
 
 

แบบ ปค.1 
 

หนังสือรบัรองการจดัระวางการควบคุมภายใน 
 

เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
 

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน  ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี  
30  เดือนกันยายน  พ.ศ.2564  ด้วยวิธีการที่สถานศึกษาก าหนด  ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า  ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการ
ด าเนินงานท่ีมีประสิทธิผล  ประสิทธิภาพ  ด้านการรายงานท่ีเกี่ยวกับการเงิน  และไม่ใช่การเงินท่ีน่าเช่ือถือได้  
ทันเวลา  และโปร่งใส  รวมท้ังด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  และข้อบังคับ  ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน   
        จากผลการประเมินดังกล่าว โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม  เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงาน มี
ความเพียงพอ  ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง  และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561  ภายใต้การก ากับดูแลของโรงเรียน
ทุ่งกว๋าววิทยาคม 
        อยา่งไรก็ดี  มีความเส่ียงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป  
สรุปได้ดังนี้ 
 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

1. ความเสี่ยงท่ีมีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน (น าแบบ ปค.๕ ช่อง ๕ มาเขียน) 
ผู้เรียนยังมีความตระหนักในด้านการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับน้อยและไม่เห็น

ความส าคัญของการสอบวัดผลระดับชาติ 

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน (น าแบบ ปค.๕ ช่อง 6 มาเขียน) 
2.๑ จัดท าโครงการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระ 
๒.2 มีการวิเคราะห์ข้อสอบ O-NET ของ ๕กลุ่มสาระ 
2.๓ จัดท ากิจกรรมสอนเสริม 
2.๔ วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน จุดท่ีควรพัฒนาในแต่ละกลุ่มสาระเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
กลุ่มบริหารงบประมาณ 

1. ความเสี่ยงท่ีมีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
จากการด าเนินการก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานการพัฒนางานสารบรรณผลงานไม่บรรลุตาม

วัตถุประสงค์เนื่องจากไม่สามารถพัฒนางานสารบรรณ และลดปริมาณการใช้กระดาษได้ 
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2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

2.1 น าระบบงานสารบรรณเล็กทรอนิกส์มาใช้  
2.2 น าระบบสังคมออนไลน์ เช่น เว็บไซด์ของโรงเรียน กลุ่มเฟสบุค  กลุ่มไลน์ ในการติดต่อ ส่ือสารแจ้ง

ข่าวสารต่างๆมาใช้ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

1. ความเสี่ยงท่ีมีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
1.๑ นักเรียนกลุ่มเส่ียงยังขาดความตระหนัก ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายและปัญหาท่ีเกิดจาก

ยาเสพติด ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 
1.2 นักเรียนมีคุณลักษณะไม่พึงประสงค์ เช่น หนีเรียน เนื่องจากเบ่ือการเรียน มาเรียนไม่ทันเวลา เล่น

โทรศัพท์เวลาเรียน, และพฤติกรรมด้านชู้สาว 

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
2.๑ ประชุมหารือ วางแผนร่วมกันดาเนินการแก้ไขปัญหากับหน่วยงาน โรงพยาบาล ต ารวจ 

2.2 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน จัดให้มีการประชุมพบปะกันระหว่างครู ผู้ปกครอง นักเรียนท่ีมี
คุณลักษณะไม่พึงประสงค์ เพื่อหาสาเหตุและแก้ปัญหา แลกเปล่ียนแนวคิดในการป้องกันและจัดต้ังคณะกรรมการ
เครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อบริหารแบบมีส่วนร่วม ตรวจปัสสาวะ เฝ้าระวังการเล่นการพนัน และพฤติกรรมชู้สาว 
เส่ียงยาเสพติด เล่นโทรศัพท์ 

 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

1. ความเสี่ยงท่ีมีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
1.๑ บุคลากรรับผิดชอบขาดความรู้และทักษะด้านไอชีทีท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา   
1.๒ ระบบไอซีทีของโรงเรียนมีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง 
1.๓ ลูกจ้างของโรงเรียนมีจานวนไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าท่ี 
1.๔ อาคารสถานท่ีและบริเวณโรงเรียนของโรงเรยีนขาดการรักษาดูแลส่งผลเสียต่อการบริการทาง
การศึกษา 

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
2.๑ ปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์ให้มีความพร้อมและสามารถบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.๒ การมอบหมายให้คณะกรรมการนักเรียนมีส่วนร่วมในงานประชาสัมพันธ์  
2.๓ จัดจ้างบุคคลภายนอกเป็นครั้งคราวท าความสะอาดห้องน้า และอาคารเรียน 
2.๔ การประชุมแบ่งเขตรับผิดชอบตามภาระงาน 
 
 

ลงช่ือ 
( นายประนอม  ไทยกรรณ์ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
วันท่ี 30   ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
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แบบ ปค.๔ 

 
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม  อ าเภอเมืองปาน  จังหวัดล าปาง 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ วันที่ 30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2564 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(2) 

1.   สภาพแวดล้อมการควบคุม 
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมได้สร้างบรรยากาศของ

การควบคุมเพ่ือให้ เกิดทัศนคติที ดีต่อการควบคุมภายใน
ความส าคัญ โดยให้กับความซื่อสัตย์   จริยธรรมและความ 
โปร่งใสในการด าเนินงานมีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับ
หลักธรรมาภิบาล มีโครงสร้างการบริหารงานอย่างชัดเจน มี
การก าหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง รวมทั้ง
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างบุคลากรเข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าที่  
รวมทั้งมีความรู้ความสามารถและทักษะ ในการปฏิบัติงาน
ตามท่ี ได้รับมอบหมาย 

 
สภาพแวดล้อมการควบคุมของโรงเรียนทุ่งกว๋าว

วิทยาคมในภาพรวมเหมาะสมและมีส่วนท าให้การควบคุม
ภายในมีประสิทธิผล  มีโครงสร้างการบริหารงานชัดเจน มีการ
มอบหมายหน้าท่ีบุคลากรเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของ
บุคลากรแต่งานย่อยบางงานอาจมีการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสม
แต่ได้มีแนวทางการก ากับติดตาม โดยมีหัวหน้าฝ่ายและหัวหน้า
งานก ากับติดตามและนิเทศ 

 

2. การประเมินความเสี่ยง 

มีการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ 
โรงเรียนและวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมที ชัดเจน สอดคล้อง
และเชื่อมโยงกันในการที่จะท างานให้ส าเร็จ ด้วยงบประมาณ
และทรัพยากรที่ก าหนดไว้อย่าง เหมาะสม  ฝ่ายบริหารมีการ
ระบุความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจมี
ผลกระทบต่อการ บรรลุวัตถุประสงค์ของโรงเรียน  มีการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงที่  เหมาะสม
นอกจากน้ี  ยัง มีเครื่องมือที่สามารถบ่งชี ถึงการเปลี่ยนแปลง
ของความ เสี่ยงจากปัจจัยด้านต่าง ๆ    เช่น  การเปลี่ยนแปลง
วิธีการจัดการ การควบคุมและติดตาม  เป็นต้น 

 
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมมีการประเมินความเสี่ยง

โดยน าระบบการบริหารความเสี่ยงที่เป็นสากลมาใช้และมีการ
จัดการกับความเสี่ยงต่าง ๆ  จากผลการประเมินอย่างเป็น
ระบบ  รวมทั้งยังสามารถก าหนดแนวทางการป้องกันความ
เ สี่ ย ง ที่ อ า จ เ กิ ด ข้ึ น ใ น  
อ น า ค ต จ า ก ปั จ จั ย ต่ า ง  ๆ  ที่ เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ไ ป จ า ก  
เครื่องมือที่น ามาใช้เพ่ือให้การบริหารจัดการลดภาวะความเสี่ยง
และมีประสิทธิภาพ 

3.   กิจกรรมการควบคุม 
 โร ง เรี ยนทุ่ ง ก ว๋าววิทยาคมมีนโยบายและ วิ ธี

ปฏิบั ติงานที่ท าให้มั่นใจว่า  เมื่อน าไปปฏิบั ติแล้ว จะเกิด
ผลส าเร็จตามท่ีฝ่ายบริหารก าหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็นข้ันตอนการ
จัดสรรงบประมาณ การขออนุมัติโครงการหรือกิจกรรม การ
จัดชื้อจัดจ้างระบบการควบคุมตรวจสอบ การจัดกิจกรรมและ
สรุปผลการด าเนินงาน ซึ่งกิจกรรมเพ่ือการควบคุมจะชี้ให้
ผู้ปฏิบัติงานเห็น ความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้เกิดความระมัดระวังและสามารถ ปฏิบัติงานให้ส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ 

 
ในภาพรวม โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม มีกิจกรรม

ควบคุม ที่เหมาะสมเพียงพอและสอดคล้องกับกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงตามสมควร   โดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วน
หน่ึง ของการปฏิบัติงานตามปกติโดยผู้บริหารและหัวหน้าฝ่าย 
หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้จะก ากับดูแล  ให้มีการ
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพ่ือการด าเนินกิจกรรมต่างๆปรสพ
ความส าเร็จและลดภาวะความเสี่ยงท าให้การจัดกิจกรรมต่างๆมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความคุ่มค่า 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(1) 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

(2) 
4.   สารสนเทศและการสื่อสาร 

มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่ เกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบั ติงาน
เหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้และมีการสื่อสารไปยังฝ่าย
บริหารและผู้ที่ เกี่ยวข้องในรูปแบบ ที่ช่วยให้ผู้รับ ข้อมูล
สารสนเทศ ปฏิบัติหน้าที่ ตามความรับผิดชอบ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลและบรรลุ วัตถุประสงค์ขององค์กร 
 

 

 
ข้อมูลสารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร   มีความเหมาะสม 

กล่าวคือมีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้ครอบคลุม 
ระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  
กับโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม รวมทั้งจัดหารูปแบบการสื่อสารที่
ชัดเจน ทันเวลาและสะดวกต่อผู้ใช้ผ่านระบบเครือข่ายรวมทั้ง
ได้จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เผยแพร่ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน 

 
5.   การติดตามประเมินผล 

       โร ง เรียนทุ่ งก ว๋าววิทยาคมมีการ ติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการ
ปฏิบัติงานโดยก าหนดวิธีปฏิบัติงานเพ่ือติดตามการปฏิบัติตาม
ระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเน่ืองและเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหารผู้ควบคุมงาน
และผู้มีหน้าท่ี เก่ียวข้อง 

 
 

ระบบการติดตามประเมินผลของโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
มีความเหมาะสมโดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบ
การควบคุมภายในอย่างต่อเน่ืองและสิ้นปีมีการประเมินตนเอง
ร่วมกันระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ   ผลการประเมินมีการ
จัดท ารายงานพร้อมข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารระดับสูงเพ่ือสั่ง
การแก้ไขและก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปีต่อไป  

 
 
ผลการประเมินโดยรวม 
 

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ  5 องค์ประกอบแล้ว  มีปฏิบัติงานและเพียง
พอที่จะท าให้การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้อง ปรับปรุงกระบวนการควบคุม  
เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงข้ึน จึงได้ก าหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสม
ไว้แล้วตามแบบปค.๕  ในเรื่องส าคัญโดยใกล้ชิด  และติดตามการปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ  หรือวิธีการควบคุม  โดยเคร่งครัด  
 
 

 
 

ลงช่ือ 
( นายประนอม  ไทยกรรณ์ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
วันท่ี 30  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 



 
 

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 

(๑) 
ภารกิจตามกฏหมายที่จัดต้ังหน่วยงาน

ของรัฐหรือภารกจิตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์ 

(๒) 
ความเสี่ยง 

 
 
 

 

(๓) 
การควบคุมภายในที่มีอยู่ 

 
 

 

(๔) 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

 

(๕) 
ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่ 
 
 

 

(๖) 
การปรับปรงุ      

การควบคุมภายใน 
 
 

 

(๗) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

 

ฝ่ายบริหารวิชาการ 

  งานวัดและประเมินผล 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนที่สูงข้ึนทั้งการประเมินระดับ
สถานศึกษาและระดับชาติ 

การยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและสร้าง
ความตระหนักให้กับ
นักเรียนและผู้ปกครอง
ในด้านการประเมินผล
สัมฤทธ์ิทาง 

การเรียนระดับชาติ 

 1.จัดท าโครงการเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนโดยบูรณาการครบทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้  
2.การวางแผนการจัดการเรียนรู้
ให้แกนั่กเรียน โดยจัดเป็นชั่วโมงให้
ครูผูส้อน 

 3.จัดกิจกรรมรองรบั กิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ต่าง ๆ  
4.การวัดผลประเมินผลที่
หลากหลาย 

ยังคงมคีวามเสี่ยงเกิดข้ึน
บางส่วนยังคงต้องท าการ
ควบคุมต่อไป 

ผู้เรียนยังมีความ
ตระหนักในด้านการ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนอยู่ใน
ระดับน้อยและไม่
เห็นความส าคัญของ
การสอบวัดผล
ระดับชาติ 

๑. จัดท าโครงการเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนในแต่ละ
กลุ่มสาระ 

๒. มีการวิเคราะห์ข้อสอบ O-

NET ของ ๕กลุ่มสาระ 

๓. จัดท ากิจกรรมสอนเสริม 

2.๔ วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
จุดที่ควรพัฒนาในแต่ละกลุ่ม
สาระเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

ฝ่ายบริหาร
วิชาการ/งานวัด
และประเมินผล 

ฝ่ายบริหารงบประมาณ 

  งานการพัฒนางานสารบรรณ  
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือพัฒนางานสารบรรณ  
และลดปริมาณการใช้กระดาษ 

 

การลดปริมาณการใช้
กระดาษงานสารบรรณ 

1. การน าระบบ งานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์มาใช ้

2. น าระบบเครือข่ายสังคม
ออนไลน์มาใช้ เช่น กลุ่มเฟสบุค 
กลุ่มไลน์ 

ยังคงมคีวามเสี่ยงเกิดข้ึน
บางส่วนยังคงต้องท าการ
ควบคุมต่อไป 

ปริมาณการใช้
กระดาษงาน 

สารบรรณ 

 

1.น าระบบงาน 

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์

มาใช้  
2.น าระบบสังคมออนไลน์ 
เช่น    เว็บไซด์ของโรงเรียน 
กลุ่มเฟสบุค  กลุ่มไลน์    ใน
การติดต่อ สื่อสารแจ้งข่าวสาร
ต่างๆมาใช้ 

ฝ่ายบริหาร
งบประมาณ/ 
งานสารบรรณ 

 

 
 

แบบ ปค.๕ 
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(๑) 

ภารกิจตามกฏหมายที่จัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกจิตาม
แผนการด าเนินการหรือภารกิจ
อื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ / วัตถุประสงค ์

(๒) 
ความเสี่ยง 

 
 
 

 

(๓) 
การควบคุมภายในที่มีอยู่ 

 
 

 

(๔) 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

 

(๕) 
ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่ 
 
 

 

(๖) 
การปรับปรงุ      

การควบคุมภายใน 
 
 

 

(๗) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

 

ฝ่ายบริหารทัว่ไป 

พัฒนางานประชาสัมพันธ์
วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือพัฒนางาน
ประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ
และมีคุณภาพ 

1.บุคลากรับผิดชอบขาด
ความรู้และทักษะด้านไอชีที
ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา   
2.การจัดระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลเพ่ือใช้ประโยชน์ใน

การประชาสัมพันธ์ 

1.จัดท าโครงการเพ่ือ
พัฒนางานประชาสัมพันธ์
ให้มีประสิทธิภาพและมี
คุณภาพ 

2.การจัดหาวัสดุอุปกรณ์
ด้านไอซีที่ท่ีมีคุณภาพ   
3.ส่งเสริมให้บุคลากรเข้า
ร่วมอบรมพัฒนาเก่ียวกับ
ทักษะด้านไอซีที 

กิจกรรมการควบคุมที่
ก าหนด 

ไว้มีการปฏิบัติซึ่ง
สามารถลดความเสี่ยง
ได้แต่ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด
ไว้ 

 

1.บุคลากรับผิดชอบขาดความรู้
และทักษะด้านไอชีทีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา   
2. ระบบไอซีทีของโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพในระดับปาน
กลาง 

1.๓ ลูกจ้างของโรงเรียนมีจาน
วนไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติ
หน้าท่ี 

1.๔ อาคารสถานที่และบริเวณ
โรงเรียนของโรงเรียนขาดการ
รักษาดูแลส่งผลเสียต่อการ
บริการทางการศึกษา 

๑. ปรับปรุงห้อง
ประชาสัมพันธ์ให้มีความ
พร้อมและสามารถบริการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. การมอบหมายให้
คณะกรรมการนักเรียนมีส่วน
ร่วมในงานประชาสัมพันธ์  
๓. จัดจ้างบุคคลภายนอกเป็น
ครั้งคราวท าความสะอาด
ห้องน้ า และอาคารเรียน 

๔. การประชุมแบ่งเขต
รับผิดชอบตามภาระงาน 

ฝ่ายบริหารทั่วไป/

งานประชาสัมพันธ์ 

 

ฝ่ายบริหารบุคคล 

  งานแก้ไขพฤติกรรม
นักเรียน  
วัตถุประสงค์ 
วัตถุประสงค์ 
      เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจ
เรื่องความตระหนัก ในการใช้
ทักษะชีวิตในเรื่องสื่อสังคม
ออนไลน์ต่างๆ 

 

นักเรียนยังไม่มีความ
ตระหนัก ในการใช้ทักษะ

ชีวิตในเรื่องสื่อสังคม
ออนไลน์ต่างๆ เป็นเหตุให้

ถูกชักจูงได้ง่ายๆ 

 ความเสี่ยงที่มีอยู่   มี
แผนการควบคุม ดังน้ี 

1.การจัดกิจกรรมทุ่งกว๋าว
วิทยาคมร่วมใจชุมชน
ห่วงใยใส่ใจสุขภาวะ 

 2. จัดกิจกรรมส่งเสริม
พฤติกรรมให้กับนักเรียน
การสร้างจิตส านึกสร้าง

สมาธิให้กับนักเรียนทุกวัน
พฤหัสบดี 

ยังคงมคีวามเสี่ยงเกิดข้ึน
บางส่วนยังคงต้องท าการ

ควบคุมต่อไป 

1. นักเรียนกลุ่มเสี่ยงยังขาด
ความตระหนัก ขาดความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับอันตราย
และปัญหาที่เกิดจากยาเสพติด 
ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อน
วัยอันควร 

2. นักเรียนมีคุณลักษณะไม่พึง
ประสงค์ เช่น หนีเรียน 

เน่ืองจากเบื่อการเรียน มาเรียน
ไม่ทันเวลา เล่นโทรศัพท์เวลา

เรียน, และพฤติกรรมด้านชู้สาว 
 

๑. ประชุมหารือ วางแผน
ร่วมกันดาเนินการแก้ไข
ปัญหากับหน่วยงาน 
โรงพยาบาล ต ารวจ 
2.กิจกรรมเย่ียมบ้านนักเรียน 
จัดให้มีการประชุมพบปะกัน
ระหว่างครู ผู้ปกครอง 
นักเรียนที่มีคุณลักษณะไม่พึง
ประสงค์ เพ่ือหาสาเหตุและ
แก้ปัญหา  

ฝ่ายบริหารบุคคล/
งานแก้ไขพฤติกรรม

นักเรียน 
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(๑) 

ภารกิจตามกฏหมายที่จัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกจิตาม
แผนการด าเนินการหรือภารกิจ
อื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ / วัตถุประสงค ์

(๒) 
ความเสี่ยง 

 
 
 

 

(๓) 
การควบคุมภายในที่มีอยู่ 

 
 

 

(๔) 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

 

(๕) 
ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่ 
 
 

 

(๖) 
การปรับปรงุ      

การควบคุมภายใน 
 
 

 

(๗) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

 

     3. แลกเปลี่ยนแนวคิดในการ
ป้องกันและจัดต้ัง
คณะกรรมการเครือข่าย
ผู้ปกครอง เพ่ือบริหารแบบมี
ส่วนร่วม ตรวจปัสสาวะ เฝ้า
ระวังการเล่นการพนัน และ
พฤติกรรมชู้สาว เสี่ยงยาเสพ
ติด เล่นโทรศัพท์ 

 

 
 
 

 

ลงช่ือ 
( นายประนอม  ไทยกรรณ์ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
วันท่ี 30 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564 

 


