
 

 

 

 

 

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

 

 

  

037 

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 
 

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



O37 การดำเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

  
โรงเรียนบ้านลาดวิทยาได้ดำเนินการหรือจัดกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่ 

อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ
สถานศึกษาผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้  

1. การสร้างจิตสํานึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิ 
ชอบ โดยเริ่มปลูกฝังจากนักเรียนก่อน ซึ่งโรงเรียนจัดให้มีกิจกรรมดังนี้ 
       1.1 การเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน โดยให้นักเรียนทุกคนมาใช้สิทธิของ 
ตนเองในการเลือกตั้ง มีการกำหนดการเปิดรับสมัครผู้ประสงค์จะเป็นประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน 
ทำการหาเสียงเลือกตั้ง ทำการเลือกตั้งและนับคะแนนอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ทำการประกาศและออกคำสั่ง
แต่งตั้งอย่างเป็นทางการ  
   1.2 การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม “ของหายได้คืน” โดยให้นักเรียนและบุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียนทุกคนที่เก็บสิ่งของต่าง ๆ  ได้ เช่น เงิน กุญแจรถ กระเป๋า ฯลฯ นำมาคืนเจ้าของ ซึ่งสามารถ
นำมาส่งคืนได้ที่ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน เจ้าหน้าที่จะลงบันทึกในแบบกิจกรรมของหายได้คืน และทำการประกาศ
เสียงตามสายเพื่อหาเจ้าของ จากนั้น ฝ่ายกิจการนักเรียนจะออกเกียรติบัตรให้แก่ผู้เก็บสิ่งของต่าง ๆ ได้ เป็นประจำ
ทุกเดือน 

1.3 ได้มีการประกาศแสดงเจตจํานงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการ 
บริหารงาน โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยาได้ประกาศเจตจํานงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
ดำเนินงานและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส่ ในการ
บริหารงาน ของโรงเรียนบ้านลาดวิทยาและให้คําม่ันที่จะนําพาคณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนทุกคน ให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ และอํานวยความสะดวกแก่ผู้ปกครอง หน่วยงานทุกภาคส่วน และชุมชน 

 2. มีกฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชีเป็นปัจจุบัน กฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ทําให้
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว 

3. มีการวางแผนและจัดทำแผนปฏิบัติการของโรงเรียน โดยทำการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่แผนปฏิบัติการของแต่
ละฝ่าย แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และแต่ละงาน ทำการจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับและแบ่งสันปันส่วนให้พอดี
เหมาะสมกับงานและกิจกรรมต่าง ๆ โดยเสมอภาค ซึ่งการใช้งบประมาณในแต่ละงานและกิจกรรมต้องผ่านการ
เขียนดำเนินงานอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอน ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ และสามารถตรวจสอบได้ 

4. มีการตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายในโรงเรียนบ้านลาดวิทยา และมีการรายงานผลการตรวจ
สบและการควบคุมภายในประจำปี ตามแบบ ปค 5 

5. มีการจัดทำขั้นตอนการตรวจสอบภายในทุกเดือน 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.1 การเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน 

 

 

 

 

 



1.2 การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม “ของหายได้คืน” 

 

 

 

 

 

 



1.3 ได้มีการประกาศแสดงเจตจํานงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
2. มีกฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชีเป็นปัจจุบัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. มีการวางแผนและจัดทำแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 

ตัวอย่างแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 

 

 

 

 



4. มีการตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายในโรงเรียนบ้านลาดวิทยาและมีการรายงานผลการตรวจสบและการควบคุมภายในประจำปี ตามแบบ ปค 5 
 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา จังหวัดเพชรบุรี 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะการดำเนินงานสิ้นสุด  วันที่ 30 กันยายน 64 

(1) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ

ภารกิจตามแผนการดำเนินการ 
หรือภารกิจอ่ืนๆ ที่สำคญัของหน่วยงาน 

ของรัฐ/วัตถปุระสงค ์

(2) 
ความเสี่ยง 

(3) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

(4) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(5) 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

(6) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(7) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

(8) 
วิธีการตดิตามและ

สรุปผลการประเมิน/
ข้อคิดเห็น 

ฝ่ายวิชาการ 
1.งานทะเบยีน   
วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามระบบประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียน (PDCA) 
2. เพื่อให้มีการจัดทำเอกสารหลกัฐานทางการศึกษาอย่าง
เป็นระบบและถูกตอ้งตามระเบียบกระทรวงศึกษาฯ 
3. เพื่อให้การบริการออกเอกสาร ทางการศึกษาอย่างเป็น 
ระบบและถกูต้อง 
4. เพื่อให้มีการจัดเก็บเอกสารหลกัฐาน ทางการศึกษา
อย่างเป็นระบบ สะดวกต่อการค้นหาและให้บริการ 
5. เพื่อให้บุคลากรงานทะเบียนได้รับการประเมินผลและ
ได้รับการพัฒนาเป็นรายบุคคล 
6. เพี่อให้มีการจัดเก็บสารสนเทศของงานทะเบียน 

 
 
 
1. การรายงานผลคะแนน
(Bookmark)  
จากครูประจำวิชามีความ
ล่าช้า 
2. คุณครูบางท่านไม่
ประเมินผลคุณลักษณะและ
อ่านคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียน 
3. นักเรียนปัจจุบันและศิษย์
เก่า ไม่ศึกษาหลกัเกณฑ์การ
ขอหลักฐานแสดงผลการ
เรียนก่อนการยื่นคำร้อง ทำ
ให้การแนบเอกสารที่
เกี่ยวขอ้งไม่ถูกต้อง  

 
 
 
1. ประชาสัมพันธแ์ละ
จัดทำปฏิทินการส่ง
คะแนนประจำวิชาให้ครู
ทุกคนทราบ 
2.ตรวจสอบการประเมิน
คะแนนรวม  
คุณลักษณะ อ่านคิด
วิเคราะห์ก่อนโอนเข้า
ระบบ 
3.จัดทำบอร์ดขั้นตอนการ
ขอหลักฐานแสดงผลการ
เรียนเพื่อให้นักเรียนได้
ศึกษาก่อนยื่นคำร้องของ
หลักฐานแสดงผลการ
เรียน 

 
 
 
- แบบลงลายมือชื่อ
การเบิก-ส่ง 
Bookmark ของครู
ประจำวิชา 
- การสอบถามข้อมูล
การขอหลกัฐาน
แสดงผลการเรียน
ของนักเรียน 

 
 
 
1.ครูประจำวิชาบาง
ท่านยังส่ง Bookmark 
ล่าช้า 
2.นักเรียนบางคนยังไม่
ทราบว่าจะต้องใช้แนบ
หลักฐาน/เอกสาร
อะไรบ้างในการขอ
หลักฐานแสดงผลการ
เรียนในแต่ละคร้ัง 
 

 
 
 
1. ประสานและติดตาม
การส่งคะแนน 
bookmark ของครูเป็น
รายบุคคล 
2. ประชาสัมพันธห์น้า
เสาธงให้นักเรียน
รับทราบ และอาจจะจัด
บอร์ดประชาสัมพันธ์ใน
บริเวณที่นักเรียน
สามารถสังเกตหรือ
ศึกษาด้วยตนเองได้ง่าย
ขึ้น 
 

 
 
 
 
นายไฉน 
ไชยนา   

 
 
 
 
จากการติดตามพบว่า 
1. ครูผู้สอนส่งคะแนน 
Bookmark ตรงเวลา 
2. การรายงานผลการ
เรียนตรงตามเวลาที่
กำหนด 

 



กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา จังหวัดเพชรบุรี 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะการดำเนินงานสิ้นสดุ วันที่ 30 กันยายน 64 

(1) 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ท่ีสำคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

(2) 
ความเสี่ยง 

(3) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่

(4) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(5) 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

(6) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(7) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

(8) 
วิธีการติดตามและ

สรุปผลการประเมิน/
ข้อคิดเห็น 

ฝ่ายวิชาการ 
2. งานวัดผลและประเมินผล 
วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้มีการวัดและประเมิน ผลการ
เรียนการสอนสอดคล้องกับสภาพการ
เรียนรู้ในปัจจุบัน 
2. เพื่อให้การจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับงาน
วัดผลและประเมินผลมีความเป็นระบบ 
ครอบคลมุ มีความทันสมัยและทันต่อการ
ใช้งาน 
3. เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออก
เอกสารเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเรว็ 
4. เพื่อให้การบริการแกผู่้มาติดต่อขอ
เอกสารเกิดความสะดวกและทันเวลาที่
กำหนด 

 
 
 
1.ผลสัมฤทธ์ิของ
นักเรียนต่ำกว่าเกณฑ์
ที่กำหนด 
2.ครูยังไม่พัฒนาการ
สอนที่มีรูปแบบ
หลากหลาย 
3.ขาดการนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลต่อเนื่อง 
4.ขาดการนำ
ผลการวิจัย/
พัฒนาการเรียนการ
สอนมาประยุกต์ใช้ 
 

 
 
 
1.จัดทำโครงการสอนและ
แผนการจดัการเรียนรู้ 
การวิจัยในช้ันเรียน เพื่อ
ส่งเสริมด้านการจัดการ
เรียนการสอนและจัด
กิจกรรมเสริมที่เน้นผู้เรยีน
เป็นสำคญั 
การสอน 
2.นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลผู้เรียนอย่าง
สม่ำเสมอ เป็นรูปธรรม 
3.จัดหาวิธีการสอนให้มี
หลากหลายรูปแบบ 
รวมถึงการนำเทคโนโลยี
มาประยุกต ์

 
 
 
1. บันทึกข้อความ
การส่งโครงการสอน 
และแผนการจดัการ
เรียนรู้ และวิจัยใน
ช้ันเรียนของครูทุก
ท่าน 
2. แบบสรุปการ
นิเทศ ติดตามของ
กลุ่มสาระการเรียนรู ้

 
 
 
1.ผลสัมฤทธ์ิของ
นักเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่
กำหนดในบางรายวิชา 
2.การนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการสอนไม่
ต่อเนื่อง 
3.รูปแบบการจดัการ
เรียนการสอนยังขาด
ความหลากหลายที่
สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
4.ขาดการนำเรื่องการ
วิจัย/พัฒนาการเรียน
การสอนมาประยุกต์ใช้
ให้เหมาะสม 

 
 
 
1.จัดอบรมให้ความรู้แก่
ครูผู้สอนและศึกษาดูงาน
โรงเรียนที่มีการจัดการเรียน
การสอนดีเด่น เพื่อนำมา
ปรับปรุงพัฒนาการสอน 
2.มีคณะกรรมการกำกับ 
ติดตามและประเมินผลการ
สอนอย่างต่อเนื่อง 
3.พัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอนให้มีความหลากหลาย 
และนำเทคโนโลยีมาช่วย
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการ
สอนให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

 
 
 
นายทำนอง 
อิ่มท่ัว 

 
 
 
จากการตดิตามพบว่า 
1. มีการเชิญวิทยากร
มาให้ความรู้แก่
ครูผูส้อนเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการจัดการ
เรียนการสอน 
2. มีการนิเทศการสอน
อย่างเป็นระบบ 
3. ครูผู้สอนมีการใช้สื่อ
เทคโนโลยีมาช่วยการ
จัดการเรียนการสอน 
4. มีการอบรมเพื่อ
พัฒนาทักษะและ
เทคนิคการจดัการ
เรียนการสอน 

แบบติดตาม ปค.5 



กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา จังหวัดเพชรบุรี 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 64 

(1) 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ท่ีสำคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

(2) 
ความเสี่ยง 

(3) 
การควบคุม

ภายใน 
ที่มีอยู ่

(4) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(5) 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

(6) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(7) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

(8) 
วิธีการติดตามและ

สรุปผลการ
ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

ฝ่ายวิชาการ 
3. งานพัฒนาหลักสูตร 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้โรงเรียนมหีลักสูตรสถานศึกษา
เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่นและ
สนองนโยบายของสำนักงาคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2. เพื่อให้โรงเรียนได้จดัรายวิชาเพิม่เติมที่
หลากหลายให้ผูเ้รียนเลือกเรียนตามความ
ถนัด ความสามารถ และความสนใจ และ
เป็นไปตามแผนการเรียนท่ีเน้นเฉพาะด้าน 
3. เพื่อให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีนที่ส่งเสริม และตอบสนองความ
ต้องการ ความสามารถ ความถนัด และ
ความสนใจของผู้เรียน 
4. เพื่อสนับสนุนให้ครจูัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่ใหผู้้เรยีนได้ลงมือปฏิบัติจริงจน
สรุปความรูไ้ด้ด้วยตนเอง 

 
 
 
1. หัวหน้าประจำแผน
ของหลักสูตรใหม่ 
(ฉบับปรับปรุง 2564) 
พบปัญหาในการจดั
กิจกรรมเสริม เช่น 
การให้นักเรียนออก
ฝึกงานในสถาน
ประกอบการเนื่องด้วย
สถานการณ์โควดิ-19 
 

 
 
 
1. ทำความเข้าใจ
กับหัวหน้าประจำ
แผนให้ปรับกลยุทธ์
ในการจัดให้
นักเรียนได้ฝึก
ประสบการณ์ตรง 
มีกิจกรรมเสริมที่
ตรงตามแผน ซึ่ง
อาจเป็นทาง
ออนไลน ์
 

 
 
 
1. รายงานแผนการ
จัดกิจกรรมเสริม
ให้กับนักเรียน 
 
 
 

 
 
 
1. มีหลักสตูรที่ยังใช้ใน
ปัจจุบันจำนวน 3 
หลักสตูร ได้แก ่
1) ฉบับปรับปรุง 2562 
2) ฉบับปรับปรุง 2563 
3) ฉบับปรับปรุง 2564 
จึงต้องบริหารจดัการ
อย่างระมัดระวังเพื่อให้
นักเรียนในแตล่ะ
หลักสตูรได้จบ
การศึกษาครบถ้วน 

 
 
 
1.ทำความเข้าใจ ประชุมช้ี
แจ้งกับหัวหน้าประจำแผน 
และครผููส้อน เป็นระยะๆ 
เพื่อให้รายงานปัญหา หรือ
ความคืบหน้าในการปรับกล
ยุทธ์การจัดให้นักเรียนในแต่
ละแผนไดฝ้ึกประสบการณ์
ตรง ในสถานการณ์โควดิ-19 
พร้อมท้ังกระตุ้นให้ทุกฝา่ยมี
แผนสำรองไว้ล่วงหน้า 
 

 
 
 
 
นางสาวภัคภร  
อุบลน้อย 

 
 
 
ตรวจสอบการจัด
รายวิชาตาม
โครงสร้างของทั้ง 3 
หลักสตูรเป็นระยะ  

แบบติดตาม ปค.5 



กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา จังหวัดเพชรบุรี 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 64 

(1) 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง

หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดำเนินการหรือภารกิจ
อื่นๆ ท่ีสำคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค ์

(2) 
ความเสี่ยง 

(3) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่

(4) 
การ

ประเมินผล 
การควบคุม

ภายใน 

(5) 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

(6) 
การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 

(7) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

(8) 
วิธีการติดตามและสรุปผลการ

ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

ฝ่ายวิชาการ 
4. งานรับสมัครนักเรียน   
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อดำเนินการรบันักเรียนให้
เป็นไปตามแผนสอดคล้องกับ
จำนวนนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ 
2. เพื่อให้ดำเนินการรับนักเรียนให้
เป็นไปตามระเบียบของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 3. เพื่อให้มีการจัดเก็บเอกสารการ
สมัคร หลักฐานทางการศึกษา
อย่างเป็นระบบ สะดวกต่อการ
ค้นหาและให้บริการ 

 
 
 
1. นักเรียนไมเ่ข้าใจ
เกี่ยวกับการเลือก
แผนการเรียนใหม ่
2. เอกสารประกอบการ
สมัครของนักเรียนไม่
ครบถ้วน 
 

 

1. จัดประชาสมัพันธ์
และทำความเข้าใจกับ
นักเรียนก่อนการ
เปิดรับสมัคร 
2. ตรวจสอบเอกสารที่
นักเรียนยื่นมาทั้งหมด
หลังจากการรับสมัคร 
 
 

 
 
 
- แบบบันทึก
เอกสารของ
นักเรียนท่ี
สมัครเรียน 
 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
นายกันตพงศ์ 
อินทมาตย ์

 
 
 
จากการตดิตามพบว่า 
1. การรับนักเรยีนเป็นไปตาม
แผนและสอดคล้องกับจำนวน
นักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ 
2. ได้รับเอกสารประกอบการรับ
สมัคร และหลักฐานทางการ
ศึกษาจากนักเรียนครบถ้วน 

 

แบบติดตาม ปค.5 



กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา จังหวัดเพชรบุรี 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะการดำเนินงานสิ้นสุด  วันที่ 30 กันยายน 64 

(1) 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ท่ีสำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(2) 
ความเสี่ยง 

(3) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่

(4) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(5) 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

(6) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(7) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

(8) 
วิธีการติดตามและ

สรุปผลการประเมิน/
ข้อคิดเห็น 

ฝ่ายวิชาการ 
5. งานตามนโยบาย สพฐ. 
วัตถุประสงค์ 
1. ศึกษา วิเคราะห์ ฝึกทักษะตั้ง
ประเด็นปัญหา/ตั้งคำถามในเรื่องที่
สนใจโดยเริ่มจากตนเองเชื่อมโยงกับ
ชุมชน ท้องถิ่น  
2. ตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลโดยใช้
ความรู้จากศาสตร์สาขาต่างๆค้นคว้า
แสวงหาความรู้เกี่ยวกับสมมติฐานที่
ตั้งใจไว้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  
3. ออกแบบวางแผนรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการที่
เหมาะสม ทำงานบรรลุผลตาม
เป้าหมายในกรอบการดำเนินงานที่
กำหนด โดยการกำกับดูแล ช่วยเหลือ
ของครูอย่างต่อเนื่อง  
 

 
 
 
1.คุณภาพของงาน
บางช้ินงานยัง
ไม่ได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์ที่
กำหนดไว ้
 

 
 
 
1. จัดประชุมให้
ความรู้ครูที่ปรึกษา
เพื่อไปถ่ายทอด
ให้กับนักเรียน 
 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

 
 
 
1. ยังมีนักเรียนบางกลุม่
ที่มีผลงานยังไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว ้

 
 
 
1.จัดอบรมให้ความรู้
แก่ครูที่ปรึกษาและ
นักเรียนให้เกดิความรู้
และเข้าใจร่วมกันใน
การผลิตงานท่ีมี
คุณภาพ 
 

 
 
 
นางสาววิรารตัน ์
 รอดยิ้ม 

 
 
 
จากการตดิตามพบว่า 
1. มีการจัดอบรมให้
ความรู้แก่ครูที่ปรึกษาทุก
ห้องเรียน เพื่อนำไปชี้แนะ
และแนะนำนักเรียนในการ
ดำเนินกิจกรรม 

แบบติดตาม ปค.5 



กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา จังหวัดเพชรบุรี 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะการดำเนินงานสิ้นสุด  วันที่ 30 กันยายน 64 

(1) 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ท่ีสำคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

(2) 
ความเสี่ยง 

(3) 
การควบคุม

ภายใน 
ที่มีอยู ่

(4) 
การประเมินผล 

การควบคุม
ภายใน 

(5) 
ความเสี่ยงที่ยังมี

อยู ่

(6) 
การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 

(7) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

(8) 
วิธีการติดตามและ

สรุปผลการประเมิน/
ข้อคิดเห็น 

ฝ่ายวิชาการ 
5. งานตามนโยบาย สพฐ. (ต่อ) 
วัตถุประสงค์ 
4. สังเคราะห์สรุปองค์ประกอบความรู้
และร่วมกันเสนอแนวคิด วิธีการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ด้วย
กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้น
ข้อมูล กระบวนการแก้ปัญหา เพื่อให้
เกิดทักษะในการค้นคว้าแสวงหา
ความรู้ เปรียบเทียบเช่ือมโยงองค์
ความรู้ สังเคราะห์ อภิปราย เพื่อให้
ประโยชน์และคุณค่าของการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
นางสาววิรารตัน ์
 รอดยิ้ม 

 
 

 
- 

 

 

 แบบติดตาม ปค.5 



กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา จังหวัดเพชรบุรี 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 64 

(1) 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ท่ีสำคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

(2) 
ความเสี่ยง 

(3) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่

(4) 
การประเมินผล 

การควบคุม
ภายใน 

(5) 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

(6) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(7) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

(8) 
วิธีการติดตามและ

สรุปผลการประเมิน/
ข้อคิดเห็น 

ฝ่ายวิชาการ 
6. งาน DMC  
วัตถุประสงค์ 
1. เป็นระบบจดัเก็บข้อมูลนักเรียนรายคน
ที่มีตัวตนในโรงเรียนจริง 
2. เป็นเครื่องมือในการวางแผน การ
บริหารจดัการการศึกษา การจัดตัง้จัดสรร
งบประมาณและการติดตามประเมินผล 
3. เป็นเครื่องมือในการกำกับ ควบคุมการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตรงตามแผนหรือเป้าหมาย 

 
 
 
 
1.จำนวนบุคลากรไม่
เพียงพอต่อการจัดทำ
รายงานที่เร่งด่วน 
2.ข้อมูลนักเรียนท่ีตก
หล่น 
 

 
 
 
 
1. ประสานความ
ร่วมมือกับนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ในการร่วมกันจัดทำ
รายงานที่เร่งด่วน 

 
 
 
 
-การรายงาน
ข้อมูล 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1.จำนวนบุคลากรไม่
เพียงพอต่อการจัดทำ
รายงานที่เร่งด่วน 
2.ข้อมูลนักเรียนท่ีตก
หล่น 
 

 
 
 
 
1.ตรวจสอบข้อมลู
นักเรียนโดยให้ครู
ประจำช้ันแตล่ะห้อง
ดำเนินการ และนำ
ข้อมูลมาปรับปรุงใน
ระบบ 

 
 
 
 
นางสาวดุจฤดี   
ประเสริฐสวัสดิ ์

 
 
 
 
จากการตดิตามพบว่า 
ได้รับความร่วมมือเป็น
อย่างดีจากทุกฝ่าย
สามารถจัดทำรายงาน
ข้อมูลได้ทันตามกำหนด
ในแต่ละรอบ 

ฝ่ายวิชาการ 
7. งานกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะ
ประโยชน ์
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้มีการวัดและประเมินผล 
สอดคล้องกับสภาพการเรยีนรู้ใน 

 
 
 
 
1. ครูประจำชั้น
บางส่วนส่งเอกสาร
ล่าช้า ต้องให้ติดตาม
ทวงถามหลายครั้ง 

 
 
 
 
1. แจ้งและ
ประชาสมัพันธ์กับครู
ประจำช้ันอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 

 
 
 
 
1. การรายงาน
ข้อมูลของนักเรียน
แต่ละห้อง 

 
 
 
 
1. ครูประจำชั้นบางส่วน
ส่งเอกสารล่าช้า ต้องให้
ติดตามทวงถามหลาย
ครั้ง 

 
 
 
 
1. แจ้งและเน้นย้ำให้ครู
ประจำชั้นชี้แจงกับ
นักเรียนในการกรอก
เอกสารให้ถูกต้อง และ
ครบถ้วน  

 
 
 
 
นางสาวสุทธินี  
กล่ำกล่อมจิตร ์

 
 
 
 
จากการตดิตามพบว่า   
1. ได้รับความร่วมมือ
จากครูที่ปรึกษาในการ
ให้ข้อมูลที่ครบถ้วน 

แบบติดตาม ปค.5 



กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรยีนบ้านลาดวิทยา จังหวัดเพชรบุรี 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 64 

(1) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ
รัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืนๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค ์

(2) 
ความเสี่ยง 

(3) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

(4) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(5) 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

(6) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(7) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

(8) 
วิธีการตดิตามและ

สรุปผลการประเมิน/
ข้อคิดเห็น 

7. งานกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์ (ต่อ) 
2. เพื่อให้การจัดทำข้อมูลและประเมินผลมี
ความเป็นระบบ ทันตอ่การใช้งาน 

 
 
2. เอกสารไม่สมบูรณ์ข้อมูลไม่
ครบถ้วน  
มีความผิดพลาด 

 
 
2. ให้คำปรึกษาเมื่อครูประจำชั้นมีข้อ
สงสัย 

 
 
2. ติดตามเอกสารที่
ไม่ครบถ้วน 

 
 
2. เอกสารไม่สมบูรณ์ 
ข้อมูลไม่ครบถ้วน มีความ
ผิดพลาด 

 
 
2. แจ้งและเน้นย้ำให้ครู
ประจำชั้นตรวจสอบเอกสาร
ที่นักเรียนกรอกใหถู้กต้อง
และครบถ้วนกอ่นนำมาส่ง  

 
 
นางสาวสุทธิน ี 
กล่ำกล่อมจิตร์ 

 
 
จากการติดตามพบว่า   
2. ได้รับความร่วมมือ
จากครูที่ปรึกษาใน
การให้ข้อมูลที่
ครบถ้วน 

ฝ่ายวิชาการ 
8. แผนงานงานวิชาการ 
วัตถุประสงค ์
1.เพื่อให้ดำเนินงานนโยบายและแผนงาน
ของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตาม
แผนปฏิบัติการประจำป ี
2. เพื่อให้การรายงานผลการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามกำหนดเวลาที่ตั้งไว ้
  

 
 
 
1. การเปลี่ยนแปลงของ
โครงการ/กิจกรรมระหว่างปีการ
ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการที่กำหนด  
2. การรายงานผลการปฏบิัติงาน
เป็นไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา
ที่ตั้งไว้ 
 

 
 
 
1. ทุกฝ่าย/วิชาการฯมีแผนปฏบิัติการ
ประจำป ีเพื่อให้การปฏิบัติงานดำเนิน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. มีการประชุมชี้แจง ทำความเขา้ใจ
ทุกในการปฏบิัติกิจกรรมทุกเดือน 
3. มีการติดตามประเมิน ผลการ
ปฏิบัติงานประจำ 
ปีการศึกษา เป็นระยะ 

 
 
 
ติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงาน
ประจำปกีารศึกษา 

 
 
 
1. การเปลี่ยนแปลงของ
โครงการ/กิจกรรมระหว่าง
ปี (การปฏิบัติงานไม่
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
ทีก่ำหนด) 

 
 
 
1. จัดทำงบสำรองจ่ายไว้
ส่วนหนึ่งให้มากขึ้น เพื่อใช้
ในโครงการที่จำเป็นที่มีการ
เปลี่ยนแปลงระหวา่งปี
การศึกษา 
 

 
 
 
นางจุไรรัตน์ พุ่ม
นาค 
 

 
 
 
จากการติดตามพบว่า   
1. ผลการประเมิน
กิจกรรมทุกกจิกรรมที่
ได้ดำเนินการบรรลุ
เป้าหมายตามที่ตั้งไว้  

 

 

แบบติดตาม ปค.5 



      แบบติดตาม ปค.5 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา จังหวัดเพชรบุรี 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 64 

(1) 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงานของรัฐ

หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ 
ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค ์

(2) 
ความเสี่ยง 

 

(3) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่
 

(4) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
 

(5) 
ความเสี่ยงที่ยังมี

อยู ่
 

(6) 
การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 
 

(7) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

(8) 
วิธีการติดตามและ

สรุปผลการประเมิน/
ข้อคิดเห็น 

 
ฝ่ายวิชาการ 
9.สำนักงานและสารสนเทศวิชาการ 
วัตถุประสงค ์
1.จัดระบบงานธุรการ สารบรรณ หนังสือหรือเอกสาร
ทางราชการและคำสั่งในฝ่าย 
2. จัดสำนักงานวิชาการให้เป็นศูนย์วิชาการ จัดทำข้อมูล
สารสนเทศกลุ่มบริหารงานวิชาการ บุคลากรในสายงาน
กลุ่มวิชาการ ประชาสัมพันธ์งานกลุ่มงานวิชาการ 
3.ดูแลงานในด้านแผนงาน การเงินของงาน/โครงการ 
เงินสวัสดิการกลุ่ม งบประมาณประจำป ีของงาน
สำนักงานกลุ่มงานวิชาการการ และงบประมาณประจำปี
กลุ่มงานวิชาการ 
4.จัดทำบัญชีพัสดุ ทะเบยีนครุภัณฑ์กลุม่งานวิชาการ 
และอำนวยความสะดวกการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์
ประจำปีของงานบริหารทรัพย์สินของโรงเรียน 
ประสานงานจัดซื้อ จัดจ้าง ซ่อมบำรุงรักษาพัสดุกลุ่มงาน
วิชาการ 

 
 
 
1.การรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมายจากฝ่าย
วิชาการ 
2.การแจ้งข่าวสารและ
มอบหมายงานล่าช้า 

 
 
 
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้รับ
เอกสารการมอบหมาย
งาน มีการรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
2.กรณีคาดว่าการแจ้ง
ข่าวสารและมอบหมาย
งานจะล่าช้า ให้
ดำเนินการติดต่อ
ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
ล่วงหน้า 
 

 
 
 
1.ให้กลุ่มสาระการเรียนรู้
รับเอกสารการมอบหมาย
งาน ทุกวัน และรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน ตามที่
ได้รับมอบหมาย 
2.ติดตามและอำนวย
ความสะดวกแกก่ลุ่มสาระ
การเรียนรู้และบุคลากรที่
เกี่ยวขอ้ง ให้สามารถ
ดำเนินการได้ทันเวลา 

 
 
 
1.บางกรณีการแจ้ง
ข่าวสารและ
มอบหมายงานล่าช้า 
อาจเกิดจากสาเหตุ
อื่น เช่น  
สพม.พบ หรือฝา่ย
อำนวยการอาจส่ง
เอกสารล่าช้า  

 
 
 
1.บางกรณีอาจให้มี
การเซ็นต์รับทราบ
การมอบหมายงาน 
 

 
 
 
น.ส.เบญจวรรณ 
ยั่งยืน 
 

 
 
 
วิธีการติดตาม 
แจ้งในไลน์กลุ่ม
กรรมการบริหารวิชาการ/
ไลน์กลุ่มสำนักงาน
วิชาการ 
 
สรุปผลการประเมิน 
1. มีการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมายจากฝ่าย
วิชาการ 
2. การแจ้งข่าวสารและ
มอบหมายงานทัน
กำหนดเวลา 

                                    



แบบติดตาม  ปค.5 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา จังหวัดเพชรบุรี 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 64 

(1) 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจ

อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค ์

(2) 
ความเสี่ยง 

 

(3) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่
 

(4) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
 

(5) 
ความเสี่ยงที่ยังมี

อยู ่
 

(6) 
การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 
 

(7) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

(8) 
วิธีการติดตามและ

สรุปผลการประเมิน/
ข้อคิดเห็น 

 
ฝ่ายวิชาการ 
9.สำนักงานและสารสนเทศวิชาการ (ต่อ) 
วัตถุประสงค์ 
5.สรุปผลการปฏิบัติงานกลุ่มงานวิชาการ และ
ประสานงานทุกงานในกลุ่มงานวิชาการเพื่อ
สรุปผลการปฏิบตัิงานในรอบปีการศึกษา 
6.ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีไดร้ับมอบหมาย 

       

 
 
ลงชื่อ 

                                                                                                                                           (นายอาวุธ  ทัศนา) 
                      ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา 
                     วันที่ 25 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564 

 



แบบติดตาม  ปค.5 

กลุ่มบริหารงานอำนวยการ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา จังหวัดเพชรบุรี 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564 

(1) 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง

หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดำเนินการหรือภารกิจ
อื่นๆ ท่ีสำคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

(2) 
ความเสี่ยง 

(3) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่

(4) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(5) 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

(6) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(7) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

(8) 
วิธีการติดตามและ

สรุปผลการประเมิน/
ข้อคิดเห็น 

ฝ่ายอำนวยการ 
งานการเงินและงบประมาณ 
วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายเป็นไปตาม
แผนงบประมาณและปฏิทินงาน 
2. เพื่อให้การดำเนินงานการเงินไป
ตามระเบียบและถูกต้อง 
 

 
 
- การเก็บเงินบำรุง
การศึกษาและการเบิก
จ่ายเงินประเภทอ่ืนๆ
ในรูปแบบออนไลน์มี
ขั้นตอนในการเก็บเงิน
ที่มีความระเอียดและมี
ระเบียบปฏิบัติทำให้
ค่อนข้างล่าช้าสืบเนื่อง
จากสถานะการณ์การ
แพร่ระบาดเช้ือไวรสัโค
วิด-19 

 
 
1.การออกคำสั่งมอบหมาย
งานให้ชัดเจน 
2.ประชุมวางแผนการเก็บ
เงนิบำรุงการศึกษาให้กับ
คุณครูทุกคน 
3.การรายงาน ตดิตามผล
การเก็บเงินในรูปแบบ
ออนไลน์ให้กับเขตพื้นที่และ
ผู้บังคับบัญชาให้ทราบทุก
ครั้งเพื่อความโปร่งใส 
4.รวบรวมเอกสาร การ
ลงบัญชีเพื่อการตรวจสอบ 

 
 
- แบบประเมินผล   
 ติดตามผล 
- รายงานการเงิน 
- บัญชีประเภท  
  ต่างๆ 

 
 
- ความล่าช้าใน 
การเก็บเงินบำรุง
การศึกษาในรูปแบบ
ออนไลน์  เนื่องจาก
การแพร่ระบาดเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 ทำให้
การผู้ปกครองขาด
รายได้ จึงจ่ายค่า
บำรุงการศึกษาไม่
ตรงตามเวลาที่
กำหนด 

 
 
1.การออกคำสั่ง
มอบหมายงานให้ชัดเจน 
2.ประชุมวางแผนการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ
และนอกงบประมาณ 
3.การรายงานตดิตามผล
การสรุปผลการ
ดำเนินงานให้ถูกต้องและ
เป็นระบบ  

 
 
นางรุ่งรวี  
เกตสรุิวงค ์
นางสาวนพมนต์ 
พรหมประเสริฐ 

 
 
จากการติดตามตรวจสอบ
พบว่า 
1. คุณครูทุกท่านมีส่วนร่วมใน
การเก็บเงินในรูปแบบออนไลน์
ตามระบบแบบแผนที่ได้
วางแผนไว้ ทำให้ค่อนข้างเป็น
ระบบและสามารถตรวจสอบ
การรับเงินต่างๆได้อย่างถูกต้อง 
2. ในการเก็บเงินบำรุง
การศึกษาหรือเงินต่างๆใน
รูปแบบออนไลน์ จะมีการ
สรุปผลและการประเมินผลส่ง
เขตพื้นที่และผูบ้ังคับบัญชาทุก
ครั้ง ทำให้ลดปัญหาความไม่
โปร่งใสได้เป็นอย่างดีและเป็น
ระบบมากขึ้น 



กลุ่มบริหารงานอำนวยการ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา จังหวัดเพชรบุรี 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564 

(1) 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ท่ีสำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(2) 
ความเสี่ยง 

(3) 
การควบคุมภายในที่มีอยู่ 

(4) 
การประเมินผล 

การควบคุม
ภายใน 

(5) 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

(6) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(7) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

(8) 
วิธีการติดตามและ

สรุปผลการประเมิน/
ข้อคิดเห็น 

ฝ่ายอำนวยการ 
งานบัญชี  
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อช้ีแจงรายละเอียดการเบิกจา่ยเงิน
งบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบ
ราชการที่ถูกต้อง 
2. เป็นตัวควบคุมเงินต่างๆทุกประเภท
ตามงบประมาณที่กำหนด 
3. จัดทำรายรับรายจา่ยในแตล่ะวนัให้
ถูกต้องตามเมด็เงินท่ีไดเ้บิกจ่ายในการใช้
งานตามระเบียบราชการ 

 
 
 
-ระบบการ
ตรวจสอบบญัชี
ค่อนข้างล่าช้า 
- หลักฐานต่างๆที่ใช้
ในการลงบัญชีล่าช้า 
เนื่องจาก
สถานะการณ์การ
แพร่ระบาดเช้ือไวรสั
วิด-19 ทำให้
ค่อนข้างมีปัญหาใน
การเก็บรวบรวม
บัญช ี

 
 
 
 
1.รวบรวมเอกสารการลงบัญชี/ชุด
เบิกจ่ายให้เป็นปัจจุบันและตรวจสอบ
เอกสารต่างๆ เพื่อการตรวจความ
ถูกต้องโปร่งใส  
 2. ประชุมวางแผนในการทำงานในแต่
ละปีงบประมาณเพื่อความสะดวก
รวดเร็ว 
3. มีการจัดทำสมุดบันทกึในการ
รายงานผลลงระบบทุกครั้งเพื่อความ
ถูกต้องของข้อมูล 
4.เนื่องจากสถานะการณ์การแพร่
ระบาดเชื้อไวรัสวิด-19 จึงมีการจัดเก็บ
บัญชีในรูปแบบออนไลน์เพื่อความ
สะดวกรวดเร็วในการจัดเก็บเอกสาร
หลักฐานและง่ายต่อการตรวจสอบ  

 
 
 
- แบบประเมินผล
ติดตามผล 
- รายงานการเงิน
และบัญช ี
- บัญชีประเภท
ต่างๆ 

 
 
 
1. ยังมีความล่าช้าจาก
ร้านประกอบ 
การห้างหุน้ส่วนต่างๆใน
การทำตามระเบยีบ
ราชการจึงทำให้การทำ
บัญชีเกิดความล่าช้า 
2. ระบบการตรวจสอบ
ค่อนข้างล่าช้า 
3. การรวบรวมเอกสาร
ในแต่ละวันค่อนข้าง
ล่าช้าซึ่งอาจจะเกดิจาก
ปัจจัยต่างๆจึงทำให้การ
ลงบัญชีไมส่ามารถลงได้
ทุกวัน 

 
 
 
1. การออกคำสั่ง
มอบหมายงานให้
ชัดเจน 
2. อบรมบุคลากรเรื่อง
การเงินการบญัช ี
3. ประชุมวางแผนการ
เบิกจ่ายเงิน
งบประมาณและนอก
งบประมาณ 
4. การรายงานตดิตาม
ผลการ 

 
 
 
นางรุ่งฤทัย 
สะสวย 
 

 
 
 
จากการติดตามเอกสาร
พบว่า 
1. มีการจัดอบรมครูการเงิน
และบัญชีให้มีความรู้ในเร่ือง
การตรวจสอบเอกสาร 
รวมถึงชุดการเบิกจา่ยต่างๆ
ได้อย่างถูกต้อง 
2. มีการตรวจสอบเอกสาร
ต่างๆทุกครั้งก่อนลงบัญชี 
ซ่ึงสามารถลดความเส่ียงได้
ระดับหนึ่ง 
3. เนื่องจากสถานการณ์โค
วิด-19 ทำให้ครูและ
บุคลากรทุกท่านมีบทบาท
ในการเก็บเอกสารรวบรวม
ข้อมูล ทำให้ลดปัญหาการ
จัดทำเอกสารล่าชา้ 

 



แบบติดตาม  ปค.5 

กลุ่มบริหารงานอำนวยการ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา จังหวัดเพชรบุรี 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564 

(1) 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดำเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ท่ีสำคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

(2) 
ความเสี่ยง 

(3) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่

(4) 
การประเมินผล 

การควบคุม
ภายใน 

(5) 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

(6) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(7) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

(8) 
วิธีการติดตาม
และสรุปผลการ

ประเมิน/
ข้อคิดเห็น 

ฝ่ายอำนวยการ 
งานบุคลากร 
วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปฏิบัติงานตามคุณวุฒิและที่มี
ประสบการณ์ 
 

 
 
 
1.  โรงเรียนขาด
บุคลากรมีความรู้
ความสามารถตรงตาม
สาขาวิชา  
ในบางสาขาวิชา 

 
 
 
ติดตามประเมินผลโครงการของงาน
บุคคลประจำปีการศึกษา 2564 
- การจัดจ้างครูลูกจ้างชั่วคราว 
- กิจกรรมการสร้างขวญักำลังใจ
บุคลากร 
- กิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนาต่างๆ 
- กิจกรรมประชุมบุคลากรใน
สถานศึกษา 
- กิจกรรมวันเกษยีณอายุราชการ 
- กิจกรรมวันปีใหม่ครูและครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
-  ปา้ยบุคลากร 

 
 
 
- แบบประเมินผล
ติดตามผล 
-รายงานขอ้มูล 

 
 
 
- โรงเรียนขาดบุคลากร
มีความรู้ความสามารถ  
ตรงตามสาขาวิชา 
ในบางสาขาวิชา 
- โรงเรียนมีบุคลากร
บางสาขาวิชา 
ไม่เพียงพอ  

 
 
 
- จัดเก็บขอ้มูลและบุคลากรทางการศึกษา
ให้เป็นปัจจุบัน 
- การจัดทำข้อมูลการเกษยีณของครูและ
บุคลากรเพื่อการวางแผนในการจัด
อัตรากำลัง 
- นำขอ้มูลมาเปรียบเทียบข้อมูลเพื่อ
พัฒนา 
- จัดหาลูกจา้งชั่วคราว โดยใช้เงินนอก
งบประมาณมาสนับสนุนเพื่อมอบหมาย
งานที่ครู/บุคลากรทางการศึกษา  ไม่
สามารถปฏบิัติได้ 
- จัดทำเอกสารติดตามเพื่อสอบถามการ
จัดสรรอัตรากำลังจากสำนักงานพื้นที่
การศึกษาเพชรบุร ี

 
 
 
น.ส.จรัสชนม์   พูล
พิพัฒน์ 
น.ส.สุภารัตน์ 
ไชยอนุกูล 

 
 
 
จากการติดตาม
เอกสารพบวา่ 
1. งานบุคคลจัดทำ
เอกสารติดตามเพื่อ 
สอบถามการจัดสรร
อัตรากำลังจาก
สำนักงานพื้นที่
การศึกษาเพชรบุร ี



กลุ่มบริหารงานอำนวยการ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา จังหวัดเพชรบุรี 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564 

(1) 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ท่ีสำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(2) 
ความเสี่ยง 

(3) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่

(4) 
การประเมินผล 

การควบคุม
ภายใน 

(5) 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

(6) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(7) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

(8) 
วิธีการติดตามและ

สรุปผลการประเมิน/
ข้อคิดเห็น 

ฝ่ายอำนวยการ 
งานพัสดุ  
วัตถุประสงค์ 
1.การจัดหาพัสดุ  
- เพื่อให้การจัดหาพัสดุเป็นไปตามวิธีและ
กระบวนการจัดหาพัสดุให้ได้มาซ่ึงพัสดุท่ีมี
คุณภาพ ปริมาณท่ีต้องการ ทันเวลา ราคา
เหมาะสม การใช้จ่ายเงินคุ้มค่า เปิดโอกาส
ให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมและให้
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลและให้เป็นไป
ตามระเบียบ คำสั่ง มติ ครม.กฎหมาย หรือ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 
 
- ขั้นตอนและ 
ระยะเวลาในการ 
จัดหาเพ่ิมขึ้นระยะ  
เวลาในการจัดหา 
ไม่เพียง พอต่อการ 
ดำเนินการตามวิธี 
ต่างๆ 
แนวทางปฏิบัติ 
ของกรมบัญชีกลาง 
ไม่ชัดเจน 
เจ้าหน้าท่ีมี 
ประสบการณ์ในการ
ดำเนินการจัดซ้ือจัด
จ้างเอง 
การกำหนดราคา
กลางและ  

 
 
 
- ปฏิบัติตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุและท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.
2560 
- มอบหมายหน้าท่ี
ความ รับผิดชอบให้
บุคคลใดบุคคลหน่ึง 
มีหน้าท่ีความ
รับผิดชอบตามความ
เหมาะสม  
- จัดประชุมชี้แจง
แนวทางปฏิบัติให้แก่
เจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้อง
ทราบ 

 
 
 
- รายงานข้อมูล 
- เอกสารการ
จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
- สามารถลด
ความเสี่ยงได้
ระดับหน่ึง 
 

 
 
 
- ขั้นตอนและระยะเวลา
ในการจัดหาเพิ่มขึ้น  
ระยะเวลาในการจัดหาไม่
เพียงพอต่อการดำเนินการ
ตามวิธีต่างๆ 
- แนวทางปฏิบัติ ว.89 
ของกรม  บัญชีกลางไม่
ชัดเจน 
- เจ้าหน้าท่ีมีประสบ 
การณ์ในการดำเนินการ
จัดซ้ือจัดจ้างเอง 
- การกำหนดราคากลาง   
และคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุ/ครุภัณฑ์  โดยผู้ใช้
พัสดุไม่มีความสมบูรณ์
เพียงพอ  หรือไม ่ 

 
 
 
- ถือปฏิบัติตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุและท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ.2560 
- กำหนดให้มีคณะกรรม 
การ พิจารณาราคากลาง
และทบทวนคุณลักษณะ
เฉพาะครุภัณฑ์หรือเงื่อนไข
ต่างๆ โดยเฉพาะ งานจ้าง
เหมา ก่อสร้าง  และ
ครุภัณฑ์ที่มี มูลค่าสูง เพื่อ
เป็นการ ป้องกันหรือลด
ความเสี่ยงที่    จะเกิด
ความผิดพลาด   ในการ 
จัดซ้ือ/จัดจ้าง  

 
 
 
น.ส.ณัฐกฤตา  
สำเภาทอง 
นายธีรพล แสนกลม 
น.ส.อณัศยา   
บวบเมือง 
 

 
 
 
จากการติดตามการ
จัดหาพัสดุพบว่า 
- เจ้าหน้าท่ีมีประสบ 
การณ์ ในการดำเนิน 
การจัดซ้ือจัดจ้างเพิ่ม
มากขึ้น 
- มีการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง  เพื่อกำหนด
ความต้องการพัสดุได้ดี
ยิ่งขึ้น 
- ผู้ใช้มีวางแผนในการ
จัดหาทรัพย์สินหรือ
ดำเนินการตามแผนท่ี
กำหนดมากขึ้น 
- การจัดหาเป็นไป 

แบบติดตาม ปค.5 



กลุ่มบริหารงานอำนวยการ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา จังหวัดเพชรบุรี 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564 

(1) 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ท่ีสำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(2) 
ความเสี่ยง 

(3) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่

(4) 
การประเมินผล 

การควบคุม
ภายใน 

(5) 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

(6) 
การปรับปรุง 

การควบคุม
ภายใน 

(7) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

(8) 
วิธีการติดตามและ

สรุปผลการ
ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

ฝ่ายอำนวยการ 

งานพัสดุ (ต่อ) 
 

คุณลักษณะเฉพาะวัสดุ/ครุภณัฑ์  โดย
ผู้ใช้พัสดุไม่มี ความสมบูรณ์เพียงพอ
หรือไมส่มบรูณ์ถูกต้องหรือไม่
เหมาะสม 

- การขาดการประสาน งานระหวา่ง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อกำหนด
ความต้องการพัสด ุ

- ผู้ใช้ไม่วางแผนในการจดัหา
ทรัพย์สิน  หรือไม่ดำเนินการตามแผน
ที่กำหนดการจดัหาไม่เป็นไปตามแผน
ที่กำหนด 

- ไม่มีระบบสารสนเทศเพื่อเป็น
เครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การดำเนินการด้านพัสด ุ

- จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอ มีการใช้
บุคลากรคนเดียวกัน  ปฏิบตัิงานใน
หลายหน้าที ่

  สมบูรณ์ถูกต้อง
หรือไมเ่หมาะสม 

  ตามแผนที่กำหนด 

    

แบบติดตาม ปค.5 



กลุ่มบริหารงานอำนวยการ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา จังหวัดเพชรบุรี 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564 

(1) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกจิ
ตามแผนการดำเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีสำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

(2) 
ความเสีย่ง 

(3) 
การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

(4) 
การประเมินผล 
การควบคุม
ภายใน 

(5) 
ความเสีย่งท่ียังมีอยู ่

(6) 
การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

(7) 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

(8) 
วิธีการติดตามและ
สรุปผลการ
ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

ฝ่ายอำนวยการ 
งานพัสดุ (ต่อ) 
 

 
 
- ผู้ต้องการใช้พัสดุยังขาดความรู้
ความเข้าใจ 
- หนว่ยงานที่ดำเนินการจัดหามี
ขั้นตอนในการจัดหาหลาย
ขั้นตอน 
- เจ้าหนา้ที่หรือคณะ กรรมการ
ตรวจรับ/ตรวจการจ้างไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ี
กำหนด  
- เจ้าหนา้ที่ที่รับผิดชอบขาด
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
- เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาด
ของเช้ือไวรัส 
โคโรน่า (Covid – 19) ทำใหก้าร
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุมีความลา่ช้า 

 
 
- ให้คำแนะนำแก่ผู้   
ต้องการใช้พัสดุในสิ่งที่ 
ยังไม่เข้าใจ 
- ควรมีการ 
ประสานงาน ที่ด ี
ระหว่างหนว่ยงานที ่
ต้องการใช้พัสดุกับ 
หน่วยงานจัดหา 
- ลดขั้นตอนที่ไมม่ ี
จำเป็นบางขั้นตอนลง 
- มีการติดตามพัสดุที่
จัดซื้อจัดจ้างอยู่เป็น
ระยะๆ 

 
 
- การใช้ระเบียบ 
แนวปฏบิัติฯ  ม ี
ผลดีสำหรับการ 
กำหนดความ 
ต้องการพัสดุ 
บางประเภท 
- มีความรวดเร็ว 
ขึ้นระดับหนึ่ง 

 
 
- ผู้ต้องการใช้พัสดุยัง 
 ขาดความรู้ความเข้าใจ  
- หนว่ยงานที่ดำเนินการจัดหามี
ขั้นตอนในการจัดหาหลาย
ขั้นตอน 
- เจ้าหนา้ที่หรือคณะกรรมการ
ตรวจ 
รับ/ตรวจการจา้ง  
ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 
และหลักเกณฑ์ท่ี 
กำหนด  
- เจ้าหนา้ที่ที่รับผิดชอบขาด 
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
- เนื่องจากเกิดการ 
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 
(Covid – 19) ทำใหบ้ริษัท หา้ง
ร้านไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ตรง
ตามเวลาที่กำหนด 

 
 
- มีระเบียบพัสดุเป็นแนวทางปฏิบัต ิ
- ให้คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ
พร้อมที่จะทำการตรวจรับทันทีที่
ได้รับแจ้งจากหนว่ยงานที่ดำเนินการ
จัดหา 
- มีการจัดทำหลกัฐานการตรวจ  รับ/
จ้าง  เป็นลายลักษณ์อกัษร 
- กำหนดให้มีการตรวจรับ โดย
คณะกรรมการที่มี ความรู้เกีย่วกับ
วัสดุที่จัดซ้ือหรือจัดจา้ง  
- กำหนด เจา้หน้าที่/  
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ตรวจสอบพัสดุงานจา้ง  ที่ส่งมอบให้ 
ตรงตามสัญญา/ ข้อตกลง และเป็นไป
ตามระยะเวลาที่กำหนด 

 
 
น.ส. ณัฐกฤตา  
สำเภาทอง 
นายธีรพล   
แสนกลม 
น.ส. อณัศยา   
บวบเมือง 
 

 
 
จากการติดตามการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุพบว่า 
-เจ้าหน้าทีห่รือ 
คณะกรรมการตรวจรับ/
ตรวจการจา้ง  ปฏิบัติ
ตามระเบียบและ
หลักเกณฑ์ท่ีกำหนด  
-เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
มี ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 



กลุ่มบริหารงานอำนวยการ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา จังหวัดเพชรบุรี 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564 

(1) 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ท่ีสำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(2) 
ความเสี่ยง 

(3) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่

(4) 
การประเมินผล 

การควบคุม
ภายใน 

(5) 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

(6) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(7) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

(8) 
วิธีการติดตามและ

สรุปผลการ
ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

การจัดซ้ือจัดจา้งพัสดุ  (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. การควบคุมพัสด ุ
- เพื่อให้มกีารใช้งานได้อย่างถูกตอ้ง  และพัสดุ
ไม่สูญหาย 
- การจำหนา่ยครุภัณฑ์เส่ือมสภาพจนไม่
สามารถนำไปใช้งานได้ 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เจ้าหนา้ที่ไม่ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและหลกัเกณฑ์ท่ี
เกี่ยวขอ้ง  
- เจ้าหนา้ที่ขาดความรู้  
ความชำนาญและไม่รู้จัก
วิธีการใช้ที่ถูกต้อง  และขาด
ความรับผิดชอบ  
- การใช้ทรัพย์สินไม่ตรงตาม
วัตถุประสงค์  

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- มีการลงทะเบียนบัญชี
วัสดุ/ครุภัณฑ์ที่จัดหามา 
โดยให้รหัส ควบคุม
สำหรับครุภัณฑ์ 
- มีเอกสารในการ 
เบิกจ่ายพัสดุให้แก่ฝา่ย
งานต่างๆ เก็บไว้เป็น
หลักฐาน 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- มีแบบฟอร์มให้
เบิกจ่าย 
- ลดพื้นที่ในการ
จัดเก็บ ครุภัณฑ์ทำ
ให้มีพื้นที่ว่างในการ
ใช้งานเพิ่มมากขึ้น 
- สามารถจัดทำ
แผนการจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์ทดแทนได้ 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เจ้าหนา้ที่ขาดความรู้  
ความชำนาญและไม่รู้จัก
วิธีการใช้ที่ถูกต้อง และ
ขาดความรับผิดชอบ  
- การใช้ทรัพย์สินไม่ 
ตรงตามวัตถุประสงค์  

- มีการแจ้งให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร  
เมื่อพบว่าพัสดุ/งานจ้างที่ส่ง 
มอบไม่ถูกต้องครบถ้วน 
หรือไม่ส่งมอบตามกำหนด  
- มีการกำหนดวิธกีารจัดซ้ือ
วัสด ุรายการปลีกย่อยและ
กำหนดให้มีการตรวจรับทกุ
ครั้ง 
 
 
 
- กำกับควบคุมดูแลให้
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎ  
ระเบียบ  และหลกัเกณฑ์ท่ี
กำหนดอย่างเคร่งครัด  
- จัดทำคู่มือเกีย่วกับการใช้
ทรัพย์สินตามความเหมาะสม 
และจัดให้มีการอบรมการใช้
งานให้กับผู้เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น.ส. ณัฐกฤตา  
สำเภาทอง 
นายธีรพล   
แสนกลม 
น.ส. อณัศยา   
บวบเมือง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากการติดตามการ
ควบคุมพัสดุพบวา่ 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและ
หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง  
 

แบบติดตาม ปค.5 



กลุ่มบริหารงานอำนวยการ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา จังหวัดเพชรบุรี 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564 

(1) 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง

หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดำเนินการหรือภารกิจ
อื่นๆ ท่ีสำคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค ์

(2) 
ความเสี่ยง 

(3) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่

(4) 
การประเมินผล 

การควบคุม
ภายใน 

(5) 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

(6) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(7) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

(8) 
วิธีการติดตามและ

สรุปผลการ
ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

การควบคุมพัสดุ  (ต่อ) 
 

ทรัพย์สินสูญหาย  
การบันทึกทรัพย์สินไม่เป็น
ปัจจุบัน 
สถานท่ีติดตั้งและจัดเก็บ
ทรัพย์สินไม่เหมาะสม 
 

-ให้หน่วยงานท่ีเบิกใช้ 
ครุภัณฑ์รีบดำเนินการ
ส่งคืนครุภัณฑ์ที่
เสื่อมสภาพโดยเร็ว 
ท่ีสุดเพื่อไม่ให้ครุภัณฑ์
เก่าเก็บเกินไป 
ดำเนินการขาย
ทอดตลาดครุภัณฑ์ที่
เสื่อมสภาพ  โดยไม่ 
ต้องรอให้ปริมาณมาก
ก่อน 

 ทรัพย์สินสูญหาย  
 

- จัดทำทะเบียนทรัพย์สินให้เป็น
ปัจจุบัน 
- จัดทำรหัสครุภัณฑ์และติดรหัส
ครุภัณฑ์ไว้ท่ีทรัพย์สินทุกรายการ  
- จัดสถานท่ีติดตั้งและจัดเก็บ 
ทรัพย์สินให้เหมาะสมกับ 
ประเภทของทรัพย์สิน 
- มีการส่งมอบและมอบหมายให้
หน่วยงาน/เจ้าหน้าท่ี รับผิดชอบ
ควบคุมดูแล ทรัพย์สิน 
- มีการตรวจนับ 
ทรัพย์สินทุกสิ้นปี  และจัดทำ
รายงานผลการตรวจนับเสนอ
ผู้บริหารทราบ  และพิจารณา  
กรณีทรัพย์สินชำรุด  เสื่อมสภาพ 
หรือสูญหาย  

  

 

แบบติดตาม ปค.5 



กลุ่มบริหารงานอำนวยการ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา จังหวัดเพชรบุรี 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564 

(1) 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ท่ีสำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(2) 
ความเสี่ยง 

(3) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่

(4) 
การประเมินผล 

การควบคุม
ภายใน 

(5) 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

(6) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(7) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

(8) 
วิธีการติดตามและ

สรุปผลการ
ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

การควบคุมพัสดุ  (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. การซ่อมบำรุง 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ไม่มีการจัดทำแผนการ
บำรุงรักษาครุภัณฑ์และ
อาคารสถานท่ีหรือแผนท่ี
จัดทำไม่ครอบคลุม
ครบถ้วน  
-การไม่ปฏิบัติตามแผนท่ี 
กำหนด 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- มีเอกสารในการ
เบิกจ่ายพัสดุให้แก่ฝ่าย
งานต่างๆ  เก็บไว้เป็น
หลักฐาน 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เอกสารการ
จัดซ้ือ/ จัดจ้าง 
- สามารถลด
ความเสี่ยงได้
ระดับหน่ึง 
- มีแบบฟอร์มให้
เบิกจ่าย 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ไม่มีการจัดทำแผนการ
บำรุงรักษาครุภัณฑ์และ
อาคารสถานท่ีหรือแผนท่ี
จัดทำไม่ครอบคลุม
ครบถ้วน  
- การไม่ปฏิบัติตามแผนท่ี
กำหนด 
 

- หากมีการจำหน่ายทรัพย์ 
สิน แล้ว ให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุ
ลงจ่าย พัสดุน้ันจาก
ทะเบียน  
- จัดทำบัญชีรับ – จ่าย
วัสดุและจัดทำใบเบิกวัสดุ 
เป็นหลักฐานในการ
ตรวจสอบความถูกต้อง
ของวัสดุคงเหลือกับบัญชี
ทะเบียน 
 
- กำหนดให้มีแผนการ
บำรุงรักษาครุภัณฑ์และ
อาคารสถานท่ี  
- กำหนดให้ทุกกลุ่ม/ฝ่าย    
มีหน้าท่ีปฏิบัติตามแผน
บำรุงรักษาครุภัณฑ์และ
อาคารสถานท่ีอย่าง
เคร่งครัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น.ส.ณัฐกฤตา  
สำเภาทอง 
นายธีรพล   
แสนกลม 
น.ส.อณัศยา   
บวบเมือง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากการติดตามการ
ซ่อมบำรุงพบว่า 
- มีการจัดทำแผนการ
บำรุงรักษาครุภัณฑ์
และอาคารสถานท่ี
หรือมีการจัดทำแผนท่ี
ครอบคลุมครบถ้วน  

แบบติดตาม ปค.5 



กลุ่มบริหารงานอำนวยการ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา จังหวัดเพชรบุรี 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564 

(1) 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ท่ีสำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(2) 
ความเสี่ยง 

(3) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่

(4) 
การประเมินผล 

การควบคุม
ภายใน 

(5) 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

(6) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(7) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

(8) 
วิธีการติดตามและ

สรุปผลการ
ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

การซ่อมบำรุง (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มีการตรวจสอบความ
ชำรุดเสยีหายของ
ครุภณัฑ์และอาคาร
สถานท่ีก่อนครบกำหนด
ระยะเวลาการ
รับประกัน 

  ไม่มีการตรวจสอบความ
ชำรุดเสยีหายของ
ครุภณัฑ์และอาคาร
สถานท่ีก่อนครบกำหนด
ระยะเวลาการรับประกัน 

-หากมีความชำรดุ 

เสียหายของครุภณัฑ์ใน
ระยะเวลาการ รบัประกัน  ให้
รีบแจ้งผู้ขาย/ผูร้ับจ้าง
ดำเนินการแกไ้ข ซ่อมแซม
โดยเร็ว  

จัดทำทะเบียนซ่อมบำรุงรักษา
ครุภณัฑ์ทุกรายการ  เพื่อใช้ใน
การควบคุมและตรวจสอบ 

ค่าใช้จ่ายและเป็นข้อมูล 

ประกอบการประเมินความ 

คุ้มค่าในการใช้งานต่อไป 

 ผลงานดำเนินงาน 

จากการดำเนินงาน
ในปีท่ีผ่านมามผีล
การดำเนินงานท่ี 

ดีขึ้น และสามารถ
ลดความเสีย่งลงใน
ระดับที่ยอมรับได ้

 
ลงชื่อ 

                                                                                                                                              (  นายอาวุธ  ทัศนา  ) 
                     ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา 
                    วันที่ 25 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564 

แบบติดตาม ปค.5 



ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนบ้านลาดวิทยา จังหวัดเพชรบุรี 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะการดำเนินงานสิ้นสุด  วันที่ 30 กันยายน 2564 

(1) 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง

หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 

ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค ์

(2) 
ความเสี่ยง 

(3) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่

(4) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(5) 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

(6) 
การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 

(7) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

(8) 
วิธีติดตามและสรุปผลการ

ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

ฝ่ายกิจการนักเรยีน 
งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้นักเรียนมีคณุลักษณะและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค ์
2. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตทีด่ ี
3. เพื่อพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
4. เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในกลุ่ม
เสี่ยงและกลุม่มีปัญหา 

 
 
1.งานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีนยัง
ไม่บรรลุวตัถุประสงค์ 
เนื่องจากนักเรียน
บางส่วนยังขาด
คุณลักษณะและ
พฤติกรรมที่พึง
ประสงค ์

 
 
1. การรู้จักนักเรยีนเป็น
รายบุคคล  
2. การคัดกรอง นักเรียน 
3 กลุ่ม กลุ่มปกติ กลุ่ม
เสี่ยง กลุ่มมีปัญหา 
3. การส่งเสริมนักเรียน 
ด้วยโครงการต่างๆ 
ครอบคลมุพัฒนาการ
ของนักเรียนรอบด้าน 
4. การป้องกันและ 
แก้ไขปัญหา  
5. การส่งต่อภายใน 
และภายนอก  
6. การประเมิน ทบทวน 

 
 
1. รายงานแผนการ
ดำเนินงานตามโครงการ 
2. กำกับติดตาม คณุครู
ประจำช้ัน เช่น กิจกรรม
การเยี่ยมบ้านนักเรียน 
100% กิจกรรมโฮมรูม 
3. กำกับติดตาม การ
ดูแลช่วยเหลือนักเรยีน
เป็นระยะ 
4. หัวหน้าระดับมีส่วน
ร่วมมากข้ึน 

 
 
1. การดำเนินการ  
งานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีนของ
ครูประจำช้ัน บางห้อง 
ส่งเอกสารหรือ
รายงานล่าช้า 
2. นักเรียนไม่ใหค้วาม
ร่วมมือ ในการคัด
กรอง ปกปิดข้อมูล 
หรือให้ข้อมูลที่ไม่เป็น
ความจริง 
 

 
 
-ให้ความรู้ จัด
อบรมระบบการ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  
การใช้ระบบ
สารสนเทศ และ
การสื่อสารของ
โรงเรียน (PS 
School) 
 

 
 
1. นางสาวสุภาวดี 
ก้านทอง 
2. นางสาวนฤมล 
ศรีสุข 

 
 
จากการตดิตามเอกสารพบว่า 
1. มีการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
นักเรียนรายบุคคล โดยใช้
ระบบสารสนเทศ และการ
สื่อสารของโรงเรียน (PS 
School) 
2. มีการจัดเก็บข้อมูล การคัด
กรองนักเรียน โดยใช้ระบบ
สารสนเทศ และการสื่อสาร
ของโรงเรียน (PS School) 
3. มีการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
100% 
4. นักเรียนได้รับการช่วยเหลือ
โดยการส่งต่อภายใน 

    

แบบติดตาม ปค.5 



ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนบ้านลาดวิทยา จังหวัดเพชรบุรี 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564 

(1) 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง

หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 

ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค ์

(2) 
ความเสี่ยง 

(3) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่

(4) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(5) 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

(6) 
การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 

(7) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

(8) 
วิธีติดตามและ
สรุปผลการ
ประเมิน/
ข้อคิดเห็น 

ฝ่ายกิจการนักเรียน 
งานวินัยและความประพฤตินักเรียน 
วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง
และผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมเป็นเครือข่ายใน
การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียน
เป็นผู้มีความประพฤติดี ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของโรงเรยีน และกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด 
2. เพื่อให้โรงเรียนผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่
มีคุณภาพสู่สังคมโลก และสร้างความ
ไว้วางใจให้แก่ชุมชน 

 
 
 
1. เน่ืองจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัส 
โคโรน่า 2019 นักเรียน
เรียนออนไลน์ท่ีบ้าน จึง
ไม่สามารถควบคุม
พฤติกรรมนักเรียนได้ 
100% แต่ดำเนินการ
ควบคุมผ่านเครือข่ายครู
ประจำชั้น หัวหน้าระดับ 
และผู้ปกครอง เพื่อให้
ทราบถึงข้อมูล
พฤติกรรมนักเรียน 

 
 
 
1. ประชุมวางแผน จัดต้ัง
คณะกรรมการ และกำหนด
แผนงาน 
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือใน
ระบบเฝ้าระวัง ได้แก่ ครูท่ี
ปรึกษา หัวหน้าระดับ ครูแนะ
แนว สภานักเรียน และ
หน่วยงานภายนอก  
เป็นต้น 
3. จัดทำคู่มือนักเรียน ซ่ึงมีการ
บ่งบอกกฎระเบียบของโรงเรียน
อย่างชัดเจน 
4. จัดกิจกรรมพัฒนาในรูปแบบ
ออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์  

 
 
 
1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ท่ี 1-6 จำนวน 1,330 คน มี
พฤติกรรมอันพึงประสงค์ตาม
กฎระเบียบของโรงเรยีน สังเกตได้
จากการแต่งกายถูกระเบียบมา
ติดต่อราชการท่ีโรงเรียน การเข้า
ร่วมและผ่านกิจกรรมการอบรม
ออนไลน์ท่ีโรงเรียนจัดขึ้น รวมถึง
การมีจิตอาสาช่วยงานโรงเรียนใน
กิจกรรมต่างๆ ในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 
2. โรงเรียนสามารถสร้างเครือข่าย
ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง 
และผู้เกี่ยวข้อง 

 
 
 
1. หากเครือข่ายครู
ประจำชั้น หัวหน้าระดับ 
และผู้ปกครอง บกพร่อง 
จะได้ข้อมูลพฤติกรรม
นักเรียนไม่ชัดเจน หรือ
อาจไม่เป็นจริง 

 
 
 
1. มีการประชุม
ออนไลน์สร้างความ
ตะหนักให้ครูที่
ปรึกษา หัวหน้า
ระดับ ควบคุมดูแล
นักเรียนอย่าง
สม่ำเสมอ 
2. ให้เกียรติบัตร
นักเรียนท่ีผ่านการ
อบรมออนไลน์
ต่างๆที่โรงเรียนจัด
ขึ้นเพ่ือส่งเสริม
พฤติกรรมนักเรียน 

 
 
 
นายสมฤกษ์  
รัตน์เย็นใจ 
นายเมธา  
ขันเงิน 
 

 
 
 
1. มีการจัดเก็บ
ข้อมูลคะแนนความ
ประพฤติผ่านระบบ
PS School 
2. มีการเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 100% 
3. มีการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนด้วย 
กิจกรรมสร้างสรรค์  
 

แบบติดตาม ปค.5 



       ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนบ้านลาดวิทยา จังหวัดเพชรบุรี 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564 

(1) 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงานของ

รัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีสำคัญของหนว่ยงาน

ของรัฐ/วัตถุประสงค ์

(2) 
ความเสี่ยง 

(3) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่

(4) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(5) 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

(6) 
การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 

(7) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

(8) 
วิธีติดตามและ
สรุปผลการ

ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

ฝ่ายกิจการนักเรยีน 
งานวินัยและความประพฤตินักเรียน (ต่อ) 

 การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโค
โรน่า 2019 และกิจกรรมต่างๆที่
ส่งเสริมความประพฤติใน
ทางบวก หรือการแสดงออก
ทางด้านจิตอาสา เช่น อบรม
แกนนำนักเรียนตา้นภัยยาเสพ
ติดในสถานศึกษา เผยแพร่กฎ
จราจรผ่านเพจ facebook สภา
นักเรียนโรงเรียนบา้นลาดวิทยา 
นำนักเรียนจติอาสา ช่วยงาน
โรงเรียนในภารกิจฉดีวัคซีนไฟ
เซอร์ เป็นต้น 
5. ติดตามตรวจสอบกิจกรรมที่
จัดขึ้นทุกกิจกรรม 
6. จัดทำระบบข้อมลูสารสนเทศ
ของนักเรียนให้ครอบคลุม 
ถูกต้อง  

     

 

แบบติดตาม ปค.5 



 

ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนบ้านลาดวิทยา จังหวัดเพชรบุรี 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564 

(1) 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ 
ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ท่ีสำคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

(2) 
ความเสี่ยง 

(3) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่

(4) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(5) 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

(6) 
การปรับปรุง 

การควบคุม
ภายใน 

(7) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

(8) 
วิธีติดตามและ

สรุปผลการประเมิน/
ข้อคิดเห็น 

ฝ่ายกิจการนักเรยีน 
งานวินัยและความประพฤตินักเรียน (ต่อ) 
 

 เป็นปัจจุบัน โดยใช้เทคโนโลยี
เป็นเครื่องมือ 

7. รายงานผลต่อผู้บังคับบญัชา 
ฝ่ายบรหิาร และผูเ้กี่ยวข้อง 

     

        

ลายมือชื่อ 

                                           (  นายอาวุธ ทัศนา  ) 

  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา 

      วันที่ 25 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564 

 

 

แบบติดตาม ปค.5 



ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนบ้านลาดวิทยา จังหวัดเพชรบุรี 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะการดำเนินงานสิ้นสุด  วันที่ 30 กันยายน 2564 
(1) 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงานของ
รัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีสำคัญของหนว่ยงาน 

ของรัฐ/วัตถุประสงค ์

(2) 
ความเสี่ยง 

(3) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่

(4) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(5) 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

(6) 
การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 

(7) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

(8) 
วิธีติดตามและ
สรุปผลการ

ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

ฝ่ายกิจการนักเรียน 
งานป้องกันและแก้ไขยาเสพติดและอบายมุข 
วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมเป็นเครือข่ายในการป้องกัน
และแก้ไขยาเสพติดและการมีเพศสัมพันธ์ก่อน
วัยอันควรในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 

 
 
 
 
1. การปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันแก้ไข
ปัญหาในสถานศึกษายัง
ไม่เข้มข้นจริงจังและ
ต่อเนื่อง 
2. ระบบข้อมูล
สารสนเทศของนักเรียน
กลุ่มเสี่ยงยังไม่ถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน ไม่
สอดคล้องกับข้อเท็จจริง 
3. นักเรียนกลุ่มเสี่ยง  
ยังขาดความตระหนัก 
ขาดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับอันตรายจากยา
เสพติดและปัญหาท่ีเกิด
จากการมี 

 
 
 
 
1. จัดทำระบบข้อมูล
สารสนเทศของนักเรียน
ให้ครอบคลุม ถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน โดยใช้
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ 
2. สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในระบบเฝ้าระวัง 
3. จัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน (จิตอาสาพัฒนา
โรงเรียน) 
4. จัดตั้งคลินิกเลิกบุหรี่ 

 
 
 
 
1. มีการจัดเก็บข้อมูล
นักเรียนเป็นรายบุคคล
และปรับปรุงให้เป็น
ปัจจุบัน 
2. สถานศึกษามีการ
พบปะผู้นำชุมชน ออก
เยี่ยมบ้านนักเรียนท่ีอยู่ใน
กลุ่มเสี่ยง มีการจัดต้ัง
เครือข่าย ร่วมกัน
ดำเนินงานโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ 
3. มีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน 
ให้มีคุณธรรมจริยธรรม 
 

 
 
 
 
1. การปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันแก้ไข
ปัญหาในสถานศึกษายัง
ไม่เข้มข้นจริงจังและ
ต่อเนื่อง 
2. นักเรียนกลุ่มเสี่ยง ยัง
ขาดความตระหนัก 
3. ให้นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมบางส่วน 

 
 
 
 
1. มีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณธรรม
จริยธรรม 
2. จัดให้มีการเฝ้า
ระวังเป็นพิเศษ
สำหรับนักเรียนกลุ่ม
เสี่ยง 
3. มีการแก้ไข
เบื้องต้นโดยคลินิก
เลิกบุหรี่ และส่งต่อ
ท่ีโรงพยาบาลบ้าน
ลาดในกลุ่มนักเรียน
มีปัญหา ด้านยาเสพ
ติดและเพศ  

 
 
 
 
นางขวัญตา 
นาครักษา 
 

 
 
 
 
จากการติดตาม
เอกสารพบว่า 
1.มีการจัดเก็บข้อมูล
ในระบบ PS School 
2. มีการเยี่ยมบ้าน
นักเรียนร้อยละ 100 
3. มีการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมสร้างสรรค์ 
สร้างการรับรู้ และเฝ้า
ระวังติดตาม 
 

          



   แบบติดตาม ปค.5 

ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนบ้านลาดวิทยา จังหวัดเพชรบุรี                                      

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564 

(1) 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ท่ีสำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(2) 
ความเสี่ยง 

(3) 
การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

(4) 
การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

(5) 
ความเสี่ยงที่ยังมี
อยู ่

(6) 
การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

(7) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

(8) 
วิธีติดตามและ
สรุปผลการ
ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

ฝ่ายกิจการนักเรยีน 
งานป้องกันและแก้ไขยาเสพตดิและ
อบายมุข (ต่อ) 
 

เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอัน
ควร 
 
4. สถานการณ์ Covid – 
19 ส่งผลให้นักเรยีนต้อง
เรียนออนไลน์ จึงทำให้มี
การเฝา้ระวังและดูแล
ตัวเองได้ในระดับหนึ่ง 

  
 
 
4. จัดให้มีการเฝ้าระวังเป็น
พิเศษสำหรบันักเรยีนกลุ่ม
เสี่ยง 
5. มีการแก้ไขเบื้องต้นโดย
คลินิกเลิกบุหรี่ และส่งต่อที่
โรงพยาบาล 
บ้านลาดในกลุ่มนักเรียนมี
ปัญหาด้านยาเสพติดและเพศ 
6. มีการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับสารเสพติด และความ
เสี่ยงทางเพศ ผ่านระบบ
ออนไลน์ (สรา้งนักเรียนแกน
นำ)  

  
 
 
4. จัดอบรมให้ความรู้ 
และศึกษากรณีตัวอยา่ง
ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงใน
สังคม 
5.จัดกิจกรรมรณรงค์
ประชาสมัพันธ์ทั้งใน
โรงเรียนและชุมชน
ใกล้เคียง 
6. จัดกิจกรรมทาง
ออนไลน์ร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน เพื่อดึงดูด
ความสนใจมากยิ่งข้ึน 

 
 
 
นางขวัญตา 
นาครักษา 
 

 
 
 
ผลการดำเนินการ 
มีการเก็บขอมลูได้
เป็นระบบติดตามได้
สะดวก สามารถลด
อัตราความเสี่ยงด้าน
ยาเสพตดิและการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัย
อันควร ได้ในระดับ
หนึ่ง 



ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนบ้านลาดวิทยา จังหวัดเพชรบุรี                                      

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564 

(1) 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(2) 
ความเสี่ยง 

(3) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่

(4) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(5) 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

(6) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(7) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

(8) 
วิธีติดตามและ
สรุปผลการ
ประเมิน/
ข้อคิดเห็น 

ฝ่ายกิจการนักเรยีน 
งานป้องกันและแก้ไขยาเสพตดิ 

และอบายมุข (ต่อ) 

   
 
 
7. กิจกรรมรณรงค์การไม่
สูบบุหรี่ และเลิกเหล้า
เข้าพรรษา (โครงการ
โพธิสัตว์น้อย ชวนพ่อแม่
เลิกเหล้า) ทางออนไลน์ 
การเขียนเรียงความ หัวข้อ 
เยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลยา
เสพติด ฯลฯ 

    

 
 

 
ลายมือชื่อ 

                                               (นายอาวุธ ทัศนา) 
                ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา 
                     วันที่ 25 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564 



ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนบ้านลาดวิทยา จังหวัดเพชรบุรี 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะการดำเนินงานสิ้นสุด  วันที่ 30 กันยายน 2564 

(1) 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 

ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค ์

(2) 
ความเสี่ยง 

(3) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่

(4) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(5) 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

(6) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(7) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

(8) 
วิธีติดตามและสรุปผล
การประเมิน/ข้อคิดเห็น 

ฝ่ายกิจการนักเรยีน 
งานกิจกรรมพิเศษ 
วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อให้ผู้บริหาร ครู นักเรยีน 
ผู้ปกครองและผู้เกีย่วข้อง ได้ทราบและ
เข้าใจตลอดจนมสี่วนร่วมในการสง่เสริม
กิจกรรมพิเศษของสถานศึกษาอยา่งเป็น
ระบบ 

 
 
 
1. การออกคำสั่งให้
การปฏิบัติกจิกรรม
พิเศษในสถานศึกษา
ยังไม่มีความชัดเจน 
2. การร่วมกิจกรรม
พิเศษของนักเรียนยัง
ไม่ทั่วถึง 
3. กิจกรรมพิเศษจาก
หน่วยงานภายนอก
และภายในโรงเรียนมี
ผลต่อเวลาเรียนของ
นักเรียน 

 
 
 
1. กำหนดปฏิทินการ
ปฏิบัติงานให้นักเรยีนทุก
ระดับชั้นได้ร่วมกจิกรรม 
2. จัดทำระบบข้อมลู
สารสนเทศและรายงาน
อย่างเป็นระบบ 
3. ประชาสัมพันธ์เพือ่
ยกย่องเชิดชูเกียรติ
นักเรียนท่ีร่วมกจิกรรม
จิตอาสาทำดีมีคณุธรรม 

 
 
 
1. ออกคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการทำงานกิจกรรม
พิเศษ 
2. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้
ผู้บริหาร ครู นักเรียน 
ผู้ปกครองและผู้เกีย่วข้อง 
ได้ทราบ 
3. มีการยกย่องเชิดชูเกียรติ
นักเรียนท่ีร่วมกจิกรรมจิต
อาสาทำดีมีคณุธรรม 
4. จัดทำระบบข้อมลู
สารสนเทศและรายงาน อย่าง
เป็นระบบใหเ้ป็นปัจจุบัน 

 
 
 
1. การร่วมกิจกรรม
พิเศษของนักเรียน
ยังไม่ทั่วถึง 
2. กิจกรรมพิเศษ
จากหน่วยงาน
ภายนอกและภายใน
โรงเรียนมีผลต่อ
เวลาเรียนของ
นักเรียน 

 
 
 
1. กำหนดปฏิทิน
การปฏิบัติงานให้
นักเรียนทุกระดับช้ัน
ได้ร่วมกิจกรรม 
2. ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมใหผู้้บริหาร 
ครู นักเรียน 
ผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ 
 

 
 
 
นายเมธา  
ขันเงิน 

 
 
 
จากการตดิตามเอกสาร
พบว่า 
1. มีการจัดทำกรอบ
โครงสร้างงานป้องกันยา
เสพติดและจัดทำ
แผนปฏิบัติการ 
2. มีการประชาสัมพันธ์
ยกย่องเชิดชูเกียรติ
นักเรียนท่ีร่วมกจิกรรม
จิตอาสาทั้งในและนอก
โรงเรียน 

    

แบบติดตาม ปค.5 



ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนบ้านลาดวิทยา จังหวัดเพชรบุรี 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะการดำเนินงานสิ้นสุด  วันที่ 30 กันยายน 2564 

(1) 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 

ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค ์

(2) 
ความเสี่ยง 

(3) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่

(4) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(5) 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

(6) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(7) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

(8) 
วิธีติดตามและสรุปผล
การประเมิน/ข้อคิดเห็น 

     3. มีการยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนท่ี
ร่วมกิจกรรมจติอาสาทำดีมีคณุธรรม 
4. จัดทำระบบข้อมลูสารสนเทศและ
รายงานอย่างเป็นระบบให้เป็นปัจจุบัน 

 ผลการดำเนินการ 
นักเรียน ครู ผู้บริหาร 
ผู้ปกครองและผู้ที่
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน
การทำกิจกรรมพิเศษ
มากขึ้น 
 

 

 

 ลายมือชื่อ 

                                           (นายอาวุธ ทัศนา) 

  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา 

      วันที่ 25 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564 

แบบติดตาม ปค.5 



กลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป โรงเรียนบ้านลาดวิทยา จังหวัดเพชรบุรี 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564 

(1) 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ท่ีสำคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

(2) 
ความเสี่ยง 

(3) 
การควบคุมภายในที่มีอยู่ 

(4) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(5) 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

(6) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(7) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

(8) 
วิธีการติดตามและ

สรุปผลการประเมิน/
ข้อคิดเห็น 

 
งานบริหารทั่วไป 
วัตถุประสงค์ 
1. ซ่อมแซม สร้างปรับปรุง บำรุงรกัษา 
อาคารสถานท่ี สิ่งแวดใหเ้พียงพอ พร้อมใช้
งานและสะดวกปลอดภัย 
2. ดูแลให้มีความสะอาด ร่มรื่น เปน็
ระเบียบ สวยงาม 

 
 
- ในฤดูฝนถ้าตก
หนักระบายน้ำไม่ทัน  
น้ำท่วมขังทำให้เกิด
ความเสยีหาย 
- มีการหักโค่นของ
ต้นไม้ใหญ ่

 
 
-สภาพพื้นที่และอาคารบางส่วน
อยู่ในพ้ืนท่ีลุ่มต่ำ ในช่วงฤดูฝนเมื่อ
ฝนตกหนักทำให้เกดิน้ำท่วมขัง 
ระบายไม่ทัน ทำให้เกิดอุปสรรคใน
การเดินทาง และความเสียหายต่อ
ทรัพย์สิน 
-.ในพื้นที่ของโรงเรียน มีต้นไม้ใหญ่
จำนวนมากจึงมีความเสี่ยงในเรื่อง
การหักโค่นอันอาจเป็นอันตรายตอ่
ชีวิตและทรัพยส์ินของบุคลากร 

 
 
- ยังมีความเสีย่ง
บางส่วนท่ียังไม่อยู่
ในระดับที่น่าพอใจ 
จึงต้องมีการจัดทำ
แผนการปรับปรุงใน
ปีต่อไป 

 
 
 
- ในขณะที่มีฝนตก
หนักยังมีน้ำท่วมขัง
และระบายไม่ทัน 
- การหักโค่นของ
ต้นไม้ใหญ ่

 
 
-ประชุมวางแผน
แก้ปัญหากับเครือข่าย
ผู้ปกครองฯและ
สมาคมผู้ปกครอง 
และคร ู
-วางแผนดำเนินการ
แก้ปัญหา กับ
ผู้รับผิดชอบหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน
และภายนอก 

 
 
นางลักษิกา 
โกยสุขโข 

 
 
จากการตดิตาม  
1.ผู้บริหารดำเนินการ
แก้ไขปัญหามีการขุด
ท่อระบายน้ำ และตัด
แต่งก่ิงไม้ก่อนที่จะมี
การโค่นล้มลงมา ซึ่ง
สามารถลดความเสี่ยง
ได้ระดับหนึ่ง 

                                                                                               
   ลายมือชื่อ  

                                              (นายอาวุธ  ทัศนา)  
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา 

                    วันที่ 25 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
 



กลุ่มงานนโยบายและแผน โรงเรียนบ้านลาดวิทยา จังหวัดเพชรบุรี 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะการดำเนินงานสิ้นสุด  วันที่ 30 กันยายน 2564 

(1) 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง

หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดำเนินการหรือภารกิจ

อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ
รัฐ/วัตถุประสงค์ 

(2) 
ความเสี่ยง 

 

(3) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่
 

(4) 
การประเมินผล 

การควบคุม
ภายใน 

 

(5) 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

 

(6) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 
 

(7) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบ 

 

(8) 
วิธีการติดตามและสรุปผล
การประเมิน/ข้อคิดเห็น 

 

ฝ่ายงานนโยบายและแผน 
1. งานนโยบายและแผน 
วัตถุประสงค์ 
   1.เพื่อให้ดำเนินงานนโยบายและ
แผนงานของโรงเรียนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปี 
   2. เพื่อให้การรายงานผลการ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามกำหนดเวลา
ท่ีตั้งไว้ 
  

 
1. การเปลี่ยนแปลงของ
โครงการ/กิจกรรม
ระหว่างปีการปฏิบัติงาน
ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติ
การท่ีกำหนด  
2. การรายงานผลการ
ปฏิบัติงานเป็นไม่เป็นไป
ตามกำหนดเวลาท่ีตั้งไว้ 
 

 
1. ทุกฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระฯมี
แผนปฏิบัติการประจำปี 
เพื่อให้การปฏิบัติงานดำเนิน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. มีการประชุมชี้แจง ทำ
ความเข้าใจทุกในการปฏิบัติ
กิจกรรมทุกเดือน 
3. มีการติดตามประเมิน ผล
การปฏิบัติงานประจำ 
ปีการศึกษาเป็นระยะๆ 

 
ติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 

 
1. การเปลี่ยนแปลงของ
โครงการ/กิจกรรม
ระหว่างปีการปฏิบัติงาน
ไม่เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการที่กำหนด  
2. การรายงานผลการ
ปฏิบัติงานเป็นไมเ่ป็นไป
ตามกำหนดเวลาท่ีตั้งไว้ 
 

 
1.จัดทำงบสำรองจ่ายไว้ส่วน
หน่ึงให้มากขึ้น เพื่อใช้ใน
โครงการท่ีจำเป็นท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี
การศึกษา 
 

 
นางปัณณธร  
เหลืองอร่าม 
นางสุนิษา  
เอี่ยมพันธ์ 
 

 
วิธีการติดตาม 
     มีการประชุมและสรุป
ติดตามผลการดำเนินกิจกรรม 
ตามขั้นตอนท่ีได้กำหนดไว้ ๆ 
ตามระยะเวลาท่ีกำหนด รวมถึง
กิจกรรมท่ีได้มีการเปล่ียนแปลง 
หรือเพิ่ม ตามสถานการณ์ 
สรุปผลการประเมิน 
   ผลการประเมินกิจกรรมทุก
กิจกรรมท่ีได้ดำเนินการบรรลุ
เป้าหมายตามท่ีตั้งไว้  

 

ลายมือชื่อ 
                                                                                                                                             (นายอาวุธ  ทัศนา) 
                ตำแหน่ง      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา 
                     วันที่ 25 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564  

แบบติดตาม ปค.5 



กลุ่มงานนโยบายและแผน โรงเรียนบ้านลาดวิทยา จังหวัดเพชรบุรี 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะการดำเนินงานสิ้นสุด  วันที่ 30 กันยายน 2564 

(1) 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ท่ีสำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(2) 
ความเสี่ยง 

(3) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่

(4) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(5) 
ความเสี่ยงที่ยังมี

อยู ่

(6) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(๗) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบ 

 

(8) 
วิธีการติดตามและ

สรุปผลการประเมิน/
ข้อคิดเห็น 

ฝ่ายงานนโยบายและแผน 
2. งานประกันคุณภาพ 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อการจัดทำรายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา (SAR) 

 
 
 
-ขั้นตอนกระบวนการ 
การเก็บรวบรวมข้อมลู
ในมาตรฐานต่าง ๆ  

 
 
 
1. ทุกมาตรฐานวางแผนการ
รวบรวมข้อมลู 
2. ทุกมาตรฐานมีการประชุม
ติดตามการดำเนินงานเป็น
ระยะ 
3. สรุปทุกมาตรฐานให้
บุคลากรในโรงเรยีนไดร้ับ
ทราบ 

 
 
 
-รายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา 
 

 
 
 
-ขั้นตอน
กระบวนการ การ
เก็บรวบรวมข้อมูล
ในมาตรฐานต่าง ๆ  

 
 
 
- ปรับเปลี่ยน
กระบวนการรวบรวม
ข้อมูลให้สอดคล้องกับ
แต่ละมาตรฐาน 

 
 
 
นางเจนจิรา  
เบญจวชิรเชิด 
นางสาวดุจฤดี 
ประเสริฐสวัสดิ ์

 
 
 
วิธีการติดตาม 
 มีการประชุม 
รวบรวม 
หลักฐาน 
สรุปผลการประเมิน 
  ประชุม/ช้ีแจง/สรุป 
รายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา
(SAR) ทั้ง 3 มาตรฐาน  

 
 

ลายมือช่ือ 
                                                                                                                                              (นายอาวุธ  ทัศนา) 
                ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรยีนบา้นลาดวิทยา   
                     วันท่ี 25 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564  

แบบติดตาม ปค.5 



5. ขัน้ตอนการตรวจสอบภายใน 
 

กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 
 กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  จำเป็นต้องดำเนินการอย่างเป็นข้ันตอน  เพื่อให้ผู้ตรวจสอบ
ภายในสามารรถปฏิบัติงานตรวจสอบได้อย่างมั่นใจและได้ผลงานที่มีคุณภาพ 
  
 ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบท่ีสำคัญ 

1. การวางแผนการตรวจสอบ 
2. การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
3. การจัดทำรายงานและติดตามผล 

 
1. การวางแผนการตรวจสอบ 

การวางแผนการตรวจสอบเป็นการคิดล่วงหน้าก่อนที่ลงมือปฏิบัติงานจริง  การวางแผนที่ดีจะช่วย 
ให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ภายในระยะเวลา  งบประมาณ  และอัตรากำลังที่กำหนด  ในการวาง
แผนการตรวจสอบ  ผู้ตรวจสอบภายใน  จึงความคำนึงถึง 

1.1 วัตถุประสงค์ของกิจกรรมการตรวจสอบ  และวิธีการที่ใช้ในการควบคุมผลการ 
ดำเนินงานของงานนั้น 

1.2 ความเสี่ยงที่สำคัญของกิจกรรม  วัตถุประสงค์  ทรัพยากร  การปฏิบัติงาน  และวิธีการ 
ที่จะใช้ในการจัดการกับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

1.3 ความเพียงพอ  และความมีประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงของกิจกรรมนั้นๆ  
รวมทั้งระบบการควบคุมภายในเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

1.4 โอกาสที่จะปรังปรุงการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในสำหรับกิจกรรม 
นั้นๆ 

 
นอกจากนี้ในการวางแผนการตรวจสอบ  ผู้ตรวจสอบภายในควรทำการประเมินความเสี่ยง 

เบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการตรวจสอบ  และควรมั่นว่าทรัพยากรสำหรับงานตรวจสอบมีความเหมาะสม  
เพียงพอ  และสามารถนำมาใช้ปฏิบัติตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติได้อย่างมีประสิทธิผล  ทั้งนี้  แผนการ
ตรวจสอบจะแบ่งเป็น  2  ระดับ  ได้แก่ 

- แผนการตรวจสอบระยะยาว  เป็นแผนที่จัดทำไว้ล่วงหน้า  มีระยะเวลา  3 – 5 ปี   
และต้องกำหนดให้ครอบคลุมหน่วยรับตรวจที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งหมด 

- แผนกากรตรวจสอบประจำปี  เป็นแผนที่จัดไว้ล่วงหน้า  มีระยะเวลา  1  ปี  และ 
ต้องจัดทำให้สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบระยะยาวที ่กำหนดไว้  โดยการดึงหน่วยงานและเรื่องที ่จะ
ตรวจสอบในแต่ละปีตามที่จัดทำในแผน  การตรวจสอบระยะยาวมาจัดทำเป็นแผนการตรวจสอบประจำปี 
 
 เพื่อให้การวางแผนการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ผู้ตรวจภายในควรดำเนินการตาม
ขั้นตอน  ดังนี้ 

1) การสำรวจข้อมูลเบื้องต้น 
เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับงานของหน่วยงานที่ต้องการ 



ตรวจสอบภายในสามารถประเมินความเสี่ยงในชั้นต้นเพื่อกำหนดประเด็นที่คาดว่าเป็นปัญหาสำคัญที่ควร
ตรวจสอบ  ก่อนจะดำเนินการตรวจสอบได้อย่างเหมาะสมและเป็นระบบ 

2) การประเมินผลระบบควบคุมภายใน 
เพ่ือประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน  เพื่อให้ 

ทราบว่าระบบการควบคุมภายในที่ได้จัดวางไว้นั้นได้นำไปปฏิบัติตามที่กำหนด  และผลงานบรรลุตามเป้าหมาย
ขององค์กร 

3) การประเมินความเสี่ยง 
เพ่ือช่วยให้สามารถพิจารณาถึงความเสี่ยงหรือความน่าจะเป็นที่อาจเกิดขึ้นและเป็น 

ผลทำให้การทำงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร  ซึ่งหากพิจารณษแล้วเห็นว่ามีความสำคัญในระดับสูงก็คว
จวางแผนการตรวจสอบทันที  ขั้นตอนในการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประกอบด้วย 

- การระบุปัจจัยเสี่ยง  เป็นการค้นหาถึงสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงขึ้นใน 
องค์กร 

- การวิเคราะห์ความเสี่ยง  เมื่อสามารถระบุสาเหตุความเสี่ยงในองค์กรแล้ว  ก็ 
ทำการวิเคราะห์ว่าปัจจัยเสี่ยงนั้นมีผลกระทบอย่างไรต่อองค์กร  และมีโอกาสหรือความถี่ที่จะเกิดมากน้อย
เพียงใด  ผลกระทบที่เกิดอาจเทียบเท่ากับจำนวนเงินที่ต้องเสียไปจากการดำเนินงานไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์  
หรือการระบุผลกระทบเป็นปริมาณหรือตัวเลข 

- จะดลำดับความเสี่ยง  โดยนำกิจกรรมวางแผนการตรวจสอบตามเกณฑ์การ 
ประเมินความเสี่ยงจากสูงมากไปหาน้อยที่สุด 

4) การวางแผนการตรวจสอบ 
จากผลการประเมินระบบควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยง  จะพิจารณาได้ 

ว่าควรวางแผนการตรวจสอบในระยะยาวในหน่วยงานหรือกิจกรรมใด  เมื่อได้กำหนดแผนการตรวจสอบระยะ
ยาวแล้ว  ผู้ตรวจสอบภายในต้องกำหนดแผลการตรวจสอบประจำปี  โดยการนำข้อมูลจากแผนการตรวจสอบ
ระยะยาวในแต่ละปีมาจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี 

5) การวางแผนการปฏิบัติงาน 
ผู้ตรวจสอบภายในควรจัดทำแผนการปฏิบัติงานตามภารกิจให้สอดคล้องกับ 

แผนการตรวจสอบประจำปีในการวางแผนการปฏิบัติงานต้องอาศัยข้อมูลจากข้อมูลเบื้องต้น  การประเมินผล
ระบบควบคุมภายใน  รวมทั้งผลการประเมินความเสี่ยง  เพื่อให้การวางแผนปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องครอบคลุม
ประเด็นการตรวจสอบที่มีความสำคัญ  การวางแผนการปฏิบัติงานจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร  และมีลักษณะ
ยืดหยุ่น  โดยสามารถแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมตามสภาวการณ์ได้ตลอดเวลา 
 

2. การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
การปฏิบัติงานตรวจสอบ  หมายถึง  กระบวนการตรวจสอบ  สอบทาน  และรวบรวม 

หลักฐานเพื่อวิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามนโยบาย  แผนงาน  
ระเบียบปฏิบัติขององค์กร  รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อว  พร้อมทั้งเสนอข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบและเสนอ
ข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการบริหารงาน 

การปฏิบัติงานตรวจสอบ  ประกอบด้วยสาระสำคัญ  3  เรื่อง  ได้แก่ 
1) ก่อนเริ่มปฏิบัติการตรวจสอบ 

หลักการจัดทำแผนการปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดทำ 



ตารางการปฏิบัติงานตรวจสอบในรายละเอียดของงานตรวจสอบแต่ละงานหรือกิจกรรม  และทำความตกลง
กับหน่วยรับตรวจในเรื่องความพร้อมขอบเขตของการตรวจสอบ  กำหนดวะนและระยะเวลาที่ใช้ใ นการ
ตรวจสอบ 

การดำเนินการก่อนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ  มีขั้นตอน  ดังนี้ 
- การแจ้งผู้รับการตรวจ  โดยการติดต่อกับผู้บริหารของหน่วยรับตรวจและผู้มี 

หน้าที่รับผิดชอบงานหรือกิจกรรที่จะถูกตรวจสอบให้ทราบถึงวัตถุประสงค์  ขอบเขต  กำหนดวัน  และ
ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ 

- การคัดเลือกทีมตรวจสอบ  เป็นการคัดเลือกผู้ตรวจที่เหมาะสมกับความรู้   
ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายใน  ตามงานหรือกิจกรรมที่ตรวจสอบ  อันจะมีผลต่อการปฏิบัติงาน 

- การบรรยายสรุปงานตรวจสอบอย่างย่อให้แก่ทีมตรวจสอบ  เพื่อให้ทีม 
ตรวจสอบรับทราบถึงวัตถุประสงค์  ระยะเวลาในการตรวจสอบ  ค่าใช้จ่ายและรายละเอียดที่ต้องใช้ในการ
ตรวจสอบ 

- หัวหน้าทีมตรวจสอบ  กำหนดให้ให้หนึ่งในทีมตรวจสอบเป็นหัวหน้าทีมในการ 
ปฏิบัติงานตรวจสอบ 

- การเตรียมการเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ 
• สอบทานงานตรวจสอบที่ทำมาแล้ว  เพื่อกำหนดขอบเขตการตรวจสอบ 
• ศึกษาแผนการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ 
• ศึกษารายละเอียดของของข้อมูลอ้างอิงที่จำเป็นต้องใช้ในการตรวจสอบ 

 
 
 
 

2) ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
ผู้ตรวจสอบภายในเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยการประชุมเปิดงานตรวจสอบ  ระหว่าง 

ทีมตรวจสอบกับผู้รับตรวจที่เกี่ยวข้อง  หัวหน้าทีมตรวจจะเป็นผู้ดำเนินการประชุม  อธิบายวัต ถุประสงค์
รายละเอียดของขอบเขต  การตรวจสอบให้ผู้รับตรวจราบ 
 
  ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ  มีขั้นตอนดังนี้ 

- การมอบหมายงานตรวจสอบ  หัวหน้าทีมตรวจสอบควรมอบหมายงานตามที่ 
ผู้ตรวจสอบภายในแต่ละคนมีความรู้  ความชำนาญ  รวมถึงควรเลือกงานท่ามารถพัฒนาแก่ผู้ตรวจสอบภายใน
แต่ละคน 

- วิธีการปฏิบัติงาน  ผู้รวจสอบภายในเลือกวิ 
- วิธีการตรวจสอบและเทคนิคการตรวจสอบที่เหมาะสมแก่งานและกิจกรรมที่ 

ตรวจสอบ 
- การกำกับดูแลปฏิบัติงาน  หัวหน้าทีมตรวจมีหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงาน   

ซ่ึงสามารถแก้ไขเพ่ิมเติมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ 
- การนำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบที่จัดทำไว้ล่วงหน้า  มาใช้เป็นแนวทางในการ 

ปฏิบัติงาน  ซึ่งสามารถแก้ไขเพ่ิมเติมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ 
- การเปลี่ยนแปลงขอบเขตการตรวจสอบ  เพื่อให้สอดคล้องสภาพที่เปลี่ยนไป   



โดยพิจารณาความสมเหตุสมผลและความคุ้มค่า 
- การประชุมปิดการตรวจ  เป็นขั้นตอนสุดท้ายเมื่อหัวหน้าทีมตรวจาอบได้ 

จัดทำสรุปผลสิ่งที่ตรวจพบ  ผู้เข้าร่วมประชุมต้องประกอบด้วยผู้บริหารหน่วยรับตรวจที่มีอำนาจสั่งการให้
ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะหรือผลสรุปจากการประชุม 
 

3) การปฏิบัติเมื่อเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ 
หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานตรวจสอบในหน่วยรับตรวจแล้ว  หัวหน้าทีมตรวจสอบ 

ควรสอบทานให้แน่ใจว่าทีมตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ เสร็จสมบูรณ์และเป็นไปตามแผนการตรวจสอบ
กำหนดไว้ 

การปฏิบัติงานเมื่อเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ  ประกอบด้วย 
- การรวบรวมหลักฐาน  หลักฐานการตรวจสอบ   หมายถึง  เอกสารข้อมูลหรือ 

ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่ผู้ตรวจสอบภายในได้จากการใช้เทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ในการรวบรวมขึ้นระหว่างการ
ตรวจสอบ  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสนับสนุน  ความเห็นเกี่ยวกับข้อสรุปหรือข้อตรวจสอบในการพิสูจน์ว่าสิ่งที่
ตรวจพบนั้น  มีความถูกต้องน่าเชื่อถือได้มากน้อยเท่าไร 

- การรวบรวมกระดาษทำการ  กระดาษทำการคือ  เอกสารที่ผู้ตรวจสอบภายใน 
ใช้เทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ในการรวบรวมขึ้นระหว่างการตรวจสอบ  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการรายงานผล
การปฏิบัติงาน 

- การสรุปผลการตรวจสอบ  เป็นวิธีการรายงานตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนการ 
จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน  หลักจากที่ผู้ตรวจสอบภายในได้ทำการตรวจสอบภายในได้ทำการตรวจสอบ
เรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเสร็จ  หรือเป็นเรื่องที่เห็นว่าจำเป็นต้องรายงานผลระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ  โดย
ผู้ตรวจสอบจะต้องรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงและหลักฐานต่าง ๆ ที่ได้ระหว่างการตรวจสอบ  เพื่อสรุปหาข้อ
ตรวจสอบ  โดยให้ผู้ตรวจสอบจะต้องรวบรวมข้อเท็จจริงและหลักฐานต่าง ๆ ที่ได้ระหว่างการตรวจสอบ  เพ่ือ
สรุปหาข้อตรวจพบหรือสิ่งตรวจพบทั้งด้านดีและปัญหาข้อบกพร่องที่คิดว่ามีค่าควรแก่การตรวจสอบ และ
รายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 
  องค์ประกอบของข้อตรวจพบ  ประกอบด้วย  5  องค์ประกอบ  ได้แก่ 

1) สภาพที่เกิดจริง  (Condition)  ได้แก่  หลักเกณฑ์ท่ีใช้ในการตรวจสอบประมวลผล 
ข้อเท็จจริงจากการสังเกตการณ์  การสอบถามผู้ปฏิบัติ  วิเคราะห์  ทดสอบ  และสอบทาน  โดยมีข้อมูลและ
หลักฐานที่แน่ชัด 

2) เกณฑ์การตรวจสอบ  (Criteria)  ได้แก่  หลักเกณฑ์ท่ีใชในการตรวจสอบ  โดยอาจ 
กำหนดตามกฎหมาย  มาตรการปฏิบัติงาน  แผนที่กำหนด  หรือหลักการปฏิบัติที่ดี 

3) ผลกระทบ  (Effect) ได้แก่  ข้อมูลแสดงโอกาสความเสี่ยง  หรือผลเสียหายที่เกิด 
จากปัญหานั้นๆ โดยระบุในเชิงปริมาณ  จำนวนความเสียหาย  จำนวนวันที่ล่าช้า  การระบุผลกระทบที่ชัดเจน
มีสาระสำคัญ ๆ เป็นปัจจัยสำคัญท่ีทำให้ข้อมูลตรวจพบได้รับความสนใจจากผู้เกี่ยวข้อง 

4) สาเหตุ  (Cause)  ได้แก่  ข้อมูลแสดงสาเหตุ  การไม่ปฏิบัติติตากฎ  ระเบียบ   
ข้อบังคับ  นโยบาย  มาตรฐาน  ที่หน่วยงานกำหนด 

5) ข้อเสนอนแนะ  (Recommendation)  เป็นข้อมูลความคิดเห็นที่ผู้ตรวจสอบเสนอข้ึน   
โดยอาจเสนอตามความคิดเห็นที่พัฒนามาจากความคิดเห็นของผู้ผู้ตรวจสอบ  ผู้เชี่ยวชาญ  และผู้เกี่ยวข้อง  
เพ่ือนำข้อเสนอแนะมาพัฒนา ในลักษณะที่สร้างสรรค์  คำนึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับ 

 



3. การจัดทำรายงานและติดตามผล 
3.1 การจัดทำรายงาน 
  การจัดทำรายงาน  เป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบถึงวัตถุประสงค์   

ขอบเขต  วิธีการปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด  ทุกขั้นตอน  สรุปข้อบกพร่องที่ตรวจพบ   
ประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญและการควบคุม  รวมทั้ง  เรื่องอื่น ๆ ที่ผู้บริหารควรทราบ  พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไข  ปรับปรุง    

  การเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่ผู้ตรวจสอบจะต้องเอาใจใส่ 
เป็นพิเศษ เพราะรายงานนั้นแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในทั้งหมด ลักษณะ
ของรายงานที่ดี ต้องเป็นรายงานที่มีประโยชน์ต่อผู้อ่านรายงานเรื่องที่มีสาระสำคัญข้อตรวจพบเป็นเรื่องที่ตรง
กับข้อเท็จจริงข้อเสนอแนะ หรือข้อแนะน าเป็นประโยชน์และสามารถปฏิบัติได้โดยสรุปลักษณะของรายงาน
ผลการปฏิบัติงานที่ดีมีองค์ประกอบ ดังนี้  

- ถูกต้อง (Accuracy) รายงานผลการปฏิบัติงานต้องมีความถูกต้องข้อความทุก 
ประโยคตัวเลขทุกตัว เอกสารอ้างอิงทุกชนิดต้องมาจากหลักฐานที่น่าเชื่อถือและผู้ตรวจสอบได้ประเมินข้อมูล
เหล่านั้นแล้ว การรายงานสิ่งใด ก็ย่อมหมายความว่า สิ่งนั้นผู้ตรวจสอบได้ทราบหรือได้ยอมรับแล้วว่าเป็นสิ่งที่
ตรงตามข้อเท็จจริง  

- ชัดเจน (Clarity) หมายถึงความสามารถในการสื่อข้อความหรือความต้องการ 
ของผู้ตรวจสอบ หรือ สิ่งที่ต้องการเสนอให้ผู้อ่านรายงานเข้าใจเช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายใน โดยไม่ต้องมีการ
ตีความหรืออธิบายเพิ่มเติม - กะทัดรัด(Conciseness) หมายถึงการตัดทอนความคิดข้อความ คำพูดที่ฟุ่มเฟือย 
หรือสิ่งที่ไม่ใช่ สาระสำคัญและสิ่งที่ไม่เก่ียวข้องโดยตรงกับเรื่องที่จะรายงานออกไป  

- ทันกาล(Timeliness) การเสนอรายงานต้องกระท าภายในเวลาที่เหมาะสม  
ทันต่อการแก้ไขสถานการณ ์ 

- สร้างสรรค์(Constructive Criticism) การรายงานควรแสดงให้เห็นคุณภาพและ 
ความจริงใจของ ผู้ตรวจสอบ ผู้รายงานควรชี้ให้เห็นส่วนดีของการปฏิบัติงานก่อนที่จะกล่าวถึงข้อเท็จจริงต่าง ๆ 
ที่ต้องการให้ปรับปรุง  

- จูงใจ (Pursuance) การเสนอรายงานควรจูงใจให้ผู้อ่านจับประเด็นได้ตั้งแต่ต้น 
จนจบ โดยการใช้ รูปแบบถ้อยคำและศิลปะของภาษา ทำให้ผู้อ่านยอมรับและเกิดความรู้สึกต้องการแก้ไข
ปัญหา หรือข้อแนะน าที่ผู้ตรวจสอบ เสนอในรายงาน 
 

รูปแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ขึ้นอยู่กับผลของการตรวจสอบและความต้องการของฝ่ายบริหาร  
รูปแบบและวิธีการรายงานที่ใช้กันโดยทั่วไป มี  2 รูปแบบ  

 
1. การรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร (Written Report) เป็นวิธีการรายงานที่มีลักษณะเป็น 

ทางการ ใช้รายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อการตรวจสอบงานหนึ่งงานใดแล้วเสร็จ ผู้ตรวจสอบภายในจะจัดท า
รายงานสรุปผล การตรวจสอบ เสนอความเห็น หรือข้อเสนอแนะเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้บริหาร  

2. การรายงานด้วยวาจา (Oral Report) ทั้งท่ีรายงานด้วยวาจาเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การ
รายงานด้วยวาจาที่ไม่เป็นทางการ ส่วนใหญ่ใช้กับการรายงานที่ต้องกระท าโดยเร่งด่วน 

เพื่อจะให้ทันเหตุการณ์ โดยแจ้งให้ผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยรับตรวจทราบทันทีที่ตรวจพบ เพราะหากปล่อย
ให้ล่าช้าอาจมีความเสียหายมากขึ้น สำหรับการรายงานด้วยวาจาที่เป็นทางการ เป็นการรายงานโดยการเขยีน
รายงานและมีการน าเสนอด้วยวาจาประกอบ 
 



3.2 การติดตามผล  
การติดตามผลเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน  

ซึ ่งถือได้ว่าเป็น ขั ้นตอนที่สำคัญยิ ่งของการตรวจสอบ เพราะแสดงถึงคุณภาพและประสิทธิผลของงาน
ตรวจสอบว่าผู้รับการตรวจและ ผู้บริหารได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานการปฏิบัติงานตรวจสอบหรือไม่ 
และข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไข อย่างเหมาะสมแล้วหรือยังเมื่อผู้ตรวจสอบภายในเสนอรายงานผลการ
ปฏิบัติงานต่อผู้บริหารระดับสูงแล้วผู้ตรวจสอบภายใน ต้องติดตามผลว่าผู้บริหารได้สั่งการหรือไม่ประการใด 
และหากสั่งการแล้ว หน่วยรับตรวจด าเนินการตามข้อเสนอแนะ  ของผู้ตรวจสอบภายในที่ผู้บริหารสั่งการ
หรือไม่ เพ่ือให้แน่ใจว่าข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม หรือมี ปัญหาและอุปสรรคอย่างไร และ
รายงานผลการติดตามต่อผู้บริหารต่อไป ทั้งนี้ผู้บริหารได้รับทราบแล้วมิได้สั่งการแก้ไข ตามข้อเสนอแนะ แสดง
ว่าผู้บริหารยอมรับภาระความเสี่ยงหากเกิดความเสียหายขึ้นในอนาคต  

หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่จัดให้มีกระบวนการติดตามผลการตรวจสอบ และ 
กำหนดแนวปฏิบัติ ในการติดตามผล ซึ่งควรพิจารณาปัจจัยดังต่อไปนี้  

• ความสำคัญของเรื่องที่ตรวจพบและข้อเสนอแนะ 
• ผลกระทบต่อองค์กรถ้าไม่มีการแก้ไขหรือแก้ไขแล้วไม่ได้ผล  
• ความยุ่งยากซับซ้อนในการแก้ไข  
• ระยะเวลาที่ใช้ในการแก้ไข จากปัจจัยดังกล่าวผู้ตรวจสอบภายในจะใช้เป็น 

เกณฑ์พิจารณากำหนดขอบเขตและแนวทางการติดตาม ผลตรวจสอบ 
 


