
แบบติดตาม ปค.๕ 
โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม  สพม.เชียงใหม่ 

รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.2564 

 
ภารกิจตามกฎหมาย 
ที่จัดตั้งหน่วยงานของ

รัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆที่

สําคัญของหน่วยงาน 
ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(1) 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 

(2) 

การควบคุม 
ที่มีอยู่ 

 
 
 
 
 

(3) 

การ
ประเมิน ผล
การควบคุม

ภายใน 
 
 
 

(4) 

ความเสี่ยงที่ 
ยังมีอยู่ 

 
 
 
 
 

(5) 

การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 
 
 
 
 

(6) 

หน่วยงาน 
ทีร่ับผิดชอบ 

 
 
 
 
 

(7) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ 
ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

 
 
 
 
 

(8) 
1. งานระบบ
สารสนเทศ 
 
วัตถุประสงค์ 
    เพ่ือพัฒนาระบบ
สารสนเทศของ
โรงเรียน 

การจัดเก็บ
ข้อมูล
สารสนเทศยัง
ไม่เป็นระบบไม่
ทันต่อการใช้
ในการบริหาร
จัดการ 

1. มีงานระบบสารสนเทศ
ตามโครงสร้างการ
บริหารงาน 
๒.มีโครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 
3. จัดบุคลากรรับผิดชอบ
งานระบบสารสนเทศ 
4.มีการด าเนินงานและ
นิเทศติดตามการ
ด าเนินงาน 
๕.จัดให้มีการสรุปและ
รายงานผล 

กิจกรรมการ
ควบคุม 
ที่ก าหนดไว้มี
การปฏิบัตซิึ่ง
สามารถลด
ความเสีย่งลง
ได้ในระดับ
หนึ่ง แต่ยังไม่
บรรลุวตัถุ  
ประสงค ์
ที่ก าหนดไว ้

1.มีการปรับเปลี่ยนบคุลากร 
ผู้รับผิดชอบงานระบบ
สารสนเทศบ่อยครั้ง 
2. ผู้รบัผิดชอบในการจัดท า
ระบบสารสนเทศ ยังไมเ่ข้าใจ
ในระบบงานอย่างถ่องแท้ 
ชัดเจน ท าให้การจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศยังไม่เป็นระบบ
และไม่ครอบคลุมต่อการใช้
งานการบริหารจัดการศึกษา
และ.การรายงานข้อมลูไม่
ครบถ้วน ล่าช้าบางครั้งส่งผล
กระทบต่อการประเมิน
คุณภาพงานบริหารการศึกษา
ด้านต่างๆของโรงเรียน 

1. แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบงาน ให้
เหมาะสมเป็นไป
ตามความรู้
ความสามารถ 
 2.มีการอบรม 
พัฒนาเรื่องงาน
ระบบสารสนเทศแก่
ผู้รับผิดชอบงาน 
๓. มีการนเิทศ 
ก ากับ ติดตาม 
การด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

ฝ่ายบรหิาร
แผนงานและ
งบประมาณ 

จากการตดิตามเอกสารพบว่า 
1 . มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงาน  
2 . มีการจดัสรรงบประมาณตาม
โครงการ 
3. มีการด าเนินงานตามระบบ 
4. มีการนเิทศติดตามงาน 
สรุปผลการด าเนินงาน 
การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศและ
การรายงานข้อมลูยังไม่เป็นระบบ 
ข้อมูลสารสนเทศไมค่รบถ้วน ท าให้
เกิดความล่าช้า ในการตดัสินใจใน
การบริหารงาน  ซึ่งบางครั้งจะมี
ผลกระทบต่อการประเมินคณุภาพ
งานบริหารการศึกษาด้านต่างๆของ
โรงเรียน จึงต้องท าแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป 

 



ภารกิจตาม
กฎหมาย 

ที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจ

ตามแผนการ
ดําเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆที่สําคัญ
ของหน่วยงาน 

ของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

(1) 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) 

การควบคุม 
ที่มีอยู่ 

 
 
 
 
 
 
 
 

(3) 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 

(4) 

ความเสี่ยงที่ 
ยังมีอยู่ 

 
 
 
 
 
 
 
 

(5) 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 

(6) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

(7) 

วิธีการติดตามและสรุปผล
การ 

ประเมิน/ข้อคิดเห็น 
 
 
 
 
 
 
 

(8) 
2. งานวิชาการ 
การจัดการเรียนการ
สอน 
 
วัตถุประสงค์ 
    เพ่ือพัฒนางาน
การจัดการเรียนการ
สอนที่มี
ประสิทธิภาพ 

ผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนของ
นักเรียน 
ไมเ่ป็นไปตาม
เป้าหมาย 

1.ศึกษาวิเคราะห์
สภาพปัญหาต่างๆ 
 2. วางแผนการ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ให้สอดคล้อง
เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ 
3.อบรมพัฒนาครูให้มี
ความรู้ ความสามารถ
ในการจัดการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับ
สภาวการณ์และมี
ประสิทธิภาพ 
๔. มีการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล 
๕. สรุปและรายงานผล 

กิจกรรมการควบคุม 
ที่ก าหนดไว้มีการ
ปฏิบัติซึ่งสามารถลด
ความเสี่ยงลงได้ใน
ระดับหนึ่ง แตย่ัง 
ไมบ่รรลุวัตถุประสงค์ 
ที่ก าหนดไว้ 

1. จากสถานการณ์
โรคระบาดโควิด19 
ที่มีการะบาดอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้มี
การปิด-เปิดการเรียน
การสอนแบบปกติท่ี
โรงเรียนเกิดข้ึน
บ่อยครั้ง ส่งผลให้การ
จัดการเรียนการสอน
ของครูผู้สอนไม่
สามารถจัดการเรียน
การสอนตามตัวชี้วัด
และมาตรฐานของ
หลักสูตรได้ครบถ้วน
สมบูรณ์ 
 

1. ครูปรับปรุง
แผนการเรียนรู้ให้ตรง
ตามตัวชี้วัด และ
มาตรฐานของ
หลักสูตร ให้มากที่สุด 
ในสถานการณ์โรค
ระบาดโควิด19 
2. พัฒนาครูตาม
รูปแบบการเรียนการ
สอนอย่างหลากหลาย
ให้ครอบคลุมตาม
ความพร้อมในการ
เรียนของผู้เรียน ใน
สถานการณ์โรค
ระบาดโควิด19 
 

ฝ่ายบริหาร
วิชาการ 

จากการติดตามเอกสารพบว่า 
1.มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ในการหาแนวทางพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ 
 ๒.มีการอบรมพัฒนาครูในการ
จัดการเรียนการรู้ในการใช้สื่อ
เทคโนโลยีและรูปแบบ วิธีการ
สอนที่หลากหลายสอดคล้อง
เหมาะสมกับสภาวการณ์ 
๓.มีการนิเทศก ากับติดตามการ
ด าเนินงานในจัดการเรียนรู้ 
ของครูอย่างสม่ าเสมอ 
สรุปผลการด าเนินงาน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย จึงต้องท าแผนการ



ภารกิจตาม
กฎหมาย 

ที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจ

ตามแผนการ
ดําเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆที่สําคัญ
ของหน่วยงาน 

ของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

(1) 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) 

การควบคุม 
ที่มีอยู่ 

 
 
 
 
 
 
 
 

(3) 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 

(4) 

ความเสี่ยงที่ 
ยังมีอยู่ 

 
 
 
 
 
 
 
 

(5) 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 

(6) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

(7) 

วิธีการติดตามและสรุปผล
การ 

ประเมิน/ข้อคิดเห็น 
 
 
 
 
 
 
 

(8) 
2. ครูผู้สอนมีความ
จ าเป็นต้องปรับ
กระบวนการเรียนการ
สอนและจัดกิจกรรม
ในรูปแบบอื่นแทน
การจัดการเรียนการ
สอนแบบปกต ิส่งผล
กระทบต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียนเป็นอย่าง
มาก 
3. นักเรียนจ านวน
หนึ่งขาดอุปกรณ์ใน
การจัดการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์  

3. ส่งเสริมสนับสนุน
ให้ครูน าสื่อเทคโนโลยี 
ไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนใน
สถานการณ์โรค
ระบาดโควิด19 ให้
เหมาะสมกับผู้เรียน 

ปรับปรุงการควบคุมภายใน
ต่อไป 

 



ภารกิจตาม
กฎหมาย 

ที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจ

ตามแผนการ
ดําเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆที่สําคัญ
ของหน่วยงาน 

ของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

(1) 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) 

การควบคุม 
ที่มีอยู่ 

 
 
 
 
 
 
 
 

(3) 

การประเมินผล 
การควบคุม

ภายใน 
 
 
 
 
 
 
 

(4) 

ความเสี่ยงที่ 
ยังมีอยู่ 

 
 
 
 
 
 
 
 

(5) 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 

(6) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

(7) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ 
ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

 
 
 
 
 
 
 
 

(8) 
3. งานกิจการ
นักเรียน 
การด าเนินการตาม
ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

มีนักเรียน
บางคนที่
ขาดเรียน
ต่อเนื่องจน
หมดสิทธิ
สอบ 

1. จัดครูที่ปรึกษา
ประจ าชั้นห้องละ
อย่างน้อย 2 คน 
2. จัดครูประจ า
หมู่บ้านเยี่ยมบ้าน
นักเรียนอย่างน้อย 
1 ครั้งต่อปี
การศึกษา 
3. มีระบบส่งต่อ
ภายในเพื่อศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูล
นักเรียนเป็น
รายบุคคล 
 

กิจกรรมการ
ควบคุม 
ที่ก าหนดไว้มี
การปฏิบัติซึ่ง
สามารถลด
ความเสี่ยงลงได้
ในระดับหนึ่ง 
แตย่ัง 
ไมบ่รรลุ
วัตถุประสงค์ 
ที่ก าหนดไว้ 

1.  การรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคลของครูบางส่วน ยังไม่
ครบถ้วนสมบรูณ์ เนื่องจาก
สถานการณ์โรคระบาดโควิด19 
ที่มีการะบาดอย่างต่อเนื่อง 
นักเรียนไม่สามารถมาเรยีนแบบ
ปกติได้อยา่งต่อเนื่อง ส่งผลใหม้ี
ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรยีน
บางคนไม่ครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน 
2. ครผูู้รับผิดชอบงานรวบรวม
ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรยีน 
ไม่เข้าใจขั้นตอน/วิธีการ
ด าเนินงาน ท าให้ได้ข้อมลู
สารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนไม่
สมบูรณ์ ไม่สามารถน าไปใช้ได้
ครอบคลมุภารกจิ 
 
 

1. ก ากับติดตามดูแลให้ครู
ด าเนินการรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล ให้มีข้อมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
มากที่สุดผ่านระบบการ
สื่อสารออนไลน ์
2. พัฒนาครผูู้รับผิดชอบ
งานรวบรวมข้อมลู
สารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน 
ให้สามารถจัดเก็บ 
รวบรวมข้อมลูสารสนเทศ
เกี่ยวกับผู้เรียนได้สมบูรณ์  
สามารถน าไปใช้ได้
ครอบคลมุภารกจิ 
 3. ก ากับติดตามดูแลการ
ติดตามป้องกันแก้ไขปัญหา
ความประพฤติของนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง ผ่านระบบ
การสื่อสารออนไลน ์

กลุ่มงาน
กิจการ
นักเรียน 

จากการติดตามเอกสารพบว่า 
1 . มีการแต่งตั้ง คณะท างาน 
ตามค าสั่งโรงเรียนฯ  
2 . มีการจัดสรรงบประมาณ 
ตามแผนปฏิบัติการ 
3. มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
4 . มีการนิเทศติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง 
สรุปผลการด าเนินงาน 
ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด
19 มีการจัดการเรียนการสอน
แบบออนไลน์ มีผู้เรียนจ านวน
หนึ่งไม่สามารถเข้าถึงได้
เนื่องจากขาดอุปกรณ์การเรียน
การสอนแบบออนไลน์ จึงต้อง
ท าแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายในต่อไป 



ภารกิจตาม
กฎหมาย 

ที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจ

ตามแผนการ
ดําเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆที่สําคัญ
ของหน่วยงาน 

ของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

(1) 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) 

การควบคุม 
ที่มีอยู่ 

 
 
 
 
 
 
 
 

(3) 

การประเมินผล 
การควบคุม

ภายใน 
 
 
 
 
 
 
 

(4) 

ความเสี่ยงที่ 
ยังมีอยู่ 

 
 
 
 
 
 
 
 

(5) 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 

(6) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

(7) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ 
ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

 
 
 
 
 
 
 
 

(8) 
3. การตดิตามป้องกันแก้ไข
ปัญหาความประพฤติของ
นักเรียนขาดความต่อเนื่อง 
นักเรียนไม่สามารถมาเรยีนแบบ
ปกติได้ ต้องอยู่บ้านเป็นส่วน
ใหญ่ 

 
 
 
 



ภารกิจตามกฎหมาย 
ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหน่วยงาน 
ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(1) 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 
 

(2) 

การควบคุม 
ที่มีอยู่ 

 
 
 
 

(3) 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 
 
 

(4) 

ความเสี่ยงที่ 
ยังมีอยู่ 

 
 
 
 

(5) 

การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 
 
 
 

(6) 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
 
 
 

(7) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ 
ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

 
 
 
 

(8) 
4. งานบุคคล 
    การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 
วัตถุประสงค์ 
    เพ่ือพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ครูผู้สอนไม่ได้รับ
การพัฒนาอย่าง
ทั่วถึงและต่อเนื่อง 
 

1. มีแผนการพัฒนา
ศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ให้สามารถจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2.ส่งเสริมสนับสนุนให้
ครูเข้ารับการพัฒนา
ตามท่ีหน่วยงานต้น
สังกัดและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจัดขึ้น 

กิจกรรมการควบคุม 
ที่ก าหนดไว้มีการ
ปฏิบัติซึ่งสามารถลด
ความเสี่ยงลงได้ใน
ระดับหนึ่ง แต่ยัง 
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
ที่ก าหนดไว้ 

1. การพัฒนา
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
ยังไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ 
เนื่องจาก
สถานการณ์โรค
ระบาดโควิด19 
ที่มีการะบาด
อย่างต่อเนื่อง 
ส่วนใหญ่ต้อง
ด าเนินการผ่าน
ระบบการ
สื่อสารออนไลน์ 
ท าให้ไม่สามารถ
เติมเต็มความรู้
และ
ประสบการณ์ได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. ส่งเสริมให้ครู
และบุคลากร
เข้ารับการ
พัฒนาผ่าน
ระบบการ
สื่อสารออนไลน์
อย่างต่อเนื่อง 
2.ก ากับ ดูแล
จัดระบบ
สารสนเทศการ
พัฒนาครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
ให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ 
3. ติดตาม
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร
หลังจากท่ีได้รับ
การพัฒนาแล้ว 

กลุ่มงาน
อ านวยการ 

จากการติดตามเอกสารพบว่า 
1.มีการพัฒนาทีมงานโดยใช้
เทคนิคการมีส่วนร่วมของทุก
กลุ่มสาระ 
๒.มีการจัดท าแผนการนิเทศ
และปฎิทินการนิเทศที่เน้นการ
มีส่วนร่วม 
๓..ใช้รูปแบบการนิเทศท่ี
หลากหลายเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ 
สรุปผลการด าเนินงาน 
ครูผู้สอนยังไม่ได้รับการพัฒนา
อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 
เนื่องจากสถานการณ์โรค
ระบาดโควิด19 ที่มีการะบาด
อย่างต่อเนื่อง จึงต้องท า
แผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายในต่อไป 



ภารกิจตามกฎหมาย 
ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหน่วยงาน 
ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(1) 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 
 

(2) 

การควบคุม 
ที่มีอยู่ 

 
 
 
 

(3) 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 
 
 

(4) 

ความเสี่ยงที่ 
ยังมีอยู่ 

 
 
 
 

(5) 

การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 
 
 
 

(6) 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
 
 
 

(7) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ 
ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

 
 
 
 

(8) 
2. การน า
ความรู้ที่ได้
หลังจากการ
พัฒนาของครู
และบุคลากร 
มาพัฒนา
นักเรียนยังไม่
เต็มศักยภาพ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภารกิจตามกฎหมาย 
ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหน่วยงาน 
ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(1) 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 
 

(2) 

การควบคุม 
ที่มีอยู่ 

 
 
 
 

(3) 

การประเมินผล 
การควบคุม

ภายใน 
 
 
 

(4) 

ความเสี่ยงที่ 
ยังมีอยู่ 

 
 
 
 

(5) 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 
 

(6) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 
 
 

(7) 

วิธีการติดตามและสรุปผล
การ 

ประเมิน/ข้อคิดเห็น 
 
 

(8) 

๕. งานการเงินและพัสดุ 
    การบริหารงานการเงิน
และพัสดุ 
 
วัตถุประสงค์ 
    เพ่ือพัฒนาระบบการ
บริหารงานการเงินและพัสดุ 
ให้มีประสิทธิภาพ 

การใช้จ่ายเงินและ
การจัดซื้อจัดจ้าง
บางโครงการยังไม่
เป็นไปตามแผนฯ 
 

1. มีแผนการ
พัฒนางาน
การเงินและพัสดุ 
2. ระบบการ
พัฒนาบุคลากร
ผู้รับผิดชอบงาน
การเงินและพัสดุ 
3. มีระบบการ
นิเทศติดตาม 
ประเมินผลการ
ด าเนินงาน
การเงินและพัสดุ 

กิจกรรมการควบคุม 
ที่ก าหนดไว้มีการ
ปฏิบัติซึ่งสามารถลด
ความเสีย่งลงได้ใน
ระดับหนึ่ง แตย่ัง 
ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
ที่ก าหนดไว ้

1. บุคลากรผูร้ับผดิชอบ
งานยังขาดความรู้และ
ทักษะในการปฏิบัติงาน 
2. ต้องมีการเปลี่ยนแปลง
การด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการฯของแต่ละ
หน่วยงานภายใน ให้เป็น 
ไปตามสถานการณโ์รค
ระบาดโควิด19 ที่มีกา
ระบาดอยา่งต่อเนื่อง 

1. พัฒนาบุคลากร
ผู้รับผิดชอบงานให้มี
ความรู้และทักษะใน
การปฏิบัติงาน 
2. ติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานของ
บุคลากรหลังจากท่ี
ได้รับการพัฒนาแล้ว 

ฝ่ายบริหาร
แผนงาน
และ
งบประมาณ 

จากการติดตามเอกสาร
พบว่า 
1 . มีการแต่งตั้ง 
คณะท างาน 
ตามค าสั่งโรงเรียนฯ  
2 . มีการจัดสรร
งบประมาณ 
ตามแผนปฏิบัติการ 
3. มีการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
4. เผยแพร่บนเว็บไซต์และ 
สื่อสังคมออนไลน์สู่
ผู้เกี่ยวข้อง 
สรุปผลการด าเนินงาน 
การใช้จ่ายเงินและการจัดซื้อ
จัดจ้างบางโครงการยังไม่
เป็นไปตามแผนฯ ต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงการด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการฯของ
แต่ละหน่วยงานภายใน ให้
เป็น ไปตามสถานการณ์โรค



ภารกิจตามกฎหมาย 
ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหน่วยงาน 
ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(1) 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 
 

(2) 

การควบคุม 
ที่มีอยู่ 

 
 
 
 

(3) 

การประเมินผล 
การควบคุม

ภายใน 
 
 
 

(4) 

ความเสี่ยงที่ 
ยังมีอยู่ 

 
 
 
 

(5) 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 
 

(6) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 
 
 

(7) 

วิธีการติดตามและสรุปผล
การ 

ประเมิน/ข้อคิดเห็น 
 
 

(8) 

ระบาดโควิด19 ที่มีกา
ระบาดอย่างต่อเนื่อง จึงต้อง
ท าแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในต่อไป 

 



ภารกิจตามกฎหมาย 
ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหน่วยงาน 
ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(1) 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 
 

(2) 

การควบคุม 
ที่มีอยู่ 

 
 
 
 

(3) 

การ
ประเมินผล 
การควบคุม

ภายใน 
 
 

(4) 

ความเสี่ยงที่ 
ยังมีอยู่ 

 
 
 
 

(5) 

การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 
 
 
 
 

(6) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 
 
 

(7) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ 
ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

 
 
 

(8) 

๖. งานอาคารสถานที่และ
ภูมิทัศน์ 
     งานพัฒนาระบบการ
ให้บริการอาคารสถานที่
และภูมิทัศน์ 
 
วัตถุประสงค์ 
    เพ่ือพัฒนาระบบการ
ให้บริการอาคารสถานที่
และสภาพแวดล้อม 

อาคารสถานที่และ
บริเวณท่ัวไปบางจุด
มีสภาพแวดล้อมที่
ค่อนข้างรกและแสง
สว่างไม่เพียงพอ 
ไม่ปลอดภัย 
เท่าท่ีควร 
 

1. มีแผนการพัฒนา
อาคารสถานท่ีและ 
ภูมิทัศน์ 
2. การพัฒนา
บุคลากร
ผู้รับผิดชอบงาน
อาคารสถานท่ีและ
ภูมิทัศน์ 
๓.การสรรหา
บุคลากรใหเ้พียงพอ
ต่องาน 
๔. มีระบบการนเิทศ
ติดตาม ประเมินผล
การด าเนินงาน
อาคารสถานท่ีและ
ภูมิทัศน์ 

กิจกรรมการ
ควบคุม 
ที่ก าหนดไว้มี
การปฏิบัตซิึ่ง
สามารถลด
ความเสีย่งลง
ได้ในระดับ
หนึ่ง แต่ยัง 
ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
ที่ก าหนดไว ้

1. อาคารสถานท่ีและ
บริเวณทั่วไปบางจุดที่
ค่อนข้างรก 
๒.แสงสว่าง.ในเวลา
กลางคืน ไม่เพยีงพอ 
ไม่ปลอดภัย ไมไ่ด้รับ
การปรับปรุงพัฒนา 
 

1. เร่งรัดปรับปรุง
พัฒนา อาคาร
สถานท่ีและบริเวณ
ทั่วไปบางจุดที่
ค่อนข้างรกและแสง
สว่างไม่เพยีงพอ ไม่
ปลอดภัย 
๒. ก ากับ ติดตาม
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานพัฒนา
อาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดล้อม 
อย่างต่อเนื่อง 

ฝ่ายบริหารทั่วไป จากการติดตามเอกสารพบว่า 
1 . มีการแต่งตั้ง คณะท างาน 
ตามค าสั่งโรงเรียนฯ  
2 . มีการจัดสรรงบประมาณ 
ตามแผนปฏิบัติการ 
3. มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
๔.มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามการ
ด าเนินงาน 
๕. เผยแพร่สื่อสารสู่ผู้เกี่ยวข้อง 
สรุปผลการด าเนินงาน 
อาคารสถานที่และบริเวณท่ัวไป
บางจุดมีสภาพแวดล้อมที่
ค่อนข้างรกและแสงสว่างไม่
เพียงพอไม่ปลอดภัย เท่าท่ีควร 
จึงต้องท าแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในต่อไป 

 
 
 
 



 
ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ
ดําเนินการหรือภารกิจอ่ืน

ที่สําคัญของน่วยงาน 
ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(1) 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 
 

(2) 

การควบคุม 
ที่มีอยู่ 

 
 
 
 

(3) 

การ
ประเมินผล 
การควบคุม

ภายใน 
 
 

(4) 

ความเสี่ยงที่ 
ยังมีอยู่ 

 
 
 
 

(5) 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 
 

(6) 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
 
 
 

(7) 

วิธีการติดตามและสรุปผล
การ 

ประเมิน/ข้อคิดเห็น 
 
 
 

(8) 
๗. งานชุมชนและภาคี
เครือข่าย 
     การสร้างความสัมพันธ์
และประสานความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
และภาคีเครือข่าย 
 
วัตถุประสงค์ 
    เพ่ือพัฒนาระบบการ
สร้างความสัมพันธ์และ
ประสานความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
และภาคีเครือข่าย 

การสร้าง
ความสัมพันธ์
และประสาน
ความร่วมมือ
ระหว่าง
โรงเรียนกับ
ชุมชนและ
ภาคี
เครือข่ายยัง
ไม่หลาก 
หลาย 

1. มีแผนการสร้างความ 
สัมพันธ์และประสานความ
ร่วมมือระหว่างโรงเรียน
กับชุมชนและภาคี
เครือข่าย 
2. ระบบการพัฒนา
บุคลากรผู้รับผิดชอบงาน
การสร้างความสมัพันธ์
และประสานความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
และภาคีเครือข่าย 
3. มีระบบการนเิทศ
ติดตาม ประเมินผลการ
สร้างความสัมพันธ์และ
ประสานความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
และภาคีเครือข่าย 

กิจกรรมการ
ควบคุม 
ที่ก าหนดไว้มี
การปฏิบัตซิึ่ง
สามารถลด
ความเสีย่งลง
ได้ในระดับ
หนึ่ง แต่ยังไม่
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
ที่ก าหนดไว ้

1. การสร้างความสัมพันธ์
และประสานความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
และภาคีเครือข่าย ยังไม่
หลากหลายครอบคลุม 
2. บุคลากรผูร้ับผดิชอบ
งานการสร้างความสมัพันธ์
และประสานความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
และภาคีเครือข่าย ยังไม่
สามารถด าเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ครู-บุคลากรทุกคนใน
โรงเรียนมีส่วนร่วมในการ
สร้างความสัมพันธ์และ
ประสานความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
และภาคีเครือข่ายน้อย 

1. พัฒนาบุคลากร
ผู้รับผิดชอบงานการสร้าง
ความสัมพันธ์และประสาน
ความร่วมมือระหว่างโรงเรยีน
กับชุมชนและภาคเีครือข่าย 
ให้สามารถด าเนินการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
2. ขอความร่วมมือจากครู-
บุคลากรทุกคนในโรงเรียนร่วม
สร้างความสัมพันธ์และ
ประสานความร่วมมือระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชนและภาคี
เครือข่าย 
3. ก ากับ ติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานการสร้าง
ความสัมพันธ์และประสาน
ความร่วมมือระหว่างโรงเรยีน
กับชุมชนและภาคเีครือข่าย 

ฝ่าย
บริหาร
กิจการ
นักเรียน
และฝ่าย
บริหาร
บุคคล 

จากการติดตามเอกสารพบว่า 
1 . มีการแต่งตั้ง คณะท างาน 
ตามค าสั่งโรงเรียนฯ  
2 . มีการจัดสรรงบประมาณ 
ตามแผนปฏิบัติการ 
3. มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
4. เผยแพร่บนเว็บไซต์และ 
สื่อสังคมออนไลน์สู่ผู้เกี่ยวข้อง 
สรุปผลการด าเนินงาน 
การสร้างความสัมพันธ์และ
ประสานความร่วมมือระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชนและภาคี
เครือข่ายยังไม่หลากหลาย 
จึงต้องท าแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายในต่อไป 

 
                          ลงชื่อผู้รายงาน.....  
.....................                        ...    ...(นางสาวปุญญิศา สมมิตร)........................ 
                           ตําแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 
                                 วันที ่ ๒๓  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 


