
 

  
รายงานการติดตามประเมินผล 

โรงเรียนบ้านแม่นะ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประจ าปีงบประมาณ  256๔ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 

การควบคุมภายใน 



ค าน า 

โรงเรียนบ้านแม่นะด าเนินการประเมินผลการควบคุมภายในและจัดท าแบบรายงานการติดตาม

ประเมินผลการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๔  ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย

มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยด้านการ

ด าเนินงาน (Operation) นั้นมุ่งหมายให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า ด้วยการ

ก ากับการใช้ทรัพยากรทุกประเภทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายที่ผู้บริหารก าหนดไว้ และให้

ปลอดจากการกระท าทุจริตของบุคลากร หรือผู้บริหาร และหากมีความเสียหายเกิดขึ้นก็ช่วยให้ทราบถึงความ

เสียหายนั้นได้โดยเร็วที่สุด ด้านการรายงานทางการเงิน (Financial Reporting) รายงานทางการเงินหรืองบ

การเงินไม่ว่าจะเป็นรายงานที่ใช้ภายในหรือภายนอกองค์กร ต่างต้องมีความเชื่อถือได้และทันเวลา มีคุณภาพ

เหมาะสมส าหรับการน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ตัดสินใจของนักบริหาร เจ้าหนี้ ผู้ถือหุ้น และผู้

ลงทุนทั่วไป และด้านการปฏิบัติให้เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ และนโยบาย (Compliance with Application 

Laws and Regulations) การปฏิบัติงานหรือด าเนินธุรกิจให้สอดคล้อง หรือเป็นไปตามบทบัญญัติ ข้อก าหนด

ของกฎหมาย นโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน หรือการด าเนินธุรกิจนั้น เพื่อป้องกันมิ

ให้เกิดผลเสียหายใดๆ จากการละเว้นการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบเหล่านั้น 

 

        โรงเรียนบ้านแม่นะ 

  



สารบัญ 

เร่ือง           หน้า 

 

 ค าสั่ง โรงเรียนบ้านแม่นะ         ๑ 
 หนังสือรับรองการประเมนิผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๑)     ๒ 
 รายงานการประเมินองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔)    ๓ 
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕)      ๕ 
 รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค. ๕)    ๑๐ 

 

 
 
 
  



แบบ ปอ.3 

แบบ ปค. ๑ 
 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 
เรียน  ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม ่เขต ๓ 

 โรงเรียนบ้านแม่นะ  ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ส าหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ด้วยวิธีการที่หน่วยงานก าหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ .ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
การด าเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ 
ทันเวลา และโปร่งใสรวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
จากผลการประเมินดังกล่าวโรงเรียนบ้านแม่นะเห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติ
ตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การก ากับดูแลของผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ใน
ปีงบประมาณ สรุปได้ดังนี้ 

 งานบริหารวิชาการ 
    การนิเทศการศึกษา 

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
                        การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยังไม่สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล และไม่ตรง
ตามมาตรฐานตัวชี้วัด 
                     ๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
     ๒.๑  สร้างความเข้าใจกับครูถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เชื่อมโยงและสัมพันธ์กับ
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและวิธีวัด 

   ๒.๒  การใช้สื่อแก้ปัญหาการจัดกจิกรรมให้สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชีว้ัด 
   

งานบริหารบุคคล 
ครูผู้สอนไม่ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง และตอ่เน่ือง 
๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
    ครูไม่ได้น าความรูท้ี่ได้หลังจากการอบรมมาพฒันานักเรียนอย่างเต็มศกัยภาพ 

                     ๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
      ๒.๑ นิเทศติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 



      ๒.๒ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรหลังจากที่ได้รับการพฒันาแล้ว 
 
  



งานบริหารงบประมาณ 
การจัดสรรงบประมาณ 
๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
     ๑.๑ งบประมาณจากทางราชการชา้ 
     ๑.๒ บุคลากรยังไม่ชดัเจนในระเบียบการปฏิบัติที่ว่าดว้ยการเงิน 

                     ๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
      ๒.๑ บุคลากรเข้ารับการอบรม และศึกษาระเบียบปฏิบัติทางการเงิน 
      ๒.๒ จัดท าแผนงบประมาณประจ าป ี
      ๒.๓ จัดท าบัญชีควบคุมการรับ – จ่ายเงินทุกครั้งและเป็นปัจจุบัน 
      ๒.๔ รายงานเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร/การเบิกจ่ายต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
 
  งานบริหารทั่วไป 
  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
     จากการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เนื่องจาก 
     ๑.๑ ขาดการนิเทศอย่างต่อเน่ือง 
     ๑.๒ ครูขาดคู่มือการด าเนินงาน 
     ๑.๓ ครูขาดทกัษะในการจดักิจกรรมเสริมทักษะ/เสริมวิชาการ 
      ๑.๔ ผู้ปกครองบางส่วนไม่ให้ความรว่มมือ 
                     ๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
      ๒.๑ ผู้บริหารจัดท าแผนนิเทศ 
                         ๒.๒ จัดหา/จัดท าคู่มือการด าเนินงานให้กับคร ู
      ๒.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาครู จัดอบรมศึกษาดูงาน 
      ๒.๔ จัดประชุมผู้ปกครอง 
      ๒.๕ จัดตั้งเครือข่ายผูป้กครองแกนน า 
 
 

ลายมือชื่อ 
                       (นายณัฐวุฒิ  รุ่งรตันไชย) 

              ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่นะ 
                วันที่ ๒๙  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 



โรงเรียนบ้านแม่นะ 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
         ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุม 
เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน โดยให้
ความส าคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน มีการบริหารจัดการที่
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล มีการก าหนดแนว
ทางการบริหาร และโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจนต่อ
การปฏิบัติงานที่ถูกต้อง รวมทั้งการปฏิบัติตนที่เป็น
แบบอย่าง บุคลากรเข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าที่ 
รวมทั้งมีความรู้ความสามารถและทักษะในการ
ปฏิบัติงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 
       สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในของโรงเรียน
บ้านแม่นะโดยภาพรวม  มีความเหมาะสมและมีส่วน
ท าให้การควบคุมภายในมีประสิทธิผล สอดคล้องกับ  
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลัก เกณฑ์ปฏิบั ติ ก ารควบคุมภายในส าหรั บ
หน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีการก าหนดขอบเขต
หน้าที่ ความรับผิดชอบให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแต่
ละต าแหน่งไว้อย่างชัดเจน    
        อย่างไรก็ตามในด้านติดตามผลการปฏิบัติงาน
พบว่ายังขาดความต่อเนื่องสม่ าเสมอในการติดตาม
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่จริงจัง  

๒. การประเมินความเสี่ยง 
         มีการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
การด าเนินงานของทุกกลุ่ม และวัตถุประสงค์ระดับ
กิจกรรมที่ชัดเจน สอดคล้อง และเชื่อมโยงกันในการที่
จะท างานให้ส าเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่
ก าหนดไว้อย่างเหมาะสม ผู้บริหารมีการระบุความ
เสี่ยง ทั้งจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกที่อาจมี
ผลกระทบต่อการบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ มี
การวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงที่
เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือที่สามารถบ่งชี้ถึง
การเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง จากปัจจัยด้านต่างๆ 
เช่น การเปลี่ยนแปลง ด้านบุคลากรงบประมาณ และ
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร   เป็นต้น     

 
          โรงเรียนบ้านแม่นะมีการประเมินความเสี่ยง 
โดยน าระบบการบริหารความเสี่ยงที่เป็นสากลมาใช้ 
และมีการจัดการความเสี่ยงต่างๆ จากผลการ
ประเมินอย่างเป็นระบบ รวมทั้งยังสามารถก าหนด
แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคตจากปัจจัยต่างๆ ที่ เปลี่ยนแปลงไปจาก
เครื่องมือที่น ามาใช้ 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
          มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ท าให้มั่นใจว่า 
เมื่อน าไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลส าเร็จตามที่ฝ่ายบริหาร
ก าหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงาน 
เห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้
เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้ส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์     

 
     ในภาพรวม โรงเรียนบ้านแม่นะ มีกิจกรรม
ควบคุมที่ เหมาะสม เพียงพอและสอดคล้องกับ
กระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควร โดย
ผู้บริหารตระหนักว่า ระบบควบคุมภายในเป็นส่วน
หน่ึงของการบริหารจัดการปกติ   จึงมีการก ากับดูแล
ให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตามโรงเรียน

แบบ ปค. ๔ 



บ้านแม่นะยังไม่ให้ความส าคัญในการประเมินและ
รายงานการควบคุมภายในอย่างจริงจัง ซึ่งต้องมีการ
ก าหนดกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติมในปีต่อไป 

๔. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 
               มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวเน่ืองกับ 
การปฏิบัติงานเหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้ 
และมีการสื่อสาร ไปยังผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ในรูปแบบที่เหมาะสม ช่วยให้ผู้รับสารสนเทศสามาร
น าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

 
       ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียน
บ้านแม่นะมีความเหมาะสม กล่าวคือ มีระบบ
สารสนเทศที่สามารถใช้งานได้ครอบคลุ่มภารงาน 
รวมทั้งการจัดรูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลา 
และสะดวกต่อผู้ใช้ ผ่านระบบเครือข่ายทั้งยังได้
จัดท าเสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆเผยแพร่ทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร    

5. การติดตามประเมินผล 
  มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และ
ประเมินคุณภาพการปฏิบัติ งานโดยก าหนดวิธี
ปฏิบัติงาน เพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุม
ภายในอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวน 
การปฏิบัติงานตามปกติของผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง 
นอกจากนี้ยังมีการประเมินผลเป็นรายครั้ง กรณีพบ
จุดอ่อน หรือข้อบกพร่อง มีการก าหนดวิธีปฏิบัติ 
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ข้อตรวจพบ ได้รับการ
พิจารณาสนองตอบ และมีการวินิจฉัยสั่งการ ให้
ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง 

 
        ระบบการติดตามประเมินผลของโรงเรียนมี
ความเหมาะสม โดยผู้บริหารมีการติดตามการ
ปฏิบัติงานด้วยระบบ PDCA อย่างต่อเนื่อง  และใน
สิ้นปีมีการประเมินตนเองร่วมกัน ผลการประเมินมี
การจัดท ารายงาน พร้อมข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหาร
โรงเรียน เพื่อสั่งการแก้ไข 
 

 

 

ผลการประเมินโดยรวม 

 โรงเรียนบ้านแม่นะ ได้ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ ปรากฏว่า  
เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑  เพียงพอ เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามโรงเรียนได้จัดท าแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในตามแบบ ปค.๕ ด้วยแล้ว 
 
 

 

 
 
 

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

               (นายณัฐวุฒิ  รุ่งรัตนไชย) 

     ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่นะ 

          วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 



          
                                                                                                                                                                                               แบบ ปค. ๕                                

โรงเรียนบ้านแม่นะ 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(๑) 

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผน 

การด าเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

(๒) 
ความเสี่ยง 

 
 
 
 
 

 

(๓) 
การควบคุมภายในที่มี

อยู่ 
 
 

 
 
 

(๔) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
 
 

 
 
 

(๕) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

(๖) 
การปรับปรุงการควบคมุ

ภายใน 

(๗) 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
การจัดการเรียนการสอน 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
๒. การจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
๓. การออกแบบการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้โดยยดึ
มาตรฐานการเรียน/
ตัวชี้วดั 
๔. การวดัผลประเมินผล 

 
 
 
๑.  การจัดกจิกรรมการ
เรียนรู้ได้สอดคล้องกับการ
ประเมินผล 
๒. การวดัและประเมินผลที่
ยังไม่ตรงกับมาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชีว้ัด 
 

 
 
 
๑. ก าหนดแนวปฏิบัต ิ
๒. สรา้งความเข้าใจการ
ออกแบบการจัดท า
แผนการเรียนรู้ให้
เชื่อมโยงและสัมพันธ์กับ
มาตรฐานการเรียนรู ้
๓. ประเมินผลโดยยึด
ผู้ เรียนเป็นส าคัญและ
หลากหลาย 

 
 
 
๑. ปรับปรุงวิธีการ
วัดและประเมินผล
อย่างหลากหลาย 
๒. ออกแบบ
แผนการจัดการ
เรียนรู้ของครูที่มี
ภาระรับผิดชอบ
หลายวิชา 

 
 
 

การจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนยังไม่
สอดคล้องกับการวดั
และประเมินผลและ
ไม่ตรงตามมาตรฐาน
ตัวชีวดับริบทของ
สถานศึกษา 

 
 
 
๑. สรา้งความเข้าใจกับครู
ถึงการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้เชื่อมโยงและ
สัมพันธ์กับมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตวัชี้วดัและวิธีวดั 
๒. การใช้สื่อแก้ปัญหาการ
จัดกิจกรรมให้สอดคล้อง
กับมาตรฐาน ตวัชี้วดั 

 
 
 

หัวหน้างานวิชาการ 

 



 
(๑) 

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผน 

การด าเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

(๒) 
ความเสี่ยง 

 
 
 
 
 

 

(๓) 
การควบคุมภายในที่มี

อยู่ 
 
 

 
 
 

(๔) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
 
 

 
 
 

(๕) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

(๖) 
การปรับปรุงการควบคมุ

ภายใน 

(๗) 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
 

งานบริหารงบประมาณ 

(การด าเนินงานตาม
ระเบียบ/กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง) 
๑. การจดัซื้อ – จัดจ้าง 

๒. การรับ – จ่ายเงิน
งบประมาณ 

๓. การจดัท าบัญชีควบคมุ
การรับ – จ่ายแต่ละ
ประเภท 
 
  

๑. งบประมาณ 
๒. ระเบียบการปฏิบัติที่ว่า
ด้วยการเงิน 

๑. มีการแบ่งหน้าที่ด้าน
การรับ – จ่ายเงิน มิให้
บุคคลใดบุคคลหนึ่งมี
หน้าที่รับผิดชอบ
มากกวา่หนึ่งลักษณะ
งาน เช่นการเก็บรักษา
เงินสด การบันทึกบัญชี
เงินต่าง 
๒. มีการตรวจสอบ
จ านวนเงินที่ได้รับกับ
หลักฐานการ รับ – จ่าย 
เงินที่บันทึกไว้ในบัญชีทุก
ครั้ง 

๑. มีเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบเป็น
ขั้นตอน 
๒. มีเอกสารคุมการ
รับ – จ่ายเงินเป็น
ระบบสามารถ
ตรวจสอบได ้
๓. มีคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่
คณะกรรมการ
สถานศึกษาแต่งตั้ง
ร่วมมาตรวจสอบ
ด้วย 

๑. งบประมาณจาก
ทางราชการชา้ 
๒. บุคลากรยังไม่
ชัดเจนในระเบียบ
การปฏิบัติที่วา่ดว้ย
การเงิน 

๑. ส่งบุคลากรที่รับผิดชอบ
เข้ารับการอบรม 
๒. จัดท าแผนงบประมาณ
ประจ าป ี
๓. จัดท าบัญชีควบคุมการ
รับ – จ่ายเงินทุกครั้งและ
เป็นปัจจุบัน 
๔. รายงานเงินงบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรร/การ
จ่ายต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาโรงเรียน 
 

๑. ภายในปีการศึกษา 
๒. ผู้บริหาร และ
หัวหน้างาน, เจ้าหน้าที่
การเงิน 
 
 

 

 
 
 
 

 



(๑) 
ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผน 

การด าเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

(๒) 
ความเสี่ยง 

 
 
 
 
 

 

(๓) 
การควบคุมภายในที่มี

อยู่ 
 

(๔) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
 
 

 
 

(๕) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

(๖) 
การปรับปรุงการควบคมุ

ภายใน 

(๗) 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
 

งานบริหารทั่วไป 
งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อให้นักเรียนมี
คุณลักษณะและพฤติกรรม
ที่พึงประสงค ์
๒. เพื่อให้นักเรียนมีการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่ดีขึ้นให้นักเรียนเป็น
คนดี คนเก่ง  มีความสุข 
 

งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์เนื่องจาก
นักเรียนบางส่วนยังขาด
คุณลักษณะและพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ 
 

๑. การรูจ้ักนักเรียนเป็น
รายบุคคล 
๒. การคัดกรองนักเรียน 
๓. การส่งเสริมนักเรียน 
๔. การป้องกันและแก้ไข
ปัญหา 
๕. การส่งต่อ 
๖. การประเมินทบทวน 

กิจกรรมการ
ควบคุมที่ก าหนดไว้
มีการปฏิบัติซึ่ง
สามารถลดความ
เสี่ยงได้ แต่ยังไม่
บรรลุวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว ้

จากการด าเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนยังไม่บรรลุ 
วัตถุประสงค์
เน่ืองจาก 
๑. ขาดการนิเทศ
อย่างต่อเน่ือง 
๒. ครูขาดคู่มือการ
ด าเนินงาน 
๓. ครูขาดทักษะใน
การจดักิจกรรมเสริม
ทักษะ/เสริมวิชาการ 
๔. ผู้ปกครอง
บางส่วนไม่ให้ความ
ร่วมมือ 

๑. ผู้บริหารจัดท าแผนนิเทศ 
๒. จัดหา/จัดท าคู่มือการ
ด าเนินงานให้กับคร ู
๓. จัดกิจกรรมพัฒนาคร ู 
จัดอบรมศึกษาดูงาน 
๔. จัดประชุมผู้ปกครอง 
๕. จัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครอง
แกนน า 
 

๓๐ พ.ย. ๖๔ 
นายกิติพงษ ์อุดทัย

๓๐ ก.ย. ๖๔ 
นายกิติพงษ ์อุดทัย

๓๐ ก.ย. ๖๔ 
นายกิติพงษ ์อุดทัย

๓๐ ก.พ. ๖๕ 
นายกิติพงษ ์อุดทัย

๓๐ ก.พ. ๖๕ 
นายกิติพงษ ์อุดทัย 

 
 
 
 



(๑) 
ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผน 

การด าเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

(๒) 
ความเสี่ยง 

 
 
 
 
 

 

(๓) 
การควบคุมภายในที่มี

อยู่ 
 

(๔) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
 
 

 
 

(๕) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

(๖) 
การปรับปรุงการควบคมุ

ภายใน 

(๗) 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
 

งานบริหารทั่วไป 
งานป้องกันปัญหายาเสพติด 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ความรูค้วามเข้าใจ
โทษของยาเสพติด และ
การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย
อันควรนักเรียนมี
คุณลักษณะและพฤติกรรม
ที่พึงประสงค ์
 

 
 
 
นักเรียนกลุ่มเสี่ยงยังขาด
ความตระหนักของโทษยา
เสพติด และการติดเพื่อการ
ขาดเรียน 
 

 
 
 
๑. อบรมโครงการ
ป้องกันยาเสพติด 
๒. จัดตั้งกองลูกเสือตา้น
ภัยยาเสพติด 
๓. เฝ้าระวังและรายงาน
ข้อมูลทุกเดือน 
๔. จัดกิจกรรมรณรงคท์ั้ง
ในโรงเรียนและชุมชน 

 
 
 
กิจกรรมการ
ควบคุมที่ก าหนดไว้
สามารถควบคุม
จ านวนนักเรียนที่มี
พฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง
ไม่ให้เพิ่มขึ้นและ
ควบคุมพฤติกรรม
กลุ่มเสี่ยงได้
บางส่วนจึงควรจัด
ให้มีกิจกรรม
ควบคุมต่อไป 

 
 
 
นักเรียนกลุ่มเสี่ยงยัง
มีพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยง
ต่อการตดิยาเสพตดิ 
ขาดเรียนบ่อยและมา
สายเป็นประจ า 

 
 
 
เฝ้าระวังและปรับกิจกรรม 
 

 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
นายกิติพงษ ์อุดทัย 

 

 
  
 
 
 



 
(๑) 

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผน 

การด าเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

(๒) 
ความเสี่ยง 

 
 
 
 

 

(๓) 
การควบคุมภายในที่มี

อยู่ 
 
 

 
 
 

(๔) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
 

 
 
 

(๕) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

(๖) 
การปรับปรุงการควบคมุ

ภายใน 

(๗) 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
การพัฒนาบุคลากร 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ครูผู้สอนให้มีองค์ความรู้
รอบด้าน 
 

 
 
ครูผู้สอนไม่ได้รับการพัฒนา
อย่างทั่วถึงและต่อเน่ือง 
 

 
 
๑. มอบหมายงานให้ตรง
กับความรู้/
ความสามารถ/ความ
ถนัด 
๒. การเข้าร่วมการอบรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
คร ู

 
 
การก าหนด
แนวทางปฏิบัติงาน
มีผลดีต่อการ
ควบคุมติดตามใน
ระดับหนึ่ง 

 
 
ครูไม่ได้น าความรู้ที่
ได้หลังจากการอบรม
มาพัฒนานักเรียน
อย่างเต็มศักยภาพ 

 
 
๑. การตดิตามและ
ประเมินผลการพัฒนา
บุคลากร 
๒. การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
หลังจากที่ไดร้ับการพัฒนา
แล้ว 

 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 

นางสาวโสภดิา ทองดัง 
หัวหน้างานบริหาร 

งานบุคคล 

 
               ลงชื่อ………………....................................... 
                (นายณัฐวุฒิ  รุ่งรัตนไชย) 
                                      ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่นะ 
                                         วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔



                                                                                                                                                                                        แบบติดตาม ปค. ๕                                 
โรงเรียนบ้านแม่นะ 

รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔          

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรอื

ภารกิจอื่นๆที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(๑) 

ความเสี่ยง  
 
 

           
 
               (๒) 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 
 

(๓) 

การประเมินผล 
การควบคุม

ภายใน 
 
 

(๔) 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

 
 
 

(๕) 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

(๖) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
 
 

(๗) 

วิธีการติดตาม 
และสรุปผล  
การประเมิน/
ข้อคิดเห็น 

 
(๘) 

งานวิชาการ 
การนิเทศการศึกษา  
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อพัฒนาบุคลากรใน
หน่วยงานให้ได้รับความรู้ 
เพิ่มความสามารถในการ
ปฏิบัติงานให้ดีขึ้น  
๒. เพื่อเสริมสรา้งขวัญและ
ก าลังใจในการท างานของ
บุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑. การนิเทศงาน
วิชาการ และการเรียน
การสอนยังขาด
รูปแบบและวิธีการที่
หลากหลาย ไม่
สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา 
๒. การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับสถานศึกษา
อื่นภายนอกเขตพื้นที่
การศกึษา หรอืการ
เชิญวิทยากรภายนอก
มาให้ความรู้ยังท าได้
ไม่เพียงพอ 
 
 

 

๑. มีการจดัระบบการ
นิเทศงานวิชาการ 
และการจัดการเรียน
การสอนภายใน
สถานศึกษา โดยมี
โครงสรา้งการ
ด าเนินงานชัดเจน 
๒. มีการนิเทศงาน
วิชาการ และการ
เรียนการสอนตาม
ปฏิทินที่ก าหนดไว ้
๓. มีการประเมินผล
ระบบและกระบวนการ
นิเทศการศึกษาภายใน
สถานศึกษาตามแผนที่
ก าหนด 

 

กิจกรรมการ
ควบคุมที่ปฏิบัติ
อยู่จริงสามารถ
ลดความเสี่ยงได้
ในระดับหนึ่งแต่
ยังไม่บรรลุ
วัตถปุระสงค์
ที่ตั้งไว้   
 
 

 
จากการด าเนินการ
งานยังมีความเส่ียงท่ี
ท าให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์  ดังนี้ 
๑. รูปแบบและวิธีการ
การนิเทศงาน วิชาการ 
และการเรียนการสอน
ยังไม่มีความ
หลากหลาย และไม่
สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา 

๒. การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับสถานศึกษา
อื่นภายนอกเขตพื้นท่ี
การศึกษา หรือการ
เชิญวิทยากรภายนอก
มาให้ความรู้ยังท าได้ไม่
เพียงพอ 

 
๑. จัดให้มีการประชุม
วางแผนก าหนดเป้าหมาย
และวิธีการด าเนินงานร่วมกัน
โดยใช้กระบวนการชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
๒. จัดให้มีปฏิทินก ากับ
ติดตามการด าเนินงานตาม
แผนอย่างเป็นระบบ 

๓. ก าหนดแผนงาน หรือ
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับสถานศึกษาอื่น ภายนอก
เขตพื้นที่การศึกษาหรือเชิญ
วิทยากรภายนอกมาให้
ความรู้ไว้ชัดเจนใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
๔. จัดให้มีปฏิทินก ากับ
ติดตามการด าเนินงานตาม
แผนอย่างเป็นระบบ 

 
งานวิชาการ 

 
 

 
 
 
 

 
 

  
ฝ่ายวิชาการมีการ
ประเมินความเส่ียง
โดยคณะท างาน  
ตามโครงการนิเทศ
ภายใน  
โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา 



ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรอื

ภารกิจอื่นๆที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(๑) 

ความเสี่ยง  
 
 

           
 
               (๒) 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 
 

(๓) 

การประเมินผล 
การควบคุม

ภายใน 
 
 

(๔) 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

 
 
 

(๕) 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

(๖) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
 
 

(๗) 

วิธีการติดตาม 
และสรุปผล  
การประเมิน/
ข้อคิดเห็น 

 
(๘) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

๔.  มีการพัฒนาระบบ
และกระบวนการนิเทศ
งานวิชาการ  และการ
เรียนการสอนของ
สถานศึกษาโดยความ
ร่วมมือกับเขตพื้นท่ี
การศึกษาอย่างใกล้ชิด 
๕. มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และประสบการณ์ 
การนิเทศการศึกษา
ภายในสถานศึกษากับ
สถานศึกษาอื่น ท้ังภายใน
เขตพื้นที่การศึกษาเป็น
บางโอกาส 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค ์
(๑) 

ความเสี่ยง  
 
 

           
 
 
               (๒) 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

 
 
 
 

(๓) 

การประเมินผล 
การควบคุม

ภายใน 
 
 

 
(๔) 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

 
 
 
 

(๕) 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 
 

(๖) 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
 
 
 

(๗) 

วิธีการติดตาม 
และสรุปผล  
การประเมิน/
ข้อคิดเห็น 

 
 

(๘) 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

สารสนเทศและการสื่อสาร 

วัตถุประสงค์ 
    เพื่อให้จดัท าข้อมูล
สารสนเทศ  ที่ครอบคลมุ
เพียงพอสามารถน าไปใชใ้น
การบริหารงานได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 

 

การจดัท าข้อมูล 
สารสนเทศยังไม่
ครบถ้วน ถูกต้องและ 
เป็นปัจจุบัน 

 
 
 

๑.ศึกษาวิเคราะห์นโยบาย
และแผนสารสนเทศและ
การสื่อสารของสพฐ.และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๒.ศึกษาวิเคราะห์ความ
ต้องการดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร
ของสพป. และสถานศึกษา 
๓.จัดท าแผนการ
ด าเนินงาน 
๔. มีการสื่อสาร
หลากหลายช่องทาง 

 

กิจกรรมการ
ควบคุมที่
ก าหนดไว้มีการ
ปฏิบัติซ่ึง
สามารถลด
ความเสี่ยงได้ 
แต่ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว ้

 

การปฏิบัติงาน  
ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
เน่ืองจาก 

บุคลากรยังขาด
ความรู้และทักษะ
ในการจัดระบบ
สารสนเทศ 

 

๑. ส่งผูร้ับผิดชอบเข้ารับ
การอบรมเกี่ยวกับการ
จัดระบบสารสนเทศ 

๒. ศึกษาดูงานเพื่อฝึก
ทักษะการจัดท าระบบ
สารสนเทศด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์

 
กลุ่ม

บริหารงาน
ทั่วไป 

  
จากการติดตามพบว่า 
๑. เจ้าหน้าท่ีมีความรู้
ความสามารถในการ
จัดท าข้อมูล
สารสนเทศ 
๒. น าข้อมูลมาใช้ใน
การบริหารจัดการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. ข้อมูลสารสนเทศ
เป็นปัจจุบันและ
สามารถเปิดเผยสู่
สาธารณะได้ 

   

ลงชื่อ………………....................................... 
                 (นายณัฐวุฒ ิ รุ่งรตันไชย) 
                                       ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่นะ 
                                         วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔



 

 

     ค าสั่ง โรงเรียนบ้านแม่นะ 
     ที่      /2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจ าปี 2564 
 ........................................................... 

 เพื่อให้การด าเนินงานการประเมินผลการควบคุมภายในของโรงเรียนบ้านแม่นะ ประจ าปี 2564
เป็นไปตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนดว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2561  ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบดว้ย 
 1.1  นายณัฐวุฒิ        รุง่รัตนไชย  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ประธานกรรมการ 
 1.2  นางสาวนิรมัย     ไชยวงค ์  หัวหน้ากลุ่มบริหารวชิาการ       กรรมการ 
 1.3  นางสาวกชพรรณ สงิหธนากรกุล หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ    กรรมการ 

1.4  นางสาวโสภดิา    ทองดัง  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบคุคล กรรมการ  
1.5  นายอ ามอน        ศรีเกต ุ  หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ อ านวยการและก าหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจ าปี 2564 

2.คณะกรรมการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 
 2.1  นายณัฐวุฒิ        รุง่รัตนไชย  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ประธานกรรมการ 
 2.2  นางสาวนิรมัย     ไชยวงค ์  หัวหน้ากลุ่มบริหารวชิาการ       กรรมการ 
 2.3  นางสาวกชพรรณ สงิหธนากรกุล หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ    กรรมการ 

2.4  นางสาวโสภดิา    ทองดัง  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบคุคล กรรมการ 
 2.5  นายอ ามอน        ศรีเกต ุ  หัวหนา้กลุ่มบริหารทั่วไป  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ รวบรวมกลั่นกรองและสรุปผลการประเมินฯตามแบบ ปค.1,4,5และแบบติดตาม ปค.5 
3.  คณะกรรมการจัดท ารายงานประเมินผลการควบคุมภายในหน่วยงานย่อย  ประกอบด้วย 
 3.1 นายการุณ          เมธา      ประธานกรรมการ 

3.2 นางสาวนิรมัย     ไชยวงค์      กรรมการ 
3.3 นางสาวกชพรรณ สงิหธนากรกุล     กรรมการ 
3.4 นายอ ามอน        ศรีเกต ุ      กรรมการ 
3.5 นางประนอม       แสนค าด ี      กรรมการ 
3.6 นางสาววราภรณ์  การะหงษ์      กรรมการ 
3.7 นางสาววรรณิศา  แก้วไหลมา      กรรมการ 
3.8 นางอ าพร           ยาวิลาศ      กรรมการ 
3.9 นางสาววาสิตา     เหง      กรรมการ 
3.10 นางสาวกชวรรณ กลิ่นหอม      กรรมการ 



3.11 นายกิติพงษ์       อุดทัย      กรรมการ 
3.12 นางสาวสนทยา   บาลเย็น      กรรมการ 
3.13 นางสาวโสภิดา    ทองดัง     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  รวบรวมกลั่นกรองและสรุปผลการประเมินฯ ตามแบบ ปค.5 และแบบติดตาม ปค.5 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 สั่ง ณ วันที ่ 1 เดือน กันยายน   พ.ศ. 2564 
 
 
 

           (นายณัฐวุฒ ิ รุ่งรัตนไชย) 
                           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่นะ



 


