
 

 

แบบ ปค. 5 

โรงเรียนนครชมุพทิยา รัชมังคลาภเิษก 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สําหรบัระยะเวลาการดาํเนนิงานสิน้สดุ  ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 

(๓) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หนวยงานของ

รัฐหรือภารกิจตามแผนการดาํเนนิการ 
หรือภารกิจอ่ืนๆ ทีส่ําคญัของหนวยงาน

ของรัฐ/วัตถุประสงค 

(๔) 
ความเสี่ยง 

(๕) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู 

(๖) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(๗) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

(๘) 
การปรบัปรุง 

การควบคุมภายใน 

(๙) 
หนวยงาน 

ทีร่บัผดิชอบ 

งานวัดผลประเมินผล 
วัตถุประสงค 
1. เพ่ือเปนแนวปฏิบัติที่ถูกตองของการ
วัดผลประเมินผล 
2. เพ่ือเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลการ
ดําเนินงาน 
 

1. ผลการเรียนของ
ผูเรียนมีการพัฒนา
พัฒนานอย 
 
  

1.แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานวัดผล
ประเมินผล 

2.กําหนดโครงสรางภาระ
งาน  ปฏิทินการวัดผล
ประเมินผล และโครงการ
งานวัดผลประเมินผล 

3.ดําเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม 

4.ติดตาม  ตรวจสอบผล
การดําเนินงานตาม
โครงการเปนระยะอยาง
ตอเนื่อง 

5.สรุปและรายงานผล
ลการดําเนินงาน 

จากการติดตาม
ประเมินโครงการมี
การปฏิบัติซึ่งสามารถ
ลดความเสี่ยงไดแต
ยังไมบรรลุ
วัตถุประสงคที่วางไว
ครบถวน 

 

การดําเนินงานยังไม
สามารถลดความ
เสี่ยงลงไดเน่ืองจาก 
1. ผูเรียนขาดความ
ใสใจ สนใจในการ
พัฒนาผลการเรียน  

1. กระตุนใหผูเรียน  
ใสใจ สนใจ  ให
ความสําคัญในการ
เรียนมากขึ้น 
2. เชิญวิทยากร  
บรรยายให 
ความรู 
3. เผยแพรขอมูล  
ขาวสาร ใน 
การวัดผล 
 

30 กันยายน 2563 
(นางสาวฉัตรชฎา 
จันทรเจียวใช) 
ฝายบริหารวิชาการ 
 
 
 
 
 

 

  วาที่รอยตรี  
                       (ประสพโชค  โพธ์ิทอง) 
                                                                            ผูอํานวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 



 

 

                                                                      วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 
แบบ ปค. 5 

โรงเรียนนครชมุพทิยา รัชมังคลาภเิษก 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สําหรบัระยะเวลาการดาํเนนิงานสิน้สดุ  ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 

(๓) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หนวยงานของ

รัฐหรือภารกิจตามแผนการดาํเนนิการ 
หรือภารกิจอ่ืนๆ ทีส่ําคญัของหนวยงาน

ของรัฐ/วัตถุประสงค 

(๔) 
ความเสี่ยง 

(๕) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู 

(๖) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(๗) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

(๘) 
การปรบัปรุง 

การควบคุมภายใน 

(๙) 
หนวยงาน 

ทีร่บัผดิชอบ 

งานบริการอาคารสถานที่ 
วัตถุประสงค 
๑. เพ่ือการดําเนินงานที่ถูกตองตามระเบียบ 
๒. เพ่ือประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
 
 

1. การพัฒนางานการ
บริการอาคารสถานที่ไม
เปนไปตามแผน 
 

๑. สํารวจพัฒนา 
ปรับปรุงซอมบํารุง 
รักษาความสะอาด
บางครั้ง  มีความจําเปน
เรงดวนตองกระทําทันที่ 
เชน งานประปา ไฟฟา  
เปนตน แตหนวยงานไม
มีวัสดุ /อุปกรณ ในการ
ซอมแซม ขาดเงินสํารอง
จายในการ ซื้อ/จาง 

สถานที่และ
สิ่งแวดลอม ภายใน
โรงเรียนมีความ
สวยงาม มีปญหาที่
เกิดขึ้นนอยลงและ
การซอมบํารุง 
ซอมแซม สามารถทํา
ไดอยางรวดเร็วทัน
ตามเวลาที่กําหนด 

การบริการอาคาร
สถานที่ไมเปนไป
ตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน เน่ืองจาก 
- เงินที่ใชในการซอม
บํารุงมีจํานวนจํากัด 
ซึ่งในกรณีทีก่าร
ซอมแซมที่เรงดวน
ใชเงินจํานวนมาก
หรือเปนการ
ซอมแซมเรงดวนที่มี
มูลคาสูง จึงไม
เพียงพอในการซอม
บํารุง 

1. สนับสนุน
งบประมาณในการ
พัฒนาอาคาร
สถานที่ใหเปนไป
ตามแผน 
2. การขออนุมติัเงิน
หรือการเบิกจาย
งบประมาณแตละ
ครั้งใหมีความ
รวดเร็วและคลองตัว
มากขึ้น 

30 กันยายน 2563 
นายธนาธิป อุบลออน 
หัวหนางานอาคาร
สถานที ่

  วาที่รอยตรี  
                       (ประสพโชค  โพธ์ิทอง) 



 

 

                                                                            ผูอํานวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 
                                                                       วันที ่30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 

แบบ ปค. 5 

โรงเรียนนครชมุพทิยา รัชมังคลาภเิษก 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สําหรบัระยะเวลาการดาํเนนิงานสิน้สดุ  ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 

 
(๓) 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หนวยงานของ
รัฐหรือภารกิจตามแผนการดาํเนนิการ 

หรือภารกิจอ่ืนๆ ทีส่ําคญัของหนวยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค 

(๔) 
ความเสี่ยง 

(๕) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู 

(๖) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(๗) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

(๘) 
การปรบัปรุง 

การควบคุมภายใน 

(๙) 
หนวยงาน 

ทีร่บัผดิชอบ 

การพฒันาประสทิธิภาพงานพสัด ุ
วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม  
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
2. เพ่ือใหผูรับผิดชอบดําเนินการตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานพัสดุ   
3.เพ่ือใหผูรับผดิชอบดําเนินการตามกรอบ
ระยะเวลาในแผนปฏิบัติราชการ   

1. บางกิจกรรมไม
สามารถปฏิบัติได
เน่ืองจากมีปจจัยภาย
นอกเหนือการควบคุม
ทําใหลาชาไมสามารถ
จัดซื้อ-จัดจางไดทัน
กําหนด 
2. ไมศึกษากรอบ
ระยะเวลาใน
แผนปฏิบัติราชการ
โรงเรียน 
  

1. ดําเนินการวางแผน 
2. มีการกําหนดเวลาการอบรม
ในแผนปฏิบัติราชการ 
3. มีการจัดเตรียมเอกสาร
ความรูเกี่ยวกับงานพัสดุและ
ดําเนินการมอบใหผูรับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรมแตไมสามารถ
จัดการอบรมไดตามแผน 
4. มีการจัดซ้ือ-จางตามระเบียบ 
แตขั้นตอนการดําเนินงานยังไม
เปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว 
5. มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 

กิจกรรมที่กําหนด
ไวมีการปฏิบัติ ซึ่ง
สามารถลดความ
เสี่ยงได  แตยังไม
บรรลุวัตถุประสงค
ที่กําหนดไว 
 

จากการดําเนินงาน
พบวายังมีความ
เสี่ยง ดังน้ี 
1.ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน ยังไม
เปนไปตามแผนที่
กําหนดไว 

1. ปรับแผนการให
ความรูเพ่ิมเติมเปน
ระยะ โดยใชเวลา
ในวาระการประชุม
บุคลากร
ประจําเดือน 
2. จัดกิจกรรมการ
ใหคําปรึกษาแบบ
กัลยาณมิตร 

เดือนละ 1 ครัง้ 
(นางสาวธนาภรณ 
การะแบก) 
 
 
 
ตลอดปงบประมาณ 
(นายพิชัย  ระเกตุ) 

 

  วาที่รอยตรี  



 

 

                       (ประสพโชค  โพธ์ิทอง) 
                                                                            ผูอํานวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 
                                                                       วันที ่30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 
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