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 การจัดระบบการควบคุมภายในของโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ได้จัดท าระบบและ
การด าเนินการควบคุมภายในตามแผนปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน เพ่ือเป็นผลประเมินการปฏิบัติงาน
ของระบบในรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งเป็นการประเมินองค์ประกอบตามมาตรฐานของการควบคุมภายใน เพ่ือ
สรุปผลเป็นมาตรฐานของการปฏิบัติงานในการจัดท าการควบคุมภายใน 
 การควบคุมภายในเป็นปัจจัยที่ส าคัญมากอย่างหนึ่งของการด าเนินงานในองค์กร หรืออาจกล่ าวได้ว่า
การควบคุมภายในเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการบริหารจัดการ เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของ
องค์กร ป้องกันการรั่วไหลและความเสียหายที่อาจเพ่ิมขึ้น ช่วยให้มีระบบการรายงานที่ถูกต้องเชื่อถือได้และ 
ท าให้องค์กรเติบโตได้อย่างมั่นคง 
 รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 ของโรงเรียน                    
พิบูลธรรมเวทวิทยา ได้จัดท ารายงานเสร็จสมบูรณ์แล้ว เพ่ือเป็นประโยชน์ในการก ากับ ควบคุม ติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลระบบควบคุมภายในของสถานศึกษา 
 
 
 

 โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา 
    15 ตุลาคม 2564 
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แบบ ปค. 1 
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 

 
โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ส าหรับปีสิ้นสุด

วันที่  12 เดือน       ตุลาคม      พ.ศ. 2564   ด้วยวิธีการที่หน่วยงานก าหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ  การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน 
และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 

จากผลการประเมินดังกล่าว   โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา     เห็นว่า การควบคุมภายใน
ของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้  การก ากับ
ดูแลของ  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร  .          

 
อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือ

ปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้ 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  
    1.1 ครูไม่ส่งเอกสารวิชาการตามวันและเวลาที่ก าหนดเวลา 
 2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน  
    2.1 จัดให้มีการประชุมวางแผนก าหนดเป้าหมายและวิธีการด าเนินงานร่วมกันโดยใช้

กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
    2.2 จัดให้มีปฏิทินก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ 
   2.3 มีการตรวจสอบ ประเมินผล และสรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  
    1.1 การขาดแคลนครูผู้สอนบางสาขาวิชา 
2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน  
    2.1 สรรหาบุคลากรและบรรจุบุคลากรให้ตรงกับสาขาวิชาเอกท่ีต้องการ 
    2.2 ขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายในและภายนอก 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  
    1.1 เจ้าหน้าที่จัดเก็บไม่เรียบร้อยหรือเปลี่ยนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ท าให้หาเอกสารไม่

    ครบ 
 



2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน  
    2.1 จัดท าทะเบียนควบคุมหนังสือราชการและงานสารบรรณให้เป็นระบบ     
    2.2 จัดท าสถานที่จัดเก็บหนังสือราชการและงานสารบรรณต่างๆให้ง่ายต่อการค้นหา

และสามารถเก็บรักษาได้ตามอายุหนังสือราชการ 
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  
  1.1 เจ้าหน้าที่พัสดุขาดความช านาญและประสบการณ์ 
2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน  
    2.1 หน่วยงานส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่พัสดุไปอบรม/คู่มือปฏิบัติงาน 
    2.2 จัดระบบพ่ีเลี้ยง (Coaching) ในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)..................................................................... ... 
                                        (นายปุณยวีร์    ยอดทอง) 
                               ผู้อ านวยการโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา 
                                               วันที่    30    เดือน    กันยายน    พ.ศ. 2564 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
      ผู้บริหารสร้างบรรยากาศของการควบคุมเพ่ือให้
เกิดทัศนคติท่ีดีต่อการควบคุมภายใน ให้ความส าคัญ
กับความโปร่งใสในการด าเนินงาน ยึดหลักธรรมมาภิ
บาลและก าหนดแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน บุคลากร
เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน มีความรับผิดชอบตาม
ความรู้ความสามารถของบุคลากรเหมาะสมกับ
โครงสร้างขององค์กร  
 
 
 
 
 
2. การประเมินความเสี่ยง 
     โรงเรียนมีการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
ชัดเจนในการประเมินความเสี่ยงที่ชัดเจนสอดคล้อง
และเชื่อมโยงกันในการด าเนินงานให้ส าเร็จกับ
ทรัพยากรที่มีอย่างเหมาะสม บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานบุคลากรทุกคนทราบวิธีการควบคุมเพ่ือ
ป้องกันหรือลดความเสี่ยง ติดตามผลการปฏิบัติงาน มี
การระบุความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกท่ี
อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงาน 
 
 
 
 
3. กิจกรรมการควบคุม 

  โรงเรียนมีมีนโยบาย วิธีการปฏิบัติงานและ
กิจกรรมควบคุมความเสี่ยงที่ท าให้มั่นใจว่า เมื่อน าไป
ปฏิบัติแล้วจะเกิดผลส าเร็จตามเป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์โดยการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได้พึง

 
   สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในของโรงเรียนพิบูล
ธรรมเวทวิทยาโดยภาพรวมมีความเหมาะสมและมี
ส่วนท าให้ การควบคุมภายในมีประสิทธิผล สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์ ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561 มีการก าหนดขอบเขต
หน้าที่ ความรับผิดชอบให้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแต่ละ
ต าแหน่งไว้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามในด้านติดตาม
ผลการปฏิบัติงานพบว่ายัง ขาดความต่อเนื่อง
สม่ าเสมอในการติดตามตรวจสอบผล การปฏิบัติงาน
ของบุคลากรที่จริงจัง 
    
 
โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยามีการประเมินความเสี่ยง
โดยน า ระบบการบริหารความเสี่ยงที่เป็นสากลมาใช้ 
และมีการ จัดการความเสี่ยงต่างๆ จากผลการประเมิน
อย่างเป็น ระบบ รวมทั้งยังสามารถก าหนดแนว
ทางการป้องกันความ เสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้นใน อนาคต
จากปจัจัยต่างๆ ที่ เปลี่ยนแปลงไปจากเครื่องมือที่
น ามาใช้ 
 
 
 
า 
    
     
ในภาพรวมโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยามีกิจกรรม
ควบคุม ที่เหมาะสม เพียงพอและสอดคล้องกับ
กระบวนการ บริหารความเสี่ยงตามสมควร โดย
ผู้บริหารตระหนักว่า ระบบควบคุมภายในเป็นส่วน

แบบ ปค.4 



ตระหนักถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
และเพ่ิมความระมัดระวังให้สามารถปฏิบัติงานได้
ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 
 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
      มีการจัดระบบสารสนเทศส าหรับการบริหารและ
ตัดสินใจของฝ่ายบริหาร และมีการสื่อสารไปยังฝ่าย
บริหาร บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับสารสนเทศ มี
การจัดเก็บสารสนเทศเป็นระบบ สื่อสารอย่างชัดเจนบุ
คลาการทุกฝ่ายทราบและเข้าใจช่วยให้ผู้รับข้อมูล
สารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล  
 
5. การติดตามประเมินผล 
     โรงเรียนมีการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยการ
ก าหนดวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน
ตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง กรณีที่พบ
จุดอ่อน หรือข้อบกพร่องมีการก าหนดแผนการ
ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่อง การติดตามปะเมินผลเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานของโรงเรียน และ
น าผลการติดตามประเมินผลมาปรับปรุงพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

หนึ่งของการบริหารจัดการ ปกติ จึงมีการก ากับดูแลให้
มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตามโรงเรียนดอน
พุดวิทยายังไม่ให้ความส าคัญใน การประเมินและ
รายงานการควบคุมภายในอย่างจริงจัง ซึ่งต้องมีการ
ก าหนดกิจกรรมควบคุมเพ่ิมเติมในปีต่อไปดล้อ 
 
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนดอนพุด 
วิทยามีความเหมาะสม กล่าวคือ มีระบบสารสนเทศที่ 
สามารถใช้งานได้ครอบคลุ่มภารงาน รวมทั้งการ 
จัดรูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลา และสะดวก
ต่อ ผู้ใช้ ผ่านระบบเครือข่ายทั้งยังได้จัดท าเสื่อ
ประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบต่างๆเผยแพร่ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรม 
การควบคุมของโรงเรียน มีความเห      
    ระบบการติดตามประเมินผลของโรงเรียนมีความ 
เหมาะสม โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติงาน
ด้วย ระบบ PDCA อย่างต่อเนื่อง และในสิ้นปีมีการ
ประเมิน ตนเองร่วมกัน ผลการประเมินมีการจัดท า
รายงาน พร้อม ข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารโรงเรียน 
เพ่ือสั่งการแก้ไขมาะสมและมีส่วนส่งผลท าให้ระบบ
การควบคุมภายในของโรงเรียนมีประสิทธิผล 
สอดคล้องกับหลักกระบวนการบริหารความเสี่ยง มี
การมอบหมายงานตามภารกิจหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม 
ส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากรมีความซื่อสัตย์ 
สุจริต สามาปร่งใส และตรวจสอบได้เป็นที่น่าพึง 

 
ผลการประเมินโดยรวม 
 โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา มีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ สรุป
โดยภาพรวม พบว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายใน ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2561 ก าหนด มีระบบการควบคุมที่เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
       (ลงชื่อ)........................................................................ 
                                             (นายปณุยวีร์   ยอดทอง) 
                         ผู้อ านวยการโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา 
                        วันที่    15    เดือน    ตุลาคม    พ.ศ. 2564 



กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2564 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 
(1) 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 
 

(2) 

การควบคุม
ภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 
 

(3) 

การประเมินผล         
การควบคุม

ภายใน 
 
 
 

(4) 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 
 
 

(5) 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 
 

(6) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
 
 
 

(7) 
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
1.บริหารงานบุคคล (ขาด
แคลนครูผู้สอนบางสาขาวิชา) 
วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อจัดหาครูผู้สอนให้ตรง
กับสาขาวิชา 
2.เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียนให้สูงขึ้น 

 
 
ขาดแคลน
ครูผู้สอนบาง
สาขาวิชา
(ดนตรี) 

 
 
สรรหาบุคลากร
และบรรจุ
บุคลากรให้ตรง
กับสาขาวิชาเอก
ที่ต้องการ 

 
 
การควบคุมที่มี
อยู่ สามารถลด
ความเสี่ยงลงได้
ระดับหนึ่ง แต่
ยังไม่เป็น             
ที่น่าพอใจ 

 
 
ขาดแคลน
บุคลากรที่ตรง
ตามสาขาวิชาเอก 

 
 
1.สรรหาบุคลากรและ
บรรจุบุคลากรให้ตรงกับ
สาขาวิชาเอกท่ีต้องการ 
2.ขอสนับสนุนงบประมาณ
จากหน่วยงานภายในและ
ภายนอก 

 
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
โรงเรียน 
พิบูลธรรมเวทวิทยา 

 
 
 

 
 
 

แบบ ปค.5 

ลายมือชื่อ…………………………………………..หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
               (นายสิทธิศักดิ์  แก้วทา) 
    ต าแหน่ง ครู วิทยาฐานะ ช านาญการพิเศษ                                                                                                                       
         วันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 



กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2564 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 
(1) 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 
 

(2) 

การควบคุม
ภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 
 

(3) 

การประเมินผล         
การควบคุม

ภายใน 
 
 
 

(4) 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 
 
 

(5) 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 
 

(6) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
 
 
 

(7) 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

งานสารบรรณ 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้การบริการด้านงาน
สารบรรณเป็นไปด้วยความ
สะดวกและรวดเร็ว  
2. เพ่ือให้ข้อมูลด้านต่างๆไม่
สูญหาย 
3. เพ่ือให้เกิดความเป็น
ระเบียบในการจัดเก็บเอกสาร 
4.เพ่ือง่ายต่อการสืบค้นในการ
ใช้งาน 

 
 
 
ระบบการ
จัดเก็บงานสาร
บรรณไม่
เรียบร้อยหรือ
การตกหล่น
ศูนย์หายของ
หนังสือราชการ
จากการ
ปรับเปลี่ยน 

 
 
 
 

- จัดเก็บงานสาร
บรรณแยกชนิด
หนังสือให้เป็น
ปัจจุบัน 

- ควบคุมการส่ง
มอบงานและ
หนังสือราชการ
ให้เรียบร้อย
ครบถ้วน 

 
 
 
 

- มีการจัดเก็บ
หนังสือราชการ
และงานสาร
บรรณแยกชนิด
หนังสือให้เป็น
ปัจจุบัน 

- มีการจัดเก็บ
เอกสารงานสาร
บรรณอย่างเป็น 

 
 
 
 

- การสืบค้น
หนังสือราชการ
และการสืบค้น
งานสารบรรณ
ย้อนหลังใช้
เวลานานในการ
ค้นหาหรือค้นหา
ไม่พบ 
 

 
 
 
 

- จัดท าทะเบียนควบคุม
หนังสือราชการและงาน
สารบรรณให้เป็นระบบ 

- จัดท าสถานที่จัดเก็บ
หนังสือราชการและงาน
สารบรรณต่างๆให้ง่ายต่อ
การค้นหาและสามารถเก็บ
รักษาได้ตามอายุหนังสือ
ราชการ 

 
 
 

1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย.
65 

งานสารบรรณ  กลุ่ม
บริหารทั่วไป 

 

แบบ ปค.5 



ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 
(1) 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 
 

(2) 

การควบคุม
ภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 
 

(3) 

การประเมินผล         
การควบคุม

ภายใน 
 
 
 

(4) 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 
 
 

(5) 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 
 

(6) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
 
 
 

(7) 
 เจ้าหน้าที่

รับผิดชอบ 
 สัดส่วนง่ายต่อ

การสืบค้นมีการ
ส่งมอบงาน
อย่างเป็น
ระเบียบ
ครบถ้วนมากขึ้น 

- สถานที่จัดเก็บ
หนังสือราชการ
และงานสาร
บรรณท่ีมีอายุเก็บ
รักษาไม่พียงพอ
ท าให้ยากต่อการ
สืบค้น 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลายมือชื่อ…………………………………………..หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 
               (นางมุกดา  เพช็ร์พันธ์) 
    ต าแหน่ง ครู วิทยาฐานะ ช านาญการพิเศษ                                                                                                                       
         วันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 



กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2564 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 
(1) 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 
 

(2) 

การควบคุม
ภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 
 

(3) 

การประเมินผล         
การควบคุม

ภายใน 
 
 
 

(4) 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 
 
 

(5) 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 
 

(6) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
 
 
 

(7) 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนางานวิชาการให้
เป็นระบบและมีข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบัน สามารถน าข้อมูลเพ่ือ
ไปใช้ในการพัฒนางาน
วิชาการต่อไป 

 
 
1. ครูส่งเอกสาร
และงานที่ได้รับ
มอบหมายไม่
ตรงตาม
ก าหนดเวลา  

 
 
1. มีการวางแผน
งานและจัดท า
ปฏิทินปฏิบัติงาน 
2. มีการแจ้งให้ครู
และบุคลากร
ทราบถึงข้อตกลง
และแนวทาง
ปฏิบัติ 

 
 
กิจกรรมการ
ควบคุมท่ีปฏิบัติ
อยู่จริงสามารถ
ลดความเสี่ยงได้
ในระดับหนึ่งแต่
ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์
ทีต่ั้งไว้   

 
 

จากการ
ด าเนินการงานยัง
มีความเสี่ยงที่ท า
ให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์  
ดังนี้ 
1.ครูส่งเอกสาร
และงานที่ได้รับ 

 
 
- จัดให้มีการประชุม
วางแผนก าหนดเป้าหมาย
และวิธีการด าเนินงาน
ร่วมกันโดยใช้กระบวนการ
ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) 
 

 
 

1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย.
65 

นางดาวเรือง จันทร์
เชื้อ 

หัวหน้ากลุ่มวิชาการ 
 
 

 
 

แบบ ปค.5 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 
(1) 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 
 

(2) 

การควบคุม
ภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 
 

(3) 

การประเมินผล         
การควบคุม

ภายใน 
 
 
 

(4) 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 
 
 

(5) 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 
 

(6) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
 
 
 

(7) 
  3. มีการแจ้งวัน 

เวลาในการ
ปฏิบัติงานและส่ง
เอกสารต่างๆ 
4. มีการ
ตรวจสอบ 
ประเมินผล 
 

 มอบหมายไม่ตรง
ตามก าหนดเวลา 

- จัดให้มีปฏิทินก ากับ
ติดตามการด าเนินงานตาม
แผนอย่างเป็นระบบ 
- มีการตรวจสอบ 
ประเมินผล และสรุป
รายงานผลการด าเนินงาน 

 

ลายมือชื่อ…………………………………………..หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
               (นางดาวเรือง  จันทร์เชื้อ) 
    ต าแหน่ง ครู วิทยาฐานะ ช านาญการพิเศษ                                                                                                                       
         วันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 



กลุ่มบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2564 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 
(1) 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 
 

(2) 

การควบคุม
ภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 
 

(3) 

การประเมินผล         
การควบคุม

ภายใน 
 
 
 

(4) 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 
 
 

(5) 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 
 

(6) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
 
 
 

(7) 
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
ระบบงานพัสดุ 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้การจัดหาพัสดุ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้าง ฯ พ.ศ. 
๒๕๖๐ และระเบียบอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มารับ
บริการ 

 
 
- เจ้าหน้าที่พัสดุ
ขาดความ
ช านาญและ
ประสบการณ์ 

 
 
1. หน่วยงาน
ส่งเสริมให้
เจ้าหน้าที่พัสดุไป
อบรม/คู่มือ
ปฏิบัติงาน 
 

 
 
- เจ้าหน้าที่พัสดุ
มีความรู้ความ
ช านาญมากขึ้น
แต่ยังไม่
ครอบคลุมทุก
ด้าน 

 
 
1.  อาจพบปัญหา
ใหม่ในการ
ปฏิบัติงาน 
2. เจ้าหน้าที่พัสดุ
คนเดิมลาออก 
และบรรจุ
บุคลากรใหม่  
 

 
 
1. หน่วยงานส่งเสริมให้
เจ้าหน้าที่พัสดุไปอบรม/
คู่มือปฏิบัติงาน 
2. จัดระบบพ่ีเลี้ยง 
(Coaching) ในการ
ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
 

 
 

ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 

หัวหน้างานบริหาร
งบประมาณ 

เจ้าหน้าที่พัสดุ 

 

แบบ ปค.5 

ลายมือชื่อ…………………………………………..หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
               (นายเกรียงศักดิ์  สามสีทอง) 
    ต าแหน่ง ครู วิทยาฐานะ ช านาญการพิเศษ                                                                                                                       
         วันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 



แบบติดตาม ปค.5 
     

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆท่ีส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(1) 

ความเสีย่ง 
 
 

(2) 

การควบคุม 
ภายในที่มีอยู ่

 
(3) 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
(4) 

ความเสีย่ง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
(5)                                

การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 
(6) 

หน่วยงาน            
ที่รับผิดชอบ 

 
(7) 

วิธีการติดตามและสรุปผล 
การประเมินผลข้อคิดเห็น 

 
 

(8)                                                                                                  

งานยกระดับผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียน (O – NET)  
 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ          
ทางการเรียนจากการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) 
ม.3 และ ม.6 ให้สูงข้ึน ร้อยละ 3 

ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนจากการ
ทดสอบระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน  
(O – NET) ม.3  
และ ม.6 ไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

1.ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล 
Test blue print        
2.วางแผนการพัฒนาและ
การทดสอบ 
ให้ครอบคลุมมาตรฐานและ
ตัวช้ีวัดตามกลุ่มสาระการ
เรียนรูห้ลัก     
3.ก าหนดกิจกรรม  
การจัดการเรยีนรู้         
4.พัฒนาคลังข้อสอบ
มาตรฐานการศึกษา    
กิจกรรมการเรียนรู้             
5. ด าเนินการจดักิจกรรม
การเรยีนรู้    
6. ด าเนินการวัด ตดิตาม
และประเมินผล 
7. สรุปและรายงานผล 

 กิจกรรมการ
ควบคุม ที่ก าหนดไว้
มีการปฏิบตัิซึ่ง
สามารถลดความ
เสี่ยงลงได้ในระดับ
หนึ่งแต่ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
ที่ก าหนดไว ้
 
 

งานยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน (O– NET) 
ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายก าหนด 
เนื่องจาก                 
1.การจัดกิจกรรม  
การเรยีนรู้ไม่
สอดคล้อง      
ตามมาตรฐานและ
ตัวช้ีวัดที่ก าหนด          
2. ครูมีทักษะในการ
จัดการเรียนการ
สอนการคิด 
วิเคราะห ์
ไม่เพียงพอ 

1. ส่งเสรมิ
สนับสนุนพัฒนา
ครูในการจัด  
การเรยีน 
การสอน            
2. สร้าง
เครือข่ายทาง
วิชาการภายใน
และภายนอก               
3. พัฒนาระบบ
นิเทศให้เข้มแข็ง 

31 ม.ค. 2563 
กลุ่มงานวิชาการ 

 
 
 

31 มี.ค. 2563 
กลุ่มงานวิชาการ 

 
 

31 ม.ค. 2563 
กลุ่มงานวิชาการ 

จากการตดิตามเอกสารพบว่า                       
1.มีการพัฒนาครโูดยจดั
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิการเรยีน
การสอน              
2.มีการสร้างเครือข่ายทาง
วิชาการครอบคลมุ
กลุ่มเป้าหมาย 
3.มีการพัฒนารูปแบบการ
นิเทศโดยใช้กระบวนการ PLC 
ผลการด าเนินงาน 
การยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ3 
และ สามารถลดความเสีย่งลง
ในระดับที่ยอมรับได ้

 
 

แบบติดตาม ปค.5 
 
 
 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียน พิบูลธรรมเวทวิทยา 
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2563 

ลายมือชื่อ…………………………………………..หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวชิาการ 
 (นางดาวเรือง   จันทร์เชื้อ) 

                                            ต าแหน่ง ครู คศ.3 
วันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 

 



กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา 
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2563 
ภารกิจตามกฎหมายท่ี
จัดต้ังหน่วยงานของรัฐ

หรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆที่

ส าคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค ์

(1) 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 
 

(2) 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

 
 
 

 
(3) 

การประเมินผล         
การควบคุมภายใน 

 
 
 
 

(4) 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

 
 
 
 

(5) 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 
 

(6) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
 
 

(7) 

วิธีการติดตาม 
และสรุปผลการ

ประเมิน/ข้อคิดเห็น 
 
 

(8) 

กลุ่มบริหาร 
งานบุคคล 
1.การพัฒนาศักยภาพ
ครูและ บุคลากร
ทางการศึกษา 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ครูและ
บุคลากรมีความรู ้
ด้านระเบียบวินัย 
จรรยาบรรณในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

 
การพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด
ไว ้

 
1.ประชุมชี้แจงให้ครู
และบุคลากรใน
โรงเรียน ตระหนักและ
ประพฤติปฏบิัติตน
อย่างเคร่งครัด  ตาม
ระเบียบวินยั 
จรรยาบรรณวิชาชีพคร ู
2.ส่งเสรมิให้ครไูด้ศึกษา
ดูงานเรียนรู้โรงเรียนท่ี
ประสบความส าเรจ็  

 
การควบคุมที่มีอยู่ 
สามารถลดความเสี่ยง
ลงไดร้ะดับหนึ่ง แต่ยัง
ไม่เป็นที่น่าพอใจ 

 
การพัฒนาศักยภาพครู
และ บุคลากรทางการ
ศึกษา 
ไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด
ไว้ เนื่องจาก สถาณ
การณไ์วรสัโคโรน่า 19  

 
1.ประชุมชี้แจงให้ 
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเข้าใจ
กฎระเบียบ 
จรรยาบรรณ 
วิชาชีพครู 
2.สนับสนุนให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
เข้ารับการอบรมเพื่อ
พัฒนาความรู้ทักษะ
การปฏิบัติงานอยูเ่สมอ 
 

 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
โรงเรียนพิบูลธรรมเวท
วิทยา 

 
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ 
ครูและบุคลากร                 
ทางการศึกษา  
ปีการศึกษาละ  
2 ครั้ง 

 
 
 
 
 
 

แบบติดตาม ปค.5 
 



ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดต้ังหน่วยงานของรัฐ

หรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆที่

ส าคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค ์

(1) 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 
 

(2) 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

 
 
 

 
(3) 

การประเมินผล         
การควบคุมภายใน 

 
 
 
 

(4) 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

 
 
 
 

(5) 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 
 

(6) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
 
 

(7) 

วิธีการติดตาม 
และสรุปผลการ

ประเมิน/ข้อคิดเห็น 
 
 

(8) 

2.เพ่ือพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความรู้ 
ความสามารถใน  
การปฏิบัติราชการ 
 

 
 

3. มอบหมายงานให้
เหมาะสมกับความรู้ 
ความสามารถของ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

 และการปฏิบัติงาน
ยังไม่มีประสิทธิภาพ
ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษายังไม่มี
ประสิทธิภาพ
เท่าท่ีควร เพราะ 
ต้องท างานอ่ืน
นอกเหนือจาก 
งานสอน 

3.จัดหาบุคลากรที่ 
สามารถปฏิบัติงาน
อ่ืนนอกเหนือจาก
งานสอนแทนครู
ประจ าการ 
 

 
 

 
 

 
ลายมือชื่อ…………………………………………..หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 

                                                                                                               (นายสิทธิศักดิ์     แก้วทา) 
   ต าแหน่ง ครู คศ.3 

                                                                                                               วันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 



แบบติดตาม ปค.5 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา 

รายงานการติดตามการประเมนิผลการควบคุมภายใน 
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2563 

ภารกิจตามกฎหมายท่ี
จัดต้ังหน่วยงานของรัฐ

หรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆที่

ส าคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค ์

(1) 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 

(2) 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

 
 
 

 
 

(3) 

การประเมินผล         
การควบคุมภายใน 

 
 
 
 

 
(4) 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

 
 
 
 

 
(5) 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 
 

 
(6) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
 
 
 

 
(7) 

วิธีการติดตาม 
และสรุปผลการ

ประเมิน/ข้อคิดเห็น 
 
 
 

 
(8) 

กลุ่มบริหาร 
งานทั่วไป 
1.การประหยัด 
พลังงานไฟฟ้าใน 
โรงเรียน 
 
วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้ครูและ 
บุคลากรทางการ
ศึกษาและนักเรียนใช้
พลังงานไฟฟ้าอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า 

 
 
การประหยัด พลังงาน
ไฟฟ้าใน 
โรงเรียน ไม่เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว ้
 
 
 
 
 

 
 
1.ปลูกจิตส านึกให้ครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาและนักเรียน
ตระหนักถึงการใช้
ไฟฟ้าอย่างประหยัด 
2.ประชาสัมพันธ์ให้
ปิดไฟฟา้หลังเลิก 
ใช้งาน 
 

 
 
การควบคุมที่มีอยู่
สามารถลดความเสี่ยง
ได้ระดับหนึง่ 
แต่ยังไม่เป็น             
ที่น่าพอใจ 

 
 
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและ
นักเรียนยังมี
พฤติกรรมการใช้
ไฟฟ้าทีไ่ม่ประหยัด 

 
 
1.ปลูกจิตส านึกให้ครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาและนักเรียน
ตระหนักถึงการใช้
ไฟฟ้าอย่างประหยัด 
2.ประชาสัมพันธ์ให้
ปิดไฟฟา้หลังเลิก 
ใช้งาน 
 

 
 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
โรงเรียนโรงเรียนพิบลู
ธรรมเวทวิทยา 
 

 
 
สถิติการช าระ 
ค่าไฟฟา้ของ 
โรงเรียน 

 
 
 
 
 
 



แบบติดตาม ปค.5 
 

ภารกิจตามกฎหมายท่ี
จัดต้ังหน่วยงานของรัฐ

หรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆที่

ส าคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค ์

(1) 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 

(2) 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

 
 
 

 
 

(3) 

การประเมินผล         
การควบคุมภายใน 

 
 
 
 

 
(4) 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

 
 
 
 

 
(5) 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 
 

 
(6) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
 
 
 

 
(7) 

วิธีการติดตาม 
และสรุปผลการ

ประเมิน/ข้อคิดเห็น 
 
 
 

 
(8) 

      
3.ให้คณะกรรมการ 
สภานักเรียนตรวจความ
เรียบร้อยการใช้ไฟฟ้า
หลัง 
เลิกเรียน 
ทุกห้องเรียน 
 
 

  

 
 

ลายมือชื่อ…………………………………………..หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 
                                                                                                                    (นางมุกดา  เพ็ชรพันธ์) 

      ต าแหน่ง ครู คศ.3 
                                                                                                                    วันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 



แบบติดตาม ปค.5 
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา 

รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2563 

ภารกิจตามกฎหมายท่ี
จัดต้ังหน่วยงานของรัฐ

หรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆที่

ส าคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค ์

(1) 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 

(๒) 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

 
 
 

 
 

(3) 

การประเมินผล         
การควบคุมภายใน 

 
 
 
 

 
(4) 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

 
 
 
 

 
(5) 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 
 

 
(6) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
 
 
 

 
(7) 

วิธีการติดตาม 
และสรุปผลการ

ประเมิน/ข้อคิดเห็น 
 
 

 
(8) 

กลุ่มบริหาร 
งานงบประมาณ 
1.การพัฒนา
ประสิทธิภาพงาน
การเงิน บัญชีและพสัด ุ
2.การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 
ที่รับผิดชอบงาน
การเงิน บัญช ี
และพัสด ุ
 
 

 
 
การพัฒนา
ประสิทธิภาพงาน
การเงิน บัญชีและพสัดุ
และการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 
ที่รับผิดชอบงาน
การเงิน บัญช ี
และพัสดุ ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด
ไว ้

 
 
1.จัดหาคู่มือแนวทาง 
การปฏิบัติงานการเงิน 
บัญชีและพัสด ุ
2.มอบหมายงานให้ครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาได้ปฏิบัติงานด้าน
การเงิน บัญชีและพสัดุ
ตามความรู้ 
ความสามารถ 
 

 
 
การควบคุมที่มีอยู่
สามารถลด                
ความเสีย่งได้             
ระดับหนึ่ง แตย่ังไม่
บรรลุวตัถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้  

 
 
การพัฒนา
ประสิทธิภาพงาน
การเงิน บัญชีและพสัดุ 
ไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด
ไว้ เนื่องจากครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ที่ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติงาน ไมไ่ดม้ ี
 

 
 
1.สนับสนุนส่งเสริม 
ให้ครูและบคุลากร
ทางการศึกษาท่ี
ปฏิบัติงานการเงิน 
บัญชีและพัสดุ เข้ารับ
การอบรมเพื่อพัฒนา
ความรู้ด้านการเงิน 
บัญชีและพัสดุเสมอ 
2.มีการก ากับ ติดตาม
การปฏิบัติงานเสมอ 

 
 
กลุ่มบรหิารงาน 
งบประมาณ  
 
 
 
 
 
 

 
 
ติดตามผลการ
ปฏิบัติงานด้าน
การเงิน บัญชีและ
พัสดุของโรงเรียน
ถูกต้องตามระเบียบ 
ข้อบังคับและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 



แบบติดตาม ปค.5 
 

ภารกิจตามกฎหมายท่ี
จัดต้ังหน่วยงานของรัฐ

หรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆที่

ส าคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค ์

(1) 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 

(2) 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

 
 
 
 
 

(3) 

การประเมินผล         
การควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 

(4) 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

 
 
 
 
 

(5) 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 
 

 
(6) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 

(7) 

วิธีการติดตาม 
และสรุปผลการ

ประเมิน/ข้อคิดเห็น 
 
 
 
 

(8) 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานการเงิน 
บัญชีและพัสดุของ
โรงเรียนถูกต้องตาม
ระเบียบ กฎหมาย 
ข้อบังคับของ             
ทางราชการ 
 

    
ภาระงานเพยีง 
ด้านเดียว ท าให ้
การปฏิบัติงานยัง 
ไม่มีประสิทธิภาพ 

 
3.สอบถามข้อสงสัยใน
การปฏิบัติงานการเงิน 
บัญชีและพัสดุจาก
บุคลากรทีร่ับผดิชอบ
จากส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา เพื่อขอ
ค าแนะน าในการ
ปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง 
 

  

 
 

ลายมือชื่อ…………………………………………..หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
                                                                                                      (นายเกรียงศักดิ์  สามสีทอง) 

         ต าแหน่ง ครู คศ.3 
                                                                                                       วนัที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 


