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หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

เรียน ผู้อ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 

เดือนกันยายน พ.ศ.2562 ด้วยวิธีการที่หน่วยงานก าหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
การด าเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ 
ทันเวลา และโปร่งใสรวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน  
จากผลการประเมินดังกล่าวโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความ
เพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ภายใต้การกากับดูแลของผู้อ านวยการ
สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  

อย่างไรก็ด ีมีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ สรุปได้ดังนี้ 
กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

  งานวัดผลประเมินผล /งานการจบหลักสูตร 
  1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ก าหนดต้องปรับปรุงการควบคุมภายใน 
  การจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับและหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของนักเรียน 
           ที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์  เนื่องจาก 

1.1 ครูบางส่วนยังไม่มี การปรับการเรียน เปลี่ยนการสอนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาอย่าง 
           จริงจัง 

1.2 ครูบางส่วนขาดทักษะในการจัดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning 
1.3 การนิเทศก ากับติดตามขาดความต่อเนื่องและจริงจัง 

 2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
  2.1 พัฒนาครูสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (อบรมการจัดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
           แบบ Active Learning/ ใช้กระบวนการ PLC) 
  2.2 ใช้รูปแบบการนิเทศท่ีหลากหลายทั้งการนิเทศภายใน และนิเทศภายนอก 
  2.3 จัดท าแผนและปฏิทินการนิเทศภายในที่เน้นการมีส่วนร่วม 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
  1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ก าหนดต้องปรับปรุงการควบคุมภายใน 
  การนิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์  เนื่องจาก 

1.1 ปฏิทินการปฏิบัติงานตามปฏิทินไม่ตรงตามก าหนด 
1.2 การนิเทศ ก ากับและติดตามผลขาดความต่อเนื่อง 

 2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
  2.1 ใช้รูปแบบการนิเทศท่ีหลากหลายทั้งการนิเทศภายในและนิเทศภายนอก 
  2.2 จัดท าแผนและปฏิทินการนิเทศภายในที่เน้นการมีส่วนร่วมและต่อเนื่อง 
 

แบบ ปค.1 



กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ 
  งานพัสดุและสินทรัพย์ 
  1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ก าหนดต้องปรับปรุงการควบคุมภายใน 
  การเสนอจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์  เนื่องจาก 

1.1 บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุโดยตรงไม่มี ท าให้งานออกมาไม่สมบูรณ์ 
1.2 การวางแผนความต้องการพัสดุทั้งปีหรือความต้องการพัสดุตามชิ้นงานยังวางแผนการ 

           จัดหาไม่ครบถ้วน ท าให้มีการจัดซื้อบ่อยครั้ง 
 2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

  2.1 ควรปรับปรุงและพิจารณาเพ่ิมบุคลากรทางด้านพัสดุโดยตรง 
  2.2 ประชุมซักซ้อมความเข้าใจให้แต่ละงานวางแผนทั้งปีและตามชิ้นงานว่าจะด าเนินงาน 
                          อะไรบ้าง เพื่อจะได้วางแผนสืบราคาหาแหล่งจัดซื้อพัสดุ ลดใบส าคัญย่อย ประหยัดการ 
                          ใช้ทรัพยากร 
 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
  งานอาคารสถานที่ 
  1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ก าหนดต้องปรับปรุงการควบคุมภายใน 
  การพัฒนาอาคารและสภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์  เนื่องจาก 
           สภาพอาคารเสื่อมโทรมและสาธารณูปโภคช ารุด 

 2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
  ตรวจสอบสภาพอาคาร  ซ่อมแซมตามสภาพและตรวจสอบซ่อมแซมระบบ 
          สาธารณูปโภคอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
 

กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
 งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา 
  1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ก าหนดต้องปรับปรุงการควบคุมภายใน 
  การลดจ านวนนักเรียนที่สูบบุหรี่  ดื่มเหล้า  และเท่ียวกลางคืนที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์   
           เนื่องจาก  การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษายังไม่มีประสิทธิภาพ   
           ขาดความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง 

 2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวัง 
 
 

       ลายมือชื่อ..................................................... 
                    (นายบุญเทพ  พิศวง) 
                                                         ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม   
                                                                     วันที่  24  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562 

 

แบบ ปค.1 



โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
1.                      

  

                                              ม  เพ่ือให้เกิด
ทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน โดยให้ความส าคัญกับความ
ซื่อสัตย์  จริยธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน มีการ
บริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล มีการก าหนด
แนวทางการบริหาร และโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจนต่อการ
ปฏิบัติ งานที่ถูกต้อง รวมทั้ งการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง  
บุคลากร เข้ า ใจขอบเขตอ านาจหน้ าที่  รวมทั้ งมี คว ามรู้
ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 

          สภาพแวดล้อมการควบคุมภาย ในของ
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม โดยภาพรวม  ความ
เหมาะสมและมีส่ วนท าให้การควบคุมภายในมี
ประสิทธิผล  อดคล้องกับมาตรฐานการควบคุมภายใน  
เนื่ องจากมีการก าหนดขอบเขตหน้ าที่   ความ
รับผิดชอบให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแต่ละต าแหน่ง
อย่างชัดเจน 
           

2. การประเมินความเสี่ยง 
  

          มีการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย การด าเนินงาน
ภายในของโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม และวัตถุประสงค์ระดับ
กิจกรรมที่ชัดเจน สอดคล้อง และเชื่อมโยงกันในการที่จะท างาน
ให้ส าเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่ก าหนดไว้อย่าง
เหมาะสม ผู้บริหารมีการระบุความเสี่ยง ทั้งจากปัจจัยภายในและ
ปัจจัยภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของโรงเรียน  มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดการ
ความเสี่ยงที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือสามารถบ่งชี้ถึง
การเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง จากปัจจัยด้านต่าง ๆ เช่น การ
เปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร งบประมาณ และการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างองค์กร เป็นต้น 

 
 

          โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  มีการประเมิน
ความเสี่ยง โดยน าระบบการบริหารความเสี่ยงที่เป็น
สากลมาใช้และมีการจัดการความเสี่ยงต่างๆ จากผล
การประเมินอย่างเป็นระบบ รวมทั้งยังสามารถก าหนด
แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
ปัจจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเครื่องมือที่น ามาใช้ 
           

3. กิจกรรมการควบคุม 
  

          มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ท าให้มั่นใจว่า เมื่อน าไป
ปฏิบัติแล้วจะเกิดผลส าเร็จตามที่ฝ่ายบริหารก าหนดไว้ กิจกรรม
เพ่ือการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใน
การปฏิบัติงาน เ พ่ือให้ เกิดความระมัดระวัง และสามารถ
ปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

 
 

          ในภาพรวม  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  มี
กิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอและสอดคล้อง
กับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควร โดย
ผู้บริหารตระหนักว่าง ระบบควบคุมภายในเป็นส่วน
หนึ่งของการบริหารจัดการปกติ จึงมีการก ากับดูแล 
ให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด           

 
 
 

แบบ ปค.4 



 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

4. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร  
  

       โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม มีการจัดท าหรือจัดหาและใช้
สารสนเทศ ที่เกี่ยวข้อง และมีคุณภาพเพ่ือสนับสนุนให้มีการ
ปฏิบัติตาม การควบคุมภายในควบคุมภายในที่ก าหนด มีการ
สื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ ร่วมถึงวัตถุประสงค์และความ
รับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจ าเป็นในการ
สนับสนุน ให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนด และมี
การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนด  

 
 

        โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม มีช่องทางการ
สื่อสารเกี่ยวกับสารสนเทศที่หลากหลายช่องทาง มี
ความเพียงพอและเหมาะสม เว็บไซต์เพ่ือสื่อสารกับ
บุคคลภายนอก         

5. กิจกรรมการติดตาม  
 

          มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และประเมิน
คุณภาพการปฏิบัติงาน โดยก าหนดวิธีปฏิบัติงาน เพ่ือติดตามการ
ปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และ เป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของผู้บริหาร  และ
ผู้เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีการประเมินผลเป็นรายครั้ง กรณีพบ
จุดอ่อน หรือข้อบกพร่อง มีการก าหนดวิธีปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความ
มั่นใจว่า ข้อตรวจพบ ได้รับการพิจารณาสนองตอบ และมีการ
วินิจฉัยสั่งการ ให้ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง  

 
 

          ระบบการติดตามประเมินผลของ โรงเรียน
เชียงแสนวิทยาคม มีความเหมาะสม โดยผู้บริหารมี
การติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอย่าง
ต่อเนื่อง และในสิ้นปีมีการประเมินตนเองร่วมกัน ผล
การประเมินมีการจัดทารายงาน พร้อมข้อเสนอแนะ
เสนอผู้บริหารระดับหน่วยงาน เพ่ือสั่งการแก้ไข  
          อย่างไรก็ตามงานวิชาการยังพบจุดอ่อน ที่มี
นัยส าคัญ ซึ่งต้องมีการก าหนดกิจกรรมควบคุมเพ่ิมเติม
ในปีต่อไป  

 
ผลการประเมินโดยรวม 
          โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม   ได้ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ครบ 5 องค์ประกอบ
แล้ว ปรากฏว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายใน สาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 เพียงพอเหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามยังมีบางประเด็นที่มีความเสี่ยง
อยู่ จึง จัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปค.5 ด้วยแล้ว 

 
 

       ลายมือชื่อ..................................................... 
                    (นายบุญเทพ  พิศวง) 
                                                         ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม   
                                                                     วันที่  24  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562 

แบบ ปค.4 



โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ณ วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2562 
                
      ต้ังหน่วยงานของ
รับหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆ ท่ี

ส าคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค ์

(1) 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 

(2) 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

 
 
 
 
 

(3) 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 

(4) 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

 
 
 
 
 

(5) 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 

(6) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 

(7) 
กลุ่มงานบริหาร
วิชาการ 
งานวัดผลประเมินผล /
งานการจบหลักสูตร 
- เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรยีน 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้
- เพื่อลดผลสอบ 0, ร, 
มส.  
 
 
 
 
 

การจบหลักสูตร
การศึกษาภาคบังคับ
และหลักสตูร
การศึกษา 
ขั้นพื้นฐานของ
นักเรียนท่ีไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
 

1. มีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานชัดเจน 
2. มีการประชุม
คณะท างานบรหิาร
วิชาการและมีแผน
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
3. มีการจัดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับการวิเคราะห์
หลักสตูรและการน า
หลักสตูรไปใช้ และ
ติดตามนิเทศ 
4. มีการประเมินผล 
และรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

กิจกรรมการควบคุมที่
ปฏิบัติอยู่จริงสามารถลด
ความเสีย่งได้ในระดับ
หนึ่ง  แต่ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว ้
 

จากการด าเนินการงาน 
พบว่า ยังมีความเสีย่งท่ี
ท าให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์  คือ 
1. ครูบางส่วนยังไมม่ี 
การปรับการเรยีน 
เปลี่ยนการสอนตาม
แนวทางปฏิรูป
การศึกษาอย่างจริงจัง 
2. ครูบางส่วนขาด
ทักษะในการจัดการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
Active Learning 
 3. การนิเทศก ากับ
ติดตามขาดความ
ต่อเนื่องและจริงจัง  

 ความเสี่ยงท่ีมีอยู่   มี
แผนการควบคมุ ดังน้ี 
1.  พัฒนาครูสู่การ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
    - อบรมการจดัการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
Active Learning 
    - ใช้กระบวนการ PLC 
2. ใช้รูปแบบการนิเทศที่
หลากหลายทั้งการนิเทศ
ภายใน และนเิทศ
ภายนอก 
3. จัดท าแผนและปฏิทิน
การนิเทศภายในท่ีเน้นการ
มีส่วนร่วม 

30 ก.ย. 2563 
กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

แบบ ปค.5 



 
                
      ต้ังหน่วยงานของ
รับหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆ ท่ี

ส าคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค ์

(1) 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 

(2) 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

 
 
 
 
 

(3) 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 

(4) 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

 
 
 
 
 

(5) 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 

(6) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 

(7) 
    4. นักเรียนขาดความ

รับผิดชอบ ไม่มีวินัยใน
การเรยีนและไมส่่งงาน
ตามที่ได้รับมอบหมาย
จากครูผูส้อน 

4. สร้างความความ
ตระหนักและเสริมสร้าง
วินัย ความรับผิดชอบ
ให้แก่นักเรียน 

 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
  เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้ความสามารถ
และมีจติส านึกในการ
ปฏิบัติภารกิจที่
รับผิดชอบให้เกดิผล
ส าเรจ็ตามหลักการ
บริหารแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ 
 

การนิเทศ ติดตาม
การปฏิบัติงานของ 
บุคลากรทีไ่ม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
 

1. มีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานชัดเจน 
2. มีการประชุม
คณะท างาน
บริหารงานบุคคล  
3. มปีฏิทินการ
ปฏิบัติงาน 
4. มีการนิเทศ ก ากับ
และตดิตามจาก
ผู้บริหาร 
5. มีการประเมินผล 
และรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

จากการประเมินผลการ
ควบคุม พบว่า กิจกรรม
การควบคุมที่ท่ีปฏิบตัิอยู่
จริงสามารถลดความ
เสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง  
แต่ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว ้
 

จากการด าเนินการงาน 
พบว่า ยังมีความเสีย่งท่ี
ท าให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์  คือ 
1. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ตามปฏิทินไม่ตรงตาม
ก าหนด 
2. การนิเทศ ก ากับและ
ติดตามผลขาดความ
ต่อเนื่อง 
 

ความเสีย่งท่ีมีอยู่ มี
แผนการควบคมุ ดังน้ี 
1. ใช้รูปแบบการนิเทศที่
หลากหลายทั้งการนิเทศ
ภายในและนเิทศภายนอก 
2. จัดท าแผนและปฏิทิน
การนิเทศภายในท่ีเน้นการ
มีส่วนร่วมและต่อเนื่อง 
 
 

30 ก.ย. 2563 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

แบบ ปค.5 



 
                
      ต้ังหน่วยงานของ
รับหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆ ท่ี

ส าคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค ์

(1) 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 

(2) 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

 
 
 
 
 

(3) 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 

(4) 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

 
 
 
 
 

(5) 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 

(6) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 

(7) 
กลุ่มงานแผนงานและ
งบประมาณ 
งานพัสดุและสนิทรัพย์ 
1.มีการก าหนดความ
ต้องการพัสดุอย่าง
ชัดเจนเพื่อให้การจดัซื้อ
พัสดุตรงกับความ
ต้องการใช้งาน 
2.เพื่อให้มีพัสดุที่มสีภาพ
พร้อมใช้งาน 

 
 

การเสนอจดัซื้อจัด
จ้างท่ีไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
 

1.ควบคุมการเบิก-จ่าย
พัสดุทุกชนิด 
2.ตรวจสอบสภาพ
พัสดุให้มสีภาพพร้อม
ใช้งาน 
3.ด าเนินงานตาม
ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ.2535 
และที่แก้ไขเพิม่เตมิ 
4.การจ าหน่ายพสัดุที่
หมดความจ าเป็นและ
จ าหน่ายออกจาก
ทะเบียน 

กิจกรรมการควบคุมที่
ปฏิบัติอยู่จริงสามารถลด
ความเสีย่งได้ในระดับ
หนึ่ง  แต่ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว ้
 

1.บุคลากรที่ปฏบิัติงาน
ด้านพัสดโุดยตรงไม่มี 
ท าให้งานออกมาไม่
สมบูรณ ์
2.การวางแผนความ
ต้องการพัสดุทั้งปีหรือ
ความต้องการพัสดุตาม
ช้ินงานยังวางแผนการ
จัดหาไม่ครบถ้วน ท าให้
มีการจัดซื้อบ่อยครั้ง 

1.ควรปรับปรุงและ
พิจารณาเพิ่มบุคลากร
ทางด้านพัสดุโดยตรง 
2.ประชุมซักซ้อมความ
เข้าใจให้แต่ละงาน
วางแผนทั้งปีและตาม
ช้ินงานว่าจะด าเนินงาน
อะไรบ้าง เพื่อจะได้
วางแผนสืบราคาหาแหล่ง
จัดซื้อพัสดุ ลดใบส าคัญ
ย่อย ประหยดัการใช้
ทรัพยากร  

30 ก.ย. 2563 
กลุ่มงานแผนงานและ

งบประมาณ 

 
 

แบบ ปค.5 



 
                
      ต้ังหน่วยงานของ
รับหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆ ท่ี

ส าคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค ์

(1) 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 

(2) 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

 
 
 
 
 

(3) 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 

(4) 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

 
 
 
 
 

(5) 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 

(6) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 

(7) 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
งานอาคารสถานที่ 
  เพื่อให้โรงเรียน 
เป็นสถานท่ีที่มี
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ
การปฏิบัติงาน  มีความ
ปลอดภัยและประทับใจ
ผู้มารบับริการ 
 
 

การพัฒนาอาคาร
และสภาพแวดล้อม
ของโรงเรียนที่ไม่
บรรลุวตัถุประสงค ์

มีการรายงานสภาพ
อาคารและระบบ
สาธารณูปโภคที่
เสียหายอย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

กิจกรรมการควบคุมที่
ปฏิบัติอยู่จริงสามารถลด
ความเสีย่งได้ในระดับ
หนึ่ง  แต่ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว ้
 

สภาพอาคารเสื่อมโทรม
และสาธารณูปโภคช ารุด 

ตรวจสอบสภาพอาคาร  
ซ่อมแซมตามสภาพและ
ตรวจสอบซ่อมแซมระบบ
สาธารณูปโภคอย่าง 
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

30 ก.ย. 2563 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 
 
 
 
 
 

แบบ ปค.5 



                
      ต้ังหน่วยงานของ
รับหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆ ท่ี

ส าคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค ์

(1) 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 

(2) 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

 
 
 
 
 

(3) 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 

(4) 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

 
 
 
 
 

(5) 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 

(6) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 

(7) 
กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
งานป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสิ่งเสพติดและ
อบายมุขในสถานศึกษา 
  เพื่อลดจ านวนนักเรยีน
ที่สูบบุหรี่  ดื่มเหลา้  
และเที่ยวกลางคืน 
 

การลดจ านวน
นักเรียนท่ีสูบบหุรี่  
ดื่มเหล้า  และเที่ยว
กลางคืนไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
 

1. มีค าสั่งมอบหมาย
ให้ครูรับผิดชอบ 
2. สร้างเครือข่าย
ภายในและภายนอก
สถานศึกษาเพื่อ
ประสานการท างาน
งานร่วมกัน 

กิจกรรมการควบคุมที่
ปฏิบัติอยู่จริงสามารถลด
ความเสีย่งได้ในระดับ
หนึ่ง  แต่ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว ้
 

ด้านการด าเนินการ 
   การป้องกันและแก้ไข 
ปัญหาสิ่งเสพตดิและ
อบายมุขในสถานศึกษา
ยังไม่มีประสิทธิภาพ  
ขาดความร่วมมือจาก 
ผู้เกี่ยวข้อง 

สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการเฝ้าระวัง 

30 ก.ย. 2563 
กลุม่งานกิจการนักเรียน 

 
              
   
             ลายมือช่ือ................................................. 
                  (นายบุญเทพ  พิศวง) 
                    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม   
                 วันท่ี  24  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562 

 
 

แบบ ปค.5 



โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ณ วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2562 
                
      ต้ังหน่วยงานของ
รับหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆ ท่ี

ส าคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค ์

(1) 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 

(2) 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

 
 
 
 
 

(3) 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 

(4) 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

 
 
 
 
 

(5) 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 

(6) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 

(7) 

วิธีการติดตาม      
และสรุปผลการ

ประเมินผล/ข้อคิดเห็น  
 
 
 
 

(8) 
กลุ่มงานบริหาร
วิชาการ 
งานวัดผลประเมินผล /
งานการจบหลักสูตร 
- เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรยีน 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้
- เพื่อลดผลสอบ 0, ร, 
มส.  
 
 
 
 
 

การจบหลักสูตร
การศึกษาภาคบังคับ
และหลักสตูร
การศึกษา 
ขั้นพื้นฐานของ
นักเรียนท่ีไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
 

1. มีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานชัดเจน 
2. มีการประชุม
คณะท างานบรหิาร
วิชาการและมีแผน
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
3. มีการจัดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับการวิเคราะห์
หลักสตูรและการน า
หลักสตูรไปใช้ และ
ติดตามนิเทศ 
4. มีการประเมินผล 
และรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

จากการประเมินผลการ
ควบคุม พบว่า กิจกรรม
การควบคุมที่ท่ีปฏิบตัิอยู่
จริงสามารถลดความ
เสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง  
แต่ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว ้
 

จากการด าเนินการงาน 
พบว่า ยังมีความเสีย่งท่ี
ท าให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์  คือ 
1. ครูบางส่วนยังไมม่ี 
การปรับการเรยีน 
เปลี่ยนการสอนตาม
แนวทางปฏิรูป
การศึกษาอย่างจริงจัง 
2. ครูบางส่วนขาด
ทักษะในการจัดการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
Active Learning 
 3. การนิเทศก ากับ
ติดตามขาดความ
ต่อเนื่องและจริงจัง  

 ความเสี่ยงท่ีมีอยู่   มี
แผนการควบคมุ ดังน้ี 
1.  พัฒนาครูสู่การ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
    - อบรมการจดัการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
Active Learning 
    - ใช้กระบวนการ PLC 
2. ใช้รูปแบบการนิเทศที่
หลากหลายทั้งการนิเทศ
ภายใน และนเิทศ
ภายนอก 
3. จัดท าแผนและปฏิทิน
การนิเทศภายในท่ีเน้นการ
มีส่วนร่วม 

30 ก.ย. 2562 
กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

1. กลุ่มบริหารวิชาการ
ด าเนินการใหม้ีการ
ด าเนินงานตามแผนที่วาง
ไว ้
2. ฝ่ายบริหารด าเนินการ
นิเทศก ากับ ติดตามให้การ
ด าเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรยีบร้อย 
3. มีการสรุป รายงานผล
การด าเนินงานเมื่อสิ้นปี
การศึกษา 
 

แบบติดตาม ปค.5 



                
      ต้ังหน่วยงานของ
รับหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆ ท่ี
ส าคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค ์
(1) 

ความเสีย่ง 
 
 
 
 
 
 
(2) 

การควบคุมภายใน 
ทีม่ีอยู่ 
 
 
 
 
 
(3) 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 
 
 
 
 
 
(4) 

ความเสีย่ง 
ที่ยังมีอยู่ 
 
 
 
 
 
(5) 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 
 
 
 
 
 
(6) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 

(7) 

วิธีการติดตาม      
และสรุปผลการ
ประเมินผล/ข้อคิดเห็น  
 
 
 
 
(8) 

    4. นักเรียนขาดความ
รับผิดชอบ ไม่มีวินัยใน
การเรยีนและไมส่่งงาน
ตามที่ได้รับมอบหมาย
จากครูผูส้อน 
 

4. สร้างความความ
ตระหนักและเสริมสร้าง
วินัย ความรับผิดชอบ
ให้แก่นักเรียน 
 

  

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
  เพ่ือให้บุคลากรมี
ความรู้ความสามารถ
และมจีิตส านึกในการ
ปฏิบัติภารกิจที่
รับผิดชอบให้เกิดผล
ส าเร็จตามหลักการ
บริหารแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ ์
 

การนิเทศ ติดตาม
การปฏิบัติงานของ 
บุคลากรทีไ่ม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
 

1. มีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานชัดเจน 
2. มีการประชุม
คณะท างาน
บริหารงานบุคคล  
3. มีปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน 
4. มีการนิเทศ ก ากับ
และตดิตามจาก
ผู้บริหาร 
5. มีการประเมินผล 
และรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

จากการประเมินผลการ
ควบคุม พบว่า กิจกรรม
การควบคุมที่ท่ีปฏิบตัิอยู่
จริงสามารถลดความ
เสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง  
แต่ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว ้
 

จากการด าเนินการงาน 
พบว่า ยังมีความเสีย่งท่ี
ท าให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์  คือ 
1. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ตามปฏิทินไม่ตรงตาม
ก าหนด 
2. การนิเทศ ก ากับและ
ติดตามผลขาดความ
ต่อเนื่อง 
 

ความเสีย่งท่ีมีอยู่ มี
แผนการควบคมุ ดังน้ี 
1. ใช้รูปแบบการนิเทศที่
หลากหลายทั้งการนิเทศ
ภายในและนเิทศภายนอก 
2. จัดท าแผนและปฏิทิน
การนิเทศภายในท่ีเน้นการ
มีส่วนร่วมและต่อเนื่อง 
 
 

30 ก.ย. 2562 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

1. กลุ่มบริหารงานบุคคล
ด าเนินการใหม้ีการ
ด าเนินงานตามแผนที่วาง
ไว ้
2. ฝ่ายบริหารด าเนินการ
นิเทศก ากับ ติดตามให้การ
ด าเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรยีบร้อย 
3. มีการสรุป รายงานผล
การด าเนินงานเมื่อสิ้นปี
การศึกษา 
 

แบบติดตาม ปค.5 



                
      ต้ังหน่วยงานของ
รับหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆ ท่ี

ส าคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค ์

(1) 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 

(2) 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

 
 
 
 
 

(3) 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 

(4) 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

 
 
 
 
 

(5) 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 

(6) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 

(7) 

วิธีการติดตาม      
และสรุปผลการ

ประเมินผล/ข้อคิดเห็น  
 
 
 
 

(8) 
กลุ่มงานแผนงานและ
งบประมาณ 
งานพัสดุและสนิทรัพย์ 
1.มีการก าหนดความ
ต้องการพัสดุอย่าง
ชัดเจนเพื่อให้การจดัซื้อ
พัสดุตรงกับความ
ต้องการใช้งาน 
2.เพื่อให้มีพัสดุที่มสีภาพ
พร้อมใช้งาน 

 
 

การเสนอจดัซื้อจัด
จ้างท่ีไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
 

1.ควบคุมการเบิก-จ่าย
พัสดุทุกชนิด 
2.ตรวจสอบสภาพ
พัสดุให้มสีภาพพร้อม
ใช้งาน 
3.ด าเนินงานตาม
ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ.2535 
และที่แก้ไขเพิม่เตมิ 
4.การจ าหน่ายพสัดุที่
หมดความจ าเป็นและ
จ าหน่ายออกจาก
ทะเบียน 

จากการประเมินผลการ
ควบคุม พบว่า กิจกรรม
การควบคุมที่ท่ีปฏิบตัิอยู่
จริงสามารถลดความ
เสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง  
แต่ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว ้
 

1.บุคลากรที่ปฏบิัติงาน
ด้านพัสดโุดยตรงไม่มี 
ท าให้งานออกมาไม่
สมบูรณ ์
2.การวางแผนความ
ต้องการพัสดุทั้งปีหรือ
ความต้องการพัสดุตาม
ช้ินงานยังวางแผนการ
จัดหาไม่ครบถ้วน ท าให้
มีการจัดซื้อบ่อยครั้ง 

1.ควรปรับปรุงและ
พิจารณาเพิ่มบุคลากร
ทางด้านพัสดุโดยตรง 
2.ประชุมซักซ้อมความ
เข้าใจให้แต่ละงาน
วางแผนทั้งปีและตาม
ช้ินงานว่าจะด าเนินงาน
อะไรบ้าง เพื่อจะได้
วางแผนสืบราคาหาแหล่ง
จัดซื้อพัสดุ ลดใบส าคัญ
ย่อย ประหยดัการใช้
ทรัพยากร  

30 ก.ย. 2562 
กลุ่มงานแผนงานและ

งบประมาณ 

1.จัดท าค าสั่งแต่งตั้งการ
ท างาน 
2.จัดท าผังการท างาน/
ขั้นตอนการท างาน 
3.มีการจัดอบรมเกี่ยวกับ
งานพัสดุฯ 
4.ด าเนินการจดัซื้อ-จัดจ้าง
ตามระเบียบพสัดุฯ 

 
 

 

แบบติดตาม ปค.5 



                
      ต้ังหน่วยงานของ
รับหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆ ท่ี

ส าคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค ์

(1) 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 

(2) 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

 
 
 
 
 

(3) 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 

(4) 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

 
 
 
 
 

(5) 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 

(6) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 

(7) 

วิธีการติดตาม      
และสรุปผลการ

ประเมินผล/ข้อคิดเห็น  
 
 
 
 

(8) 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
งานอาคารสถานที่ 
  เพื่อให้โรงเรียน 
เป็นสถานท่ีที่มี
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ
การปฏิบัติงาน  มีความ
ปลอดภัยและประทับใจ
ผู้มารบับริการ 
 
 

การพัฒนาอาคาร
และสภาพแวดล้อม
ของโรงเรียนที่ไม่
บรรลุวตัถุประสงค ์

มีการรายงานสภาพ
อาคารและระบบ
สาธารณูปโภคที่
เสียหายอย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

จากการประเมินผลการ
ควบคุม พบว่า กิจกรรม
การควบคุมที่ท่ีปฏิบตัิอยู่
จริงสามารถลดความ
เสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง  
แต่ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว ้
 

1.สภาพอาคารเสื่อม
โทรมและสาธารณูปโภค
ช ารุด 

ตรวจสอบสภาพอาคาร  
ซ่อมแซมตามสภาพและ
ตรวจสอบซ่อมแซมระบบ
สาธารณูปโภคอย่าง 
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

30 ก.ย. 2562 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

1. มีการตรวจสอบสภาพ
อาคาร  และระบบ
สาธารณูปโภค 
2. โรงเรียนมีงบประมาณ
ในการปรับปรุง  ซ่อมแซม 
และพัฒนาสภาพแวดล้อม 

 
 
 

 

 

 

แบบติดตาม ปค.5 



                
      ต้ังหน่วยงานของ
รับหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆ ท่ี

ส าคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค ์

(1) 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 

(2) 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

 
 
 
 
 

(3) 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 

(4) 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

 
 
 
 
 

(5) 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 

(6) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 

(7) 

วิธีการติดตาม      
และสรุปผลการ

ประเมินผล/ข้อคิดเห็น  
 
 
 
 

(8) 
กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
งานป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสิ่งเสพติดและ
อบายมุขในสถานศึกษา 
  เพื่อลดจ านวนนักเรยีน
ทีสู่บบุหรี่  ดื่มเหลา้  
และเที่ยวกลางคืน 
 

การลดจ านวน
นักเรียนท่ีสูบบหุรี่  
ดื่มเหล้า  และเที่ยว
กลางคืนท่ีไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
 

1. มีค าสั่งมอบหมาย
ให้ครูรับผิดชอบ 
2. สร้างเครือข่าย
ภายในและภายนอก
สถานศึกษาเพื่อ
ประสานการท างาน
งานร่วมกัน 

จากการประเมินผลการ
ควบคุม พบวา่ กิจกรรม
การควบคุมที่ท่ีปฏิบตัิอยู่
จริงสามารถลดความ
เสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง  
แต่ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว ้
 

ด้านการด าเนินการ 
   การป้องกันและแก้ไข 
ปัญหาสิ่งเสพตดิและ
อบายมุขในสถานศึกษา
ยังไม่มีประสิทธิภาพ  
ขาดความร่วมมือจาก 
ผู้เกี่ยวข้อง 

สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการเฝ้าระวัง 

30 ก.ย. 2562 
กลุม่งานกิจการนักเรียน 

ติดตามจาก 
การจัดกิจกรรมและ
ประเมินพฤติกรรมของ
นักเรียน 

 
              
   
             ลายมือช่ือ................................................. 
                  (นายบุญเทพ  พิศวง) 
                    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม   
                 วันท่ี  24  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562 
 

แบบติดตาม ปค.5 


