
 
 แบบ ปค. 5 

งานบริหารวิชาการ 

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ณ วันท่ี 30  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2563 

 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง

หนวยงานของรัฐ 

หรือภารกิจตามแผน 

การดําเนินการ 

หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีสําคัญ

ของหนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค 

ความเส่ียง 

 

 

 

 

 

การควบคุมภายใน

ท่ีมีอยู 

 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 

 

 

 

 

 

ความเส่ียง 

ท่ียังมีอยู 

 

การปรับปรุงการ

ควบคุมภายใน 

 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

 

1.กลุมบริหารงานวิชาการ 

- ผลทดสอบระดับชาติยังตํ่า

กวาเกณฑของโรงเรียนท่ี

กําหนด 

 

 

 

 

- โครงการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 

- นิเทศติดตาม 

- สรุปผลสัมฤทธิ์ 

- จากการประเมินผลการ

ควบคุม พบวา กิจกรรม

การควบคุมท่ีท่ีปฏิบัติอยู

จริงสามารถลดความเส่ียง

ไดในระดับหนึ่ง  แตยังไม

บรรลุวัตถุประสงคท่ีต้ังไว 

 

จากการดําเนินการงาน 

พบวา ยังมีความเส่ียง 

ท่ีทําใหไมบรรลุ

วัตถุประสงค  คือ 

      -ครูสวนใหญยังไม

นํากระบวนการPLC  

มาใชในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน 

-ผูเรียนขาดความ

รับผิดชอบ 

- จัดใหมีการประชุม

วางแผนกําหนด

เปาหมายและวิธีการ

ดําเนินงานรวมกนั

โดยใชกระบวนการ

เรียนรูทาง (PLC) 

- กําหนดแผนงาน 

และดําเนินงานตาม

แผนอยางเปนระบบ 

- ปลูกฝงใหผูเรียนมี

นางถนอมศรี ตันติชัยว

นิช 

หัวหนางานวิชาการ 



 
ความรับผิดชอบใน

หนาท่ี 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แบบติดตาม ปค. 5 

งานบริหารวิชาการ โรงเรียนบานชุมแสง 

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ณ วันท่ี 30 เดือนกันยายน  พ.ศ. 2563 

 

 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง

หนวยงานของรัฐ 

หรือภารกิจตามแผน 

การดําเนินการ 

หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีสําคัญ

ของหนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค 

ความเส่ียง 

 

 

 

 

 

การควบคุมภายใน

ท่ีมีอยู 

 

 

 

 

 

 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 

 

 

 

 

 

ความเส่ียง 

ท่ียังมีอยู 

 

การปรับปรุงการ

ควบคุมภายใน 

 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

 

วิธีการติดตาม 

และสรุปผล 

การ

ประเมินผล/

ขอคิดเห็น 

1.กลุมบริหารงานวิชาการ 

- ผลทดสอบระดับชาติยังตํ่า

กวาเกณฑของโรงเรียนท่ี

กําหนด 

 

 

 

 

- โครงการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ของ

นักเรียน 

- นิเทศติดตาม 

- สรุปผลสัมฤทธิ์ 

- จากการประเมินผลการ

ควบคุม พบวา กิจกรรมการ

ควบคุมท่ีท่ีปฏิบัติอยูจริง

สามารถลดความเส่ียงไดใน

ระดับหนึ่ง  แตยังไมบรรลุ

วัตถุประสงคท่ีต้ังไว 

 

จากการดําเนินการงาน 

พบวา ยังมีความเส่ียง 

ท่ีทําใหไมบรรลุ

วัตถุประสงค  คือ 

      ครูสวนใหญยังไม

นํากระบวนการPLC  

มาใชในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน 

- จัดใหมีการประชุม

วางแผนกําหนด

เปาหมายและวิธีการ

ดําเนินงานรวมกนั

โดยใชกระบวนการ

เรียนรูทาง (PLC) 

- กําหนดแผนงาน 

และดําเนินงานตาม

แผนอยางเปนระบบ 

นางถนอมศรี  

ตันติชัยวนิช 

หัวหนางาน

วิชาการ 

ไดดําเนินการ

ตามข้ันตอน

ของกิจกรรมท่ี

ลดความเส่ียง

สามารถลด

ความเส่ียงได

ระดับหนึ่งแต

ยังมีความ

เส่ียงอยู 

 



 
 

 

 

โรงเรียนบานชุมแสง 

      รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน    แบบติดตาม ปค. 5 

ณ วันท่ี 30 เดือนกันยายน  พ.ศ. 2563 

 

ภารกิจตามกฎหมายท่ี

จัดต้ังหนวยงานของรัฐ 

หรือภารกิจตามแผน 

การดําเนินการ 

หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีสําคัญ

ของหนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค 

ความเส่ียง 

 

 

 

 

การควบคุม

ภายใน 

ท่ีมีอยู 

 

 

 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 

 

ความเส่ียง 

ท่ียังมีอยู 

การปรับปรุงการ

ควบคุมภายใน 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

 

วิธีการติดตามและ 

สรุปผล                  

การประเมินผล/

ขอคิดเห็น 

2. กลุมบริหารงบประมาณ         

- การจัดทําคําขอ

งบประมาณ  

-การจัดซื้อ จัดจาง 

 

ผูรับผิดชอบยัง

ขาดการ

ประสานงาน                

การเปล่ียนแปลง

รูปแบบตางๆ  

 

- นิเทศติดตาม 

- .ใหความรู 

แนะนํา 

ผลการตรวจสอบสวน

ใหญถูกตอง มีเพียง

บางรายการยังมี

ขอบกพรอง 

-  ความตระหนักและ

ความละเอียดถ่ีถวนใน

การปฏิบัติงาน 

- สรางความตระหนัก

แกผูรับผิดชอบใน

การตรวจสอบ

เอกสารและทําความ

เขาใจในเรื่องท่ี

เกี่ยวของ                           

นางเรณู                  

    องคะเมลืองเมทนี 

หัวหนางานการเงิน 

 

 

 

 

-ตรวจสอบ ติดตาม

นิเทศ และให

ขอเสนอแนะ               

การดําเนินงานอยาง

ตอเนื่อง 

-ใหความรู ความ

เขาใจ และสราง

ตระหนักถึงความ

เสียหายท่ีจะเกิดข้ึน 

            



 
 

 

 

โรงเรียนบานชุมแสง 

รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 

ภารกิจตามกฎหมายท่ี

จัดต้ัง 

หนวยงานของรัฐหรือ

ภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการหรือภารกิจ

อื่นๆ ท่ีสําคัญของ

หนวยงาน 

ของรัฐ/วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง 

 

 

 

การควบคุม

ภายในท่ีมีอยู 

 

 

 

 

การประเมิน 

การควบคุมภายใน 

 

 

 

 

ความเสี่ยง 

ท่ียังมีอยู 

 

 

 

 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 

 

 

 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

 

 

 

 

วิธีการติดตามและ

สรุปผลการประเมิน 

/ขอคิดเห็น 

 

 

 

3. กลุมบริหารงานบุคคล 

- การนิเทศติดตามการ

พัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษาเพื่อใหครูไดรับ

การสงเสริมและพัฒนา

ตนเองอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

1. ครูขาดความ

กระตือรือรนใน

การพัฒนา

ตนเอง 

2. การ

ประชาสัมพันธ

และการ

ประสานงานยัง

ขาดความ

ตอเนื่อง 

3. การนิเทศ

 

- นิเทศติดตาม 

- สรุปผล

โครงการ 

  ครูและบุคลากรมี 

การพัฒนาตนเองยงัไม

เต็มตามศักยภาพ 

เนื่องจาก 

-  ครูอยูในวัยสูงอายุขาด

ความกระตือรือรนในการ

พัฒนาตนเอง 

- บุคลากรขาดความ

เขาใจในการพัฒนา

ตนเองเพื่อการ

พัฒนาการจัดการศึกษา

-  สงเสริม สนับสนุน

ใหครูไดมีการศึกษา

หาความรูดวยตนเอง

จากส่ือ

อิเล็กทรอนิกสใน

รูปแบบตางๆ 

-  ประชาสัมพันธ 

ส่ือสารใหความรู 

ความเขาใจ ในการ

พัฒนาตนเองอยาง

ตอเนื่อง 

- สงเสริมบุคลากรให

เขารวม

ประชุมสัมมนา เพื่อ

นํามาเปนแนว

ทางการดําเนินการ

จัดการศึกษาและ

การดําเนินงานใน

หนาท่ีรับผิดชอบ

อยางมีประสิทธิภาพ 

นางพัชรา  

  องคะเมลือง

เมทนี     

หัวหนางาน

บุคคล 

ติดตามจากรายงานการ

เขาอบรมพัฒนา และการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ผลการดําเนินงาน 

 -การเขาอบรมและพัฒนา 

ครูและบุคลากร 32 คน 

ไดเขารับการอบรมอยาง

นอย 1 โปรแกรม ทุกคน 

คิดเปน 100% 

-การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 

แบบติดตาม ปค.5 



 
ติดตามผลการ

พัฒนาของ

บุคลากร 

 

ใหมีคุณภาพ 

-  ขาดการนิเทศติดตาม

การพัฒนาคุณภาพการ

จัดการศึกษา 

 ดีเดน 20 คน คิดเปน  

68.96% 

ดีมาก 7 คน คิดเปน 

24.14 % 

ดี 2 คน คิดเปน 6.90 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
โรงเรียนบานชุมแสง 

รายงานการตดิตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ณ วันที่ 30 เดือนกนัยายน พ.ศ. 2563 

ภารกิจตามกฎหมายท่ี

จัดต้ังหนวยงานของรัฐ

หรือภารกิจตาม

แผนการดําเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆท่ีสําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง 

 

  

การควบคุม 

ภายในท่ีมีอยู 

 

 

การประเมินผล

ควบคุมภายใน 

 

ความเสี่ยง 

ท่ียังมีอยู 

 

 

                        

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 

หนวยงาน            

ท่ีรับผิดชอบ 

 

 

วิธีการติดตามและ

สรุปผล การ

ประเมินผล/

ขอคิดเห็น                                                                                                  

4. กลุมบริหารงานท่ัวไป              

ระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน 

วัตถุประสงค 

- เพื่อใหการจัดการ

ระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนมีประสิทธิภาพ

มากข้ึน 

 

1. การจัดทําเอกสาร 

แฟมงานยังไม

ครบถวน และเปน

ปจจุบัน 

2.ขาดการนิเทศ 

ติดตามและ

ประสานงานกับครูท่ี

ปรึกษาหัวหนาระดับ

และผูท่ีเกี่ยวของให

ดําเนินงานตามระบบ

ดูแลชวยเหลือ

นักเรียน 

1. จัดระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนใหถูกตองตามหลักการ

และนโยบายของสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาโดยใหผูท่ีเกี่ยวของ

ทุกฝายไดเขามามีสวนรวมในการ

จัด 

2.ช้ีแจงและทําความเขาใจกับครูท่ี

ปรึกษาหัวหนาระดับและผูท่ี

เกี่ยวของเกี่ยวกับการดําเนินงาน

ตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

กิจกรรมการ

ควบคุมท่ี

ปฏิบัติอยูจริง

สามารถลด

ความเสี่ยงไดใน

ระดับหน่ึงแต

ยังไมบรรลุ

วัตถุประสงค

ท่ีต้ังไว 

จากการดําเนินการ

งานท่ียังมีความ

เสี่ยงทําใหไมบรรลุ

วัตถุประสงค  ดังน้ี 

- เอกสารยังไม

ครบถวนและเปน

ปจจุบันยังลาชา

กวาปฏิทินการ

ดําเนินงาน 

-ครูผูรับผิดชอบ

โครงการเปนครู

บรรจุใหมยังขาด

ความเขาใจใน

ระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียน 

- อํานวยความ

สะดวกครูท่ีปรึกษา

ในการจัดทําเอกสาร

หลักการ และ

แบบฟอรมเกี่ยวกับ

การดําเนินงานใน

ระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน 

-ใหความรูกับครู

ผูรับผิดชอบโครงการ

ถึงแนวทางปฏิบัติ 

หัวหนางาน

บริหารท่ัวไป 

และหัวหนา

โครงการระบบ

ดูแลชวยเหลือ

นักเรียน 

 

1.จากการ

ตรวจสอบเอกสาร 

รายงานตามปฏิทิน

การดําเนินงาน 

2.รายงานผลการ

ดําเนินงานตาม

โครงการ 

ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 

2562 มีการ

ดําเนินงานระบบ

ดูแลชวยเหลือ

นักเรียนไดเปนไป

ตามวัตถุประสงค 

แบบติดตาม ปค.5 



 

                                                    

(ดร.ปรานอม  บํารุง) 

                                                    ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนบานชุมแสง 

                                                                                                                                วันท่ี  30  เดือน กันยายน  พ.ศ.2563 

 

ภารกิจตามกฎหมายท่ี

จัดต้ังหนวยงานของรัฐ

หรือภารกิจตาม

แผนการดําเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆท่ีสําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง 

 

  

การควบคุม 

ภายในท่ีมีอยู 

 

 

การประเมินผล 

การควบคุม

ภายใน 

 

ความเสี่ยง 

ท่ียังมีอยู 

 

 

                        

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 

หนวยงาน            

ท่ีรับผิดชอบ 

 

 

วิธีการติดตามและ

สรุปผล การ

ประเมินผล/

ขอคิดเห็น                                                                                                  

  3. สรุปขอมูลเกี่ยวกับระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียน เชน การคัด

กรองนักเรียน การเย่ียมบาน 

วิธีการและผลการดูแลชวยเหลือ

นักเรียนเปนภาพรวมของโรงเรียน

และรายงานผูบริหาร สถานศึกษา 

4. ควบคุมดูแลจัดทําสถิติ ขอมูล

การ มาเรียน ขาดเรียน มาสาย

ของนักเรียนใหเรียบรอยถูกตอง

เปนปจจุบันและดําเนินการ 

ติดตามแกไขพฤติกรรมของ

นักเรียนนักเรียนไปใชใหเกิดผล

ในทางปฏิบัติ 

     



 
แบบ ปค. 5 

งานบริหารวิชาการ 

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ณ วันท่ี 30  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2563 

 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง

หนวยงานของรัฐ 

หรือภารกิจตามแผน 

การดําเนินการ 

หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีสําคัญ

ของหนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค 

ความเส่ียง 

 

 

 

 

 

การควบคุมภายใน

ท่ีมีอยู 

 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 

 

 

 

 

 

ความเส่ียง 

ท่ียังมีอยู 

 

การปรับปรุงการ

ควบคุมภายใน 

 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

 

1.กลุมบริหารงานวิชาการ 

- ผลทดสอบระดับชาติยังตํ่า

กวาเกณฑของโรงเรียนท่ี

กําหนด 

 

 

 

 

- โครงการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 

- นิเทศติดตาม 

- สรุปผลสัมฤทธิ์ 

- จากการประเมินผลการ

ควบคุม พบวา กิจกรรม

การควบคุมท่ีท่ีปฏิบัติอยู

จริงสามารถลดความเส่ียง

ไดในระดับหนึ่ง  แตยังไม

บรรลุวัตถุประสงคท่ีต้ังไว 

 

จากการดําเนินการงาน 

พบวา ยังมีความเส่ียง 

ท่ีทําใหไมบรรลุ

วัตถุประสงค  คือ 

      -ครูสวนใหญยังไม

นํากระบวนการ PLC  

มาใชในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน 

-ผูเรียนขาดความ

รับผิดชอบ 

- จัดใหมีการประชุม

วางแผนกําหนด

เปาหมายและวิธีการ

ดําเนินงานรวมกนั

โดยใชกระบวนการ

เรียนรูทาง (PLC) 

- กําหนดแผนงาน 

และดําเนินงานตาม

แผนอยางเปนระบบ 

- ปลูกฝงใหผูเรียนมี

นางถนอมศรี ตันติชัยวนิช 

หัวหนางานวิชาการ 



 
ความรับผิดชอบใน

หนาท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แบบ ปค. 5 

 

งานบริหารงบประมาณ 

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ณ วันท่ี 30 เดือนกันยายน  พ.ศ. 2563 

 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง

หนวยงานของรัฐ 

หรือภารกิจตามแผน 

การดําเนินการ 

หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีสําคัญ

ของหนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค 

 

ความเส่ียง 

 

 

 

 

การควบคุมภายใน 

ท่ีมีอยู 

 

 

 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 

 

ความเส่ียง 

ท่ียังมีอยู 

การปรับปรุงการ

ควบคุมภายใน 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

 

2. กลุมบริหารงบประมาณ         

- การจัดทําคําขอ

งบประมาณ  

-การจัดซื้อ จัดจาง 

 

ผูรับผิดชอบยังขาด                    

การประสานงาน                

การเปล่ียนแปลง

รูปแบบตางๆ  

 

- นิเทศติดตาม 

- .ใหความรู แนะนํา 

ผลการตรวจสอบเอกสาร              

สวนใหญถูกตองมีเพียง              

บางรายการยังมีขอบกพรอง 

-  ความตระหนักและ

ความละเอียดถ่ีถวนใน   

การปฏิบัติงาน 

- สรางความตระหนัก

แกผูรับผิดชอบในการ

ตรวจสอบเอกสารและ

ทําความเขาใจในเรื่องท่ี

เกี่ยวของ             

 

               

นางเรณู องคะเมลืองเมทนี 

หัวหนางานการเงิน 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

แบบ ปค.5 

งานบริหารบุคคล 

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ณ วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2563 

ภารกิจตามกฎหมาย

ท่ีจัดต้ังหนวยงาน

ของรัฐหรือภารกิจ

ตามแผนการ

ดําเนินการหรือภาค

กิจอื่นๆ ท่ีสําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง การควบคุม

ภายในท่ีมีอยู 

การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงท่ียังมีอยู การปรับปรุงการ

ควบคุมภายใน 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

3.กลุมบริหารงาน

บุคคล 

- การนิเทศติดตาม

การพัฒนาคุณภาพ

การจัดการศึกษา

เพื่อใหครูไดรับการ

สงเสริมและพัฒนา

ตนเองอยางมี

ประสิทธิภาพ 

1.ครูขาดทักษะใน

การพัฒนาตนเอง 

2.การประชาสัมพันธ

และการประสานงาน

ยังขาดความตอเนื่อง 

 

- นิเทศติดตาม 

- สรุปผลโครงการ 

ครูและบุคลากรมีการ

พัฒนาตนเองยงัไมเต็ม

ตามศักยภาพเนื่องจาก 

- ครูบางสวนขาดทักษะ

ทางคอมพิวเตอรเพื่อใช

ในการพัฒนาตนเอง 

- บุคลากรขาดความ

เขาใจในการพัฒนา

ตนเองเพื่อการ

พัฒนาการจัดการศึกษา 

- สงเสริม สนับสนุน

ใหครูไดมีการศึกษา

หาความรูดวยตนเอง

จากส่ือในรูปแบบ

ตางๆ 

- ประชาสัมพันธ

ส่ือสารใหความรู 

ความเขาใจ ในการ

พัฒนาตนเองอยาง

ตอเนื่อง 

 

- สงเสริมบุคลากรให

เขารวม

ประชุมสัมมนา เพื่อ

นํามาเปนแนว

ทางการดําเนินการ

จัดการศึกษาและการ

ดําเนินงานในหนาท่ี

รับผิดชอบอยางมี

ประสิทธิภาพ 

นางพัชรา 

    องคะเมลืองเมทนี 

หัวหนางานบุคคล 



 
 

 

โรงเรียนบานชุมแสง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

 สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานสิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2563 

 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง 

หนวยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ  

ท่ีสําคัญของหนวยงาน 

ของรัฐ/วัตถุประสงค   

 

 

ความเสี่ยง 

 

 

 

 

 

การควบคุมภายในท่ีมีอยู 

 

 

 

 

 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 

 

 

 

ความเสี่ยง 

ท่ียังมีอยู 

 

 

 

 

การปรับปรงุ 

การควบคุมภายใน 

 

 

 

 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

 

 

 

กลุมบริหารงานทั่วไป 

   งานอาคารสถานท่ี 

          เพ่ือพัฒนา ปรับปรุงอาคาร

สถานท่ีในโรงเรียนใหเพียงพอ มีความ

ปลอดภัย ภูมิทัศน ภายในโรงเรียนมีความ

สวยงาม เหมาะสมกับสภาพแวดลอม การ

ใชประโยชนและเอ้ือตอการเรียนรู 

  
 

 

1. โรงเรียนกําลัง

ดําเนินการกอสรางอาคาร

หลังใหม แทนหลังเดิมท่ี

รื้อออกทําใหหองเรียน 

และหองปฏิบัติการตางๆ

ไมเพียงพอ 

2. การขนยาย และจัดเก็บ

วัสดุครุภัณฑตางมีความ

เสี่ยงในการชํารุด และสูญ

หาย 

 

1. ปรับปรุง และจัดสรางอาคารโรงฝกงาน

เดิมใหเปนหองเรียน และหองปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร  

2. ใชพ้ืนท่ีวางของลานกีฬาอเนกประสงค

เปนท่ีจัดเก็บไมจากการรื้อถอนอาคารเดิม 

3. แตงต้ังเวรยามรักษาการ 

กิจกรรมการควบคุมท่ี

กําหนดไวมีการปฏิบัติ

ซึ่งสามารถลดความ

เสี่ยงได แตยังไมบรรลุ

วัตถุประสงคท่ีกําหนด

ไว 

สภาพแวดลอมดูไม

สวยงาม และไม

ปลอดภัย มีความ

เสี่ยงจากการสูญ

หาย 

1. วางแผนในการ

พัฒนา ปรับปรุง

อาคารสถานท่ีให

พรอมตอการใชงาน 

สวยงาม และมีความ

ปลอดภัย 

2. จัดหางบประมาณ

ในการปรับปรุง 

กลุมบริหารงานท่ัวไป 

              

     

แบบ ปค. 5 



 
โรงเรียนบานชุมแสง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

 สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานสิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  พ.ศ.2563 

 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง 

หนวยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม

แผนการดําเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ  

ท่ีสําคัญของหนวยงาน 

ของรัฐ/วัตถุประสงค   

 

ความเสี่ยง 

 

 

 

 

การควบคุมภายในท่ีมีอยู 

 

 

 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 

 

ความเสี่ยง 

ท่ียังมีอยู 

 

 

การปรับปรงุ 

การควบคุมภายใน 

 

 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

 

 

สารสนเทศและการสื่อสาร 

    เพ่ือใหจัดทําขอมูลสารสนเทศ  ท่ี

ครอบคลุมเพียงพอสามารถนําไปใชใน

การบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

การจัดทําขอมูล 

สารสนเทศยังไม

ครบถวน ถูกตอง

และ 

เปนปจจุบัน 

1.ศึกษาวิเคราะหนโยบายและแผน

สารสนเทศและการส่ือสารของ สพฐ.

และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

2.ศึกษาวิเคราะหความตองการดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

ของสพป. และสถานศึกษา 

3.จัดทําแผนการดําเนินงาน 

4.มีการส่ือสารหลากหลายชองทาง 

กิจกรรมการควบคุมท่ี

กําหนดไวมีการปฏิบัติซึ่ง

สามารถลดความเสี่ยงได 

แตยังไมบรรลุวัตถุประสงค

ท่ีกําหนดไว 

การปฏิบัติงานไม

บรรลุวัตถุประสงค 

เน่ืองจาก 

บุคลากรยังขาด

ความรูและทักษะใน

การจัดระบบ

สารสนเทศ 

1. สงผูรับผิดชอบเขารับ

การอบรมเกี่ยวกับการ

จัดระบบสารสนเทศ 

2. ศึกษาดูงานเพ่ือฝกทักษะ

การจัดทําระบบสารสนเทศ

ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

กลุมบริหาร 

งานท่ัวไป 

 

 

 

 

 

                           
                                                                           ( ดร.ปรานอม  บํารุง) 

                                                       ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรียนบานชุมแสง 

                                                                                                                             วันท่ี  30 เดือนกันยายน พ.ศ.2563 

แบบ ปค. 5 

 


