
แบบติดตาม ปค. ๕ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา บึงกาฬ 

รายงานผลการติดตามการปฏิบติัตามแผนการปรบัปรงุการควบคมุภายใน 
ส าหรบัระยะเวลาการด าเนินงานส้ินสุด  ๓๐  กนัยายน ๒๕๖๔ 

(๑) 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจดัตัง้
หน่วยงานของรฐัหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคญัของ

หน่วยงานของรฐั/วตัถปุระสงค ์

(๒) 
ความเส่ียง 

(๓) 
การควบคมุภายใน 

ท่ีมีอยู ่

(๔) 
การประเมินผล 

การควบคมุภายใน 

(๕) 
ความเส่ียง 
ท่ียงัมีอยู่ 

(๖) 
การปรบัปรงุ 
การควบคมุ
ภายใน 

(๗) 
หน่วยงาน 

ท่ี
รบัผิดชอบ 

(๘) 
วิธีการติดตาม
และสรปุผล 
การประเมิน/
ข้อคิดเหน็ 

 

งานปรบัปรงุอาคาร ถนน และ
โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียน 

วตัถุประสงค ์

เพือ่พฒันาและปรบัปรุงอาคาร 
ถนนภายในโรงเรยีน และโต๊ะ 
เกา้อีน้กัเรยีน มรีะบบการควบคุม 
การบ ารุงรกัษาทีเ่หมาะสม มี
ประสทิธภิาพ 

 

 

๑.เกา้อีน้กัเรยีน
ช ารุด 

๒.ประตู หน้าต่าง
ช ารุด 

 

 

-จดัใหม้กีารจดัท าปฏทินิ
การบ ารุงรกัษาอาคาร
สถานที ่

- สรา้งความตระหนกัใน
บุคลากรและนกัเรยีน 

 
 
 
กจิกรรมการควบคุม
ทีป่ฏบิตัอิยู่จรงิ
สามารถลดความ
เสีย่งไดร้ะดบัหนึ่ง
แต่ยงัไม่บรรลุ
วตัถุประสงคท์ีว่าง
ไว ้

 

 

จากการ
ด าเนินการงานยงั
มคีวามเสีย่งทีท่ า
ใหบ้รรลุ
วตัถุประสงค ์ดงันี้ 

 

 

 

 

 

๑. สนบัสนุน
งบประมาณในการ
พฒันาอาคาร
สถานทีใ่หเ้ป็นไป
ตามแผน 

 

 

 

 
 
 
 
กลุ่มงาน
บรหิาร
ทัว่ไป 
พ.ย.
๒๕๖๓-ก.ย.
๒๕๖๔ 
นายเจรญิ  
แดงเจรญิ 
 
 

 
 
 
 
จากการส ารวจ
อาคารสถานที ่
ถนน โต๊ะเกา้อี้
นกัเรยีน พบว่า 
ยงัมเีก้าอีช้ ารุด 
ไม่เพยีงพอกบั
จ านวนนกัเรยีน 
ประตูหน้าต่าง
ช ารุด 
       



(๑) 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจดัตัง้
หน่วยงานของรฐัหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคญัของ

หน่วยงานของรฐั/วตัถปุระสงค ์

(๒) 
ความเส่ียง 

(๓) 
การควบคมุภายใน 

ท่ีมีอยู ่

(๔) 
การประเมินผล 

การควบคมุภายใน 

(๕) 
ความเส่ียง 
ท่ียงัมีอยู่ 

(๖) 
การปรบัปรงุ 
การควบคมุ
ภายใน 

(๗) 
หน่วยงาน 

ท่ี
รบัผิดชอบ 

(๘) 
วิธีการติดตาม
และสรปุผล 
การประเมิน/
ข้อคิดเหน็ 

 

๑. การพฒันางาน
การบรกิารอาคาร
สถานทีไ่ม่เป็นไป
ตามแผน 

๒. การตดิตาม
การใชอ้าคาร
สถานทีย่งัไม่เป็น
ระบบและต่อเนื่อง 

๒. สง่เสรมิ
สนบัสนุนใหม้กีาร
ก ากบัตดิตามการ
ใชแ้ละการพฒันา
อาคารสถานที่
อย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 

 
 
 

     สรุปว่าการ
ความคุมทีม่อียู่
ไม่สามารถลด
ความเสีย่งใน
ระดบัทีน่่าพงึ
พอใจ  
      จงึควรจดั
ใหม้กีจิกรรมการ
ควบคุมต่อไป 

การเพ่ิมผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนภาษาต่างประเทศ 
๑.  พฒันาคุณภาพการเรยีนการ
สอนภาษาต่างประเทศ 
เพือ่สง่เสรมิใหน้กัเรยีนและคร ู
แสวงหาความรูแ้ละทกัษะทาง
ภาษาจากเจา้ของภาษา  
๒.  พฒันาครเูพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพในการจดักจิกรรม
การสอนภาษา  

๑.ผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน
ภาษาต่างประเทศ
ของนกัเรยีนต ่า 
๒.ครแูละนกัเรยีน
ไม่มคีวามกลา้
แสดงออกในการน า
ภาษาต่างประเทศ
ไปใช ้

๑.  มกีารประชุมและมี
ค าสัง่แต่งตัง้คณะท างาน 
๒.  มกีารคดักรองจดัท า
ขอ้มลูนกัเรยีนเป็น
รายบุคคลและรวบรวม
ขอ้มลู 
๓.  มกีารสง่ใหค้รเูขา้รบั
การอบรมพฒันาความรู้ 
ระดบัชัน้  
 

พบว่ากจิกรรมการ
ควบคุมทีก่ าหนดไว้
มกีารปฏบิตัซิึง่
สามารถลดความ
เสีย่งไดร้ะดบัหนึ่ง 
ครุและนกัเรยีนมี
ความกลา้แสดงออก
ในการน า
ภาษาต่างประเทศ
ไปใชส้งูขึน้ 

๑.บุคลากรยงัขาด
ความกระตอืรอืรน้
ในการพฒันา
ตนเอง ขาดสบืคน้
ความรูใ้หม่เพือ่
พฒันาคุณภาพ
และผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนของ
นกัเรยีน 
 

๑. สนบัสนุนให้
บุคลากร(คร/ู
นกัเรยีน)เขา้รบั
การอบรมแสวงหา
สบืคน้ความรู้
ใหม่ๆจาก
แหล่งขอ้มลูต่างๆ
มาเพิม่ศกัยภาพ
และผลสมัฤทธิ ์
ใหแ้ก่นกัเรยีน 

กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้
ภาษาต่าง 
ประเทศ 
 
พ.ย.
๒๕๖๓-ก.ย.
๒๕๖๔ 
นายเสน่ห ์
ไมแ้สนด ี

การเพ่ิม
ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน
ภาษาต่างประเ
ทศ 
๑.  พฒันา
คุณภาพการ
เรยีนการสอน
ภาษาต่างประเท
ศ 



(๑) 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจดัตัง้
หน่วยงานของรฐัหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคญัของ

หน่วยงานของรฐั/วตัถปุระสงค ์

(๒) 
ความเส่ียง 

(๓) 
การควบคมุภายใน 

ท่ีมีอยู ่

(๔) 
การประเมินผล 

การควบคมุภายใน 

(๕) 
ความเส่ียง 
ท่ียงัมีอยู่ 

(๖) 
การปรบัปรงุ 
การควบคมุ
ภายใน 

(๗) 
หน่วยงาน 

ท่ี
รบัผิดชอบ 

(๘) 
วิธีการติดตาม
และสรปุผล 
การประเมิน/
ข้อคิดเหน็ 

 
๒.นกัเรยีน
บางสว่นมกีาร
เรยีนรูช้า้ท าให้
ผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนของ
นกัเรยีนเพิม่สงูขึน้
ไม่มาก 

๒. พฒันาครใูหม้ี
ทกัษะสือ่สาร คดิ
วเิคราะหแ์ละ
วธิกีารวดัผล
ประเมนิผล 
๓. สง่เสรมิใหค้รู
ใชส้ือ่นวตักรรม
และเทคโนโลยใีน
การจดัการเรยีน
การสอนที่
หลากหลาย 

 
 
 
 
 

เพือ่สง่เสรมิให้
นกัเรยีนและคร ู
แสวงหาความรู้
และทกัษะทาง
ภาษาจาก
เจา้ของภาษา  
๒.  พฒันาครู
เพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพใน
การจดักจิกรรม
การสอนภาษา  

 
 

 ลายมอืชื่อ                 
              (นายอดุลย ์ พรมวงั  ) 
             ผูอ้ านวยการโรงเรยีนปากคาดพทิยาคม 
                           วนัที…่๑๔..เดอืน..มกราคม…..พ.ศ...๒๕๖๕ 


