
แบบ ปค. 4 
โรงเรียนดอนพุดวิทยา 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 

 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมเพ่ือให้เกิด

ทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายในโดยให้ความสำคัญกับ
ความซื่อสัตย์ จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล มี
การกำหนดแนวทางการบริหาร และโครงสร้างการบริหาร
ที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง รวมทั้งการปฏิบัติตน
ที่เป็นแบบอย่าง บุคลากรเข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ 
รวมทั้งมีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในของโรงเรียนดอน

พุดวิทยาโดยภาพรวมมีความเหมาะสมและมีส่วนทำให้
การควบคุมภายในมีประสิทธิผล สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.
2561 มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบให้
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแต่ละตำแหน่งไว้อย่างชัดเจน  
อย่างไรก็ตามในด้านติดตามผลการปฏิบัติงานพบว่ายั ง
ขาดความต่อเนื่องสม่ำเสมอในการติดตามตรวจสอบผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรที่จริงจัง  

2. การประเมินความเสี่ยง 
มี ก ารกำหนดวัตถุป ระสงค์ และเป้ าหมายการ

ดำเนินงานของทุกกลุ่มและวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมที่
ชัดเจน สอดคล้อง และเชื่อมโยงกันในการที่จะทำงานให้
สำเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดไว้อย่าง
เหมาะสม ผู้บริหารมีการระบุความเสี่ยงทั้งจากปัจจัย
ภายในและปัจจัยภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการ
บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ มีการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงและจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังมี
เครื่องมือที่สามารถบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงของความ
เสี่ยง จากปัจจัยด้านต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงด้าน
บุคลากร งบประมาณ และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
องคก์ร เป็นต้น     

 
โรงเรียนดอนพุดวิทยามีการประเมินความเสี่ยงโดยนำ

ระบบการบริหารความเสี่ยงที่เป็นสากลมาใช้ และมีการ
จัดการความเสี่ยงต่างๆ จากผลการประเมินอย่างเป็น
ระบบ รวมทั้งยังสามารถกำหนดแนวทางการป้องกันความ
เสี่ ย งที่ อ าจ เกิ ด ขึ้ น ใน อน าคตจากปั จ จั ยต่ า งๆ  ที่
เปลี่ยนแปลงไปจากเครื่องมือที่นำมาใช้ 

3. กิจกรรมการควบคุม 
มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่า เมื่อนำไป

ปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้    
กิจกรรมเพ่ือการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงาน เห็นความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดความ
ระมั ดระวั งและสามารถปฏิ บั ติ งาน ให้ ส ำเร็จตาม
วัตถุประสงค์   

 
ในภาพรวมโรงเรียนดอนพุดวิทยามีกิจกรรมควบคุม

ที่ เหมาะสม เพียงพอและสอดคล้องกับกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงตามสมควร  โดยผู้บริหารตระหนักว่า 
ระบบควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ
ปกติ  จึงมีการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
อย่างไรก็ตามโรงเรียนดอนพุดวิทยายังไม่ให้ความสำคัญใน
การประเมินและรายงานการควบคุมภายในอย่างจริงจัง 
ซึ่งต้องมีการกำหนดกิจกรรมควบคุมเพ่ิมเติมในปีต่อไป   

 



แบบ ปค.4 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 

มี ระบบข้อมู ล สารสน เทศที่ เกี่ ย ว เนื่ อ งกับ การ
ปฏิบัติงานเหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้ และมีการ
สื่อสารไปยังผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในรูปแบบที่
เหมาะสม ช่วยให้ผู้รับสารสนเทศสามารนำไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์กร 

 

 
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนดอนพุด

วิทยามีความเหมาะสม  กล่าวคือ มีระบบสารสนเทศที่
ส ามารถใช้ งาน ได้ ครอบคลุ่ มภารงาน  รวมทั้ งการ
จัดรูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลา และสะดวกต่อ
ผู้ใช้ ผ่านระบบเครือข่ายทั้งยังได้จัดทำเสื่อประชาสัมพันธ์
ในรูปแบบต่างๆเผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกองค์กร    

5. กิจกรรมการติดตามผล 
มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและ

ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกำหนดวิธีปฏิบัติงาน 
เพ่ือติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงาน
ตามปกติของผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีการ
ประเมินผลเป็นรายครั้ง กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง 
มีการกำหนดวิธีปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่า ข้อตรวจ
พบ ได้รับการพิจารณาสนองตอบ และมีการวินิจฉัยสั่ง
การ ให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง 

 

 
ระบบการติดตามประเมินผลของโรงเรียนมีความ

เหมาะสม โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติงานด้วย
ระบบ PDCA อย่างต่อเนื่อง และในสิ้นปีมีการประเมิน
ตนเองร่วมกัน ผลการประเมินมีการจัดทำรายงาน พร้อม
ข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารโรงเรียน เพ่ือสั่งการแก้ไข 
 

 
ผลการประเมินโดยรวม 

โรงเรียนดอนพุดวิทยามีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ สรุปโดย
ภาพรวม พบว่า  เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2561  กำหนด มีระบบการควบคุมที่เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็
ตามยังมีองค์ประกอบการควบคุมบางประเด็นที่พบว่ายังมีจุดอ่อนอย่างที่มีนัยสำคัญ  ซึ่งจะต้องปรับปรุงกิจกรรมการ
ควบคุม เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น และกำหนดวิธีการหรือแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อไป   
 
 

 
(นายเกษม  ประดับเพชร) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนพุดวิทยา 
วันที่  ๑5  ตุลาคม  25๖๒ 



แบบ ปค. 5 
โรงเรียนดอนพุดวิทยา 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่  30 กันยายน 2562 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดำเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 

 
 

 

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่ 
 
 

 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 

 

ความเสี่ยง 
ท่ียังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
การจัดการเรียนการสอน 
วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มี
ความรู้ความเข้าใจและมีทักษะ
ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
2.เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนให้
สูงขึ้น 
 
 

 
 
1.ขาดการพัฒนา
กระบวนการเรียนการ
สอนอย่างเป็นระบบอย่าง
ต่อเนื่อง 
4.ครูมีงานอื่น
นอกเหนือจากงานการ
จัดการเรียนการสอนมาก 
 5.ครูขาดทักษะในการ
จัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 
6.ขาดการกำกับดูและ 
และนิเทศภายในอย่าง
จริงจังและต่อเน่ือง 

 
 
1.มีคำสั่งแต่งต้ัง
คณะทำงานชัดเจน 
2.มีการประชุมคณะทำงาน
ศึกษาสถานภาพของ
สถานศึกษาและมีแผน
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
3.มีการจัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์หลักสูตรและการ
นำหลักสูตรไปใช้และ
ติดตามนิเทศ 
4.มีการประเมินผลและ
รายงานผลการดำเนินงาน 
 

 
 
กิจกรรมการ
ควบคุมท่ีกำหนด
ไว้มีการปฏิบัติซึ่ง
สามารถลดความ
เสี่ยงได้ แต่ยังไม่
บรรลุวัตถุประสงค์
ท่ีกำหนดไว้ 
 

 
 
จากการดำเนินการงานยัง
มีความเสีย่งท่ีทำให้ไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้ 
1.ครูมีงานอื่น
นอกเหนือจากงานการ
จัดการเรียนการสอนมาก 
2.ครูขาดทักษะในการ
จัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 
3.ขาดการกำกับดูแลและ
นิเทศภายในอย่างจริงจัง
และต่อเน่ือง 

 
 
1.พัฒนาทีมงาน
โดยใช้เทคนิคการมี
ส่วนร่วมแบบ
กัลยาณมิตร 
2.ใช้รูปแบบการ
นิเทศที่หลากหลาย
ท้ังการนิเทศภายใน 
และนิเทศภายนอก 
3.จัดทำแผนและ
ปฏิทินการนิเทศ 
ภายในท่ีเน้นการมี
ส่วนร่วม 
 

 
 

31 พ.ค.2563 
น.ส.ปฐมา  อิ่มสมัย 

หัวหน้ากลุ่ม
บริหารงานวิชาการ 
31 พ.ค.2563 

น.ส.ปฐมา  อิ่มสมัย 
หัวหน้ากลุ่ม

บริหารงานวิชาการ 
31 พ.ค.2563 

น.ส.ปฐมา  อิ่มสมัย 
หัวหน้ากลุ่ม

บริหารงานวิชาการ 
 

 



แบบ ปค. 5 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดำเนินการหรือภารกิจ
อ่ืนๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 

การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
 

 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
การพัฒนาประสิทธิภาพงานพัสดุ 
วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรมดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ 
2.เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานพัสดุ   
3.เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
ตามกรอบระยะเวลาในแผนปฏิบัติ
ราชการ   

1.การจัดซื้อจัด
จ้างบางรายการ
ไม่เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่
กำหนด 
2.ขั้นตอนการ
ดำเนินงานยังไม่
เป็นไปตามแผนที่
กำหนดไว้ 

1.ดำเนินการวางแผน 
2.มีการกำหนดเวลาการ
อบรมในแผนปฏิบัติ
ราชการ 
3.มีการจัดเตรียม
เอกสารความรู้เกี่ยวกับ
งานพัสดุและดำเนินการ
มอบให้ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม 
4.มีการจัดซื้อ-จ้างตาม
ระเบียบ แต่ขั้นตอนการ
ดำเนินงานยังไม่เป็นไป
ตามแผนที่กำหนดไว้ 
5.มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
 
 

กิจกรรมที่กำหนด
ไว้มีการปฏิบัติ ซ่ึง
สามารถลดความ
เสี่ยงได้  แต่ยังไม่
บรรลุวัตถุประสงค์
ที่กำหนดไว้ 

จากการดำเนินงาน
พบว่ายังมีความเสี่ยง 
ดังนี้ 
1.ไม่สามารถ
ดำเนินการอบรมให้
ความรู้ตาม
กำหนดเวลาได้ 
2.ขั้นตอนการ
ดำเนินงานยังไม่
เป็นไปตามแผนที่
กำหนดไว้ 

1.ปรับแผนการให้
ความรู้เพิ่มเติมเป็น
ระยะโดยใช้เวลาใน
วาระการประชุม
บุคลากร
ประจำเดือน 
2.จัดกิจกรรมการ
ให้คำปรึกษาแบบ
กัลยาณมิตร 

เดือนละครั้ง 
ตลอดปีงบประมาณ 

 
 

น.ส.สมถวิล คล้ายกรุด 
หัวหน้ากลุ่มบริหาร 
งานงบประมาณ 

 

 



แบบ ปค. 5 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 
ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 

การควบคุมภายในที่มี
อยู่ 
 

 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
ป้องกันปัญหายาเสพติด 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจเรื่อง
อันตรายของยาเสพติดและการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 
 

นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
ยังขาดความ
ตระหนักขาด
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
อันตรายจากยา
เสพติด  

1.จัดอบรมให้ความรู้ 
และให้ศึกษากรณี
ตัวอย่างปัญหาที่
เกิดขึ้นจริงในสังคม 
2.จัดกิจกรรมรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ทั้งใน
โรงเรียนและชุมชน
ใกล้เคียง 
3.การตัดคะแนน
พฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่กำหนด
สามารถควบคุม
พฤติกรรมของ
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
ได้เป็นเพียง
บางส่วนในระดับท่ี
น่าพึงพอใจ จึงควร
จัดให้มีกิจกรรมการ
ควบคุมต่อไป 

นักเรียนกลุ่มเสี่ยงยัง
มีพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยง
ต่อการติดยาเสพติด 

เฝ้าระวังและปรับ
กิจกรรมให้เข้าถึง
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
ได้มากข้ึน 

ตลอดปีการศึกษา 
 

ว่าที่ร.ต.มานะ  สวนอุดม 
หัวหน้ากลุ่มบริหาร 

งานทั่วไป 

 



แบบ ปค. 5 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 
 

 

การควบคุมภายในที่มี
อยู่ 
 

 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
การพัฒนาบุคลากร 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้มีองค์
ความรู้รอบด้าน 

1.ครูผู้สอนไม่ได้
รับการพัฒนา
อย่างทั่วถึงและ
ต่อเนื่อง 
2.การพัฒนา
บุคลากรไม่เกิด
ประสิทธิภาพ 

1.การไปศึกษาดูงาน
จากสถานศึกษาอ่ืนๆ
ทั้งภายในเขตพ้ืนที่และ
นอกเขตพ้ืนที่ 
2.การเข้าร่วมการ
อบรมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของครู 

กิจกรรมที่กำหนด
สามารถควบคุม
พฤติกรรมของ
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
ได้เป็นเพียง
บางส่วนในระดับที่
น่าพึงพอใจ จึงควร
จัดให้มีกิจกรรมการ
ควบคุมต่อไป 

1.ครูไม่ได้นำความรู้
ที่ได้หลังจากการ
อบรมมาพัฒนา
นักเรียนอย่างเต็ม
ศักยภาพ 
2.ครูไม่ได้รายงานผล
การปฏิบัติงาน
หลังจากได้รับการ
พัฒนาแล้ว 
 
 
 
 

1.ติดตามและ
ประเมินผลการ
พัฒนาบุคลากร 
2.ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรหลังจากที่
ได้รับการพัฒนา
แล้ว 

ตลอดปีการศึกษา 
 

น.ส.สมถวิล คล้ายกรุด 
หัวหน้ากลุ่มบริหาร 

งานบุคคล 

 
 

 
(นายเกษม  ประดับเพชร) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนพุดวิทยา 
วันที่  ๑5  ตุลาคม  25๖๒ 



แบบติดตาม ปค. 5 
โรงเรียนดอนพุดวิทยา 

รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ณ วันที่  30 กันยายน  2562 

ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกจิ
ตามแผนการดำเนินการหรือ

ภารกิจอ่ืนๆทีส่ำคญัของ
หน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสีย่ง  
 
 

           
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 

การประเมินผล 
การควบคุม

ภายใน 
 
 
 

ความเสีย่ง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
 

วิธีการติดตาม 
และสรุปผล  

การประเมิน/ข้อคิดเห็น 
 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
การจัดการเรียนการสอน 
วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อพัฒนาครผูู้สอนให้มี
ความรู้ความเข้าใจและมี
ทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรยีนให้
สูงขึ้น 
 
 
 

 การจัดการเรียนการ
สอนไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
เนื่องจากระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนยัง
ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

1. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
ชัดเจน 
2 มีการประชุมคณะทำงาน
ศึกษาสถานภาพของ
สถานศึกษาและมีแผนยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3 มีการจดัการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการ
วิเคราะหห์ลักสูตรและการนำ
หลักสตูรไปใช้และตดิตาม
นิเทศ 
4 มีการประเมินผล และ
รายงานผลการดำเนินงาน 

กิจกรรมการ
ควบคุมที่
กำหนดไว้มีการ
ปฏิบัติซึ่ง
สามารถลด
ความเสีย่งได้ 
แต่ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
กำหนดไว ้
 
 
 
  

1.ครมูีงานอืน่นอกเหนือ 
จากงานการจดัการเรยีน
การสอนมาก 
2.ครขูาดทักษะในการ
จัดทำแผนการจดัการ
เรยีนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเปน็
สำคญั 
3.ขาดการกำกับดูแล
และนิเทศภายในอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง 
 
 

1.พัฒนาทีมงานโดยใช้
เทคนิคการมสี่วนร่วม
แบบกัลยาณมิตร 
2.ใช้รูปแบบการนเิทศท่ี
หลากหลายทั้งการนิเทศ
ภายในและนเิทศ
ภายนอก 
3.จัดทำแผนและปฏิทิน
การนิเทศภายในท่ีเน้น
การมีส่วนร่วม 

หัวหน้ากลุ่ม
บริหารงาน
วิชาการ 

จากการตรวจสอบรายงาน
โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สรุปว่าการความคมุที่มีอยู่
ไม่สามารถยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้
อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจจึง
ควรจัดให้มีกิจกรรมการ
ควบคุมต่อไป 

 
 

(นายเกษม  ประดับเพชร) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนดอนพุดวิทยา 

วันท่ี  ๑5  ตุลาคม  25๖๒ 



แบบ ปค.1 
  หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 

โรงเรียนดอนพุดวิทยาได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 
กันยายน  2562 ด้วยวิธีการที่โรงเรียนกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความมั่นใจ
อย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มี
ประสิทธิผลประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลา และโปร่งใส 
รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน 

จากผลการประเมินดังกล่าวโรงเรียนดอนพุดวิทยาเห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความ
เพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ภายใต้การกำกับดแูลของผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
สรุปได้ดังดังนี้ 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 
1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  

1.1 ครูมีงานอื่นนอกเหนือจากงานการจัดการเรียนการสอนมาก 
1.2 ครูขาดทักษะในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
1.3 ขาดการกำกับดูแลและนิเทศภายในอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน  
2.1 พัฒนาทีมงานโดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมแบบกัลยาณมิตร 
2.2 ใช้รูปแบบการนิเทศที่หลากหลายทั้งการนิเทศภายใน และนิเทศภายนอก 
2.3 จัดทำแผนและปฏิทินการนิเทศภายในที่เน้นการมีส่วนร่วม 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
กิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพงานพัสดุ 
1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  

1.1 ไม่สามารถดำเนินการอบรมให้ความรู้ตามกำหนดเวลาได้ 
1.2 ขั้นตอนการดำเนินงานยังไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ 

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน  
2.1 ปรับแผนการให้ความรู้เพ่ิมเติมเป็นระยะโดยใช้เวลาในวาระการประชุมบุคลากรประจำเดือน 
2.2 จัดกิจกรรมการให้คำปรึกษาแบบกัลยาณมิตร 

 
 



แบบ ปค.1 
 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
กิจกรรมป้องกันปัญหายาเสพติด 
1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  

1.1 นักเรียนกลุ่มเสี่ยงยังมีพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่อการติดยาเสพติด 
2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน  

2.1 เฝ้าระวังและปรับกิจกรรมให้เข้าถึงนักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้มากขึ้น 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 
1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  

1.1 ครูไม่ได้นำความรู้ที่ได้หลังจากการอบรมมาพัฒนานักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ 
1.2 ครูไม่ได้รายงานผลการปฏิบัติงานหลังจากได้รับการพัฒนาแล้ว 

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน  
2.1 ติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรครู 
2.2 ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรหลังจากท่ีได้รับการพัฒนาแล้ว 
 
 

 
  

(นายเกษม  ประดับเพชร) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนพุดวิทยา 

วันที่  ๑5  ตุลาคม  25๖๒ 
 
 


