
 

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า 
รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563   
         

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกจิ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์
(1) 

ความเสี่ยง  
 
 

           
 
               (2) 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 
 

(3) 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

(4) 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 
 

(5) 

การปรับปรงุ 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

(6) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
 
 

(7) 

วิธีการติดตาม 
และสรุปผล  
การประเมิน/
ข้อคิดเห็น 

 
(8) 

1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-net) 

1.1 ก ำหนดเป้ำหมำยกำร
พัฒนำผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน
ในทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู ้

- เพ่ือให้สถำนศึกษำมี
เป้ำหมำยกำรพัฒนำผลสัมฤทธ์ิ
ทำงกำรเรียนในทุกกลุ่มสำระ ฯ 
ที่ชัดเจน เป็นมำตรฐำนเดียวกัน 

1.2 ส ำรวจข้อมูลผลสัมฤทธ์ิ
ทำงกำรเรียน 

-เพ่ือให้สถำนศึกษำมี
ข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนที่
เป็นปัจจุบัน 

 

1. ครูบำงส่วนยังมีกำระบวน
กำรจัดกระบวนกำรเรียนที่
ไม่หลำกหลำย 

-ครเูตรียมกำรสอนในบำง
สำระยังไม่ครอบคลุมเน้ือหำ 

- ครบูำงท่ำนกำรประเมิน
ผู้เรียน ในกำรคัดกรอง
นักเรียนรำยบุคคลยังไม่
ครบถ้วน 

- ผู้บริหำรนิเทศ ติดตำม 
เสนอแนะข้อคิดเห็น
อย่ำงจริงจงั สม่ ำเสมอ
และต่อเน่ือง 

- ผู้บริหำร แต่งต้ังครู
นิเทศกันเอง เสนอแนะ 
ข้อคิดเห็นอย่ำงจริงจัง
สม่ ำเสมอและต่อเน่ือง 

- คณะกรรมกำรนิเทศ 
ติดตำมออกติดตำม
กำรจัดกำรเรียนกำร
สอนอย่ำงต่อเน่ือง ทุก
เดือน 

- ครูยังขำดสื่อกำร
สอนที่เข้ำถึง
นักเรียนบำงกลุ่ม 
เช่น นักเรียนที่มี
พัฒนำกำรทำงกำร
เรียนรู้ช้ำ(บกพร่อง
ทำงกำรเรียนรู้) 

- กระตุ้นให้ครูเห็น
ควำมส ำคัญและคุณภำพ
ของนักเรียนเป็นหลัก ใช้
วิธีกำรสอนที่
หลำกหลำย เหมำะสม
กับนักเรียนแต่ละคน 

 

- งำนวิชำกำร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบติดตาม ปค. 5 



 

 

 

 

 

       

ลายมือช่ือ.................(9)......................                    
              ต าแหน่ง.................(10)......................                     

   วันท่ี ....(11)....เดือน.............พ.ศ....... 

 
 
 
 
ค าอธิบาย แบบรายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.5) (หากปี 2561 มี ปค.5 หลายเรื่องก็ต้องท าแบบติดตามให้ครบทุกเรื่อง) 
 (1) ระบุกิจกรรมตามภารกิจของหน่วยงานพร้อมทั้งวัตถุประสงค์ของกิจกรรม (ยกข้อความมาจาก ปค.5 ปีที่แล้ว) 
 (2) ระบุความเสี่ยงส าคัญที่ท าให้ภารกิจน้ันไม่บรรลุวัตถุประสงค์ (ยกข้อความมาจาก ปค.5 ปีที่แล้ว) 
 (3) ระบุกิจกรรมการปฏิบัติงานในแต่ละข้ันตอนของกิจกรรม (ยกข้อความมาจาก ปค.5 ปีที่แล้ว) 
 (4) ระบุผลการประเมินการควบคุมภายในว่ามีความเพียงพอและปฏิบัติตามการควบคุมที่มีอยู่ตาม (3) หรือไม ่(ยกข้อความมาจาก ปค.5 ปีที่แล้ว) 
 (5) ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจ (ยกข้อความมาจาก ปค.5 ปีที่แล้ว) 
 (6) ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงตาม (5) ในปีงบประมาณ (ยกข้อความมาจาก ปค.5 ปีที่แล้ว) 
 (7) ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบและระยะเวลาท่ีก าหนดเสร็จ (ยกข้อความมาจาก ปค.5 ปีที่แล้ว) 



 

 (8) ระบุวิธีการติดตามจากอะไร (เอกสาร/สอบถาม/สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง) และแต่ละกิจกรรมในช่อง (6) ได้ด าเนินการอย่างไรและสรุปผลการด าเนินงานในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
พร้อมทั้งให้ความคิดเห็นว่าต้องด าเนินการจัดท าแผนการปรับปรุงเพ่ิมเติมหรือลดความเสี่ยงลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (ถ้าต้องจัดท าแผนการปรับปรุงเพ่ิมเติมก็จะเป็น ปค.5 ใหม่ของปีน้ีแต่ต้อง
ปรับกิจกรรมการปรับปรุงการควบคุมภายในเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้ไม่เหมือนเดิม) 
 (9) ลงลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงาน  
 (10) ระบุต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน  
 (11) ระบุ วัน เดือน ปี ที่รายงาน (โรงเรียนต้องรายงานในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตัวอย่าง  แบบติดตาม ปค.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียน...................................... 
      รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน  

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562    
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกจิ
ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆที่ส าคัญของ

ความเสี่ยง  
 
 

           

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 

การปรับปรงุ 
การควบคุมภายใน 

 
 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
 

วิธีการติดตาม 
และสรุปผล  

การประเมิน/ข้อคิดเห็น 
 

แบบติดตาม ปค. 5 



 

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์     

งานบริหารวิชาการ 
 ภารกิจ การจัดการเรียนการสอน 
 
วัตถุประสงค์ 
 1 เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนให้ทักษะ
ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
2  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของโรงเรียนจาก
การทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
ให้สูงข้ึนมากกว่าร้อยละ 3 
 
 
 

 
 การจัดการเรียนการสอนไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ เน่ืองจาก
ระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของโรงเรียนจากการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) ยังไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย 

1. มีค าสั่งแต่งต้ัง
คณะท างานชัดเจน 
2 มีการประชุม
คณะท างานศึกษา
สถานภาพของสถานศึกษา
และมีแผนยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
3 มีการจัดการประชุมเชงิ
ปฏิบัติการเก่ียวกับการ
วิเคราะห์หลักสูตรและการ
น าหลักสูตรไปใช ้และ
ติดตามนิเทศ 
4 มีการประเมินผล และ
รายงานผลการด าเนินงาน 

กิจกรรมการ
ควบคุมที่ก าหนด
ไว้มีการปฏิบัติซึ่ง
สามารถลดความ
เสี่ยงได้ แต่ยังไม่
บรรลุวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว้ 
 
 
 
  
 

 1.ครูมีงานอื่นนอกเหนือ 
จากงานการจัดการเรียน
การสอนมาก 
 2.ครูขาดทักษะในการ
จัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
 3. ขาดการก ากับดูและ
นิเทศภายในอย่างจริงจัง 
 
 

1.พัฒนาทีมงาน โดยใช้
เทคนิคการมีส่วนร่วม
แบบกัลยาณมิตร 
2.ใช้รูปแบบการนิเทศที่
หลากหลายทั้งการนิเทศ
ภายใน และนิเทศ
ภายนอก 

 3.จัดท าแผนและปฏิทิน
การนิเทศ ภายในที่เน้น
การมีส่วนร่วม 

20 ส.ค.62 
งานวิชาการ 
 
20 ส.ค.62 
งานวิชาการ 
 
 
10 ธ.ค.61 
งานวิชาการ 

จากการติดตามเอกสารและ
สัมภาษณ์ผู้เก่ียวข้อง พบว่า 
1.มีการพัฒนาทีมงานโดยใช้
เทคนิคการมีส่วนร่วมแบบ
กัลยาณมิตรทุกกลุ่มสาระ 
2.ใช้รูปแบบการนิเทศที่
หลากหลาย เช่น รูปแบบการ
นิเทศแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน 
และรูปแบบการนิเทศโดย
ผู้บริหาร 
3.มีการจัดท าแผนและปฏิทิน
การนิเทศ ภายในที่เน้นการมี
ส่วนร่วม 
สรุป ผลการด าเนินงาน
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน (O-NET) สูงข้ึนร้อยละ 
3.5 สามารถลดความเสี่ยงลง
ในระดับที่ยอมรับได้ 

ลายมือช่ือ.................(9)......................                    
              ต าแหน่ง.................(10)......................                     

   วันท่ี ....(11)....เดือน.............พ.ศ....... 

       
    โรงเรียน...................................... 

      รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน  

แบบติดตาม ปค. 5 



 

                       ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562   
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกจิ
ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง  
 
 

           
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 
 

การปรับปรงุ 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
 

วิธีการติดตาม 
และสรุปผล  

การประเมิน/ข้อคิดเห็น 
 

งานบริหารทั่วไป 

งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะ
และพฤติกรรมที่พึงประสงค ์

2. เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่ดี 

3. เพ่ือให้นักเรียนมีการพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดีข้ึน
ให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง มี
ความสุข 

 
 
  งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์เน่ืองจาก
นักเรียนบางส่วนยังขาด
คุณลักษณะและพฤติกรรมที่
พึงประสงค ์

 
 
1.การรู้จักนักเรียน
เป็นรายบุคคล            
2. การคัดกรอง
นักเรียน 
3. การส่งเสริม
นักเรียน             
4. การป้องกันและ
แก้ไขปัญหา            
5.การส่งต่อ            
6.การประเมิน
ทบทวน 

 
กิจกรรมการควบคุมที่
ก าหนดไว้มีการปฏิบัติ
ซึ่งสามารถลดความ
เสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด
ไว้ 
 
 
 
  

จากการด าเนนิงาน 
ระบบดแูลชว่ยเหลือ

นักเรียนยังไม่บรรล ุ
วัตถปุระสงค์เนื่องจาก 

1. ขาดการนิเทศอย่าง
ต่อเน่ือง 

2. ครูขาดคู่มือการ
ด าเนินงาน 

3. ครูขาดทักษะในการ
จัดกิจกรรมเสริมทักษะ/
เสริมวิชาการ 

4. ผู้ปกครองบางส่วน
ไม่ให้ความร่วมมือ 

 
 
 
 
1. ผู้บริหารจัดท าแผน
นิเทศ 
2. จัดหา/จัดท าคู่มือการ
ด าเนินงานให้กับคร ู
3. จัดกิจกรรมพัฒนาครู 
จัดอบรมศึกษาดูงาน 
4. จัดประชุมผู้ปกครอง 
 
5. จัดต้ังเครือข่าย
ผู้ปกครองแกนน า 

 
 
 
 
30 พ.ย. 2562 
นายซื่อ สุจริต 
30 ก.ย. 2563 
นายซื่อ สุจริต 
30 ก.ย. 2563 
นายซื่อ สุจริต 
30 ก.พ. 2563 
นายซื่อ สุจริต 
30 ก.พ. 2563 
นายซื่อ สุจริต 

    จากการติดตามเอกสาร
และสอบถามการด าเนินงาน 
พบว่า  

1.มีการจัดท าแผนนิเทศ  
2.มีการจัดท าคู่มือการ
ด าเนินงานให้กับคร ู

3.มีการจัดประชุมผู้ปกครอง 
ท าให้ปัญหาลดลงได้บางส่วน 
แต่ไม่ได้จัดกิจกรรมพัฒนาครู
เน่ืองจากขาดงบประมาณ
และยังไม่ได้จัดต้ังเครือข่าย
ผู้ปกครองแกนน าจึงยังคงมี
ความเสี่ยงหลงเหลืออยู่ 
จึงต้องท าแผนการปรับปรงุ

การควบคุมภายในต่อไป 
 

ลายมือช่ือ.................(9).........................                    
              ต าแหน่ง.................(10)..........................                     

   วันท่ี ....(11)....เดือน.............พ.ศ......... 

 

                                                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2.............ตัวอย่างของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   

แบบติดตาม ปค. 5 



 

      รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน  
                       ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562   

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกจิ
ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง  
 
 

           
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 
 

การปรับปรงุ 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
 

วิธีการติดตาม 
และสรุปผล  

การประเมิน/ข้อคิดเห็น 
 

กลุ่มอ านวยการ 

งานเผยแพร่ข้อมูลขา่วสาร 

และผลงาน 

1. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ของหน่วยงานให้สาธารณชน
ทราบ 
2. เพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับ 
บุคลากรในองค์กรและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. สร้างภาพลักษณ์ที่ดี 
ให้หน่วยงาน 

 
 

การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารและผลงาน
ของหน่วยงานไปให้
สาธารณชนทราบยัง 
ไมท่ั่วถึง 

1.มีการประชุมและแต่งต้ัง
คณะท างาน 

2.มีการจัดท าหลักเกณฑ์
และวิธีการประสานงาน 

3.มีการรวบรวมข้อมูล 

4.จัดต้ังศูนย์เครือข่าย 

5.มีการจัดบุคลากร 

ผู้รับผิดชอบประสานงาน
กับกลุ่มเครือข่าย 

6.มีการจัดกิจกรรมกลุ่ม 

สื่อมวลชนสัมพันธ์ 

กิจกรรมการควบคุม 

ที่ก าหนดไว้มีการ 

ปฏิบัติซึ่งสามารถลด 

ความเสี่ยงได้แต่ยังไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ที ่
ก าหนดไว้ 

จากการด าเนินงาน
เผยแพรข้่อมูลข่าวสาร
และผลงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์เน่ืองจาก 

1.การส ารวจข้อมูล
เครือข่ายยังไม่มี
ประสิทธิภาพ 

2.การติดตาม
ประเมินผลยังไม่
ครอบคลุมกลุ่มเปา้หมาย
และไม่ได้น ามาปรับปรุง
การวางแผน
ประชาสัมพันธ์ 

1.แต่งต้ังคณะท างาน 
ส ารวจวิเคราะห์จัดเก็บ
ข้อมูลอย่างเปน็ระบบด้วย 
ICT 
2.ผูบ้ริหารควรให้
ความส าคัญงาน
ประชาสัมพันธ์โดย
สนับสนุนด้านงบประมาณ
บุคลากรและอุปกรณ ์
3.พัฒนาบุคลากรด้วย
รูปแบบต่างๆ 
4.จัดท าแผนประชาสัมพันธ์
เชิงรุก 

30 พ.ย. 2561 
กลุ่มอ ำนวยกำร  
 

 

31 ม.ค. 2562 
กลุ่มอ ำนวยกำร 
 
 
 
28 ก.พ. 2562 
กลุ่มอ ำนวยกำร 
31 พ.ค. 2562 
กลุ่มอ ำนวยกำร 

จำกกำรติดตำมเอกสำรพบว่ำ  
1 มีกำรแต่งต้ัง คณะท ำงำน 
ตำมค ำสั่ง สพป. ที ่29/2561 
2 .มีกำรจัดสรรงบประมำณ 
50,000 บำท 
3. มีกำรอบรมศึกษำดูงำน 
4. เผยแพร่บนเว็บไซต์และ 
แผ่นพับ 
สรปุผลกำรด ำเนินงำน 
กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรยังไม่มี
ประสิทธิภำพเท่ำท่ีควรเน่ืองจำก 
ผู้รับผิดชอบด ำเนินกิจกรรม / 
โครงกำรไม่เปน็ไปตำมแผนและ
ขำดกำรก ำกับติดตำมอย่ำง
ต่อเน่ืองจึงต้องท ำแผนกำรปรับ 
ปรุงกำรควบคุมภำยในต่อไป 

ลายมือช่ือ.................(9).........................                    
              ต าแหน่ง.................(10)..........................                     

   วันท่ี ....(11)....เดือน.............พ.ศ......... 


