
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คำนำ 

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ.2544 และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 ได้กำหนดให้
หน่วยงานภาครัฐ รายงานการควบคุมภายใน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทุกสิ้นปีงบประมาณ ดังนั้น 
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ของทางราชการดังกล่าวแล้ว โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล อำเภอเซกา 
จังหวัดบึงกาฬ จึงได้จัดทำรายงาน การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 ขึ้น ซึ่งผลจากการ
ทำรายงานการควบคุมภายใน ดังกล่าว ทำให้โรงเรียนได้ทราบข้อมูล ทั้งที่เป็นจุดเด่นและจุดที่ควร
พัฒนาเพื่อใช้ประกอบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อผู้เรียน ผู้ปกครอง
และชุมชนต่อไป 

ขอขอบคุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ คณะกรรมการสถานศึกษา             
ขั้นพื้นฐาน และคณะครูโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล ที่มีส่วนในการให้ข้อเสนอแนะและข้อมูล               
ในการจัดทำรายงาน การควบคุมภายในฉบับนี้ จนคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียน 
สามารถดำเนินการจัดทำเอกสารฉบับนี้จนเสร็จเรียบร้อยดี 
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 แบบ ปค. 1  
 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ  
 

โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
การดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงาน ที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ 
ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน  

จากผลการประเมินดังกล่าวโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกุล เห็นว่าการควบคุมภายในของ
หน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื ่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้การกำกับดูแล
ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ  

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ สรุปได้ดังนี้  

งานบริหารวิชาการ  
กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจาการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O - net  

1.1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  
1.1.1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ยังไม่สอดคล้องตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่กำหนด  

1.2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน  
1.2.1. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอน  
1.2.2. สร้างเครือข่ายทางวิชาการภายในและภายนอก  
1.2.3. พัฒนาระบบนิเทศ  

กิจกรรมการการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและการใช้สื่อเทคโนโลยี  
2.1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  

2.1.1. ครูและบุคลากรใช้สื่อเทคโนโลยีไม่ต่อเนื่อง  
2.1.2. ขาดการดูแลรักษาสื่อ และอุปกรณ์  

2.2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน  
2.2.1. จัดหาสื่อเทคโนโลยีให้เพียงพอและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีของครูและ

บุคลากรมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
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งานบริหารงบประมาณ  
กิจกรรมระบบการเงินและจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  
1.1. บุคลากรไม่เพียงพอขาดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน  

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน  
2.1. นิเทศติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
2.2. ตรวจสอบการดำเนินงานมีความโปร่งใสชัดเจน  

งานบริหารบุคคล  
กิจกรรมการสรรหาบุคลากรทำหน้าที่ครูผู้สอน  

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  
1.1. ครมูีการย้าย เปลี่ยนแปลงบ่อย ครูไม่ครบทุกกลุ่มสาระ 

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน  
2.1. จัดสรรงบประมาณเพ่ือจ้างครู  

งานบริหารทั่วไป  
กิจกรรมงานอาคารสถานที่  

1.1 ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  
1.1.1 โรงเรียนยังมีงบประมาณจำกัดในการปรับปรุงอาคารเรียน  

1.2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน  
1.2.1. จัดให้มีการประชุมวางแผนกำหนดเป้าหมายและวิธีการดำเนินการร่วมกัน  
1.2.2. จัดให้มีปฏิทินกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ  

กิจกรรมงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
2.1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  

2.1.1. การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ขาดเข้าใจของผู้ปกครองบางส่วน 
2.2. การปรับปรุงการควบคมภายใน  

2.2.1. ส่งผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
2.2.2. ศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

 
ลายมือชื่อ ………………………………………………….  

         ( นายประสิทธิ์  มายูร )  
               รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง 
                                                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  

 วันที่ 11 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
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แบบ ปค.4  

โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(1) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

(2) 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม  

     หน่วยงานมีการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง  

และจริยธรรม ฝ่ายบริหารมีความเป็นอิสระทางการ

บริหารและกำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการ

ควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุม

ภายใน มีโครงสร้างองค์กรสายการบังคับบัญชา อำนาจ

หน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม  

มีการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้

ความสามารถ ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตาม

ระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ

หน่วยงาน  

 
     โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล มีระบบการบริหาร

จัดการที ่ด ี โดยผู ้บร ิหารและบุคลากรมีทัศนคติที ่ดี         

มีทักษะความรู้ ความสามารถ ความซื่อตรงและจริยธรรม 

มีโครงสร้างองค์กรและสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนมี

การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบและนโยบาย

วิธีบริหารด้านบุคลากร รวมทั้งกลไกการติดตามการ

ตรวจสอบการปฏิบัต ิงานช่วยให้การดำเนินงานการ

ควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้

หน่วยงานมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์

โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้

เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้รับบริการ  

2. การประเมินความเสี่ยง  

     หน่วยงานกำหนดวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน

ของการปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ

องค์กร ได้อย่างชัดเจน เพียงพอ มีการระบุความเสี่ยง  

วิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือกำหนดวิธีการ จัดการ  

ความเสี ่ยง พิจารณาโอกาสที ่อาจเกิดการทุจริตเพ่ือ

ประกอบการประเมินความเสี่ยง รวมทั้งประเมิน  

การเปลี ่ยนแปลงที ่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ              

ต่อระบบการควบคุมภายใน  

 
     โรงเร ียนประชานิม ิตพิทยานุกูล มีการประเมิน   

ความเสี่ยง และมีการบริหารความเสี่ยง โดยมีการกำหนด

วัตถุประสงค์ การระบุปัจจัยเสี่ยง การวิเคราะห์ความ

เสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยง การกำหนดวิธีการควบคุมเพ่ือ

ป้องกันความเสี่ยง รวมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การบริหารความเสี่ยงแก่บุคลากรทุกระดับ พร้อมทั้งได้

จัดทำแผน และดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงได้

ตามวัตถุประสงค์ที ่กำหนดเป็นไปตามมาตรฐานการ

ควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ  
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(1) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

(2) 

3. กิจกรรมการควบคุม  

     หน่วยงานกำหนดกิจกรรมการควบคุมและพัฒนา

กิจกรรมการควบคุมด้านเทคโนโลยี โดยกำหนดเป็น

นโยบายและขั ้นตอนการปฏิบัติงาน เพื ่อนำไปสู ่การ

ปฏิบัติจริงและลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์

ของหน่วยงาน  

 
     โรงเร ียนประชานิมิตพิทยานุกูล มีก ิจกรรมการ

ควบคุมเพียงพอ เหมาะสม โดยมีนโยบายและวิธีการ

ปฏิบัติงานที่กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน    

มีคำสั่งมอบหมายงาน คู่มือการปฏิบัติงาน ทำให้สามารถ

ปฏิบัติงานได้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้รวมทั้งมีการ

รายงานผลการดำเนินงานให้ทราบโดยทั่วกัน  

4. สารสนเทศและการสื่อสาร  

     หน่วยงานมีการจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศ  

ที่เกี่ยวข้อง และมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติ

ตามการควบคุมภายในควบคุมภายในที่กำหนด มีการ

สื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์

และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมี  

ความจำเป็นในการสนับสนุน ให้มีการปฏิบัติตาม  

การควบคุมภายในที ่กำหนด และมีการส ื ่อสารกับ

บุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติ

ตามการควบคุมภายในที่กำหนด  

 
     โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล มีช่องทางการสื่อสาร

เก ี ่ยวกับสารสนเทศที ่หลากหลายช่องทาง ม ีความ

เพียงพอและเหมาะสม มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 

เพ่ือสื่อสารกับบุคคลภายนอก แต่อย่างไรก็ตามการจัดทำ

ข้อมูลสารสนเทศยังไม่ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน  

5. กิจกรรมการติดตามผล  

     หน่วยงานมีการพัฒนาและดำเนินการประเมินผล

ระหว่างการปฏิบัติงาน และการประเมินผลเป็นรายครั้ง

ตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติ

ตามองค ์ประกอบของการควบค ุมภายใน รวมทั้ ง

ประเมินผล และสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของ  

การควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและ  

ผู ้กำกับดูแล เพื ่อสั ่งการให้ผู ้ร ับผิดชอบแก้ไขได้อย่าง

เหมาะสม  

 
     โรงเร ียนประชานิม ิตพิทยาน ุก ูล ม ีการติดตาม

ประเมินผลการควบคุมภายใน เป็นไปตามแผนและ

รายงานให้ผู ้บริหารทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง

ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ รวมทั้งนำผลการติดตามและการ

ปรับปรุงรายงานผลต่อผู้ที ่เกี่ยวข้อง กรณีที่พบจุดอ่อน

หร ือข ้อบกพร ่อง ม ีการกำหนดแผนการปร ับปรุ ง         

และมีการวินิจฉัยสั่งการให้แก้ไขข้อบกพร่องทันที  
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ผลการประเมินโดยรวม  
โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล ได้ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ครบ 5 องค์ประกอบ

แล้ว ปรากฏว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 เพียงพอเหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามยังมีบางประเด็นที่มีความเสี่ยงสูง
อยู่ จึงจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปค.5 ด้วยแล้ว  

 
 

ลายมือชื่อ ………………………………………………….  
         ( นายประสิทธิ์  มายูร )  

              รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง 
                                                                      ผู้อำนวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  

  วันที่ 11 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
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แบบ ปค.5 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564 

 
 

 

 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง 
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม
แผนการดำเนินการหรือภารกิจ

อื่นๆ 
ที่สำคัญของหน่วยงาน 
ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(1) 

ความเส่ียง 
 
 
 
 
 

(2) 

การควบคุมภายในที่มีอยู ่
 
 
 
 
 

(3) 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 
 
 

(4) 

ความเส่ียง 
ที่ยังมีอยู ่

 
 
 
 

(5) 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 
 

(6) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
 
 
 

(7) 
1.กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจาการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน O - net  

1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากการทดสอบระดับชาติ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน            
O - net  

1. ศึกษาวิเคราะหข์้อมูล  
2. วางแผนการพัฒนาและ
การทดสอบให้ครอบคลุม
มาตรฐานและตัวชีว้ัด ตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้หลกั  
3. กำหนดกจิกรรมการเรียนรู้  
4. พัฒนาคลังข้อสอบ
มาตรฐานการศึกษา  
5. ดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้  
6. ดำเนินการวัด ติดตาม 
และการประเมินผล  
7. สรุปผลและรายงาน  

1.กิจกรรมการควบคุมที่
กำหนดไว้มีการปฏบิัติ ซ่ึง
สามารถลดความเส่ียงลงได้
ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว ้ 

งานยกระดับผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียน (O – NET)           
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
กำหนดเนื่องจาก 1. การจัด
กิจกรรมการเรียนรูย้ังไม่
สอดคล้องตามมาตรฐาน 
และตัวชี้วัดทีก่ำหนด  

1. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนา
ครูในการจัดการเรียน            
การสอน 
2. สร้างเครือข่ายทางวิชาการ
ภายในและภายนอก  
3. พัฒนาระบบนิเทศ  

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
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แบบ ปค.5 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง 
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ
ตามแผนการดำเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆ 
ที่สำคัญของหน่วยงาน 
ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(1) 

ความเส่ียง 
 
 
 
 

 
(2) 

การควบคุมภายในที่มีอยู ่
 
 
 

 
 

(3) 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 

 
 

(4) 

ความเส่ียง 
ที่ยังมีอยู ่

 
 

 
 

(5) 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

 
 

(6) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
 

 
 

(7) 
การพัฒนากระบวนการ
จัดการเรยีนการสอนและ
การใช้สื่อเทคโนโลยี  
1. เพื่อพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนของครู
ให้มีเทคนิคในการสอนและ
พัฒนาความรู้ความสามารถ
ในการใช้สื่อเทคโนโลยี  

1. ครูและบุคลากรใช้สื่อ
เทคโนโลยีไม่ต่อเนื่อง  
2. ขาดการดูแล รักษาสือ่ 
และอุปกรณ์  

1. สนับสนุนให้ครูและ
บุคลากรจัดทำและใช้ส่ือ 
พร้อมกับรายงานผลการใช้  

1. ครูและบุคลากรมีการ
จัดทำสื่อการสอน  

1. ครูและบุคลากรใช้สื่อ
เทคโนโลยีไม่ต่อเนื่อง  
2. ขาดการดูแล รักษาสือ่ 
และอุปกรณ์  

1. จัดหาสื่อเทคโนโลยีให้
เพียงพอ และส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีของครูและ
บุคลากรมาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน  

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 

                                                                                                                                                                            ลงช่ือ..................................................ผู้รายงาน 

   ( นางสาวอุมาพร แข่งขัน ) 

      ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

          วันท่ี 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 

 

 

 

อุมาพร แข่งขัน 
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แบบ ปค.5 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง 

หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 

(1) 

ความเส่ียง 

 

 

 

 

(2) 

การควบคุมภายในที่มีอยู ่

 

 

 

 

(3) 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 

 

 

(4) 

ความเส่ียง 

ที่ยังมีอยู ่

 

 

 

(5) 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 

 

 

(6) 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

 

 

 

(7) 

ระบบการเงินและจดัซื้อจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ 

1. เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปตาม

ระเบียบและสอดคล้องกับความต้องการของ

โรงเรียน 

 

1. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้และ

ประสบการณ์ การปฏบิัติ            

งานการเงินและพัสดุ                     

อันเนื่องจากครูย้ายทำให้มกีาร

เปลี่ยนสายงาน อีกทั้งครูมี

ภารกิจการจัดการเรียนการ

สอนค่อนข้างมาก 

 

1. ครูและบุคลากรบางส่วนที่ขอ

เบิก – จา่ยเงินไม่เข้าใจระเบียบ

การขอเบิกจ่ายเงิน ต้องได้รับการ

แนะนำชี้แจง ขั้นตอน จากฝา่ย

งบประมาณ 

1. จัดทำตัวอย่าง ขั้นตอนการ

เบิก จ่ายเงินให้บุคลากร 

ในโรงเรียนทราบ 

2. การเบิกจา่ยเงินแต่ละครั้ง

ต้องรายงานให ้

ผู้อำนวยการทราบเพื่อ 

ตรวจสอบความถูกต้องและ

ความโปร่งใส 

1. บุคลากรไม่ 

เพียงพอต่อการ 

ดำเนินงาน 

2. บุคลากรไม่เข้าใจ 

ในกระบวนการ  

 

1. นิเทศติดตามการ

ดำเนินงานเบิก - จ่าย 

อย่างต่อเนื่อง 

2. ตรวจสอบการ 

เบิกจ่ายให้โปร่งใส 

ชัดเจน 

กลุ่มบริหารงาน

งบประมาณ 

 
              ลงช่ือ...............................ผูร้ายงาน  

                     (นางสาวนิภาพร  แก่นท้าว) 
               ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ  

              วันท่ี 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 

 

 

นิภาพร  แก่นท้าว. 
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แบบ ปค.5 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง 

หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 

(1) 

ความเส่ียง 

 

 

 

 

(2) 

การควบคุมภายในที่มีอยู ่

 

 

 

 

(3) 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 

 

 

(4) 

ความเส่ียง 

ที่ยังมีอยู ่

 

 

 

(5) 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 

 

 

(6) 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

 

 

 

(7) 

การสรรหาบุคลากรทำหน้าที่ครูผู้สอน 

 1. เพื่อสรรหาบุคคลที่มีความรู้ 

ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งหนา้ที่ 

การงานและภาระงาน ซ่ึงจะเช่ือว่าให้ 

ประสิทธิภาพสูงสุดในการปฎิบัติงาน 

1. มีการเปลี่ยนแปลงครู การ

ย้ายคร ู

1. การทำงานเป็นทีม ชว่ยเหลือ

กัน ครูมีขวัญและกำลังใจ 

1.จัดทำข้อมูลให้ถูกต้องและ 

เป็นปัจจุบันโดยรายงานให ้

ผู้บริหารทราบ 

1. มีการเปลี่ยนแปลง 

บุคลากรค่อนข้างบ่อย 

1. หาอัตราตำแหน่ง

ทดแทนที่ขาด 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
              ลงช่ือ................................................ผู้รายงาน  

                     (นางณัฐฏิมา  ศรีพรหมษา) 
                  ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล  

                  วันท่ี 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 

 

 

 

 

 

ณัฐฏิมา  ศรีพรหมษา 
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แบบ ปค.5 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง 

หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 

(1) 

ความเส่ียง 

 

 

 

 

(2) 

การควบคุมภายในที่มีอยู ่

 

 

 

 

(3) 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 

 

 

(4) 

ความเส่ียง 

ที่ยังมีอยู ่

 

 

 

(5) 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 

 

 

(6) 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

 

 

 

(7) 

งานอาคารสถานที ่

 1. ซ่อม สร้างปรับปรุงบำรุงรักษาอาคาร 

สถานที่ สิ่งแวดล้อมพร้อมเพรียงให้พอใช้ 

งานต่างๆ  

2. ควบคุมดูแล ตรวจสอบการใช้อาคาร 

สถานที่ฯ ให้เกิดความสะดวกปลอดภยั จาก

โจรกรรม อัคคีภัย วาตะภยั อุทกภัย เพือ่ให้

พร้อมใช้งาน  

3. ดูแลให้มีความสะอาด ร่มรื่นเป็น ระเบียบ

สวยงาม 

1. โรงเรียนไม่มีรั้วรอบขอบชิด 

อาคารมีอายุการใช้งาน

ค่อนข้างมาก อาจก่อให้เกิด

อุบัติเหตุจากการใช้งานได้ 

1.ประชุมหารือกับเครือข่าย 

ผู้ปกครอง  

2. วางแผนแก้ไขปัญหากับ 

หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

1.กิจกรรมการควบคุม                      

ที่กำหนดไว้ มกีารปฏิบัติซ่ึง

สามารถลดความเส่ียงได้ แต่ยัง

ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ 

กำหนดไว ้

1. โรงเรียนยังมี งบประมาณ

จำกัดในการปรับปรุงอาคาร

เรียน 

1. จัดให้มีการประชุม 

วางแผนกำหนด 

เป้าหมายและวธิีการ 

ดำเนินการร่วมกัน  

2. จัดให้มีปฏิทิน กำกับ

ติดตามการ ดำเนินงาน

ตามแผน อย่างเป็น

ระบบ 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

 
              ลงช่ือ................................................ผู้รายงาน  

                     (นายนิยม  ศรีนุกูล) 
               ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป  

               วันท่ี 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖4 

 

นิยม  ศรีนุกูล 
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แบบ ปค.5 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง 

หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 

(1) 

ความเส่ียง 

 

 

 

 

(2) 

การควบคุมภายในที่มีอยู ่

 

 

 

 

(3) 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 

 

 

(4) 

ความเส่ียง 

ที่ยังมีอยู ่

 

 

 

(5) 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 

 

 

(6) 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

 

 

 

(7) 

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

1. เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะและ

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

2. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพกายและ

สุขภาพจิตที่ดี 

3. เพื่อให้นักเรียนมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนที่ดีขึ้นให้นักเรียนเป็นคนด ีคน

เก่งมีความสุข 

1. ผู้ปกครองบางส่วนไม่ให้

ความร่วมมือ 

1.การจัดประชุมผู้ปกครองและ

การจัดตั้งเครือข่ายแกนนำ

ผู้ปกครอง 

1.กิจกรรมการควบคุมที่

กำหนดไว้มีการปฏบิัติซ่ึง

สามารถลดความเส่ียงได้ แต่ยัง

ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด

ไว้ 

1.การปฏิบัติงานไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์เนื่องจาก

ผู้ปกครองบางส่วนยังไม่ให้

ความร่วมมือ 

1. ส่งผู้รับผิดชอบเข้า 

รับการอบรมเกี่ยวกบั 

งานระบบดูแล 

ช่วยเหลือนกัเรียน  

2. ศึกษาดูงานระบบ 

ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  

3. สร้างความเข้าใจกับ

ผู้ปกครองให้มากขึ้น 

กลุ่มบริหาร งานทัว่ไป 

 
              ลงช่ือ.........................................ผูร้ายงาน  

                      (นายนิยม  ศรีนุกูล) 
                     ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบรหิารงานท่ัวไป  

                    วันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 

 

นิยม  ศรีนุกูล 
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แบบติดตาม ปค.5 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564 
ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ

หรือภารกจิ ตามแผนการ
ดำเนินการหรือภารกิจ

อื่นๆที่สำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 
(1) 

ความเส่ียง 
 
 
 
 
 
 

(2) 

การควบคุม ภายในที่มี
อยู ่
 
 
 
 
 

(3) 

การประเมินผล การ
ควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 

(4) 

ความเส่ียง ที่ยังมีอยู ่
 
 
 
 
 
 

(5) 

การปรับปรุง การควบคุม
ภายใน 

 
 
 
 
 

(6) 

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 

(7) 

วิธีการติดตามและ
สรุปผล การประเมินผล/

ข้อคิดเห็น 
 
 
 
 

(8) 
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจาการ
ทดสอบระดับชาติขั้น
พื้นฐาน  O - net  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากการทดสอบ
ระดับชาติระดับชาติขั้น
พื้นฐาน  O – net ไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย  

1. ศึกษาวิเคราะหข์้อมูล  
2. วางแผนการพัฒนา
และการทดสอบให้
ครอบคลุมมาตรฐานและ
ตัวชี้วัด ตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้หลัก  
3. กำหนดกจิกรรมการ
เรียนรู ้ 
4. พัฒนาคลังข้อสอบ
มาตรฐานการศึกษา  
4. ดำเนินกิจกรรมการ
เรียนรู ้ 
5. ดำเนินการวัด ติดตาม 
และการประเมินผล  
6. สรุปผลและรายงาน  

กิจกรรมการควบคุมที่
กำหนดไว้มีการปฏบิัติ 
ซ่ึงสามารถลดความเส่ียง
ลงได้ในระดับหนึ่งแต่ยัง
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่
กำหนดไว้  

งานยกระดับผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียน (O – NET) 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
กำหนดเนื่องจาก 1. การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ไม่
สอดคล้องตามมาตรฐาน 
และตัวชี้วัดทีก่ำหนด  

1. ส่งเสริมสนับสนุน
พัฒนาครูในการจัดการ
เรียนการสอน  
2. สร้างเครือข่ายทาง
วิชาการภายในและ
ภายนอก  
3. พัฒนาระบบนิเทศ  

กลุ่มบริหารงานวิชาการ จากการติดตามการ
ดำเนินงานพบว่า  
1. มีการพัฒนาครู โดย
จัด ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ยกระดับผลสัมฤทธิก์าร
เรียน การสอน  
2. มีการสร้างเครือข่าย
ทาง วิชาการครอบคลุม 
กลุ่มเป้าหมาย 
 3.มีการพัฒนารูปแบบ
การ นิเทศโดยใช ้
กระบวนการ PLC  
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แบบติดตาม ปค.5 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564 
ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ

หรือภารกจิ ตามแผนการ
ดำเนินการหรือภารกิจ

อื่นๆที่สำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 
(1) 

ความเส่ียง 
 
 
 
 
 
 

(2) 

การควบคุม ภายในที่มี
อยู ่
 
 
 
 
 

(3) 

การประเมินผล การ
ควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 

(4) 

ความเส่ียง ที่ยังมีอยู ่
 
 
 
 
 
 

(5) 

การปรับปรุง การควบคุม
ภายใน 

 
 
 
 
 

(6) 

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 

(7) 

วิธีการติดตามและ
สรุปผล การประเมินผล/

ข้อคิดเห็น 
 
 
 
 

(8) 
การพัฒนากระบวนการ
จัดการเรยีนการสอน
และการใช้สื่อเทคโนโลยี  
เพื่อพัฒนากระบวนการ  
จัดการเรียนการสอนของ
ครูให้มี เทคนิคในการ
สอนและพัฒนา  
ความรู้ความสามารถ                      
ในการ ใช้ส่ือเทคโนโลย ี 

1. ครูและบุคลากรใช้สื่อ
เทคโนโลยีไม่ต่อเนื่อง  
2. ขาดการดูแล รักษาสือ่ 
และอุปกรณ์  

1. สนับสนุนให้ครูและ
บุคลากรจัดทำและใช้ส่ือ 
พร้อมกับรายงานผลการ
ใช ้ 

1. ครูและบุคลากรมีการ
จัดทำสื่อการสอน  

1. ครูและบุคลากรใช้สื่อ
เทคโนโลยีไม่ต่อเนื่อง  
2. ขาดการดูแล รักษาสือ่ 
และอุปกรณ์  

1. จัดหาสื่อเทคโนโลยีให้
เพียงพอ และส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีของครู
และบุคลากรมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน  

กลุ่มบริหารงานวิชาการ จากการติดตามการจัด
กระบวนการเรียนการ
สอน และการใช้สื่อฯ
พบว่าครูมีการ  
พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้ ทำใหก้าร
เรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  
รวมถึงมีการพัฒนาการ
ใช้ส่ือการสอน สูงขึ้น  

 

ลงช่ือ....................................ผู้รายงาน 

   (นางสาวอุมาพร  แข่งขัน) 

      ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

           วันท่ี 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 

 

อุมาพร  แข่งขัน 
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แบบติดตาม ปค.5 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564 
ภารกิจตามกฎหมายที่

จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือ

ภารกิจตามแผนการ

ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ

ที่สำคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

(1) 

ความเส่ียง 

 

 

 

 

 

(2) 

การควบคุมภายในที่มีอยู ่

 

 

 

 

 

(3) 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 

 

 

 

(4) 

ความเส่ียง 

ที่ยังมีอยู ่

 

 

 

 

(5) 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 

 

 

 

(6) 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

 

 

 

 

(7) 

วิธีการติดตามและสรุปผล การ 

ประเมินผล/ข้อคิดเห็น 

 

 

 

 

(8) 

ระบบการเงินและจดัซื้อ

จัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ 

1. เพื่อให้การบริหาร

งบประมาณเป็นไปตาม

ระเบียบแลสอดคล้องกับ

ความต้องการของโรงเรียน 

 

1. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้และ

ประสบการณ์ การ 

ปฏิบัติ งานการเงินและพัสดุ

อันเนื่องจากการย้าย ขาด

ความต่อเนื่องในการทำงาน

และมีภารกิจการสอนมาก 

 

1. ครูและ บุคลากรบางส่วน

ที่ขอ เบิก – จา่ย เงิน ไม่

เข้าใจระเบียบ การขอเบิก 

จ่ายเงิน ต้อง ได้รับการ 

แนะนำ ชีแ้จง ขั้นตอน จาก

ฝ่ายงบประมาณ 

1. จัดทำตัวอย่าง ขั้นตอน

การเบิก จ่ายเงินให้บุคลากร 

ในโรงเรียนทราบ 

2. การเบิกจา่ยเงินแต่ละครั้ง

ต้องรายงานให ้

ผู้อำนวยการทราบเพื่อ 

ตรวจสอบความถูกต้องและ

ความโปร่งใส 

- บุคลากรที่ไม่เพียงพอตอ่

การการดำเนินงานพัสด ุ

- บุคลากรไม ่

เข้าใจในกระบวนการ 

เบิก จ่ายพัสด ุ

1. นิเทศติดตามการ

ดำเนินงานเบิก - จ่าย

อย่างต่อเนื่อง 

2. ตรวจสอบการ 

เบิกจ่ายให้โปร่งใส 

ชัดเจน 

กลุม่บริหารงาน

งบประมาณ 

1. ได้ให้ครูเข้ารับการอบรม ดู

งาน และขอคำปรึกษาจากเขต

พื้นที่เพื่อนำความรู้มาพัฒนา

งาน 

2. ได้ให้คณะกรรมการโรงเรียน

และชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการ

แก้ปัญหาและชว่ยระดม 

ทรัพยากร 

สรุปผลการประเมิน 

จุดอ่อนของการบริหารงบฯนั้น

ลดลง อยู่ในเกณฑ์ปกติ 

 
              ลงช่ือ........................................ผูร้ายงาน  

                     (นางสาวนิภาพร  แก่นท้าว) 
               ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ  

                   วันท่ี 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 

นิภาพร  แก่นท้าว 
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แบบติดตาม ปค.5 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564 
ภารกิจตามกฎหมายที่

จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือ

ภารกิจตามแผนการ

ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ

ที่สำคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

(๑) 

ความเส่ียง 

 

 

 

 

 

(๒) 

การควบคุมภายในที่มีอยู ่

 

 

 

 

 

(๓) 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 

 

 

 

(๔) 

ความเส่ียง 

ที่ยังมีอยู ่

 

 

 

 

(๕) 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 

 

 

 

(๖) 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

 

 

 

 

(๗) 

วิธีการติดตามและสรุปผล การ 

ประเมินผล/ข้อคิดเห็น 

 

 

 

 

(๘) 

การสรรหาบุคลากรทำ

หน้าที่ ครูผู้สอน  

1. เพื่อสรรหาบุคคลที่มี

ความรู้ ความสามารถ

เหมาะสมกับ ตำแหน่ง

หน้าที่การงานและภาระ 

งาน ซ่ึงจะเช่ือว่าให้

ประสิทธิภาพ สูงสุดในการ

ปฎิบัติงาน  

1. มีการ เปลี่ยนแปลงคร ู

ค่อนข้างบ่อย 

1. การทำงานเป็นทีม 

ช่วยเหลือกัน ครมูีขวัญและ 

กำลังใจ 

1.จัดทำข้อมูล ให้ถกูต้อง

และ เป็นปัจจุบันโดย 

รายงานให้ ผู้บริหารทราบ 

1. ครูมีการ เปลี่ยนแปลง

อยู่ ตลอดเวลา 

1. สรรหาอัตรา

ตำแหน่งครูผู้สอน 

ส่งสเริมการทำงาน

เป็นทีม ช่วยเหลือกัน 

ครูมีขวัญและ 

กำลังใจ 

กลุ่มบริหารงาน

บุคคล 

จากการติดตามการดำเนินงาน

พบว่าได้ ครูมีความชำนาญ

เฉพาะด้าน ในสาระ ที่ขาด

แคลนมาสอนแต่ยังมีความเส่ียง 

หลงเหลืออยู่คือ -ครยูังมีการ

เปลี่ยนแปลงตลอดทำ ให้มกีาร

จัดการเรียนการสอนไม่ต่อเนื่อง  

 
              ลงช่ือ........................................ผูร้ายงาน  

                     (นางณัฐฏิมา  ศรีพรหมษา) 
                     ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบรหิารงานบุคคล  

                       วันท่ี 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 

 

ณัฐฏิมา  ศรีพรหมษา 
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แบบติดตาม ปค.5 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564 
ภารกิจตามกฎหมายที่

จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือ

ภารกิจตามแผนการ

ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ

ที่สำคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

(๑) 

ความเส่ียง 

 

 

 

 

 

(๒) 

การควบคุมภายในที่มีอยู ่

 

 

 

 

 

(๓) 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 

 

 

 

(๔) 

ความเส่ียง 

ที่ยังมีอยู ่

 

 

 

 

(๕) 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 

 

 

 

(๖) 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

 

 

 

 

(๗) 

วิธีการติดตามและสรุปผล           

การประเมินผล/ข้อคิดเห็น 

 

 

 

 

(๘) 

งานอาคารสถานที่  

1. ซ่อม สร้างปรับปรุง

บำรุงรักษา อาคารสถานที ่

สิ่งแวดล้อมพร้อม เพรียงให้

พอใช้งานต่างๆ 

2. ควบคุมดูแล ตรวจสอบ

การใช้ อาคารสถานที่ฯ ให้

เกิดความ สะดวกปลอดภัย

จากโจรกรรม อัคคีภยั 

วาตะภัย อุทกภัย ไม่ ชำรุด

หักพัง 

 

1. โรงเรียนไม่มีรั้วรอบขอบ

ชิด อาคารเรียนมีอายุการใช้

งานค่อนข้างมาก อาจ

ก่อให้เกิดอันตรายในการใช้

งานได้ 

1.ประชุมหารือกับ 

เครือข่ายผู้ปกครอง 

2. วางแผนแก้ไขปัญหา 

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1.กิจกรรมการควบคุมที่

กำหนดไว้มี การปฏิบัติซ่ึง

สามารถ ลดความเส่ียงได้ 

แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์

ที่กำหนดไว ้

1. โรงเรียนมี 

งบประมาณจำกัดใน 

การปรับปรุงอาคาร 

เรียนจำกัด 

1. จัดให้ทีการประชุม 

วางแผนกำหนด 

เป้าหมายและวธิีการ 

ดำเนินการร่วมกัน 

2. จัดให้มีปฏิทิน

กำกับ 

ติดตามการ

ดำเนินงาน 

ตามแผนอยา่งเป็น 

ระบบ 

กลุ่มบริหาร 

งานทั่วไป 

 

จากการติดตามการ 

ดำเนินงานปรับปรุงอาคาร 

เรียน พบวา่อาคารเรียน 

ภายในสถานศึกษามีความ 

แข็งแรงและสวยงามร่มร่ืน นา่

อยู่น่าเรียนมากขึ้น 

                                                                                                                                                                      ลงช่ือ...............................ผูร้ายงาน  
                     (นายนิยม  ศรีนุกูล) 

                     ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบรหิารงานท่ัวไป  
                     วันท่ี 11 เดือน ตุลาคม 2564 

นิยม  ศรีนุกูล 
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แบบติดตาม ปค.5 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564 
ภารกิจตามกฎหมายที่

จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือ

ภารกิจตามแผนการ

ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ

ที่สำคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

(1) 

ความเส่ียง 

 

 

 

 

 

(2) 

การควบคุมภายในที่มีอยู ่

 

 

 

 

 

(3) 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 

 

 

 

(4) 

ความเส่ียง 

ที่ยังมีอยู ่

 

 

 

 

(5) 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 

 

 

 

(6) 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

 

 

 

 

(7) 

วิธีการติดตามและสรุปผล           

การประเมินผล/ข้อคิดเห็น 

 

 

 

 

(8) 

งานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 

1. เพื่อให้นักเรียนมี
คุณลักษณะและพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ 
2. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตที่ด ี
3. เพื่อให้นักเรียนมีการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่ดีขึ้นให้นักเรียนเป็น
คนดี คนเก่งมีความสุข 

1. ผู้ปกครองบางส่วนไม่ให้

ความร่วมมือ 

1.การจัดประชุมผู้ปกครอง

และการจัดตั้งเครือข่ายแกน

นำผู้ปกครอง 

1.กิจกรรมการควบคุมที่

กำหนดไว้มีการปฏบิัติซ่ึง

สามารถลดความเส่ียงได้ แต่

ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่

กำหนดไว ้

1.การปฏิบัติงานไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์เนื่องจาก

ผู้ปกครองบางส่วนยังไม่ให้

ความร่วมมือ 

1. ส่งผู้รับผิดชอบเข้า 
รับการอบรมเกี่ยวกบั 
งานระบบดูแล 
ช่วยเหลือนกัเรียน  
2. ศึกษาดูงานระบบ 
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  
3. สร้างความเข้าใจ 
กับผู้ปกครองให้มาก 
ขึ้น 

กลุ่มบริหารงาน

ทั่วไป 

จากการติดตามการดำเนินงาน

ระบบ-ดูแล ชว่ยเหลอืนักเรียน 

พบว่าสถานศึกษามีการ 

มอบหมายให้มีคณะทำงาน

สำรวจนักเรียน เป็นรายบุคคล 

จัดกิจกรรมเยีย่มบ้าน นักเรียน 

พบปะผู้ปกครองและจัด

กิจกรรม ต่าง ๆ ที่หลากหลาย 

ทำให้ปัญหาลดลงได้ 

 

                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                    ลงช่ือ...............................ผู้รายงาน  

                     (นายนิยม  ศรีนุกูล) 
                     ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบรหิารงานท่ัวไป  

                      วันท่ี 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 

นิยม  ศรีนุกูล 


