
 

กลุม..ศูนยสงเสริมประสทิธิภาพโรงเรียนทามะกา 5 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจดัตั้งหนวยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ ท่ีสำคญัของ

หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

(1) 

(จาก CSA ขอ 1) 

ความเสี่ยง 

  

 

 

(2) 

(จาก CSA ขอ 4.2) 

การควบคุมภายในที่มีอยู 

 

 

 

(3)   

(จาก CSA ขอ 3) 

การประเมินผล             

การควบคุมภายใน  

 

 

(4)     

(จาก CSA ขอ 4.1)            

ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู 

 

 

(5)           

(จาก CSA ขอ 5 ชอง1)             

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 

 

(6) 

(จาก CSA ชอง2) 

หนวยงาน             

ที่รับผิดชอบ 

 

 

(7)   

(จาก CSA 5 ชอง 3)                

1.1 เรื่อง การนิเทศภายใน 
1.2 วัตถุประสงค 

1. เพ่ือพัฒนาคนและบุคลากร
ทางการศึกษา 
  2. เพ่ือพัฒนาการจัดกระบวนการ
เรียนรู 
  3. เพ่ือการสรางความสัมพันธเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

หรือผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของ

นักเรียนเปนสำคัญ 

   4. เพ่ือสรางขวัญและกำลังใจ 
 

 

จากการดำเนินการ
งาน พบวา ยังมี
ความเสี่ยงท่ีทำให
ไมบรรลุ
วัตถุประสงค  ดังนี ้     
  4 2.1  การนิเทศ
ภายใน และการ
จัดการเรียนการ
สอนของบุคลากร
ในโรงเรียนยังไม
หลากหลาย ไม
สอดคลองกับ
หลักสูตรมาตรฐาน
และตัวชี้วัด       
4.2.2    การ
แลกเปลีย่นเรียนรู
วิธีการจัดการเรียน

3.1   จัดระบบการนิเทศภายใน 

และพัฒนากระบวนการ

พัฒนาการเรียนการสอนของ

บุคลากรในสถานศึกษา 

3.2  ดำเนินการนิเทศภายใน 

โดยการสรางความสัมพันธ

ระหวางผูนิเทศกับครูผูรับการ

นิเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพหรือผลสัมฤทธิ์

การเรียนรูของนักเรียนเปน

สำคัญ 

3.2  ดำเนินการนิเทศภายใน 

โดยการสรางความสัมพันธ

ระหวางผูนิเทศกับครูผูรับการ

นิเทศ เพ่ือเพ่ิม    ประสิทธิผล

4.1  จากการ
ประเมินผลการ
ควบคุม พบวา 
กิจกรรมการควบคุม
ท่ีปฏิบัติอยูจริง
สามารถลดความ
เสี่ยงได  ในระดับ
หนึ่ง  แตยังไมบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีตั้งไว   
 

ปญหา : 1. รูปแบบและ

วิธีการการนิเทศภายใน  

และการจัดการเรียนการ

สอนยังไมมีความ

หลากหลาย และไม

สอดคลองกับหลักสูตร

มาตรฐานและตัวชี้วัก 

สาเหตุ :    

    1. ขาดการวางแผน

และจัดระบบการนิเทศ

ภายในท่ีเปนระบบชัดเจน  

    2. ขาดการนำขอมูล
จากการประเมิน ภายใน 
มาใชในการวางแผน
จัดระบบการนิเทศภายใน 

- จัดใหมีการ

ประชุมวางแผน

กำหนดเปาหมาย

และวิธีการ

ดำเนินงาน

รวมกันโดยใช

กระบวนการ

ชุมชน 

การเรียนรูทาง

วิชาชีพ (PLC) 

- จัดใหมีปฏิทิน

กำกับติดตามการ

ดำเนินงานตาม

แผนอยางเปน

ระบบ 

 
1 พย  - 10 พ.ย. 

62 
หัวหนากลุมวิชาการ 

 
 
 

 11- 16 พ.ย. 62 
หัวหนากลุมวิชาการ 

 

 
 

20- 25 พ.ย. 62 
หัวหนากลุมวิชาการ  

 
 

แบบ ปค.5 



การสอนกัน
ระหวางบุคคลากร
ทางการศึกษา
ภายในโรงเรียน  
ยังไมเพียงพอ  ไม
สามารถ
ปรับเปลี่ยนเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ
หรือผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรูของนักเรียน
ใหเพ่ิมข้ึน 
 
 

และประสิทธิภาพหรือ

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของ

นักเรียนเปนสำคัญ 

3.4  พัฒนาระบบและ

กระบวนการนิเทศภายใน  และ

กระบวนการจัดการเรียนการ

สอนของบุคลากรในโรงเรียน

เพ่ือสรางขวัญและกำลังใจ 

3.5 แลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีการ

จัดการเรียนการสอนกันระหวาง

บุคคลากรทางการศึกษาภายใน

โรงเรียน   

เพ่ือใหสอดคลองกับบริบท
ของสถานศึกษาปญหา:2 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู
วิธีการจัดการเรียนการ
สอนกันระหวางบุคคลากร
ทางการศึกษาภายใน
โรงเรียน  ยังไมเพียงพอ  
ไมสามารถปรับเปลี่ยนเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพหรือ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของ
นักเรียนใหเพ่ิมข้ึน 

สาเหตุ :   

    1. ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในโรงเรียนมี

ภารกิจอ่ืนนอกเหนือ จาก

งานการสอนมาก  

    2. ไมไดกำหนด

แผนงาน หรือโครงการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู (PLC) 

ในหนวยงาน 

-กำหนดแผนงาน 

หรือโครงการ

พัฒนาการ

จัดการเรียนการ

สอนใหบุคคลากร

ในหนวยงาน ไว

ในแผนปฏิบตัิ

การประจำป 

- จัดใหมีปฏิทิน

กำกับติดตามการ

ดำเนินงานตาม

แผนอยางเปน

ระบบ 

 

 
 
 
 

26- 30 พ.ย. 62 
หัวหนากลุมวิชาการ 

  

             ลายมือชื่อ      

                                   (นายบรรจง  ปนปฐม) 

             ตำแหนง  ผูอำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดลกูแกประชาชนูทิศ 

             วันที่  24  เดือน ตุลาคม  พ.ศ  2562 



แบบ ปอ.3 

    

แบบ ปค.1 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

เรียน  ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2   

โรงเรียนวัดอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ  ไดประเมินผลการควบคุมภายในของหนวยงาน  

สำหรับปสิ้นสุดวันท่ี   30  เดือน   กันยายน   พ.ศ. 2562  ดวยวิธีการที่หนวยงานกำหนดซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ 

พ.ศ.2561 โดยมวีัตถุประสงคเพื่อใหความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาภารกิจของหนวยงานจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน     ดานการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ดานการรายงานที่เกี่ยวกับ

การเงิน และไมใชการเงินท่ีเช่ือถือได ทันเวลา และโปรงใสรวมท้ังดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการดำเนินงาน 

จากผลการประเมินดังกลาวโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ เห็นวาการควบคุมภายในของหนวยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอยางตอเน่ือง และเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวา

ดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ภายใตการกำกับดูแลของผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร ีเขต 2 

อยางไรก็ดี มีความเสี่ยงและไดกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปงบประมาณ สรุปไดดังน้ี 

  กลุมบริหารงานวิชาการ 

  การนิเทศภายใน 

1. ความเสี่ยงท่ีมีอยูท่ีตองกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  

 …การนิเทศภายใน และการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรในโรงเรียนยังไมหลากหลาย ไมสอดคลองกับหลักสูตรมาตรฐานและตัวชี้วัด  
             การแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีการจัดการเรียนการสอนกันระหวางบุคคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน  ยังไมเพียงพอ  ไมสามารถปรับเปลี่ยนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
หรือผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักเรียนใหเพ่ิมข้ึน 

                       
  2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน (การแกไข) 

     - จัดใหมีการประชุมวางแผนกำหนดเปาหมายและวิธีการดำเนินงานรวมกันโดยใชกระบวนการชุมชน 

การเรยีนรูทางวิชาชีพ (PLC) 

- จัดใหมีปฏิทินกำกับตดิตามการดำเนินงานตามแผนอยางเปนระบบ 

 -กำหนดแผนงาน หรือโครงการพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนใหบุคคลากรในหนวยงาน ไวในแผนปฏิบัติการประจำป 

 - จัดใหมีปฏิทินกำกับตดิตามการดำเนินงานตามแผนอยางเปนระบบ 



กลุมบรหิารงานงบประมาณ  

             

1. ความเสี่ยงท่ีมีอยูท่ีตองกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 

การดำเนินงาน…………………………………………………………………………………………………………เน่ืองจาก 

     1.1........................................................................................................................................................ 

     1.2 ...................................................................................................................................................... 

   2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน (การแกไข) 

     2.1 ........................................................................................................................................................ 

        2.2  .......................................................................................................................................................... 

 

กลุมบรหิารงานบุคคล 

             

1. ความเสี่ยงท่ีมีอยูท่ีตองกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 

การดำเนินงาน…………………………………………………………………………………………………………เน่ืองจาก 

     1.1........................................................................................................................................................ 

     1.2 ...................................................................................................................................................... 

   2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน (การแกไข) 

     2.1 ........................................................................................................................................................ 

     2.2  ..........................................................................................................................................................  

กลุมบรหิารงานท่ัวไป 

             

1. ความเสี่ยงท่ีมีอยูท่ีตองกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 

การดำเนินงาน…………………………………………………………………………………………………………เน่ืองจาก 



     1.1........................................................................................................................................................ 

     1.2 ...................................................................................................................................................... 

   2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน (การแกไข) 

     2.1 ........................................................................................................................................................ 

     2.2  .......................................................................................................................................................... 

 

 

ลายมือช่ือ                

                     (นายบรรจง  ปนปฐม) 

       ตำแหนง  ผูอำนวยการโรงเรยีนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 

       วันท่ี 24  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562        

 

 
 


