
  



 
ค าสั่งโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๒ ก าแพงเพชร 

                                                           ที ่ ๒๘๘/ ๒๕๖๒ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการระบบควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

............................................................................... 
 

 เพ่ือให้การบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมถึงการดูแล  และรักษา
ทรัพย์สิน การป้องกัน หรือลดความผิดผลาด  ความเสียหาย  การรั่วไหล  การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตของหน่วยรับตรวจ  จึง
ขอแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการควบคุมภายใน ซึ่งประกอบด้วย  
 

๑.คณะกรรมการอ านวยการ   มีหน้าที่   ก าหนดวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในส่งเสริมสนับสนุน 
ให้ค าแนะน า ดูแล ก ากับติดตามระบบควบคุมภายใน และการรายงานแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของกลุ่มงาน  
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน   ประกอบด้วย 

๑. นายโชคชัย  เทพสุริยวงศ์     ผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
๒. ว่าที่ร้อยตรีศุภสิทธิ์   มรกฎ      หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป  กรรมการ 
๓. นางวรวีร์     มรกฏ    หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล       กรรมการ 
๔. นางนงลักษณ์    สุขสวัสดิ์  หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ     กรรมการ 
๕. นายครรชิต    กอเฮง   หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ          กรรมการ 
๖. นางสาวจิราภรณ์   มีเรือง   เจ้าหน้าที่พัสดุ   กรรมการและเลขานุการ 

 

 ๒.คณะท างานจัดวางระบบควบคุมภายใน  มีหน้าที่  จัดวางระบบและปฏิบัติตามระบบควบคุมภายใน 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน จัดให้มีการประเมินองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน ภายในกลุ่ม และประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง วางแผนปรับปรุง แก้ไขจุดอ่อนของระบบ ด าเนินการ
ตามแผนปรับปรุง ติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 ๑.นางนาฏชนก  สิงห์วี   เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารวิชาการ        ประธานกรรมการ 

๒.นางสาวสุรรัตน์ บุญประสิทธิ์  เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล      กรรมการ 
 ๓.นางสาวหม้านฟ้า วงศ์ทองใบใหญ่  เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงบประมาณ   กรรมการ 
 ๔.นายสุริยัน  เชื้อบุญมี  เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารทั่วไป  กรรมการ 

๕.นางศรีไพร  พันธ์โนราช  เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงบประมาณ   กรรมการและเลขานุการ  

๓.คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการประเมินระบบควบคุมภายใน  มีหน้าที่ประเมินผลการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปย.๒)  ประเมินองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๑)  สรุปผลการประเมิน 
ข้อเสนอแนะ และจัดท า ปอ.๓, ปอ.๒ และ ปอ.๑ และรายงาน ปอ.๑ ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและส านักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน  ประกอบด้วย 
 ๑.นางนงลักษณ์  สุขสวัสดิ์  หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ      กรรมการ 

 ๒.นางสาวหม้านฟ้า วงศ์ทองใบใหญ่  เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงบประมาณ   กรรมการ 
 ๓.นางศรีไพร  พันธ์โนราช  เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงบประมาณ   กรรมการ 
 ๔.นางสาวจิราภรณ์   มีเรือง   เจ้าหน้าที่พัสดุ    กรรมการและเลขานุการ 

 



 
ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งด าเนินการตามค าสั่งที่ก าหนด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ และ

บังเกิดผลดีกับทางราชการต่อไป 
 

   สั่ง   ณ  วันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
                                         

(นายโชคชัย  เทพสุริยวงศ์) 
                             ผู้อ านายการโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๒ ก าแพงเพชร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบ ปค.1 
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

 
เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
 
 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 ก าแพงเพชร ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานส าหรับสิ้นสุดปี วันที่ 30 
เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีการที่หน่วยงานก าหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของภาครัฐ พ.ศ.
2561  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายในด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ  ด้านการรายงานที่เกี่ยวข้องกับการเงิน  และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้  
ทันเวลา  และโปร่งใสรวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
 จากผลการประเมินดังกล่าวโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 ก าแพงเพชร  เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมี
ความเพียงพอปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงกรคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.2561  ภายใต้การก ากับดูแลของเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 อย่างไรก็ดี  มีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ สรุปได้ดังนี้ 
 1.ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
  1.1.ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
   1.1.1 บุคลากรส่วนใหญ่มีประสบการณ์น้อยจึงท าให้ขาดความเชี่ยวชาญในการแนะแนวเท่าท่ีควร 
  1.2.การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
   1.2.1 โรงเรียนได้มีการก ากับติดตามและรายงานผลเป็นระยะ 
 2.กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
  2.1.ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 

  2.1.1คลากรได้ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนแต่เครือข่ายทางการศึกษาของ
โรงเรียนยังมีน้อย และไม่ได้น ามาใช้ให้ เป็นประโยชน์ ต่อการจัดการศึกษา 

 2.2 การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
   2.2.1จัดสร้างเครือข่ายประกันคุณภาพระดับกลุ่มโรงเรียน รวบรวมข้อมูล ร่วมกิจกรรม และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นระหว่างโรงเรียนและชุมชน 
 3.กลุ่มงานงบประมาณ 
  3.1.ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
   3.1.1การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระบบตามขั้นตอน 

 3.2 การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
   3.2.1ประชุมอบรมชี้แจงรายระเอียดงานด้านต่างๆเพ่ือเพ่ิมความเข้าใจในตัวงานให้แก่บุคลากรมาก
ยิ่งขึ้นหัวหน้าฝ่ายงานมีการตรวจสอบงานในด้านต่างๆ ที่ได้มอบหมายให้บุคลากรท า 
  
 
 
 
 
 



 
 4.กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
  4.1.ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
   4.1.1ครูมีการย้ายกรณีพิเศษท าให้ขาดอัตราก าลังคน 

 4.2 การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
   4.1.2ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูที่เก่ียวข้องมีการชี้แจงนโยบายเพื่อเป็นแนวให้บุคลากรทุกฝ่าย
ร่วมรับผิดชอบมีการขออัตราจ้างจากส านักงานเขตพ้ืนที่เพ่ือทดแทนต าแหน่งที่ขาด 

ลายมือชื่อ 
 

(นายโชคชัย  เทพสุริยวงศ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 ก าแพงเพชร 

    30 กันยายน 2562 
  



แบบ ปค.4 
โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 ก าแพงเพชร 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30   เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 

 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
1.1 มอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับบุคลากร 
 1.2 ผู้บริหารติดตาม ดูแล ก ากับ และ 
      ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
1.3 มีการติดต่อ สื่อสารแบบสองทาง 

-แต่ละกลุ่มงาน  มีการมอบหมายงานตามหน้าที่ความจ าเป็น  จึงท า
ให้บางกลุ่มงานมีการมอบหมายงานที่ไม่ตรงตามความสามารถ และ
ความเหมาะสมของผู้ปฏิบัติงาน 

2. การประเมินความเสี่ยง 
2.1 มีการก าหนดเป้าหมายขององค์กร 
2.2 องค์กรมีแผนงานที่บุคลากรรับทราบอย่าง
ทั่วถึง 
2.3 มีการระบุความเสี่ยงอย่างเป็นทางการ 
   และท่ีชัดเจน 

-  ทางแต่ละกลุ่มงานมีการติดตามงานท่ีได้รับมอบหมายไปเป็น
อย่างดี  เพ่ือจะได้ตรวจสอบความถูกต้อง  ในแต่ละครั้งจะมีการ
วางแผนงานก่อนมีการปฏิบัติและมีการชี้แจงงานในด้านต่างๆ  
ให้บุคลากรทราบอย่างทั่วถึง  เพ่ือป้องกันความผิดพลาดจาก
การท างานหรือให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด   

- ความเสี่ยงของสายงานเช่น  งานบางฝ่ายยังขาดบุคลากรที่มี
ความช านาญ  เฉพาะด้านและเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้
ความสามารถ  เช่นงานพัสดุและงานการเงิน 

3. กิจกรรมการควบคุม 
3.1 องค์กรมีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงในทุก
ภารกิจ 
3.2 มีการสอบทานผลการด าเนินงานโดย
หัวหน้ากลุ่มงานและโดยผู้บริหาร 
3.3 องค์กรมีคู่มือปฏิบัติงานที่ตรงต่อการปฏิบัติ
ภารกิจ 

-ขาดการสอบถามกิจกรรมการควบคุมให้เป็นปัจจุบัน 
-  ในแต่ละกลุ่มงานของตนจะมีการบริหารงานที่แต่ต่างกันไป  จะมี
การควบคุมดูแล  เฉพาะกลุ่มงานของตน  จึงท าให้งานในบางส่วนขาด
การประสานงานที่ดี  และอาจเกิดความล้าช้าในการท างาน 
 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
4.1 องค์กรมีการสื่อสาร เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
ได้แก่ คอมพิวเตอร์และบริการอินเตอร์เน็ต 
4.2 องค์กรมีการจัดกระท าข้อมูลให้เป็น
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 

-โรงเรียนมีสารสนเทศท้ังภายในและภายนอกท่ีเป็นประโยชน์ต่อ 
การบริหารจัดการ แต่ยังขาดระบบการดูแลบ ารุงรักษาเทคโนโลยี
(คอมพิวเตอร์)ที่ดี  ในบางกลุ่มงานยังขาดการจัดเก็บเอกสารให้เป็น
ระเบียบและบางฝ่ายงานยังไม่ได้มีการใช่ระบบสารสนเทศเข้ามาช่วย
ในการท างานท างานเท่าท่ีควร 

5. การติดตามประเมินผล 
5.1 มีการติดตามและประเมินโครงการทั้งใน 
           ระยะครั้งปี และสิ้นสุดโครงการ 
 5.2 มีการน าเสนอผลการด าเนินงานโดย 
เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน 

-องค์กรมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปในทิศทางตามแผนงานที่ทาง
โรงเรียนก าหนด  โดยให้หัวหน้ากลุ่มงานแต่ละฝ่ายท าหน้าที่
รับผิดชอบและดูแลกิจกรรมภายในฝ่ายงานของตนเอง 
 

 
 



สรุปผลการประเมิน 
 ปัจจัยสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร และการ
ติดตามประเมินผลช่วยท าให้การควบคุมภายในที่มีอยู่มีประสิทธิภาพ อันได้แก่ มอบหมายอ านาจหน้าที่ ให้กับบุคลากร 
ผู้บริหารติดตาม ดูแล ก ากับ และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร มีการติดต่อ สื่อสารแบบสองทาง มีการก าหนด
เป้าหมายขององค์กร องค์กรมีแผนงานที่บุคลากรรับทราบอย่างทั่วถึง มีการระบุความเสี่ยงอย่างเป็นทางการและชัดเจน 
องค์กรมีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงในทุกภารกิจ มีการสอบถามผลการด าเนินงานโดยหัวหน้ากลุ่มงานและผู้บริหาร องค์กรมี
คู่มือปฏิบัติงานที่ตรงต่อการปฏิบัติภารกิจ องค์กรมีการสื่อสาร เทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้แก่ คอมพิวเตอร์และบริการ
อินเตอร์เน็ตองค์กรมีการจัดกระท าข้อมูลให้เป็นสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา มีการติดตามและประเมินโครงการทั้ง
ในระยะครั้งปี และสิ้นสุดโครงการ มีการน าเสนอผลการด าเนินงานโดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน  และ
องค์กรมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปในทิศทางตามแผนงานที่ทางโรงเรียนก าหนด  โดยให้หัวหน้ากลุ่มงานแต่ละฝ่ายท า
หน้าที่รับผิดชอบและดูแลกิจกรรมภายในฝ่ายงานของตนเอง 
 
 อย่างไรก็ตามยังมีสิ่งที่ต้องปรับปรุง ได้แก่ องค์กรยังไม่วางมาตรการในการบริหารจัดการกับบุคลากรที่ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามนโยบายหรือวิธีปฏิบัติที่ก าหนด ขาดการสอบถามกิจกรรมการควบคุมให้เป็นปัจจุบัน และขาดการ
ประสานงานที่ดีภายในโรงเรียน  ท าให้เกิดความล้าช้าไปบ้างในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ และการมอบหมายงานให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานที่ยังไม่ตรงตามความสามารถและความเหมาะสมของแต่ละกลุ่มงานและปัญหาส าคัญที่เกิดขึ้นคือ  มีการย้ายงาน
ใหม่เนื่องจากครูได้มีการย้ายโรงเรียนจึงท าให้ต้องมีการปรับภาระงานใหม่และนอกจากงานด้านการสอนที่มากอยู่แล้วยังต้องมี
การรับงานพิเศษอ่ืนๆ  อีกด้วย 

 
 

ลงชื่อ     ผู้รับรอง 
(นายโชคชัย  เทพสุริยวงศ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 ก าแพงเพชร 
30 กันยายน 2562 

  



แบบ ปค.5 
ฝ่ายบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 ก าแพงเพชร 

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30   เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจ

อ่ืนๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 
 
 

การควบคุมภายในที่
มีอยู่ 

 
 
 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่มีอยู่ กาปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แนะแนวและศึกษาต่อ 
วัตถุประสงค์ 
1 เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดบริการ
แนะแนวให้ครบ  5  ด้าน 

2 เพื่อให้สภาพห้องเรียน 
และอาคารสถานที่ได้รับ
การดูแลพร้อมใช้งานได้อยู่
เสมอ 

3 เพ่ือส่งเสริมให้เกิดเจตคติ
ที่ดีต่อการปฏิบัติงานและ
การเรียนการสอนกิจกรรม
แนะแนว  

 
- บุคลากรส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์น้อยจึง
ท าให้ขาดความ
เชี่ยวชาญในการแนะ
แนวเท่าท่ีควร 

 
- โรงเรียนได้มีการ
ก ากับติดตามและ
รายงานผลเป็นระยะ  

 
- การก ากับติดตาม 
รายงานตรวจสอบ 
- จัดอบรมให้ความรู้
เพ่ิมเติม 

 
- บุคลากรส่วนใหญ่ขาด
ความเชี่ยวชาญในการแนะ
แนว 

 
-โรงเรียนได้มีการให้ท า
คู่มือการแนะแนวให้
เป็นไปตาม
กระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนด 

 
ฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ 

 

 
 

 
 

ลงชื่อ 
(นายโชคชัย  เทพสุริยวงศ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 ก าแพงเพชร 
30 กันยายน 2562 

 



แบบ ปค.5 
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไปโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 ก าแพงเพชร 

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30   เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 

 
         
        ลงชื่อ 

(นายโชคชัย  เทพสุริยวงศ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 ก าแพงเพชร 

30 กันยายน 2562 

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจ

อ่ืนๆ ท่ีส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 
 
 

การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
 
 
 

การประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

ความเสี่ยงที่มีอยู่ กาปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

  การส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
วัตถุประสงค์ 
        เพ่ือรวมและสร้าง
เครือข่ายทางการศึกษาที่มี
ความพร้อมให้การ
สนับสนุนการบริหารจัด
การศึกษาในโรงเรียน 

-บุคลากรได้ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน
กับชุมชนแต่เครือข่ายทาง
การศึกษาของโรงเรียนยังมีน้อย  
และไม่ได้น ามาใช้ให้ เป็น
ประโยชน์  ต่อการจัดการศึกษา 

-บุคลากรได้ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชนแต่
เครือข่ายทางการศึกษา
ของโรงเรียนยังมีน้อย  
และไม่ได้น ามาใช้ให้ เป็น
ประโยชน์  ต่อการจัด
การศึกษา 

- จัดสร้างเครือข่ายประกนั
คุณภาพระดับกลุ่มโรงเรียน 
- รวบรวมข้อมูล ร่วมกิจกรรม  
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความ
คิดเห็นระหว่างโรงเรียนและ
ชุมชน 

-ขาดเครือข่ายที่
เข้มแข็ง 

 
 

- จัดสร้างเครือข่าย
ประกันคุณภาพ
ระดับกลุ่มโรงเรียน 
- รวบรวมข้อมูล 
ร่วมกิจกรรม และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ความคิดเห็น
ระหว่างโรงเรียน
และชุมชน 

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

 



แบบ ปค.5 
กลุ่มงานงบประมาณโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 ก าแพงเพชร 

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30 เดือน กันยายน   พ.ศ. 2562 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 
 
 

การควบคุมภายในที่
มีอยู่ 

 
 
 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่มีอยู่ กาปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เรื่อง งานพัสดุ และครุภัณฑ์ 
และงานด้านการเงิน 
วัตถุประสงค์ 
 -เพ่ือเพ่ิมความรู้ในด้านต่างๆ  
ของฝ่ายงานที่บุคลากรได้รับ
มอบหมาย 
 

-การจัดหาพัสดุไม่เป็นไป
ตามระบบตามข้ันตอน 

-ประชุมชี้แจงให้
ความรู้  แก่บุคลากร
ในโรงเรียนอบรมให้
ความรู้แก่บุคลากรที่
ได้รับมอบหมายงาน 

-ประชุมอบรมชี้แจงรายระ
เอียดงานด้านต่างๆเพ่ือ
เพ่ิมความเข้าใจในตัวงาน
ให้แก่บุคลากรมากยิ่งข้ึน 
-หัวหน้าฝ่ายงานมีการ
ตรวจสอบงานในด้านต่างๆ  
ที่ได้มอบหมายให้บุคลากร
ท า 

-การจัดหาพัสดุไม่เป็นไป
ตามระบบตามขั้นตอน 

-ประชุมอบรมชี้แจง
รายระเอียดงาน
ด้านต่างๆเพ่ือเพ่ิม
ความเข้าใจในตัว
งานให้แก่บุคลากร
มากยิ่งขึ้น 
-หัวหน้าฝ่ายงานมี
การตรวจสอบงาน
ในด้านต่างๆ  ที่ได้
มอบหมายให้
บุคลากร 

กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

 

 
        ลงชื่อผู้รับรอง 

(นายโชคชัย  เทพสุริยวงศ์)  
ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 ก าแพงเพชร 

30 กันยายน 2562 



แบบ ปค.5 
กลุ่มงานบริหารงานบุคคลโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 ก าแพงเพชร 

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30 เดือน กันยายน   พ.ศ. 2562 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 
 
 

การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
 
 
 

การประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

ความเสี่ยงที่มีอยู่ กาปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เรื่อง อัตราก าลังคน 
วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลน
คร ู
 

-ครูมีการย้ายกรณี
พิเศษท าให้ขาดอัตรา
ก าลังคน 

-ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูที่
เกี่ยวข้องมีการชี้แจงนโยบายเพ่ือ
เป็นแนวให้บุคลากรทุกฝ่ายร่วม
รับผิดชอบ 
-มีการขออัตราจ้างจากส านักงาน
เขตพ้ืนที่เพ่ือทดแทนต าแหน่งที่
ขาด 

-มีการขออัตราต าแหน่งจาก
ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
 

-ผู้บริหารโรงเรียนมี
การชี้แจงนโยบาย
เพ่ือเป็นแนวให้
บุคลากรทุกฝ่ายร่วม
รับผิดชอบ 
-การจัดสอนแทน 
-การขออัตรา
ต าแหน่ง 

ผู้บริหารโรงเรียน 
หัวหน้ากลุ่มงานที่
เกี่ยวข้องรวมกัน
ประชุมแก้ปัญหา 

 
 

 

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

 

 
 

         ลงชื่อ 
( นายโชคชัย  เทพสุริยวงศ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2ก าแพงเพชร 
30 กันยายน 2562 

 
 



แบบติดตาม ปค.๕ 
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 ก าแพงเพชร 

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30   เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 

 
กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน 
ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ 

 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 
 
 

งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน 
 
 
 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 
 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผดิชอบ 

 
 

หมายเหตุ 
 
 
 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ - บุคลากรส่วนใหญ่มีประสบการณ์น้อย
จึงท าให้ขาดความเชี่ยวชาญในการแนะ
แนวเท่าท่ีควร 

งวดสิ้นสุดวันที่ 30   
เดือน กันยายน พ.ศ. 

2562 
 

-โรงเรียนได้มีการให้ท าคู่มือการแนะ
แนวให้เป็นไปตามกระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนด 
- การก ากับติดตาม รายงานตรวจสอบ 
- จัดอบรมให้ความรู้เพ่ิมเติม 

วันที่ 30   เดือน 
กันยายน พ.ศ. 2563 

 

 
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

 
 

 

 
 

         ลงชื่อ 
(นายโชคชัย  เทะสุริยวงศ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 ก าแพงเพชร 
30 กันยายน 2562 

 
 



แบบติดตาม ปค.๕ 
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไปโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 ก าแพงเพชร 

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30   เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 

 
         
        ลงชื่อ 

(นายโชคชัย  เทพสุริยวงศ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 ก าแพงเพชร 

30 กันยายน 2562 
 
 

 

กระบวนการปฏิบัติงาน/ 
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ

งาน 
ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 

 

งวด/เวลาที่พบ
จุดอ่อน 

 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 
 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

หมายเหตุ 
 
 
 

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
  การส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
วัตถุประสงค์ 
        เพ่ือรวมและสร้าง
เครือข่ายทางการศึกษาที่มีความ
พร้อมให้การสนับสนุนการ
บริหารจัดการศึกษาในโรงเรียน 

-บุคลากรได้ส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนแต่เครือข่าย
ทางการศึกษาของโรงเรียนยังมีน้อย  
และไม่ได้น ามาใช้ให้ เป็นประโยชน์  
ต่อการจัดการศึกษา 

งวดสิ้นสุดวันที่ 30   
เดือน กันยายน พ.ศ. 
2562 

 

- จัดสร้างเครือข่ายประกันคุณภาพ 
   ระดับกลุ่มโรงเรียน 
- รวบรวมข้อมูล ร่วมกิจกรรม  
   และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความ
คิดเห็น 
   ระหว่างโรงเรียนและชุมชน 

วันที่ 30   เดือน 
กันยายน พ.ศ. 2563 

 

 
 

 
 

 



แบบติดตาม ปค.๕ 
 

กลุ่มงานงบประมาณโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 ก าแพงเพชร 
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30 เดือน กันยายน   พ.ศ. 2562 
กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ด้านของงาน 

ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 
 
 

งวด/เวลาที่พบ
จุดอ่อน 

 
 
 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 
 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

หมายเหตุ 
 
 
 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
เรื่อง งานพัสดุ และครุภัณฑ์ 
และงานด้านการเงิน 
วัตถุประสงค์ 
 -เพ่ือเพ่ิมความรู้ในด้านต่างๆ  
ของฝ่ายงานที่บุคลากรได้รับ
มอบหมาย 
 

-ประชุมชี้แจงให้ความรู้  แก่บุคลากร
ในโรงเรียนอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร
ที่ได้รับมอบหมายงาน 

งวดสิ้นสุดวันที่ 30   
เดือน กันยายน พ.ศ. 
2562 

 

-ประชุมอบรมชี้แจงรายระเอียดงาน
ด้านต่างๆเพ่ือเพ่ิมความเข้าใจในตัว
งานให้แก่บุคลากรมากยิ่งขึ้น 
-หัวหน้าฝ่ายงานมีการตรวจสอบงาน
ในด้านต่างๆ  ที่ได้มอบหมายให้
บุคลากรท า 

วันที่ 30   เดือน 
กันยายน พ.ศ. 2563 

 

 
 

 
 

 
         
        ลงชื่อผู้รับรอง 

(นายโชคชัย  เทพสุริยวงศ์)  
ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 ก าแพงเพชร 

30 กันยายน 2562 



แบบติดตาม ปค.๕ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 ก าแพงเพชร 

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30 เดือน กันยายน   พ.ศ. 2562 

กระบวนการปฏิบัติงาน/ 
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ

งาน 
ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ 

 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 
 
 

งวด/เวลาที่พบ
จุดอ่อน 

 
 
 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 
 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

หมายเหตุ 
 
 
 

บริหารทั่วไป 
       เรื่อง ยาเสพติด 
วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือให้โรงเรียนมีมาตรการ
ป้องกันยาเสพติดอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

    -นักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสารเสพ
ติด 

งวดสิ้นสุดวันที่ 30   
เดือน กันยายน พ.ศ. 
2562 

 
 

-มีระบบดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างทั่วถึง 
-งานแนะแนว 
-ความร่วมมือระหว่างโรงเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน 
-ผู้บริหารโรงเรียน 
-หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
-ก าหนดพ้ืนที่ให้บุคลากรทุกฝ่ายร่วม
รับผิดชอบ 
-นิเทศติดตามผลอย่างต่อเนื่อง 
ประเมินผล 

วันที่ 30   เดือน 
กันยายน พ.ศ. 2563 
บริหารทั่วไป 
 

 
 

 
 

 
 

         ลงชื่อ 
( นายโชคชัย  เทพสุริยวงศ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2ก าแพงเพชร 
30 กันยายน 2562 

 


