ที่ ศธ ๐๔๒๙๑.๓๓/ ๔๔๗

โรงเรียนราชวินิตบางเขน
๒๒/๑๘ ซอยงามวงศ์วาน ๔๓
ถนนงามวงศ์วาน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง

การจัดส่งรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒
อ้างถึง หนังสือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ ที่ ศธ ๐๔๒๙๑/๔๓๖๗
ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๑)
๒. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)
๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)
๔. รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕)

จานวน ๑ ชุด
จานวน ๑ ชุด
จานวน ๑ ชุด
จานวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ ได้แจ้งให้
ทางโรงเรี ย นราชวิ นิ ต บางเขน ด าเนิ น การจั ด ท ารายงานการติ ด ตามประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายใน ประจ า
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แล้วจัดส่งให้กับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ กษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ ภายใน
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
ในการนี้ โรงเรียนราชวินิตบางเขนได้ดาเนินการจัดทารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แล้วเสร็จ ดังรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายธัญวิชญ์ ไตรรัตน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน
กลุ่มบริหารงบประมาณ
โทร. ๐ ๒๕๙๑ ๗๙๕๙
โทรสาร ๐ ๒๕๙๑ ๑๔๔๕

แบบ ปค. ๑
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒
โรงเรียนราชวินิตบางเขนได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกาหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรั ฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ความมั่นใจ
อย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดาเนินงานที่มี
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส
รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
จากผลการประเมินดังกล่าว โรงเรียนราชวินิตบางเขน เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงาน
มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้การกากับและดูแลของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒
อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กาหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปฏิทิน
ถัดไป สรุปได้ดังนี้
กลุ่มบริหารวิชาการ
การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกาหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
๑.๑ ขาดความพร้อมในด้านอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เช่น โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์
เเท็บเล็ตแบบสัมผัส และโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น
๑.๒ สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร ทาให้การจัดการเรียนการสอนเกิดความขัดข้อง
๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
๒.๑ งานพั ฒ นาสื่ อ นวั ต กรรม และเทคโนโลยี จั ด เตรี ย มอุ ป กรณ์ ส าหรั บ การจั ด การเรี ย น
การสอน เพื่อให้ครูผู้สอนยืมและนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
๒.๒ ปรับปรุงสัญญาณระบบอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียนให้ดีขึ้นและครอบคลุมบริเวณที่ใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน

กลุ่มบริหารทัว่ ไป
งานกิจการนักเรียน
โครงการทาดีมีสุขลูก รนบ. การทาบัตรนักเรียน
๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกาหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
๑.๑ การจัดทาบัตรนักเรียนดาเนินการโดยบริษัทภายนอก ซึ่งทางบริษัทไม่สามารถรับทาบัตร
นักเรียนได้หากมีจานวนบัตรไม่ถึงเกณฑ์
๑.๒ งบประมาณที่ใช้ในการทาบัตรนักเรียนจะตั้งเบิกตามใบเสร็จที่ทางบริษัทได้เสนอราคามา
ตามจานวนบัตรที่ได้จัดทาและตามระยะเวลาที่กาหนด
๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
๒.๑ ประสานงานกับบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอนเน็คเทรด จากัด ซึ่ งเป็นบริษัทผู้ผลิต
เครื่องพิมพ์บัตรนักเรียน
๒.๒ ทาบันทึกข้อความเสนอผู้อานวยการโรงเรียนเพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์บัตรนักเรียน หมึกและ
บัตรเปล่า
๒.๓ ติดตั้งเครื่องพิมพ์บัตรนักเรียนที่กลุ่มบริหารทั่วไป
๒.๔ เจ้าหน้าที่ของบริษัทสาธิตและอบรมวิธีการใช้งานให้แก่คุณครูผู้รับผิดชอบการทาบัตร
นักเรียน
๒.๕ ติดตามผลการดาเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
กลุ่มบริหารงานบุคคล
งานพัฒนาบุคลากร
๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกาหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
๑.๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษาขาดความสนใจในการเข้าร่วมอบรมเรื่องการขอมีหรือเลื่อน
วิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ (วPA)
๑.๒ ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาผู้ เ ข้ า ร่ ว มอบรมออนไลน์ ไ ม่ ไ ด้ จั ด ท าสรุ ป รายงานผล
การเข้าร่วมอบรม
๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
๒.๑ ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการจัดอบรมการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ (วPA)
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
๒.๒ กากับติดตามการจัดทารายงานเข้าร่วมการอบรม
๒.๓ วางแผนการจัดอบรมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องแนวปฏิบัติในการขอมีหรือ
เลื่อนวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ (วPA) ในปีงบประมาณถัดไป

กลุ่มบริหารงบประมาณ
งานการเงินและงานพัสดุ
๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกาหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
๑.๑ สถานที่จัดเก็บพัสดุที่เสื่อมสภาพรอจาหน่ายมี ไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถรวบรวมพัสดุที่
ช ารุ ด ได้ ท าให้ ก ารจ าหน่ า ยพั ส ดุ ไ ม่ เ ป็ น ไปตามขั้ น ตอนที่ ก าหนดไว้ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
พ.ศ.๒๕๖๐
๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
๒.๑ สารวจตรวจสอบพัสดุที่เสื่อมสภาพชารุดอย่างสม่าเสมอ
๒.๒ จาหน่ายพัสดุควรดาเนินการมากกว่า ปีละ ๒ ครั้ง
๒.๓ จัดหาสถานที่เก็บวัสดุครุภัณฑ์ที่รอการจาหน่าย และรวบรวมพัสดุที่ชารุดรอการจาหน่าย
ไว้ที่เดียวกัน

ลายมือชื่อ........................................................
(นายธัญวิชญ์ ไตรรัตน์)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน
วันที่ ๑๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ ปค. ๔
โรงเรียนราชวินิตบางเขน
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาดาเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม
โรงเรียนราชวินิตบางเขนมีการสร้างบรรยากาศ
ของการควบคุ ม เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรภายในองค์ ก รเกิ ด
ทัศนคติที่ดีและเข้าใจถึงความสาคัญของการควบคุม
ภายใน มีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาบุคลากร
ที่ รั บ ผิ ด ชอบงานควบคุ ม ภายในโดยการเข้ า รั บ
การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ เสริ ม สร้ า งความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนิ น งาน ระบุ ข อบเขตหน้ า ที่
ความรั บ ผิ ด ชอบอย่ า งชั ด เจน รวมทั้ ง ฝ่ า ยบริ ห ารมี
การบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมมาภิบาล
มุ่งเน้น การปฏิบัติง านด้ว ยความซื่ อสั ต ย์ สุ จ ริตและ
โปร่งใส ยึดประโยชน์ของราชการเป็นสาคัญ
๒. การประเมินความเสี่ยง
โ ร ง เ รี ย น ร า ช วิ นิ ต บ า ง เ ข น มี ก า ร ก า ห น ด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชั ดเจนในการประเมิน
ความเสี่ ย งที่ ส อดคล้ อ งและเชื่ อ มโยงกั บ วิ สั ย ทั ศ น์
ภารกิจและเป้าประสงค์ของโรงเรียนกาหนดไว้อย่าง
เหมาะสม มีการระบุความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายใน
และภายนอกที่ อ าจมี ผ ลกระทบต่ อ การปฏิ บั ติ ง าน
และการบรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียน
๓. กิจกรรมการควบคุม
โรงเรี ย นราชวิ นิ ต บางเขน มี แ นวทางในการจั ด
กิจกรรมการควบคุมและวิธีปฏิบัติงานที่ทาให้มั่นใจว่า
เมื่อนาไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์
ที่กาหนดไว้ ระบบการควบคุมภายในชี้ให้ผู้ปฏิบัติงาน
เห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติ งานเพื่อให้
เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์

สภาพแวดล้อมการควบคุมของโรงเรียนราชวินิต
บางเขน มีความเหมาะสมและมีส่วนส่งผลทาให้ระบบ
การควบคุ ม ภายในของโรงเรี ย นมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สาหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการกาหนด
ขอบเขตหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบให้ เ จ้ า หน้ า ที่
ผู้ปฏิบัติงานแต่ละตาแหน่งไว้อย่างชัดเจน
ทั้งนี้ การติดตามและตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน
ยั ง ต้ อ งวางแผนและพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและเป็ น
ปัจจุบัน

โรงเรี ย นราชวิ นิ ต บางเขน มี ก ารติ ด ตามและ
ประเมินความเสี่ยง ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคตจากปัจจัยต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางป้องกันและ
บริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทั้ง
ภายในและภายนอกองค์ ก รโดยใช้ แ บบประเมิ น
การควบคุมภายในด้วยตนเอง (CSA)
ได้อย่าง
เหมาะสม
ในภาพรวมโรงเรี ย นราชวิ นิ ต บางเขนมี ก ารจั ด
กิ จ กรรมควบคุ ม ที่ เ หมาะสมเกิ ด ผลส าเร็ จ ตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ โดยกาหนดให้จัดกิจกรรม
ควบคุ ม เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการปฏิ บั ติ ง านตามปกติ
รวมทั้งมีการกากับ ติดตามและประเมินผล

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร
มี ร ะ บ บ ข้ อ มู ล ส า ร ส น เ ท ศ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
การปฏิบัติงานที่เหมาะสมและสามารถสื่อสารไปยัง
ฝ่ายบริหาร ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ไ ด้รับข้อมูล
ส า ร ส น เ ท ศ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต า ม
ความรั บ ผิ ด ชอบได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ท ธิ ผ ล บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโรงเรี ย น
เช่ น การประชาสั ม พั น ธ์ การจั ด การเรี ย นการสอน
รูปแบบออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา ๒๐๑๙ การรายงานผล
การปฏิ บั ติ ง าน ติ ด ตามผลการด าเนิ น งานผ่ า น
แอปพลิ เ คชั น ไลน์ โ รงเรี ย นและเว็ บ ไซต์ โ รงเรี ย น
ราชวินิตบางเขน www.rvb.ac.th การใช้ระบบ
Student Care สาหรับการติดตามการขาด ลา
มาสายของนักเรียน การจัดเก็บข้อมูลบนฐานข้อมูล
ออนไลน์ของโรงเรียน เป็นต้น
๕. กิจกรรมการติดตามผล
โรงเรี ย นราชวิ นิ ต บางเขน มี ก ารติ ด ตาม
ประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายในและการปฏิ บั ติ ง าน
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงท าให้เป็นระบบส่ วนหนึ่งของ
กระบวนการปฏิ บั ติ ง านของโรงเรี ย นและน าผล
การติ ด ตามประเมิ น ผลมาปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาอย่ า ง
ต่อเนื่อง

ผลการประเมิน/ข้อสรุป
โรงเรี ย นราชวิ นิ ต บางเขนมี ข้ อ มู ล สารสนเทศ
ผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ย เป็ น ระบบงานควบคุ ม ภายใน
ออนไลน์ ส ามารถใช้ ง านได้ อ ย่ า งครอบคลุ ม ทั้ ง
การประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล ส ารส นเท ศต่ า ง ๆ
บุค ลากรสามารถการจั ด การเรี ยนการสอนรู ปแบบ
ออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรั ส โคโรนา ๒๐๑๙ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ฐานข้อมูลรายงานการประเมินผล การแลกเปลี่ยน
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับระบบควบคุมและภายนอก
โรงเรียน สะดวกต่อผู้ใช้ และผู้บริหารสาหรับใช้เป็น
ข้ อ มู ล สารสนเทศที่ ช่ ว ยในการบริ ห ารจั ด การ
สถานศึกษา

มี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผล และรายงานผล
การปฏิบัติงานด้วยระบบ PDCA โดยผู้บริหารสามารถ
ติดตามผลการปฏิบัติงานของระบบการควบคุมภายใน
ได้อย่างต่อเนื่องด้วยระบบงานควบคุมภายในออนไลน์
มี ก ารจั ด ท ารายงานผลการประเมิ น เป็ น ฐานข้ อ มู ล
เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศในการกาหนดแผนปฏิบัติ
งานการปรับปรุงพัฒนาในปีงบประมาณต่อไป

ผลการประเมินโดยรวม
โรงเรียนราชวินิตบางเขน มีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ สรุปโดย
ภาพรวมว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลั กเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สาหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กาหนด มีระบบการควบคุมที่เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตาม ยังมีองค์ประกอบการควบคุมบางประเด็นที่พบว่ายังมีจุดอ่อนอย่างมีนัยสาคัญ ซึ่งจะต้องปรับปรุง
กิจกรรมการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น และกาหนดวิธีการหรือแผน
การปรับปรุง การควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อไป
ลายมือชื่อ…......................................................
(นายธัญวิชญ์ ไตรรัตน์)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน
วันที่ ๑๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โรงเรียนราชวินิตบางเขน
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาการดาเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่น ๆ ทีส่ าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
กลุ่มบริหารวิชาการ
การจัดการเรียนการสอนภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อจัดรูปแบบการเรียนการสอน
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙
๒. เพื่อจัดการเรียนการสอนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

แบบ ปค.๕

ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ทีย่ งั มีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

กาหนดเสร็จ/
หน่วยงานรับผิดชอบ

ความไม่พร้อมใน
การจัดการเรียน
การสอนในรูปแบบ
ผสมผสาน (Blending
Learning) หรือ
การเรียนรูปแบบ
ออนไลน์ (Online)
พร้อมกับการเรียน
ที่โรงเรียน (On-Site)

๑. ดาเนินการประชุม
วางแผนดาเนินงานกับ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
๒. ดาเนินการออกคาสั่ง
แต่งตั้งคณะทางาน
๓. ดาเนินการประชุม
เพื่อชี้แจงคณะกรรมการ
๔. ดาเนินงานและ
มอบหมายหน้าที่
รับผิดชอบ
๕. คณะทางาน
ดาเนินงานตามแผน
การดาเนินงานที่วางไว้
๖. ดาเนินการประชุม
เพื่อติดตาม แก้ไข และ
สรุปการดาเนินงาน

กิจกรรมการควบคุม
ที่กาหนดไว้
มีการวางแผน
การปฏิบัติงาน และ
ได้ดาเนินการตาม
แผน ซึ่งสามารถลด
ความเสี่ยงได้
แต่ขาดประสิทธิภาพ

๑. ขาดความพร้อมใน
ด้านอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การจัดการเรียน
การสอน เช่น โน้ตบุ๊ก
คอมพิวเตอร์ เเท็บเล็ต
แบบสัมผัส และ
โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น
๒. สัญญาณ
อินเทอร์เน็ตไม่เสถียร
ทาให้การจัด การเรียน
การสอนเกิด
ความขัดข้อง

๑. งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีจัดเตรียมอุปกรณ์
สาหรับการจัดการเรียนการสอน
เพื่อให้ครูผู้สอนยืมและนาไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอน
๒. ปรับปรุงสัญญาณระบบ
อินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียน
ให้ดีขึ้นและครอบคลุมบริเวณ
ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
๑. งานพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยี
๒. กลุ่มบริหารวิชาการ

โรงเรียนราชวินิตบางเขน (ต่อ)
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาการดาเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่น ๆ ทีส่ าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
กลุ่มบริหารงานบุคคล
การพัฒนาบุคลากร
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจให้กับ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการขอมีหรือ
เลือ่ นวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ (วPA)

ความเสี่ยง

ครูและบุคลากรทาง
การศึกษาขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวปฏิบัติในการขอมี
หรือเลื่อนวิทยฐานะ
เกณฑ์ใหม่ (วPA)

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

๑. ประชุมวางแผน
ดาเนินงานภายใน
กลุ่มบริหาร
๒. ประสานงานกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ทีย่ งั มีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

กิจกรรมการควบคุม
ที่กาหนดไว้มี
การปฏิบัติที่สามารถ
ลดความเสี่ยงได้ใน
ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอต่อ
การบรรลุผลสาเร็จ

จากการดาเนินงานพบว่า

๑. ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของ

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ยังมีความเสี่ยง คือ

การจัดอบรมการขอมีหรือ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ครูและบุคลากรทาง

เลื่อนวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่

การศึกษาขาดความเข้าใจ (วPA) จากหน่วยงานที่
เกี่ยวกับแนวปฏิบัติใน

เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

การขอมีหรือเลื่อน

๒. กากับติดตามการจัดทา

ข้อมูลการจัดการอบรม

วิทยฐานะเกณฑ์ใหม่

รายงานเข้าร่วมการอบรม

๓. ประชาสัมพันธ์

(วPA) เนื่องจาก

การจัดอบรมออนไลน์

๑. ครูและบุคลากรทาง

ของหน่วยงานต่าง ๆ

การศึกษาขาด

ให้แก่ครูและบุคลากร

ความสนใจ ในการเข้า

ทางการศึกษาทราบ

ร่วมอบรมเรื่องการขอมี

๓. วางแผนการจัดอบรมคณะ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เรื่ อ งแนวปฏิ บั ติ ใ นการขอมี
หรือเลื่อนวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่
(วPA) ในปีงบประมาณถัดไป

๔. มอบหมายให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
จัดส่งรายงานผลการเข้า
ร่วมอบรมออนไลน์

หรือเลื่อนวิทยฐานะ

เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบ

แบบ ปค.๕

เกณฑ์ใหม่ (วPA)
๒. ครูและบุคลากรทาง
การศึกษาผู้เข้าร่วมอบรม
ออนไลน์ไม่ได้จัดทาสรุป
รายงานผลการเข้าร่วม
อบรม

กาหนดเสร็จ/
หน่วยงานรับผิดชอบ

โรงเรียนราชวินิตบางเขน (ต่อ)
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาการดาเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่น ๆ ทีส่ าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
กลุ่มบริหารทั่วไป
โครงการทาดีมีสุขลูก รนบ.
การทาบัตรนักเรียน
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงตัวตน
การเป็นนักเรียนโรงเรียนราชวินิต
บางเขน
๒. เพื่อใช้เป็นหลักฐานใน
การติดต่อกับโรงเรียน
๓. เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

ความเสี่ยง

การจัดทาบัตรนักเรียน
ใหม่ กรณีนักเรียนที่
รายชื่อตกหล่น และ
นักเรียนที่ทาบัตรสูญ
หายมีความล่าช้า โดย
นักเรียนที่มี
ความประสงค์ทาบัตร
ใหม่ ต้องรอปี
การศึกษาถัดไป

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ทีย่ งั มีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

๑. ประชุมวางแผน
ดาเนินการและแต่งตั้ง
คณะทางาน
๒. วิเคราะห์สาเหตุของ
ปัญหา
๓. ประชาสัมพันธ์ให้
นักเรียนทราบถึง
แนวทางขั้นตอนใน
การปฏิบัติ
๔. คณะทางาน
ดาเนินงานตามแผนที่
กาหนดไว้
๕. การประเมินผล
การทางานและติดตาม
เพื่อนาไปสู่การแก้ไข
ปัญหา

จากการควบคุมที่มี
อยู่พบว่ามีข้อจากัด
เรื่อง เกณฑ์
การจัดทาบัตร
นักเรียนกับบริษัท
ภายนอก จึงยังไม่
สามารถควบคุม
ความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้

นักเรียนไม่สามารถทา
บัตรนักเรียนได้ภายใน
ปีการศึกษาเนื่องจาก
๑. การจัดทาบัตร
นักเรียน ดาเนินการโดย
บริษัทภายนอก ซึ่งทาง
บริษัทไม่สามารถรับทา
บัตรนักเรียนได้หากมี
จานวนบัตรไม่ถึงเกณฑ์
๒. งบประมาณที่ใช้ใน
การทาบัตรนักเรียนจะ
ตั้งเบิกตามใบเสร็จที่
ทางบริษัทได้เสนอราคา
มา ตามจานวนบัตรที่ได้
จัดทา

๑. ประสานงานกับบริษัท
อินเตอร์เนชั่นแนล คอนเน็ค
เทรด จากัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิต
เครื่องพิมพ์บัตรนักเรียน
๒. ทาบันทึกข้อความ
เสนอผู้อานวยการโรงเรียนเพื่อ
จัดซื้อเครื่องพิมพ์บัตรนักเรียน
หมึกและบัตรเปล่า
๓. ติดตั้งเครื่องพิมพ์บัตร
นักเรียนที่กลุ่มบริหารทั่วไป
๔. เจ้าหน้าที่ของบริษัทสาธิต
และอบรมวิธีการใช้งานให้แก่
คุณครูผู้รับผิดชอบการทาบัตร
นักเรียน

แบบ ปค.๕

กาหนดเสร็จ/
หน่วยงานรับผิดชอบ

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป

โรงเรียนราชวินิตบางเขน (ต่อ)
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาการดาเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่น ๆ ทีส่ าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
กลุ่มบริหารงบประมาณ
งานพัสดุ
วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ ก ารจ าหน่ า ยพั ส ดุ เ ป็ น ไป
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐

ความเสี่ยง

การจาหน่ายพัสดุ
ที่เสื่อมสภาพไม่เป็นไป
ตามขั้นตอนที่กาหนด
ไว้ในพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้าง
พ.ศ. ๒๕๖๐

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ทีย่ งั มีอยู่

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ในการตรวจสอบพัสดุ
ประจาปี
๒. ดาเนินการตรวจสอบ
พัสดุประจาปี
๓. รายงานผล
การตรวจสอบพัสดุ
ประจาปี
๔. แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบหาข้อเท็จจริง
๕. รายงานผลการสอบหา
ข้อเท็จจริงถึงสาเหตุ
๖. อนุมัติจาหน่ายพัสดุ
๗. จัดทาแบบสรุป
การจาหน่ายพัสดุ

การควบคุมที่กาหนด

จากการดาเนินงาน

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

แบบ ปค.๕

กาหนดเสร็จ/
หน่วยงานรับผิดชอบ

๑. สารวจตรวจสอบพัสดุที่
๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
ไว้ เมื่อปฏิบัติแล้ว
พบว่ายังมีความเสี่ยงคือ เสื่อมสภาพชารุดอย่างสม่าเสมอ งานพัสดุ
๒. จาหน่ายพัสดุควรดาเนินการ กลุ่มบริหารงบประมาณ
สามารถลด
สถานที่จัดเก็บพัสดุที่
มากกว่า ปีละ ๒ ครั้ง
ความเสี่ยงได้ แต่ยัง เสื่อมสภาพ รอจาหน่าย
๓. จัดหาสถานที่เก็บวัสดุ
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ มีไม่เพียงพอ จึงไม่
ครุภัณฑ์ที่รอการจาหน่าย
ที่กาหนดไว้
สามารถรวบรวมพัสดุที่
และรวบรวมพัสดุที่ชารุดรอ
ชารุดได้ ทาให้
การจาหน่ายไว้ที่เดียวกัน
การจาหน่ายพัสดุไม่
เป็นไปตามขั้นตอนที่
กาหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้าง
พ.ศ.๒๕๖๐

แบบ ปค.๕

โรงเรียนราชวินิตบางเขน (ต่อ)
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาการดาเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่น ๆ ทีส่ าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
กลุ่มบริหารงบประมาณ
งานพัสดุ
(ต่อ)

ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ทีย่ งั มีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

กาหนดเสร็จ/
หน่วยงานรับผิดชอบ

เพื่อนาไปวางแผน
การจาหน่ายพัสดุใน
ปีงบประมาณต่อไป

ลายมือชื่อ........................................................
(นายธัญวิชญ์ ไตรรัตน์)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน
วันที่ ๑๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบติดตาม ปค. ๕

โรงเรียนราชวินิตบางเขน
รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆที่สาคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
กลุ่มบริหารวิชาการ
การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ให้ไม่ต่ากว่าค่าเป้าหมายของ
โรงเรียน
๒. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนของโรงเรียนในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้

ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ทีย่ งั มีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

กาหนดเสร็จ/
หน่วยงานรับผิดชอบ

วิธีการติดตาม
และสรุปผล
การประเมิน/ข้อคิดเห็น

ผลสัมฤทธิ์
การทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ของโรงเรียนยังไม่
เป็นไปตามค่า
เป้าหมาย

๑. ดาเนินการประชุม
วางแผนดาเนินงานกับ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
๒. ดาเนินการออกคาสั่ง
แต่งตั้งคณะทางาน
๓. ดาเนินการประชุม
เพื่อชี้แจงคณะกรรมการ
๔. ดาเนินงานและ
มอบหมายหน้าที่
รับผิดชอบ
๕. คณะทางาน
ดาเนินงานตามแผน
การดาเนินงานที่วางไว้
๖. ดาเนินการประชุม
เพื่อติดตาม แก้ไข และ
สรุปการดาเนินงาน

กิจกรรมการควบคุมที่
กาหนดไว้มีการวาง
แผนการปฏิบัติงาน
และได้ดาเนินการตาม
แผนซึ่งสามารถลด
ความเสี่ยงได้
แต่ขาดประสิทธิภาพ

๑. ในการจัดการเรียน
การสอน พบว่ามี
นักเรียนบางส่วนยัง
ขาดความคงทน
ในการเรียนดังนั้นเมื่อ
มีการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET)
นักเรียนจึงไม่สามารถ
ทาแบบทดสอบได้
๒. นักเรียนขาดทักษะ
ในการทาแบบทดสอบ
ทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) เนื่องจาก
เป็นรูปแบบ
ที่ไม่คุ้นเคย

๑. ครูผู้สอนต้องปรับ
วิธีการสอน แบบ
Active Learning
เพื่อสร้างความคงทน
ในการเรียนให้กับ
นักเรียน
๒. ครูผู้สอนมี
การทบทวนสรุป
ความรู้ หรือการติว
เข้มเพื่อให้นักเรียนได้
มีโอกาสฝึกทักษะ
การทาแบบทดสอบ
๓. การฝึกให้นักเรียน
ทาแบบทดสอบใน
รูปแบบที่ใช้ใน
แบบทดสอบ
ทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
๑. ครูผู้สอน
๒. หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้
๓. งานวัดประเมินผล
๔. กลุ่มบริหาร
วิชาการ

จากการติดตาม
การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
พบว่า คะแนนเฉลี่ยของ
ผลสัมฤทธิ์การทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๓ และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
สูงขึ้นกว่าทุก ๆ ปี
ความเสี่ยงในเรื่องนี้จึง
ไม่ปรากฏ ประกอบกับ
การประกาศยกเลิก

แบบติดตาม ปค. ๕

โรงเรียนราชวินิตบางเขน (ต่อ)
รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆที่สาคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
กลุ่มบริหารวิชาการ
การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
(ต่อ)

กลุ่มบริหารงานบุคคล
การพัฒนาบุคลากร
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษามี
ศักยภาพ สามารถปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่อย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล

ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ทีย่ งั มีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
การทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐานต่ากว่าค่า
เป้าหมาย

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไม่ได้
รับการพัฒนาที่ตรง
ตามศักยภาพ

๔. การปรับรูปแบบ
การสอบวัดผลโดย
ใช้แบบทดสอบที่มี
รูปแบบตามที่
ปรากฏใน
แบบทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน
๑. ประชุ ม วางแผน กิจกรรมการควบคุมที่
จากการดาเนินงาน
๑. จัดทาแผนพัฒนา
ดาเนินงานภายในกลุ่ม กาหนดไว้ มีการปฏิบัติที่ พบว่ายังมีความเสี่ยง ตนเอง (ID PLAN)
บริหาร
สามารถลดความเสี่ยงได้ คือ ครูและบุคลากร
และมีคณะกรรมการ
๒. จัดทาแบบสารวจ ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ ทางการศึกษาไม่ได้รบั ติดตามผล
หัวข้อความต้องการใน เพียงพอต่อการบรรลุ
การพัฒนาที่ตรงตาม ๒. จัดให้มีการอบรม
การพัฒนาให้แก่ครู
ผลสาเร็จ
ศักยภาพ เนื่องจาก
ประจาภาคเรียนต่อ
และบุคลากรทางการ
๑. ครูและบุคลากร
ปีการศึกษา
ศึกษา
ทางการศึกษาประสงค์ ๓. จัดสรร
๓. ประสานงานกับ
เข้าร่วมอบรมจานวน งบประมาณให้
หน่วยงานต่าง ๆ
น้อย
เพียงพอและ
ที่เกี่ยวข้อง
จัดลาดับ

กาหนดเสร็จ/
หน่วยงานรับผิดชอบ

วิธีการติดตาม
และสรุปผล
การประเมิน/ข้อคิดเห็น

การทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) จึงไม่
ต้องควบคุมความเสี่ยง
ปัญหาเรื่องนี้ต่อไป

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
๑. กลุ่มบริหาร
งานบุคคล
๒. คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

จากการติดตาม
ผลสรุปรายงาน
การอบรมของคณะครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา ในปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา พบว่า คณะครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาสามารถนาความรู้
ที่ได้รับจากการอบรม
พัฒนาตนเอง

แบบติดตาม ปค. ๕

โรงเรียนราชวินิตบางเขน (ต่อ)
รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆที่สาคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
กลุ่มบริหารงานบุคคล
การพัฒนาบุคลากร
(ต่อ)
๒. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ค รู บุ ค ลากร
ทางการศึกษาได้พัฒนาผลงาน
การจัดการเรียนการสอนของตน
ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและสามารถ
เผยแพร่แก่สาธารณชนได้อย่า ง
เชิงประจักษ์

ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

เพื่อรับทราบข้อมูล
การจัดการอบรม
๔. ประชาสัมพันธ์
การจัดอบรมของ
หน่วยงานต่าง ๆ
ให้แก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทราบ
๕. จัดทาคาสั่ง
มอบหมายให้ครูและ
บุคลากรทาง
การศึกษาเข้าร่วม
การอบรม
๖. มอบหมายให้ครู
และบุคลากรทาง
การศึกษาจัดส่ง
รายงานผลการเข้าร่วม
อบรม

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ทีย่ งั มีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

๒. การจัดสรร
งบประมาณในการเข้า
ร่วมอบรมไม่เพียงพอ
๓. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
ผู้เข้าร่วมอบรมไม่ส่ง
รายงานผลการเข้าร่วม
อบรม

ความสาคัญใน
การเข้ารับการอบรม
๔. กากับติดตาม
การจัดทารายงาน
เข้าร่วมการอบรม

กาหนดเสร็จ/
หน่วยงานรับผิดชอบ

วิธีการติดตาม
และสรุปผล
การประเมิน/
ข้อคิดเห็น
มาปรับใช้และ
พัฒนาการจัด
การเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น รวมทั้งมี
การเผยแพร่ผลงานแก่
สาธารณชนได้อย่าง
เชิงประจักษ์ ผ่าน
ทางเว็ปไซต์โรงเรียน
โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT)
จึงไม่ต้องควบคุม
ความเสี่ยงปัญหาเรื่อง
นี้ต่อไป

แบบติดตาม ปค. ๕

โรงเรียนราชวินิตบางเขน (ต่อ)
รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆที่สาคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
กลุ่มบริหารทั่วไป
โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
กิจกรรมระเบียบวินัยโรงเรียน
(มาสาย)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้นักเรียนเข้าแถวได้ตรง
เวลาที่โรงเรียนกาหนดทุกวัน
๒. เพื่อลดจานวนนักเรียนที่มา
สาย
๓. เพื่อให้นักเรียนเคารพ
กฎระเบียบของโรงเรียน

ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ทีย่ งั มีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

นักเรียนมาโรงเรียน
สายส่งผลให้
นักเรียนไม่ได้ปฏิบัติ
กิจกรรมหน้าเสาธง

๑. ประชุมวางแผน
ดาเนินการและแต่งตั้ง
คณะทางาน
๒. วิเคราะห์สาเหตุ
ของปัญหาโดยวิธีการ
สอบถามนักเรียน
๓. ประชาสัมพันธ์ให้
นักเรียนทราบถึง
แนวทางในการแก้ไข
ปัญหา
๔. คณะทางาน
ดาเนินงานตามแผนที่
กาหนดไว้
๕. การประเมินผล
การทางานและติดตาม
เพื่อนาไปสู่การแก้ไข
ปัญหา

กิจกรรมโครงการแก้ไข
ปัญหานักเรียนมา
โรงเรียนสาย สามารถ
แก้ไขปัญหาลดความ
เสี่ยงลงได้ แต่ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
ดังนั้นจึงต้องมีการเพิ่ม
มาตรการขั้นตอนใน
ระยะถัดไปและปลูกจิต
สาของนักเรียนมากขึ้น

จากการดาเนิน
การแก้ไขปัญหา
นักเรียนมาสาย
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์
เนื่องจาก
๑.ผู้มีหน้าทีร่ ับผิดชอบ
ในการแก้ปัญหายัง
ขาดประสิทธิภาพและ
ความต่อเนื่องของ
การปฏิบัติงาน
๒.จากการประเมินผล
การทางานและติดตาม
การมาสายของ
นักเรียน พบว่า
นักเรียนบางส่วน
มาสาย

๑. จัดโครงการ
อบรมพัฒนา
บุคลากร
๒. การสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และติดตามผล
การปฏิบัติงานเป็น
ระยะ
๓. จัดกิจกรรม
โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม

กาหนดเสร็จ/
หน่วยงานรับผิดชอบ

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
งานกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป

วิธีการติดตาม
และสรุปผล
การประเมิน/ข้อคิดเห็น

จากการติดตามผล
การดาเนินงานงวดวันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
พบว่า ผู้รับผิดชอบได้
เข้ารับการอบรม
สัมมนาและติดตามผล
การปฏิบัติงานเป็นระยะ
ตลอดจนได้จัดโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมเพื่อ
ปลูกจิตสานึกให้แก่
นักเรียน
สรุปผลการดาเนินการ
ปรับปรุงการควบคุมที่
กาหนดไว้ คือ สามารถ
ลดความเสี่ยงได้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้

แบบติดตาม ปค. ๕

โรงเรียนราชวินิตบางเขน (ต่อ)
รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
ความเสี่ยง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆที่สาคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
กลุ่มบริหารงบประมาณ
จากการดาเนินการ
การรับ – จ่ายเงิน
งานการเงินไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การรับ – จ่ายเงิน
การเก็บรักษาเงิน การยืมเงิน
และการส่งเอกสารล้างหนี้เงินยืม
เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ
ของทางราชการ

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ติดตามการส่งใช้เงิน

กิจกรรมการควบคุมที่

ยืมทุกราย ให้ส่งใช้

ความเสี่ยง
ทีย่ งั มีอยู่

กาหนดเสร็จ/
หน่วยงานรับผิดชอบ

วิธีการติดตาม
และสรุปผล
การประเมิน/ข้อคิดเห็น

กาหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่ง งานการเงินไม่บรรลุ

๑. มอบสาเนาใบยืม ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
เงินซึ่งระบุวันครบ กลุ่มบริหารงบประมาณ

ตามระยะเวลาที่

สามารถลดความเสี่ยงได้ วัตถุประสงค์

กาหนดส่งใช้เงินยืม

ระเบียบกาหนด

แต่ยังไม่บรรลุ

ตามระเบียบให้แก่

จากการติดตามผล
การดาเนินงานงวดวันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
พบว่า ผู้รับผิดชอบได้
ดาเนินการ ดังนี้
๑. มอบสาเนาใบยืมเงิน
ซึ่งระบุวันครบกาหนด
ส่งใช้เงินยืมตามระเบียบ
ให้แก่ผู้ยืมเงินทุกราย
๒. แจ้งเตือนเมื่อใกล้
ครบกาหนด
๓. ติดตามทวงถาม
การยืมเงิน
ทั้งนี้พบว่าผู้ยืมเงิน
บางรายยังคงส่งใช้
เงินยืมไม่ตรงตาม
ระยะเวลาที่กาหนด

จากการดาเนินการ

เนื่องจากผู้ยืมเงิน

วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ บางรายไม่ดาเนินการ
ส่งใช้เงินยืมให้ทัน

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

ผู้ยืมเงินทุกราย
๒. แจ้งเตือนเมื่อใกล้

ภายในวันครบกาหนด ครบกาหนด
๓. ติดตามทวงถาม
การยืมเงิน

แบบติดตาม ปค. ๕

โรงเรียนราชวินิตบางเขน (ต่อ)
รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆที่สาคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
กลุ่มบริหารงบประมาณ
การรับ – จ่ายเงิน
(ต่อ)

ความเสี่ยง

กลุ่มบริหารงบประมาณ
การจัดซื้อ – จัดจ้าง
วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งเป็ น ไป
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้าง พ.ศ.๒๕๖๐

การจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุไม่เป็นไปตาม
ขั้นตอนที่กาหนดไว้
ในพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้าง
พ.ศ.๒๕๖๐

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

๑. วางแผนการจัดซื้อ
จัดจ้างให้สอดคล้อง
กับโครงการที่จัดตั้ง
๒. จัดทารายงาน
การขอซื้อจ้าง
๓. แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้าง
๔. ดาเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง
๕. ทาสัญญาจัดซื้อจัด
จ้าง

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

การควบคุมที่กาหนดไว้
มีการปฏิบัติซึ่งสามารถ
ลดความเสี่ยงได้ แต่ยัง
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่
กาหนดไว้

ความเสี่ยง
ทีย่ งั มีอยู่

จากการดาเนินงาน
พบว่ายังมีความเสี่ยง
คือ การจัดซื้อจัดจ้าง
ในกรณีเร่งด่วน ทาให้
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
ไม่เป็นไปตามขั้นตอน
ที่กาหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้าง
พ.ศ.๒๕๖๑

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

กาหนดเสร็จ/
หน่วยงานรับผิดชอบ

วิธีการติดตาม
และสรุปผล
การประเมิน/ข้อคิดเห็น

สรุปได้ว่าการควบคุม
ความเสี่ยงที่มีอยู่
ไม่สามารถลดความเสี่ยง
ได้ในระดับที่น่าพึงพอใจ
จึงควรจัดให้มีกิจกรรม
ควบคุมต่อไป
๑. จัดทาแผน
๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
จากการติดตามผล
การจัดหาพัสดุ และ กลุ่มบริหารงบประมาณ การดาเนินงานงวดวันที่
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
ให้รัดกุมสอดคล้องกับ
พบว่า ผู้รับผิดชอบได้
การปฏิบัติงานจริง
ดาเนินการ ดังนี้
๒. ส่งเสริมให้
๑. จัดทาแผนการจัดหา
เจ้าหน้าที่และผู้ที่
พัสดุ และแผนการจัดซื้อ
เกี่ยวข้องศึกษาแนว
จัดจ้างให้รัดกุม
ทางการจัดซื้อจัดจ้าง
สอดคล้องกับ
เพื่อลดข้อผิดพลาด
การปฏิบัติงานจริง
ในการปฏิบัติงาน

แบบติดตาม ปค. ๕

โรงเรียนราชวินิตบางเขน (ต่อ)
รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆที่สาคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
กลุ่มบริหารงบประมาณ
การจัดซื้อ – จัดจ้าง
(ต่อ)

ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

๖. ตรวจรับ
การจัดซื้อจัดจ้าง
๗. เบิกจ่ายพัสดุ
๘. จัดทาแบบสรุป
การจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อนาไปวางแผน
การจัดซื้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณต่อไป

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ทีย่ งั มีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

กาหนดเสร็จ/
หน่วยงานรับผิดชอบ

วิธีการติดตาม
และสรุปผล
การประเมิน/ข้อคิดเห็น

๒. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่
และผู้ที่เกี่ยวข้องศึกษา
แนวทางการจัดซื้อ
จัดจ้างเพื่อลด
ข้อผิดพลาด
ในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้พบว่า การจัดซื้อ
จัดจ้างบางรายการยังไม่
เป็นไปตามแผนปฏิบัติ
การที่วางแผนไว้ เช่น
ในกรณีเร่งด่วน ดังนั้นจึง
ต้องวางแผนการจัดซื้อ
จัดจ้างระยะยาว
สรุปได้ว่าการควบคุม
ความเสี่ยงที่มีอยู่ไม่
สามารถลดความเสี่ยงได้
ในระดับที่น่าพึงพอใจ

แบบติดตาม ปค. ๕

โรงเรียนราชวินิตบางเขน (ต่อ)
รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆที่สาคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
กลุ่มบริหารงบประมาณ
การจัดซื้อ – จัดจ้าง
(ต่อ)

ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ทีย่ งั มีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

กาหนดเสร็จ/
หน่วยงานรับผิดชอบ

วิธีการติดตาม
และสรุปผล
การประเมิน/ข้อคิดเห็น

จึงควรจัดให้มีกิจกรรม
ควบคุมต่อไป

ลายมือชื่อ..........................................................
(นายธัญวิชญ์ ไตรรัตน์)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน
วันที่ ๑๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

