
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



แบบ ปค. 1 
 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 
เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
 
 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยาได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ส าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 
2565 ด้วยวิธีการที่ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ก าหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติ   การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความ
มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานที่มี
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เก่ียวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และ
โปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่า การควบคุมภายในของของโรงเรียนแจ้ห่มวิทยามีความเพียงพอ 
ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การ
ควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
 อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ สรุปได้ดังนี้  
   
 

ลายมือชื่อ 
    (นายบรรจง  สอนสมบูรณ์) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
      วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปค. 4 
 

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2565 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

     กลุ่มบริหารวิชาการ มีโครงสร้างการท างานเหมาะสม
ต่อการพัฒนาและด ารงไว้ซึ่งการควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิภาพ  
     การมอบหมายงานตามโครงสร้างการท างาน มีความ
ชัดเจนและเหมาะสมค านึงถึงความรู้ความสามารถเฉพาะ
บุคคล  
      พันธกิจของกลุ่มบริหารวิชาการ เน้นการพัฒนาครู ให้
ทันสมัย จัดหา พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสม
และทันสมัย พัฒนาการเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา และบริหารงานให้เป็นระบบ และมีคุณภาพ  

     เป้าหมายของกลุ่มบริหารวิชาการ เน้นให้นักเรียนเป็น
คนดี มีความเก่งและเป็นสากล ด ารงตนในสังคมอย่างมี
ความสุข 

     มีการจัดสภาพแวดล้อมด้านสถานที่และเครื่องมือ 

เครื่องใช้พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานที่ 
เหมาะสมและเพียงพอ 

     สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในของกลุ่ม
บริหารวิชาการ โดยภาพรวมมีความเหมาะสม 
สอดคล้องกับมาตรฐานการควบคุมภายใน เนื่องจาก
กลุ่มบริหารวิชาการ มีการก าหนดขอบเขตหน้าที่
ความรับผิดชอบให้ครูและบุคลากรปฏิบัติงานแต่ละ
ต าแหน่งไว้อย่างชัดเจนและมีการก าหนดพันธกิจ 
และเป้าหมายที่ชัดเจน ส่วนการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานยังต้องวางแผนและพัฒนาเชิงรุกต่อเนื่อง
และเป็นปัจจุบัน 

กลุ่มอ านวยการ 
      กลุ่มอ านวยการมีการจัดให้มีโครงสร้างการบริหารงาน 
มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน 

 
     สภาพแวดล้อมการควบคุมของกลุ่มอ านวยการ 
มีความเหมาะสมและส่งผลให้การควบคุมภายในมี
ประสิทธิผล 

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
    กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนมีการจัดให้มีโครงสร้างการ
บริหารงาน มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม
ในการบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน 

 
    สภาพแวดล้อมการควบคุมของกลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียนมีความเหมาะสมและส่งผลให้การควบคุม
ภายในมีประสิทธิผล 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
    มีการจัดท าโครงสร้างการบริหารงานในกลุ่มงาน โดยมี
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมตามค าสั่ง 

 
   สภาพแวดล้อมการควบคุมของกลุ่มบริหารทั่วไป 
มีความเหมาะสมและส่งผลให้การควบคุมภายในมี
ประสิทธิผล 
 



องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
2. การประเมินความเสี่ยง 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

     กลุ่มบริหารวิชาการ มีการก าหนดวัตถุประสงค์ในการ
วางระบบควบคุมภายในอย่างชัดเจนมีความสอดคล้องกับ
กิจกรรมที่จะปฏิบัติให้ส าเร็จตามเป้าหมายด้วยงบประมาณ
และทรัพยากรที่เพียงพอ 

     มีการระบุความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายนอกและปัจจัย
ภายในที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์กร 

     มีการวิเคราะห์และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม 

     มีกลไกลที่ชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่เกิดจากการ 

เปลี่ยนแปลงเช่นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร 

เป็นต้น 

 

    โดยภาพรวมกลุ่มบริหารวิชาการ มีการวิเคราะห์
และประเมินปัจจัยเสี่ยงตามวิธีการที่เหมาะสม จาก
ผลการประเมินอย่างเป็นระบบรวมทั้งยังสามารถ
ก าหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน
ในอนาคตจากปัจจัยต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปจาก
เครื่องมือที่น ามาใช้ 
 

กลุ่มอ านวยการ 
    ระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือก าหนดวิธีการจัดการ
ความเสี่ยงนั้นที่อาจเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน 

 
    โดยภาพรวมกลุ่มบริหารอ านวยการ มีการ
วิเคราะห์และประเมินปัจจัยเสี่ยงตามวิธีการที่
เหมาะสม จากผลการประเมินอย่างเป็นระบบรวมทั้ง
ยังสามารถก าหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่
อาจเกิดข้ึนในอนาคตจากปัจจัยต่างๆที่เปลี่ยนแปลง
ไปจากเครื่องมือที่น ามาใช้ 

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
    กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรม และวิเคราะห์ความเสี่ยง
เพ่ือก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้นที่อาจเกิดข้ึนจาก
การปฏิบัติงาน 

 
    กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนมีการติดตามและ
ประเมินความเสี่ยงระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนใน
อนาคตจากปัจจัยต่างๆ เพื่อหาแนวทางป้องกันเพื่อ
จัดการบริหารกับความเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดข้ึนจาก
การปฏิบัติงาน 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
    กลุ่มบริหารทั่วไประบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือ
ก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้นที่อาจเกิดข้ึนจากการ
ปฏิบัติงาน 

 
    กลุ่มบริหารทั่วไปมีการติดตามและประเมินความ
เสี่ยงระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนในอนาคตจาก
ปัจจัยต่างๆ เพื่อหาแนวทางป้องกันเพื่อจัดการ
บริหารกับความเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดข้ึนจากการ
ปฏิบัติงาน 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

    กลุ่มบริหารวิชาการ มีแนวทางการปฏิบัติงานที่ท าให้
มั่นใจว่าเมื่อน าไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลส าเร็จตามที่ก าหนด
ไว้ซึ่งกิจกรรมเพ่ือการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความ

 

     โดยภาพรวมกลุ่มบริหารวิชาการ มีกิจกรรม
ควบคุมท่ีเหมาะสมเพียงพอและสอดคล้องกับ
กระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควรโดย



องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
เสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความ
ระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามรวมถึงมี
การติดตามประเมินผลที่เชื่อได้ว่าจะเกิดผลส าเร็จ 
 

ผู้บริหารตระหนักว่าระบบควบคุมภายในเป็นส่วน
หนึ่งของการบริหารจัดการจึงมีการก ากับดูแลให้มี
การปฏิบัติอย่างเคร่งครัด จึงมีการก ากับดูแลให้มีการ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอย่างไรก็ตามกลุ่มบริหาร
วิชาการ ยังไม่ให้ความส าคัญในการประเมินและ
รายงานการควบคุมภายในอย่างจริงจังซึ่งต้องมีการ
ก าหนดกิจกรรมควบคุมเพ่ิมเติมในปีต่อไป  
 

กลุ่มอ านวยการ 
    กลุ่มอ านวยการมีแนวทางและข้ันตอนการปฏิบัติงานที่
ถูกต้อง ตามระเบียบ และสามารถตรวจสอบได้ 

 
    มีการด าเนินงานตามระเบียบ เพ่ือให้เกิดผล
ส าเร็จ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้ 

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
    กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม
ทั่วไป ด้านงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านงาน
ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน เพ่ือสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

 
    ในภาพรวมมีการจัดกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม
เกิดผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
    กลุ่มบริหารทั่วไปจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมท่ัวไป ด้าน
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมเพ่ือบริการให้แก่คณะครู 
บุคลากรและนักเรียน 
 

 
    ในภาพรวมมีการให้บริการที่เหมาะสมเกิดผล
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

๔. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

    มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวเนื่องกับการ 

ปฏิบัติงานเหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้และ 

มีการสื่อสารไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในรูปแบบที่ 
เหมาะสมผู้รับสารสนเทศสามารถน าไปใช้ได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
 

 
     ครูใช้สื่อเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น 
     การจัดระบบสารสนเทศถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

กลุ่มอ านวยการ 

     กลุ่มอ านวยการมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน มีความเหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้
และมีการสื่อสารไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในรูปแบบที่
เหมาะสมผู้รับสารสนเทศสามารถน าไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
 

 
 

 
    การจัดระบบสารสนเทศถูกต้องเป็นปัจจุบัน 



องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
    กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนจัดหาและใช้สารสนเทศท่ี
เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติงาน
ด้านต่างๆมีประสิทธิภาพ 

 
    กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนมีข้อมูลสารสนเทศ
ผ่านระบบเครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน Facebook 
Line ระบบBig Data ระบบ DemoCCT ในการ
จัดเก็บข้อมูลด้านต่างๆ 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
    กลุ่มบริหารทั่วไปจัดหาและใช้สารสนเทศที่เก่ียวข้อง
และมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติงานด้านต่างๆมี
ประสิทธิภาพ 

 
    กลุ่มบริหารทั่วไปมีข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียนและคู่มือการปฏิบัติงาน
ประจ าปี 

๕. การติดตามประเมินผล 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

     กลุ่มบริหารวิชาการมีการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดย
ก าหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบ
ควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของผู้บริหารและ
ผู้เกี่ยวข้องนอกจากนี้ยังมีการประเมินผลเป็นรายครั้งกรณี
พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องมีการก าหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้
เกิดความม่ันใจว่าข้อตรวจพบได้รับการพิจารณาสนองตอบ
และมีการวินิจฉัยสั่งการให้ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง  

 
    ระบบการติดตามประเมินผลของกลุ่มบริหาร
วิชาการมีความเหมาะสมโดยมีการติดตามการ
ปฏิบัติงานด้วยระบบ PDCA อย่างต่อเนื่องและในสิ้น
ปีมีการประเมินตนเองร่วมกันผลการประเมินมีการ
จัดท ารายงานพร้อมข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหาร
โรงเรียนเพ่ือหาแนวทางในการแก้ไข 
 

กลุ่มอ านวยการ 
    กลุ่มอ านวยการมีการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยก าหนดวิธี
ปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายใน
อย่างต่อเนื่อง 

 
    ด าเนินการเป็นไปตามแผนงาน โครงการและ
กิจกรรมของกลุ่มงานต่าง ๆ 

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
    กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนมีการระบุ พัฒนา และ
ด าเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงานหรือเป็นราย
ครั้งที่ก าหนด มีการรายงานจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องในการ
ปฏิบัติงานต่อผู้บริหารได้ทันเวลา 

 
    มีระบบการติดตาม ประเมินผล และรายงานการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง มีการจัดท ารายงานผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
    กลุ่มบริหารทั่วไปมีการระบุ พัฒนา และด าเนินการ
ประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงานหรือเป็นรายครั้งที่
ก าหนด มีการรายงานจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องในการ
ปฏิบัติงานต่อผู้บริหารได้ทันเวลา 

 
    มีระบบการติดตาม ประเมินผล และรายงานการ
ปฏิบัติงาน มีการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อ
เป็นข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มบริหารทั่วไป 

 
 



ผลการประเมินโดยรวม 
            โรงเรียนแจ้ห่มวิทยาไดป้ระเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบแล้ว 
ปรากฏว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ เพียงพอเหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามยังมีองค์ประกอบกาควบคุม               
บางประเด็นที่พบว่ามีจุดอ่อนที่มีนัยส าคัญ ซึ่งจะต้องปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมเพ่ือให้การปฏิบัติงาน                      
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น และก าหนดวิธีการพร้อมแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน                
ที่เหมาะสมต่อไป 
 
 

ลายมือชื่อ 
    (นายบรรจง  สอนสมบูรณ์) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
     วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบติดตาม ปค. 5 
โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
วันที่ 30 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2565 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอ่ืนๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน   

ที่มีอยู่ 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง            
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
1.เพื่อให้การจัดการเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพสูงสุด 
2.ผลการเรียนของนักเรียน
ปลอด 0 ร มส 
3.เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
 
 

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่ า เนื่องจาก 
1. ครูไม่ใช้
แผนการจัดการ
เรียนรู ้
2.ครูบางส่วนท า
สื่อการเรียนการ
สอนไม่น่าสนใจ
และทันสมัยตาม
สถานการณ ์
 

 
1. ก าหนดให้ครูทุก
คนจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ 
2. ก าหนดให้ครูใช้
สื่อในการจัดการ
เรียนการสอน 

 
กิจกรรมควบคุมที่
ก าหนดมีการปฏิบัติ
ไม่ครบถ้วนและไม่
ต่อเนื่องจึงยังไม่
สามารถลดความ
เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได ้

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่ า เนื่องจาก 
1. ครูไม่ใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้ 
2. ครูบางส่วนท าสื่อ
การเรียนการสอนไม่
น่าสนใจและทันสมัย
ตามสถานการณ ์

 
1. ให้มีการก ากับติดตามและนิเทศการ
จัดการเรียนการสอนของครูอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง 
2.จัดให้มีกิจกรรมสอนในรูปแบบที่
หลากหลาย 
3. จัดให้ครูได้ศึกษาดูงานด้านการ
จัดการเรียน การสอนจากสถานศึกษา
อื่นหรือเข้าร่วมกลุ่มทางการเรียนรู้ และ
เข้ารับการอบรมจากทั้งภายในและ
ภายนอก  

 
คณะกรรมการงาน
บริหารวิชาการ 
 
 
 
 

  
            ลายมือชื่อ  
                    (นางกนกกร  กอไธสง) 
            ต าแหนง่ รองผู้อ านวยการกลุม่บรหิารวิชาการ  
                    วันท่ี 30 เดือน กันยายน  พ.ศ. 256 5 
 



แบบติดตาม ปค. 5 
โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
วันที่ 30 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2565 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการ หรือ

ภารกิจอ่ืน ๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในท่ีมีอยู ่
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
ความเสี่ยงท่ียังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

กลุ่มอ านวยการ 
งานพัสดุและสินทรัพย ์
การจัดซื้อจัดจ้าง 
1. เพื่อให้การจัดซื้อพัสดุเป็นไป
ตามระเบียบ 
ส านักนายกรัฐมนตรีว่า 
ด้วยการพัสด ุ
2. เพื่อให้การจัดท าทะเบียน
พัสดุและการตรวจสอบพัสดุ
ประจ าปีถูกต้องตามระเบียบ 
3. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

 
 
กิจกรรมไม่
บรรล ุ
ตาม
วัตถุประสงค ์
เนื่องจาก 
ขาดแคลน 
บุคลากรและ 
การขออนุมัติ 
จัดซื้อ จัดจ้าง 
ไม่ถูกต้อง 
และล่าช้า 

 
 
1. จัดท าคู่มือการ 
การจัดซื้อจัดจ้างพัสด ุ
2. อบรมเจ้าหน้าท่ี 
การเงินพัสดุและ 
บุคลากรทุกฝ่าย 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจ 
ตรงกันในการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
3. ให้ค าแนะน า 
ก่อนด าเนินการ 
4. ประเมิน 
ความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการ 

 
 
กิจกรรมควบคุม 
ที่ก าหนดมีการปฏิบัต ิ
ได้ไม่ครบถ้วน 
แต่สามารถลดความ 
เสี่ยงให้อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได ้

 
 
กิจกรรมไม่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์เนื่องจาก 
1. ขาดแคลนบุคลากร 
2. การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 
ไม่ถูกต้องและ 
ล่าช้า 
3. ไม่มีการน าผลการประเมิน 
ความพึงพอใจ 
มาปรับปรุงและ 
พัฒนา 

 
 
1. เพิ่มบุคลากร 
ที่มีความรู้ความสามารถ 
และความถนัดเฉพาะด้าน 
หรือลดภาระคาบสอนของครูที่
เป็นเจ้าหน้าท่ีงาน 
2. จัดท าคู่มือการจัดซื้อ 
จัดจ้างพัสด ุ
3. อบรมพัฒนาบุคลากรทุกฝ่าย
เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน 
ในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตาม
ระเบียบ 
4. ควบคุมก ากับติดตาม 

 
 
คณะกรรมการงาน
พัสดุและสินทรัพย์ 
 
 
 
 

 
            ลายมือชื่อ  
                   (นายจักรินทร์  จอมแก้ว) 
            ต าแหนง่ รองผู้อ านวยการกลุม่อ านวยการ  
               วันท่ี 30 เดือน กันยายน  พ.ศ. 256 5 



แบบติดตาม ปค. 5 
โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
วันที่ 30 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2565 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ

ตามแผนการด าเนินการ 
หรือภารกิจอ่ืน ๆ ที่ส าคัญ

ของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน      

ที่มีอยู่ 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
วัตถุประสงค ์
- เพื่อการบริหารงาน และการ
ด าเนินการตามโครงการต่าง ๆ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
เกิดผลดีต่อทุกฝ่าย 
 
 
 
 
 
 

 
การด าเนิน
โครงการ หรือ
กิจกรรมบาง
กิจกรรมเกิด
ความล่าช้า 

 
1. ก าหนดโครงสร้างการ
บริหารงาน  
2. จัดท าโครงการ/
กิจกรรมเพื่อพัฒนา
ส่งเสริมกิจกรรมด้านต่างๆ 
3. จัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ 
4. มีการติดตามประเมิน
และตรวจสอบการ
ด าเนินงานต่างๆ 
5. จัดท ารายงานประจ าป ี

 
กิจกรรมการควบคุมที่
ก าหนดไว้มีการปฏิบัติ 
ซึ่งสามารถลดความ
เสี่ยงลงได้ในระดับหนึ่ง 

 
การด าเนินโครงการ 
หรือกิจกรรมบาง
กิจกรรมเกิดความล่าช้า
เนื่องจาก 
1. การด าเนินงานบาง
กิจกรรมไม่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน  
2.การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์บาง
กิจกรรมล่าช้า ไม่ชัดเจน 

 
1. จัดประชุม ปรึกษาหารือ 
ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา
การด าเนินอย่างจริงจัง 
2.สร้างความเข้าใจให้บุคลากร
ในโรงเรียนให้เกิดความเข้าใจ
ในการด าเนินงานให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

 
กลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 
โรงเรียนแจ้ห่ม
วิทยา 
 

 
            ลายมือชื่อ  
                   (นายพิทักษ์  สร้อยศิริกุล) 
            ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  
                    วันที่ 30 เดือน กันยายน  พ.ศ. 256 5 
 



 
แบบติดตาม ปค. 5 

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
วันที่ 30 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2565 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ

หรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอ่ืน 
ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงาน

ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

การประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
งานอาคารสถานที่ 
- กิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์ 
อาคารสถานท่ีและ
สิ่งแวดล้อมออกแบบรายการ
การด าเนินงานการซ่อมบ ารุง 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้อาคารสถานท่ีมี
ความปลอดภัยเพียงพอ ต่อ
การบริการทางการศึกษา 
2. จัดท าระบบการด าเนินงาน
ตามขั้นตอนตามขอบเขตงาน
การปฏิบัติงาน 

 
1.กิจกรรม
พัฒนาภูมิทัศน์
อาคารสถานท่ี
และสิ่งแวดล้อม 
2.ออกแบบ
รายการ 
การด าเนินงาน
การซ่อมบ ารุง
ล่าช้า 

 
1. กิจกรรม
พัฒนา 
ภูมิทัศน์อาคาร
สถานท่ีและ
สิ่งแวดล้อม 
2. ออกแบบ
รายการ 
การด าเนินงาน
การซ่อมบ ารุง 

 
1.สร้างจิตส านึกในการดูแลความ
สะอาดอาคารสถานท่ีจัดท า
แผนการบริหาร 
อาคารสถานท่ีเพื่อให้เพียงพอต่อ
การใช้งาน 
2. ด าเนินงานภายใต ้
กรอบความเร่งด่วน 
และยึดประโยชน์ของโรงเรียน 

 
จากการด าเนินงานยังมีความเสี่ยงท่ีท าให้
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ดังนี ้
1. นักเรียนไม่ตระหนักในเรื่องการรักษา
ความสะอาดอาคารสถานท่ีและห้องน้ า
ภายในและภายนอกอาคารเรียน 
2. ผู้ด าเนินการในการท างานอาคาร
สถานท่ี มีภารกิจการสอนเป็นหลักท าให้
เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานบางกรณ ี
3. จ านวนคณะกรรมการและบุคลากรงาน
อาคารสถานท่ีไม่เพียงพอ 

 
1.จัดรูปแบบการ
สื่อสารในลักษณะ 
ทางเดียว 
2.มอบหมายการ 
ปฏิบัติหน้าท่ีให้เกิด
ความชัดเจนในขอบ 
ข่ายการรับผิดชอบ 

 
คณะกรรมการงาน
อาคารสถานท่ี 
 
 
 
 

  
            ลายมือชื่อ ………………………………………………………. 
                   (นายจักรินทร์  จอมแก้ว) 
            ต าแหนง่ รองผู้อ านวยการกลุม่บรหิารทัว่ไป  
                             วันท่ี 30 เดือน กันยายน  พ.ศ. 256 5 



แบบติดตาม ปค. 5 
โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 

รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 
วันที่ 30 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2565 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการ หรือ

ภารกิจอ่ืน ๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในท่ีมีอยู ่
การประเมินผลการควบคุม

ภายใน 
ความเสี่ยงท่ียังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

กลุ่มแผนงานและประกัน
คุณภาพการศึกษา 
งานประกันคุณภาพการศึกษา 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้การประกันคุณภาพ 

การศึกษาของสถานศึกษา
เป็นไป 

ตามมาตรฐานการศึกษา 

การประกัน
คุณภาพ 
การศึกษาของ
สถานศึกษาขาด
การร่วมมือจาก
ครูและบุคลากร
อย่างจริงจังและ
ไม่เป็นระบบ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
การนิเทศ  ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษา 
2. สนับสนุนงบประมาณใน
การนิเทศสถานศึกษา 
3. เผยแพร่สื่อความรู้เกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษา
ให้สถานศึกษาได้ใช้เป็นแนว
ทางการปฏิบัติงาน 

กิจกรรมการควบคุม 
ที่ก าหนดไว้มีการปฏิบัติ  ซึ่ง
สามารถลดความเสี่ยงลงได้
ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค ์
ที่ก าหนดไว ้
 

การส่งเสริมระบบ 
การประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาไม่
เป็นไปตามมาตรฐาน
เนื่องจากบุคลากรบางส่วน
ยังไม่เห็นความส าคัญและ
ไม่เข้าใจเรื่องของการ
ประกันอย่างถ่องแท้ 
 

1. มีการส่งเสริมให้ความรู้หรือ
จัดอบรมเกี่ยวกับ 
การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาให้กับครูและ
บุคลากร 
2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ 
การศึกษา 

กลุ่มแผนงาน
และประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
 

 
            ลายมือชื่อ  
                   (นายบรรจง  สอนสมบูรณ์) 
                          ต าแหนง่ ผู้อ านวยการโรงเรยีน  
               วันท่ี 30 เดือน กันยายน  พ.ศ. 256 5 
 
 
 
 



แบบติดตาม ปค. 5 
โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 

รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 
วันที่ 30 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2565 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน   

ที่มีอยู่ 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง            
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมิน/

ข้อคิดเห็น 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
1.เพื่อให้การจัดการเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพสูงสุด 
2.ผลการเรียนของนักเรียน
ปลอด 0 ร มส 
3.เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนต่ า เนื่องจาก 
1. ครูไม่ใช้แผนการ
จัดการเรียนรู ้
2.ครูบางส่วนท าสื่อ
การเรียนการสอน
ไม่น่าสนใจและ
ทันสมัยตาม
สถานการณ ์
 

 
1. ก าหนดให้ครูทุก
คนจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู ้
2. ก าหนดให้ครูใช้
สื่อในการจัดการ
เรียนการสอน 

 
กิจกรรมควบคุมที่
ก าหนดมีการปฏิบัติไม่
ครบถ้วนและไม่
ต่อเนื่องจึงยังไม่
สามารถลดความเสี่ยง
ให้อยู่ในระดับท่ี
ยอมรับได ้

 
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนต่ า เนื่องจาก 
1. ครูไม่ใช้
แผนการจัดการ
เรียนรู ้
2. ครูบางส่วนท า
สื่อการเรียนการ
สอนไม่น่าสนใจ
และทันสมัยตาม
สถานการณ ์

 
1. ให้มีการก ากับติดตาม
และนิเทศการจัดการ
เรียนการสอนของครู
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
2.จัดให้มีกิจกรรมสอน
ในรูปแบบที่หลากหลาย 
3. จัดให้ครูได้ศึกษาดู
งานด้านการจัดการเรียน 
การสอนจากสถานศึกษา
อื่นหรือเข้าร่วมกลุ่ม
ทางการเรียนรู้ และเข้า
รับการอบรมจากท้ัง
ภายในและภายนอก  

 
คณะกรรมการ
งานบริหาร
วิชาการ 
 
 
 
 

 
ระบบการติดตาม
ประเมินผลของกลุ่ม
บริหารวิชาการมีความ
เหมาะสม 
โดยมีการติดตามการ
ปฏิบัติงานด้วยระบบ 
PDCA อย่างต่อเนื่อง
และในสิ้นปีมีการ
ประเมินตนเองร่วมกัน 
ผลการประเมินมีการ
จัดท ารายงานพร้อม
ข้อเสนอแนะเสนอ
ผู้บริหารโรงเรียนเพื่อ
หาแนวทางในการ
แก้ไข 

  
            ลายมือชื่อ  
                    (นางกนกกร  กอไธสง) 
            ต าแหนง่ รองผู้อ านวยการกลุม่บรหิารวิชาการ  
                    วันท่ี 30 เดือน กันยายน  พ.ศ. 256 5 



แบบติดตาม ปค. 5 
โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 

รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 
วันที่ 30 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2565 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการ หรือ

ภารกิจอ่ืน ๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายในท่ีมี

อยู ่
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
ความเสี่ยงท่ียังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการ
ประเมิน/
ข้อคิดเห็น 

กลุ่มอ านวยการ 
งานพัสดุและสินทรัพย ์
การจัดซื้อจัดจ้าง 
1. เพื่อให้การจัดซื้อพัสดุเป็นไป
ตามระเบียบ 
ส านักนายกรัฐมนตรีว่า 
ด้วยการพัสด ุ
2. เพื่อให้การจัดท าทะเบียน
พัสดุและการตรวจสอบพัสดุ
ประจ าปีถูกต้องตามระเบียบ 
3. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

 
 
กิจกรรมไม่
บรรล ุ
ตาม
วัตถุประสงค ์
เนื่องจาก 
ขาดแคลน 
บุคลากรและ 
การขออนุมัติ 
จัดซื้อ จัดจ้าง 
ไม่ถูกต้อง 
และล่าช้า 

 
 
1. จัดท าคู่มือการ 
การจัดซื้อจัดจ้างพัสด ุ
2. อบรมเจ้าหน้าท่ี 
การเงินพัสดุและ 
บุคลากรทุกฝ่าย 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจ 
ตรงกันในการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
3. ให้ค าแนะน า 
ก่อนด าเนินการ 
4. ประเมิน 
ความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการ 

 
 
กิจกรรมควบคุม 
ที่ก าหนดมีการ
ปฏิบัต ิ
ได้ไม่ครบถ้วน 
แต่สามารถลดความ 
เสี่ยงให้อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได ้

 
 
กิจกรรมไม่บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์
เนื่องจาก 
1. ขาดแคลน
บุคลากร 
2. การขออนุมัติ
จัดซื้อจัดจ้าง 
ไม่ถูกต้องและ 
ล่าช้า 
3. ไม่มีการน าผล
การประเมิน 
ความพึงพอใจ 
มาปรับปรุงและ 
พัฒนา 

 
 
1. เพิ่มบุคลากร 
ที่มีความรู้ความสามารถ 
และความถนัดเฉพาะด้าน 
หรือลดภาระคาบสอนของครูที่
เป็นเจ้าหน้าท่ีงาน 
2. จัดท าคู่มือการจัดซื้อ 
จัดจ้างพัสด ุ
3. อบรมพัฒนาบุคลากรทุกฝ่าย
เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน 
ในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตาม
ระเบียบ 
4. ควบคุมก ากับติดตาม 

 
 
คณะกรรมการ
ฝ่ายงานพัสดุ
และสินทรัพย์ 
 
 
 
 

 
 
ติดตามประเมินผล
ของบุคลากร 
โดยมีการติดตาม
การปฏิบัติงานด้วย
ระบบ PDCA 
อย่างต่อเนื่อง 

 
            ลายมือชื่อ  
                   (นายจักรินทร์  จอมแก้ว) 
            ต าแหนง่ รองผู้อ านวยการกลุม่อ านวยการ  
               วันท่ี 30 เดือน กันยายน  พ.ศ. 256 5 



แบบติดตาม ปค. 5 
โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 

รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 
วันที่ 30 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2565 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ

ตามแผนการด าเนินการ 
หรือภารกิจอ่ืน ๆ ที่ส าคัญ

ของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายในที่มี

อยู่ 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
ความเสี่ยงที่ยังมี

อยู่ 
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการ

ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อการบริหารงาน และการ
ด าเนินการตามโครงการต่าง ๆ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิด
ผลดีต่อทุกฝ่าย 
 
 
 
 
 
 
 

 
การด าเนิน
โครงการ หรือ
กิจกรรมบาง
กิจกรรมเกิดความ
ล่าช้า 

 
1. ก าหนดโครงสร้างการ
บริหารงาน  
2. จัดท าโครงการ/
กิจกรรมเพื่อพัฒนา
ส่งเสริมกิจกรรมด้านต่างๆ 
3. จัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ 
4. มีการติดตามประเมิน
และตรวจสอบการ
ด าเนินงานต่างๆ 
5. จัดท ารายงานประจ าป ี

 
กิจกรรมการควบคุมที่
ก าหนดไว้มีการปฏิบัติ 
ซึ่งสามารถลดความ
เสี่ยงลงได้ในระดับ
หนึ่ง 

 
การด าเนิน
โครงการ หรือ
กิจกรรมบาง
กิจกรรมเกิดความ
ล่าช้าเนื่องจาก 
1. การด าเนินงาน
บางกิจกรรมไม่
เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน  
2.การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
บางกิจกรรมล่าช้า 
ไม่ชัดเจน 

 
1. จัดประชุม 
ปรึกษาหารือ ศึกษา
วิเคราะห์สภาพ
ปัญหาการด าเนิน
อย่างจริงจัง 
2.สร้างความเข้าใจ
ให้บุคลากรใน
โรงเรียนให้เกิดความ
เข้าใจในการ
ด าเนินงานให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน 

 
กลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน 
โรงเรียนแจ้ห่ม
วิทยา 
 

 
-จากการติดตามพบว่า
มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
มีการนิเทศติดตาม 
 
-สรุปจากการ
ด าเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

 
            ลายมอืช่ือ  
                   (นายพิทักษ์  สร้อยศิริกุล) 
            ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบรหิารกิจการนักเรยีน  
                    วันท่ี 30 เดือน กันยายน  พ.ศ. 256 5 



แบบติดตาม ปค. 5 
โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 

รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 
วันที่ 30 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2565 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ

หรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอ่ืน 
ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงาน

ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมิน/

ข้อคิดเห็น 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
งานอาคารสถานที่ 
- กิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์ 
อาคารสถานท่ีและ
สิ่งแวดล้อมออกแบบรายการ
การด าเนินงานการซ่อมบ ารุง 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้อาคารสถานท่ีมี
ความปลอดภัยเพียงพอ ต่อ
การบริการทางการศึกษา 
2. จัดท าระบบการด าเนินงาน
ตามขั้นตอนตามขอบเขตงาน
การปฏิบัติงาน 
 

 
1.กิจกรรม
พัฒนาภูมิทัศน์
อาคารสถานท่ี
และสิ่งแวดล้อม 
2.ออกแบบ
รายการ 
การด าเนินงาน
การซ่อมบ ารุง
ล่าช้า 

 
1. กิจกรรม
พัฒนา 
ภูมิทัศน์อาคาร
สถานท่ีและ
สิ่งแวดล้อม 
2. ออกแบบ
รายการ 
การด าเนินงาน
การซ่อมบ ารุง 

 
1.สร้างจิตส านึกใน
การดูแลความ
สะอาดอาคาร
สถานท่ีจัดท า
แผนการบริหาร 
อาคารสถานท่ี
เพื่อให้เพียงพอต่อ
การใช้งาน 
2. ด าเนินงาน
ภายใต ้
กรอบความเร่งด่วน 
และยึดประโยชน์
ของโรงเรียน 

 
จากการด าเนินงานยังมีความเสี่ยง
ที่ท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ดังนี ้
1. นักเรียนไม่ตระหนักในเรื่องการ
รักษาความสะอาดอาคารสถานท่ี
และห้องน้ าภายในและภายนอก
อาคารเรียน 
2. ผู้ด าเนินการในการท างาน
อาคารสถานท่ี มีภารกิจการสอน
เป็นหลักท าให้เกิดความล่าช้าใน
การด าเนินงานบางกรณ ี
3. จ านวนคณะกรรมการและ
บุคลากรงานอาคารสถานท่ีไม่
เพียงพอ 

 
1.จัดรูปแบบการ
สื่อสารในลักษณะ 
ทางเดียว 
2.มอบหมายการ 
ปฏิบัติหน้าท่ีให้เกิด
ความชัดเจนในขอบ 
ข่ายการรับผิดชอบ 

 
คณะกรรมการ
งานอาคาร
สถานท่ี 
 
 
 
 

 
มีการติดตามและจัด
ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและให้เกิด
ความเข้าใจท่ีตรงกัน 

  
            ลายมือชื่อ ………………………………………………………. 
                   (นายจักรินทร์  จอมแก้ว) 
            ต าแหนง่ รองผู้อ านวยการกลุม่บรหิารทัว่ไป  
                             วันท่ี 30 เดือน กันยายน  พ.ศ. 256 5 



แบบติดตาม ปค. 5 
โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 

รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 
วันที่ 30 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2565 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการ หรือ

ภารกิจอ่ืน ๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายในท่ีมี

อยู ่
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
ความเสี่ยงท่ียังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการ
ประเมิน/
ข้อคิดเห็น 

กลุ่มแผนงานและประกัน
คุณภาพการศึกษา 
งานประกันคุณภาพการศึกษา 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้การประกันคุณภาพ 

การศึกษาของสถานศึกษา
เป็นไป 

ตามมาตรฐานการศึกษา 

 
 
 

การประกัน
คุณภาพ 
การศึกษาของ
สถานศึกษาขาด
การร่วมมือจาก
ครูและบุคลากร
อย่างจริงจังและ
ไม่เป็นระบบ 

1. ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการ
นิเทศ  ติดตามและ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายใน 
สถานศึกษา 
2. สนับสนุน
งบประมาณในการ
นิเทศสถานศึกษา 
3. เผยแพร่สื่อความรู้
เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาให้
สถานศึกษาได้ใช้เป็น
แนวทางการ
ปฏิบัติงาน 

กิจกรรมการควบคุม 
ที่ก าหนดไว้มีการ
ปฏิบัติ  ซึ่งสามารถ
ลดความเสี่ยงลงได้
ในระดับหนึ่งแต่ยัง
ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค ์
ที่ก าหนดไว ้
 

การส่งเสริมระบบ 
การประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
ไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานเนื่องจาก
บุคลากรบางส่วนยัง
ไม่เห็นความส าคัญ
และไม่เข้าใจเรื่อง
ของการประกัน
อย่างถ่องแท้ 
 

1. มีการส่งเสริมให้ความรู้หรือจัด
อบรมเกี่ยวกับ 
การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาให้กับครูและบุคลากร 
2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ 
การศึกษา 

กลุ่มแผนงาน
และประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
 

1.มีการแต่งตั้ง
คณะท างานตาม
ค าสั่งโรงเรียน        
แจ้ห่มวิทยาท่ี 
132/2565 ลง
วันท่ี 10 
พฤษภาคม  
2565 
2. มีการอบรม 
ศึกษาดูงาน 
 

 
            ลายมือชื่อ  
                   (นายบรรจง  สอนสมบูรณ์) 
                 ต าแหนง่ ผู้อ านวยการโรงเรยีน 
                    วันที่ 30 เดือน กันยายน  พ.ศ. 256





 

 

ค าสั่งโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
ที่  310/๒๕64 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจ าปี 2564 
****************************************** 

เพ่ือให้การด าเนินงานการประเมินผลการควบคุมภายในของโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ประจ าปี 2564 เป็นไปตาม
มาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนดว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561 ดังนี ้

1. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 
1) นายบรรจง สอนสมบูรณ์ ผู้อ านวยการ โรงเรียน     ประธานกรรมการ 
2) นางกนกกร กอไธสง  รองผู้อ านวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ   กรรมการ 
3) นายจักรินทร์ จอมแก้ว รองผู้อ านวยการ กลุ่มอ านวยการ/    กรรมการ 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
4) นายพิทักษ์ สร้อยศิริกุล รองผู้อ านวยการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน   กรรมการ 
5) นายสุรกิจ อุปนันท์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป   กรรมการ  
6) นายตระกูลพันธุ์ กันไว  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มแผนงานและประกันฯ  กรรมการ 
7) นายอุเทน ระวังวงศ์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  กรรมการ 
8) นายรัฐศาตร์      พรคุณวุฒิ  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ   กรรมการ  
9) นางสาวนงลักษณ์  สิทธิบุญ ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ     กรรมการ 
10) นางสายพิณ   กันไว  หัวหน้ากลุ่มกลุ่มแผนงานและประกันฯ  กรรมการและเลขานุการ 
11) นางสาวพิชชาภา ตรียกูล  หัวหน้างานกลุ่มงานควบคุมภายใน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

2.  คณะกรรมการด าเนินงานและจัดท าจัดท ารายงานประเมินผลการควบคุมภายใน ประกอบด้วย 
1) นายบรรจง สอนสมบูรณ์ ผู้อ านวยการ โรงเรียน     ประธานกรรมการ 
2) นายตระกูลพันธุ์   กันไว  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มแผนงานและประกันฯ  กรรมการ 
3) นายอุเทน  ระวังวงศ์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  กรรมการ 
4) นายรัฐศาสตร์      พรคุณวุฒิ  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ   กรรมการ  
5) นางสาวนงลักษณ์  สิทธิบุญ  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ     กรรมการ 
6) นายสงัด  ปลุกเศก  หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป       กรรมการ  
7) นางสาวศศิธร ขจรจิตต์   หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ    กรรมกา  
8) นายธนธรณ์ ธรรมเดชะ  หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน    กรรมการ 
9) นางสายพิน วิจิตรจรัสแสง หัวหน้ากลุ่มอ านวยการ      กรรมการ 
10) นางเสาวนีย์ รักมิตร  เจ้าหน้าทีก่ลุ่มบริหารวิชาการ    กรรมการ 
11) นางสาวนิติพร พรมกรณ์ เจ้าหน้าทีก่ลุ่มบริหารวิชาการ    กรรมการ 
12) นางสายชล วันมหาใจ เจ้าหน้าทีก่ลุ่มบริหารกิจการนักเรียน   กรรมการ 



13) นางณัฐรดา   ระวังวงศ์ เจ้าหน้าทีก่ลุ่มบริหารกิจการนักเรียน   กรรมการ 
14) นางณัฐวดี ธรรมเดชะ เจ้าหน้าทีก่ลุ่มบริหารทั่วไป    กรรมการ  
15) นางสายพิณ   กันไว  หัวหน้ากลุ่มกลุ่มแผนงานและประกันฯ  กรรมการและเลขานุกา 
16) นางสาวพิชชาภา ตรียกูล  หัวหน้างานกลุ่มงานควบคุมภายใน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
17) นายพิษณุ ปิจดี   เจ้าหน้าทีก่ลุ่มแผนงานและประกันฯ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่  รวบรวมกลั่นกรองและสรุปผลการประเมินผลการควบคุมภายในของโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ตามแบบ

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.4) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) และ
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5)  
 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 
   สั่ง ณ วันที่ 5  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2565  
 
 
 

    (นายบรรจง  สอนสมบูรณ์) 
           ผูอ้ านวยการโรงเรยีนแจ้ห่มวิทยา 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


