
 
กลุ่มงานบริหารวิชาการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 

รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 วันที่ 30 กันยายน  พ.ศ. 256๔ 

ภารกิจตามกฏหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ท่ีสำคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 
 (1) 

ความเสีย่ง 
 
 
 

(2) 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 

(3) 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 

(4) 

ความเสีย่งท่ียังมีอยู ่
 
 
 

(5) 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

(6) 

หน่วยงาน         
ที่รับผิดชอบ 

 
 

(7) 

วิธีการติดตามและสรุปผล   
การประเมิน/ข้อคิดเห็น 

 
 

 (8) 

กลุ่มงานบริหารวิชาการ  
งานยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน(O-NET) เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-

NET) ม.๓ และ ม.๖ ร้อยละ ๓ 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนการทดสอบ 
ระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน(O-NET) ม. 
๓ และ ม.๖ ไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

๑. ศึกษาวิเคราะห์ test 
blue print  
๒.วางแผนการพัฒนา
และการทดสอบให้
ครอบคลมุมาตรฐาน
และตัวช้ีวัดตามกลุ่ม
สาระการเรียนรูห้ลัก 
๓.กำหนดกจิกรรมการ
จัดการเรียนรู้  
๔. พัฒนาคลังข้อสอบ
มาตรฐานการศึกษา ๕. 
ดำเนินการจัดกิจกรรม
การเรยีนรู้  
๖. ดำเนินการวัด
ติดตามและประเมินผล  
๗. สรปุและรายงานผล 

กิจกรรมการควบคมุที่
กำหนดไว้มีการปฏบิัติที่
สามารถลดความเสี่ยง
ลงได้ในระดับหนึ่งแตย่ัง
ไม่บรรลตุาม
วัตถุประสงค์ที่กำหนด
ไว ้

งานยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน (O-NET) ไม่
เป็นไปตามเป้าหมายที่
กำหนดเนื่องจาก 
 ๑. การจัดการเรียนรูย้ังไม่
สอดคล้องตามมาตรฐาน
และตัวช้ีวัดกำหนด  
๒. ครูมีทักษะในการจัดการ
เรียนการสอนการคิด 
วิเคราะห์ ไม่เพยีงพอ 

๑. ส่งเสริมสนับสนุน
และพัฒนาครูในการ
จัดการเรียนการสอน 
๒. สรา้งเครือข่ายทาง
วิชาการภายในและ
ภายนอก  
๓. พัฒนาระบบนเิทศ
ให้เข้มแข็ง 

กลุ่มงานบริหาร
วิชาการ 

จากการตดิตาม พบว่า 
โรงเรียนไดด้ำเนินการ 
๑. ส่งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนาครูในการจัดการเรียน
การสอน 
 ๒. สร้างเครือข่ายทาง
วิชาการภายในและภายนอก  
๓. พัฒนาระบบนเิทศให้
เข้มแข็ง 
สามารถลดความเสี่ยงลง
ระดับท่ียอมรับได้ 

 
 

 

แบบติดตาม ปค.5 

      ลายมือช่ือ..................................... 
                   (นายถนอม หลุมทอง)  

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 
  วันท่ี ๒๙ เดือนตลุาคม พ.ศ. 2564 



 
กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 

รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 วันที่ 30 กันยายน  พ.ศ. 256๔ 

ภารกิจตามกฏหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ท่ีสำคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 
 (1) 

ความเสีย่ง 
 
 
 

(2) 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 

(3) 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 

(4) 

ความเสีย่งท่ียังมีอยู ่
 
 
 

(5) 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

(6) 

หน่วยงาน         
ที่รับผิดชอบ 

 
 

(7) 

วิธีการติดตามและสรุปผล   
การประเมิน/ข้อคิดเห็น 

 
 

 (8) 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
งานสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
การจัดทำข้อมูล
สารสนเทศยังไม่
ครบถ้วนถูกต้องและ
เป็นปัจจุบนั 

 
๑. จัดทำแผนการ
ดำเนินงาน 
๒.มีการสื่อสาร
หลากหลายช่องทาง 

 
กิจกรรมการควบคุมที่
กำหนดไว้มีการปฏบิัติที่
สามารถลดความเสี่ยง
ลงได้ในระดับหนึ่งแตย่ัง
ไม่บรรลตุาม
วัตถุประสงค์ที่กำหนด
ไว ้

 
กิจกรรมการควบคุมที่
กำหนดไว้มีการปฏบิัติซึ่ง
สามารถลดความเสี่ยงได้ แต่
ยังไม่บรรลุวตัถุประสงค์ที่
กำหนดไว ้

 
1. ส่งผูร้ับผดิชอบเข้า
รับการอบรมเกี่ยวกับ
การจัดระบบ
สารสนเทศ 
2. ศึกษาดูงานเพื่อฝึก
ทักษะการจัดทำระบบ
สารสนเทศด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์
 
 

 
กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

 

จากการตดิตาม พบว่า 
โรงเรียนไดด้ำเนินการ ดังนี ้
1. ส่งผูร้ับผดิชอบเข้ารับการ
อบรมเกี่ยวกับการจัดระบบ
สารสนเทศ 
2. ศึกษาดูงานเพื่อฝึกทักษะ
การจัดทำระบบสารสนเทศ
ด้วยระบบอเิล็กทรอนิกส ์
สามารถลดความเสี่ยงลง
ระดับท่ียอมรับได้ 
 

 
 

 

แบบติดตาม ปค.5 

      ลายมือช่ือ..................................... 
                   (นายถนอม หลุมทอง) 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 
  วันท่ี ๒๙ เดือนตลุาคม พ.ศ. 2564 



 
กลุ่มงานบริหารบุคคลโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 

รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 วันที่ 30 กันยายน  พ.ศ. 256๔ 

ภารกิจตามกฏหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ท่ีสำคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 
 (1) 

ความเสีย่ง 
 
 
 

(2) 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 

(3) 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 

(4) 

ความเสีย่งท่ียังมีอยู ่
 
 
 

(5) 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

(6) 

หน่วยงาน         
ที่รับผิดชอบ 

 
 

(7) 

วิธีการติดตามและสรุปผล   
การประเมิน/ข้อคิดเห็น 

 
 

 (8) 

กลุ่มงานบริหารบุคคล 

งานอัตรากำลัง 

 
บุคลากรไม่เพียงพอ 

 
จัดทำอัตรากำลัง 

 
กิจกรรมการควบคุมที่
กำหนดไว้มีการปฏบิัติที่
สามารถลดความเสี่ยง
ลงได้ในระดับหนึ่งแตย่ัง
ไม่บรรลตุาม
วัตถุประสงค์ที่กำหนด
ไว ้

 
ยังไม่ได้รับจดัสรรครูแทน
ตำแหน่งครูที่ย้าย
สถานศึกษาและเกษียณอายุ
ราชการ 

 
1. จัดทำอัตรากำลัง 
2. ประสานความ
ร่วมมือกับพ้ืนท่ี
การศึกษา 
 

 
กลุ่มงานบริหาร
บุคคล 

 

จากการตดิตาม พบว่า 
โรงเรียนไดด้ำเนินการ 
1. จัดทำอัตรากำลัง 
2. ประสานความร่วมมือกับ
พื้นที่การศึกษา 
โรงเรียนไดร้ับการจัดสรร
อัตรากำลังตำแหน่งครผูู้ช่วย  
สามารถลดความเสี่ยงลง
ระดับท่ียอมรับได้ 

 
 

 

แบบติดตาม ปค.5 

      ลายมือช่ือ..................................... 
                   (นายถนอม หลุมทอง) 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 
  วันท่ี ๒๙ เดือนตลุาคม พ.ศ. 2564 



 
กลุ่มงานบริหารงบประมาณโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 

 วันที่ 30 กันยายน  พ.ศ. 256๔ 
ภารกิจตามกฏหมายท่ีจัดต้ัง

หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ

ท่ีสำคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

 (1) 

ความเสีย่ง 
 
 
 

(2) 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 

(3) 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 

(4) 

ความเสีย่งท่ียังมีอยู ่
 
 
 

(5) 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

(6) 

หน่วยงาน         
ที่รับผิดชอบ 

 
 

(7) 

วิธีการติดตามและสรุปผล   
การประเมิน/ข้อคิดเห็น 

 
 

 (8) 

กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 

การรายงานและการติดตามผล 

 
การรายงานผลมี
ความล่าช้า 

 
รายงานข้อมูลทาง
การเงิน นำส่งหน่วยงาน
ต้นสังกัดภายในวันท่ี 
๑๕ ของเดือนถัดไป 

 
กิจกรรมการควบคุม
ภายในที่กำนดไว้
สามารถลดความเสี่ยง
ลงระดับหนึ่งแต่ยังไม่
บรรลุวตัถุประสงค์ที่
กำหนดไว ้ 

 
๑.การรายงานไม่เป็น
ปัจจุบัน 
๒.การตรวจสอบหรือสอบ
ทางยังไม่เพียงพอ 

 
1. ประสานงานกับฝา่ย
พัสดุในการจดัส่ง
เอกสารเพื่อเบิกจ่าย
ทันท่วงที เพื่อจะได้
ดำเนินการนำส่งฝ่าย
บัญชีลงบัญชีให้เป็น
ปัจจุบัน 
2. ประสานความ
ร่วมมือกับพ้ืนท่ี
การศึกษา 
 

 
กลุ่มงานบริหาร
งบประมาณ 

 

จากการตดิตาม พบว่า 
1. ประสานงานกับฝา่ยพัสดุ
ในการจัดส่งเอกสารเพื่อ
เบิกจ่ายทันท่วงที เพื่อจะได้
ดำเนินการนำส่งฝ่ายบัญชี
ลงบัญชีให้เป็นปัจจุบัน 
2. ประสานความร่วมมือกับ
พื้นที่การศึกษา 
สามารถลดความเสี่ยงลง
ระดับท่ียอมรับได้ 

 
 

 

แบบติดตาม ปค.5 

      ลายมือช่ือ..................................... 
                   (นายถนอม หลุมทอง) 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 
  วันท่ี ๒๙ เดือนตลุาคม พ.ศ. 2564 



        กลุ่มงานบริหารวิชาการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 
       รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 

     วันที่ 30 กันยายน  พ.ศ. 256๔ 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดำเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆทีส่ำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 
 (1) 

 
 

ความเสี่ยง 
(2) 

 
 

การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
(3) 

 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

(4) 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
 

(5) 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

(6) 

 
 

หน่วยงาน           
ที่รับผิดชอบ 

(7) 

กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
งานทะเบียนและงานวัดผล 
(ระบบ SGS) 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้การดำเนินงาน
ทะเบียนละวัดผลเป็นไปอย่าง
มีระบบและมปีระสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. ข้อมูลไม่
ถูกต้อง 
2. คะแนนท่ี
กรอกในระบบ
ไม่ครบ 
 

 
๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 
๒. ประชุมช้ีแจงการใช้งานระบบ 
SGS 
๓. จัดทำคูม่ือ SGS 
๔. กำหนดปฏิทินการตดิตามเพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้อง 
๕. รายงานผลการดำเนินงาน 

 
จากการประเมินผล
การควบคุม พบว่า 
กิจกรรมการควบคุมที่
กำหนดไว้มีการปฏบิัติ 
ซึ่งสามารถลดความ
เสี่ยงได้  แต่ยังไม่
บรรลุวตัถุประสงค์ที่
กำหนดไว้    
 

 
๑. ระบบไมเ่สถียร 
๒. ตรวจสอบข้อมูลในระบบ
ให้ครบถว้น 

 
๑. จัดระบบการกรอกข้อมูลให้
ชัดเจน 
๒. ตรวจสอบข้อมูลใน ปพ.5 
และในระบบให้ตรงกันและเป็น
ปัจจุบัน 

 
30 ก.ย.6๔ 
กลุ่มงานบริหาร
วิชาการ 
30 ก.ย.6๔ 
กลุ่มงานบริหาร
วิชาการ 

      ลายมือช่ือ..................................... 
                   (นายถนอม หลุมทอง) 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 
  วันท่ี ๒๙ เดือนตลุาคม พ.ศ. 2564 

แบบปค.5 



 
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไปโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 

 วันที่ 30 กันยายน  พ.ศ. 256๔ 
ภารกิจตามกฏหมายท่ีจัดต้ัง

หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ

ท่ีสำคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

 (1) 

ความเสีย่ง 
 
 
 

(2) 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 

(3) 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 

(4) 

ความเสีย่งท่ียังมีอยู ่
 
 
 

(5) 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

(6) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 

(7) 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
พัฒนาระเบียบวินัยและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียน 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนา
ระเบียบวินยัและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค ์
2. เพื่อให้นักเรียนมีระเบียบวินัย
และคณุลักษณะอันพึงประสงค์ที่
ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนบางส่วนยัง
ไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบของทาง
โรงเรียนและยังขาด
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ เร่ืองการมี
วินัย 

1.ประชุม/วางแผน การ
ดำเนินงานพัฒนาระเบียบ
วินัยและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
2.กำหนดปฏิทินการ
ดำเนินงานพัฒนาระเบียบ
วินัยและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
3.ดำเนินการตรวจสอบ
ความมีระเบียบวินัย
พัฒนาระเบียบวินัยและ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
4.การปรับพฤติกรรม
นักเรียนท่ีไม่มีระเบียบ
วินัยและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
5.รายงานผลการ
ดำเนินงานให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องรับทราบ 

กิจกรรมควบคุมที่
กำหนดไว้มีการปฏบิัติ
ซึ่งสามารถลดความ
เสี่ยงได้แต่ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กำหนด
ไว ้

พัฒนาระเบียบวินยัและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียนยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์เนื่องจาก 
1. เกิดการเลียนแบบ
บุคคลภายนอกซึ่งเป็น
ตัวอย่างที่ไม่ถูกต้อง 
2. เกิดจากพฤติกรรมส่วน
บุคคล 

1. สรา้งต้นแบบท่ีถูกต้อง 
เช่น การประกวดเยาวชน
ต้นแบบ เพื่อสร้างความ
มั่นใจและตัวอย่างที่
ถูกต้อง 
2. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของตนเองไปในทางที่ดี
ขึ้น โดยมผีู้ปกครองและ
ครูหรือเยาวชนต้นแบบ 
คอยให้คำปรึกษา 

งานปรับพฤติกรรม
ปรับเปลีย่นนักเรยีน 

 
 

 

      ลายมือช่ือ..................................... 
                   (นายถนอม หลุมทอง) 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 
  วันท่ี ๒๙ เดือนตลุาคม พ.ศ. 2564 

แบบปค.5 



 

กลุ่มงานบริหารบุคคลโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 

 วันที่ 30 กันยายน  พ.ศ. 256๔ 
ภารกิจตามกฏหมายท่ีจัดต้ัง

หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ

ท่ีสำคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

 (1) 

ความเสีย่ง 
 
 
 

(2) 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 

(3) 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 

(4) 

ความเสีย่งท่ียังมีอยู ่
 
 
 

(5) 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

(6) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 

(7) 

กลุ่มงานบริหารบุคคล 
การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ
สามัญขัน้ความรู้ชั้นสูง  (A.T.C) 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไป
ตามพระราชบัญญัตลิูกเสือ พ.ศ. 
๒๕๕๑ และตามข้อบังคับ
คณะกรรมการบรหิารลูกเสือ
แห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้ง
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ พ.ศ. 
๒๕๕๓ 
 

 
 
 
ขาดแนวทางการจัด
กิจกรรมการ
ฝึกอบรมวิชา                 
ผู้กำกับลูกเสือ
สามัญขัน้ความรู้
ชั้นสูง  (A.T.C) 
 

 
 
 
1. การรูจ้ักครเูป็น
รายบุคคล เพื่อให้รู้
ข้อมูลที่จำเป็นเกีย่วกับ
ครูแตล่ะคน เป็นสิ่ง
สำคัญที่จะช่วยในการ
พัฒนาครูมากขึ้น 
 

 
 
 
กิจกรรมการควบคุม 
ที่กำหนดไว้มีการปฏิบตัิ
ซึ่งสามารถลด 
ความเสีย่งได้ แต่ยังไม่
บรรลุวตัถุประสงค์ที่
กำหนดไว ้

 
 
 
การดำเนินงานการ
ฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ
สามัญขั้นความรู้ช้ันสูง 
(A.T.C) ยังไม่บรรลุ
เป้าหมายเนื่องจาก 
ครูและบุคลากรไม่ให้
ความสำคญัของการ
ฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ
สามัญขั้นความรู้ช้ันสูง  
(A.T.C)  
   
 
 

 
 
 
จัดการประชุมปฏิบตัิการ
เสรมิสร้างความรูค้วาม
เข้าใจ และสร้างความ
ตระหนักในการ
ปฏิบัติงานท่ีเป็นระบบ
ต่อเนื่อง 
 
 

 
 
 
30 พ.ค. 2564 
นางสาวเสาวลักษณ์  
สายยา 
นางอภัสรา ทองเหลา 
 
 

 
 

 

แบบปค.5 



 

กลุ่มงานบริหารบุคคลโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 

 วันที่ 30 กันยายน  พ.ศ. 256๔ 
ภารกิจตามกฏหมายท่ีจัดต้ัง

หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ

ท่ีสำคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

 (1) 

ความเสีย่ง 
 
 
 

(2) 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 

(3) 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 

(4) 

ความเสีย่งท่ียังมีอยู ่
 
 
 

(5) 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

(6) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 

(7) 

๒. เพื่อฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือให้
มีความรู้ ความเข้าใจจุดหมาย 
วัตถุประสงค์และวิธีการ                     
ในการฝึกอบรมเยาวชนแบบใหม่
ตามแนวปฏิบตัิของสำนักงาน
ลูกเสือโลก และเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายตามอุดมการณ์ของ
คณะลูกเสือแห่งชาติ 
๓. เพื่อให้ผู้กำกับลูกเสือ สามารถ
วางแผนดำเนินการฝึกอบรม
ลูกเสือตามแนวทางการฝึกอบรม
แบบใหม่ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
๔. เพื่อให้ผู้กำกับลูกเสือสามารถ
ทำหน้าที่บริหารกิจการลูกเสือใน
กลุ่มหรือ กองลูกเสือของตนเอง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๕. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
พัฒนาตนเองด้านลูกเสือ เพื่อ
ขอรับเครื่องหมายที่สูงข้ึน 

 ๒. มีการจัดทำแบบ
สำรวจความต้องการ
การฝึกอบรมวิชาผู้
กำกับลูกเสือสามญัขั้น
ความรู้ช้ันสูง  (A.T.C) 
๓. มีการส่งครเูข้าร่วม
การฝึกอบรมวิชาผู้
กำกับลูกเสือสามญัขั้น
ความรู้ช้ันสูง  (A.T.C) 
๔. มีการให้การปรึกษา
เบื้องต้น และการจัด
กิจกรรมสำหรับการ
ป้องกันและการ
ช่วยเหลือแก้ไขปญัหา
ของครู 
๕. มีบันทึกการส่งครไูป
ยังผู้เช่ียวชาญภายนอก
โดยผู้บริหาร และกลุ่ม
งานบริหารบุคคลเป็น
ผู้ดำเนินการ 

   30 พ.ค. 2564 
นางสาวเสาวลักษณ์  
สายยา 
นางอภัสรา ทองเหลา 
 

 
 

      ลายมือช่ือ..................................... 
                   (นายถนอม หลุมทอง) 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 
  วันท่ี ๒๙ เดือนตลุาคม พ.ศ. 2564 

แบบปค.5 



 
กลุ่มงานบริหารงบประมาณโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 

 วันที่ 30 กันยายน  พ.ศ. 256๔ 
ภารกิจตามกฏหมายท่ีจัดต้ัง

หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ

ท่ีสำคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

 (1) 

ความเสีย่ง 
 
 
 

(2) 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 

(3) 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 

(4) 

ความเสีย่งท่ียังมีอยู ่
 
 
 

(5) 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

(6) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 

(7) 

กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 

การจัดหาพัสดุ 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้การจดัซื้อจัดจ้างเป็นไป
ตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด 
2. เพื่อให้การจดัหาพัสดุถูกต้อง 
ครบถ้วนและรวดเร็ว 
 

 
การจัดหาพัสดุล่าช้า
ไม่ทันต่อความ
ต้องการ 
 

 
๑.แต่งตั้งเจา้หน้าท่ีพัสดุ
แต่ละกลุ่มงานเพ่ือทำ
หน้าท่ีจัดหาพัสด ุ
๒.จัดอบรมให้ความรู้
ด้านพัสดุแก่บุคลากรใน
โรงเรียน 
๓.กลุม่งานต่างๆแจ้ง
ความต้องการพัสดุที่จะ
ขอใช้ตั้งแต่ต้นปี
การศึกษา 
๔.สำรวจรายงานพัสดุ
ตามร้านค้าในท้องถิ่น 
๕.จัดทำห้องพัสดุ
สำหรับเก็บพัสดุที่จะใช้
ในปีการศึกษานั้น 
๖จัดทำเอกสารเบิกจ่าย
พัสดุและรายงานผล
การดำเนินงานตาม
โครงการ 

 
กิจกรรมควบคุมที่
กำหนดไว้มีการปฏบิัติ
ซึ่งสามารถลดความ
เสี่ยงได้แต่ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กำหนด
ไว ้

 
การจัดหาพสัดุยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์เนื่องจาก 
๑ เป็นโครงการเร่งด่วน 
๒.ระยะเวลาในการจดัหา
พัสดุน้อยเกินไป 
 

 
๑.เสนอขอซื้อ/ขอจ้าง
ตามระยะเวลาที่กำหนด 
๒.ให้เจ้าที่พัสดุของแต่ละ
กลุ่มงานเป็นผู้จัดหาพสัด ุ

 
30ก.ย.64 
นางสาวจิตปราณี 
สาระคำ 
นางสาวปรียาพร แก้ว
คำสอน 

 
 

 

      ลายมือช่ือ..................................... 
                   (นายถนอม หลุมทอง) 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 
  วันท่ี ๒๙ เดือนตลุาคม พ.ศ. 2564 

แบบปค.5 


