
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปค. 5 
โรงเรียน บ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่  30  กันยายน พ.ศ.2562 
 

(1) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง

หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการ 

หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(2) 
ความเสี่ยง 

(3) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

(4) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(5) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(6) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(7) 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

งานการจัดการเรียนการสอน  
 
วัตถุประสงค ์
      1 เพื่อพัฒนาครูผู้สอนทุกคน ให้
มีทักษะในด้านการจัดการเรียนการ
สอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     2  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 

ยังครูบางคนยัง
ไม่ได้มีการปรับ
การเรียน เปลี่ยน
การสอนตาม
แนวทางปฏิรูป
การศึกษา ยังสอน
แบบเดิมๆ อยู่ 
 

1. มีค าสั่งแตง่ตั้งคณะท างานอยา่ง
ชัดเจน 
2 มีการประชุมคณะท างานศึกษา
สถานภาพของสถานศึกษาและมี
แผนงานโครงการยกระดบัผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียน 
3 มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบตัิการ
เก่ียวกับการวิเคราะห์หลักสูตรและการ
น าหลักสูตรไปใช ้ 
4. มีการติดตามนิเทศงานตามปฏิทินไว้
อย่างชัดเจน  
5. มีการประเมินผล สรปุผลและ
รายงานผล การด าเนนิ งาน 

จากการประเมินผล
การควบคุม พบวา่ 
กิจกรรมการควบคุมที่
ปฏิบัติอยู่จริงสามารถ
ลดความเสี่ยงได้ใน
ระดับหนึ่ง  แต่ยังไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้ง
ไว ้

จากการด าเนนิการ
งาน พบว่า ยังมีความ
เสี่ยงที่ท าให้ไมบ่รรลุ
วัตถุประสงค์  คือ 
ยังมีครูบางส่วนยงั
ไม่ได้มีการปรับการ
เรียน เปลี่ยนการสอน
ตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษา ยังสอน
แบบเดิมๆ อยู่ 

  ความเสี่ยงที่มีอยู่ มี
แผนการควบคุม ดังนี ้
1.  พัฒนาทีมงาน โดยใช้
เทคนิค  การมีส่วนร่วม โดย
กระบวนการ PLC 
2. ใช้รูปแบบการนิเทศที่
หลากหลาย ทั้งการนิเทศ
ภายใน และนิเทศภายนอก 
3. จัดท าแผนและปฏิทนิการ
นิเทศ ภายใน  ที่เนน้การมี
ส่วนร่วม 

นางจนิตนา  
บุญรัตน ์

16 พค. – 
30 กย.62 

 
 

 
 



แบบ ปค. 5 
โรงเรียน บ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่  30  กันยายน พ.ศ.2562 
(1) 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(2) 
ความเสี่ยง 

(3) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

(4) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(5) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(6) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(7) 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

งานเสริมสร้างระเบียบนัย 
ข้าราชการคร ู
วัตถุประสงค ์
เพื่อพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนให้
สามารถปฏบิัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ครบูางคนไม่ได้
ประพฤติปฏิบัติตนตาม
ระเบียบวินัย  
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
ขาดความรับผิดชอบ  
ขาดระเบียบวินัย 
 

ให้ครูศึกษาท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบวินัย 
จรรยาบรรณวิชาชีพครูอย่าง
เคร่งครัด 

จากการประเมินผล
การควบคุม พบว่า 
กิจกรรมการควบคุม
ที่ปฏิบัติอยู่จริง
สามารถลดความ
เสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง  
แต่ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

ครบูางคนไม่ได้
ประพฤติปฏิบัติตนตาม
ระเบียบวินัย  
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
ขาดความรับผิดชอบ  
ขาดระเบียบวินัย 
 

ให้ครูศึกษาท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบวินัย 
จรรยาบรรณวิชาชีพ
ครูอย่างเคร่งครัด 

นางนิศากร   
ศรีรักษ์ 
มิถุนายน 62 – 
กันยายน 62 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปค. 5 
โรงเรียน บ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่  30  กันยายน พ.ศ.2562 
 

(1) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ

ตามแผนการด าเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(2) 
ความเสี่ยง 

(3) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

(4) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(5) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(6) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(7) 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

 กิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยนักเรียน 
     ๑.  เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้
และตระหนักถึงความส าคัญของ
การรักษาสุขภาพ 
 

นักเรียนบางส่วนยัง
มีภาวะทุพล
โภชนาการ 

1.ครูผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรม
เสริม เช่น อาหารเสริมนม  
อาหารกลางวัน  การออกก าลัง
กายให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
๒.ครูผู้รับผิดชอบด าเนินการ
ป้องกันเพื่อให้มีการเผ้าระวัง
อย่างใกล้ชิดตลอดจนให้ความรู้  
ความเข้า ใจแก่นักเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง  เพื่อสร้างความ
ตระหนักให้เห็นถึงความส าคัญ
ของการรักษาสุขภาพ 

การจัดให้มีครู
ผู้รับผิดชอบเฝ้าระวัง
อุบัติอย่างใกล้ชิด
สามารถลดความเสี่ยง
ได้ในระดับหนึ่ง  และมี
การประเมินผลการ
ควบคุมต่อไป 

นักเรียนบางส่วนยัง
มีภาวะ 
ทุพโภชนาการ 

1.ครูผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรม
เสริม เช่น อาหารเสริมนม  อาหาร
กลางวัน  การออก 
ก าลังกายให้กับนักเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 
๒.ครูผู้รับผิดชอบด าเนินการ
ป้องกันเพ่ือให้มีการเผ้าระวังอย่าง
ใกล้ชิดตลอดจนให้ความรู้  ความ
เข้า ใจแก่นักเรียนอย่างต่อเนื่อง  
เพ่ือสร้างความตระหนักให้เห็นถึง
ความส าคัญของการรักษาสุขภาพ 

นางนันทา  
กิมิเส 

มิถุนายน 62 - 
 กันยายน 62  

 
 
 
 
 



แบบ ปค. 5 
โรงเรียน บ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่  30  กันยายน พ.ศ.2562 
 

 (1) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
 

(2) 
ความเสี่ยง 

 
(3) 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
(4) 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
(5) 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
(6) 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
(7) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมการบริหารงานการเงนิและ
พัสดุ 
วัตถุประสงค ์
เพ่ือพัฒนาระบบงานการเงิน พัสดุ 
ให้มีความคล่องตัว  โปร่งใส 

ครูมีประสบการณ์น้อย 

ท าให้ขาดความรู้  

ความเข้าใจในงานที่

รับผิดชอบในบางเรื่อง 
 

1.ส่งครูผู้รับผิดชอบเข้ารับ

การอบรมเพ่ือพัฒนาในงาน

ที่รับผิดชอบ 

2. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่

ประสานงาน 
 

จากการประเมินผล
การควบคุม พบว่า 
กิจกรรมการควบคุม
ที่ปฏิบัติอยู่จริง
สามารถลดความ
เสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง  
แต่ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

ครูมีประสบการณ์น้อย 

ท าให้ขาดความรู้  

ความเข้าใจในงานที่

รับผิดชอบในบางเรื่อง 
 

1.ส่งครูผู้รับผิดชอบ
เข้ารับการอบรมเพื่อ
พัฒนาในงานที่
รับผิดชอบ 
2. แต่งตั้งเจ้าหนา้ที่
ประสานงาน 

นางรุ่งรัตน์ 
 ชูมณี 
กรกฎาคม 62 

 
      

    
   (ดร.เรวดี  เชาวนาสัย 
                                                                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) 
    วันที ่  30  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 


