
แบบติดตาม ปค. 5 

โรงเรียนขัติยะวงษา 
      รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน  

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562    
ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง  
 
 

           
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 

การประเมินผล 
การควบคุม

ภายใน 
 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
 

วิธีการตดิตาม 
และสรุปผล  
การประเมิน/
ข้อคิดเห็น 

 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
งานการจัดการเรียนการสอน 
 
1 เพื่อพัฒนาครูผู้สอนใหท้ักษะ

ในการจัดการเรียนรูท้ี่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของโรงเรียน
จากการทดสอบระดับชาติ 
(O-NET) ใหสู้งขึ้นมากกว่า
ร้อยละ 3 

 
 
 

 
 การจัดการเรียนการ
สอนไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
เน่ืองจากระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของโรงเรียนจาก
การทดสอบระดับชาติ 
(O-NET) ยังไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

1. มีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานชดัเจน 

2 มีการประชุม
คณะท างานศึกษา
สถานภาพของ
สถานศึกษาและมี
แผนยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

3 มีการจัดการ
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับ
การวิเคราะห์
หลักสูตรและการ
น าหลักสูตรไปใช ้
และติดตามนิเทศ 

 

กิจกรรมการ
ควบคุมที่
ก าหนดไว้มีการ
ปฏิบัติซ่ึง
สามารถลด
ความเสี่ยงได้ 
แต่ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว ้
 
 
 
  
 

 1. ครูมีงานอื่น
นอกเหนือ จากงาน
การจดัการเรียนการ
สอนมาก 

2. ครูขาดทักษะในการ
จัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 3. ขาดการก ากับดู
และนิเทศภายใน
อย่างจริงจัง 

 
 

1. พัฒนาทีมงาน โดย
ใช้เทคนิคการมี
ส่วนร่วมแบบ
กัลยาณมิตร 

2. ใช้รูปแบบการนิเทศ
ที่หลากหลายทั้งการ
นิเทศภายใน และ
นิเทศภายนอก 

 3.จัดท าแผนและ
ปฏิทินการนิเทศ 
ภายในที่เน้นการมี
ส่วนร่วม 

20 ส.ค.62 
งานวิชาการ 
 
20 ส.ค.62 
งานวิชาการ 
 
 
10 ธ.ค.61 
งานวิชาการ 

จากการติดตาม
เอกสารและสัมภาษณ์
ผู้เกี่ยวข้อง พบว่า 

1. มีการพัฒนาทีมงาน
โดยใช้เทคนิคการมี
ส่วนร่วมทกุกลุ่ม
สาระ 

2. ใชรู้ปแบบการนิเทศ
ที่หลากหลาย  

3. มีการจดัท าแผนและ
ปฏิทินการนิเทศ 
ภายในที่เน้นการมี
ส่วนร่วม 

 
 
 
 



แบบติดตาม ปค. 5 

ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง  
 
 

           
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 

การประเมินผล 
การควบคุม

ภายใน 
 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
 

วิธีการตดิตาม 
และสรุปผล  
การประเมิน/
ข้อคิดเห็น 

 

4 มีการประเมินผล 
และรายงานผล
การด าเนินงาน 

สรุป ผลการด าเนินงาน
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (O-
NET) ท าให้ลดความ
เสี่ยงลงได้ในระดับ
หน่ึง แต่ยังคงต้อง
จัดท าแผนปรับปรุง
ในปีงบประมาณ
ต่อไป เพื่อลดความ
เสี่ยงให้ได้ 

 
 
ลายมือชื่อ  
           (นายสมพงษ ์ ประภากรพิไล)           

         ต าแหน่ง  รองผูอ้ านวยการโรงเรียนขัติยะวงษา 
  วันที ่ 21  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562       

 
 
 
 



แบบติดตาม ปค. 5 

โรงเรียนขัติยะวงษา 
      รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน  

                       ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562   
ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง  
 
 

           
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
 

วิธีการตดิตาม 
และสรุปผล  

การประเมิน/ข้อคิดเห็น 
 

งานนิเทศติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานวิชาการ 
1.  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ

การควบคุมงานให้ช่วย
ปฏิบัติงานวิชาการบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
ก าหนด 

2. เพื่อก ากับ ตดิตามและนิเทศ
การเรียนการสอนอยา่ง
สม่ าเสมอ มีการปรับปรุง
แก้ไขในกรณีเกิดปัญหา 

การปฏิบัติงานไม่
บรรลุ
วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

1. มีการก าหนด
แผนการนิเทศ 
ตรวจสอบ
ติดตาม 
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานให้
ชัดเจน ก ากับ
หัวหน้ากลุ่มงาน 
ตรวจสอบเป็น
ระยะ ๆ และ
แก้ไขปัญหาทันที
กรณีทีพ่บปัญหา 

2. มีการก ากับ
ติดตาม 
ตรวจสอบและ
ให้ค าปรึกษาใน
การแก้ปัญหาแก่
ผู้ปฏิบัติ 

พบว่ากิจกรรมการ
ควบคุมที่ก าหนดไว้
มีการปฏิบัติซึ่ง
สามารถลดความ
เสี่ยงได้ แต่ยังไม่
บรรลุวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว ้

-  การปฏิบัติงาน
ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์
และเป้าหมาย
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
เนื่องจากไม่มี
การติดตามผล
การปฏิบัติงาน
จากฝ่ายที่
รับผิดชอบอย่าง
สม่ าเสมอ 

1. ก าหนดแผนการนิเทศ 
ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานให้ชัดเจน 
ก ากับหัวหน้ากลุ่มงาน
เป็นระยะว่ามีการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ทันตามเวลาที่
ก าหนดการปฏิบัติ มี
ปัญหาหรือไม่ และ
รายงานเพื่อพิจารณา
แก้ไขทันทีหรือไม่เมื่อ
ทราบว่ามีข้อขัดข้อง 

30 
กันยายน 
2562 
งานนิเทศ
ภายใน 

ได้ด าเนินการตาม
ขั้นตอนของกิจกรรมที่
ลดความเสี่ยง สามารถ
ลดความเสี่ยงไดร้ะดับ
หน่ึง แต่ยังมีความเสี่ยง
อยู ่



แบบติดตาม ปค. 5 

ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง  
 
 

           
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
 

วิธีการตดิตาม 
และสรุปผล  

การประเมิน/ข้อคิดเห็น 
 

3. การปฏิบัติงาน
ต้องถูกต้องตาม
ระเบียบ
ข้อบังคับ และ
ข้อก าหนด 

 
 
 ลายมือชื่อ   
            (นายสมพงษ ์ ประภากรพิไล) 
                                           รองผู้อ านวยการกลุ่มบรหิารวิชาการ 
       วันที ่ 21  เดือน  ตลุาคม  พ.ศ. 2562      
 

  



แบบติดตาม ปค. 5 

โรงเรียนขัติยะวงษา 
      รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน  

                       ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562   
ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง  
 
 

           
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 

การประเมินผล 
การควบคุม

ภายใน 
 
 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
 

วิธีการตดิตาม 
และสรุปผล  

การประเมิน/ข้อคิดเห็น 
 

พัฒนาครูเพื่อประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนการสอน 
 
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับวิธีการจดัการเรยีน
การสอน และสามารถท าไป
ปรับปรุงพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนของตนเองได้ 

2. ครูได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

ครูไม่มีความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวิธีการ
จัดการเรียนการ
สอน และสามารถ
ท าไปปรับปรุง
พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนของ
ตนเองได้ 

1. ก าหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานประจ าป ี

2. แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

3. ก าหนดกิจกรรมการ
นิเทศให้สอดคล้องกับ
นโยบายของโรงเรียน
และหน่วยงานต้น
สังกัด 

4. ตรวจสอบประเมิน
การจดัการเรียนการ
สอนของครู 

กิจกรรมการ
ควบคุมที่ก าหนด
ไว้ มีการปฏิบัติที่
สามารถลดความ
เสี่ยงลงในระดับ
หน่ึง แต่ยังไม่
เพียงพอต่อการ
บรรลุผลส าเร็จ
ตามวตัถุประสงค์ 

จากการจดักิจกรรม
การนิเทศภายใน
นั้น ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์
เท่าที่ควรเน่ืองจาก
ครูส่งผลการนิเทศ
การสอนไม่ครบทุก
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จัดท าคู่มอืนิเทศ
ภายใน และ
ติดตามผลการ
จัดการเรียนการ
สอนที่ชัดเจน 

30 กันยายน 
2563 

งานนิเทศ
การศกึษา 

ได้ด าเนินการตาม
ขั้นตอนของกิจกรรมที่
ลดความเสี่ยง สามารถ
ลดความเสี่ยงไดร้ะดับ
หน่ึง แต่ยังมีความเสี่ยง
อยู ่

 ลายมือชื่อ   
            (นายสมพงษ ์ ประภากรพิไล) 
                                           รองผู้อ านวยการกลุ่มบรหิารวิชาการ 
       วันที ่ 21  เดือน  ตลุาคม  พ.ศ. 2562      



แบบติดตาม ปค. 5 

โรงเรียนขัติยะวงษา 
      รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน  

                       ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562   
ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง  
 
 

           
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
 

วิธีการตดิตาม 
และสรุปผล  

การประเมิน/ข้อคิดเห็น 
 

การขยายระบบเครือข่าย
เพื่อรองรับการจัดการเรียน
การสอน 
 
1. เพื่อพัฒนาระบบ

เครือข่ายให้มี
ประสิทธิภาพ 

2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
อินเทอร์เน็ตในการค้นหา
ข้อมูล 

3. เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้กับบุคลากรภายใน
โรงเรียนขัติยะวงษา 

ระบบเครือข่ายไม่มี
ประสิทธิภาพ 

1. ประชุมวางแผน
แก้ไขปัญหาระบบ
เครือข่ายอย่าง
ต่อเน่ือง 

2. มีการรับฟังและ
พิจารณาข้อ
ร้องเรียนจากภายใน
และภายนอก 

3. เชิญผู้เชี่ยวชาญ
ด้านระบบเครือข่าย
ให้ความรู้เกี่ยวการ
จัดการระบบ
เครือข่ายระดับสูง 

1. งบประมาณไม่
เพียงพอในการ
ขยายอุปกรณ์
กระจายสัญญาณ
ในแต่ละจุด 

2. การออกแบบ
ระบบเครือข่ายที่
ก่อให้เกิดปัญหา
คอขวดท าให้
สัญญาณ
อินเทอร์เน็ตหลุด
บ่อย 

 
 

1. สัญญาน
อินเทอร์เน็ตไม่
ครอบคลุมพื้นที่จดั
กิจกรรม 

2. อินเทอร์เน็ตหลุด
บ่อยส่งผลกระทบ
ในการท างานท าให้
เกิดความลา่ช้า 

 

1. วางแผนและ
น าเสนอผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อหางบประมาณ
ในการจัดสรรเพื่อ
ติดตั้งอุปกรณ์
กระจายสัญญาณเพิ่ม 
2. วางแผนแก้ไข
ปัญหาร่วมกับผู้ดูแล
ระบบเครือข่าย
เพื่อให้ออกแบบ
ระบบเครือข่ายเพื่อ
ลดปัญหาคอขวด 
 
 
 
 
 

30 กันยายน 
2562 
งานวิชาการ 

1. พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. จัดอบรมครูและ
บุคลากร 



แบบติดตาม ปค. 5 

ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง  
 
 

           
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
 

วิธีการตดิตาม 
และสรุปผล  

การประเมิน/ข้อคิดเห็น 
 

3. ส่งผู้รับผิดชอบเข้า
รับการอบรมให้มี
ความรูค้วามสามารถ
ด้านเครือข่าย 
 

  
 ลายมือชื่อ   
            (นายสมพงษ ์ ประภากรพิไล) 
                                           รองผู้อ านวยการกลุ่มบรหิารวิชาการ 
       วันที ่ 21  เดือน  ตลุาคม  พ.ศ. 2562      
  



แบบติดตาม ปค. 5 

โรงเรียนขัติยะวงษา 
      รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน  

                       ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562   
ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง  
 
 

           
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
 

วิธีการตดิตาม 
และสรุปผล  

การประเมิน/ข้อคิดเห็น 
 

การจัดท าแผนปฏิบัติการ 
1.  การจัดแผนปฏิบัติการ
เพื่อให้เป็นแนวทางการบริหาร
และการด าเนินงานของโรงเรียน
เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 
2.  การด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ 
-  เพื่อให้การด าเนินงาน
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ 

การปฎิบัติงานไม่
ตรงตาม
แผนปฏิบัติการ 

1.  จดัประชุมสัมมนา
สร้างความเข้าใจ 
ตระหนักในการ
จัดท าแผนปฏิบัติ
การ 

2. ก าหนดรูปแบบการ
เสนอโครงการเพื่อ
น าไปปฏิบัติ 

 
 

1.ประเมินความ
สอดคล้องของ
แผนปฏิบัติการ
และแผนกลยุทธ์ 

2.  มีการติดตามผล
การปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติ
การ 

3. หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้
รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน
ตามล าดับชั้น 

1. ผู้รับผิดชอบ
โครงการมีอ านาจ
ในการผลกัดัน
โครงการได้ไม่
เท่ากัน 

2.  ผู้รับผิดชอบ
โครงการเป็น
ผู้เขียนแต่อาจจะ
ขาดการพิจารณา
ในภาพรวมรว่มกัน 

3.  เนื้อหาและแผน 
การด าเนินงานยัง
เหมือนเดิม 

4. มีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงาน 

1. แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
จัดท าแผนปฏิบัติ
การ 

2.  ติดตามการ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ 

3.สรุปผลการใช้
งบประมาณทุก
เดือน 

4. รายงานผลการ
ปฏิบัติงานตาม
โครงการ 

30  กันยายน  
2561 
นางสิริลักษณ์ 
กลางสุข 

-แต่งตั้งคณะกรรมการ
แผนงาน 

-ได้จดัท าแผนการ
ปรับปรุงตามแบบ ซึง่จะ
ติดตามประเมินผลใน
งวดต่อไป 
 



แบบติดตาม ปค. 5 

ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง  
 
 

           
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
 

วิธีการตดิตาม 
และสรุปผล  

การประเมิน/ข้อคิดเห็น 
 

   4. มีสรุปผลการใช้
งบประมาณทุก
เดือน 

5. มีบุคลากร
รับผิดชอบงาน
และสรุปผลการ
ด าเนินงานอย่าง
ชัดเจน 

6.มีการด าเนินงาน
ตามแผนที่เสนอ
ไว้ 

7. จัดให้มีการ
ประเมินโครงการ
ทุกสิ้น
ปีงบประมาณ 

5. บุคลากรยังไม่มี
ความตระหนักถึง
ความส าคัญของ
แผนกลยุทธ์มา
จัดท าแผน 

6. ส่วนใหญ่เป็น
โครงการที่ไม่ได้
เกิดจากความ
ต้องการหรือความ
พร้อมทีจ่ะ
ด าเนินการ 

7.ผู้ประเมินไม่ได้วาง
แผนการประเมิน
ควบคู่กับการ
วางแผนจัดท า
โครงการ 

5.  อบรมสัมมนาเพื่อ
ความเข้าใจและ
ความตระหนักแก่
คณะกรรมการและ
จัดรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการทุก
ปี 

  



แบบติดตาม ปค. 5 

ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง  
 
 

           
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
 

วิธีการตดิตาม 
และสรุปผล  

การประเมิน/ข้อคิดเห็น 
 

สนับสนุนการจัดกิจ
กรรมการบริหาร 
 
เพื่อสนับสนุนการจัดกิจ
กรรมการบริหาร 

 ๑. แต่งตั้ง
คณะกรรมการการ
ด าเนินงาน 

๒. ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน/
มอบหมาย 

๓. ด าเนินงานตาม
ขั้นตอน 

๔. สรุปและ
ประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

๑.ประเมินความ
สอดคล้องของ
แผนปฏิบัติการ
และแผนกลยุทธ์ 

๒.  มีการติดตาม
ผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติ
การ 

๓. ผู้รับผิดชอบ
โครงการมีการ
รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน
ตามล าดับข้ัน 

๑. ผู้รับผิดชอบ
โครงการมีอ านาจ
ในการผลกัดัน
โครงการได้ไม่
เท่ากัน 

๒.  ผูร้ับผิดชอบ
โครงการเป็น
ผู้เขียนแต่อาจจะ
ขาดการพิจารณา
ในภาพรวมรว่มกัน 

๓.  เน้ือหาและแผน 
การด าเนินงานยัง
เหมือนเดิม 

๔. มีผลกระทบต่อ
การด าเนินงาน 

๑. แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
จัดท าแผนปฏิบัติ
การ 

๒.  ติดตามการ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ 

๓. สรุปผลการใช้
งบประมาณ 

ทุกเดือน 
๔. รายงานผลการ

ปฏิบัติงาน 
ตามโครงการ 

๓๐  กันยายน  
๒๕๖๑ 

นางสิริลักษณ์ 
กลางสุข 

 

 

- แต่งตั้งคณะกรรมการ
กลุ่มบริหารนโยบายและ
แผน 
-ด าเนินงาน 
-ตรวจสอบ 
-ปรับปรุง 

 

 

 ลายมือชื่อ            
                     (นางสิริลักษณ ์ กลางสุข) 
                  หัวหน้างานแผนงานและสารสนเทศ 
   วันที่  21  เดอืน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562      



แบบติดตาม ปค. 5 

โรงเรียนขัติยะวงษา 
      รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน  

                       ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562   
ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง  
 
 

           
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
 

วิธีการตดิตาม 
และสรุปผล  

การประเมิน/ข้อคิดเห็น 
 

การตรวจสอบภายใน 
 เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง
ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ของ
การบริหารงานงบประมาณ 
การเงินการพัสดุและสินทรัพย์ 
 

ข้อมูลไม่มีความ
ถูกต้อง 

1. แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

2. ประชุมวางแผน
การด าเนินงาน/
มอบหมาย 

3. ด าเนินงานตาม
ขั้นตอน 

4. สรุปและ
ประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

1. ประเมินความ
สอดคล้องของ
แผนปฏิบัติการ
และแผนกลยุทธ์ 

2. มีการตดิตามผล
การปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติ
การ 

 

1. การตรวจสอบ
ข้อมูลไม่เป็น
ปัจจุบัน 

2. การนิเทศ ก ากับ 
 ติดตามรายงานผล 
 การด าเนินงาน 
 ไม่ต่อเนื่อง 

1. เสนอโครงการ ขอ
งบประมาณจัดท า
คู่มือปฏิบัติการ 

2. จัดให้มี
คณะกรรมการ 

 ก ากับ ตดิตาม 
ช่วยเหลือ 

3. ผู้บริหารหรือผู้
ได้รับมอบหมาย
ก ากับ ตดิตาม
ช่วยเหลือ 

1 ต.ค. 
2562 
นางสิริลักษณ์ 
กลางสุข 
 
30 ก.ย. 
2563 
นางสิริลักษณ์ 
กลางสุข 

จัดท าปฏิทินตรวจสอบ 
ติดตาม และประเมินผล 

 ลายมือชื่อ            
                    (นางสิริลกัษณ์  กลางสุข) 
                                                                                                                         หัวหน้างานควบคุม ตรวจสอบ ตดิตามประเมินผลการใช้งบประมาณ 
   วันที่  21  เดอืน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562      

 



แบบติดตาม ปค. 5 

โรงเรียนขัติยะวงษา 
      รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน  

                       ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562   
ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้ง

หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการหรือภารกิจ

อื่นๆที่ส าคัญของ 
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง  
 
 

           
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 
 
 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
 

วิธีการตดิตาม 
และสรุปผล  

การประเมิน/ข้อคิดเห็น 
 

การพัฒนาบุคลากร 
- เพื่อให้บุคลากรไดร้ับการพัฒนา

ทางด้านวิชาการ คุณธรรม 
จริยธรรมและบุคลิกภาพ  

- เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์และ
ประสบการณ์ในการท างาน 

- เพื่อให้บุคลากรมีความสัมพันธ์
อันดี และมีความสามัคคใีนหมู่
คณะ รวมทั้งสรา้งขวัญและ
ก าลังใจให้บุคลากร 

ครูและ
บุคลากรไม่ได้
รับการพัฒนา 

เพื่อให้บุคลากรไดร้ับการ
พัฒนาทางด้านวิชาการ 
คุณธรรม จริยธรรมและ
บุคลิกภาพ เพื่อเพิ่ม
วิสัยทัศน์และระสบการณ์
ในการท างานเพื่อให้
บุคลากรมีความสัมพันธอ์ัน
ดี และมีความสามัคคีในหมู่
คณะ รวมทั้งสรา้งขวัญ 
และก าลังใจให้บุคลากร 

- การก าหนดแนว
ทางการปฏิบัติงาน
ประจ าป ี
- มีการมอบหมาย
งานจากผู้บริหาร
อย่างเป็นทางการ 
- มีการประชุม 
ประสานงาน ตดิต่อ 
วางเป้าหมายที่
แน่นอน 

บุคลากรบางส่วน
ไม่ได้เข้าร่วม
เน่ืองจากติด
ภารกิจ 

มีการเสนอให้มี
การจดักิจกรรม
ออกเป็น ๒ ครั้ง 

 

งานบุคคล - จดัอบรมให้ความรู้แก่
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

 ลายมือชื่อ            
                     (นางจุฬาพรรณ  ชุมพล) 
                     หัวหน้างานบริหารบุคคล 
   วันที่  21  เดอืน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562      



แบบติดตาม ปค. 5 

โรงเรียนขัติยะวงษา 
      รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน  

                       ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562   
ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง  
 
 

           
 

การควบคุม
ภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
 

วิธีการตดิตาม 
และสรุปผล  
การประเมิน/
ข้อคิดเห็น 

 
งานวินัยและความประพฤติ
นักเรียน 
๑.เพื่อจัดกจิกรรมส่งเสรมิ

พัฒนาให้นักเรียนเป็นผู้มี
ความประพฤตดิี มรีะเบียบ
วินัย 

๒. เพื่อให้คร ูผู้ปกครอง และ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาพฤติกรรมของ
นักเรียน 

๓. เพื่อให้โรงเรียนสามารถผลิต
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ
ออกสู่สังคมภายนอก 

๔.  เพื่อให้สังคมเกดิความการ
ยอมรับผลผลิตจากทาง
โรงเรียนในทุก ๆ ดา้น 

 ๑.ประชุม
คณะกรรมการ
เพือ่ก าหนด
แผนงาน 

๒.ประชุม
คณะกรรมการ
นักเรียนแจ้ง
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

๓.แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
รับผิดชอบ 

๔.ติดตาม 
ตรวจสอบ และ
ประเมินผล 

๕.น าผลที่ไดร้ับ
ของโครงการไป
พัฒนา 

นักเรียนระดับชั้น 
ม.๑ – ม.๖ จ านวน 
๓,๒๐๐ คน มีความ
ประพฤติดีมี
ระเบียบวินัยอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีความสุข 

ถ้าไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์มี
ความเสี่ยง จะท า
ให้นักเรียนมี
พฤติกรรมไป
ในทางที่ไม่ดีและ
จะไปในทางที่แย้ลง
กว่าเดิม 

 

จัดท าระเบียบ ข้อบังคับ 
เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติตนของนักเรียน 
-เสริมสร้างให้นักเรียน

ประพฤติปฏิบัติตนอยู่
ในระเบียบวินัยของ
โรงเรียน 

-ด าเนินการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาต่างๆ
เกี่ยวกับพฤติกรรมของ
นักเรียน 

-แก้ไขปรับปรุง
พฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมของนักเรียน
ให้มีการพัฒนาไป
ในทางที่ด ี

-ส่งเสริม สนับสนุน ยก
ย่อง เชิดชูเกียรติ 

30 
กันยายน 
2562 

- จดักิจกรรมส่งเสริมให้
นักเรียนเป็นคนดี 



แบบติดตาม ปค. 5 

ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง  
 
 

           
 

การควบคุม
ภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
 

วิธีการตดิตาม 
และสรุปผล  
การประเมิน/
ข้อคิดเห็น 

 
นักเรียนที่มีความ
ประพฤติด ี

- ประสานความสัมพันธ์
อันดีระหว่างโรงเรียน
และชุมชน 

 
 ลายมือชื่อ            
                     (นายสิรวชิญ์  ชาไกรยะ) 
 หัวหน้างานกิจการนักเรยีน วินัยและความประพฤตินักเรียน 
                                                                                                                                          วันที่  21  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562      
  



แบบติดตาม ปค. 5 

โรงเรียนขัติยะวงษา 
      รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน  

                       ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562   
ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง  
 
 

           
 

การควบคุม
ภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 
 
 
 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
 

วิธีการตดิตาม 
และสรุปผล  
การประเมิน/
ข้อคิดเห็น 

 

งานระบบดูแลช่วยเหลอื
นักเรียน 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้นักเรียนมีคุณลกัษณะ

และพฤติกรรมทีพ่ึงประสงค์ 
2. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพกาย

และสุขภาพจิตที่ด ี
3. เพื่อให้นักเรียนมีการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี
ขึ้นให้นักเรียนเป็นคนดี คน
เก่ง มีความสุข 

  งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนยัง
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์
เน่ืองจากนักเรียน
บางส่วนยังขาด
คุณลักษณะและ
พฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ 

1.การรู้จักนักเรียน
เป็นรายบุคคล            
2. การคัดกรอง
นักเรียน 

3. การส่งเสริม
นักเรียน             

4. การป้องกันและ
แก้ไขปัญหา            
5.การส่งต่อ            
6.การประเมิน
ทบทวน 

กิจกรรมการ
ควบคุมที่ก าหนด
ไว้มีการปฏิบัติซึ่ง
สามารถลดความ
เสี่ยงได้ แต่ยังไม่
บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว ้

 
 
 
  

จากการด าเนินงาน 
ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
ยังไม่บรรลุ 
วัตถุประสงค์

เน่ืองจาก 
1. ขาดการนิเทศ

อย่างต่อเน่ือง 
2. ครูขาดคู่มือการ

ด าเนินงาน 
3. ครูขาดทักษะใน

การจดักิจกรรม
เสริมทักษะ/
เสริมวิชาการ 

 
 
 

1. ผู้บริหารจัดท า
แผนนิเทศ 

2. จัดหา/จัดท า
คู่มือการ
ด าเนินงาน
ให้กับครู 

3. จัดกิจกรรม
พัฒนาคร ูจัด
อบรมศึกษาดู
งาน 

4. จัดประชุม
ผู้ปกครอง 

5. จัดตั้ง
เครือข่าย
ผู้ปกครองแกน
น า 

30 พ.ย. 2562 
นายสิรวิชญ ์ชาไกรยะ 
30 ก.ย. 2563 
นายสิรวิชญ ์ชาไกรยะ 
 
 
30 ก.ย. 2563 
นายสิรวิชญ ์ชาไกรยะ 
 
 
30 ก.พ. 2563 
นายสิรวิชญ ์ชาไกรยะ 
30 ก.พ. 2563 
นายสิรวิชญ ์ชาไกรยะ 
 

จากการติดตาม
เอกสารและ
สอบถามการ
ด าเนินงาน พบว่า  

1. มีการจดัท าแผน
นิเทศ  

2. มีการจดัท าคู่มือ
การด าเนินงาน
ให้กับครู 

3. มีการจดัประชุม
ผู้ปกครองท าให้
ปัญหาลดลงได้
บางส่วน แต่ไม่ได้
จัดกิจกรรมพัฒนา
ครูเน่ืองจากขาด
งบประมาณและ
ยังไม่ได้จัดตั้ง



แบบติดตาม ปค. 5 

ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง  
 
 

           
 

การควบคุม
ภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 
 
 
 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
 

วิธีการตดิตาม 
และสรุปผล  
การประเมิน/
ข้อคิดเห็น 

 

 
4. ผู้ปกครอง

บางส่วนไม่ให้
ความรว่มมือ 

เครือข่าย
ผู้ปกครองแกนน า
จึงยังคงมีความ
เสี่ยงหลงเหลืออยู่
จึงต้องท าแผนการ
ปรับปรุง การ
ควบคุมภายใน
ต่อไป 

 
 
 ลายมือชื่อ            
                     (นายสิรวชิญ์  ชาไกรยะ) 
               หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   วันที่  21  เดอืน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562      

    

  



แบบติดตาม ปค. 5 

โรงเรียนขัติยะวงษา 
      รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน  

                       ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562   
ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง  
 
 

           
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
 

วิธีการตดิตาม 
และสรุปผล  

การประเมิน/ข้อคิดเห็น 
 

งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่ง
เสพติด 

๑.ป้องกันและแก้ไขป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสารเสพติด เอดส์ 
และอบายมุข 

๒.การมีสว่นรว่มในการ
ปฏิบัติงานระหว่างโรงเรยีน
และชุมชน  

๓.ให้ความรู้และประชาสมัพันธ์
ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสารเสพติด เอดส์ และ
อบายมุข 

นักเรียนติดยา
เสพติด 

๑. ประชุม
คณะกรรมการเพือ่
ก าหนดแผนงาน 

๒. ประชุม
คณะกรรมการ
นักเรียน 

๓. แต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบแต่ละ
กิจกรรม 

๔. ตดิตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผล 

๕. น าผลที่ได้รับของ
โครงการไปพัฒนา 

มีจ านวนนักเรียน
กลุ่มเสี่ยงและกลุ่ม
ปัญหาเกี่ยวกับยา
เสพติดลดลง 

 

๑. ขาดทีมงานใน
การด าเนินกิจกรรม 

 

 

๒. ความรว่มมือ
จากหน่วยงาน
ภายนอกและ
ผู้ปกครองในการ
ร่วมกันแก้ไขปัญหา
ยังน้อยอยู ่

๑. ประชุมระดม
ทีมงานที่มีความรู้
ความสามารถเพื่อ
ระดมวางแผนการ
ท างาน 

๒. ท าสัญญาความ
ร่วมมือ (MOU) กับ
หน่วยงานภายนอก
และภายใน
สถานศึกษาเพื่อ
ร่วมกันแก้ไขปัญหา 

30 กันยายน 
2562 

นายสิรวิชญ ์
ชาไกรยะ 

 

1. ให้ความรู้เรื่องยาเสพ
ติด 

2. จัดโครงการต่อตา้นยา
เสพติด  

 ลายมือชื่อ            
                     (นายสิรวชิญ์  ชาไกรยะ) 
          หัวหน้างานป้องกนัและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด 
   วันที่  21  เดอืน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562      



แบบ ปค.4 

โรงเรียนขัติยะวงษา 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2562 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน /  ข้อสรุป 
1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม  
 ผู้อ านวยการโรงเรียนได้มีค าสั่งมอบหมาย
อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบบุคลากรในโรงเรียน
ทุกคน และได้เวียนค าสั่งมอบหมายอ านาจหน้าที่
ให้บุคลากรทุกคนในโรงเรียนทราบและถือปฏิบัติ  
มีการติดตามผลการปฏิบัติงาน เนื่องจากมีภารกิจ
มากและ เห็นว่ า งานที่ มอบหมายมี ระ เบี ยบ
ข้อก าหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติอยู่แล้ว ควร
ให้มีวิธีการติดตามผลการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยให้
งานบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนด 
 

  
     สภาพแวดล้อมการควบคุมโรงเรียนขัติยะวงษา 
มีความเหมาะสมและมีส่วนส่งผลให้ระบบการ
ควบคุมภายในของโรงเรียนมีประสิทธิผลสอดคล้อง
กบัหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561 มีการก าหนด
ขอบเขตหน้าที่  ความรับผิดชอบให้ เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานแต่ละต าแหน่งไว้อย่างชัดเจนที่สุด 
 

2. การประเมินความเสี่ยง 
 มีการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของโรงเรียนและวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมที่
ชัดเจนสอดคล้องและเชื่อมโยงกันในการที่จะ
ท างานให้ส าเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่
ก าหนดไว้อย่างเหมาะสม  ฝ่ายบริหารมีการระบุ
ความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจ
มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของโรงเรียน  
มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงที่
เหมาะสม  นอกจากนี้  ยังมีเครื่องมือที่สามารถ
บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงจากปัจจัย
ด้านต่าง ๆ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการ  
เป็นต้น 
 

 
       โรงเรียนขัติยะวงษามีการประเมินความเสี่ยง
โดยน าระบบการบริหารความเสี่ยงที่เป็นสากลมา
ใช้ และมีการจัดการกับความเสี่ยงต่าง ๆ โดย
ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ และหัวหน้างานทั้ง  
4  กลุ่ มงาน ได้ ร่ วมกันประเมินความเสี่ ย ง  
จัดล าดับความส าคัญ  และร่วมกันวิเคราะห์โอกาส
ที่อาจจะเกิดความเสี่ยง  และประชุมชี้แจงให้
บุคลากรทุกคนของโรงเรียนได้รับทราบเกี่ยวกับ
วิธีการควบคุมหรือป้องกันหรือลดโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง  และมีการติดตามผลการปฏิบัติตาม
วิธีการควบคุมที่ก าหนดไว้  

3.  กิจกรรมการควบคุม 
 โรงเรียนขัติยะวงษามีส่วนร่วมในการ
ก าหนดกิจกรรมควบคุมตามวัตถุประสงค์และผล
การประ เมินความ เสี่ ย ง  มี น โยบายและวิ ธี
ปฏิบัติงานที่ท าให้มั่นใจว่า  เมื่อน าไปปฏิบัติแล้วจะ
เกิดผลส าเร็จตามที่ฝ่ายบริหารก าหนดไว้  กิจกรรม

 
 ในภาพรวมของการปฏิบัติงานมีการก าหนด 
กิจกรรมควบคุมในลักษณะของนโยบาย ระเบียบ 
กฎหมาย คู่มือการปฏิบัติงาน และระบบงานต่าง ๆ
มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบซึ่ ง เป็น
ลักษณะของการควบคุมทั่วไป มิได้มีการประเมิน



แบบ ปค.4 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน /  ข้อสรุป 
เพื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน  เพื่อให้เกิดความ
ระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ 
 

ความเพียงพอเหมาะสมของกิจกรรม การควบคุมที่
มีอยู่ ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อม
ของโรงเรียน 
     แต่อย่างไรก็ตามกิจกรรมที่มีอยู่ยังต้องมีการ
ก ากับติดตามให้ด าเนินการอย่างจริงจังเพราะแม้จะ
ได้มีการก าหนดกิจกรรมไว้ดีเพียงใดแต่มิได้มีการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามกิจกรรมควบคุมที่ก าหนด  
ความเสี่ยงจึงยังมีอยู่ 
 

4.  สารสนเทศและการสื่อสาร 
 มีระบบข้อมูลสารสนเทศ  ที่เกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติงาน  เหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้
และมีการสื่อสารไปยังฝ่ายบริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศ  ปฏิบัติ
หน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 
 
 

 
 โรง เรียนขัติยะวงษา  ได้จัดระบบข้อมูล
สารสนเทศและการติดต่อสื่อสารที่เหมาะสมมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ ท าให้
ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและลด
ความเสี่ยงได้เพียงพอในระดับหนึ่ง ซึ่งการน า
เทคโนโลยีมาใช้ ในการปฏิบัติ งาน มีการแจ้ง
ข่าวสารผ่านทาง Line เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด บุคลากรควรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้
ทักษะในการใช้วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีให้มากขึ้น  
 แต่อย่างไรก็ตามยังพบว่าการด าเนินงานด้าน 
สารสนเทศและการสื่อสารยังมีความเสี่ยงที่มี
นัยส าคัญต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากบุคลากร     
ยังขาดทักษะ ความสามารถในการน าเทคโนโลยี  
มาใช้  ในการพัฒนาระบบสารสนเทศและการ
สื่อสารที่ให้ทันสมัย เหมาะสม มีประสิทธิภาพ 

5.  การติดตามประเมินผล 
     โรงเรียนขัติยะวงษามีการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน โดยก าหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตาม
การปฏิบัติ ตามระบบการควบคุมภายในอย่าง
ต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหารผู้ควบคุมงาน
และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง 
     นอกจากนี้ มีการประเมินผลแบบรายครั้ง  เป็น
ครั้งคราว กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง  มีการ

 
 โรงเรียนขัติยะวงษา ได้จัดให้มีการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพ
การปฏิบัติงาน  ทั้งในระหว่างการปฏิบัติและหลัง
การปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ แต่การรายงานผลการ
ด าเนินงานบางส่วนยังล่าช้าไม่เป็นไปตามระบบ
ควบคุมภายในที่วางไว้ ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติงาน
ตามภารกิจบรรลุผลตามวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดความครบถ้วนสมบูรณ์ไม่เต็มที่
ก าหนดไว้  



แบบ ปค.4 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน /  ข้อสรุป 
ก าหนดวิธีปฏิบัติ เพื่อให้ความมั่นใจว่า  ข้อตรวจ
พบจากการตรวจสอบและการสอบทาน  ได้รับการ
พิจารณาสนองตอบและมีการวินิจฉัยสั่งการให้
ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที 

 อย่างไรก็ตามการติดตามประเมินผล ควร
จัดให้มีการประเมินผลเป็นรายครั้งที่บุคลากรทุก
คนจะต้องด าเนินการประเมินตนเองด้วย  

ผลการประเมินโดยรวม 

 โรงเรียนขัติยะวงษา ได้ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบแล้ว 
ปรากฏวา่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลงัว่าดว้ยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 เพียงพอเหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามยังมีบางประเด็นที่มี
ความเสี่ยงอยู่ จึงจัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปค.5 ด้วยแลว้   
 
 
                                                              ลายมือชื่อ 
                                                                                 (นายสันติรัฐ  ไชยโย) 
         ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนขัติยะวงษา 
                         วันที ่25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 


