
แบบ ปค. ๑ 
หนังสือรบัรองการประเมนิผลการควบคุมภายใน 

(ระดบัหน่วยงานของรัฐ) 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ 

 
โรงเรียนนาสาร  ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ส าหรับปีส้ินสุด           

วันท่ี     ๓๐      เดือน         กันยายน          พ.ศ.      ๒๕๖๒           ด้วยวิธีการท่ีหน่วยงาน
ก าหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ  การควบคุม
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า 
ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิผล 
ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานท่ีเกี่ยวกับการเงิน และมีการเงินท่ีเช่ือถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมท้ัง
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 

จากผลการประเมินดังกล่าว           โรงเรียนนาสาร           เห็นว่า การควบคุมภายใน
ของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้  การ
ก ากับดูแลของ      ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓                            
.          

อย่างไรก็ ดี ยังมีความเส่ียงและได้ก าหนดการปรับปรุงการควบคุมภายใน ใน
ปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้ 

 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
กิจกรรม โรงเรียนสีขาว 
1. ความเส่ียงท่ีมีอยู่ท่ีต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  
    1.1 การปฏิบัติงานในการป้องการการใช้สารเสพติด ต้องประสานงานกับผู้ปกครอง

ของนักเรียนท่ีมีความเส่ียง 
                      1.2 การติดตามนักเรียนนอกสถานท่ียังไม่ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว ้

 
2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
    2.1 จัดประชุม การบริหารภายในองค์กร หรือการจัดการความรู้ (Knowledge 

Management : KM) เพื่อท าให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในองค์กรและเชิญวิทยากรจากภายนอก
มาให้ความรู้แก่นักเรียน 

    2.2 ใช้รูปแบบการนิเทศท่ีให้ข้อมูลย้อนกลับทันที เพื่อส่งเสริมให้มีการแก้ไข/
ปรับปรุง 

    ๒.๓ จัดท าแผนและปฏิทินการนิเทศติดตามโครงการโดยเน้นการมีส่วนร่วม  
    ๒.๔ สนับสนุนทรัพยากรในการจัดท าโครงการ/งานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท าโครงการ 
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กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
  กิจกรรม ด้านพัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้าง 

  1. ความเส่ียงท่ีมีอยู่ท่ีต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  
    1.1 เอกสารส่งเบิกยังไม่ถูกต้องมีการส่งกลับเพื่อแก้ไขท าให้การเบิกจ่ายล่าช้า 
 
 2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
    2.1 ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบก่อนการจัดซื้อ จัดจ้างโดยละเอียดถูกต้องตามระเบียบ

ก่อนวางเบิกจ่ายตามล าดับโดยเคร่งครัด 
   2.๒ ศึกษา จัดหาเอกสารระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้างท่ีเป็นปัจจุบัน 
   ๒.3 ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมอบรมตามหน่วยงานท่ีจัดอบรมเกี่ยวกับระเบียบพัสดุ  การ

จัดซื้อ  จัดจ้าง 
   ๒.๔  ช้ีแจงรายละเอียดตามวาระการประชุม 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

  กิจกรรม การพัฒนาระบบพัฒนาบุคลากร 
  1. ความเส่ียงท่ีมีอยู่ท่ีต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  
    1.1 ครูและบคุลากรไม่สามารถบรรลุการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
    ๑.๒ ระบบพัฒนาบุคลากรยังไม่สามารถน ามาใช้เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ได้อย่าง

เต็มประสิทธิภาพ  
   ๑.๓ ขาดการจัดท าสารสนเทศเพื่อให้ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจ 
 
 2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
    2.1  จัดประชุม การบริหารภายในองค์กร หรือการจัดการความรู้ (Knowledge-

Management :KM ) เพื่อท าให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในองค์กร ให้ผู้ท่ีประสบความส าเร็จได้
แบ่งปันแนวทาง วิธีการการด าเนินงานท่ีประสบความส าเร็จ และน าแนวคิด วิธีการไปปรับปรุงใช้ 

    ๒.๒ ใช้รูปแบบการนิเทศท่ีให้ข้อมูลย้อนกลับทันที เพื่อส่งเสริมให้มีการแก้ไข/
ปรับปรุง 

    ๒.๓ จัดท าแผนและ ปฏิทินการนิเทศภายในเน้นการมีส่วนร่วม 
 
 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

  กิจกรรม การจัดการเรียนการสอน 
  1. ความเส่ียงท่ีมีอยู่ท่ีต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  
       1.1 การจัดการเรียนรู้ ยังไม่เน้นกระบวนการผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
       ๒.๑ จัดประ ชุม  การบริหารภายในอง ค์ กร หรื อ ชุมชนแห่ งการ เรี ยนรู้ 

(Professional Learning Community: PLC) เพื่อท าให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในองค์กร ให้ผู้ท่ี
ประสบความส าเร็จได้แบ่งปันแนวทาง วิธีการการด าเนินงานท่ีประสบความส าเร็จ และน าแนวคิด 
วิธีการไปปรับปรุงใช้ 
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      ๒.๒ ใช้รูปแบบการนิเทศท่ีให้ข้อมูลย้อนกลับทันที เพื่อส่งเสริมให้มีการแก้ไข/
ปรับปรุง 

     ๒.๓ จัดท าแผนและ ปฏิทินการนิเทศภายใน โดยเน้นการมีส่วนร่วม  
     ๒.๔ สนับสนุนทรัพยากรในการจัดท าโครงการ/งานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ 
     ๒.๕ สนับสนุนให้มีการแข่งขันกันในหน่วยงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 
 
 

                                          ลายมือช่ือ                                                             . 
                                                  (นายวุฒิพร     ศฤงคาร)                                    

                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนนาสาร 
                                                     วันท่ี.....๓๐..... เดือน.....พฤศจิกายน.....พ.ศ. .....๒๕๖๒...... 
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                                                                                                                                                                           แบบ ปค. ๔ 

โรงเรียนนาสาร 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 

 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     ผู้บริหารได้สร้ างบรรยากาศของการควบคุม 
เพื่อให้เกิดทัศนคติท่ีดีต่อการควบคุมภายใน โดยให้
ความส าคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน มีการบริหารจัดการท่ี
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล มีการก าหนดแนว
ทางการบริหาร และโครงสร้างการบริหารท่ีชัดเจนต่อ
การปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง รวมท้ังการปฏิบัติตนท่ีเป็น
แบบอย่าง บุคลากรเข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าท่ี 
รวมท้ังมีความรู้  ความสามารถและทักษะในการ
ปฏิบัติงาน ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
     สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในของ โรงเรียนนา
สาร โดยภาพรวม มีความเหมาะสมและมีส่วนท าให้
การควบคุมภายในมีประ สิทธิผล สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงาน
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการก าหนดขอบเขตหน้าท่ี 
ความรับผิดชอบให้ เ จ้าหน้า ท่ี ผู้ ปฏิบั ติงานแต่ละ
ต าแหน่งไว้อย่างชัดเจน 
     อย่างไรก็ตามในด้านติดตามผลการปฏิบัติงาน
พบว่ายังขาดความต่อเนื่องสม่ าเสมอในการติดตาม
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและขาด
การท าสารสนเทศที่สามารถให้ผู้บริหารด าเนินการ
ตัดสินใจได้ 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
     มีการก าหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย การ
ด าเนินงานของทุกกลุ่ม และวัตถุประสงค์ระดับ
กิจกรรมท่ีชัดเจน สอดคล้อง และเช่ือมโยงกันในการท่ี
จะท างานให้ส าเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรท่ี
ก าหนดไว้อย่างเหมาะสม ผู้บริหารมีการระบุความ
เส่ียง ท้ังจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อการบรรลุ และปัจจัยท่ีผลต่อส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ มีการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีเหมาะสม 
นอกจากนี้ ยั ง มี เครื่ องมือ ท่ีส ามารถบ่ ง ช้ีถึ ง การ
เปล่ียนแปลงของความเส่ียง จากปัจจัยด้านต่างๆ เช่น 
การเปล่ียนแปลงด้านบุคลากร งบประมาณ และการ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างองค์กร เป็นต้น 
 
 
 

 
      โรงเรียนนาสาร มีการประเมินความเส่ียง โดยน า
ระบบการบริหารความเส่ียงท่ีเป็นสากลมาใช้และมีการ
จัดการความเส่ียงต่างๆ จากผลการประเมินอย่างเป็น
ระบบ รวมท้ังยังสามารถก าหนดแนวทางการป้องกัน
ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตจากปัจจัยต่างๆ ท่ี
เปล่ียนแปลงไปจากเครื่องมือท่ีน ามาใช้ 
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                                                                                                                                                                           แบบ ปค. ๔ 

 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานท่ีท าให้มั่นใจว่า เมื่อน าไป
ปฏิบัติแล้วจะเกิดผลส าเร็จตามท่ีฝ่ายบริหารก าหนดไว้ 
กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะช้ีให้ผู้ปฏิบัติงาน เห็นความ
เส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความ
ระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ 

 

 
 

     ในภาพรวม โรงเรียนนาสาร มีกิจกรรมควบคุมท่ี
เหมาะสม เพียงพอและสอดคล้องกับกระบวนการ
บริหารความเส่ียงตามสมควร โดยผู้บริหารตระหนักว่า 
ระบบควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
จัดการปกติ จึงมีการก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด  
 
     อย่างไรก็ตามโรงเรียนนาสาร ยังไม่สามารถ
บรรลุการให้ความส าคัญในการประเมินและรายงาน
การควบคุมภายในอย่างจริงจัง ซ่ึงต้องมีการก าหนด
กิจกรรมควบคุมภายในอย่างจริงจังซ่ึงต้องมีการ
ก าหนดกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติมในปีต่อไป 
 
 
 

 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติงานเหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้และมี
การส่ือสารท่ีดี ไปยังผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ใน
รูปแบบท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้รับ
สารสนเทศสามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรท่ีได้
จัดต้ังขึ้น โดยเน้นสารสนเทศท่ีทันสมัย ฉับไว และมี
ประสิทธิภาพต่อการน าไปใช้และเผยแพร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 ระบบสารสนเทศและการส่ือสารของ      โรงเรียนนา
สาร มีความเหมาะสม กล่าวคือ มีระบบสารสนเทศท่ี
สามารถใช้งานได้ครอบคลุมภารงาน รวมท้ังการ
จัดรูปแบบการส่ือสารท่ีชัดเจน ทันเวลา และสะดวก
ต่อ ผู้ใ ช้  ผ่านระบบเครื อข่ าย  ท้ังยั ง ไ ด้ จัดท า ส่ื อ
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เผยแพร่ท้ังภายในและ
ภายนอกองค์กร 
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                                                                                                                                                                           แบบ ปค. ๔ 

 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

๕. กิจกรรมการติดตามผล 
     มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และ
ประ เมิน คุณภาพการปฏิบั ติ งานโดยก าหนดวิ ธี
ปฏิบัติงาน เพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุม
ภาย ใน อย่ า ง ต่ อ เนื่ อ ง  และ เป็ น ส่ วนหนึ่ ง ขอ ง
กระบวนการปฏิบัติงานตามปรกติของผู้บริหาร และ
ผู้เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีผลการประเมินเป็นรายครั้ง 
กรณีพบจุดอ่อน หรือข้อบกพร่อง มีการก าหนดวิธี
ปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ข้อตรวจพบ ได้รับ
การพิจารณาสนองตอบและมีการวินิจฉัยส่ังการ ให้
ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง 
 

 
       ระบบติดตามประเมินผลของโรงเรียนนาสาร มี
ความเหมาะสม โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติ
ตามระบบควบคุมภายใน อย่างต่อเนื่อง และในส้ินปีมี
การประเมินตนเองร่วมกัน ผลการประเมินมีการจัดท า
รายงานพร้อมข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารโรงเรียน เพื่อ
ส่ังการแก้ไข 
 
     อย่างไรก็ตาม โรงเรียนนาสาร ยังพบจุดอ่อนที่มี
นัยส าคัญในการติดตามและประเมินผล คือ ในการ
ประเมินผลการควบคุมภายในและการประเมิน
คุณภาพงานนั้น ยังขาดความต่อเนื่อง และจริงจัง  

 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินโดยรวม 
 

      โรงเรียนนาสาร มีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในท้ัง ๕ องค์ประกอบ สรุปโดยภาพรวม 
พบว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ก าหนด มีระบบการควบคุมท่ีเพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
อย่างไรก็ตามยังมีองค์ประกอบการควบคุมบางประเด็นท่ีพบว่า ยังมีจุดอ่อนอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งจะต้อง
ปรับปรุงการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น และก าหนดวิธีก ารหรือ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมต่อไป (ในแบบ ปค.๕) 
 
 
 
 
 

ลายมือช่ือ ..................................................... 

(นายวุฒิพร    ศฤงคาร) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนนาสาร 

วันท่ี  ๓๐   เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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          แบบ ปค. ๕ 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ โรงเรียนนาสาร 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ัง

หน่วยงานของรัฐหรือภารกจิตาม
แผนการด าเนินการ 

หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเส่ียง 
การควบคุมภายใน 

ท่ีมีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 

โครงการโรงเรยีนสีขาว 
วัตถุประสงค ์
๑. เพื่อป้องกันการใช้สารเสพติด
ภายในโรงเรียน 
๒. เพื่อลดจุดเสี่ยงภายใน
โรงเรียนในการใช้สารเสพติด 
๓. เพื่อพัฒนาเยาวชนแกนน า
ต่อต้านการใช้สารเสพติด 

 จากการควบคุมท่ีมีอยู่ พบว่า 
ยังมีความเส่ียงท่ีท าให้การ
ปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ท่ีวางไว้ เนื่องจาก 
๑. การปฏิบัติงานในการป้อง
การการใช้สารเสพติด ต้อง
ประสานงานกับผู้ปกครองของ
นักเรียนท่ีมีความเส่ียง เพื่อท า
ความเข้าใจและให้ความรู้
เกี่ยวกับโครงการ 
๒. การติดตามนักเรียนนอก
สถานท่ียังไม่ประสบผลส าเร็จ
ตามวัตถุ ประสงค์ท่ีต้ังไว้  
 

๑. แต่งต้ังคณะกรรมการโครงการ  
 ๒. จัดท าแผนการป้องกันการใช้
สารเสพติด โดยประชุมผู้เกี่ยวข้อง
และระดมความคิดเห็น  
๓. ด าเนินการตามแผนงานท่ีได้
จัดท าไว้ 
๓.๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการ
ป้องการการใช้สารเสพติด/การลด
จุดเสี่ยง และการพัฒนาเยาวชน
แกนน าต้านยาเสพติดในโรงเรียน 

จากการควบคุมท่ีมี
อยู่ พบว่า ยังมีความ
เสี่ยงท่ีท าให้การ
ปฏิบัติงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
เน่ืองจาก 
๑. นักเรียนขาดการ
ตระหนักถึงอันตราย
ของการใช้สารเสพ
ติด 
๒. ขาดการติดตาม
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
นอกโรงเรียน 

จากการควบคุมท่ีมี
อยู่ พบว่า ยังมีความ
เส่ียงท่ีท าให้การ
ปฏิบัติงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
เนื่องจาก 
๑. การปฏิบัติงานใน
การป้องการการใช้
สารเสพติด ต้อง
ประสานงานกับ
ผู้ปกครองของ
นักเรียนท่ีมีความ
เส่ียง 

๑.๑ จัดประชุม 
การบริหารภายใน
องค์กร หรือการ
จัดการความรู้ 
(Knowledge 
Management : 
KM) เพื่อท าให้เกิด
การแลกเปล่ียน
เรียนรู้ภายใน
องค์กรและเชิญ
วิทยากรจาก
ภายนอกมาให้
ความรู้แก่นักเรียน 

งานบริหาร
ท่ัวไป 
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          แบบ ปค. ๕ 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกจิตาม

แผนการด าเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเส่ียง 
การควบคุมภายใน 

ท่ีมีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 

  ๓.๒ จัดประชุมกลุ่มย่อย (PLC) 
คณะกรรมการป้องกันการใช้สาร
เสพติดภายในโรงเรียน  แต่ละช่วง
ช้ัน เพื่อวิเคราะห์สาเหตุ และ
ความเป็นไปได้  รวมท้ังป้องกันจุด
เสี่ยงภายในโรงเรียน 
๓.๓ จัดสภาพแวดล้อมให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
๓.๔ ตรวจสอบการด าเนินงาน
ตามแผน โดยมีการนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการปฏิบัติงานทุก
ข้ันตอน  
๓.๕ ปรับปรุง/แก้ไข ข้อบกพร่อง
ท่ีพบจากการตรวจสอบ และ
ประเมินผลการด าเนินงาน 

 
 

๒. การติดตาม
นักเรียนนอกสถานท่ี
ยังไม่ประสบ
ผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 
 

๓. การติดตาม
ตรวจสอบ การนิเทศ
ยังไม่ต่อเนื่อง 
 

๑.๒ ใช้รูปแบบการ

นิ เ ทศ ท่ี ให้ ข้ อ มู ล
ย้อนกลับทันที เพื่อ
ส่ ง เ สริ ม ให้มี ก า ร
แก้ไข/ปรับปรุง 

๑.๓ จัดท าแผนและ
ปฏิ ทินก ารนิ เทศ
ติดตามโครงการ

โดยเน้นการมีส่วน
ร่วม  
๑.๔ สนับสนุน
ทรัพยากรในการ
จัดท าโครงการ/งาน
ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
จัดการเรียนรู้ 
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          แบบ ปค. ๕ 

  
  ลายมือช่ือ ..................................................... 

   (นายอนันต์  ฉีดอิ่ม) 

       ต าแหน่ง หัวหน้างานบริหารทั่วไป 

      วันท่ี ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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                                                                                                                                                      แบบ ปค. ๕ 

กลุ่มงานบริหารบุคคล ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ โรงเรียนนาสาร 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานส้ินสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง

หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการหรือภารกิจ
อื่นๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเส่ียง 

การควบคุมภายใน 

ท่ีมีอยู่ 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู่ 
การปรับปรุงการควบคุม

ภายใน 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 

 

การพัฒนาระบบพัฒนา
บุคลากร 

วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มี

ความรู้ความเข้าใจ ในการจัดการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

 

๑. ขาดการจัด
สารสนเทศท่ี

สามารถน าข้อมูล
มาใช้ในการ
บริหาร 

 

๑. แต่งต้ังคณะท างานศึกษาสภาพ
ปัญหาและความความต้องการของ
สถานศึกษา 

๒. จัดท าแผนยกระดับคุณภาพการ
พัฒนาตนเองและการพฒันาระบบ
พัฒนาบุคลากร 

๓. ด าเนินการตามแผนงานท่ีได้
จัดท าไว้ 

๓.๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการ
พัฒนาตนเองของครูและ 

จากการ
ประเมินผลการ

ควบคุม พบว่า
กิจกรรมการ
ควบคุมท่ีก าหนดไว้

มีการปฏิบัติซึ่ง
สามารถลดความ
เส่ียงได้แต่ยังไม่
บรรลุผลตาม

วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ 

จากการควบคุมท่ีมี
อยู่ พบว่า ยังมีความ

เส่ียงไม่ท าให้การ
ปฏิบัติงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 

เนื่องจาก 

๑. ครูและบุลากรไม่
สามารถบรรลุการ

พัฒนาตนเองอย่าง
เป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

๑. จัดประชุม การ
บริหารภายในองค์กร 

หรือการจัดการความรู้ 
(Knowledge 
Management) เพื่อท า

ให้เกิดการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ภายในองค์การ ให้
ผู้ท่ีประสบความส าเร็จได้
แบ่งปันแนวทาง วิธีการ

การด าเนินงานท่ีประสบ
ความส าเร็จ และน า  

งานบริหาร
บุคคล 
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                                                                                                                                                      แบบ ปค. ๕ 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการหรือภารกิจ
อื่นๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเส่ียง 

การควบคุมภายใน 

ท่ีมีอยู่ 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู่ 
การปรับปรุงการควบคุม

ภายใน 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 

 

  

บุคลากรทางการศึกษา โดยเน้น

วิธีการและเทคนิคการจัดการเรียนรู้  

 ๓.๒ จัดประชุมกลุ่มย่อย (PLC) 
แยกตามกลุ่มสาระ เพื่อวิเคราะห์

การจัดการพัฒนาตนเอง และ
ต้ังเป้าหมายในการพัฒนาเองอย่าง
ต่อเนื่อง๓.๓ จัดสภาพแวด ล้อมให้

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้

๔ ตรวจสอบกาด าเนินงานตามแผน 
โดยมีการนิเทศ ติดตาม และ

ประเมินผลการปฏิบัติงานทุก
ขั้นตอน  
๕ ปรับปรุง/แก้ไข ข้อบกพร่องท่ีพบ
จากการตรวจสอบ และประเมินผล

การด าเนินงาน 

 

๒. ระบบพัฒนา

บุคลากรยังไม่
สามารถน ามาใช้เพื่อ
ตอบสนอง

วัตถุประสงค์ได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ  
๓. การติดตาม
ตรวจสอบ การนิเทศ
ยังไม่ต่อเนื่อง 

แนวคิด วิธีการไป
ปรับปรุงใช้ 
๒. ใช้รูปแบบการนิเทศท่ี
ให้ข้อมูลย้อนกลับทันที 
เพื่อส่งเสริมให้มีการ
แก้ไข/ปรับปรุง 
๓. จัดท าแผนและ 
ปฏิทินการนิเทศภายใน
เน้นการมีส่วนร่วม 
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                                                                                                                                                      แบบ ปค. ๕ 

 
 
 

 ลายมือช่ือ ..................................................... 

   (นายดวงแข     สุขเจริญ) 

             หัวหน้างานบริหารบุคคล 

      วันท่ี ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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       แบบ ปค. ๕ 

กลุ่มงานบริหารวิชาการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ โรงเรียนนาสาร 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ 

หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงานของ
รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเส่ียง 
การควบคุมภายใน 

ท่ีมีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

การจัดการเรียนการสอน 
วัตถุประสงค ์
๑. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจ 
และมีทักษะในการบวนการจัดการเรียนรู้ และ
วัดผลประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๒. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนให้สูงข้ึน 
 
๓. เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
 
๔. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบ
ระดับชาติ 

จากการประเมินผล
การควบคุม พบว่า
กิจกรรมการควบคุม
ท่ีก าหนดไว้มีการ
ปฏิบัติซึ่งสามารถลด
ความเสี่ยงได้แต่ยังไม่
บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ 

 

๑. แต่งต้ังคณะท างานศึกษา
สภาพปัญหาและความความ
ต้องการของสถานศึกษา 
๒. จัดท าแผนยกระดับ
คุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน 
๓. ด าเนินการตามแผนงานท่ี
ได้จัดท าไว้ 
๓.๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ทักษะการจัดการเรียนรู้โดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

จากการควบคุมท่ีมี
อยู่ พบว่า ยังมีความ
เสี่ยงท่ีท าให้การ
ปฏิบัติงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
เน่ืองจาก 
๑. การจัดการเรียน
การสอนยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ ตาม
พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑. การ
จัดการเรียนรู้ 
ยังไม่เน้น
กระบวนการ
ผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
 

๑.จัดประชุม การ
บริหารภายในองค์กร 
หรือการจัดการความรู้ 
(Knowledge 
Management) เพื่อ
ท าให้เกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้
ภายในองค์การ ให้ผู้ท่ี
ประสบความส าเร็จได้
แบ่งปันแนวทาง 
วิธีการการด าเนินงานท่ี
ประสบความส าเร็จ 
และน าแนวคิด วิธีการ
ไปปรับปรุงใช้ 

งานบริหาร
วิชาการ 
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       แบบ ปค. ๕ 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ 

หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงานของ
รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเส่ียง 
การควบคุมภายใน 

ท่ีมีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

  ๓.๒ จัดประชุมกลุ่มย่อย 
(PLC) แยกตามกลุ่มสาระ เพื่อ
วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัด จัดท าเป็นแผนการ
จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
๓.๓ จัดสภาพแวดล้อมให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
๓.๔ ตรวจสอบการด าเนินงาน
ตามแผน โดยมีการนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานทุกข้ันตอน  
๓.๕ ปรับปรุง/แก้ไข 
ข้อบกพร่องท่ีพบจากการ
ตรวจสอบ และประเมินผล
การด าเนินงาน 

๒. การจัดการเรียนรู้ 
ยังไม่มีการ
ปรับเปลี่ยนตาม
แนวทางปฏิรูป
การศึกษา  
 
๓. การติดตาม
ตรวจสอบ การนิเทศ
ยังไม่ต่อเน่ือง 

 ๑.๒ ใช้รูปแบบการ
นิเทศท่ีให้ข้อมูล
ย้อนกลับทันที เพื่อ
ส่งเสริมให้มีการแก้ไข/
ปรับปรุง 
๑.๓ จัดท าแผนและ 
ปฏิทินการนิเทศภายใน
เน้นการมีส่วนร่วม  
๑.๔ สนับสนุน
ทรัพยากรในการจัดท า
โครงการ/งานท่ี
เกี่ยวข้องกับการ
จัดการเรียนรู้ 

 

  
  ลายมือช่ือ ..................................................... 
   (นายชวิน        มณีนูน) 
             หัวหน้างานบริหารวิชาการ 
      วันท่ี ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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