
แบบ ปค.1 
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

 
เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 
              โรงเรียนพนมศึกษาได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.
2564 ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า  ภารกิจของ
หน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล  ประสิทธิภาพ  ด้านการรายงานที่
เกี่ยวข้องกับการเงินและไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลาและโปร่งใส  รวมทั้งด้านการปฏิบั ติตามกฎหมาย  ระเบียบ และ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน 
     จากผลการประเมินดังกล่าวโรงเรียนพนมศึกษาเห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอปฏิบัติตาม
อย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภาย ในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ภายใต้การกำกับดูแลของ นางผกา  สามารถ ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมศึกษา 
       
 

     ลายมือชื่อ 
         (นางผกา  สามารถ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมศึกษา 
                            วันที่ 24 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564 

 
       อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและให้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้ 
 
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
1.1 ผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินรายวิชา 

 1.2 ผู้เรียนมีแนวโน้มจะไม่จบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
      2.  การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 2.1 ครูที่ปรึกษาและครูผู้สอนติดตามนักเรียนอย่างใกล้ชิด 
 2.2 กลุ่มบริหารงานวิชาการติดตามครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง 
 2.3 กลุ่มกิจการนักเรียนมีการประสานงานกับครูที่ปรึกษาเพ่ือพบปะผู้ปกครองเพ่ือแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
  
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
1.1 นักเรียนขาดความรับผิดชอบ ความกระตือรือร้นในการเรียนในการเรียน 

2. ปรับปรุงการควบคุมภายใน 
2.1 ครูและผู้ปกครองสร้างความตระหนักให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการเรียน 
2.2 ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการใช้เวลาเรียนให้เหมาะสม 

 
 
 
 
 



 
 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
1.1 บุคลากรทางการศึกษายังไม่เข้าใจในระเบียบของการเงินและพัสดุ 

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
2.1 แนะนำและทำความเข้าใจเป็นรายบุคคล 
2.2 จัดทำคู่มือระเบียบการเงินและพัสดุ 

กลุ่มบริหารงานอำนวยการ 
1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 

1.1 ห้องเรียนมีจำนวนไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนที่เพ่ิมขึ้น 
2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

2.1 เสนอจัดตั้งงบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
1.1 ครแูละบุคลากรทางการศึกษามีการอบรม สัมมนาไม่ต่อเนื่อง 

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
2.1 กลุ่มบริหารงานบุคคลมีการกำกับติดตามการอบรม สัมมนาครูอย่างต่อเนื่อง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ ปค.4 

โรงเรียนพนมศึกษา  

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน (5 องค์ประกอบ) 

ณ วันที่ 30  เดือน กันยายน พ.ศ.2564 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(2) 

1.สภาพแวดล้อมการควบคุม 
   กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
     กลุ่มบริหารงานวิชาการมีโครงสร้างการ
บริหารงาน มีการระบุผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน มี
การดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรม มีการ
ประเมินผลและรายงานผลอย่างเป็นระบบ 
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
   ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนพนมศึกษา มี
ทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายในและมีการส่งเสริม
ให้บุคลากรของฝ่ายกิจการนักเรียนเกิดจิตสำนึกใน
เรื่องความซื่อสัตย์มีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและเห็นความสำคัญของ
ประสิทธิผลของการควบคุมภายใน 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
   ฝ่ายการเงินฯมีการสร้างบรรยากาศของการ
ควบคุมภายในเพ่ือให้เกิดทัศนคติและเข้าใจถึง
ความสำคัญของการควบคุมภายใน ส่งเสริม
สนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบการเงิน
และพัสดุอย่างเคร่งครัด 
กลุ่มบริหารงานอำนวยการ 
     กลุ่มอำนวยการมีโครงสร้างการบริหารงาน  
ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือเพ่ิมความรู้ความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการ ระบุขอบเขตหน้าที่
เพ่ือให้การดำเนินการบรรลุเป้าหมาย 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
     กลุ่มบริหารงานบุคคลมีการสนับสนุนให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการ
อบรมปฏิบัติการ 
 

 
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
    กลุ่มบริหารงานวิชาการมีโครงสร้างการบริหารงาน มีผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการ มีการรายงานผลอย่างเป็นระบบ 
   
 
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
    บุคลากรฝ่ายกิจการนักเรียนมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาทักษะ 
ความรู้ ความสามารถและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
และมีพฤติกรรมที่แสดงถึงความซื่อสัตย์และมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี   
 
 
 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
     สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในของฝ่ายการเงินฯมีโครงสร้างการ
บริหารงานชัดเจนเป็นไปตามระเบียบการเงินและพัสดุ  
 
 
 
กลุ่มบริหารงานอำนวยการ 
     บุคลากรของฝ่ายอำนวยการมีทัศนคติท่ีดีต่อการทำงาน มีผลทำให้
งานที่ทำเกิดประโยชน์แก่ทางโรงเรียน และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม
ความสามารถ 
 
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
     ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการอบรม สัมมนา ไม่ต่อเนื่อง 

 



 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(2) 

2.การประเมินความเสี่ยง 
   กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
     กลุ่มบริหารงานวิชาการมีการกำหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนในการประเมิน
ความเสี่ยง มีการระบุปัจจัยภายในและภายนอก
อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน 
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
   ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนพนมศึกษา มีการ
กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายในการประเมิน
ความเสี่ยงและเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและ
เป้าหมายของการทำงานที่มีการระบุความเสี่ยง
อาจจะเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
   ฝ่ายการเงินฯมีการกำหนดวัตถุประสงค์ 
เป้าหมายในการประเมินความเสี่ยงและเชื่อมโยง
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของการทำงาน
ที่มีการระบุความเสี่ยงอาจจะเกิดจากปัจจัยภายใน
และภายนอก 
กลุ่มบริหารงานอำนวยการ 
     กลุ่มอำนวยการมีการกำหนดวัตถุประสงค์ 
เป้าหมายในการประเมินความเสี่ยงและเชื่อมโยง
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของการทำงาน
ที่มีการระบุความเสี่ยงอาจจะเกิดจากปัจจัยภายใน
และภายนอก 
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
     กลุ่มบริหารงานบุคคลมีการกำหนด
วัตถุประสงค์ เป้าหมายในการประเมินความเสี่ยง
และเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์
ของการทำงานที่มีการระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดจาก
ปัจจัยภายในและภายนอก 
 

 
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
    กลุ่มบริหารงานวิชาการมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างเป็น
ระบบ 
   
 
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
    บุคลากรฝ่ายกิจการนักเรียนมีการระบุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายในและปฏิบัติงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรรวมไปถึง
สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดข้ึนภายในกลุ่มกิจการนักเรียนที่ส่งผล
กระทบต่อกิจกรรมที่ดำเนินการ   
 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
     มีการติดตามและประเมินความเสี่ยงและหาแนวทางการป้องกัน
และแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนอย่างเป็นระบบ  
 
 
 
กลุ่มบริหารงานอำนวยการ 
     หัวหน้ากลุ่มอำนวยการให้ความสำคัญต่อการประเมินความเสี่ยง 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม
ด้วยวิธีการที่เป็นขั้นตอนอย่างเป็นระบบและตามระเบียบที่กำหนด 
 
 
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
     กลุ่มบริหารงานบุคคลมีการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนด
อย่างชัดเจนและเป็นระบบ 

 

 

 

 



 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(2) 

3.กิจกรรมการควบคุม 
   กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
     กลุ่มบริหารงานวิชาการมีแนวทางการจัด
กิจกรรมและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน 
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
   ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนพนมศึกษา มีการ
แต่งตั้งคำสั่งในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางใน
การจัดกิจกรรมควบคุมมีการกำหนดวัตถุประสงค์ 
กำหนดหน้าที่เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
   ฝ่ายการเงินฯมแีนวทางการจัดกิจกรรมและวิธี
ปฏิบัติที่ชัดเจน 
กลุ่มบริหารงานอำนวยการ 
     กลุ่มอำนวยการมีการกำหนด ขั้นตอน 
กระบวนการเพ่ือป้องกันและลดความเสี่ยงของ
กิจกรรม/โครงการ 
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
     กลุ่มบริหารงานบุคคลมีการการกำหนดแนว
ทางการจัดกิจกรรมการปฏิบัติงาน มีการแต่งตั้ง
คำสั่งเพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
 

 
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
    กลุ่มบริหารงานวิชาการมีการจัดกิจกรรมควบคุมที่เหมาะกับผู้เรียน
และครูผู้สอนตลอดจนการติดตามและเมินผลอย่างชัดเจน 
  กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
    บุคลากรฝ่ายกิจการนักเรียนมีการจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียนอย่าง
เหมาะสม 
 
 
 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
     มีการจัดสรรงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรมอย่างเป็นระบบ  
 
กลุ่มบริหารงานอำนวยการ 
     ดำเนินการในการจัดกิจกรรมตามโครงการอย่างเป็นขั้นตอนตามที่
โรงเรียนกำหนด 
 
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
     กลุ่มบริหารงานบุคคลมีการจัดกิจกรรมเหมาะสมกับครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเป็นไปตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(2) 

4.สารสนเทศและการสื่อสาร 
   กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
     กลุ่มบริหารงานวิชาการมีระบบสารสนเทศ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงารที่เหมาะสมและมีการสื่อสาร
ไปยังผู้เกี่ยวข้อง 
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
   ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนพนมศึกษา มีระบบ
สารสนเทศที่เป็นปัจจุบันมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อการทำงานในกิจกรรมต่างๆ เป็นไป
อย่างปัจจุบัน 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
   ฝ่ายการเงินฯมรีะบบสารสนเทศเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงารที่เหมาะสมและมีการสื่อสารไปยัง
ผู้เกี่ยวข้อง 
กลุ่มบริหารงานอำนวยการ 
     กลุ่มอำนวยการมีมีระบบสารสนเทศเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงารที่เหมาะสมและมีการสื่อสารไปยัง
ผู้เกี่ยวข้อง 
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
     กลุ่มบริหารงานบุคคลมีระบบข้อมูลสารสนเทศ
ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและมีการ
สื่อสารไปยังกลุ่มงานต่างๆและรายงานต่อผู้บริหาร
และผู้ที่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 

 
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
    กลุ่มบริหารงานวิชาการมีการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลสารเทศ
ให้กับนักเรียน ครูผู้สอนและผู้ปกครองผ่านระบบเครือข่าย 
  
  กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
    บุคลากรฝ่ายกิจการนักเรียนมีการติดตามผู้เรียนและรายงานต่อครู
ประจำวิชา ครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองผ่านระบบออนไลน์เพ่ือ
ช่วยเหลือผู้เรียนได้ทันท่วงที 
 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
   ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับข่าวสาร หรือการดำเนินงานตาม
กิจกรรม/โครงการได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ 
 
กลุ่มบริหารงานอำนวยการ 
     มีข้อมูลสารเทศเกี่ยวกับกลุ่มอำนวยการอย่างชัดเจนมีการ
ติดต่อสื่อสารผ่านระบบออนไลน์เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว 
 
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
     กลุ่มบริหารงานบุคคลมีการจัดทำระบบสารสนเทศของบุคลากร
ภายในหน่วยงานเพื่อสะดวกในการสืบค้นข้อมูลมีความถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(2) 

5.การติดตามและประเมินผล 
   กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
     กลุ่มบริหารงานวิชาการมีการติดตาม
ประเมินผลกิจกรรมตามโครงการที่เหมาะสม 
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
   ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนพนมศึกษา มีการจัด
ติดตามการทำงานของกรรมการทุกฝ่ายอย่าง
ต่อเนื่องและนำผลการประเมินผลมาปรับปรุงใน
การทำงาน 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
   ฝ่ายการเงินฯมีการติดตามประเมินผลกิจกรรม
ตามโครงการที่เหมาะสม 
กลุ่มบริหารงานอำนวยการ 
     กลุ่มอำนวยการมีการติดตามประเมินผลเป็น
วิธีการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิด
ความมั่นใจในการวางแผนงานให้เหมาะสมกับ
โครงการ/กิจกรรม 
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
     กลุ่มบริหารงานบุคคลมีการติดตาม ประเมินผล
จากกิจกรรมและนำผลจากการประเมินมาปรับปรุง
และพัฒนา 
 

 
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
    กลุ่มบริหารงานวิชาการมีการประเมินผลกิจกรรมตามโครงการและ
รายงานผลต่อผู้บริหาร 
   กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
    บุคลากรฝ่ายกิจการนักเรียนมีการติดตามงานระหว่างการ
ปฏิบัติงานและหลังปฏิบัติงานและนำผลการมาปรับปรุงในการทำงาน
ครั้งต่อไปและรายงานต่อผู้บริหาร 
 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
   การประเมินผลกิจกรรมตามโครงการและรายงานผลต่อผู้บริหาร 
 
กลุ่มบริหารงานอำนวยการ 
      นำผลการประเมินมาวิเคราะห์เพ่ือเป็นแนวทางการทำงานครั้ง
ต่อไปและรายงานต่อผู้บริหาร 
 
 
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
     กลุ่มบริหารงานบุคคลมีการประเมินผลกิจกรรมตามโครงการและ
รายงานผลต่อผู้บริหาร 
 

 

ผลการประเมินโดยภาพรวม 

 โรงเรียนพนมศึกษามีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ  สรุปโดยภาพรวม  พบว่า 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ 
พ.ศ.2561 กำหนด มีระบบการควบคุมที่เพียงพอ  เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามยังมีองค์ประกอบการควบคุม
บางประเด็นที่พบว่ายังมีความเสี่ยงซึ่งจะต้องปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมเพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและให้เกิด
ประสิทธิผลมากท่ีสุด  และกำหนดวิธีการหรือแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อไป 

 

ลายมือชื่อ 
         (นางผกา  สามารถ) 

                ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมศึกษา 
                  วันที่ 24 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564



แบบ ปค.5 
โรงเรียนพนมศึกษา 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2564 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการ

ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สำคัญของหน่วยงาน 
ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
(1) 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 

(2) 

การควบคุมภายในที่มี
อยู่ 
 
 
 
 
 

(3) 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 

(4) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 
 
 
 
 
 

(5) 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 

(6) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 

(7) 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
-ปัญหาผู้เรียนไมผ่่านเกณฑ์การ
ประเมินรายวิชา 
-วัตถุประสงค ์
1.เพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนผ่านเกณฑ์
การประเมินรายวิชา 
2.เพื่อให้ผูเ้รียนจบการศึกษาภาค
บังคับและขั้นพื้นฐาน 
 

1.ผูเ้รียนไมผ่่าน
เกณฑร์ายวิชา 
2.ผูเ้รียนมีแนวโน้มไม่
จบการศึกษาภาค
บังคับและการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

1.มีการวางแผนดำเนินการ
แก้ปัญหา 
2.ดำเนินแก้ปัญหาจากผู้ที่
เกี่ยวข้อง 
3.สรุปผลการดำเนินการ 

1.แต่งตั้งคำสั่งและจดัทำ
ปฏิทินการดำเนินการ 
2.ดำเนินการจดัสอนซ่อมเสริม
และดำเนินการสอบแก้ตัวครั้ง
ที่1และ2 
3.รายงานผลการดำเนินการ 

1.ผูเ้รียนไม่ดำเนินการ
ติดตามครผูู้สอน 
2.ขาดการดำเนินการ
ติดตามต่อเนื่องจาก
ครูผูส้อน ผู้ปกครอง 

1.ครูที่ปรึกษาและครผูู้สอน
ติดตามอย่างใกล้ชิด 
2.กลุม่บริหารงานวิชาการ
ติดตามครผูู้สอนอย่าง
ต่อเนื่อง 
3.ฝ่ายกิจการนักเรียน
ประสานงานครูที่ปรึกษา
เพื่อพบปะผู้ปกครองเพื่อ
แก้ไขปัญหาร่วมกัน 
 
 
 
 
 
 

-กลุ่มงานวิชาการ 
โรงเรียนพนมศึกษา 

 
 
 



 
แบบ ปค.5 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง

หน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการ

ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สำคัญของหน่วยงาน 
ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
(1) 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 

(2) 

การควบคุมภายในที่มี
อยู่ 
 
 
 
 
 

(3) 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 

(4) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 
 
 
 
 
 

(5) 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 

(6) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 

(7) 
กลุ่มอำนวยการ 
-ห้องเรียนมีจำนวนไม่เพียงพอ 
วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อจัดสร้างอาคารเรียนท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ห้องเรียนมีจำนวน
ไม่เพียงพอต่อจำนวน
นักเรียน 

1.แจ้งขออนุมัติรื้อถอน
อาคารเรยีน 
2.เสนอขอจัดตั้ง
งบประมาณในการก่อสร้าง
อาคารเรยีน 
3.รออนุมตัิจัดสรร
งบประมาณ 
 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

1.ห้องเรียนมีจำนวนไม่
เพียงพอ 
 

1.เสนอจัดตั้งงบประมาณใน
การก่อสร้างอาคารเรียน
หลังใหม ่

-งานอาคารสถานท่ี 
กลุ่มอำนวยการ 
โรงเรียนพนมศึกษา 

 
 
 



 
 
 

แบบ ปค.5 
 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง

หน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการ

ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สำคัญของหน่วยงาน 
ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
(1) 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 

(2) 

การควบคุมภายในที่มี
อยู่ 
 
 
 
 
 

(3) 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 

(4) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 
 
 
 
 
 

(5) 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 

(6) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 

(7) 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
-การประชุม อบรม สัมมนา 
-วัตถุประสงค ์
1.เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รบัการอบรม สัมมนา/
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและ
ยกระดับตนเองให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในด้านการเรียน
การสอน 
 
 
 
 
 
 
 
. 

1.บุคลากรอื่นๆใน
หน่วยงานท่ีไม่ได้เข้า
ร่วมอบรม สัมมนา 
ขาดความรูค้วาม
เข้าใจในเรื่องนั้นๆ 

1.จัดทำ ID-Plan 
รายบุคคล 
2.จัดหาหลักสูตรตาม    
ID-Plan 
3.เข้าร่วมอบรม สัมมนา 
4.รายงานผลและเผยแพร่/
นำไปใช้ 

1.กิจกรรมการควบคุมภายในที่
กำหนดไว้มีการปฏบิัติและ
สามารถลดความเสี่ยงได้ยังไมม่ี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

1.ขาดการเผยแพร่ความรู้ที่
ได้จากการอบรม 

กลุ่มบรหิารงานบุคคลมีการ
กำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง 

-ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
โรงเรียนพนมศึกษา 



แบบ ปค.5 
 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง

หน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการ

ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สำคัญของหน่วยงาน 
ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
(1) 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 

(2) 

การควบคุมภายในที่มี
อยู่ 
 
 
 
 
 

(3) 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 

(4) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 
 
 
 
 
 

(5) 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 

(6) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 

(7) 
กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย ์
-โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานแผนงานและ
งบประมาณ 
-วัตถุประสงค ์
1. เพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา 
2. เพื่อจัดทำแผนปฏิบตัิราชการ
ประจำปีการศึกษา2563 
3. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติทางบัญชีและการเงิน 
4. เพื่อระดมทุนและทรัพยากร
ทางการศึกษา 
 
 
 

1.ขาดคูม่ือการ
ให้บริการด้านการเงิน 
 

1.แนะนำช้ีแจงเป็น
รายบุคคล 
 

1.สังเกต/ความถูกต้องของ
เอกสารการให้บริการทาง
การเงินและพสัด ุ
2.แบบประเมินความพึงพอใจ
การให้บริการทางการเงินและ
พัสด ุ

1.บุคลากรบางท่านศึกษา
จากคู่มือแต่ยังไม่เข้าใจ 
 

1.แนะนำและทำความ
เข้าใจเป็นรายบุคคล 
2.จัดทำคูม่ือเกี่ยวกับ
การเงินและพสัด ุ
 

-กลุ่มการเงินและ
สินทรัพย์โรงเรียนพนม
ศึกษา 

 
 
 



 
แบบ ปค.5 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง

หน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการ

ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สำคัญของหน่วยงาน 
ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
(1) 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 

(2) 

การควบคุมภายในที่มี
อยู่ 
 
 
 
 
 

(3) 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 

(4) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 
 
 
 
 
 

(5) 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 

(6) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 

(7) 
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
-กิจกรรมส่งเสริมพัฒนานักเรียน
ให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
-วัตถุประสงค ์
1.เพื่อให้นักเรยีนมีวินัย คณุธรรม 
จริยธรรมและความประพฤติที่
เหมาะสมในการเข้าเรียน 
 

1.นักเรยีนขาดความ
รับผิดชอบ ความ
กระตือรือร้นในการ
เข้าเรียน 

1.คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา  
2.คณุครูที่ปรึกษา ติดตาม
การเข้าเรียนจากครูประจำ
วิชา 
3.คณุครูที่ปรึกษาประสาน
กับผู้ปกครองนักเรยีน 

1.ใช้โปรแกรมระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีนออนไลน ์
2.ติดตามการทำงานของครูที่
ปรึกษา 
3.รายงานผลการตดิตามกับ
ผู้ปกครอง 

การส่งเสริมพัฒนานักเรียน
ให้มีวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม 
1.นักเรยีนขาดความ
รับผิดชอบในการเข้าเรยีน 
2.นักเรยีนใช้สื่อเทคโนโลยี
ที่ไม่เหมาะสม 

1.ครูและผู้ปกครองสร้าง
ความตระหนักให้นักเรยีน
เห็นความสำคัญของการ
เรียน 
2.ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จัก
การใช้เวลาเรียนให้
เหมาะสม 

-งานกิจการนักเรียน 
-ครูที่ปรึกษา 
โรงเรียนพนมศึกษา 

 
 
 

 

ลายมือชื่อ     
              (นางผกา  สามารถ) 

                     ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมศึกษา 
                   วันที่ ๒๔ เดือนธันวาคม พ.ศ.2564 

 
 
 



โรงเรียนพนมศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน  2564 
ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ
ดำเนินการหรือภารกิจ

อ่ืนๆที่สำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 
(1) 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 

(2) 

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่ 

 
 
 
 
 

(3) 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 

(4) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 
 
 
 
 
 

(5) 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 

(6) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 

(7) 

วิธีการติดตามและ
สรุปผล การ
ประเมินผล/
ข้อคิดเห็น 

 
 
 

(8) 
กลุ่มบรหิารงานวิชาการ 
-โครงการนิเทศภายใน 
-วัตถุประสงค ์
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ และ
ทักษะเกี่ยวกับวิธีการจัดการ
เรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสำคญั
นำไปใช้ปรับปรุงพัฒนาการ
จัดกระบวนการการเรียนการ
สอนของตนได ้
2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรยีนทุก
ระดับใหสู้งขึ้น 
3. เพื่อพัฒนาความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ดำเนินโครงการ 

1.ผูเ้รียนไมผ่่าน
เกณฑ์การ
ประเมินรายวิชา 
2.ผูเ้รียนมี
แนวโน้มไมจ่บ
การศึกษาภาค
บังคับและขั้น
พื้นฐาน 

1.ครมูีแผนการจัดการ
เรียนรู้และมีเครื่องมือ
วัดผลประเมินผลที่
เหมาะสมกับผู้เรียน 
2.มีการทำวิจัยช้ันเรยีน 

1.ผูเ้รียนผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคิดเป็นร้อยละ22.53 
2.ผูเ้รียนไมผ่่านเกณฑ์การ
ประเมินคิดเป็นร้อยละ77.47 

ผู้เรยีนไมผ่่านเกณฑ์การ
ประเมินคิดเป็นร้อยละ
77.47 

ครูผูส้อน ครูที่
ปรึกษา กลุ่ม
บริหารงานวิชาการ 
กลุ่มกิจการนักเรียน
และผูป้กครอง
ร่วมกันติดตาม
นักเรียนอย่าง
ใกล้ชิดและต่อเนื่อง 

กลุ่มบรหิารงาน
วิชาการ 

ติดตามและประเมินผล
ในทุกช่วงของการ
ดำเนินการและสรุป
รายงานผลให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ 

 
 



ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ
ดำเนินการหรือภารกิจ

อ่ืนๆที่สำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 
(1) 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 

(2) 

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่ 

 
 
 
 
 

(3) 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 

(4) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 
 
 
 
 
 

(5) 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 

(6) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 

(7) 

วิธีการติดตามและ
สรุปผล การ
ประเมินผล/
ข้อคิดเห็น 

 
 
 

(8) 
กลุ่มบรหิารงานกิจการ
นักเรียน 
-กิจกรรมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 
 

- - - - - - - 

กลุ่มบรหิารงานการเงินและ
สินทรัพย ์
-โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานแผนงานและ
งบประมาณ 
-วัตถุประสงค ์
1. เพื่อจัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา 
2. เพื่อจัดทำแผนปฏิบตัิ
ราชการประจำปีการศึกษา
2564 
3. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติทางบัญชีและการเงิน 
4. เพื่อระดมทุนและ
ทรัพยากรทางการศึกษา 

1.ครภุัณฑ์
เสื่อมสภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ตรวจสอบปรับปรุง 
ซ่อมแซม 
 

1.มีการตรวจสอบครุภณัฑ์ 
พัสดุ ประจำปีและรายงานผล
ไปยัง สตง. 

- 
 

1.แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบ 
2.จัดจำหน่าย
รายการพสัดุ 
ครุภณัฑ์ที่
เสื่อมสภาพ 

-กลุ่มการเงินและ
สินทรัพย์โรงเรียน
พนมศึกษา 

แบบสำรวจพัสดุ 
ครุภณัฑ์ประจำป ี



ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ
ดำเนินการหรือภารกิจ

อ่ืนๆที่สำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 
(1) 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 

(2) 

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่ 

 
 
 
 
 

(3) 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 

(4) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 
 
 
 
 
 

(5) 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 

(6) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 

(7) 

วิธีการติดตามและ
สรุปผล การ
ประเมินผล/
ข้อคิดเห็น 

 
 
 

(8) 
กลุ่มอำนวยการ 
-โครงการพัฒนาอาคาร
สถานท่ี 
-วัตถุประสงค ์
1. จัดหาวสัดุอุปกรณ์และ
เครื่องมือท่ีใช้ในการ
บำรุงรักษาอาคารสถานท่ี 
2. จัดหา จดัซื้อ จัดสร้าง จัด
ซ่อมสิ่งอำนวยความสะดวก
อาคารเรยีน อาคาร
ประกอบการใหส้ะอาด
ปลอดภัยตลอดจนสามารถ
จัดสถานท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียนเพื่อระดม
ทรัพยากรในท้องถิ่นมา
สนับสนุนการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 

1.บุคลากร
รับผิดชอบไม่
เพียงพอ 
2.งบประมาณยัง
ขาดแคลน 
3.ห้องเรียนมีไม่
เพียงพอ 

1.จัดทำโครงการ 
2.วางแผนจดัสรร
บุคลากรที่มีอยู่ให้
เพียงพอกับงาน 
3.เสนอขออาคารเรียน
ใหม่ไปยังสพฐ. 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2.ประสานฝ่ายบริหารและ
แผนงานจัดทำโครงการเพื่อขอ
อาคารเรยีนใหม ่

1.ห้องเรียนมีไม่เพียงพอ
ต่อจำนวนนักเรียนท่ี
เพิ่มขึ้น 
 

1.เสนอขออาคาร
เรียนใหม ่

-งานอาคาร
สถานท่ี กลุ่ม
อำนวยการ 
โรงเรียนพนม
ศึกษา 

1.แต่งตั้งคำสั่ง
ผู้เกี่ยวข้อง 
2.ประเมินผลกิจกรรม 

 



ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ
ดำเนินการหรือภารกิจ

อ่ืนๆที่สำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 
(1) 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 

(2) 

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่ 

 
 
 
 
 

(3) 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 

(4) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 
 
 
 
 
 

(5) 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 

(6) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 

(7) 

วิธีการติดตามและ
สรุปผล การ
ประเมินผล/
ข้อคิดเห็น 

 
 
 

(8) 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
-โครงการจ้างบุคลากร
ทางการศึกษา 
-วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้โรงเรียนพนมศึกษา
มีจำนวนบุคลากรเพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน 
2.เพื่อให้บุคลากรปฏิบตัิงาน
ได้ตรงตามหนา้ที่ 

- - - - - - - 

 
 

ลายมือชื่อ 
                (นางผกา  สามารถ) 

                     ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมศึกษา 
                                                                                                   วันที่ 24 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564 

 
 
 
 
 
 


