
แบบติดตาม  ปค.๕ 
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 

รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 พ.ศ.  2563  
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ัง

หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ

ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

 1.กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
1.1  งานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนกิจกรรมแนะแนว 
        -   เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จัก
ตนเอง  และเป้าหมายในชีวิต 
 
 

1.ไม่มีหลักสูตร
หรือคู่มือส าหรับ
งานแนะแนว 
2.การสอนแนะ
แนวไม่มีทิศทางที่
แน่นอน 
3.กิจกรรมชุมนุม 

1.จัดคาบแนะแนวม.ต้น
และม.ปลาย 
2.มีการก ากับติดตามการ
จัดกิจกรรม 
 

1.ตรวจสอบจาก
การส่งปพ.5 
2.ตรวจสอบจาก
การส่งเอกสาร 
 

-  ขาดครูสอนแนะ
แนวโดยตรง 
 

- โรงเรียนควรมคีรู
สอนวิชาเอกแนะแนว
โดยตรง 
 

นางสาวกรรณิกา  
 พันธ์ุรักษ์ 

จากการติดตามเอกสารพบว่า 
-  มีการแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีดูแล 
-  มีการนิเทศก ากับติดตาม 
สรุปจากการด าเนินงานแก้ไขได้
แล้วการด าเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 
 

1.2 งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
1. เพ่ือให้มีการจัดการบริหาร
และงานสารสนเทศอย่างเป็น
ระบบ 
2. เพ่ือพัฒนามาตรฐาน
การศึกษา 
3. เพ่ือให้มีการตรวจสอบและ
ทบทวนคุณภาพการศึกษา 
4. เพ่ือประเมินคุณภาพ
การศึกษาอย่างเป็นระบบ 
5.  เพ่ือให้มีการรายงาน
คุณภาพการศึกษาประจ าป ี

-การนิเทศ
การศึกษาขาด
ความต่อเน่ืองและ
ไม่มีรูปแบบวิธีการ
ที่ชัดเจน 
 
 
-  การจัดท าข้อมูล
สารสนเทศของ
ฝ่ายต่างๆ 
ยังไม่เป็นปัจจุบัน 
 

- จัดท าปฏิทินการนิเทศที่
ชัดเจน 
 
 
 
 
 
- จัดระบบสารสนเทศที่มา
ของข้อมูลอย่างเพียงพอ
ต่อการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา 
 

1. สังเกตจาก
ความกระตือรือร้น 
ของบุคคลากรใน
การจัดการเรียน
การสอน 
2. ประเมินจาก
การปฏิบัติจริง 
-   สามารถ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาและสง่
รายงานคุณภาพ
การศึกษาประจ าปี  
ได้ตามต้นสังกัด
ก าหนด 

1. การนิเทศไม่
ต่อเน่ือง 
2.รูปแบบและ
วิธีการนิเทศยังไม่
ชัดเจน 
 
 
-   บุคลากรและ
ผู้รับผิดชอบ 
ในแต่ละฝ่ายงานยัง
ขาดความชัดเจนใน
การเก็บข้อมูลที่ 
จ าเป็นต้องใช้ 
 

1.  แต่งต้ัง
คณะกรรมการและ
วางแผนการนิเทศ 
2.จัดท าปฏิทินการ
นิเทศให้ชัดเจน 
-  ก าหนดบทบาท
หน้าท่ีให้บุคลากรของ
สถานศึกษาทุกคน
รวมทั้งผู้ รับผิดชอบ
ให้มีความเข้าใจในการ
จัดเก็บข้อมูล และ
ด าเนินงานตามท่ี
ก าหนดไว้อย่างอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

 
นางวันวิสา  ไชยตะมาตย์ 

จากการติดตามเอกสารพบว่า 
-  มีการแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีดูแล 
-  มีการนิเทศก ากับติดตาม 
สรุปจากการด าเนินงานแก้ไขได้
แล้วการด าเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 
จากการติดตามเอกสารพบว่า 
-  มีการแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีดูแล 
-  มีการนิเทศก ากับติดตาม 
สรุปจากการด าเนินงานแก้ไขได้
แล้วการด าเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 
 



 
 
 
 
 

แบบติดตาม  ปค.๕ 
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 

รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 พ.ศ.  2563  
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ัง

หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ

ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

1.3 งานทะเบียนนักเรียน 
    1.  เพ่ือจัดเก็บข้อมูล
นักเรียน  ม.1และม.4 ท่ีเข้า
ใหม่ 
    2.  เพ่ือให้นักเรียนสามารถ
จบหลักสูตรครบถ้วนตาม
ระเบียบ 

 -   การจัดเก็บ
ข้อมูลไม่ครบ
สมบูรณ์และมี
นักเรียนบางส่วน
จบไม่พร้อมรุ่น 

1.จัดเก็บข้อมูลให้ตรงเวลา
และครบถ้วนมากท่ีสุด 
2.วางแผนร่วมกัน
ด าเนินการแก้ไขปัญหา
นักเรียนมีผลการเรียน
บกพร่องร่วมกันกับงาน
วัดผล 

 - กิจกรรมที่
ควบคุมอยู่
สามารถลดความ
เสี่ยงได้ในระดับ
หน่ึงแต่ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ต้ัง
ไว้ 

 -  ยังมีนักเรียนติด 
0,ร,มส.  และไม่จบ
พร้อมรุ่น 

1.ประชุมวางแผนและ
ก าหนดเป้าหมาย  
เน้นการบูรณาการ
งานวิชาการ 
2.จัดให้มีปฏิทิน
ติดตามผลการ
ด าเนินงานอย่างเป็น
ระบบชัดเจน 

นางสาวณัฐชลัยย์ 
กงเพ็ชร 

จากการติดตามเอกสารพบว่า 
-  มีการแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีดูแล 
-  มีการนิเทศก ากับติดตาม 
สรุปจากการด าเนินงานแก้ไขได้
แล้วการด าเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบติดตาม  ปค.๕ 
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 

รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 พ.ศ.  2563  
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หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ

ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

 2.  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
2.1 งานพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
1. เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความรู้ความสามารถและ
ทักษะในการท างานให้มี
ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล 
2. เพ่ือให้ครูและบุคลากรมี
ความสามารถใช้เทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนการสอนอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
     
 

 

 
1. ครูขาดทักษะ
และความช านาญ
ในการใช้
เทคโนโลยี 
2. การคัดเลือก
บุคลากรเข้ารับ
การฝึกอบรมใน
โครงการ/
หลักสูตรต่างๆ 
3. การรายงานผล
การปฏิบัติงาน
ประจ าปีการศึกษา 
(SAR) 
 

 
1. การส่งเสริมใหค้รูใช้
เทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนการสอน 
2. การฝึกอบรมแต่ละ
โครงการ/หลักสูตรที่
โรงเรียนได้รับแจ้งจาก สพ
ม.23 หรือหน่วยฝึกอบรม 
ให้คัดเลือกผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมให้ตรงตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด 
3. บุคลากรทุกคนจะ
จัดท ารายงานผลการ
ปฏิบัติประจ าปีการศึกษา 
(SAR)  

 
1. การใช้
เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการ
สอนยังมีเฉพาะครู
บางส่วนเพราะครู
ยังขาดความรู้
ความช านาญใน
การใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม 
2. การอบรมแต่
ละโครงการ/
หลักสูตรจะเป็น
การอบรมของ
บุคลากรใน

 
1. ครูผู้สอนขาด
ทักษะและความ
ช านาญในการใช้
เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการ
สอน 
2. ครูที่เข้ารับการ
ฝึกอบรม ไม่
เหมาะสมหรือไม่ตรง
กับหลักสูตร และ
ลักษณะของงานที่
ปฏิบัติอยู่ เน่ืองจาก
ไม่ได้ใช้ข้อมูล
สารสนเทศเก่ียวกับ

 
1. จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการให้ครผูู้สอน
เรื่องการใช้เทคโนโลยี
ในการจัดการเรียน
การสอน 
2. จัดท าระบบ
ฐานข้อมูล ประวัติการ
ฝึกอบรม บุคลากรให้
เป็นปัจจุบัน เพ่ือ
สามารถน าข้อมูล
สารสนเทศด้าน
บุคลากรมาใช้
ประโยชน์ในการ
คัดเลือกบุคลากรเข้า

 
งานบุคลากร 
นางพรนิษา   ศิริบุร ี
นางสาวพิชญาภา   
อินธิแสง 
นายจักรกฤษ   เทบ ารุง 

 
 

 
จากการติดตามเอกสารพบว่า 
1.  มีการแต่งต้ังผู้รับผิดชอบตาม
ค าสั่งมอบหมายงานการปฏิบัติ
หน้าท่ีของโรงเรียนท่าแร่ศึกษา
ค าสั่งที่ 141/2563 ลงวันที่  16  
พฤษภาคม  2563 
2.  มีการจัดอบรมโครงการ OD 
เพ่ือพัฒนาบุคลากร 
3. บุคลากรในโรงเรียนจัดท า
รายงานผลการปฏิบัติงาน (SAR) 
   สรุปผลการด าเนินงาน
ครูผูส้อนบางส่วนขาดความ
ช านาญในการใช้เทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนการสอนและใน



  ส่วนย่อย ซึ่ง
บางครัง้ยังไม่ตรง
ตามความสามารถ
หรือคุณสมบัติที่
ก าหนด ท าให้ไม่
สามารถน ามา
ขยายผลการอบรม
ได้ 
 

บุคลากรเป็นเกณฑ์
ในการคัดเลือกผู้เข้า
รับการอบรม 
เน่ืองจากฐานข้อมูล
ประวัติการอบรม
ของบุคลากรไม่เป็น
ปัจจุบัน 
 

 

รับการฝึกอบรม  
3. จัดอบรมและจัดท า
แบบฟอร์มของ
รายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปี
การศึกษา (SAR) ให้
บุคลากร 

 

ข้อมูลประวัติการอบรมไม่เป็น
ปัจจุบัน  ซึ่งโรงเรียนควร
วางแผนปรับปรุงควบคุมภายใน
ต่อไป 
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ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุง 
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 2.  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
2.1 งานพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
1. เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความรู้ความสามารถและ
ทักษะในการท างานให้มี
ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล 
2. เพ่ือให้ครูและบุคลากรมี
ความสามารถใช้เทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนการสอนอย่าง

   
3. การจัดท า
รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน
ประจ าปีการศึกษา 
(SAR) ของ
บุคลากรครบ 100 
เปอร์เซ็นต์ 
 

 
 

 

 
 

 
งานบุคลากร 
นางพรนิษา   ศิริบุร ี
นางสาวพิชญาภา   
อินธิแสง 
นายจักรกฤษ   เทบ ารุง 

 
 

 
จากการติดตามเอกสารพบว่า 
1.  มีการแต่งต้ังผู้รับผิดชอบตาม
ค าสั่งมอบหมายงานการปฏิบัติ
หน้าท่ีของโรงเรียนท่าแร่ศึกษา
ค าสั่งที่ 141/2563 ลงวันที่  16  
พฤษภาคม  2563 
2.  มีการจัดอบรมโครงการ OD 
เพ่ือพัฒนาบุคลากร 
3. บุคลากรในโรงเรียนจัดท า



มีประสิทธิภาพ 
     
 

 

รายงานผลการปฏิบัติงาน (SAR) 
   สรุปผลการด าเนินงาน
ครูผูส้อนบางส่วนขาดความ
ช านาญในการใช้เทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนการสอนและใน
ข้อมูลประวัติการอบรมไม่เป็น
ปัจจุบัน  ซึ่งโรงเรียนควร
วางแผนปรับปรุงควบคุมภายใน
ต่อไป 
     

 

 
 
 
 
 
 
 

แบบติดตาม  ปค.๕ 
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 

รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 พ.ศ.  2563  
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ัง

หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ

ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

  2.2  งานวินัยและรักษา
วินัย 
เพ่ือให้บุคลากรได้ปฏิบัติหน้าท่ี
ของตนเองตามจรรณยาบรรณ
ทางวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง 

 
1. การมาปฏิบัติ
ราชการ 
2. การบันทึกเวร
ยามรักษาความ

 
1. โรงเรียนได้มีข้อก าหนด 
และมีระเบียบในการมา
ปฏิบัติราชการอย่าง
ชัดเจน 

 
1. บุคลากรไม่
ปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดของ
โรงเรียน 

 
1. บคุลากรบางส่วน
ยังมาปฏิบัติราชการ
สาย 
2. บุคลากรที่มา

 
1. ให้บุคลากรได้
ศึกษาและปฏิบัติตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ 
และจรรณยาบรรณ

 
นางพรนิษา  ศิริบุร ี
นางสาวพิชญาภา   
อินธิแสง 

 

 
จากการติดตามเอกสารพบว่า 
-  มีการแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีดูแล 
-  มีการนิเทศก ากับติดตาม 
    สรุปจากการด าเนินงานแก้ไข



และเหมาะสม เป็นแบบอย่าง
ที่ดีได้ 
 

 

ปลอดภัยใน
สถานที่ราชการ 

 

2. บุคลากรที่มาปฏิบัติ
หน้าท่ีเวรยามรักษาความ
ปลอดภัยในสถานที่
ราชการจะต้องบันทึกการ
ปฏิบัติหน้าท่ีให้เรียบร้อย 

2. บุคลากรยังขาด
การบันทึกการ
ปฏิบัติหน้าท่ีเวร
ยามรักษาความ
ปลอดภัยใน
สถานที่ราชการ 

ปฏิบัติหน้าท่ีเวรยาม
รักษาการณ์บางส่วน
ไม่บันทึกการปฏิบัติ
หน้าท่ีเวรยามให้เป็น
ปัจจุบัน 

วิชาชีพครูอย่าง
เคร่งครัด 
2. จัดท าแบบฟอร์ม
การบันทึกเวรยามฯ 
ให้ง่ายต่อการปฏิบัติ
ของครูเวร 

 

 
 

 
 

 

ได้แล้วการด าเนินงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบติดตาม  ปค.๕ 
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 

รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 กันยายน  พ.ศ.  2563  
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ัง

หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ

ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข้อคิดเห็น 



3.  กลุ่มงบประมาณและ
แผนงาน 
3.1  งานการเงิน 
    -  เพ่ือให้การบริหารงาน
ด้านการเงินสามารถ
ด าเนินการได้ทันตามก าหนด 
 

 
 
 

 

 
 
 
- บุคลากรที่ท า
หน้าท่ีไม่มีเวลาพอ
ในการปฏิบัติงาน  
และขาดความรู้
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
1.บุคคลากรท าหน้าท่ีใน
คาบว่าง และวันหยุดเสาร์-
อาทิตย์ 
2.จัดอบรบสัมมนางาน
บัญชีต่างๆ  สรรหา
บุคลากรที่มคีวามรู้และมี
เวลาเพียงพอ 
 

 
  
 
- บุคลากรมี
ความรู้และมีเวลา
ในการปฏิบัติงาน
เพ่ิมข้ึน 
 
 
 
 

 
 
 
-  บุคลากรที่ท า
หน้าท่ีไม่มีเวลาพอ
ในการปฏิบัติงาน
และขาดความรู้
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 

 
 
 
-  มีการจัดสรรคาบ
สอนให้เจ้าหน้าท่ีเงิน
ให้มีเวลาว่างจากการ
สอนให้ว่างติดกันเป็น
เวลาหลายคาบติดกัน 
 
 

 
 
 
นางปนัดดา   
ภัทรวงศ์วิสูตร 
 

 
 
 

 
 
 

จากการติดตามเอกสารพบว่า 
-  มีการแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีดูแล 
-  มีการนิเทศก ากับติดตาม 
    สรุปจากการด าเนินงานแก้ไข
ได้แล้วการด าเนินงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 
 

3.2  งานบัญชี 
    -  เพ่ือให้การบริหารงาน
ด้านการเงินการบัญชีสามารถ
ด าเนินการได้ตามก าหนดการ  
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิ 
คุ้มค่าเป็นไปตามระเบียบ 

 
 
 
-  หลักฐานการ
เบิกจ่ายส่งล่าช้า
ท าให้การลงบัญชี
ล่าช้า 
 

 
 
 
 - มีการก ากับติดตามเรื่อง
การส่งหลักฐานมีที่บัญชี 
 

 
  
 
- การส่งหลักฐาน
มาท่ีบัญชีเป็น
ปัจจุบันมากข้ึน 
 

 
 
 
-  หลักฐานการ
เบิกจ่ายส่งมาถึง
บัญชีได้ช้า 
 

 
 
 
- มีก าหนดการส่ง
หลักฐานชัดเจน 
และย้ าเรื่องการส่งให้
ทันเวลา 
 

 
 
 
นางสาวบุญยงค์   
ตาลวิลาส 

 
 
 

  จากการติดตามเอกสารพบว่า 
1.  มีการก ากับติดตามเรื่องการ
ส่งหลักฐาน 
2.  มีการติดตามหลักฐานมาท่ี
บัญชีเป็นปัจจุบันมากข้ึนแต่
หลักฐานการเบิกจ่ายเงินที่ส่ง
บัญชีล่าช้า   
  สรุปผลการด าเนินงานโรงเรียน
ควรวางแผนการปรับปรงุ
ควบคุมภายในต่อไป 
 

 

 
 

แบบติดตาม  ปค.๕ 
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 

รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 



 กันยายน  พ.ศ.  2563  
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ัง

หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ

ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

    3.3  งานพัสดุ 
-   เพ่ือให้การพัสดุปฏิบัติงาน
ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์
สามารถด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพคุ้มค่าเป็นไปตาม
ระเบียบ 

 
-  ผู้ปฏิบัติงานไม่
เพียงพอ 

 
-  มีการมอบหมายหน้าท่ี
ความรับผิดชอบให้ครูและ
บุคลากรอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนทันก าหนดการ 
 

 
-  การปฏิบัติงาน
บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมาย
เพ่ิมข้ึน 

 
 -  ผู้ปฏิบัติงานยัง
ขาดทักษะความ
ช านาญและความ
คล่องตัว 

 

 
 -  มีการจัดสรร
บุคลากรมาปฏิบัติ
หน้าท่ีเพ่ิมข้ึน 

 
นางสาวชบาไพร 
มนต์อินทร์ 
นางรัตนากรณ์  รักษา 
นายยอดเพชร  ฮังกาสี 
 

 
จากการติดตามเอกสารพบว่า 
-  มีการแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีดูแล 
-  มีการนิเทศก ากับติดตาม 
    สรุปจากการด าเนินงานแก้ไข
ได้แล้วการด าเนินงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

    3.4 งานแผนงาน 
- เพ่ือให้การเบิกจ่าย 
งบประมาณเป็นไปตาม 
แผนการเบิกจ่าย 
งบประมาณ 
 

 
- ไม่ด าเนินตาม
แผนที่ได้ต้ังไว้ 

 
- มีการจัดท าแผนการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 

 
- ความเสี่ยงลดลง
อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ 

 
- ไม่ด าเนินตามแผน
ที่ได้ต้ังไว้ 
- มีความล่าช้าใน
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

 
- จัดท าผลการ 
เบิกจ่ายงบประมาณ 

- มีการก าหนดแนว
ปฏิบัติที่ชัดเจนในการ 
เบิกจ่ายงบประมาณ 
- มีการแจ้งเตือนกลุ่ม 
เบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม
แผน 

 
นายนุรักษ์  บุญร่วม 

จากการติดตามเอกสารพบว่า 
- จัดท าผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
- มีการก าหนดแนวปฏิบัติที่
ชัดเจนในการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
- มีการแจ้งเตือนกลุ่มเมื่อ
เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน 
- มีการติดตามรายงานผลการ 
เบิกจ่ายงบประมาณ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบติดตาม  ปค.๕ 
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 

รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 กันยายน  พ.ศ.  2563  
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ัง

หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ

ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

4.  กลุ่มบริหารทั่วไป 
4.1 การพัฒนางานธุรการ/
งานสารบรรณ 
  -  เพ่ือให้ด าเนินการเก่ียวกับ
หนังสือราชการอย่างเป็น
ระบบ และถูกต้องตาม
ระเบียบงานสารบรรณ 

- งานสารบรรณ 
     ไม่เป็นระบบ 
 
 

-  เก็บรวบรวมงานใส่แฟ้ม - การจัดเก็บงาน 
เข้าแฟ้มไม่เป็น
หมวดหมู่ตาม
ประเภทของ
หนังสือราชการ 

- การสืบค้นหนังสือ
ราชการล่าช้าเป็น
อุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน 

1.  จัดเก็บหนังสือ
ราชการให้เป็นระบบ 
และถูกต้องตาม
ระเบียบงานสาร
บรรณ 
2.  นิเทศก ากับ
ติดตามงานธุรการ
อย่างต่อเน่ือง 

นางสาวจารุวรรณ   
ศรีชนกมาตา 

จากการติดตามเอกสารพบว่า 
-  มีการแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีดูแล 
-  มีการนิเทศก ากับติดตาม 
    สรุปจากการด าเนินงานแก้ไข
ได้แล้วการด าเนินงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

4.2 การพัฒนางานอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อม 
  -  เพ่ือให้โรงเรียนมี
บรรยากาศและสิง่แวดล้อมที่ดี
ไม่มีขยะ 

 

-  ขยะในโรงเรียน
จ านวนมากและส่ง
กลิ่นเหม็น 
 

1.  สร้างที่พักขยะ 
เพ่ือให้เพียงพอในการเก็บ
ขยะ 
2.  ขอความอนุเคราะห์
เทศบาลต าบลสามัคคี
พัฒนา อ าเภออากาศ
อ านวยเก็บขยะสัปดาห์ละ 
1  ครัง้ 

-  ปริมาณขยะใน
โรงเรียนลดลง 
 

-  ขยะที่ตกค้างจาก
การเก็บไม่หมด 
ท าให้ส่งกลิ่นเหม็น
ท าลายบรรยากาศ
และสิ่งแวดล้อม 
 

1. ซื้อถังขยะเพ่ิมเพ่ือ
พักขยะ 
2.  จัดท าที่คัดแยก
ขยะ เช่น ขวดน้ า 
และแก้วน้ าพลาสติก 
3.  ขอความ
อนุเคราะห์เทศบาล
ต าบลสามัคคีพัฒนา 
จัดเก็บขยะภายใน
โรงเรียนสัปดาห์ละ 2 
ครั้งในวันจันทร์และ
วันศุกร์สัปดาห์ถัดไจัด

นายไสว  วะสาร จากการติดตามเอกสารพบว่า 
-  มีการแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีดูแล 
-  มีการนิเทศก ากับติดตาม 
    สรุปจากการด าเนินงานแก้ไข
ได้แล้วการด าเนินงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 



เก็บ 1 ครัง้ คือวันพุธ 
โดยหมุนเวียนกันไป 
 

 
 
 
 
 

แบบติดตาม  ปค.๕ 
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 

รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 พ.ศ.  2563  
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ัง

หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ

ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

4.2 การพัฒนางานอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อม 
  -  เพ่ือให้โรงเรียนมี
บรรยากาศและสิง่แวดล้อมที่ดี
ไม่มีขยะ 

 

-  ขยะในโรงเรียน
จ านวนมากและส่ง
กลิ่นเหม็น 
 

1.  สร้างที่พักขยะ 
เพ่ือให้เพียงพอในการเก็บ
ขยะ 
2.  ขอความอนุเคราะห์
เทศบาลต าบลสามัคคี
พัฒนา อ าเภออากาศ
อ านวยเก็บขยะสัปดาห์ละ 
1  ครัง้ 

-  ปริมาณขยะใน
โรงเรียนลดลง 
 

-  ขยะที่ตกค้างจาก
การเก็บไม่หมด 
ท าให้ส่งกลิ่นเหม็น
ท าลายบรรยากาศ
และสิ่งแวดล้อม 
 

4. สร้างวินัยในการทิ้ง
ขยะให้ถูกที่ให้กับ
นักเรียน  
 

นายไสว  วะสาร จากการติดตามเอกสารพบว่า 
-  มีการแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีดูแล 
-  มีการนิเทศก ากับติดตาม 
    สรุปจากการด าเนินงานแก้ไข
ได้แล้วการด าเนินงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

4.3. พัฒนาน้ าด่ืมน้ าใช้เพ่ือ
อุปโภคและบริโภค 
  -  เพ่ือให้มีน้ าด่ืมน าใช้ใน
โรงเรียนเพียงพอต่อการ
อุปโภคและบริโภค 

 

-  การขาดแคลน
น้ าด่ืมน้ าใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค 

1.  ต่อน้ าประปาจาก
ชุมชนต าบลโพนงาม 
2. ซื้อน้ าด่ืมจากภายนอก 
 

โรงเรียนมีน้ าด่ืม
น้ าใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค 
 

1.  น้ าด่ืมน้ าใช้ไม่
เพียงพอในการ
อุปโภคและบริโภค 
2.  สิ้นเปลือง
งบประมาณใน 
การซื้อน้ าด่ืมจาก
ภายนอก 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบน้ าประปาใน
โรงเรียนให้อยู่ใน
สภาพใช้งานได้ดี มี
ประสิทธิภาพ  
มีน้ าประปาใช้อย่าง
เพียงพอ  
 

นายไสว  วะสาร จากการติดตามเอกสารพบว่า 
-  มีการแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีดูแล 
-  มีการนิเทศก ากับติดตาม 
    สรุปจากการด าเนินงานแก้ไข
ได้แล้วการด าเนินงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 



  4.4. พัฒนาร่องน้ าใน
โรงเรียน 
  -  เพ่ือให้ระบายน้ าได้สะดวก
รวดเร็ว 
  

1.  น้ าท่วมถนน
หน้าอาคารเรียน 
2.  น้ าท่วมอาคาร
เรียนชั้นล่าง 
     

-  ท าความสะอาดร่อง
ระบายน้ าเพ่ือ 
ไม่ให้ท่อระบายน้ าอุดตัน 
 
 

- น้ าไหลสะดวก
ข้ึนแต่ถ้าฝนตก
หนัก 
น้ ายังท่วมถนน
หน้าอาคาร 
 
 

1. ร่องระบายน้ า
แคบเกินไป  
2.  ท่อระบายน้ า
ช ารุดท าให้ดินพังทับ
ถมเกิดการอุดตัน 
เวลาฝนตกน้ าไหลไม่
สะดวก 
 
 

1.  ขุดลอกและขยาย
ร่องน้ าให้กว้างข้ึน
เพ่ือให้น้ าไหลสะดวก
รวดเร็ว 
2.  ซ่อมแซมท่อน้ าท่ี
ช ารุดให้มีสภาพคงทน
ถาวร  ท าความ
สะอาดไม่ให้ดินอุดตัน 
เพ่ือให้ระบายน้ าได้
สะดวกรวดเร็ว  

นายไสว  วะสาร ด าเนินการขุดลอกและขยายร่อง
น้ าให้กว้างข้ึน  ท าความสะอาด
ร่องระบายน้ า  ท าให้น้ าไหล
สะดวกข้ึน 
 

 

แบบติดตาม  ปค.๕ 
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 

รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 พ.ศ.  2563  
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ัง

หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ

ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

  4.5 การจัดท าวารสาร
ประชาสัมพันธ์ 
 - เพ่ือประชาสัมพันธ์ผลงาน 
ที่โรงเรียนได้รับรางวัลกิจกรรม
ที่โรงเรียนด าเนินการ  

- การด าเนินงาน
ไม่สม่ าเสมอ 

- ประชาสัมพันธ์ผลงาน  
ที่โรงเรียนได้รับรางวัล
กิจกรรมทีโ่รงเรียน
ด าเนินการในเว็ปไซส์ของ
โรงเรียน  

- ประสานงาน
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับฝ่ายงาน 
บุคลากร นักเรียน 
และชุมชน ได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- ระยะเวลาท่ีมี
จ ากัดในการ
ประสานงานท าให้
การประสานงาน
เป็นไปอย่างรวดเร็ว  
บุคลากรบางท่าน
อาจไม่ทันต่อข้อมูล 

- จัดให้มีการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารให้
หลากหลายช่องทาง
มากข้ึน 

นางอรอนงค์   
จามน้อยพรหม 

จากการติดตามเอกสารพบว่า 
-  มีการแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีดูแล 
-  มีการนิเทศก ากับติดตาม 
    สรุปจากการด าเนินงานแก้ไข
ได้แล้วการด าเนินงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบติดตาม  ปค.๕ 
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 

รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 พ.ศ.  2563  
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ัง

หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ

ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

5.  กลุ่มบริหารงานกิจการ
นักเรียน 
5.1 งานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
-เพ่ือให้นักเรียนมีความ
ตระหนักในโทษและพิษภัย

-ขาดน้ ายาตรวจ
ปัสสาวะ 
-สิทธิเด็กและ
เยาวชน 
-การติดตาม  
บ าบัด  รักษา 

-มีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบ 
-มีการก ากับติดตามเป็น
ระยะๆ 
 

-มีการก ากับ
ติดตามตลอดเวลา 
 
 
 
 

ยังมีนักเรียน
บางส่วนที่ยัง
เก่ียวข้องกับ 
สิ่งเสพติด 
 
 

-การก ากับติดตามให้
มากข้ึน 
-ให้ภาคีเครือข่าย
ชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

นายอาภันตรา  แสงวงศ์ 
 
 
 
 
 

จากการติดตามเอกสารพบว่า 
-  มีการแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีดูแล 
-  มีการนิเทศก ากับติดตาม 

    สรุปจากการด าเนินงาน
แก้ไขได้แล้วการด าเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 



ของยาเสพติด 
-เพ่ือให้โรงเรียนปลอดยาเสพ
ติดและอบายมุข 
-เพ่ือจะได้ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนทันท่วงที  
-เพ่ือเป็นสถานศึกษาต้นแบบ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

5.2  งานระบบดูแลช่วย
นักเรียน 
-เพ่ือพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
-เพ่ือได้ช่วยเหลือนักเรียนที่มี
ปัญหาได้ทันเวลา 
 
 
 
 
 

 
-ครูที่ปรึกษาดูแล 
เอาใจใส่นักเรียน
ไม่ครบ 100% 
-นักเรียนไม่มี
ความรับผิดชอบ 
ขาดความ
กระตือรือร้น 
 
 

 
-มีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการรับผิดชอบ 
-ออกเย่ียมบ้านนักเรียน
ทุกคน 
 
 
 
 
 

 
-มีการก ากับ
ติดตามทุกภาค
เรียน 
 
 
 
 
 
 
 

 
-นักเรียนที่มีฐานะ
ยากจนแต่ไม่ได้รับ
การดูแลอย่างเต็มที่ 
-ครูที่ปรึกษาต้อง
เอาใจใส่นักเรียน
เพ่ิมมากข้ึน 
 
 
 
 

 
-  เพ่ิมครูที่ปรึกษา
ห้องละ 2 คน 
-  ให้ครูที่ปรึกษาเอา
ใจใส่นักเรียนมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 

 
นายณัฐชาติ    
ลือแสน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากการติดตามเอกสารพบว่า 
-  มีการแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีดูแล 
-  มีการนิเทศก ากับติดตาม 

    สรุปจากการด าเนินงาน
แก้ไขได้แล้วการด าเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบติดตาม  ปค.๕ 
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 

รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 พ.ศ.  2563  
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ัง

หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ

ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข้อคิดเห็น 



5.3  งานพัฒนาระเบียบวินัย
และส่งเสริมคุณธรรม  
จริยธรรม 
- เพ่ือให้นักเรียนมีระเบียบ
วินัยมากข้ึน 
- เพ่ือการควบคุมดูแลนักเรียน
ได้ง่าย 
- นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม 
- เป็นนักเรียนที่ดี เก่งและอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

- นักเรียนไม่มี
ระเบียบวินัย 

-  มีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการรับผิดชอบ 
-  มีการประชุมชี้แจงแนว
ปฏิบัติ 

- มีการก ากับ 
ติดตาม 

- ขาดการก ากับ 
ติดตามอย่าง
ต่อเน่ือง 

- มีการประชุม
คณะกรรมการอย่าง
ต่อเน่ือง 
- มีการกับ ติดตาม
มากข้ึน 

นายประวัติ  คุณแสน จากการติดตามเอกสารพบว่า 
1. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ
รับผิดชอบ 
2.  มีการประชุมชี้แจงแนว
ปฏิบัติของโรงเรียน 
3.  มีการก ากับติดตาม 
  สรุปผลการด าเนินงาน 
นักเรียนส่วนใหญ่มีระเบียบวินัย
มากข้ึนแต่พบว่านักเรียน
บางส่วนยังไม่มีระเบียบวินัย  
เพราะผู้รับผิดชอบขาดการ
ก ากับติดตามอย่างต่อเน่ือง
โรงเรียนควรวางแผนปรับปรุง
ควบคุมภายในต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบติดตาม  ปค.๕ 
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 

รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 พ.ศ.  2563  
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ัง

หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ วิธีการติดตามและสรุปผลการ

ประเมิน/ข้อคิดเห็น 



แผนการด าเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ
ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

5.4   งานโรงเรียนปลอด
บุหรี่ 
- เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะ 
กระบวนการและรู้เท่าทันโทษ
และพิษภัยของบุหรี่ 
- เพ่ือให้นักเรียนห่างไกลจาก
สิ่งเสพติด 

- ยังมีนักเรียน
บางส่วนสูบบุหรี่
อยู่ 

- มีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการรับผิดชอบ 
 

- มีการก ากับ 
ติดตาม 

-  ขาดการติดตาม
อย่างเป็นระบบ 
- ขาดความจริงจัง 

- มีการประชุม
คณะกรรมการอย่าง
ต่อเน่ือง 
- มีการกับ ติดตาม
มากข้ึน 

นายอาภันตรา  
 แสงวงศ ์

จากการติดตามเอกสารพบว่า 
1. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ
รับผิดชอบ 
2.  มีการก ากับติดตาม 
  สรุปผลการด าเนินงาน
โรงเรียนปลอดบุหรี่  ผลปรากฏ
ว่ายังมีนักเรียนบางส่วนสูบบุหรี่  
เพราะผู้รับผิดชอบขาดการ
ติดตามอย่างเป็นระบบ  การ
ด าเนินงานยังไม่ต่อเน่ือง  
โรงเรียนควรวางแผนปรับปรุง
ควบคุมภายในต่อไป 

 
 

        ลงช่ือ  สิบเอก   
                          (เกษมศักดิ์  ทองสุ) 

                   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
 


