
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36
โรงเรียนเชียงแสนวิทยำคม

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร

กำรด ำเนินกำรเพื่อจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต
ประจ ำปี 2563



หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

เรียน ผูอํานวยการสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  ไดประเมินผลการควบคุมภายในของหนวยงาน สาหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 

เดือนกันยายน พ.ศ.2562 ดวยวิธีการท่ีหนวยงานกําหนดซ่ึงเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวย
มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือใหความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวาภารกิจของหนวยงานจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดาน
การดําเนินงานท่ีมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ดานการรายงานท่ีเก่ียวกับการเงิน และไมใชการเงินท่ีเชื่อถือได 
ทันเวลา และโปรงใสรวมท้ังดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงาน  
จากผลการประเมินดังกลาวโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม เห็นวาการควบคุมภายในของหนวยงานมีความ
เพียงพอ ปฏิบัติตามอยางตอเนื่อง และเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ
หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ภายใตการกากับดูแลของผูอํานวยการ
สานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  

อยางไรก็ดี มีความเสี่ยงและไดกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปงบประมาณ สรุปไดดังนี้ 

กลุมงานบริหารวิชาการ 

  งานวัดผลประเมินผล /งานการจบหลักสูตร 

  1. ความเสี่ยงท่ีมีอยูท่ีกําหนดตองปรับปรุงการควบคุมภายใน 

  การจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับและหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของนักเรียน 
           ท่ีไมบรรลุวัตถุประสงค  เนื่องจาก 

1.1 ครูบางสวนยังไมมี การปรับการเรียน เปลี่ยนการสอนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาอยาง 
           จริงจัง 

1.2 ครูบางสวนขาดทักษะในการจัดการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ Active Learning 
1.3 การนิเทศกํากับติดตามขาดความตอเนื่องและจริงจัง 

 2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

  2.1 พัฒนาครูสูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (อบรมการจัดการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
           แบบ Active Learning/ ใชกระบวนการ PLC) 
  2.2 ใชรูปแบบการนิเทศท่ีหลากหลายท้ังการนิเทศภายใน และนิเทศภายนอก 
  2.3 จัดทําแผนและปฏิทินการนิเทศภายในท่ีเนนการมีสวนรวม 
 

กลุมบริหารงานบุคคล 

  1. ความเสี่ยงท่ีมีอยูท่ีกําหนดตองปรับปรุงการควบคุมภายใน 

  การนิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีไมบรรลุวัตถุประสงค  เนื่องจาก 
1.1 ปฏิทินการปฏิบัติงานตามปฏิทินไมตรงตามกําหนด 
1.2 การนิเทศ กํากับและติดตามผลขาดความตอเนื่อง 

 2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

  2.1 ใชรูปแบบการนิเทศท่ีหลากหลายท้ังการนิเทศภายในและนิเทศภายนอก 
  2.2 จัดทําแผนและปฏิทินการนิเทศภายในท่ีเนนการมีสวนรวมและตอเนื่อง 
 

แบบ ปค.1 



กลุมงานแผนงานและงบประมาณ 

  งานพัสดุและสินทรัพย 

  1. ความเสี่ยงท่ีมีอยูท่ีกําหนดตองปรับปรุงการควบคุมภายใน 

  การเสนอจัดซ้ือจัดจางท่ีไมบรรลุวัตถุประสงค  เนื่องจาก 
1.1 บุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานพัสดุโดยตรงไมมี ทําใหงานออกมาไมสมบูรณ 
1.2 การวางแผนความตองการพัสดุท้ังปหรือความตองการพัสดุตามชิ้นงานยังวางแผนการ 

           จัดหาไมครบถวน ทําใหมีการจัดซ้ือบอยครั้ง 
 2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

  2.1 ควรปรับปรุงและพิจารณาเพ่ิมบุคลากรทางดานพัสดุโดยตรง 

  2.2 ประชุมซักซอมความเขาใจใหแตละงานวางแผนท้ังปและตามชิ้นงานวาจะดําเนินงาน 
                          อะไรบาง เพ่ือจะไดวางแผนสืบราคาหาแหลงจัดซ้ือพัสดุ ลดใบสําคัญยอย ประหยัดการ 
                          ใชทรัพยากร 
 

กลุมงานบริหารท่ัวไป 

  งานอาคารสถานท่ี 

  1. ความเสี่ยงท่ีมีอยูท่ีกําหนดตองปรับปรุงการควบคุมภายใน 

  การพัฒนาอาคารและสภาพแวดลอมของโรงเรียนท่ีไมบรรลุวัตถุประสงค  เนื่องจาก 
           สภาพอาคารเสื่อมโทรมและสาธารณูปโภคชํารุด 

 2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

  ตรวจสอบสภาพอาคาร  ซอมแซมตามสภาพและตรวจสอบซอมแซมระบบ 
          สาธารณูปโภคอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง 
 

กลุมงานกิจการนักเรียน 

 งานปองกันและแกไขปญหาส่ิงเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา 

  1. ความเสี่ยงท่ีมีอยูท่ีกําหนดตองปรับปรุงการควบคุมภายใน 

  การลดจํานวนนักเรียนท่ีสูบบุหรี่  ดื่มเหลา  และเท่ียวกลางคืนท่ีไมบรรลุวัตถุประสงค   
           เนื่องจาก  การปองกันและแกไขปญหาสิ่งเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษายังไมมีประสิทธิภาพ   
           ขาดความรวมมือจากผูเก่ียวของ 

 2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

สรางเครือขายความรวมมือในการเฝาระวัง 
 
 

       ลายมือชื่อ..................................................... 

                    (นายบุญเทพ  พิศวง) 

                                                         ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม   

                                                                     วันท่ี  24  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562 

 

แบบ ปค.1 



โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

รายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานส้ินสุด วันท่ี  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 
1. สภาพแวดลอมการควบคุม 

  

          ผูบริหารไดสรางบรรยากาศของการควบคุม  เพ่ือใหเกิด
ทัศนคติท่ีดีตอการควบคุมภายใน โดยใหความสําคัญกับความ
ซ่ือสัตย  จริยธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน มีการ
บริหารจัดการท่ีสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล มีการกําหนด
แนวทางการบริหาร และโครงสรางการบริหารท่ีชัดเจนตอการ
ปฏิบั ติงานท่ี ถูกตอง รวมท้ังการปฏิบัติตนเปนแบบอยาง  
บุคลากร เข า ใจขอบเขต อํานาจหน า ท่ี  รวม ท้ั ง มีความรู
ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
 

          สภาพแวดลอมการควบ คุมภาย ในของ
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม โดยภาพรวม  ความ
เหมาะสมและมีสวนทําใหการควบคุมภายในมี
ประสิทธิผล  อดคลองกับมาตรฐานการควบคุมภายใน  
เนื่ อ งจากมีการ กําหนดขอบเขตหน า ท่ี   ความ
รับผิดชอบใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานแตละตําแหนง
อยางชัดเจน 
           

2. การประเมินความเส่ียง 
  

          มีการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมาย การดําเนินงาน
ภายในของโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม และวัตถุประสงคระดับ
กิจกรรมท่ีชัดเจน สอดคลอง และเชื่อมโยงกันในการท่ีจะทํางาน
ใหสําเร็จดวยงบประมาณและทรัพยากรท่ีกําหนดไวอยาง
เหมาะสม ผูบริหารมีการระบุความเสี่ยง ท้ังจากปจจัยภายในและ
ปจจัยภายนอกท่ีอาจมีผลกระทบตอการบรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของโรงเรียน  มีการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดการ
ความเสี่ยงท่ีเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือสามารถบงชี้ถึง
การเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง จากปจจัยดานตาง ๆ เชน การ
เปลี่ยนแปลงดานบุคลากร งบประมาณ และการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางองคกร เปนตน 

 
 

          โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  มีการประเมิน
ความเสี่ยง โดยนําระบบการบริหารความเสี่ยงท่ีเปน
สากลมาใชและมีการจัดการความเสี่ยงตางๆ จากผล
การประเมินอยางเปนระบบ รวมท้ังยังสามารถกําหนด
แนวทางการปองกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 
ปจจัยตางๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเครื่องมือท่ีนํามาใช 
           

3. กิจกรรมการควบคุม 
  

          มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานท่ีทําใหม่ันใจวา เม่ือนําไป
ปฏิบัติแลวจะเกิดผลสําเร็จตามท่ีฝายบริหารกําหนดไว กิจกรรม
เพ่ือการควบคุมจะชี้ใหผูปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนใน
การปฏิบัติงาน เ พ่ือให เ กิดความระมัดระวัง และสามารถ
ปฏิบัติงานใหสําเร็จตามวัตถุประสงค 

 
 

          ในภาพรวม  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  มี
กิจกรรมควบคุมท่ีเหมาะสม เพียงพอและสอดคลอง
กับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควร โดย
ผูบริหารตระหนักวาง ระบบควบคุมภายในเปนสวน
หนึ่งของการบริหารจัดการปกติ จึงมีการกํากับดูแล 
ใหมีการปฏิบัติอยางเครงครัด           

 

 

 

แบบ ปค.4 



 

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 
4. ขอมูลสารสนเทศและการส่ือสาร  
  

       โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม มีการจัดทําหรือจัดหาและใช
สารสนเทศ ท่ีเก่ียวของ และมีคุณภาพเพ่ือสนับสนุนใหมีการ
ปฏิบัติตาม การควบคุมภายในควบคุมภายในท่ีกําหนด มีการ
สื่อสารภายในเก่ียวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงคและความ
รับผิดชอบท่ีมีตอการควบคุมภายใน ซ่ึงมีความจําเปนในการ
สนับสนนุ ใหมีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีกําหนด และมี
การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเก่ียวกับเรื่องท่ีมีผลกระทบตอการ
ปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีกําหนด  

 
 

        โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม มีชองทางการ
สื่อสารเก่ียวกับสารสนเทศท่ีหลากหลายชองทาง มี
ความเพียงพอและเหมาะสม เว็บไซตเพ่ือสื่อสารกับ
บุคคลภายนอก         

5. กิจกรรมการติดตาม  
 

          มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และประเมิน
คุณภาพการปฏิบัติงาน โดยกําหนดวิธีปฏิบัติงาน เพ่ือติดตามการ
ปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอยางตอเนื่อง และ เปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของผูบริหาร และ
ผูเก่ียวของ นอกจากนี้ยังมีการประเมินผลเปนรายครั้ง กรณีพบ
จุดออน หรือขอบกพรอง มีการกําหนดวิธีปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดความ
ม่ันใจวา ขอตรวจพบ ไดรับการพิจารณาสนองตอบ และมีการ
วินิจฉัยสั่งการ ใหดําเนินการแกไขขอบกพรอง  

 
 

          ระบบการติดตามประเมินผลของ โรงเรียน
เชียงแสนวิทยาคม มีความเหมาะสม โดยผูบริหารมี
การติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอยาง
ตอเนื่อง และในสิ้นปมีการประเมินตนเองรวมกัน ผล
การประเมินมีการจัดทารายงาน พรอมขอเสนอแนะ
เสนอผูบริหารระดับหนวยงาน เพ่ือสั่งการแกไข  
          อยางไรก็ตามงานวิชาการยังพบจุดออน ท่ีมี
นัยสําคัญ ซ่ึงตองมีการกําหนดกิจกรรมควบคุมเพ่ิมเติม
ในปตอไป  

 

ผลการประเมินโดยรวม 

          โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม   ไดประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน ครบ 5 องคประกอบ

แลว ปรากฏวา เปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุม

ภายใน สาหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2561 เพียงพอเหมาะสม แตอยางไรก็ตามยังมีบางประเด็นท่ีมีความเสี่ยง

อยู จึง จัดทําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปค.5 ดวยแลว 

 

 

       ลายมือชื่อ..................................................... 

                    (นายบุญเทพ  พิศวง) 

                                                         ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม   

                                                                     วันท่ี  24  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562 

แบบ ปค.4 



โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ณ วันท่ี  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2562 

ภารกิจตามกฎหมาย 
ท่ีจัดต้ังหนวยงานของ
รับหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการ
หรือภารกิจอ่ืนๆ ท่ี

สําคัญของหนวยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค 

(1) 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 

(2) 

การควบคุมภายใน 
ท่ีมีอยู 

 
 
 
 
 

(3) 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 

(4) 

ความเสี่ยง 
ท่ียังมีอยู 

 
 
 
 
 

(5) 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 

(6) 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 

(7) 
กลุมงานบริหาร

วิชาการ 

งานวัดผลประเมินผล /

งานการจบหลักสูตร 

- เพ่ือยกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรยีน 

8 กลุมสาระการเรียนรู 

- เพ่ือลดผลสอบ 0, ร, 

มส.  

 
 
 
 
 

การจบหลักสูตร
การศึกษาภาคบังคับ
และหลักสตูร
การศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐานของ
นักเรียนท่ีไมบรรลุ
วัตถุประสงค 
 

1. มีคําสั่งแตงตั้ง
คณะทํางานชัดเจน 
2. มีการประชุม
คณะทํางานบรหิาร
วิชาการและมีแผน
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
3. มีการจัดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เก่ียวกับการวิเคราะห
หลักสตูรและการนํา
หลักสตูรไปใช และ
ติดตามนิเทศ 
4. มีการประเมินผล 
และรายงานผลการ
ดําเนินงาน 

กิจกรรมการควบคุมท่ี
ปฏิบัติอยูจริงสามารถลด
ความเสีย่งไดในระดับ
หน่ึง  แตยังไมบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีตั้งไว 
 

จากการดําเนินการงาน 
พบวา ยังมีความเสีย่งท่ี
ทําใหไมบรรลุ
วัตถุประสงค  คือ 
1. ครูบางสวนยังไมมี 
การปรับการเรยีน 
เปลี่ยนการสอนตาม
แนวทางปฏิรูป
การศึกษาอยางจริงจัง 
2. ครูบางสวนขาด
ทักษะในการจัดการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบ 
Active Learning 
 3. การนิเทศกํากับ
ติดตามขาดความ
ตอเน่ืองและจริงจัง  

 ความเสี่ยงท่ีมีอยู   มี
แผนการควบคมุ ดังน้ี 
1.  พัฒนาครูสูการ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
    - อบรมการจดัการจดั
กิจกรรมการเรียนรูแบบ 
Active Learning 
    - ใชกระบวนการ PLC 
2. ใชรูปแบบการนิเทศท่ี
หลากหลายท้ังการนิเทศ
ภายใน และนิเทศ
ภายนอก 
3. จัดทําแผนและปฏิทิน
การนิเทศภายในท่ีเนนการ
มีสวนรวม 

30 ก.ย. 2563 
กลุมงานบริหารวิชาการ 

แบบ ปค.5 



 

ภารกิจตามกฎหมาย 
ท่ีจัดต้ังหนวยงานของ
รับหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการ
หรือภารกิจอ่ืนๆ ท่ี

สําคัญของหนวยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค 

(1) 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 

(2) 

การควบคุมภายใน 
ท่ีมีอยู 

 
 
 
 
 

(3) 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 

(4) 

ความเสี่ยง 
ท่ียังมีอยู 

 
 
 
 
 

(5) 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 

(6) 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 

(7) 
    4. นักเรียนขาดความ

รับผิดชอบ ไมมีวินัยใน
การเรยีนและไมสงงาน
ตามท่ีไดรับมอบหมาย
จากครูผูสอน 

4. สรางความความ
ตระหนักและเสริมสราง
วินัย ความรับผิดชอบ
ใหแกนักเรียน 

 

 

กลุมบริหารงานบุคคล 
  เพ่ือใหบุคลากรมี

ความรูความสามารถ

และมีจติสํานึกในการ

ปฏิบัติภารกิจท่ี

รับผิดชอบใหเกิดผล

สําเรจ็ตามหลักการ

บริหารแบบมุง

ผลสัมฤทธ์ิ 

 

การนิเทศ ติดตาม
การปฏิบัติงานของ 
บุคลากรท่ีไมบรรลุ
วัตถุประสงค 
 

1. มีคําสั่งแตงตั้ง
คณะทํางานชัดเจน 
2. มีการประชุม
คณะทํางาน
บริหารงานบุคคล  
3. มีปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน 
4. มีการนิเทศ กํากับ
และตดิตามจาก
ผูบริหาร 
5. มีการประเมินผล 
และรายงานผลการ
ดําเนินงาน 

จากการประเมินผลการ
ควบคุม พบวา กิจกรรม
การควบคุมท่ีท่ีปฏิบัติอยู
จริงสามารถลดความ
เสี่ยงไดในระดับหน่ึง  
แตยังไมบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีตั้งไว 
 

จากการดําเนินการงาน 
พบวา ยังมีความเสีย่งท่ี
ทําใหไมบรรลุ
วัตถุประสงค  คือ 
1. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ตามปฏิทินไมตรงตาม
กําหนด 
2. การนิเทศ กํากับและ
ติดตามผลขาดความ
ตอเน่ือง 
 

ความเสีย่งท่ีมีอยู มี
แผนการควบคมุ ดังน้ี 
1. ใชรูปแบบการนิเทศท่ี
หลากหลายท้ังการนิเทศ
ภายในและนิเทศภายนอก 
2. จัดทําแผนและปฏิทิน
การนิเทศภายในท่ีเนนการ
มีสวนรวมและตอเน่ือง 
 
 

30 ก.ย. 2563 
กลุมบรหิารงานบุคคล 

แบบ ปค.5 



 

ภารกิจตามกฎหมาย 
ท่ีจัดต้ังหนวยงานของ
รับหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการ
หรือภารกิจอ่ืนๆ ท่ี

สําคัญของหนวยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค 

(1) 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 

(2) 

การควบคุมภายใน 
ท่ีมีอยู 

 
 
 
 
 

(3) 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 

(4) 

ความเสี่ยง 
ท่ียังมีอยู 

 
 
 
 
 

(5) 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 

(6) 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 

(7) 
กลุมงานแผนงานและ
งบประมาณ 
งานพัสดุและสนิทรัพย 
1.มีการกําหนดความ

ตองการพัสดุอยาง

ชัดเจนเพ่ือใหการจดัซื้อ

พัสดุตรงกับความ

ตองการใชงาน 

2.เพ่ือใหมีพัสดุท่ีมสีภาพ

พรอมใชงาน 

 
 

การเสนอจดัซื้อจัด
จางท่ีไมบรรลุ
วัตถุประสงค 
 

1.ควบคุมการเบิก-จาย

พัสดุทุกชนิด 

2.ตรวจสอบสภาพ

พัสดุใหมสีภาพพรอม

ใชงาน 

3.ดําเนินงานตาม

ระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวย

การพัสดุ พ.ศ.2535 

และท่ีแกไขเพ่ิมเตมิ 

4.การจําหนายพัสดุท่ี
หมดความจําเปนและ
จําหนายออกจาก
ทะเบียน 

กิจกรรมการควบคุมท่ี
ปฏิบัติอยูจริงสามารถลด
ความเสีย่งไดในระดับ
หน่ึง  แตยังไมบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีตั้งไว 
 

1.บุคลากรท่ีปฏบัิติงาน

ดานพัสดโุดยตรงไมมี 

ทําใหงานออกมาไม

สมบูรณ 

2.การวางแผนความ
ตองการพัสดุท้ังปหรือ
ความตองการพัสดุตาม
ช้ินงานยังวางแผนการ
จัดหาไมครบถวน ทําให
มีการจัดซื้อบอยครั้ง 

1.ควรปรับปรุงและ

พิจารณาเพ่ิมบุคลากร

ทางดานพัสดุโดยตรง 

2.ประชุมซักซอมความ
เขาใจใหแตละงาน
วางแผนท้ังปและตาม
ช้ินงานวาจะดําเนินงาน
อะไรบาง เพ่ือจะได
วางแผนสืบราคาหาแหลง
จัดซื้อพัสดุ ลดใบสาํคัญ
ยอย ประหยดัการใช
ทรัพยากร  

30 ก.ย. 2563 
กลุมงานแผนงานและ

งบประมาณ 

 

 

แบบ ปค.5 



 

ภารกิจตามกฎหมาย 
ท่ีจัดต้ังหนวยงานของ
รับหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการ
หรือภารกิจอ่ืนๆ ท่ี

สําคัญของหนวยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค 

(1) 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 

(2) 

การควบคุมภายใน 
ท่ีมีอยู 

 
 
 
 
 

(3) 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 

(4) 

ความเสี่ยง 
ท่ียังมีอยู 

 
 
 
 
 

(5) 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 

(6) 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 

(7) 
กลุมงานบริหารท่ัวไป 
งานอาคารสถานท่ี 
  เพ่ือใหโรงเรียน 

เปนสถานท่ีท่ีมี

สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอ

การปฏิบัติงาน  มีความ

ปลอดภัยและประทับใจ

ผูมารบับริการ 

 
 

การพัฒนาอาคาร
และสภาพแวดลอม
ของโรงเรียนท่ีไม
บรรลุวัตถุประสงค 

มีการรายงานสภาพ
อาคารและระบบ
สาธารณูปโภคท่ี
เสียหายอยาง
สม่ําเสมอและตอเน่ือง 

กิจกรรมการควบคุมท่ี
ปฏิบัติอยูจริงสามารถลด
ความเสีย่งไดในระดับ
หน่ึง  แตยังไมบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีตั้งไว 
 

สภาพอาคารเสื่อมโทรม
และสาธารณูปโภคชํารุด 

ตรวจสอบสภาพอาคาร  
ซอมแซมตามสภาพและ
ตรวจสอบซอมแซมระบบ
สาธารณูปโภคอยาง 
สม่ําเสมอและตอเน่ือง 

30 ก.ย. 2563 
กลุมงานบริหารท่ัวไป 

 

 

 

 

 

 

แบบ ปค.5 



ภารกิจตามกฎหมาย 
ท่ีจัดต้ังหนวยงานของ
รับหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการ
หรือภารกิจอ่ืนๆ ท่ี

สําคัญของหนวยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค 

(1) 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 

(2) 

การควบคุมภายใน 
ท่ีมีอยู 

 
 
 
 
 

(3) 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 

(4) 

ความเสี่ยง 
ท่ียังมีอยู 

 
 
 
 
 

(5) 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 

(6) 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 

(7) 
กลุมงานกิจการนักเรียน 
งานปองกันและแกไข

ปญหาสิ่งเสพติดและ

อบายมุขในสถานศึกษา 

  เพ่ือลดจํานวนนักเรยีน

ท่ีสูบบุหรี่  ดื่มเหลา  

และเท่ียวกลางคืน 

 

การลดจํานวน

นักเรียนท่ีสูบบุหรี่  

ดื่มเหลา  และเท่ียว

กลางคืนไมบรรลุ

วัตถุประสงค 

 

1. มีคําสั่งมอบหมาย
ใหครูรับผิดชอบ 
2. สรางเครือขาย
ภายในและภายนอก
สถานศึกษาเพ่ือ
ประสานการทํางาน
งานรวมกัน 

กิจกรรมการควบคุมท่ี
ปฏิบัติอยูจริงสามารถลด
ความเสีย่งไดในระดับ
หน่ึง  แตยังไมบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีตั้งไว 
 

ดานการดําเนินการ 
   การปองกันและแกไข 
ปญหาสิ่งเสพตดิและ
อบายมุขในสถานศึกษา
ยังไมมีประสิทธิภาพ  
ขาดความรวมมือจาก 
ผูเก่ียวของ 

สรางเครือขายความ
รวมมือในการเฝาระวัง 

30 ก.ย. 2563 

กลุมงานกิจการนักเรียน 

 

              

   
             ลายมือช่ือ................................................. 

                  (นายบุญเทพ  พิศวง) 

                    ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม   

                 วันท่ี  24  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562 

 

 

แบบ ปค.5 



โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ณ วันท่ี  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2562 

ภารกิจตามกฎหมาย 
ท่ีจัดต้ังหนวยงานของ
รับหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการ
หรือภารกิจอ่ืนๆ ท่ี

สําคัญของหนวยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค 

(1) 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 

(2) 

การควบคุมภายใน 
ท่ีมีอยู 

 
 
 
 
 

(3) 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 

(4) 

ความเสี่ยง 
ท่ียังมีอยู 

 
 
 
 
 

(5) 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 

(6) 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 

(7) 

วิธีการติดตาม      
และสรุปผลการ

ประเมินผล/ขอคิดเห็น  
 
 
 
 

(8) 
กลุมงานบริหาร

วิชาการ 

งานวัดผลประเมินผล /

งานการจบหลักสูตร 

- เพ่ือยกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรยีน 

8 กลุมสาระการเรียนรู 

- เพ่ือลดผลสอบ 0, ร, 

มส.  

 
 
 
 
 

การจบหลักสูตร
การศึกษาภาคบังคับ
และหลักสตูร
การศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐานของ
นักเรียนท่ีไมบรรลุ
วัตถุประสงค 
 

1. มีคําสั่งแตงตั้ง
คณะทํางานชัดเจน 
2. มีการประชุม
คณะทํางานบรหิาร
วิชาการและมีแผน
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
3. มีการจัดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เก่ียวกับการวิเคราะห
หลักสตูรและการนํา
หลักสตูรไปใช และ
ติดตามนิเทศ 
4. มีการประเมินผล 
และรายงานผลการ
ดําเนินงาน 

จากการประเมินผลการ
ควบคุม พบวา กิจกรรม
การควบคุมท่ีท่ีปฏิบัติอยู
จริงสามารถลดความ
เสี่ยงไดในระดับหน่ึง  
แตยังไมบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีตั้งไว 
 

จากการดําเนินการงาน 
พบวา ยังมีความเสีย่งท่ี
ทําใหไมบรรลุ
วัตถุประสงค  คือ 
1. ครูบางสวนยังไมมี 
การปรับการเรยีน 
เปลี่ยนการสอนตาม
แนวทางปฏิรูป
การศึกษาอยางจริงจัง 
2. ครูบางสวนขาด
ทักษะในการจัดการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบ 
Active Learning 
 3. การนิเทศกํากับ
ติดตามขาดความ
ตอเน่ืองและจริงจัง  

 ความเสี่ยงท่ีมีอยู   มี
แผนการควบคมุ ดังน้ี 
1.  พัฒนาครูสูการ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
    - อบรมการจดัการจดั
กิจกรรมการเรียนรูแบบ 
Active Learning 
    - ใชกระบวนการ PLC 
2. ใชรูปแบบการนิเทศท่ี
หลากหลายท้ังการนิเทศ
ภายใน และนิเทศ
ภายนอก 
3. จัดทําแผนและปฏิทิน
การนิเทศภายในท่ีเนนการ
มีสวนรวม 

30 ก.ย. 2562 
กลุมงานบริหารวิชาการ 

1. กลุมบริหารวิชาการ
ดําเนินการใหมีการ
ดําเนินงานตามแผนท่ีวาง
ไว 
2. ฝายบริหารดําเนินการ
นิเทศกํากับ ติดตามใหการ
ดําเนินงานเปนไปดวย
ความเรยีบรอย 
3. มีการสรุป รายงานผล
การดําเนินงานเมื่อสิ้นป
การศึกษา 
 

แบบติดตาม ปค.5 



ภารกิจตามกฎหมาย 

ท่ีจัดต้ังหนวยงานของ

รับหรือภารกิจตาม

แผนการดําเนินการ

หรือภารกิจอ่ืนๆ ท่ี

สําคัญของหนวยงาน

ของรัฐ/วัตถุประสงค 

(1) 

ความเสีย่ง 
 
 
 
 
 
 
(2) 

การควบคุมภายใน 
ท่ีมีอยู 
 
 
 
 
 
(3) 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 
 
 
 
 
 
(4) 

ความเสีย่ง 
ท่ียังมีอยู 
 
 
 
 
 
(5) 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 
 
 
 
 
 
(6) 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 

(7) 

วิธีการติดตาม      
และสรุปผลการ
ประเมินผล/ขอคิดเห็น  
 
 
 
 
(8) 

    4. นักเรียนขาดความ
รับผิดชอบ ไมมีวินัยใน
การเรยีนและไมสงงาน
ตามท่ีไดรับมอบหมาย
จากครูผูสอน 
 

4. สรางความความ
ตระหนักและเสริมสราง
วินัย ความรับผิดชอบ
ใหแกนักเรียน 
 

  

กลุมบริหารงานบุคคล 

  เพ่ือใหบุคลากรมี

ความรูความสามารถ

และมจีิตสํานึกในการ

ปฏิบัติภารกิจท่ี

รับผิดชอบใหเกิดผล

สําเร็จตามหลักการ

บริหารแบบมุง

ผลสัมฤทธิ ์

 

การนิเทศ ติดตาม
การปฏิบัติงานของ 
บุคลากรท่ีไมบรรลุ
วัตถุประสงค 
 

1. มีคําสั่งแตงตั้ง
คณะทํางานชัดเจน 
2. มีการประชุม
คณะทํางาน
บริหารงานบุคคล  
3. มีปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน 
4. มีการนิเทศ กํากับ
และตดิตามจาก
ผูบริหาร 
5. มีการประเมินผล 
และรายงานผลการ
ดําเนินงาน 

จากการประเมินผลการ
ควบคุม พบวา กิจกรรม
การควบคุมท่ีท่ีปฏิบัติอยู
จริงสามารถลดความ
เสี่ยงไดในระดับหน่ึง  
แตยังไมบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีตั้งไว 
 

จากการดําเนินการงาน 
พบวา ยังมีความเสีย่งท่ี
ทําใหไมบรรลุ
วัตถุประสงค  คือ 
1. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ตามปฏิทินไมตรงตาม
กําหนด 
2. การนิเทศ กํากับและ
ติดตามผลขาดความ
ตอเน่ือง 
 

ความเสีย่งท่ีมีอยู มี
แผนการควบคมุ ดังน้ี 
1. ใชรูปแบบการนิเทศท่ี
หลากหลายท้ังการนิเทศ
ภายในและนิเทศภายนอก 
2. จัดทําแผนและปฏิทิน
การนิเทศภายในท่ีเนนการ
มีสวนรวมและตอเน่ือง 
 
 

30 ก.ย. 2562 
กลุมบรหิารงานบุคคล 

1. กลุมบริหารงานบุคคล
ดําเนินการใหมีการ
ดําเนินงานตามแผนท่ีวาง
ไว 
2. ฝายบริหารดําเนินการ
นิเทศกํากับ ติดตามใหการ
ดําเนินงานเปนไปดวย
ความเรยีบรอย 
3. มีการสรุป รายงานผล
การดําเนินงานเมื่อสิ้นป
การศึกษา 
 

แบบติดตาม ปค.5 



ภารกิจตามกฎหมาย 
ท่ีจัดต้ังหนวยงานของ
รับหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการ
หรือภารกิจอ่ืนๆ ท่ี

สําคัญของหนวยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค 

(1) 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 

(2) 

การควบคุมภายใน 
ท่ีมีอยู 

 
 
 
 
 

(3) 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 

(4) 

ความเสี่ยง 
ท่ียังมีอยู 

 
 
 
 
 

(5) 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 

(6) 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 

(7) 

วิธีการติดตาม      
และสรุปผลการ

ประเมินผล/ขอคิดเห็น  
 
 
 
 

(8) 
กลุมงานแผนงานและ
งบประมาณ 
งานพัสดุและสนิทรัพย 
1.มีการกําหนดความ

ตองการพัสดุอยาง

ชัดเจนเพ่ือใหการจดัซื้อ

พัสดุตรงกับความ

ตองการใชงาน 

2.เพ่ือใหมีพัสดุท่ีมสีภาพ

พรอมใชงาน 

 
 

การเสนอจดัซื้อจัด
จางท่ีไมบรรลุ
วัตถุประสงค 
 

1.ควบคุมการเบิก-จาย

พัสดุทุกชนิด 

2.ตรวจสอบสภาพ

พัสดุใหมสีภาพพรอม

ใชงาน 

3.ดําเนินงานตาม

ระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวย

การพัสดุ พ.ศ.2535 

และท่ีแกไขเพ่ิมเตมิ 

4.การจําหนายพัสดุท่ี
หมดความจําเปนและ
จําหนายออกจาก
ทะเบียน 

จากการประเมินผลการ
ควบคุม พบวา กิจกรรม
การควบคุมท่ีท่ีปฏิบัติอยู
จริงสามารถลดความ
เสี่ยงไดในระดับหน่ึง  
แตยังไมบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีตั้งไว 
 

1.บุคลากรท่ีปฏบัิติงาน

ดานพัสดโุดยตรงไมมี 

ทําใหงานออกมาไม

สมบูรณ 

2.การวางแผนความ
ตองการพัสดุท้ังปหรือ
ความตองการพัสดุตาม
ช้ินงานยังวางแผนการ
จัดหาไมครบถวน ทําให
มีการจัดซื้อบอยครั้ง 

1.ควรปรับปรุงและ

พิจารณาเพ่ิมบุคลากร

ทางดานพัสดุโดยตรง 

2.ประชุมซักซอมความ
เขาใจใหแตละงาน
วางแผนท้ังปและตาม
ช้ินงานวาจะดําเนินงาน
อะไรบาง เพ่ือจะได
วางแผนสืบราคาหาแหลง
จัดซื้อพัสดุ ลดใบสาํคัญ
ยอย ประหยดัการใช
ทรัพยากร  

30 ก.ย. 2562 
กลุมงานแผนงานและ

งบประมาณ 

1.จัดทําคําสั่งแตงตั้งการ

ทํางาน 

2.จัดทําผังการทํางาน/

ข้ันตอนการทํางาน 

3.มีการจัดอบรมเก่ียวกับ

งานพัสดุฯ 

4.ดําเนินการจดัซื้อ-จัดจาง
ตามระเบียบพัสดุฯ 

 
 

 

แบบติดตาม ปค.5 



ภารกิจตามกฎหมาย 
ท่ีจัดต้ังหนวยงานของ
รับหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการ
หรือภารกิจอ่ืนๆ ท่ี

สําคัญของหนวยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค 

(1) 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 

(2) 

การควบคุมภายใน 
ท่ีมีอยู 

 
 
 
 
 

(3) 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 

(4) 

ความเสี่ยง 
ท่ียังมีอยู 

 
 
 
 
 

(5) 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 

(6) 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 

(7) 

วิธีการติดตาม      
และสรุปผลการ

ประเมินผล/ขอคิดเห็น  
 
 
 
 

(8) 
กลุมงานบริหารท่ัวไป 
งานอาคารสถานท่ี 
  เพ่ือใหโรงเรียน 

เปนสถานท่ีท่ีมี

สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอ

การปฏิบัติงาน  มีความ

ปลอดภัยและประทับใจ

ผูมารบับริการ 

 
 

การพัฒนาอาคาร
และสภาพแวดลอม
ของโรงเรียนท่ีไม
บรรลุวัตถุประสงค 

มีการรายงานสภาพ
อาคารและระบบ
สาธารณูปโภคท่ี
เสียหายอยาง
สม่ําเสมอและตอเน่ือง 

จากการประเมินผลการ
ควบคุม พบวา กิจกรรม
การควบคุมท่ีท่ีปฏิบัติอยู
จริงสามารถลดความ
เสี่ยงไดในระดับหน่ึง  
แตยังไมบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีตั้งไว 
 

1.สภาพอาคารเสื่อม
โทรมและสาธารณูปโภค
ชํารุด 

ตรวจสอบสภาพอาคาร  
ซอมแซมตามสภาพและ
ตรวจสอบซอมแซมระบบ
สาธารณูปโภคอยาง 
สม่ําเสมอและตอเน่ือง 

30 ก.ย. 2562 
กลุมงานบริหารท่ัวไป 

1. มีการตรวจสอบสภาพ
อาคาร  และระบบ
สาธารณูปโภค 
2. โรงเรียนมีงบประมาณ
ในการปรับปรุง  ซอมแซม 
และพัฒนาสภาพแวดลอม 

 

 
 

 

 

 

แบบติดตาม ปค.5 



ภารกิจตามกฎหมาย 
ท่ีจัดต้ังหนวยงานของ
รับหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการ
หรือภารกิจอ่ืนๆ ท่ี

สําคัญของหนวยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค 

(1) 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 

(2) 

การควบคุมภายใน 
ท่ีมีอยู 

 
 
 
 
 

(3) 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 

(4) 

ความเสี่ยง 
ท่ียังมีอยู 

 
 
 
 
 

(5) 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 

(6) 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 

(7) 

วิธีการติดตาม      
และสรุปผลการ

ประเมินผล/ขอคิดเห็น  
 
 
 
 

(8) 
กลุมงานกิจการนักเรียน 
งานปองกันและแกไข

ปญหาสิ่งเสพติดและ

อบายมุขในสถานศึกษา 

  เพ่ือลดจํานวนนักเรยีน

ท่ีสูบบุหรี่  ดื่มเหลา  

และเท่ียวกลางคืน 

 

การลดจํานวน

นักเรียนท่ีสูบบุหรี่  

ดื่มเหลา  และเท่ียว

กลางคืนท่ีไมบรรลุ

วัตถุประสงค 

 

1. มีคําสั่งมอบหมาย
ใหครูรับผิดชอบ 
2. สรางเครือขาย
ภายในและภายนอก
สถานศึกษาเพ่ือ
ประสานการทํางาน
งานรวมกัน 

จากการประเมินผลการ
ควบคุม พบวา กิจกรรม
การควบคุมท่ีท่ีปฏิบัติอยู
จริงสามารถลดความ
เสี่ยงไดในระดับหน่ึง  
แตยังไมบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีตั้งไว 
 

ดานการดําเนินการ 
   การปองกันและแกไข 
ปญหาสิ่งเสพตดิและ
อบายมุขในสถานศึกษา
ยังไมมีประสิทธิภาพ  
ขาดความรวมมือจาก 
ผูเก่ียวของ 

สรางเครือขายความ
รวมมือในการเฝาระวัง 

30 ก.ย. 2562 

กลุมงานกิจการนักเรียน 

ติดตามจาก 
การจัดกิจกรรมและ
ประเมินพฤติกรรมของ
นักเรียน 

 

              

   
             ลายมือช่ือ................................................. 

                  (นายบุญเทพ  พิศวง) 

                    ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม   

                 วันท่ี  24  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562 
 

แบบติดตาม ปค.5 


