาน 



 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ 
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆท่ีส าคัญของ
หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเส่ียง การควบคุมภายในท่ีมี
อยู ่

การประเมินผลการ
ควบคุม 

ความเส่ียงท่ียังมอยู่ การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

ก าหนดเสร็จ/หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ 

     4. มีค าส่ังแต่งต้ัง
ผู้รับผิดชอบงานเวรยาม
รักษาการณ์ 
5.ของบประมาณสนับสนุน
ในการปรับปรุงอาคาร
สถานท่ีเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
6. ตัดแต่งกิ่งไม้รอบๆ
บริเวณอาคารเรียน 
7. ส ารวจกระเบ้ืองหลังคา
ทุกอาคารให้มีความ
แข็งแรงมั่นคง 
8. เพิ่มการติดต้ังกล้อง
วงจรปิด 

 

 
          
 

            (นายสงกรานต์  บุญมี) 
                 ผู้อ านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
 
 
 

ปค.5 



ปค.5 
ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดต้ัง หน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจ ตามแผน
ด าเนินการหรือภารกิจ 

อื่นๆที่ส าคัญของหน่วยงาน
ของ รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน  

ที่มีอยู่ 
การประเมินผล การ

ควบคุม 
ความเสี่ยง  
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง การควบคุม
ภายใน 

ก าหนดเสร็จ/ 
หน่วยงานที่ รับผิดชอบ 

กลุ่มอ านวยการ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ครูผู้สอนให้มีองค์ความรู้
รอบด้าน 

1.ครูผู้สอนไม่ได้รับการ
พัฒนาอย่างท่ัวถึงและ
ต่อเนื่อง 
2.การพัฒนาบุคลากรไม่
เกิดประสิทธิภาพ 

1.การให้บุคลากรไป
ศึกษาดูงานจาก
สถานศึกษาอื่นๆท้ัง
ภายในเขตพื้นท่ีและ
นอกเขตพื้นท่ี 
2.การเข้าร่วมการ
อบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของครู 

รายงานการพัฒนา
ตนเอง ซึ่งการพฒันา
บุคลากรสามารถ
พัฒนาศักยภาพของ
ครูผู้สอนส่วนใหญ่ได้
เป็นอย่างดี มีส่วนน้อย
ท่ีการพัฒนายังไม่เกิด
ประสิทธิภาพ จึงควร
จัดให้มีกิจกรรมการ
ควบคุมต่อไป 

1. ครูไม่ได้น าความรู้ท่ี
ได้หลังจากการอบรม
มาพัฒนานักเรียนอย่าง
เต็มศักยภาพ 
  

2. ครูไม่ได้รายงานผล
การปฏิบัติงานหลังจาก
ได้รับการพัฒนาแล้ว 

1. ติดตามและประเมินผล
การพัฒนาบุคลากร 
2. ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
หลังจากท่ีได้รับการพัฒนา
แล้ว 

- ภายในปีการศึกษา  
- ผู้บริหาร และหัวหน้า
กลุ่มงาน 

 

 
(นายสงกรานต์  บุญมี) 

                         ผู้อ านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม



                                                          
 
 

ค าสั่งโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
ที่ 213/2565 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจ าปี 2565 
 

 
    เพื่อให้การด าเนินงานการประเมินผลการควบคุมภายในของโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ประจ าปี 2565 
เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก าหนด อาศัยอ านาจตามข้อ 5 และ ข้อ 8             
ของหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ.2561 ประกอบมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ    
พ.ศ. 2546 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
2547  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการท าหน้าท่ีเกี่ยวกับการประเมินผลการควบคุมภายใน ดังนี้ 

1. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ ประกอบด้วย 
  1.1 นายสงกรานต์ บุญมี  ผู้อ านวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
 1.2 นายอุทิศ  สาธิพา  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 

1.3 นายณรงค์    อุตโม  ครูช านาญการ        กรรมการ 
1.4 นายกิฬาวุฒิ  เผ่าเครื่อง ค าช านาญการ        กรรมการ 
1.5 นางประภัสสร เจนใจ  ครูช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
1.6 นางสุพัตรา  นาแพร่  ครูช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
1.7 นางภัคจิรา  สารทอง  ครูช านาญการพิเศษ        กรรมการและเลขานุการ        

มีหน้าที่  อ านวยการในการประเมินผลและก าหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ให้เป็นไป       
ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561   

2. คณะกรรมการจัดท ารายงานประเมินผลการควบคุมภายในหน่วยงาน 
 2.1 กลุ่มบริหารนโยบายและแผนงาน ประกอบด้วย 
 2.1.1 นางภัคจิรา     สารทอง  ครูช านาญการพิเศษ     ประธานกรรมการ 
 2.1.2 นายบัญชา     อานนท์  ครูช านาญการ           รองประธานกรรมการ 
 2.1.3 นางภรศศิร์ ค าคม  ครูช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
 2.1.4 นายค าพัด สาพันธ์  ครูช านาญการพิเศษ               กรรมการ 
 2.1.5 นางศิวัชญา    ไชยมงคล ครูช านาญการ                กรรมการ 
 2.1.6 นางสาวกรรณิการ์  รินจ้อย  ครูช านาญการ                กรรมการ 
 2.1.7 นางอังคณาภรณ์   นันตาเครือ ครูช านาญการ                กรรมการ 
 2.1.8 นายสวัสด์ิ  ยาปัน  ครูช านาญการ                กรรมการ 
 2.1.9 นางศิริพร      ฟักแก้ว  ครูอัตราจ้าง                 กรรมการ 
 2.1.10 นางสาวธนัชพร บ้านคุ้ม  ครูอัตราจ้าง                กรรมการ
 2.1.11 นางสาวทิวาภรณ์ สมศรี  ครูช านาญการ       กรรรมการและเลขานุการ 



 

 

 2.2 กลุ่มบริหารวิชาการ ประกอบด้วย 
 2.2.1 นางสุพัตรา นาแพร่  ครูช านาญการพิเศษ      ประธานกรรมการ 
 2.2.2 นางจินดา    เช้ือเมืองพาน ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
 2.2.3 นางภรศศิร์ ค าคม  ครูช านาญการพิเศษ               กรรมการ 
 2.2.4 นางอ้อมใจ จันทร์กิเสน ครูช านาญการพิเศษ           กรรมการ 
 2.2.5 นางณัจฉรียา ภาธรธนฤต ครูช านาญการพิเศษ           กรรมการ 
 2.2.6 นายสุรจิต  จิตตางกูร ครูช านาญการ           กรรมการ 
 2.2.7 นายบัญชา  อานนท์  ครูช านาญการ          กรรมการ 
 2.2.8 นายณรงค์กรณ์ ธนานุรักษ์กุล ครูช านาญการ          กรรมการ 

2.2.9 นางสาวทิวาภรณ์ สมศรี   ครูช านาญการ               กรรมการ 
2.2.10 นายสวัสด์ิ ยาปัน   ครูช านาญการ               กรรมการ 
2.2.11  นายพิพิธพัฒน ์ ณ น่าน  ครูช านาญการ         กรรมการ 
2.2.12  นางสาวจินตนา วิยานัน  ครู         กรรมการ 
2.2.13 นางสาวดวงดี แซ่ว่าง  ครูผู้ช่วย         กรรมการ 

 2.2.14 นางสาวปวริศา  วังผา          ครูอัตราจ้าง                 กรรมการและเลขานุการ 

 2.3 กลุ่มบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วย 
 2.3.1 นายกิฬาวุฒิ   เผ่าเครื่อง ครูช านาญการพิเศษ      ประธานกรรมการ 
 2.3.2 นายประพันธ์ ปนยะ  ครูช านาญการ   รองประธานกรรมการ
 2.3.3 นางสาวพัชรา จันทร์ทิพย์ ครูช านาญการพิเศษ           กรรมการ 
 2.3.4 นายค าพัด สาพันธ์  ครูช านาญการพิเศษ           กรรมการ 
 2.3.5 นางเรือนค า ค าโมนะ  ครูช านาญการพิเศษ       กรรมการ 

2.3.6 นายพิพิธพฒัน์   ณ น่าน            ครูช านาญการ         กรรมการ 
2.3.7 นายณรงค์กรณ์ ธนานุรักษ์กุล ครูช านาญการ        กรรมการ 
2.3.8 นายสวัสด์ิ  ยาปัน  ครูช านาญการ        กรรมการ 
2.3.9 นายสุรศักด์ิ คีรีผดุงธรรม ครูช านาญการ                  กรรมการ 
2.3.10 นางพัธน ี วุฒนะเดชกร ครู         กรรมการ 
2.3.11 นายธนกฤต ปิงน้ าโท้ง ครูอัตราจ้าง        กรรมการ 
2.3.12 นางศิริพร ฟักแก้ว  ครูอัตราจ้าง             กรรมการ 
2.3.13 นายปวีณ  พรหมเผ่า ครูอัตราจ้าง               กรรมการ 
2.3.14 นายณัฐวุฒิ มุงเมือง  พี่เล้ียงเด็กพิการ             กรรมการ 
2.3.15 นางกานต์ธีรา      วาเพ็ชร        ครูช านาญการพิเศษ               กรรมการและเลขานุการ 

 2.4 กลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน  ประกอบด้วย 
 2.4.1 นายณรงค์ อุตโม  ครูช านาญการพิเศษ      ประธานกรรมการ 
 2.4.2 นายบัญชา อานนท์  ครูช านาญการ   รองประธานกรรมการ
 2.4.3 นายค าพัด สาพันธ์  ครูช านาญการพิเศษ           กรรมการ 
 2.4.4 นางกานต์ธีรา  วาเพ็ชร  ครูช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
 2.4.5 นางอ้อมใจ จันทร์กิเสน ครูช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
 
 



2.4.6 นายยงยุทธ ตนบุญ  ครูช านาญการ         กรรมการ 
2.4.7 นายประพันธ์        ปนยะ  ครูช านาญการ        กรรมการ 
2.4.8 นางสาวกรรณิการ์ รินจ้อย  ครูช านาญการ        กรรมการ 
2.4.9 นางสาวทิวาภรณ์    สมศรี  ครูช านาญการ        กรรมการ 
2.4.10 นายอิทธิกร มาฟู  พนักงานราชการ           กรรมการ 
2.4.11 นางสาวชนมน ยอดอ้อย ครูอัตราจ้าง        กรรมการ 
2.4.12 นางรัตนา          อานนท์  พนักงานราชการ                กรรมการและเลขานุการ 

 2.5 กลุ่มงานอ านวยการ ประกอบด้วย 
 2.5.1 นางประภัสสร เจนใจ  ครูช านาญการพิเศษ      ประธานกรรมการ 
 2.5.2 นางศิวัชญา ไชยมงคล ครูช านาญการ   รองประธานกรรมการ
 2.5.3 นางพิมพา สารเร็ว  ครูช านาญการพิเศษ           กรรมการ 
 2.5.4 นางจุไรวรรณ   บุญธีระเลิศ ครูช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
 2.5.5 นางสาวชุดาภรณ์ แท่นอ่อน ครูช านาญการพิเศษ       กรรมการ 

2.5.6 นายณรงค์กรณ์ ธนานุรักษ์กุล ครูช านาญการ           กรรมการ 
2.5.7 นายบัญชา   อานนท์  ครูช านาญการ           กรรมการ 
2.5.8 นายสุรจิต   จิตตางกูร ครูช านาญการ        กรรมการ 
2.5.9 นายยงยุทธ ตนบุญ  ครูช านาญการ        กรรมการ 
2.5.10 นางสาวกรรณิการ์รินจ้อย  ครูช านาญการ         กรรมการ 
2.5.11 นางอังคณาภรณ์ นันตาเครือ ครูช านาญการ        กรรมการ 
2.5.12 นายสวัสด์ิ ยาปัน  ครูช านาญการ        กรรมการ 
2.5.13 นางสาวดวงดี แซ่ว่าง  ครูผู้ช่วย         กรรมการ 
2.5.14 นางรัตนา    อานนท์  พนักงานราชการ        กรรมการ

 2.5.15 นางสาวปวริศา   วังผา  ครูอัตราจ้าง        กรรมการ 
2.5.16 นางศิริพร ฟักแก้ว  ครูอัตราจ้าง        กรรมการ 
2.5.17 นางสาวธนัชพร บ้านคุ้ม  ครูอัตราจ้าง           กรรมการ 
2.5.18 นางนิตยา เครือธิ  เจ้าหน้าท่ีธุรการ        กรรมการ 
2.5.19 นางณัจฉรียา   ภาธรธนฤต ครูช านาญการพิเศษ            กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  พัฒนาระบบและปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในระดับสถานศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์          
ท่ีกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานภาครัฐ        
พ.ศ.2561 และรวบรวมกล่ันกรองพร้อมสรุปผลการประเมินตามแบบ ปค.1, แบบ ปค.4, แบบ ปค.5       
และแบบติดตาม ปค.5 เสนอต่อผู้บริหารลงนาม  

 ท้ังนี้ ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเอาใจใส่และเต็มความสามารถ เพื่อให้การด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนและสถานศึกษาเป็นส าคัญ 

   ส่ัง ณ วันท่ี  17  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

          
 
          ( นายสงกรานต์  บุญมี ) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
 
 


