
 

 
 

            กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ณ วันที ่30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 
ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกจิ 
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกจิอื่น ๆ ทีส่ าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสีย่ง 
 

 

การควบคุม 
ภายในที่มีอยู ่

 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 

ความเสีย่ง 
ที่ยังมีอยู่ 

 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 

หน่วยงาน        
ที่รับผิดชอบ 

 

วิธีการติดตามและสรุปผล
การประเมินผล/ข้อคิดเห็น 

1. การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
   เพื่อปรับปรุงพัฒนาหลักสตูร
ของโรงเรียนโดยการมีส่วนร่วม
ของทุกฝ่ายให้เป็นหลักสูตรที่มี
มาตรฐานสนองต่อนโยบาย
และสอดคล้องต่อความ
ต้องการของผู้เรียนและ  
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. หลักสูตรอาจ 
จะยังมีการ
เปลี่ยนแปลง 
2. การจัดท า
หลักสตูรต้องให้
สอดคล้องกับการ
พัฒนาตามแนวทาง
โรงเรียน
มาตรฐานสากล
โรงเรียนต้านทุจรติ
ศึกษา โรงเรียนวิถี
เพศศึกษา และการ
ปรับปรุงหลักสูตร 
พ.ศ. 2560 ตาม 

 
 
1. ประชุม ช้ีแจงให้ครู 
บุคลากรทางการศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษา 
นักเรียน ผู้ปกครองไดร้ับทราบ
และท าความเข้าใจทุกครั้งท่ีมี
การเปลีย่นแปลง 
2. อบรม ประชุม สมัมนาแก่
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
และผู้ทีม่ีส่วนเกีย่วข้องในการ
ปรับปรุงหลักสูตร 
3. จัดให้มีการด าเนินการ
ปรับปรุงและตรวจสอบความ
ถูกต้องของหลักสูตรโดยการมี
ส่วนร่วมของทุกฝ่าย 
 

 
 
 กิจกรรมการควบคุม 
 ที่ก าหนดไว้มีการ 
 ปฏิบัติซึ่งสามารถลด 
 ความเสี่ยงลงได ้
 ระดับหนึ่งแตไ่ม ่
 บรรลุวตัถุประสงค์ที ่
 ก าหนดไว ้

 
 
1. หลักสูตรอาจ 
จะยังมีการ
เปลี่ยนแปลง 
2.การจัดท า
หลักสตูรต้องให้
สอดคล้องกับการ
พัฒนาตาม
แนวทางโรงเรียน
มาตรฐานสากล
โรงเรียนต้านทุจรติ
ศึกษา โรงเรียนวิถี
เพศศึกษา 

 
 
1. เผยแพร่เอกสาร
หลักสตูรสถาน 
ศึกษาแก่ผู้เกี่ยวข้อง 
2. เผยแพร่ข่าวสาร
การปรับเปลี่ยน
โครงสร้างหลักสูตร
อย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง 
3. ติดตามความ
เคลื่อนไหวและ
แนวนโยบายของ 
สพฐ. และกระทรวง 
ศึกษาธิการ อย่าง
เสม่ าเสมอ 
 

 
 
30 ก.ย.2564 
น.ส.กัญญาณี 
ชวาเขียว 
 
 

 
 
จากการตดิตามจากการ
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา
และเอกสารที่เกีย่วข้อง 
พบว่าโรงเรียนไดด้ าเนินการ
ตามแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 
ผลการด าเนินงาน  
การพัฒนาหลักสูตรสถาน 
ศึกษาสามารถลดความเสี่ยง
ลงในระดับหนึ่งแต่ยังคงต้อง
มีการตดิตามการเปลี่ยน 
แปลงของหลักสูตร ฯ อยู่
ตลอดเวลา จึงต้องท า
แผนการปรับปรุงควบคุม
ภายในเพิ่มเติมต่อไป 

แบบติดตาม ปค.5 

 (2)  (3) (4) (5) (6) (7) (8)   (1) 



 

 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกจิ 
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืน ๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสีย่ง 
 

 

การควบคุม 
ภายในที่มีอยู ่

 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 

ความเสีย่ง 
ที่ยังมีอยู่ 

 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 

หน่วยงาน        
ที่รับผิดชอบ 

 

วิธีการติดตามและสรุปผล
การประเมินผล/ข้อคิดเห็น 

1. การจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา 
(ต่อ) 
 

หลักสตูรแกนกลาง
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 

 (2)  (3) (4) (5) (6) (7) (8)   (1) 



 

 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกจิ 
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืน ๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสีย่ง 
 

 

การควบคุม 
ภายในที่มีอยู ่

 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 

ความเสีย่ง 
ที่ยังมีอยู่ 

 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 

หน่วยงาน        
ที่รับผิดชอบ 

 

วิธีการติดตามและสรุปผล
การประเมินผล/ข้อคิดเห็น 

2. การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
    1. เพื่อให้กลุ่มสาระเรียนรู้
ทุกกลุ่มสาระจดัการเรียนการ
สอนตรงตามเป้าหมาย
มาตรฐานของหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนเชียงม่วน
วิทยาคม 
     2. เพื่อใหผ้ลการประเมิน
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

ปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษา 

ปีท่ี 6 มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นกว่า 

ปีการศึกษาท่ีผ่านมา อย่าง
น้อยร้อยละ 3 

 
 
1. ครูบางส่วนยัง
ขาดเทคนิค
กระบวนการจดัการ
เรียนรู้และการวัด
ประเมินผล 
2. ครูบางส่วนยังไม่
สามารถจัดท า
แผนการจดัการ
เรียนรู้ทีเ่ป็น
ปัจจุบัน 
3. การผลติสื่อยังคง
มีน้อย ไม่มคีุณภาพ
และจัดเก็บสื่อไม่
เป็นระบบ 
4. ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนของ
นักเรียนยังไม่เป็น  

 
 
1. การอบรมให้ความรู้
ครูผูส้อนในเรื่องการจดัท า  
ค าอธิบายรายวิชา โครงสรา้ง
วิชา หน่วยการเรียนรู้และการ
เขียนแผนการจัดการเรยีนรู ้
2. มีการนิเทศตดิตามการ
จัดการเรียนรู้โดยฝ่ายบริหาร
และหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู ้
3. ก าหนดให้ครูผูส้อนทุกคน
ทุกกลุ่มสาระท าวิจัยในช้ัน
เรียนภาคเรยีนละ 1 เรื่อง 
4. มีการประเมินหลักสตูรและ
น าไปปรับปรุงหลักสูตรเมื่อสิ้น
ปีการศึกษา 
 

 
 
กิจกรรมการควบคุม 

 ที่ก าหนดไว้มีการ 
 ปฏิบัติซึ่งสามารถลด 
 ความเสี่ยงลงได ้
 ระดับหนึ่งแตไ่ม ่
 บรรลุวตัถุประสงค์ที ่
 ก าหนดไว ้
 

 

 
 
1. ครูบางส่วนยัง
ขาดเทคนิค
กระบวนการ
จัดการเรียนรู้และ
การวัดประเมินผล 
2. ครูบางส่วนยัง
ไม่สามารถจัดท า
แผนการจดัการ
เรียนรู้ทีเ่ป็น
ปัจจุบัน 
3. การผลติสื่อ
ยังคงมีน้อย และ
จัดเก็บสื่อไม่เป็น
ระบบ 
4. ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนของ
นักเรียนยังไม่เป็น 

 
 
1. พัฒนาครูด้าน
การจัดการเรยีนรู้
ทักษะและเทคนิค 
ในการผลติสื่อให้มี
คุณภาพ  โดยการ
อบรม ศึกษาดูงาน
โรงเรียนทีม่ีผลงาน
ดีเด่นดา้นการ
จัดการเรียนรู้อย่าง
สม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง 
2. พัฒนาครูด้าน
การใช้สื่อ 
เทคโนโลยี ICT เพิ่ม
มากขึ้น ให้ทันต่อ
สถานการณ์โลก 
 

 
 
30 ก.ย.2564 
น.ส.กัญญาณี  
ชวาเขียว 
 

 
 
จากการตดิตามจากเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง พบว่า 
โรงเรียนไดด้ าเนินการตาม
แผนการปรับปรุงควบคุม
ภายใน 
ผลการด าเนินงาน 
1. การเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
มีค่าเฉลีย่สูงขึ้น 
2. การเปรียบเทียบผลการ
ประเมินระดับชาติ (O-NET) 
ในระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 3 มีค่าเฉลี่ยลดลงจาก 
ปีท่ีผ่านมา แตม่ีค่าเฉลี่ยสูง
กว่าระดับประเทศใน
รายวิชาภาษาไทย และ
วิทยาศาสตร ์

 (2)  (3) (4) (5) (6) (7) (8)   (1) 



 

 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกจิ 
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืน ๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสีย่ง 
 

 

การควบคุม 
ภายในที่มีอยู ่

 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 

ความเสีย่ง 
ที่ยังมีอยู่ 

 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 

หน่วยงาน        
ที่รับผิดชอบ 

 

วิธีการติดตามและสรุปผล
การประเมินผล/ข้อคิดเห็น 

2. การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
(ต่อ) 

ไปตามเป้าหมาย
โดยเฉพาะผลการ
ประเมินระดับชาติ 
(O-NET) 
5. แหล่งเรียนรู้ไม่
เพียงพอ 

  ไปตามเป้าหมาย
โดยเฉพาะผลการ
ประเมินระดับชาติ 
(O-NET) 
5.ครูบางส่วนขาด
เทคนิคการสอน 
โดยใช้สื่อออนไลน์ 
ในสถานการณ์โรค
โควิด - 19 

3. จัดหาแหล่ง
เรียนรู้ให้
หลากหลายมากข้ึน                   
ตามความต้องการ
ของผู้เรียน 
4. ให้ครูและ
บุคลากรจดัท า
รายงานการประเมิน
ตนเองเมื่อสิ้นปี
การศึกษา 
5.จัดอบรมให้ความรู้ 
ส่งเสริมครูใหเ้กิด
เทคนิคการสอน โดย
ใช้สื่อออนไลน์ ใน
สถานการณ์โรคโค
วิด - 19 
 
 
 

 3. การเปรียบเทียบผลการ
ประเมินระดับชาติ (O-NET) 
ในระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 6 มีค่าเฉลี่ยลดลงจาก 
ปีท่ีผ่านมา แตม่ีค่าเฉลี่ยสูง
กว่าระดับประเทศใน
รายวิชาภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ 
4. ผลการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ยังไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย  จึง
ต้องจัดท าแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายในเพิ่มเติม
ต่อไป 
 

 

 (2)  (3) (4) (5) (6) (7) (8)   (1) 



 

 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกจิ 
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืน ๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสีย่ง 
 

 

การควบคุม 
ภายในที่มีอยู ่

 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 

ความเสีย่ง 
ที่ยังมีอยู่ 

 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 

หน่วยงาน        
ที่รับผิดชอบ 

 

วิธีการติดตามและสรุปผล
การประเมินผล/ข้อคิดเห็น 

3. การพัฒนาทักษะการอ่าน 
การเขียน  และการคิด
วิเคราะห์ 
   เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ 
การอ่าน การเขียน  การคิด  
การวิเคราะห์และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

 
 
 
1. ผลการประเมิน
การอ่าน การเขียน 
และการคิด
วิเคราะห์ของผูเ้รียน
ยังไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
2. ครูผู้สอนบาง 
ส่วนยังไมส่ามารถ
ใช้สื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี หรือ
เครื่องมือในการ
พัฒนาการอ่าน  
การเขียนให้กับ
นักเรียน 
3. ครูผู้สอนยังไม่
ปรับเปลีย่น
พฤติกรรมการสอน 

 
 
 
1. จัดให้มีการคดักรอง
นักเรียนด้านการอ่าน  
การเขียน 
2. พัฒนาครูด้านการจดัการ
เรียนรู้ ทักษะและเทคนคิใน
การผลิตสื่อให้มีคุณภาพ   
โดยการอบรม ศึกษาดูงาน
โรงเรียนทีม่ีผลงานดีเด่นด้าน
การจัดการเรยีนรู ้
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมโดยใช้
รูปแบบที่หลากหลาย เช่น 
การจัดท าโครงงาน การบันทึก
การอ่าน การจัดท าหนังสือ 
เล่มเล็ก เป็นต้น 
 

 
 
 
กิจกรรมการควบคุม
ที่ก าหนดไว้มีการ
ปฏิบัติซึ่งสามารถลด
ความเสีย่งลงระดับ
หนึ่งแต่ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว ้
 

 
 
 
1. ผลการประเมิน
การอ่าน การเขียน 
และการคิด
วิเคราะห์ของ
ผู้เรยีนยังไมเ่ป็นไป
ตามเป้าหมาย 
2. ครูผู้สอนส่วน
น้อย ยังไม่สามารถ
ใช้สื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี หรือ
เครื่องมือในการ
พัฒนาการอ่าน  
การเขียนให้กับ
นักเรียน 
3. ครูบางส่วน ยัง
ไม่ปรับเปลีย่น
พฤติกรรมการสอน 

 
 
 
1. จัดอบรมเทคนิค
การจัดการเรยีนการ
สอนโดยการ
พัฒนาการคิด
วิเคราะห์ ฯ 
2. จัดท าเครื่องมือ
เพื่อใช้ประเมินผล
การอ่านการเขียน 
การคิดวิเคราะห์ให้
ชัดเจนยิ่งขึ้น 
3 .ให้ครูท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมทักษะการ
อ่าน การเขียน  
และการคิดวิเคราะห ์
โดยจดักิจกรรม
อย่างหลากหลาย 

 
 
 
30 ก.ย.2564 
น.ส.กัญญาณี  
ชวาเขียว 
 

 
 
 
จากการตดิตามจากเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง พบว่า 
โรงเรียนไดด้ าเนินการตาม
แผนการปรับปรุงควบคุม
ภายใน 
ผลการด าเนินงาน 
การพัฒนาทักษะการอ่าน  
การเขียน และการคดิ
วิเคราะหไ์มเ่ป็นไปตาม
เป้าหมาย จึงต้องจดัท า
แผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในเพิม่เตมิต่อไป 
 
 
 
 
 

 (2)  (3) (4) (5) (6) (7) (8)   (1) 



 

 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกจิ 
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืน ๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสีย่ง 
 

 

การควบคุม 
ภายในที่มีอยู ่

 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 

ความเสีย่ง 
ที่ยังมีอยู่ 

 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 

หน่วยงาน        
ที่รับผิดชอบ 

 

วิธีการติดตามและสรุปผล
การประเมินผล/ข้อคิดเห็น 

4.  การพัฒนาการวิจัยในชั้น
เรียน 

     เพื่อศึกษาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ในช้ันเรียนอย่าง
เป็นระบบ 
 

 
 
การวิจัยในช้ันเรียน
ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายเนื่องจาก 
1. ครูตั้งวัตถ ุ
ประสงคไ์ม่
ครอบคลมุและ
ชัดเจนในการ
แก้ปัญหา 
2. ครูเก็บข้อมูลไม่
เพียงพอท่ีจะ
น าไปใช้ในการ
ด าเนินงานวิจัยใน
ช้ันเรียน 
3. ครูขาดความรู้ใน
กระบวนการท าวิจยั
ในช้ันเรียน 
 

 
 
1. ครูวิเคราะห์ปัญหาที่เกิด
จากการจัดกจิกรรมการเรียนรู ้
2. ครูศึกษาวิธีการแก้ปัญหา
และเอกสารที่เกีย่วข้อง 
3. ครูวางแผนการด าเนินงาน
วิจัย 
4. ครูด าเนินการวิจัยตามแผน
ที่วางไว้ 
5. ครูวัดประเมินและวิเคราะห์
ผล 
6. ครูสรุปและรายงานผล 

 
 
 กิจกรรมการควบคุม 
 ที่ก าหนดไว้มีการ 
 ปฏิบัติซึ่งสามารถลด 
 ความเสี่ยงลงระดับ 
 หนึ่งแต่ยังไม่บรรล ุ
 วัตถปุระสงค์ที ่
 ก าหนดไว ้

 
 
การวิจัยในช้ันเรียน
ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายเนื่องจาก 
1. ครูตั้งวัตถ ุ
ประสงคไ์ม่
ครอบคลมุและ
ชัดเจนในการ
แก้ปัญหา 
2. ครูเก็บข้อมูลไม่
เพียงพอท่ีจะ
น าไปใช้ในการ
ด าเนินงานวิจัยใน
ช้ันเรียน 
3. ครูขาดความรู้
ในกระบวนการท า
วิจัยในช้ันเรียน 
 

 
 
1. จัดการอบรม 
การจัดท าวิจัยในช้ัน
เรียน 
2. ให้ครูทุกคนต้อง
ท าวิจัยในช้ันเรียน 
อย่างน้อยภาคเรยีน
ละ 1 เรื่อง 
3.จัดทีมส่งเสริม ให้
ค าแนะน า เกี่ยวกับ
การท าวิจัยให้ครบ
ทุกกลุ่มสาระ 

 
 
30 ก.ย.2564 
น.ส.กัญญาณี  
ชวาเขียว 
 

 
 
จากการตดิตามจากเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง พบว่าครูผู้สอน 
มีการท าวิจัยในช้ันเรยีน  
ทุกคนแต่รูปแบบในการท า
วิจัยในช้ันเรียนยังไม่เป็น
กระบวนการที่ถูกต้อง 
ผลการด าเนินงาน 
การวิจัยในช้ันเรียนยังไม่
เป็นไปตามเป้าหมายจึงต้อง
จัดท าแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในเพิม่เตมิต่อไป 
 
 
 
 
 

 (2)  (3) (4) (5) (6) (7) (8)   (1) 



 

 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกจิ 
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืน ๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสีย่ง 
 

 

การควบคุม 
ภายในที่มีอยู ่

 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 

ความเสีย่ง 
ที่ยังมีอยู่ 

 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 

หน่วยงาน        
ที่รับผิดชอบ 

 

วิธีการติดตามและสรุปผล
การประเมินผล/ข้อคิดเห็น 

5.  การพัฒนาการนิเทศ
การศึกษา 
     เพื่อสนับสนุนพัฒนาคร ู
ในการจัดการเรียนรู ้
 
 

 
 
การนิเทศการศึกษา
ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายเนื่องจาก 
1. การนิเทศ
การศึกษาไม่เป็นไป
ตามปฏิทินท่ี
ก าหนดเนื่องจาก
โรงเรียนมีภาระงาน
และกิจกรรมต่างๆ 
มาก 
2. ครูบางส่วนยังไม่
เข้าใจกระบวน การ
นิเทศฯ 
3. ขาดการก ากับ  
ติดตามตามอย่าง
จริงจัง 

 
 
1. มีโครงการการนิเทศ
การศึกษา 
2. มีปฏิทินการนิเทศ
การศึกษา 
3. ก าหนดให้ครูทุกคนต้อง
ได้รับการนิเทศการศึกษา 
 

 
 
 กิจกรรมการควบคุม 
 ที่ก าหนดไว้มีการ 
 ปฏิบัติซึ่งสามารถลด 
 ความเสี่ยงลงระดับ 
 หนึ่งแต่ยังไม่บรรล ุ
 วัตถปุระสงค์ที ่
 ก าหนดไว ้

 
 
การนิเทศ
การศึกษาไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย
เนื่องจาก 
1. การนิเทศ
การศึกษาไม่เป็นไป
ตามปฏิทินท่ี
ก าหนดเนื่องจาก
โรงเรียนมีภาระ
งานและ 
สถานการณ์โรคโค
วิด -2019 
2. ขาดการก ากับ  
ติดตามตามอย่าง
จริงจัง 
 

 
 
1. ก าหนดให้มีการ
ก ากับติดตามและ
นิเทศฯ อย่างจริงจัง
และต่อเนื่องเป็นไป
ตามปฏิทินท่ีก าหนด 
2. จัดให้มีการนิเทศ
การ ศึกษาแก่ครูทุก
คนอย่างน้อยภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 
3. จัดให้ครูได้ศึกษา
ดูงานด้านการ
จัดการเรียนรู้จาก
สถานศึกษาอ่ืนท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูง 
4.การนิเทศออนไลน ์
 

 
 
30 ก.ย.2564 
น.ส.กัญญาณี  
ชวาเขียว 
 

 
 
จากการตดิตามจากเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง พบว่า 
โรงเรียนไดด้ าเนินการตาม
แผนการปรับปรุงควบคุม
ภายในไดบ้างส่วน 
ผลการด าเนินงาน 
การพัฒนาการนิเทศ
การศึกษาไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย จึงต้องจดัท า
แผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในเพิม่เตมิต่อไป 
 
 
 
 

 

 (2)  (3) (4) (5) (6) (7) (8)   (1) 



 

 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกจิ 
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืน ๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสีย่ง 
 

 

การควบคุม 
ภายในที่มีอยู ่

 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 

ความเสีย่ง 
ที่ยังมีอยู่ 

 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 

หน่วยงาน        
ที่รับผิดชอบ 

 

วิธีการติดตามและสรุปผล
การประเมินผล/ข้อคิดเห็น 

6.  การพัฒนาห้องสมุด 
    1. เพื่อพัฒนาห้องสมุดให้
เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สมบูรณ์
แบบบริหารจัดการตามหลัก 
“ห้องสมุด 3 ดี”  
   2. เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ใน
การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ใฝรู่้
ใฝ่เรียนและเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
 
 

 
1. อาคารสถานท่ียัง
ไม่เอื้ออ านวยใน
การใช้แหล่งเรียนรู้
ห้องสมุด 
2. การใช้บริการ
ห้องสมุดไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

 
1. มีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานและ
ก าหนดหน้าท่ีก าหนดชัดเจน 
2. มีการให้บริการทั้งสื่อ
สิ่งพิมพ์, CD, DVD และการ
สืบค้นทาง Internet 
3. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
นิสัยรักการอ่านท่ีหลากหลาย
อย่างสม่ าเสมอ 

 
 กิจกรรมการควบคุม 
 ที่ก าหนดไว้มีการ 
 ปฏิบัติซึ่งสามารถลด 
 ความเสี่ยงลงระดับ 
 หนึ่งแต่ยังไม่บรรล ุ
 วัตถปุระสงค ์
 ที่ก าหนดไว ้

 
1. อาคารสถานท่ี
ยังไม่เอื้ออ านวยใน
การใช้แหล่งเรียนรู้
ห้องสมุด 
2. การใช้บริการ
ห้องสมุดไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. จัดหาหรือ
ปรับปรุงห้องสมดุให้
มีความเหมาะสม
มากขึ้น 
2. จัดหาสื่อท่ี
ทันสมัยและเป็นไป
ตามความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ 
3. ประชาสัมพนัธ์
และจัดกจิกรรม
ต่างๆ อย่างสม่ า 
เสมอและต่อเนื่อง 
 
 
 
 

 
30 ก.ย.2564 
นายณัฐวุฒิ     
กล้าหาญ 
 

 
จากการตดิตามจากเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง พบว่า 
โรงเรียนยังไมส่ามารถ
ด าเนินการตามแผนการ
ปรับปรุงควบคุมภายในได ้
ผลการด าเนินงาน 
การพัฒนาห้องสมุดไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย  
จึงต้องจัดท าแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน
เพิ่มเตมิต่อไป 
 
 
 
 

 
 

 (2)  (3) (4) (5) (6) (7) (8)   (1) 



 

 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกจิ 
ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอ่ืนๆทีส่ าคญัของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสีย่ง 
 

 

การควบคุม 
ภายในที่มีอยู ่

 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 

ความเสีย่ง 
ที่ยังมีอยู่ 

 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 

หน่วยงาน        
ที่รับผิดชอบ 
 

วิธีการติดตามและสรุปผล
การประเมินผล/ข้อคิดเห็น 

7.  การพัฒนาชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาการ 
    เพื่อแลกเปลี่ยนแนว
ทางการจัดการเรียนรู้หรือแนว
ทางการแก้ปัญหาของนักเรียน
แล้วน าข้อมูลไปปรับใช้การ
จัดการเรียนรู้ในห้องเรียน 
 
 
 
 

 
 
การพัฒนาชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาการไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย
เนื่องจาก 
1. ครูผู้สอนยังขาด
ความรู้ ความเข้าใจ
ในกระบวนการ
จัดท าชุมชนแห่ง
การเรยีนรู ้
2. ครูผู้สอนยังขาด
การวัดและ
ประเมินผลของการ
แก้ปัญหา 

 
 
1. ให้ครูมีการจดักลุ่ม  PLC 
เช่น ครูที่มีปัญหา/ความ
ต้องการเดียวกัน ครูกลุ่มสาระ
เดียวกัน ครูทีส่อนในระดับชั้น
เดียวกัน เป็นต้น 
2. ร่วมกันค้นหาปัญหา 
3. ร่วมกันหาแนวทาง
แก้ปัญหา 
4. ออกแบบกิจกรรมร่วมกัน 
5. น าไปปฏิบัติในการเรยีน
การสอน 
6. น าผลมาแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
 
 
 

 
 
 กิจกรรมการควบคุม 
 ที่ก าหนดไว้มีการ 
 ปฏิบัติซึ่งสามารถลด 
 ความเสี่ยงลงระดับ 
 หนึ่งแต่ยังไม่บรรล ุ
 วัตถปุระสงค ์
 ที่ก าหนดไว ้

 
 
การพัฒนาชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาการไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย
เนื่องจาก 
1. ครูผู้สอนยังขาด
ความรู้ ความ
เข้าใจใน
กระบวนการจดัท า
ชุมชนแห่งการ
เรียนรู ้
2. เวลาในการท า 
PLC ของครูไม่
ตรงกันหรือไม่
สะดวกในการ
รวมตัวกัน 

 
 
1. จัดการประชุม
อบรมกระบวนการ
จัดท าชุมชนแห่งการ
เรียนรู้อย่างจริงจัง 
2. จัดให้มีการวัดและ
ประเมินผลของการ
แก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ 
3. ก าหนดให้ครูทุก
คนเข้าร่วมกลุ่มชุมชน
แห่งการเรียนรู้ PLC 

 
 
30 ก.ย.
2564 
น.ส.
กัญญาณี  
ชวาเขียว 
 

 
 
จากการตดิตามจากเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง พบว่า 
โรงเรียนยังไมส่ามารถ
ด าเนินการตามแผนการ
ปรับปรุงควบคุมภายในได ้
ผลการด าเนินงาน 
1. มีเฉพาะครูบางกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ เช่น กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ และ
ครูที่เตรียมท าผลงานทาง
วิชาการที่มีการด าเนินการ
ตามแนวทางชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาการ 
2. การพัฒนาชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาการไมเ่ป็นไป
ตามเป้าหมาย จึงต้องจัดท า
แผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในเพิม่เตมิต่อไป 

 (2)  (3) (4) (5) (6) (7) (8)   (1) 



 

 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกจิ 
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืน ๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสีย่ง 
 

 

การควบคุม 
ภายในที่มีอยู ่

 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 

ความเสีย่ง 
ที่ยังมีอยู่ 

 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 

หน่วยงาน        
ที่รับผิดชอบ 
 

วิธีการติดตามและสรุปผล
การประเมินผล/ข้อคิดเห็น 

8.  การพัฒนาการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
    เพื่อให้โรงเรียนมีระบบการ
ประกันคณุภาพภายในสถาน 
ศึกษาที่ได้มาตรฐานตรงตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง2561 
 
 
 
 
 

 
 
การจัดท ารายงาน
ประจ าปมีีข้อมูลที่มี
ความคลาด เคลื่อน
และไม่เป็นไปตามที่
ก าหนดเนื่องจากครู
และบุคคลากรไมม่ี
ความชัดเจนในการ
ประเมินผลตาม
มาตรฐาน 
 

 
 
1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
2. การจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา 
3. ติดตามการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาการศึกษา 
4. จัดท ารายงานประจ าปสี่ง
ให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
ผู้เกี่ยวข้อง 
 

 
 
 กิจกรรมการควบคุม 
 ที่ก าหนดไว้มีการ 
 ปฏิบัติซึ่งสามารถลด 
 ความเสี่ยงลงระดับ 
 หนึ่งแต่ยังไม่บรรล ุ
 วัตถปุระสงค ์
 ที่ก าหนดไว ้

 
 
การจัดท ารายงาน
ประจ าปีมีข้อมูลที่
มีความคลาด 
เคลื่อนและไม่
เป็นไปตามที่
ก าหนดเนื่องจาก
ครูและบุคคลากร
ไม่มีการจัดเก็บ
ข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ และความ
ชัดเจนในการ
ประเมินผลตาม
มาตรฐาน 

 
 
1. จัดการประชุม
ช้ีแจง ท าความเข้าใจ 
เพื่อให้มีความรู้ ความ
เข้าใจในเรื่อง
มาตรฐานการศึกษา
อย่างถูกต้อง ชัดเจน 
2. จัดให้มีการตดิตาม
ตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพ
ภายในที่เป็นระบบ 
3. ให้มีการ
ประชาสมัพันธ์
เผยแพรค่วามรู้
เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษาอยู ่
อยา่งต่อเนื่อง 

 
 
30 ก.ย.
2564 
นายณรงค์
ฤทธิ ์
ธนะจันทร ์
 

 
 
จากการตดิตามเอกสารที่
เกี่ยวข้องพบว่า 
โรงเรียนไดด้ าเนินการตาม
แผนการปรับปรุงควบคุม
ภายในแต่ยังบางงานท่ีไม่
สามารถเก็บข้อมูลไดเ้ป็น
ปัจจุบัน 
ผลการด าเนินงาน 
การพัฒนาการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  
จึงต้องจัดท าแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน
เพิ่มเตมิต่อไป 
 

                

 (2)  (3) (4) (5) (6) (7) (8)   (1) 

ลายมือชื่อ............................................................ 
                   (นายเฉลยีว  วรรณทอง) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 
            วันที ่14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 



 

 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 
ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกจิ 
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืน ๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสีย่ง 
 

 

การควบคุม 
ภายในที่มีอยู ่

 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 

ความเสีย่ง 
ที่ยังมีอยู่ 

 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 

หน่วยงาน        
ที่รับผิดชอบ 

 

วิธีการติดตามและสรุปผล
การประเมินผล/ข้อคิดเห็น 

1.  การบริหารอัตราก าลัง 
    1. เพื่อจัดหาครูและ
บุคลากรทดแทนในอัตราที่ขาด 
    2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการจดัการศึกษาของ
ผู้ปกครองและชุมชนให้มี
คุณภาพได้มาตรฐาน  
    3. โรงเรียนมีครูและ
บุคลากรที่มคีวามรู้  ความ 
สามารถในการจัดการเรียน 
การสอนอย่างพอเพียงและตรง
ตามวุฒิการศึกษา  
    4. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงขึ้นและมีทักษะ
ทางการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
การศึกษา 

 
การขาดแคลนครูใน
บางกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ซึ่งท าให้ต้อง
ใช้ครูในกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้อื่นซึ่งไม่
มีความช านาญใน
วิชานั้น ๆ 

 
1. การด าเนินการสรรหา
อัตราก าลังที่ขาดแคลน 
2. การระดมทรัพยากรของ
ผู้ปกครอง  ชุมชน  องค์การ
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงาน
เอกชน  เป็นต้น 

 
กิจกรรมการควบคุม
ทีก่ าหนดไว้มีการ
ปฏิบัติซึ่งสามารถลด
ความเสีย่งลงได้ใน
ระดับหนึ่งแตย่ังไม่
บรรลุวตัถุประสงค ์
ที่ก าหนดไว ้
 

 

 
1.การขาดแคลนครู
ในบางกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้  
2.ครูในกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้สอนไม่
ตรงความช านาญ
ตรงตามวิชาเอกใน
วิชานั้นๆ 
 

 
1. การด าเนินการ
สรรหาอัตราก าลังท่ี
ขาดแคลน 
2. การระดม
ทรัพยากรของ
ผู้ปกครอง  ชุมชน  
องค์การส่วนท้องถิ่น 
และหน่วยงานอ่ืน ๆ 
ให้มากข้ึน 
3. เพิ่มค่าจ้างให้
เหมาะสมกับค่า
ครองชีพในปัจจุบัน
เพื่อสร้างแรงจูงใจ
ต่อครูอัตราจ้างหรือ
ลูกจ้าง 

 
30 ก.ย. 2564 
นายวงศพัทธ์ 
วังวล 
 
 

 
จากการตดิตามจากเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง พบว่าโรงเรียน
ได้ด าเนินการตามแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ผลการด าเนินงาน  
โรงเรียนยังคงขาดแคลนครู
บางกลุ่มสาระการเรยีนรู้  
การบริหารอัตราก าลังไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย จึงต้อง
จัดท าแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในเพิม่เตมิต่อไป 

แบบติดตาม ปค.5 

 (2)  (3) (4) (5) (6) (7) (8)   (1) 



 

 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกจิ 
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืน ๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสีย่ง 
 

 

การควบคุม 
ภายในที่มีอยู ่

 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 

ความเสีย่ง 
ที่ยังมีอยู่ 

 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 

หน่วยงาน        
ที่รับผิดชอบ 

 

วิธีการติดตามและสรุปผล
การประเมินผล/ข้อคิดเห็น 

2.  การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา      
    1. เพื่อพัฒนาครูและ
บุคลากรภายในโรงเรียนไปตาม
นโยบายและสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการ 
    2. เพื่อให้ครูสามารถพัฒนา
ตนเองไดต้รงตามศักยภาพ 
สามารถน าความรู้จากการ
อบรม ไปใช้ประโยชน์ ได้จริง
ในการประกอบอาชีพคร ู
   3. เพื่อให้ครูได้พัฒนาตนเอง
อย่างสม่ าเสมอ และสามารถมี
และเลื่อนวิทยฐานะ  
   4. เพื่อสร้างเจตคติที่ดแีก่
บุคลากร 
 

 
 
จากการด าเนินงาน
การพัฒนาครูและ
บุคลากรไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์  
เนื่องจาก 
1. การอบรม 
สัมมนาในการ
พัฒนาครูและ
บุคลากรไมต่รงกับ
ความต้องการ  
2. ครูและบุคลากร
ยังขาดความรู้ขาด
เทคนิคในการท า
ผลงาน 
3. งบประมาณใน
การส่งเสริมพัฒนา
ครูและบุคลากรไม่
เพียงพอ 

 
 
1. มีการก าหนดแนวทางการ
ปฏิบัติร่วมกัน 
2. แจ้งให้บุคลากรทราบถึง
บทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบ 
3 .มอบหมายงานให้ตรงกับ
ความรู้ความสามารถ / ความ
ถนัด 
4. ส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรม / สมัมนา ตามโอกาส
อันควร 
5. มีการส ารองงบประมาณ
ส่วนตัวของครูและบุคลากรใน
การเข้าร่วมการอบรม สัมมนา 
ในบางครั้ง 

 
 
กิจกรรมการควบคุม
ทีก่ าหนดไว้มีการ
ปฏิบัติซึ่งสามารถลด
ความเสีย่งลงได้ใน
ระดับหนึ่งแตย่ังไม่
บรรลุวตัถุประสงค ์
ที่ก าหนดไว ้
 
 

 
 
1. การอบรม 
สัมมนาในการ
พัฒนาครูและ
บุคลากรไมต่รงกับ
ความต้องการ  
2. งบประมาณใน
การส่งเสริมพัฒนา
ครูและบุคลากรไม่
เพียงพอ 

 
 
1. ส ารวจ/ท า
แบบสอบถามความ
ต้องการในการ
อบรม สัมมนาของ
ครูและบุคลากร 
2. ส่งเสรมิการ
พัฒนาครูให้อบรม 
สัมมนาในรู้แบบ
ออนไลน ์
3. ให้ครูและ
บุคลากรประเมินผล
การปฏิบัติงานของ
ตนเองอย่างน้อย
ภาคเรยีนละ 1  ครั้ง 
4. จัดท าแผนการใช้
งบประมาณในการ
พัฒนาครูและ
บุคลากร 

 
 
30 ก.ย.2564 
นายวงศพัทธ์ 
วังวล 
 
 

 
 
จากการตดิตามเอกสารที่
เกี่ยวข้องพบว่าพบว่า
โรงเรียนไดด้ าเนินการตาม
แผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 
ผลการด าเนินงาน 
การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไมเ่ป็นไปตาม
เป้าหมาย  จึงต้องจัดท า
แผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในเพิม่เตมิต่อไป 
 

 (2)  (3) (4) (5) (6) (7) (8)   (1) 

ลายมือชื่อ............................................................... 
                   (นายเฉลียว  วรรณทอง) 
ต าแหน่ง ผูอ้ านวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 

วันที ่14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 



 

 
 

          กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 
ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกจิ 
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืน ๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสีย่ง 
 
 

การควบคุม 
ภายในที่มีอยู ่

 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 

ความเสีย่ง 
ที่ยังมีอยู่ 

 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 

หน่วยงาน        
ที่รับผิดชอบ 

 

วิธีการติดตามและสรุปผล
การประเมินผล/ข้อคิดเห็น 

1. การพัฒนางานการเงิน 
การบัญช ี
    1. เพื่อให้การบริหารการรับ 
การจ่ายเงินและควบคมุให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และถูกต้องตามระเบียบแบบ
แผนของทางราชการ 
    2. เพื่อให้การบันทึกการ 
รับ-จ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน รวดเร็วตรวจสอบได้
และเป็นปจัจุบัน 

 
 
1. ครูผู้รับผิดชอบ
ด้านการเงินการ
บัญชียังขาดความรู้
และทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 
2. ครูผู้รับผิดชอบ
งานด้านการเงิน 
การบัญชี มีภาระ
งานสอนและงาน
อื่น ๆ มาก 
3. การนิเทศ ก ากับ 
ติดตามประเมินผล
จากผู้รับผิดชอบยัง
มีไมเ่พียงพอ 

 
 
1. ตรวจสอบการจ่ายเงินของ
คณะกรรมการให้เป็นปัจจุบัน 
2. ท าทะเบียนควบคุมการรับ
และจ่ายเงินให้เป็นปัจจุบัน 
3. จัดเก็บหลักฐานการรับและ
การจ่ายเงินอย่างเป็นระบบ 
4. พัฒนาครูให้มีทักษะในด้าน
การเงินการบญัช ี

 

 
 
กิจกรรมการควบคุม
ทีก่ าหนดไว้มีการ
ปฏิบัติซึ่งสามารถลด
ความเสีย่งลงได้ใน
ระดับหนึ่งแตย่ังไม่
บรรลุวตัถุประสงค ์
ที่ก าหนดไว ้
 

 

 
 
1. ครูผู้รับผิดชอบ
ด้านการเงินการ
บัญชียังขาดความรู้
และทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 
2. ครูผู้รับผิดชอบ
งานด้านการเงิน 
การบัญชี มีภาระ
งานสอนและงาน
อื่น ๆ มาก 
3. ขาดแคลน
ผู้ปฏิบัติงาน ใน
ต าแหน่ง 
 

 
 
1. พัฒนาครูให้มี
ทักษะในด้าน
การเงินการบญัชี 
โดยให้ครูเข้ารับการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ
อย่างสม่ าเสมอ 
2. จัดหาคร ู
สนับสนุนงานด้าน
การเงินการบญัชี
โดยเฉพาะ 
3. จัดหาคู่มือ
ระเบียบกฎหมาย
เกี่ยวกับการเงิน  
การบัญชีมาศึกษา
และใช้เป็นคู่มือ 

 
 
30 ก.ย.2564 
น.ส.จาระเนตร์  
สุดสม 
 

 

 
 

จากการตดิตามจากเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง  พบว่า  
โรงเรียนไดด้ าเนินการตาม
แผนการตามแผนการ
ปรับปรุง   
ผลการด าเนินงาน 
การพัฒนางานการเงิน 

การบัญชยีังไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายจึงต้องจัดท า
แผนการปรับปรุงการ
ควบคุม 

 (2)  (3) (4) (5) (6) (7) (8)   (1) 

แบบติดตาม ปค.5 



 

 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกจิ 
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืน ๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสีย่ง 
 

 

การควบคุม 
ภายในที่มีอยู ่

 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 

ความเสีย่ง 
ที่ยังมีอยู่ 

 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 

หน่วยงาน        
ที่รับผิดชอบ 

 

วิธีการติดตามและสรุปผล
การประเมินผล/ข้อคิดเห็น 

1. การพัฒนางานการเงิน 
การบัญช ี
(ต่อ) 
 
 

   4. การ
เปลี่ยนแปลงของ
ระเบียบการเงิน
พัสด ุ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. นิเทศ ก ากับ 
ติดตามผู้ปฏิบัติงาน
อย่างสม่ าเสมอ 
 

  

 

 (2)  (3) (4) (5) (6) (7) (8)   (1) 



 

 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกจิ 
ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอ่ืนๆทีส่ าคญัของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสีย่ง 

 

 

การควบคุม 

ภายในที่มีอยู ่

 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 

ความเสีย่ง 

ที่ยังมีอยู่ 

 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 

หน่วยงาน            

ที่รับผิดชอบ 

 

 

วิธีการติดตามและสรุปผล

การประเมินผล/ข้อคิดเห็น 

2. การพัฒนางานพัสดุ 
    1. เพื่อให้มีการวางแผน
เกี่ยวกับการจดัหา การบ ารุง 
รักษา และการดูแลพัสดุของ
โรงเรียนใหเ้ป็นไปด้วยความ
เหมาะสม และมีการใช้งาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2. เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง
และการจ าหน่ายพสัดุ  มีความ
โปร่งใสและเป็นไปตามระเบียบ
ว่าด้วยการเงินและพัสด ุ
   3. เพื่อให้มีระบบการควบคุม  
เก็บรักษาท่ีเหมาะสม สามารถ
ป้องกันความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้นได ้

 
1. แผนจัดการพสัดุ
ของบางหน่วยงาน
ไม่เหมาะสมและไม่
ตรงกับความเป็น
จริง 
2. ขั้นตอนการ
อนุมัติพัสดลุ่าช้า 
3. พัสดุช ารุด
เสียหายก่อนเวลา
อันควร 
4. เจ้าหน้าท่ีพัสดุ
ขาดความช านาญใน
การปฏิบัติงาน 
5. การบันทึก
ทะเบียนพัสดุไมเ่ป็น
ปัจจุบัน 
6. การตรวจสอบ
ครุภณัฑ์ประจ าป ี

 
1. ท าแผนการจัดหาพัสดุให้
ตรงกับความต้องการจ าเป็น
และสนองนโยบายของ
โรงเรียน 
2. เร่งรัดทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้
ด าเนินการตามขั้นตอนอยา่ง
รวดเร็ว 
3. มีระบบการดูแลรักษาซ่อม
บ ารุงพัสดุของโรงเรียน 
4. จัดให้มีผู้ตรวจสอบพัสดุ
ก่อนการเบิกจ่าย 
5. ก าหนดเวลาการเบิกจ่าย
พัสดุที่แน่นอน 
6. ส่งเจ้าหน้าท่ีพัสดุ หรือ
คณะกรรมการด าเนินงาน 
เข้าประชุม อบรม สัมมนา 
หรือศึกษาดูงานโรงเรียนดีเด่น 

 
กิจกรรมการ
ควบคุมทีก่ าหนดไว้
มีการปฏิบตัิซึ่ง
สามารถลดความ
เสี่ยงลงได้ในระดับ
หนึ่งแต่ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
ที่ก าหนดไว ้
 
 

 
1.เจ้าหน้าท่ีพัสดุ
ขาดความช านาญ
ในการปฏิบัติงาน 
2.การเปลีย่นแปลง
ของระเบียบ
การเงินพัสด ุ
3. การัดซื้อจัดจ้าง
ไม่เป็นไปตามแผน 
4. เจ้าหน้าท่ีมีมี
ภาระงานสอนและ
งานอ่ืนมาก ท าให้
เกิดความล่าช้า  
5. การบันทึก
ทะเบียนพัสดุไม่
เป็นปัจจุบัน 
6 การรายงานผล
ตรวจสอบพสัดุ
ประจ าปไีม ่

 
1. พัฒนาครูให้มีทักษะ
ในด้านงานพัสดุ โดย
ให้ครูเข้ารับการอบรม
เชิงปฏิบัติการอยา่ง
สม่ าเสมอ 
2. จัดหาครูสนับสนุน
งานด้านพัสดโุดยตรง 
3. จัดหาคู่มือระเบียบ  
กฎหมายเกี่ยวกับงาน
พัสดุมาศกึษาและใช้
เป็นคู่มือ 
4. ประชาสัมพันธ์ให้
การเบิกจ่ายจัดซ้ือพัสดุ
ตามก าหนดเวลา 
5.ประชุมชี้แจงขั้นตอน
การจัดซ้ือ 
จัดจ้างตามระเบียบ 
6. นิเทศ ก ากับ 
ติดตามผู้ปฏิบัติงาน 

 
30 ก.ย.
2564 
นายวัฒนา 
ค าจ้อย 
 

 
จากการตดิตามจากเอกสารที่
เกี่ยวข้อง พบว่า โรงเรียนได้
ด าเนินการตามแผนการตาม
แผนการปรับปรุง   
ผลการด าเนินงาน 
การพัฒนางานพัสดุยังไม่
เป็นไปตามเป้าหมายจึงต้อง
จัดท าแผนการปรับปรุงการ
ควบคุม 
 
 
 

(2) (5)  (6) (7)  (8)  (1)  (3) (4) 



 

 
 

              
  

ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกจิ 
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืน ๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสีย่ง 
 
 

การควบคุม 
ภายในที่มีอยู ่

 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 

ความเสีย่ง 
ที่ยังมีอยู่ 

 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 

หน่วยงาน        
ที่รับผิดชอบ 

 

วิธีการติดตามและสรุปผล
การประเมินผล/ข้อคิดเห็น 

1. การพัฒนางานพัสดุ 
(ต่อ) 

 
 

ไม่เป็นปัจจุบัน   เรียบร้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อย่างสม่ าเสมอ 
 

  

ลายมือชื่อ............................................................... 
                     (นายเฉลียว  วรรณทอง) 
ต าแหน่ง ผูอ้ านวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 

วันที ่14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 

 (2)  (3) (4) (5) (6) (7) (8)   (1) 



 

 
 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 
ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกจิ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืน ๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสีย่ง 

 

 

 

การควบคุม 

ภายในที่มีอยู ่

 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 

ความเสีย่ง 

ที่ยังมีอยู่ 

 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 

หน่วยงาน            

ที่

รับผิดชอบ 

 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ

ประเมินผล/ข้อคิดเห็น                                                                                                  

1. การพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศ 
    1. เพื่อให้การก าหนด
นโยบายและวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานมีความชัดเจน
รวมทั้งมีการวางแผนการ
ก าหนดงานท่ีเหมาะสม 
สามารถน าไปปฏิบัตไิด ้
    2. เพื่อให้การจัดโครงสร้าง
ภายในหน่วยงานเหมาะสมกับ
ภารกิจ 
    3. เพื่อให้การจัดโครงสร้าง
ภายในด้านตา่ง ๆ เป็นไปตาม
มาตรฐานแผนและกฎระเบยีบ
ที่ทางราชการก าหนด 
    

 
 
1. การจัดเก็บ
ข้อมูลสารสนเทศ
บางกลุ่มงานไม่
เป็นปัจจุบัน 
2. การเผยแพร่
ข่าวสารเข้าไม่ถึง
กลุ่มเป้าหมาย 
3. การรวบรวม 
วิเคราะห์และ
น าเสนอข้อมูล 
เพื่อใช้ในการ
บริหารจดัการ
ประสิทธิภาพ 
 

 
 
1. การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและพัฒนาเครื่องมือ
อุปกรณ์ทางเทคโนโลยเีพื่อจัดท า
ข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน 
2. จัดให้มีผู้รบัผิดชอบในการ
รวบรวมและวิเคราะหค์วาม
ต้องการข้อมูลทั้งในระดับ
บริหารและปฏิบัต ิ
3. จัดระบบข้อมลูสารสนเทศ
ของหน่วยงานให้ถูกต้อง
ครบถ้วน เป็นปัจจุบันและ
น าไปใช้ได้ทันเวลา 
   

 
 
กิจกรรมการ
ควบคุมที่ก าหนด
ไว้มีการปฏิบัติซึ่ง
สามารถลดความ
เสี่ยงลงได้ในระดับ 
หนึ่งแต่ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
ที่ก าหนดไว ้
 
 

 
 
1. การจัดเก็บข้อมลู
สารสนเทศบางกลุม่
งานไม่เป็นปัจจบุัน 
2. การเผยแพร่
ข่าวสารเข้าไม่ถึง
กลุ่มเป้าหมาย 
3. การรวบรวม 
วิเคราะห์และ
น าเสนอข้อมูล เพื่อ
ใช้ในการบริหาร
จัดการประสิทธิภาพ 
4. เจ้าหน้าที่ขาด
ความรู้ในการจดัท า
ข้อมูลสารสนเทศ 

 
 
1. จัดท าโปรแกรม
ระบบข้อมลู
สารสนเทศให้มีความ
ชัดเจน สะดวกต่อการ
ใช้ 
2. มอบหมายการเก็บ
ข้อมูลในแต่ละ
หน่วยงาน 
3. จัดหาเครื่องมือ 
อุปกรณ์ เทคโนโลยี 
ให้มีความเพียงพอใน
แต่ละหน่วยงาน 
4.ส่งเสรมิให้มีการใช้
สื่อเทคโนโลยีออนไลน ์

 
 
30 ก.ย.
2564 
น.ส.วัลยา  
นาสาร 
 

 
 
จากการตดิตามจากเอกสาร
และการบริหารจัดการระบบ
สารสนเทศ พบว่าโรงเรียนได้
ด าเนินการตามแผนปรับปรุง 
ผลการด าเนินงาน 
การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
จึงต้องจัดท าแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายในเพิ่มเติม
ต่อไป 

แบบติดตาม ปค.5 

 (2)  (3) (4) (5) (6) (7) (8)   (1) 



 

 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกจิ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืน ๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสีย่ง 

 

 

การควบคุม 

ภายในที่มีอยู ่

 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 

ความเสีย่ง 

ที่ยังมีอยู่ 

 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 

หน่วยงาน            

ที่

รับผิดชอบ 

 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ

ประเมินผล/ข้อคิดเห็น  

 

                                                                                                 

1. การพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศ 
(ต่อ) 
  4. เพื่อให้มีระบบสารสนเทศ
และสามารถใช้ข้อมูลทีเ่ป็น
ประโยชน์ในการบริหารจัดการ
5.เพื่อให้ระบบการรายงาน
และก าหนดติดตามประเมินผล
การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
4. เครื่องมือ  
อุปกรณ์และ
เทคโนโลยีไม่มี
ความพร้อมบาง
กลุ่มงาน 
5. เจ้าหน้าที่ขาด
ความรู้ในการ
จัดท าข้อมูล
สารสนเทศ 

 
 
 
4. ก าหนดขอบเขตและวิธีการ
เข้าถึงข้อมูลของระบบ
สารสนเทศและการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร 

  
 
 
 

 
 
 
5. จัดอบรมให้ความรู้
ในการจัดท าข้อมูล
สารสนเทศแก่
เจ้าหน้าท่ี 
 

  
 (2)  (3) (4) (5) (6) (7) (8)   (1) 



 

 
 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกจิ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืน ๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสีย่ง 

 

 

การควบคุม 

ภายในที่มีอยู ่

 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 

ความเสีย่ง 

ที่ยังมีอยู่ 

 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 

หน่วยงาน            

ที่รับผิดชอบ 

 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ

ประเมินผล/ข้อคิดเห็น    

 

                                                                                 

2. การพัฒนางานอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อม 
     เพื่อให้โรงเรียนมีอาคาร
สถานท่ี และแหล่งเรยีนรู้ที่ได้
มาตรฐาน  เพียงพอ พร้อมท้ัง 
มีสภาพภูมิทัศน์สวยงาม ร่มรื่น
และปลอดภัย   
 

 
 
1. อาคารเรียน
และห้องเรยีนยัง
ไม่เพียงพอต่อ
จ านวนนักเรียน 
2 .เจ้าหน้าท่ี/
คนงานท่ี
รับผิดชอบดูแลท า
ความสะอาดใน
บริเวณต่าง ๆ ของ
โรงเรียนมีไม่
เพียงพอ 
3. งบประมาณใน
การปรับปรุง
อาคารสถานท่ีและ
สภาพภมูิทัศน์ไม่
เพียงพอ 

 
 
1. จัดท าข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับอาคารเรียน อาคาร
พิเศษต่าง ๆ และสิ่งก่อสรา้งต่าง 
ๆ ของโรงเรียน 
2. ท าแผนงานเพื่อขออาคาร
เรียนต่อหน่วยงานต้นสังกัด และ 
สพฐ. 
3. ประสานงานกับกลุ่ม
บริหารงานวิชาการในการจัด
ตารางเรียนโดยใช้ระบบเดิน
เรียน 
4. จัดให้มีผู้รบัผิดชอบในบรเิวณ
ต่าง ๆ ของโรงเรียน 
5. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
ระเบียบการใช้สถานท่ีตลอดจน
การบ ารุงดูแลรักษา 

 
 
กิจกรรมการ
ควบคุมทีก่ าหนด
ไว้มีการปฏิบัติซึ่ง
สามารถลดความ
เสี่ยงลงได้ในระดับ 
หนึ่งแต่ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
ที่ก าหนดไว ้
 
 

 
 
1. การก ากับ นิเทศ
เจ้าหน้าท่ี/คนงานท่ี
รับผิดชอบดูแลท า
ความสะอาดใน
บริเวณต่าง ๆ ของ 
2. งบประมาณใน
การปรับปรุง
ซ่อมแซม อาคาร
สถานท่ี  
3. สภาพภูมิทัศน์ 
และสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียน ยังไม่
สวยงาม ปลอดภัย 
เพียงพอ 

 
 
1. จัดหาผู้นิเทศ 
ก ากับ ติดตาม
เจ้าหน้าท่ี/คนงาน 
2. จัดท าแผน
งบประมาณงาน
อาคารสถานท่ี 
3. ประสานงานกับ
หน่วยงานต้นสังกัด 
และ สพฐ.เพื่อขอ
งบประมาณในการ
ปรับปรุงซ่อมแซม 
อาคารเรยีน และภูมิ
ทัศน์ 

 
 
30 ก.ย.
2564 
นายสมหมาย 
ดูเหมา 
 

 
 
จากการตดิตามจากเอกสารที่
เกี่ยวข้อง พบว่าโรงเรียนได้
ด าเนินการตามแผนปรับปรุง 
ผลการด าเนินงาน 
การพัฒนางานอาคารสถานท่ี
และสิ่งแวดล้อมยังไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายจึงต้องจัดท า
แผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายในเพิ่มเติมต่อไป 

 (2)  (3) (4) (5) (6) (7) (8)   (1) 



 

 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกจิ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืน ๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสีย่ง 

 

 

การควบคุม 

ภายในที่มีอยู ่

 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 

ความเสีย่ง 

ที่ยังมีอยู่ 

 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 

หน่วยงาน            

ที่รับผิดชอบ 

 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ

ประเมินผล/ข้อคิดเห็น    

 

                                                                                 

3. การพัฒนางานอนามัยและ
โภชนาการโรงเรียน 
   เพื่อส่งเสริมและดูแล
สุขภาพของนักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรยีน 

 
 
1. ครูหรือเจ้าหน้า
ห้องพยาบาลไม่
สามารถดูแลห้อง
พยาบาล
ตลอดเวลาเพราะ
ติดภาระการสอน 
2. นักเรียน
บางส่วนยังไม่
ปฏิบัติตาม
ระเบียบการใช้
ห้องพยาบาล 
3. เจ้าหน้าท่ีห้อง
พยาบาลยังขาด
ความมั่นใจในเรื่อง
การใช้เวชภัณฑ์
เบื้องต้นในการ
ปฐมพยาบาล 

 
 
1. ก าหนดระเบยีบการใช้ห้อง
พยาบาล 
2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์  
ท าความเข้าใจเรื่องการใช้ห้อง
พยาบาลกับบุคลากรและ  
นักเรียน 
3. จัดครูและนักเรยีนดูแล
รับผิดชอบห้องพยาบาล 
4. จัดหาเครื่องเวชภณัฑ์ที่
จ าเป็นเบื้องต้น ท่ีได้มาตรฐาน 
ให้เพียงพอต่อการใช้บริการ   
5. การจ าหน่ายสินค้าบรโิภคบาง
ชนิดที่ไม่มีคณุภาพ 
6. ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันโรคต่าง ๆ 
 
 

 
 
กิจกรรมการ
ควบคุมที่ก าหนด
ไว้มีการปฏิบัติซึ่ง
สามารถลดความ
เสี่ยงลงได้ในระดับ
หนึ่งแต่ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
ที่ก าหนดไว ้
 
 
 

 
 
1. ครูหรือเจ้าหน้า
ห้องพยาบาลไม่
สามารถดูแลห้อง
พยาบาลตลอดเวลา
เพราะตดิภาระการ
สอน 
2. นักเรียนบางส่วน
ยังไม่ปฏิบตัิตาม
ระเบียบการใช้ห้อง
พยาบาล 
3. การจ าหน่าย
สินค้าบรโิภคบาง
ชนิดที่ไม่มีคณุภาพ 
4. การสรุปรายงาน/
ข้อมูลสารสนเทศท่ี
เกี่ยวข้องไม่เป็น
ปัจจุบัน 

 
 
1. ท าความเข้าใจกับ
บุคลากร นักเรียน
และผูเ้กี่ยวข้องใน
การใช้ห้องพยาบาล 
2. จัดท าระเบยีบ
การใช้ห้องพยาบาล
และแนวปฏิบตั ิ
ต่าง ๆให้ชัดเจน 
3. จัดท าแผน
งบประมาณให้
เพียงพอ 
4. ให้มีการตรวจ 
สอบคุณภาพอาหาร
และสินค้าบรโิภค
อย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง 
 

 
 
30 ก.ย.
2564 
นางอัสมา
กรณ ์
เกตุวีระพงศ ์
 

 
 
จากการตดิตามจากเอกสารที่
เกี่ยวข้อง พบว่าโรงเรียนได้
ด าเนินการตามแผนปรับปรุง 
ผลการด าเนินงาน 
การพัฒนางานอนามัยและ
โภชนาการโรงเรยีนยังไม่
เป็นไปตามเป้าหมายจึงต้อง
จัดท าแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในเพิม่เตมิต่อไป 

 (2)  (3) (4) (5) (6) (7) (8)   (1) 



 

 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกจิ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืน ๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสีย่ง 

 

 

การควบคุม 

ภายในที่มีอยู ่

 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 

ความเสีย่ง 

ที่ยังมีอยู่ 

 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 

หน่วยงาน            

ที่รับผิดชอบ 

 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ

ประเมินผล/ข้อคิดเห็น    

 

                                                                                 

3. การพัฒนางานอนามัยและ
โภชนาการโรงเรียน 
(ต่อ) 

4. นักเรียนและ
บุคลากรโรงเรียน
บางส่วนละเลย
ไม่ให้ความสนใจ
ด้านอนามัย 
5. การจ าหน่าย
สินค้าบรโิภคบาง
ชนิดที่ไม่มีคณุภาพ 
6. การสรุป
รายงาน/ข้อมลู
สารสนเทศท่ี
เกี่ยวข้องไม่เป็น
ปัจจุบัน 
7. งบประมาณไม่
เพียงพอ 

  5. งบประมาณไม่
เพียงพอ 
6. ความรู้ความ
เข้าใจ ต่อการ
จัดการตาม
มาตรการ ภาวะโรค
ระบาท โรคโควิด-
19 ไม่เพียงพอ 

5. วางมาตรการ
อย่างจริงจังส าหรับผู้
จ าหน่ายทีไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบและข้อ
ปฏิบัติของโรงเรียน 
6. จัดให้มีการนิเทศ 
ก ากับ ติดตามงาน
อย่างสม่ าเสมอ 
ต่อเนื่อง 
7. อบรม ให้ความรู้
ต่อการจัดการตาม
มาตรการ ภาวะโรค
ระบาท โรคโควิด-
19 ไม่เพียงพอ กับ
ครู บุคลากร 
 
 
 
 

  

 (2)  (3) (4) (5) (6) (7) (8)   (1) 



 

 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกจิ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืน ๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสีย่ง 

 

 

การควบคุม 

ภายในที่มีอยู ่

 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 

ความเสีย่ง 

ที่ยังมีอยู่ 

 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 

หน่วยงาน            

ที่รับผิดชอบ 

 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ

ประเมินผล/ข้อคิดเห็น    

 

                                                                                 

4. การพัฒนางานโสตทัศน
ศึกษา 
   1. เพื่อให้การวางแผน
เกี่ยวกับการบรหิารงาน 
โสตทัศนศึกษาเป็นไปด้วย
ความเหมาะสมและเป็น
ประโยชนไ์ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  2. เพื่อให้การใช้อุปกรณ์ 
วัสดุของงานโสตทัศนศึกษา
ของโรงเรียนเป็นไปตาม
ระเบียบแบบแผนทางวิชาการ 
มีความคุ้มคา่และเกิด
ประโยชน ์
3. เพื่อให้งานโสตทัศนศึกษา
ของโรงเรียนมรีะบบควบคมุ  
การบ ารุงรักษาท่ีเหมาะสม
สามารถป้องกันความเสยีหาย
ที่อาจจะเกิดขึ้นได ้

 
 
1. การจัดท าแนว
ปฏิบัติในการ
ด าเนินการงาน
โสตทัศนศึกษาไม่
มีความชัดเจน 
2. ขาดการ
ประสานงานของ
ทีมงานท่ี
รับผิดชอบ ในแต่
ละส่วน 
3. การดูแล บ ารุง 
รักษา ไม่เป็น
ระบบ 
4. การรายงานผล
การปฏิบัติงานยัง
ไม่เป็นปัจจุบัน 
 

 
 
1. การจัดท าโครงการที่มีการ
ก าหนดเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน 
และตดิตามการด าเนินงานให้
เป็นไปตามที่ได้เป้าหมายไว ้
2. มีค าสั่งให้ผู้รบัผิดชอบงาน
โดยตรง 
 

 
 
กิจกรรมการ
ควบคุมที่ก าหนด
ไว้มีการปฏิบัติซึ่ง
สามารถลดความ
เสี่ยงลงได้ในระดับ 
หนึ่งแต่ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
ที่ก าหนดไว ้
 
 
 

 
 
1. ระเบียบการใช้
งานโสตทัศนศึกษา
ไม่มีความชัดเจน 
2. เจ้าหน้าท่ีมีความ
เข้าใจในขอบเขต
ของงานน้อย 
3. การดูแล บ ารุง 
รักษา ไม่เป็นระบบ 
4. การรายงานผล
การปฏิบัติงานยังไม่
เป็นปัจจุบัน 
 
 

 
 
1. จัดท าคู่มือ 
ระเบียบ ในการ
ปฏิบัติงานโสตทัศน
ศึกษา 
2. ก าหนดหน้าที่
ความรับผิดขอบใน
แต่ละงานให้ชัดเจน 
3. จัดให้มีการนิเทศ 
ก ากับ ติดตามงาน
อย่างสม่ าเสมอ 
ต่อเนื่อง 

 
 
30 ก.ย.
2564 
นายสมหมาย 
ดูเหมา 

 
 
จากการตดิตามจากเอกสารที่
เกี่ยวข้อง พบว่าโรงเรียนได้
ด าเนินการตามแผนปรับปรุง 
ผลการด าเนินงาน 
การพัฒนางานโสตทัศนศึกษา
ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
จึงต้องจัดท าแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายในเพิ่มเติม
ต่อไป 

 (2)  (3) (4) (5) (6) (7) (8)   (1) 



 

 
 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกจิ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืน ๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสีย่ง 

 

 

การควบคุม 

ภายในที่มีอยู ่

 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 

ความเสีย่ง 

ที่ยังมีอยู่ 

 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 

หน่วยงาน            

ที่รับผิดชอบ 

 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ

ประเมินผล/ข้อคิดเห็น    

 

                                                                                 

5. การพัฒนางาน
ประชาสัมพันธ ์
    1. เพื่อประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของโรงเรยีนแก่
นักเรียน บุคลากร ผู้ปกครอง
นักเรียน และชุมชน 
2. เพื่อน าเสนอข้อมูลข่าวสาร
ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียนทีเ่ป็นประโยชน์ 

 
 
1. การให้ข้อมูลที่
ผิดพลาดไม่เป็น
ปัจจุบัน 
2. ขาดการ
ประชาสมัพันธ์
ด้านวารสาร 
3. การรายงานผล
การปฏิบัติงานไม่
เป็นปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. ตรวจสอบข้อมลู เพื่อการ
ประชาสมัพันธ์ 
2. ติดตามข้อมลูข่าวสาร
ประชาสมัพันธ์ให้รวดเร็ว 
3. ด าเนินการประชาสมัพันธ์ใน
หลายช่องทาง ได้แก่ เสยีงตาม
สาย Website, Face book, 
วารสาร 
4. แต่งตั้งค าสั่งผู้รับผิดชอบงาน
ประชาสมัพันธ์ 
 
 
 
 
 
 

 
 
กิจกรรมการ
ควบคุมทีก่ าหนด
ไว้มีการปฏิบัติซึ่ง
สามารถลดความ
เสี่ยงลงได้ในระดับ 
หนึ่งแต่ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
ที่ก าหนดไว ้
 
 
 

 
 
1. ขาดการ
ประชาสมัพันธ์ด้าน
วารสาร เอกสาร 
2. การรายงานผล
การปฏิบัติงานไม่
เป็นปัจจุบัน 
 

 
 
1. จัดท าระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบ 
2. จัดท าแผน
งบประมาณเพื่อให้มี
การประชาสัมพันธ์ที่
หลากหลายช่องทาง 
3. จัดให้มีการนิเทศ 
ก ากับ ติดตามงาน
อย่างสม่ าเสมอ 
ต่อเนื่อง 

 
 
30 ก.ย.
2565 
นางกัญญา 
วงศ์ใหญ่ 
 

 
 
จากการตดิตามจากเอกสารที่
เกี่ยวข้อง พบว่าโรงเรียนได้
ด าเนินการตามแผนปรับปรุง 
ผลการด าเนินงาน 
การพัฒนางานประชาสมัพันธ์
ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายจึง
ต้องจัดท าแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายในเพิ่มเติม
ต่อไป 

 (2)  (3) (4) (5) (6) (7) (8)   (1) 



 

 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกจิ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืน ๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสีย่ง 

 

 

การควบคุม 

ภายในที่มีอยู ่

 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 

ความเสีย่ง 

ที่ยังมีอยู่ 

 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 

หน่วยงาน            

ที่รับผิดชอบ 

 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ

ประเมินผล/ข้อคิดเห็น    

 

                                                                                 

6. การป้องกันอุบัติเหตุและ
อุบัติภัย 
    เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ระบบการรักษาความ
ปลอดภัยของโรงเรียนใหม้ี
ความพร้อม สามารถป้องกัน 
และแก้ไขสถานการณ์ปญัหา
ของนักเรียน ทั้งด้านอุบัติเหตุ 
อุบัติภัย และปัญหาสังคมที่จะ
เกิดกับนักเรยีนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
 
1. การเดินทางมา
โรงเรียนของ
นักเรียนบ้านไกลที่
ใช้รถจักยานยนต์ 
มีความเสี่ยงต่อ
การเกิดอุบัตเิหต ุ
2. การเกิดภยั
ธรรมชาต ิ

 
 
1. การให้ความรูส้ร้างความ
ตระหนักเกี่ยวกับการรักษา
ความปลอดภัยแก่ครู บุคลากร 
ผู้ปกครอง และนักเรียน 
2. จัดให้มีระบบดูแลและ
ช่วยเหลือนักเรยีน 
3. จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อหา
แนวทางวางแผนป้องกันแก้ไข 
4. การรณรงค์การขับข่ีปลอดภัย
โดยสวมหมวกนริภัย 
5. การอบรมประชุมช้ีแจงการ
รักษาความปลอดภัยในการขับขี่
แก่รถยนต์โดยสารรบั-ส่ง
นักเรียน 
6. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่
ต ารวจจราจรมาอบรมให้ความรู้
แก่นักเรียน 

 
 
กิจกรรมการ
ควบคุมทีก่ าหนด
ไว้มีการปฏิบัติซึ่ง
สามารถลดความ
เสี่ยงลงได้ในระดับ 
หนึ่งแต่ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
ที่ก าหนดไว ้
 
 
 

 
 
1. การเดินทาง 
มาโรงเรียนของ
นักเรียนบ้านไกลที่
ใช้รถจักยานยนต์ มี
ความเสีย่งต่อการ
เกิดอุบัติเหต ุ
2. การเกิดภยั
ธรรมชาต ิ

 
 
1. การให้ความรู้
สร้างความตระหนัก
เกี่ยวกับการรักษา
ความปลอดภัยแก่
ครู บุคลากร 
ผู้ปกครอง และ
นักเรียน 
2. การรณรงค์การ
ขับข่ีปลอดภัยโดย
สวมหมวกนริภัย 
3. การจัดท าป้าย
ประชาสมัพันธ์
รณรงค์การรักษา
ความปลอดภัยใน
การจราจร 
 

 
 
30 ก.ย.
2564 
น.ส.พนิดา 
ดวงทิพย ์
 

 
 
จากการตดิตามจากเอกสาร 
ที่เกี่ยวข้อง พบว่าโรงเรียนได้
ด าเนินการตามแผนปรับปรุง 
ผลการด าเนินงาน 
การป้องกันอุบัติเหตุและ
อุบัติภัยยังไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายจึงต้องจัดท า
แผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายในเพิ่มเติมต่อไป 

 (2)  (3) (4) (5) (6) (7) (8)   (1) 



 

 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกจิ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืน ๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสีย่ง 

 

 

การควบคุม 

ภายในที่มีอยู ่

 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 

ความเสีย่ง 

ที่ยังมีอยู่ 

 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 

หน่วยงาน            

ที่รับผิดชอบ 

 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ

ประเมินผล/ข้อคิดเห็น    

 

                                                                                 

6. การป้องกันอุบัติเหตุและ
อุบัติภัย 
(ต่อ) 

 7. จัดให้มีการอยู่เวรรักษา
สถานท่ีราชการ 
8. ตรวจสอบสภาพอาคาร 
ต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ 

  4. การอบรมประชุม
ช้ีแจงการรักษา
ความปลอดภัยใน
การขับขี่แก่รถยนต์
โดยสารรับ-ส่ง
นักเรียน 
5. ประสานงานกับ
เจ้าหน้าท่ีต ารวจ
จราจรมาอบรมให้
ความรู้แก่นักเรียน 
6.จัดท าแผน
มาตรการรักษา
ความปลอดภัยของ
นักเรียนใน
สถานศึกษา 
 
 
 

  

 (2)  (3) (4) (5) (6) (7) (8)   (1) 



 

 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกจิ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืน ๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสีย่ง 

 

 

การควบคุม 

ภายในที่มีอยู ่

 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 

ความเสีย่ง 

ที่ยังมีอยู่ 

 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 

หน่วยงาน            

ที่รับผิดชอบ 

 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ

ประเมินผล/ข้อคิดเห็น    

 

                                                                                 

7. การพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
  เพื่อให้มีการวางแผนเกี่ยวกับ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน
และด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
 
1. ผู้ปกครองไม่
เข้าใจเรื่องระบบ
ดูแลทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 
2. แผนการ
ปฏิบัติงานในฝ่าย
ไม่เป็นไปตาม
ปฏิทิน 
3. ขาดการสรุป
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
4. ขาดการ
ประชาสมัพันธ์
งาน 
5. นักเรียนบางคน
ยังมีพฤติกรรมไม่
พึงประสงค ์

 
 
1. จัดท าแผนปฏิบตัิงานและ
แต่งตัง้คณะท างาน ทีมน า        
ทีมท า ทีมประสาน 
2. จัดกิจกรรมร่วมกับ
โรงพยาบาลเชียงม่วนและ
สาธารณสุขอ าเภอเชียงม่วน 
และหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
3. สร้างความตระหนักและให้
ความรู้เรื่องการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

 
 
กิจกรรมการ
ควบคุมทีก่ าหนด
ไว้มีการปฏิบัติซึ่ง
สามารถลดความ
เสี่ยงลงได้ในระดับ 
หนึ่งแต่ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
ที่ก าหนดไว ้
 
 
 

 
 
1. ผู้ปกครองไม่
เข้าใจเรื่องระบบ
ดูแลทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 
2. แผนการ
ปฏิบัติงานในฝ่ายไม่
เป็นไปตามปฏิทิน 
3. ขาดการสรุป
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
4. นักเรียนบางคน
ยังมีพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค ์
5. การรายงานผล
การปฏิบัติงานไม่
ตรงต่อเวลา 

 
 
1. ทบทวนให้ความรู้
เกี่ยวกับนโยบายที่
ชัดเจนและแนว
ปฏิบัติที่ถูกต้องโดย
ให้ความรู้แกค่รู
ผู้ปกครอง นักเรียน   
2. ศึกษาคู่มือการ
ด าเนินงาน  เช่น จัด
ครูที่ปรึกษา การ
รู้จักนักเรยีนเป็น
รายบุคคล 
การคัดกรอง
นักเรียน การป้องกัน
แก้ปัญหาและการ 
ส่งต่อ 
 

 
 
30 ก.ย.
2564 
นางกัญญา 
วงศ์ใหญ่ 
 

 
 
จากการตดิตามจากเอกสารที่
เกี่ยวข้อง พบว่าโรงเรียนได้
ด าเนินการตามแผนปรับปรุง 
ผลการด าเนินงาน 
การพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีนยังไมเ่ป็นไป
ตามเป้าหมายจึงต้องจัดท า
แผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายในเพิ่มเติมต่อไป 

 (2)  (3) (4) (5) (6) (7) (8)   (1) 



 

 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกจิ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืน ๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสีย่ง 

 

 

การควบคุม 

ภายในที่มีอยู ่

 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 

ความเสีย่ง 

ที่ยังมีอยู่ 

 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 

หน่วยงาน            

ที่รับผิดชอบ 

 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ

ประเมินผล/ข้อคิดเห็น    

 

                                                                                 

7. การพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
(ต่อ) 

6. การรายงานผล
การปฏิบัติงานไม่
ตรงต่อเวลา 
7. การท าโทษหรือ
การลงโทษ
นักเรียนไม่ตรง
ตามขั้นตอน
กฎระเบียบของ
กระทรวงศึกษา 
ธิการ 

  6. การท าโทษหรือ
การลงโทษนักเรียน
ไม่ตรงตามขั้นตอน
กฎระเบียบของ
กระทรวงศึกษา 
ธิการ 

3. ประชุมผู้ปกครอง
ประจ าภาคเรียน
และประชุม
ผู้ปกครองเครือข่าย
ประจ าหมู่บ้าน 
4. เผยแพร่คูม่ือการ
ปฏิบัติงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
5. จัดท าข้อมูล
นักเรียนทุกคน  
6. จัดประชุม
ปฏิบัติการโดยเชิญ
วิทยากรมาให้
ความรู ้
7. ส่งครูเข้ารับการ
อบรมคุณธรรม
จริยธรรมและ  
น ามาขยายผล 

  

 (2)  (3) (4) (5) (6) (7) (8)   (1) 



 

 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกจิ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืน ๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสีย่ง 

 

 

การควบคุม 

ภายในที่มีอยู ่

 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 

ความเสีย่ง 

ที่ยังมีอยู่ 

 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 

หน่วยงาน            

ที่รับผิดชอบ 

 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ

ประเมินผล/ข้อคิดเห็น    

 

                                                                                 

7. การพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
(ต่อ) 

    8. ให้ครูแจ้ง
ผู้ปกครองทันทีกรณี
นักเรียนขาดเรียน
หรือไมม่าโรงเรียน 
โดยไม่มสีาเหต ุ
9. จัดให้มีการพบปะ
ระหว่างครูประจ า
ช้ันและผู้ปกครอง
ของนักเรียนท่ีมี
พฤติกรรมไม่พึง
ประสงคเ์พื่อหา
สาเหตุ และ
แลกเปลีย่นแนวคิด
ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหา 

  

ลายมือชื่อ.......................................................... 
                    (นายเฉลียว  วรรณทอง) 
ต าแหน่ง ผูอ้ านวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 

วันที ่14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 

 (2)  (3) (4) (5) (6) (7) (8)   (1) 



 

 
 

 


