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พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  พ.ศ.  2561  มีผลบังคับใช้เมื่อนวันที่  20  
เมษายน  2561  โดยมาตรา  79  บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน  การควบคุม
ภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง  โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ  พ.ศ.  2561 กำหนดให้การ
ควบคุมภายในเป็นกระบวนการปฏิบัติงานท่ีผู้กำกับดูแล   ฝ่ายบริหารและบุคลากรของหน่วยรับตรวจจัดให้มี
ขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า   การดำเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานตามมาตรฐานการควบคุมภายในเพื่อส่งให้
เกิดผลประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงานซึ่งรวมถึงการดูแลทรัพย์สิน  การป้องกันหรือลดความผิดพลาด  ความ
เสียหาย  การรั่วไหลการส้ินเปลือง  หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ  ด้านความเช่ือถือได้ของรายงานทางการ
เงิน  และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรี 
  ดังนั้น  โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง)  เป็นหน่วยงานทางการศึกษาภาครัฐ  สังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  เขต  1  จะต้องรายงานการควบคุมภายในโรงเรียนต่อส่วน
ราชการต้นสังกัด   ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ  พ.ศ.  
2561  โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ  (พิบูลบำรุง)  ได้ดำเนินการควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุม
ภายในที่กำหนดตามองค์ประกอบทั้ง 5 ด้าน  คือ 1) สภาพแวดล้อมการควบคุม  2) การประเมินความเสี่ยง  
3) กิจกรรมการควบคุม  4) สารสนเทศและการสื่อสาร  5) กิจกรรมการติดตามผล  จากการประเมินปัจจัย
ความเสี่ยงที่ยังคงมีอยู่หรืออาจจะเกิดขึ้นจากรายงานพัฒนาการควบคุมภายใน  การติดตามประเมินผลการ
ดำเนินงานและจัดทำรายงานการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ  2563 ให้เป็นไปตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ  
พ.ศ.  2561 
  การทำแผนปรับปรุงระบบควบคุมภายในของโรงเรียนนั้นพบจุดอ่อนหรือความเสี่ยงในกลุ่ม
งานบริหารงานวิชาการ  กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ  กลุ่มงานบริหารงานบุคคล  และกลุ่มงานบริหารงาน
ทั่วไป  ทางคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาและหามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มงานที่มีความ
เสี่ยง นำมาจัดทำแผนปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน  เพื่อป้องกันความเสียหายจากความเสี่ยงด้านต่าง ๆ   
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการควบคุมภายในของโรงเรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
  การดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายใน ยังมีปัจจัยต่างๆที่เป็นผลทำให้ความเสี่ยงยังคง
ปรากฏอยู่  ซึ่งจะต้องกำหนดแผนการพัฒนาปรับปรุง  การควบคุมภายในเพื่อลดความเส่ียงท่ีเหลืออยู่ให้หมด
ไป 
 

โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) 

คำนำ 
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     เนื้อหา                                   หน้า 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน  (แบบ  ปค.1)            1 

         รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  (แบบ  ปค.4)                    4 

 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ  ปค.5)             9 

          รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน   

          (แบบติดตาม – ปค.5)                15 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สารบัญ 
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หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(ระดับหน่วยงานของรัฐ) 

 

เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  เขต  1 

  โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง)  ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน  
ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนด  ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.  2561  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่าง
สมเหตุสมผลว่า  ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มี
ประสิทธิผล  ประสิทธิภาพ  ด้นการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน  และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้  ทันเวลา  และ
โปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน 

  จากผลการประเมินดังกล่าว  โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง)เห็นว่า  การควบคุม
ภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ  ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง  และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.  2561  ภายใต้การ
กำกับดูแลของ  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเฉลิพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) 

 

(นางศิริลักษณ์  ศรีวีระนุรัตน์) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) 

   
กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ  และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าว
ในปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป  ให้อธบิายเพิ่มเติมในวรรคสาม  ดังนี้ 

  อย่างไรก็ดี  มีความเส่ียงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  ในปีงบประมาณหรือปี
ปฏิทินถัดไป  สรุปได้ดังนี้ 

1. ความเส่ียงท่ีมีอยู่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 

                         1.1. งานบริหารงานวิชาการ พบว่า การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการ
สอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้  ยังคงมีปัญหาในเรื่องครูใช้
วิธีการสอนแบบเดิมๆและบางส่วนขาดความมุ่งมั่น  ต้ังใจปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จตามท่ีได้มอบหมาย
กระตือรือร้น  รวมไปถึง ความพร้อมของนักเรียน  สภาพครอบครัว เป็นต้น 

               1.2. งานบริหารงานงบประมาณ  พบว่า  หัวหน้าโครงการ/กิจกรรมที่ต้ังงบประมาณไว้
ไม่เบิกใช้งบตามท่ีกำหนด 

แบบ  ปค. 1 
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               1.3. งานบริหารงานบุคคล  พบว่า งบประมาณในการจัดจ้างมีไม่เพียงพอต่อการจ้าง
บุคลากร  บุคลากรท่ีมีอยู่ไม่มีความถนัดการสอนในสาขาท่ีตนไม่ได้จบมาได้ 

                1.4. งานบริหารงานท่ัวไป  พบว่า  ความปลอดภัยของนักเรียนเวลาเดินตามถนนท่ีมีฝา
ท่อปิดท่อระบายน้ำ (ถนนภายในบริเวณโรงเรียน)  ไม่บรรลุวัตถุประสงค์เนื่องจาก  นักเรียนบางส่วนไม่ปฏิบัติ
ตาม  ยังเดินเหยียบฝาท่อทำให้เกิดการชำรุดและเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียน 
  2.  การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

       2.1   การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและยังมีนักเรียนท่ีอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้   
                                  2.1.1.  ส่งเสริมในเรื่องการปรับปรุงพัฒนาตนเองและการนำความรู้มาพัฒนา
นักเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
                                  2.1.2.  กระตุ้นให้ครูมีจิตสำนึกในการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ  โดยคำนึงถึง
นักเรียนเป็นหลักและผลผลิตท่ีภาคภูมิใจ 
                                  2.1.3.  จัดกิจกรรมท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและติดตามอย่างต่อเนื่องเลือก
กิจกรรมท่ีไม่ซ้ำและไม่ซับซ้อน 
                                  2.1.4.  จัดหาสื ่อการเรียนการสอนที ่ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์   รวมถึงการ
แก้ปีญหา  สร้างนวัตกรรมร่วมกันผ่านกระบวนการPLC  เพื่อนำมาใช้ในการแก้ปัญหานักเรียน 
                                  2.1.5. ศึกษาสภาพครอบครัวของนักเรียนและออกเยี่ยมบ้าน 
                                  2.1.6.  ศึกษานักเรียนรายบุคคลที่มีปัญหาและปรับพฤติกรรมให้พร้อมที่จะ
เรียนรู้  เพื่อแก้ปัญหาและปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
                          2.2  การตั้งงบประมาณ 
                                 2.2.1. จัดทำแผนงบประมาณประจำปีให้สอดคล้องกับภารกิจวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของหน่วยงานและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในหน่วยงาน 
                                 2.2.2. ระบุวงเงินงบประมาณที่ต้องใช้  รวมทั้งระยะเวลาที่คาดว่าจะต้องใช้  
ข้อตกลงการใช้ทรัพยากร  รวมทั้งวิเคราะห์ผลลัพธ์    ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการใช้งบประมาณเพื่อ
ประโยชน์ในการจัดทำ 
                          2.3  ด้านการขาดแคลนครูในสาขาท่ีจำเป็น 

     2.3.1  ส่งครูเข้ารับการอบรมตามสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อเรียนรู้เทคนิคการจัดการ
เรียนการสอนในสาขาวิชานั้น    
     2.3.2  จัดการอบรมภายในสถานศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้และนำไปใช้ได้อย่างเป็น
ระบบ 
     2.3.3  ขออัตรากำลังในสาขาท่ีขาดแคลนจากหน่วยงานต้นสังกัด 
 
 
                         2.4  ความปลอดภัยของนักเรียนเวลาเดินตามถนนที่มีฝาท่อปิดท่อระบายน้ำ (ถนน
ภายในบริเวณโรงเรียน)                                 
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                                2.4.1. อบรมช้ีแจงนักเรียนในการเดิน  ไม่ให้เหยียบฝาท่อระบายน้ำท่ีเส่ียงต่อการ
เกิดอุบัติเหตุ 

 2.4.2.   ฝ่ายบริหารท่ัวไปดำเนินการของบประมาณในการเปล่ียนฝาท่อระบายน้ำ
แบบเหล็กจากสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  เขต  1 
                                2.4.3.  ครูเวรประจำวัน ดูแล ควบคุม   นักเรียนในการเดิน 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

                                                                                รายงานการควบคุมภายใน  ประจำปีงบประมาณ  2563  
 

โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) 

 
 
 

โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกยีรต ิ(พิบูลบำรุง) 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     1.1  หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่น
ในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม 
     1.2  ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐแสดงให้
เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าท่ี
กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุม
ภายใน  รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับระบบการ
ควบคุมภายใน 
     1.3  หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้าง
องค์กร  สายการบังคับบัญชาอำนาจหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบท่ีเหมาะสมในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับ
ดูแลของผู้กำกับดูแล 
     1.4  หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความ
มุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจพัฒนาและรักษาบุคลากร
ท่ีมีความรู้ความสามารถท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของหน่วยงานของรัฐ 
    1.5  หน่วยงานของรัฐกำหนดให้บุคลากรมี
หน้าท่ีและความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตาม
ระบบการควบคุมภายใน  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของหน่วยงานของรัฐ 
 

           
     โรง เร ียนว ัดเฉล ิมพระเก ียรติ    ม ีการ จัด
โครงสร้างองค์กร สายงานการบังคับบัญชา และ
จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่  ความรับผิดชอบของ
บุคลากรอย่างชัดเจนการดำเนินงานมีการกำหนด
นโยบาย เป้าหมาย  มีการจัดทำแผนการปฏิบติังาน 
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ  มีการ
ควบคุม กำกับ ติดตาม เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง 
ตามระเบียบ กฎหมาย และแนวปฏิบัติท่ีดี 
     ผ ู ้บร ิหารให ้ความสำค ัญก ับการม ีศ ีลธรรม 
จรรยาบรรณ ความซื่อสัตย์ สุจริต ความรับผิดชอบ
ต ่อหน ้ าท ี ่  ม ี ก ารยอมร ับ ในความร ู ้  ท ั กษะ 
ความสามารถของบุคลากร ปรัชญาและรูปแบบการ
ทำงานของผู้บริหาร เหมาะสมต่อการพัฒนาการ
ควบคุมภายใน และดำรงไว้ซึ่งการควบคุมภายในท่ีมี
ประสิทธิผล 
      สภาพแวดล้อมการควบคุมของโรงเรียน 
วัดเฉลิมพระเกียรติ   ในภาพรวมมีความเหมาะสม 
ผู้บริหารได้นำแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ 
แนวใหม่มาใช้ในการพัฒนางานให้มีมาตรฐาน เน้น
การให ้บร ิการ ม ีการกำหนดแนวทาง กำหนด
เป้าหมายตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานและมอบหมาย
หน้าท่ีการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน  
    แต่อย่างไรก็ตามสภาพแวดล้อมการควบคุมยังมี
ความเสี่ยงในด้านความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี
และการมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน ความสามารถของ  
บุคลากรที่จะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
ทันกับความเปลี ่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมท่ี
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และเร่งรัดการดำเนินงาน
ตามท่ีได้รับมอบหมายให้ทันตามกำหนดเวลา     

 

แบบ  ปค. 4 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
 2.  การประเมินความเสี่ยง 
     2.1  หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การ
ควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียง
พอท่ีจะสามารถระบุและประเมินความเส่ียงท่ี
เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ 
    2.2  หน่วยงานของรัฐระบุความเส่ียงท่ีมีผลต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอง
คลุมท้ังหน่วยงานของรัฐและวิเคราะห์ความเส่ียงเพื่อ
กำหนดวิธีการจัดการความเส่ียงนั้น 
    2.3  หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสท่ีอาจเกิด
การทุจริต  เพื่อประกอบการประเมินความเส่ียงท่ี
ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 
    2.4  หน่วยงานของรัฐระบุและประเมนิการ
เปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อ
ระบบการควบคุมภายใน 
 

       
     โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ  มีการกำหนด
ว ัตถุประสงค ์  เป ้ าหมาย ระด ับองค ์กร และ
วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม สอดคล้อง เชื่อมโยงกัน
ในการที ่จะทำงานให ้สำเร ็จและมีการจ ัดสรร
งบประมาณ และทร ัพยากรที ่กำหนดไว ้อย ่าง
เหมาะสม 
      ผู ้บริหารให้ความสำคัญกับการบริหารความ
เสี ่ยงในทุกขั ้นตอน ทั ้งการระบุความเส่ียง การ
วิเคราะห์ความเสี ่ยง และการบริหารความเสี ่ยง 
นอกจากนี้ยังมีกลไกลที่ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่เกิด
จากการเปล่ียนแปลง    เช่น การเปล่ียนแปลงวิธีการ
จัดการ เป็นต้น 
     โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ   ได้กำหนดให้กลุ่ม
งานของสถานศึกษาในสังกัด ทราบบทบาทภารกิจ
ของงาน มีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเพื่อ
มิให้มีผลกระทบต่อความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
ภารกิจ เพ ื ่อนำไปวางแผนการจัดกิจกรรมการ
ควบคุมเสนอแนะให้มีการปรับปรุงการควบคุมให้
เพียงพอและเหมาะสม 
     แต่อย่างไรก็ตามการประเมินความเสี่ยง   ตาม
แนวทางด ังกล ่าวทำให ้ม ีข ้อมู ลท ี ่จะนำมาเป็น
แนวทางเพื่อป้องกันความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นต่อไป 
 

3.  กิจกรรมการควบคุม 
     3.1  หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรม
การควบคุม  เพื่อลดความเส่ียงในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
    3.2  หน่วยงานของรัฐระบุและพฒันากิจกรรม
การควบคุมท่ัวไป  ด้านเทคโนโลยี  เพื่อสนับสนุน
การบรรลุวัตถุประสงค์ 
   3.3  หน่วยงานของรัฐจักให้มีกิจกรรมการ
ควบคุม  โดยกำหนดไว้ในนโยบายประกอบด้วย
ผลสำเร็จท่ีคาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน  เพื่อ
นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง 

 
      โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ  มีการกำหนด
กิจกรรมการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย อย่างมีประสิทธ ิภาพ 
ประสิทธิผล โดยมีการกำหนดนโยบาย ระเบียบ 
กฎหมาย คู่มือการปฏิบัติงาน และระบบงานที่ได้
กำหนดไว้ในขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ซึ่งมี
การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ ของบุคลากร      
ในข ั ้นตอนท่ีม ีความเส ี ่ยงอาจก ่อให ้ เก ิดความ
ผิดพลาด และยังมีการกำหนดนโยบายในการกำกับ
ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตลอดจนการสร้าง 
 

 



 

                                                                                รายงานการควบคุมภายใน  ประจำปีงบประมาณ  2563  
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
 จิตสำนึก ในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใน

องค์กร 
     ในภาพรวมของการปฏิบัติงานมีการกำหนด 
กิจกรรมควบคุมในลักษณะของนโยบาย ระเบียบ 
กฎหมาย คู่มือการปฏิบัติงาน และระบบงานต่าง ๆมี
การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบซึ่งเป็นลักษณะ
ของการควบคุมทั ่วไป มิได้มีการประเมินความ
เพียงพอเหมาะสมของกิจกรรม การควบคุมที่มีอยู่ 
ซึ ่งอาจมีความแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมของ
องค์กร 
         แต่อย่างไรก็ตามกิจกรรมที่มีอยู่ยังต้องมีการ
กำกับติดตามให้ดำเนินการอย่างจริงจังเพราะแมจ้ะ
ได้มีการกำหนดกิจกรรมไว้ดีเพียงใดแต่มิได้มีการ
ปฏิบัต ิให ้เป ็นไปตามกิจกรรมควบคุมท่ีกำหนด  
ความเส่ียงจึงยังมีอยู่ 
 

4.  สารสนเทศและการสื่อสาร 
     4.1  หน่วยงานของรัฐจัดทำหรือจัดหาและใช้
สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องและมีคุณภาพ  เพื่อสนับสนุน
ให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีกำหนด 
    4.2  หน่วยงานของร ัฐมีการสื ่อสารภายใน
เกี่ยวกับสารสนเทศ  รวมถึงวัตถุประสงค์และความ
รับผิดชอบท่ีมีต่อการควบคุมภายใน  ซึ่งมีความ 
จำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการ
ควบคุมภายในท่ีกำหนด 
   4 .3   หน ่ วยงานของร ั ฐม ี การส ื ่ อ สา รกั บ
บุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื ่องที่มีผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีกำหนด 

 
     โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ  มีระบบข้อมูล
สารสนเทศที ่เกี ่ยวเนื ่องก ับการปฏิบัต ิงาน การ
รายงานทางการเงิน การดำเนินงาน และการปฏิบัติ
ตามนโยบาย และระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่ใช้ในการ
ควบคุมและดำเนินกิจกรรมขององค์กร รวมทั้งข้อมูล
สารสนเทศท่ีได้จากภายนอกองค์กร  มีการส่ือสารไป
ยังผู้บริหาร และผู้ใช้ภายในองค์กรในรูปแบบที่ช่วย
ให้ผู ้ร ับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที ่ตามความ 
รับผิดชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
และให้ความมั่นใจว่ามีการติดต่อสื่อสารภายในและ
ภายนอกองค ์ กรท ี ่ ม ี ผลทำ ให ้ อ งค ์ กรบร ร ลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
    โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ  ได้จัดระบบข้อมูล
สารสนเทศและการติดต่อสื่อสารที่เหมาะสมมีการ
ประชาสัมพันธ์  ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ ทำ
ให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและลด
ความเสี่ยง   ได้เพียงพอในระดับหนึ่ง ซึ ่งการนำ
เทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน มีการแจ้งข่าวสาร 
 



 

                                                                                รายงานการควบคุมภายใน  ประจำปีงบประมาณ  2563  
 

โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
 ผ ่ า น ท า ง  Website แ ละ  e-filing เ พื่ อ ใ ห ้ เ กิ ด

ประสิทธิภาพสูงสุด บุคลากรควรได้รับการพัฒนาให้
มีความรู้ทักษะในการใช้วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีให้
มากขึ้น  
         แต่อย่างไรก็ตามยังพบว่าการดำเนินงานด้าน 
สารสนเทศและการสื ่อสารยังม ีความเสี ่ยงท ี ่มี
นัยสำคัญต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากบุคลากร  ยัง
ขาดทักษะ ความสามารถในการนำเทคโนโลยีมาใช้  
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่ให้
ทันสมัย เหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
 

5.  กิจกรรมการติดตามผล 
    5.1   หน ่วยงานของร ัฐระบ ุ   พ ัฒนาและ
ดำเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน  และ
หรือการประเมินผลเป็นรายคร ั ้งตามที ่กำหนด  
เพ ื ่อให ้ เก ิดความม ั ่นใจว ่าได ้มีการปฏ ิบ ัต ิตาม
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
    5.2  หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสาร
ข้อบกพร่อง  หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายใน
อย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล  เพื่อให้
ผู้รับผิดชอบสามารถส่ังการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 
 

     
     โรงเรียนวัดเฉลิมพระเก ียรติ  มีการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพ
การปฏิบัติงาน โดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตาม
การปฏิบัต ิตามระบบการควบคุมภายในอย ่าง
ต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติ
ตามปกติของฝ่ายบริหารผู้ควบคุมและผู้มีหน้าท่ี
เกี่ยวข้อง นอกจากนี้มีการประเมินผลแบบรายครั้ง 
เป็นครั้งคราว กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง ควร
กำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้ความมั่นใจว่าข้อตรวจพบ
จากการตรวจสอบ และการสอบทาน ได้ร ับการ
พิจารณาสนองตอบและมีการวินิจฉัยสั ่งการ ให้
ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที 
     โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ  ได้จัดให้มีการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในทั้งในระหว่าง
การปฏิบัติและหลังการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ แต่
การรายงานผลการดำเนินงานบางส่วนยังล่าช้าไม่
เป็นไปตามระบบควบคุมภายในที่วางไว้ ซึ่งส่งผลให้
การปฏิบัติงานตามภารกิจบรรลุผลตามวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพ   เกิดความครบถ้วนสมบูรณ์ไม่
เต็มท่ีกำหนดไว้  
       อย่างไรก็ตามการติดตามประเมินผล ควรจัด
ให้มีการประเมินผลเป็นรายครั้งที ่บุคลากรทุกคน
จะต้องดำเนินการประเมินตนเองด้วย 
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โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) 

ผลการประเมินโดยรวม 

             โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง)  มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ  ของ
การควบคุมภายในเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.  2561  มีการควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  ซึ่งจะต้องมี
รายละเอียดและข้อมูลในการศึกษา  รวมทั้งการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องของครูและบุคลากร  อย่างไรก็ตาม
องค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมการควบคุมของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ  ด้านกิจกรรมการติดตาม  
ตรวจสอบการปฏิบัติงานยังคงมีจุดอ่อนท่ีจะต้องปรับปรุง  จึงได้กำหนดวิธีการและจัดทำแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในท่ีเหมาะสมต่อไป  

 

 

(นางศิริลักษณ์  ศรีวีระนุรัตน์) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) 
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โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) 

โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกยีรต ิ(พิบูลบำรุง) 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  งานบริหารงานวิชาการ 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ังหน่วยงาน
ของรัฐ  หรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุปประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภาย 
ในที่มีอยู ่

การประเมิน 
ผลการควบคุม

ภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่มีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1. การจัดกิจกรรมเพื ่อส ่งเสริมและ
พัฒนาการเรียนการสอนเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น  
2.การยกระดับนักเรียนทุกระดับชั้น ใน
ด้านการอ่าน เขียน ภาษาไทยให้อ่าน
ออก  เขียนคล่องตามเกณฑ์มาตรฐาน 
วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อให้การจัดการศึกษามีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ  ผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามความ
ต้องการของชุมชน 
2 .  เ พ ื ่ อ ใ ห ้ ม ี ก า ร พ ั ฒ น า ก า ร จั ด
กระบวนการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียน
เป็นสำคัญ 
3. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

1. ผลสัมฤทธิ์บาง
รายวิชายังอยู่ใน
เกณฑ์ต่ำ 
2. ยังมีนักเรียนท่ี
อ่านไม่ออกเขียน
ไม่ได้ 
 

1. ระดับชั ้นเน ้นการ
สอนเนื้อหาที่สอดคล้อง
กับตัวชี ้วัดและเพิ ่มขีด
ความยากง่ายตามระดับ
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง
นักเรียนจัดนักเรียนแต่
ละระด ับช ั ้นแยกเป็น
ห้องเก ่ง  กลาง  และ
อ่อน 
2.  จัดให้มีครูผู้มี
ความสามารถและความ
ถนัดในการสอนวิชา
ภาษาไทยในทุก
ระดับช้ัน ให้เพียงพอ
และเน้นเรื่องการฝึก
ทักษะการอ่าน 

1. การอบรม
พัฒนาการเรียนการ
สอนของครูและ
การแลกเปล่ียน
เรียนรู้ทักษะ
กระบวนการในแต่
ละกลุ่มสาระเพื่อให้
เข้าใจหลักการ
ปฏิบัติไปใน
แนวทาง 
ท่ีถูกต้องเป็นการ
ลดความเส่ียงได้ใน
ระดับหนึ่ง 
2. การนำกระบวน 
การPLC  เข้ามา
ช่วยในการ 

1. ยังมีครูท่ีมี
ความคิดในเรื่อง
การสอน
แบบเดิมๆและ
ขาดความเอาใจ
ใส่ในหลักการ
ปฏิบัติในหน้าท่ีให้
บรรลุผล 
2.  กิจกรรมท่ี
ซับซ้อนเด็กขาด
ความสนใจและ
กระตือรือร้น 
3.  ความพร้อม
ของผู้เรียน 
สภาพครอบครัว 
เป็นต้น   

1. ส่งเสริมในเรื่องการ
ปรับปรุงพัฒนาตนเองและ
การนำความรู้มาพัฒนา
นักเรียนให้มีประสิทธิภาพ                           
2.  กระตุ้นให้ครูมีจิตสำนึก
ในการพัฒนานักเรียนให้มี
คุณภาพ  โดยคำนึงถึง
นักเรียนเป็นหลักและ
ผลผลิตท่ีภาคภูมิใจ                            
3.  จัดกิจกรรมท่ีเน้นให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและ
ติดตามอย่างต่อเนื่องเลือก
กิจกรรมท่ีไม่ซ้ำและไม่
ซับซ้อน  
4.  จัดหาส่ือการเรียนการ
สอนท่ีทันสมัยทันต่อ                       

งานบริหาร 
งานวิชาการ 
 

 

แบบ  ปค. 5 
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โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) 

 

(นางสาววราพร  เช้ือหมอดู) 
หัวหน้างานบริหารงานวิชาการ 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ังหน่วยงาน
ของรัฐ  หรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุปประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภาย 
ในที่มีอยู ่

การประเมิน 
ผลการควบคุม

ภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่มีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

4. สนองนโยบายต้นสังกัด นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาทุกระดับช้ัน อ่านออก เขียน
ได้ทุกคน        
 

 การเขียนโดยให้มีการ
บ ันท ึ กการอ ่ าน เพื่ อ
กระตุ ้นให้นักเรียนทำ
เป็นนิสัย 
3 .  ให ้ ม ี ก า รพ ัฒนา
ความรู้ความสามารถ
ของครูผู้สอนในทุกกลุ่ม
สาระหลักเพื่อนำความรู้
แลละเทคนิคต่าง ๆ มา
ปรับใช้ในการเรียนการ
สอนและสนับสนุนใน
ด้านการใช้สื่อการเรียน
การสอนท่ีจำเป็น 

แก้ปัญหาการ
จัดการเรียนรู้
ร่วมกัน 

4. นักเรียน
บางส่วนยังอ่านไม่
ออก  เขียนไม่ได้  
จากการรายงาน
ข้อมูลการอ่าน  
การเขียนของ
สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  พบว่ายัง
มีนักเรียนท่ีอ่าน
ไม่ออก เขียน
ไม่ได้อยู ่

เหตุการณ์  รวมถึงการ
แก้ปีญหา  สร้างนวัตกรรม
ร่วมกันผ่านกระบวนการ
PLC  เพื่อนำมาใช้ในการ
แก้ปัญหานักเรียน                           
5. ศึกษาสภาพครอบครัว
ของนักเรียนและออกเยี่ยม
บ้าน                         
6.  ศึกษานักเรียน
รายบุคคลท่ีมีปัญหาและ
ปรับพฤติกรรมให้พร้อมท่ีจะ
เรียนรู้  เพื่อแก้ปัญหาและ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
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โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) 

โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกยีรต ิ(พิบูลบำรุง) 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  งานบริหารงานงบประมาณ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ังหน่วยงาน
ของรัฐ  หรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุปประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุม 
ภายในที่มีอยู ่

การประเมิน 
ผลการควบคุม

ภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่มีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

   การขอต้ังงบประมาณ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื ่อควบคุมการดำเนินการในการจัดทำ
งบประมาณตามโครง การ ให ้บรรล ุ ตาม
จุดมุ่งหมายที่วางไว้ 
2.  เพ ื ่ อ เป ็นการจ ั ดระบบการ เบ ิ กจ ่ าย
งบปประมาณ  ให้เป็นไปตามระเบียบ  และการ
กำหหนดระยะเวลาการใช้จ่างงบประมาณ 
 

การเบิกจ่ายเงิน
ตามไตรมาสของ
โครงการ 

 
1. ภ า ร ก ิ จ ห ล ั ก ข อ ง
หน่วยงาน 
2. ว ัตถ ุประสงค ์ ของ
หน่วยงานท่ีสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ในการ
พ ั ฒ น า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาตินโยบาย
ข อ ง ร ั ฐ บ า ล แ ล ะ
แนวนโยบายพื้นฐานแห่ง
รัฐ 
3. เป้าหมายผลผลิตและ
ผลลัพธ์จากการใช้ 

 
ต้องให้ความรู้และ
ทำความเข้าใจกับ
ผู้ดำเนินการตาม
โครงการให้ตรง
ตามไตรมาสท่ีต้ัง
ไว ้

 
หัวหน้าโครงการ/
กิจกรรมท่ีต้ัง
งบประมาณไว้ไม่
เบิกใช้งบตามท่ี
กำหนด  

 
1. จัดทำแผนงบประมาณ
ระยะ   ปานกลางและแผน
งบประมาณประจำปีให้
สอดคล้องกับภารกิจ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของหน่วยงานและให้
ความสำคัญกับการมีส่วน
ร่วมของทุกฝ่ายในหน่วยงาน 
2. ช้ีแจงการเบิกจ่าย
งบประมาณตามไตรมาส
ให้กับคณะครูท่ียังไม่เข้าใจ
ระบบการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

งาน
บริหารงาน
งบประมาณ 

 

แบบ  ปค. 5 



 

                                                                                รายงานการควบคุมภายใน  ประจำปีงบประมาณ  2563  
 

โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) 

 

(นางสาวศศิธร  หนูทอง) 
หัวหน้างานบริหารงานงบประมาณ 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ังหน่วยงาน
ของรัฐ  หรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุปประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภาย 
ในที่มีอยู ่

การประเมิน 
ผลการควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงท่ีมีอยู่ การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

  งบประมาณตาม
แผนระยะของ
หน่วยงาน 
4.  จิตสำนึก
สาธารณะ เพื่อ 
ประโยชน์โดยรวม
ของประเทศ 
5. การมีส่วนร่วม
ของบุคลากรใน
หน่วยงาน 

  3. การเบิกจ่ายงบประมาณ
ต้องสอดคล้องกับโครงการ/
กิจกรรมท่ีต้ังไว ้

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                รายงานการควบคุมภายใน  ประจำปีงบประมาณ  2563  
 

โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) 

 

(นายอิทธิเดช  จันทร์แสงวัฒนา) 
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล 

โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกยีรต ิ(พิบูลบำรุง) 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  งานบริหารงานบุคคล 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ังหน่วยงาน
ของรัฐ  หรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุปประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภาย 
ในที่มีอยู ่

การประเมิน 
ผลการควบคุม

ภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่มีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

    ด้านการขาดแคลนครูในสาขาท่ีจำเป็น 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อการจัดสรรหาครูท่ีตรงวิชาเอก
และมีความสามารถที่หลากหลายต่องาน
ในระบบของโรงเรียน 
 

 
ด้านขาดแคลน
บุคลากรในสาขา
ท่ีจำเป็น  เช่น
ภาษาจีน   

 
๑. ดำเนินงานจัดหา
บุคลากรท่ีมีความ 
สามารถในหลายๆสาขา
เพื่อมาพัฒนางานใน
องค์กร 
๒. ขออัตราตำแหน่ง/จัด
จ้าง  จากหน่วยงานต้น
สังกัด 
 

 
1. การนิเทศ
ติดตาม 
2. ประเมินผล
การปฏิบัติงาน
บุคคล 

 
๑. งบประมาณใน
การจัดจ้างมีไม่
เพียงพอต่อการจ้าง 
บุคลากร 
๒. บุคลากรท่ีมีอยู่
ไม่มีความถนัดการ
สอนในสาขาท่ีตน
ไม่ได้จบมาได้ 

 
1. ส่งครูเข้ารับการอบรม
ตามสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อ
เรียนรู้เทคนิคการจัดการ
เรียนการสอนในสาขาวิชา
นั้น   
๒. จัดการอบรมให้ครูใน
โรงเรียน 

งานบริหาร 
งานบุคคล 

 

 

 

 

 

แบบ  ปค. 5 



 

                                                                                รายงานการควบคุมภายใน  ประจำปีงบประมาณ  2563  
 

โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) 

 

(นายกันตภณ  สมบูรณ์นอก) 
หัวหน้างานบริหารงานท่ัวไป 

โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกยีรต ิ(พิบูลบำรุง) 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  งานบริหารงานท่ัวไป 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ังหน่วยงาน
ของรัฐ  หรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุปประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภาย 
ในที่มีอยู ่

การประเมิน 
ผลการควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่มีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เรื่อง ความปลอดภัยของนักเรียน
เวลาเดินตามถนนท่ีมีฝาท่อปิดท่อระบาย
น้ำ (ถนนภายในบริเวณโรงเรียน) 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้นักเรียนมีความปลอดภัย
เวลาเดินตามถนนท่ีมีฝาท่อปิดท่อระบาย
น้ำ (ถนนภายในบริเวณโรงเรียน) 

 
- นักเรียนเดิน
เหยียบฝาท่อท่ีปิด
ท่อระบายน้ำ อาจ
ทำให้ฝาท่อแตก
ทำให้นักเรียน
ได้รับอุบัติเหตุ 
 

 
- อบรมสั่งสอน
นักเรียนหน้าเสาธง 
- ติดป้ายเตือน 
- ซ่อมบำรุงฝาท่อท่ี
แตกชำรุดสุ่มเส่ียง
ต่อการเกิดอุบัติเหตุ 

 
กิจกรรมควบคุมท่ี
กำหนดไว้มีการปฏิบัติ
ท่ีสามารถลดความ
เส่ียงได้จริง แต่ควรมี
กิจกรรมควบคุม
เพิ่มเติม 

 
- มีนักเรียน
บางส่วนไม่ปฏิบัติ
ตาม ยังเดิน
เหยียบฝาท่อ
ระบายน้ำอยู่ 
 

 
1. ครูเวรประจำวัน ดูแล 
ควบคุม สังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียนควบคุมแนะนำ
นักเรียนท่ีเดินเหยียบฝาท่อ
ระบายน้ำ 
2. ดำเนินการของบประมาณ
เปล่ียนฝาท่อระบายน้ำเหล็ก 

 
งานบริหาร 
งานท่ัวไป 

 

 

 
 
 
 
 

แบบ  ปค. 5 



 

                                                                                รายงานการควบคุมภายใน  ประจำปีงบประมาณ  2563  
 

โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) 

โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกยีรต ิ(พิบูลบำรุง) 
รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน  งานบริหารงานวิชาการ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐ  หรือภารกิจตาม
แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ

ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุปประสงค์ 

(1) 

ความเสี่ยง 
 
 
 

(2) 

การควบคุมภาย 
ในที่มีอยู ่

 
 

(3) 

การประเมิน 
ผลการควบคุม

ภายใน 
 

(4) 

ความเสี่ยง 
ที่มีอยู่ 

 
 

(5) 

การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 
 

(6) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
 

(7) 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมิน/

ข้อคิดเห็น 
 

(8) 

งานบริหารงานวิชาการ 
 1. การจ ัดก ิจกรรมเพื ่อส ่งเสร ิมและ
พัฒนาการเร ียนการสอนเพื ่อยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้สูงข้ึน  
2.การยกระดับนักเรียนทุกระดับชั ้น ใน
ด้านการอ่าน เขียน ภาษาไทยให้อ่านออก  
เขียนคล่องตามเกณฑ์มาตรฐาน 
วัตถุประสงค์ 
  1. เพื ่อให้การจัดการศึกษามีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ  ผู ้เรียนมี
ค ุณล ักษณะอันพึงประสงค์ตามความ
ต้องการของชุมชน 
2. เพ่ือให้มีการพัฒนาการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ 
3 .  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ให้สูงข้ึน 

 
. 1. ผลสัมฤทธ์ิบาง
รายวิชายังอยู่ใน
เกณฑ์ต่ำ 
2. ยังมีนักเรียนที่
อ่านไม่ออกเขียน
ไม่ได้ 
 

 
1. ระดับชั้นเน้นการ
สอนเน้ือหาที่
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
และเพ่ิมขีดความยาก
ง่ายตามระดับ
ความสามารถของ
นักเรียนจัดนักเรียนแต่
ละระดับชั้นแยกเป็น
ห้องเก่ง  กลาง  และ
อ่อน 
2.  จัดให้มีครูผู้มี
ความสามารถและ
ความถนัดในการสอน
วิชาภาษาไทยในทุก
ระดับชั้น ให้เพียงพอ
และเน้นเรื่องการฝึก

 
1.การอบรมพัฒนาการ
เร ียนการสอนของครู
และการแลกเปล ี ่ยน
เ ร ี ย น ร ู ้ ท ั ก ษ ะ
กระบวนการในแต่ละ
กลุ่มสาระเพื่อให้เข้าใจ
หลักการปฏิบัติไปใน
แนวทางที่ถูกต้องเป็น
การลดความเสี่ยงได้ใน
ระดับหน่ึง 
2.การนำกระบวน 
การPLC  เข้ามาช่วยใน
การแก้ปัญหาการ
จัดการเรียนรู้ร่วมกัน 

 
1. ยังมีครูทีม่ี
ความคิดในเรื่อง
การสอนแบบเดิมๆ
และขาดความเอา
ใจใส่ในหลักการ
ปฏิบัติในหน้าท่ีให้
บรรลผุล 
2.  กิจกรรมที่
ซับซ้อนเด็กขาด
ความสนใจและ
กระตือรือร้น 
3.  ความพร้อม
ของผู้เรียน   
สภาพครอบครัว 
เป็นต้น 

 
1. ส่งเสริมในเรื่อง
การปรับปรงุพัฒนา
ตนเองและการนำ
ความรู้มาพัฒนา
นักเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ                           
2.  กระตุ้นให้ครูมี
จิตสำนึกในการ
พัฒนานักเรียนให้มี
คุณภาพ  โดย
คำนึงถึงนักเรียนเป็น
หลักและผลผลิตที่
ภาคภูมิใจ                            
3.  จัดกิจกรรมที่เน้น
ให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติและติดตาม

งานบริหาร 
งานวิชาการ 

 

 
1.  ดำ เน ินการน ิ เทศ
ภายในโดยหัวหน้าสาย
ชั้น/กลุ่มสาระฯ/ หัวหน้า
ฝ่าย/ ผู้บริหาร 
2. ดำเนินการจัดอบรม
แ ล ะ ป ร ะ ช ุ ม ช ี ้ แ จ ง
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที ่เน้น
ผ ู ้ เร ียนเป ็นสำคัญและ
ประเมินตามสภาพจริง 
3. ดำเนินการประชุมหา
แนวทางในการสร้าง
นวัตกรรมในการจัดการ
เรียนรู้ในการพัฒนา
ผู้เรียนด้านผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและ

แบบติดตาม  ปค. 5 
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โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐ  หรือภารกิจตาม
แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ

ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุปประสงค์ 

(1) 

ความเสี่ยง 
 
 
 

(2) 

การควบคุมภาย 
ในที่มีอยู ่

 
 

(3) 

การประเมิน 
ผลการควบคุม

ภายใน 
 

(4) 

ความเสี่ยง 
ที่มีอยู่ 

 
 

(5) 

การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 
 

(6) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
 

(7) 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมิน/

ข้อคิดเห็น 
 

(8) 

4. สนองนโยบายต้นสังกัด นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาทุกระดับชั้น อ่านออก เขียน
คิดเลขเป็น  ได้ทุกคน        
 

ทักษะการอ่าน การ
เขียนโดยให้มีการ
บันทึกการอ่านเพ่ือ
กระตุ้นให้นักเรียนทำ
เป็นนิสัย 
3. ให้มีการพัฒนา
ความรู้ความสามารถ
ของครูผู้สอนในทุก
กลุ่มสาระหลักเพ่ือนำ
ความรู้แลละเทคนิค
ต่าง ๆ มาปรับใช้ใน
การเรียนการสอนและ
สนับสนุนในด้านการใช้
สื่อการเรียนการสอนที่
จำเป็น 
 

4. นักเรียน
บางส่วนยังอ่านไม่
ออก  เขียนไม่ได้  
จากการรายงาน
ข้อมูลการอ่าน  
การเขียนของ
สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  พบว่ายังมี
นักเรียนที่อ่านไม่
ออก เขียนไม่ได้อยู่ 

อย่างต่อเน่ืองเลือก
กิจกรรมที่ไม่ซ้ำและ
ไม่ซับซ้อน   
4.  จัดหาสื่อการ
เรียนการสอนที่
ทันสมัยทันต่อ
เหตุการณ์  รวมถึง
การแก้ปีญหา  สร้าง
นวัตกรรมร่วมกัน
ผ่านกระบวนการPLC  
เพ่ือนำมาใช้ในการ
แก้ปัญหานักเรียน                           
5. ศึกษาสภาพ
ครอบครัวของ
นักเรียนและออก
เย่ียมบ้าน                         
6.  ศึกษานักเรียน
รายบุคคลที่มีปัญหา
และปรับพฤติกรรม
ให้พร้อมที่จะเรียนรู้  
เพ่ือแก้ปัญหาและ

แก้ปัญหาการอ่าน  การ
เขียนผ่านกระบวนการ 
PLCในระดับสายชั้น 
 



 

                                                                                รายงานการควบคุมภายใน  ประจำปีงบประมาณ  2563  
 

โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) 

 

(นางสาววราพร  เช้ือหมอดู) 
หัวหน้างานบริหารงานวิชาการ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐ  หรือภารกิจตาม
แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ

ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุปประสงค์ 

(1) 

ความเสี่ยง 
 
 
 

(2) 

การควบคุมภาย 
ในที่มีอยู ่

 
 

(3) 

การประเมิน 
ผลการควบคุม

ภายใน 
 

(4) 

ความเสี่ยง 
ที่มีอยู่ 

 
 

(5) 

การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 
 

(6) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
 

(7) 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมิน/

ข้อคิดเห็น 
 

(8) 

ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม                        
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โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) 

 
โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกยีรต ิ(พิบูลบำรุง) 

รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน  งานบริหารงานงบประมาณ 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐ  หรือภารกิจตาม
แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ

ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุปประสงค์ 

(1) 

ความเสี่ยง 
 
 
 

(2) 

การควบคุมภาย 
ในที่มีอยู ่

 
 

(3) 

การประเมิน 
ผลการควบคุม

ภายใน 
 

(4) 

ความเสี่ยง 
ที่มีอยู่ 

 
 

(5) 

การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 
 

(6) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
 

(7) 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมิน/

ข้อคิดเห็น 
 

(8) 

งานบริหารงานงบประมาณ 
การขอต้ังงบประมาณ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือควบคุมการดำเนินการในการจัดทำ
งบประมาณตามโครงการให้บรรลุตาม
จุดมุ่งหมายที่วางไว้ 
2. เพื ่อเป็นการจ ัดระบบการเบ ิกจ ่าย
งบปประมาณ  ให้เป็นไปตามระเบ ียบ  
และการกำหหนดระยะเวลาการใช้จ่าง
งบประมาณ 
 

 
การเบิกจ่ายเงินตาม
ไตรมาสของโครงการ 

 
1. ภารก ิ จหล ักขอ ง
หน่วยงาน 
2. วัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานที่สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ใน
การพัฒนาเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และส ั งคมแห ่งชาติ
นโยบายของร ัฐบาล
แ ล ะ แ น ว น โ ย บ า ย
พ้ืนฐานแห่งรัฐ 
3. เป้าหมายผลผลิต
และผลลัพธ์จากการใช้

 
ต้องให้ความรู้และทำ
ความเข้าใจกับ
ผู้ดำเนินการตาม
โครงการให้ตรงตาม
ไตรมาสที่ต้ังไว้ 

 
หัวหน้าโครงการ/
กิจกรรมที่ต้ัง
งบประมาณไว้ไม่
เบิกใช้งบตามท่ี
กำหนด 

 
1. จัดทำแผน
งบประมาณระยะ   
ปานกลางและแผน
งบประมาณประจำปี
ให้สอดคล้องกับ
ภารกิจวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของ
หน่วยงานและให้
ความสำคัญกับการมี
ส่วนร่วมของทุกฝ่าย
ในหน่วยงาน 
2. ชี้แจงการเบิกจ่าย
งบประมาณตามไตร
มาสให้กับคณะครูที่

งานบริหารงาน
งบประมาณ 

 
1.จัดให้มีการตรวจสอบ
การใช้งบประมาณ  และ
การจัดกิจกรรมให้เป็นไป
ตามโครงการที่วางไว้ 
2.จะต้องมีการรายงาน
การจ ั ดก ิ จกรรมและ
โครงการต่างๆ 
 

แบบติดตาม - ปค. 5 
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โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) 

 

(นางสาวศศิธร  หนูทอง) 
หัวหน้างานบริหารงานงบประมาณ 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐ  หรือภารกิจตาม
แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ

ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุปประสงค์ 

(1) 

ความเสี่ยง 
 
 
 

(2) 

การควบคุมภาย 
ในที่มีอยู ่

 
 

(3) 

การประเมิน 
ผลการควบคุม

ภายใน 
 

(4) 

ความเสี่ยง 
ที่มีอยู่ 

 
 

(5) 

การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 
 

(6) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
 

(7) 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมิน/

ข้อคิดเห็น 
 

(8) 

งบประมาณตามแผน
ระยะของหน่วยงาน 
4.  จิตสำนึกสาธารณะ 
เพ่ือประโยชน์ 
โดยรวมของประเทศ 
5. การมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในหน่วยงาน 

ยังไม่เข้าใจระบบการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 
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โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) 

        (นายอิทธิเดช  จันทร์แสงวัฒนา) 
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล 

โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกยีรต ิ(พิบูลบำรุง) 
รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน  งานบริหารงานบุคคล 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ังหน่วยงาน

ของรัฐ  หรือภารกิจตามแผนการ
ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุปประสงค์ 
(1) 

ความเสี่ยง 
 
 
 

(2) 

การควบคุมภาย 
ในที่มีอยู ่

 
 

(3) 

การประเมิน 
ผลการควบคุม

ภายใน 
 

(4) 

ความเสี่ยง 
ที่มีอยู่ 

 
 

(5) 

การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 
 

(6) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
 

(7) 

วิธีการติดตาม
และสรุปผลการ

ประเมิน/
ข้อคิดเห็น 

 
(8) 

      งานบริหารงานบุคคล 
ด้านการขาดแคลนครูในสาขาที่จำเป็น 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื ่อการจัดสรรหาครูที ่ตรงสาขาและมี
ความสามารถที่หลากหลายต่องานในระบบของ
โรงเรียน 
 
 

 
ด้านขาดแคลน
บุคลากรในสาขาท่ี
จำเป็น  เช่น  
ภาษาจีน 

 
ดำเนินการให้บุคลากร
ทางการศึกษา เข้ามา
เรียนรู้งานและจัด
อบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้
ในสาขาน้ัน ๆ  

 
- ติดตามโดยการนิเทศ 
 -ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

 
1. บุคลากรไม่ถนัดใน
งานที่ดำเนินการ 
2. บุคลากรไม่ถนัดใน
สาขาอื่น ๆ  

 
1. ส่งบุคลากรเข้ารับ
การอบรมตามหน้าท่ี
ของตน  
2. จัดการอบรม
ภายในสถานศึกษา
เพ่ือให้เกิดความรู้
และนำไปใช้ได้อย่าง
เป็นระบบ 
3. ขออัตรากำลังจาก
หน่วยงานต้นสังกัด 

งานบริหาร 
งานบุคคล 

  
1. ออกแบบนิเทศ
ติดตาม 
2. ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
3.  ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานอย่าง
สม่ำเสมอ 

 

 

 

แบบติดตาม- ปค. 5 
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โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) 

 

(นายกันตภณ  สมบูรณ์นอก) 
หัวหน้างานบริหารงานงบประมาณ 

โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกยีรต ิ(พิบูลบำรุง) 
รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน  งานบริหารงานท่ัวไป 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ังหน่วยงาน
ของรัฐ  หรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุปประสงค์ 

(1) 

ความเสี่ยง 
 
 
 

(2) 

การควบคุมภาย 
ในที่มีอยู ่

 
 

(3) 

การประเมิน 
ผลการควบคุม

ภายใน 
 

(4) 

ความเสี่ยง 
ที่มีอยู่ 

 
 

(5) 

การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 
 

(6) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
 

(7) 

วิธีการติดตาม
และสรุปผลการ

ประเมิน/
ข้อคิดเห็น 

(8) 
งานบริหารงานทั่วไป 
ความปลอดภัยของนักเรียนเวลาเดินตามถนนที่
มีฝาท่อปิดท่อระบายน้ำ (ถนนภายในบริเวณ
โรงเรียน) 
 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้นักเรียนมีความปลอดภัยเวลาเดิน
ตามถนนที่มีฝาท่อปิดท่อระบายน้ำ (ถนนภายใน
บริเวณโรงเรียน) 
 

 
- นักเรียนเดินเหยียบ
ฝาท่อที่ปิดท่อระบาย
น้ำ อาจทำให้ฝาท่อ
แตกทำให้นักเรียน
ได้รับอุบัติเหตุ 
 

 
- อบรมสั่งสอนนักเรียน
หน้าเสาธง 
- ติดป้ายเตือน 
- ซ่อมบำรุงฝาท่อที่
แตกชำรุดสุ่มเสี่ยงต่อ
การเกิดอุบัติเหตุ 

 
กิจกรรมควบคุมที่
กำหนดไว้มีการปฏิบัติ
ที่สามารถลดความ
เสี่ยงได้จริง แต่ควรมี
กิจกรรมควบคุม
เพ่ิมเติม 

 
- มีนักเรียน
บางส่วนไม่ปฏิบัติ
ตาม ยังเดินเหยียบ
ฝาท่อระบายน้ำอยู่ 
 

 
1. ครูเวรประจำวัน 
ดูแล ควบคุม สังเกต
พฤติกรรมของ
นักเรียนควบคุม
แนะนำนักเรียนที่เดิน
เหยียบฝาท่อระบาย
น้ำ 
2. ดำเนินการขอ
งบประมาณเปลี่ยน
ฝาท่อระบายน้ำเหล็ก 

งานบริหาร 
งานทั่วไป 

 
- รวบรวมข้อมูลจาก
แบบบันทึกเวร
ประจำวัน  
- ข้อมูลสถิติการเกิด
อุบัติเหตุของ
นักเรียน 
- รายงานโครงการ
พัฒนางาน
บริหารงานทัว่ไป
กิจกรรมซ่อมบำรุง
อาคารสถานที่ 

 

 

 

แบบติดตาม- ปค. 5 
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โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) 

 


