
แบบ ปค.๑ 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

 
เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑ 

โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอมได้ประเมินผลการควบคุมภายในสําหรับปีส้ินสุดวันท่ี ๓0 เดือน กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๖5 ด้วยวิธีการท่ีหน่วยงานกําหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อให้ความ
มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ภายในด้ านการ
ดําเนินงานท่ีมีประสิทธิผลประสิทธิภาพ ด้านการรายงานเกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินท่ี เช่ือถือได้ 
ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน 

จากผลการประเมินดังกล่าว โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม เห็นว่าการควบคุมภายในของ หน่วยงานมี
ความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้การกํากับดูแล ของ 
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑ 

 

        (ลงช่ือ)  

(นายภักดี จำนงค์) 

ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 

วันท่ี ๓0 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖5 

อย่างไรก็ดี มีความเส่ียงและได้กําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณถัดไป สรุปได้ดังนี้  

๑. กลุ่มบริหารวิชาการ 

๑.๑ กิจกรรม ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  

๑.๒ ความเส่ียงท่ีมีอยู่ท่ีต้องกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 

- ผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบระดับชาติต่ำ 

๑.๓ การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

- จัดค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
๒. กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 

๒.๑ กิจกรรม ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานท่ี  

๒.๒ ความเส่ียงท่ีมีอยู่ท่ีต้องกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 

- อาคารเรียนบางส่วนมีสภาพชํารุดทรุดโทรมไม่พร้อมใช้งาน  

๒.๓ การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

- ดําเนินการจัดหางบประมาณ และดําเนินการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานท่ี 



๓. กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

๓.๑ กิจกรรม การจัดทําแผนงบประมาณและควบคุมการใช้  

๓.๒ ความเส่ียงท่ีมีอยู่ท่ีต้องกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 

- ขาดแคลนงบประมาณในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 

๓.๓ การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

- ปรับปรุงแผนงบประมาณและควบคุมการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผน  

๔. กลุ่มบริหารงานบุคลากร 

๔.๑ กิจกรรม พัฒนาการจัดการเรียนรู้และจัดหาครู  

๔.๒ ความเส่ียงท่ีมีอยู่ท่ีต้องกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 

- ขาดแคลนอัตรากําลัง 2 ตำแหน่ง 

 - ขาดทักษะในการใช้ส่ือ ICT ในการจัดการเรียนการสอน 

๔.๓ การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

- ประสานหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อสนับสนุนอัตรากําลัง นิเทศการใช้ส่ือของครู 

๕. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

๕.๑ กิจกรรม พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 

๕.๒ ความเส่ียงท่ีมีอยู่ท่ีต้องกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 

- นักเรียนขาดความรับผิชอบ  

๕.๓ การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

- จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ปค. ๔ 

โรงเรียนอนุบาลปา่พะยอม 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖5 
(๓) 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๔) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุม เพื่อให้ 
เกิ ด ทั ศน ค ติ ท่ี ดี ต่ อ ก ารควบ คุ ม ภ าย ใน  โด ย ให้
ความสําคัญ กับความซื่อสัตย์ จริยธรรมและความ
โปร่งใสในการ ดําเนินงาน มีการบริหารจัดการท่ี
สอดคล้องกับ หลัก  ธรรมาภิบาล มีการกําหนดแนว
ทางการบริหาร และ โครงสร้างการบริหารท่ีชัดเจนต่อ
การปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง รวมท้ังการปฏิบัติตนท่ีเป็น
แบบอย่าง บุคลากรเข้าใจขอบเขตอํานาจหน้าท่ี รวมท้ัง
มีความรู้ความสามารถและ ทักษะในการปฏิบัติงาน 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

    สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในของโรงเรียน
อนุบาลป่าพะยอมโดยภาพรวมมีความเหมาะสม
และมีส่วนทําให้การควบคุมภายในมีประสิทธิผล 
สอดคล้องกับ หลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สําหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑มีการกําหนด
ขอบเขตหน้าท่ี  ความรับผิดชอบให้ เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานแต่ละตําแหน่งไว้อย่างชัดเจน 

๒. การประเมินความเส่ียง  

      มีการกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
 การดําเนินงานของทุกกลุ่ม และวัตถุประสงค์ระดับ 
กิจกรรมท่ีชัดเจน สอดคล้อง และเช่ือมโยงกันในการท่ี
จะทํางานให้สําเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรท่ี
กําหนด ไว้อย่างเหมาะสม ผู้บริหารมีการระบุความเส่ียง 
ท้ังจาก ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อการบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ มี
การวิ เคราะห์ความเส่ียงและจัดการความเส่ียงท่ี
เหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีเครื่องมือท่ีสามารถบ่งช้ีถึง
การเปล่ียนแปลงของ ความเส่ียง จากปัจจัยด้านต่างๆ 
เช่น การเปล่ียนแปลง ด้านบุคลากร งบประมาณ และ
การเปล่ียนแปลง โครงสร้างองค์กร เป็นต้น 

       โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอมมีการประเมิน
ความเส่ียง โดยนําระบบการบริหารความเส่ียงท่ีเป็น
สากลมาใช้ และมีการจัดการความเส่ียงต่างๆจาก
ผลการประเมินอย่างเป็นระบบ รวมท้ังยังสามารถ
กําหนดแนวทางการป้องกันความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น
ในอนาคตจากปัจจัยต่างๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไปจาก
เครื่องมือท่ีนํามาใช้ 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
     มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานท่ีทําให้มั่นใจว่า เมื่อ 
นําไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสําเร็จตามท่ีฝ่ายบริหาร 
กําหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะช้ีให้ผู้ปฏิบัติงาน 
เห็นความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้
เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สําเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ 
 

    ในภาพรวม โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอมมี
กิจกรรมควบคุมท่ีเหมาะสม เพียงพอและสอดคล้อง
กับ กระบวนการบริหารความเส่ียงตามสมควร โดย
ผู้บริหาร ตระหนักว่า ระบบควบคุมภายในเป็นส่วน
หนึ่งของการบริหาร จัดการปกติ จึงมีการกํากับดูแล
ให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
 
 



(๓) 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(๔) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

๔. สารสนเทศและการส่ือสาร 

     มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ 
งานเหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้ และมีการ
ส่ือสาร ไปยังผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในรูปแบบท่ี
เหมาะสม ช่วยให้ผู้รับสารสนเทศสามารถนําไปใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์กร 
 

     ระบบสารสนเทศและการส่ือสารของโรงเรียน
อนุบาลป่าพะยอมมีความเหมาะสม กล่าวคือ มี
ระบบสารสนเทศท่ีสามารถใช้งานได้ครอบคลุม
ภาระงาน รวมทั้งการจัดรูปแบบการส่ือสารท่ีชัดเจน 
ทันเวลา และสะดวกต่อผู้ใช้ ผ่านและ ระบบ
เครือข่าย ท้ังยังได้จัดทําส่ือประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบต่าง ๆ เผยแพร่ท้ังภายในและภายนอก
องค์กร 

๕. กิจกรรมการติดตามผล 

     มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และ
ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกําหนดวิธี 
ปฏิบัติงาน เพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุม 
ภายในอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของ 
กระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของผู้บริหาร และ 
ผู้เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีการประเมินผลเป็นรายครั้ง  
กรณีพบจุดอ่อน หรือข้อบกพร่อง มีการกำหนดวิธี
ปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ข้อตรวจพบได้รับการ
พิจารณาตอบสนองตอบ และมีการวินิจฉัยส่ังการ ให้
ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง 

     ระบบการติดตามประเมินผลของโรงเรียน
อนุบาลป่าพะยอม มีความเหมาะสม โดยผู้บริหารมี
การตดิตามการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายใน 
อย่างต่อเนื่อง และในส้ินปีมีการ 
ประเมินตนเองร่วมกัน ผลการประเมินมีการจัดทํา
รายงาน พร้อมข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารโรงเรียน 
เพื่อส่ังการแก้ไข 

 

ผลการประเมินโดยรวม 

โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม มีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในท้ัง ๕ องค์ประกอบ 
สรุปโดยภาพรวม พบว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุม ภายในสําหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ กําหนด มีระบบการควบคุมท่ีเพียงพอ เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามยังมีองค์ประกอบการควบคุมบางประเด็นท่ีพบว่ายังมีจุดอ่อนอย่างท่ีมีนัยสําคัญ ซึ่ง
จะต้องปรับปรุงกิจกรรม การควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น และกําหนด
วิธีการหรือแผนการปรับปรุงการ ควบคุมภายในท่ีเหมาะสมต่อไป             (ใน แบบ ปค.๕) 

 

                 (ลงช่ือ)  

                         (นายภักดี จำนงค์) 

ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 

                                                   ๓0 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖5 



แบบ ปค. 
๕ 

โรงเรียนอนุบาลปา่พะยอม 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(๓)  

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง 
ห น่ ว ย ง าน ข อ ง รั ฐ ห รื อ
ภ า ร กิ จ ต า ม แ ผ น ก า ร
ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 
ท่ีสำคัญของหน่วยงานของ
รัฐ/วัตถุประสงค์ 

(๔) 
ความเส่ียง 

(๕) 
การควบคุมภายในท่ีมีอยู่ 

(๖)  
การประเมินผล การควบคุม

ภายใน 

(๗)  
ความเส่ียงท่ียังมีอยู่ 

(๘) 
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

(๙) 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

อาคารเรียนชํารุด  มีสภาพ 
เสื่อมโทรม 
  
วัตถุประสงค์  
  เพื่อให้อาคารเรียนมีสภาพ
เกิดความปลอดภัยต่อ
นักเรียนและบุคลากรของ
โรงเรียน 

 
 
 
โรงเรียนได้มีการกำจัด
ปลวกตามอาคารและ
ซ่อมแซมอาคารท่ีชำรุด
ไปแล้วในบางส่วน แต่
เนื่องจากทางโรงเรียน
มีงบประมาณไม่
เพียงพอจึงต้องรอ
งบประมาณจาก สพป.
พัทลุง เขต๑ จึงจะ
สามารถดำเนินการได้ 

 
 
 

-มีการประชุม
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับ
ปัญหา และหาวิธีการ
แก้ไข 
-มีการแต่งต้ัง
คณะทำงาน 
-ของบประมาณจาก 
สพป.พัทลุง เขต๑ มา
ดำเนินงานตามแผน 
 

 

 
 
 

จากการประชุมวางแผนใน
การดำเนินงานเพื่อลด
ปัญหาเรื่องอาคารเรียน
ชำรุดมีสภาพเส่ือมโทรมทาง
โรงเรียนต้องรอจัดสรร
งบประมาณจาก สพป.
พัทลุง เขต ๑ ก่อนจึง
ดำเนินการต่อไปได้และ
สามารถลดความเส่ียงได้ใน
ระดับหนึ่ง แต่จะต้องมีการ
ควบคุมต่อไป 

 
 
 

ทางโรงเรียนได้มีการ
การกำจัดปลวกตาม
อาคารอยู่ตลอดเวลา 
และซ่อมแซมไปแล้วใน
บางส่วน เนื่องจากทาง
โรงเรียนมงีบประมาณ
ไม่เพียงพอ จึงต้อง
งบประมาณจาก สพป.
พัทลุง เขต ๑ จึง
สามารถซ่อมแซม
อาคารดังกล่าวได้ 
 
 

 
 
 

-ของบประมาณ
จากหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง เช่น 
สพป.พัทลุง เขต ๑ 
-ขอสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอก 
 

 
 
 

โรงเรียนอนุบาล
ป่าพะยอม 



(๓) 
 ภารกิจตามกฎหมายท่ี

จัดต้ัง หน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการ

ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 
ท่ีสำคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

(๔) 
ความเส่ียง 

(๕) 
การควบคุมภายในท่ีมีอยู่ 

(๖)  
การประเมินผล การควบคุม

ภายใน 

(๗)  
ความเส่ียงท่ียังมีอยู่ 

(๘) 
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

(๙) 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

การพัฒนาทางความรู้ 
ความเข้าใจในระเบียบการ
จัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารงานด้านการเงิน
บัญชี และพัสดุ 
 
วัตถุประสงค์ 
  เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติ
และเจ้าหน้าท่ีธุรการมีความ
เข้าใจระเบียบการจัดซื้อจัด
จ้าง และการบริหารงาน
ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ 

 
ขาดทักษะ
ประสบการณ์เนื่องจาก
มีการเปล่ียนระเบียบ
การจัดซื้อจัดจ้างใหม่ 
ซึ่งเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานต้องมา
ศึกษาระเบียบการ
ปฏิบัติงานท่ีมีการ
เปล่ียนแปลง ทำให้การ
ปฏิบัติงานล่าช้า 

 
 -มีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
-มีการประชุมวางแผน
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับ
ปัญหาและวิธีการแก้ไข 
 

 

 
งานด้านการเงิน การบัญชี 
และพัสดุต้องอาศัยเวลาใน
การปฏิบัติงานต้องทำให้
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน อยู่
เสมอ สามารถลดความเส่ียง
ได้ในระดับหนึ่งแต่ต้องมีการ
การควบคุมต่อไป 

 
ขาดทักษะ 
ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานเนื่องจากมี
การเปล่ียนระเบียบการ
จัดซื้อจัดจ้างใหม่ 

 
มีการพัฒนาอบรม
ทางด้านความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เนื้อหารายละเอียด
ของงานแก่
เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ
และเจ้าหน้าท่ี
ธุรการ 

 
โรงเรียนอนุบาล

ป่าพะยอม 

 
             (ลงช่ือ)  

(นายภักดี จำนงค์) 
ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 

๓0 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖5 
 

 

 



แบบติดตาม ปย. ๓ 

 
โรงเรียนอนุบาลปา่พะยอม 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓0 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖5 

(๑)  
กระบวนการปฏิบัติงาน/

โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ
งานประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม 

(๒) 
ความเส่ียงท่ีมีอยู่ 

(๓) 
งวด/เวลาท่ีพบจุดอ่อน 

(๔)  
การปรับปรุงควบคุม 

(๕)  
กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
วิธีการติดตามและสรุปผลการ

ประมาณ/ข้อคิดเห็น 

กลุ่มบริหารท่ัวไป 
อาคารเรียนชำรุด มีสภาพ
เสื่อมโทรม 
  
วัตถุประสงค์  
  เพื่อให้อาคารเรียนมีสภาพ
เกิดความปลอดภัยต่อ
นักเรียนและบุคลากรของ
โรงเรียน 

 
 
 
โรงเรียนได้มีการกำจัด
ปลวกตามอาคารและ
ซ่อมแซมอาคารท่ีชำรุดไป
แล้วในบางส่วน แต่
เนื่องจากทางโรงเรียนมี
งบประมาณไม่เพียงพอจึง
ต้องรองบประมาณจาก 
สพป.พัทลุง เขต ๑ จึงจะ
สามารถดำเนินการได้ 

 
 
 

งวดส้ินสุด ๓0 ก.ย.๖5 
 

 

 
 
 

๑.จัดต้ังงบประมาณไป
ยังเขตพื้นท่ี 
๒.ซ่อมแซมอาคาร
เรียน 

 
 
 

๓0 ก.ย.๖5 
นายภูไท พุทธศิริ 

 
 
 

จากการตรวจสอบเอกสาร
และสังเกตพบว่าอาคารเรียน
อยู่ในสภาพพร้อมใช้
พอสมควร แต่ยังมีส่วนท่ีชำรุด
ทรุดโทรมท่ีปลวกกิน  
สรุปว่าการควบคุมท่ีมีอยู่ไม่
สามารถลดความเส่ียงในระดับ
ท่ีน่าพึงพอใจ จึงควรจัดให้มี
กิจกรรมการควบคุมต่อไป 
 
 
 
 
 



(๑)  
กระบวนการปฏิบัติงาน/

โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ
งานประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม 

(๒) 
ความเส่ียงท่ีมีอยู่ 

(๓) 
งวด/เวลาท่ีพบจุดอ่อน 

(๔)  
การปรับปรุงควบคุม 

(๕)  
กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
วิธีการติดตามและสรุปผลการ

ประมาณ/ข้อคิดเห็น 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
    ผลสัมฤทธิ์ทางเรียน 
วัตถุประสงค์  
  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางเรียนของนักเรียน 

 
 
ผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบ
ระดับชาติต่ำ 
 

 
 

งวดส้ินสุด๑๖ พ.ค.๖4 
 

 

 
 

จัดค่ายวิชาการ 

 
 

๓๑ มี.ค.๖5  
นางขวัญธิดา เขาไข่แก้ว 

 
 

จากการตรวจสอบนักเรียนมี
คะแนนเฉล่ียสูงกว่า
ระดับประเทศท้ัง 4 วิชา แต่
ต่ำกว่าค่าเป้าหมายท่ีโรงเรียน
ได้ต้ังไว ้
สรุปว่าการควบคุมท่ีมีอยู่ไม่
สามารถลดความเส่ียงในระดับ
ท่ีน่าพึงพอใจ จึงควรจัดให้มี
กิจกรรมการควบคุมต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 



(๑)  
กระบวนการปฏิบัติงาน/

โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ
งานประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม 

(๒) 
ความเส่ียงท่ีมีอยู่ 

(๓) 
งวด/เวลาท่ีพบจุดอ่อน 

(๔)  
การปรับปรุงควบคุม 

(๕)  
กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
วิธีการติดตามและสรุปผลการ

ประมาณ/ข้อคิดเห็น 

กลุ่มบริหารงาน
งบประมาณ 
   การพัฒนาทางความรู้ 
ความเข้าใจในระเบียบการ
จัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารงานด้านการเงิน
บัญชี และพัสดุ 
 
วัตถุประสงค์ 
  เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติ
และเจ้าหน้าท่ีธุรการมีความ
เข้าใจระเบียบการจัดซื้อจัด
จ้าง และการบริหารงาน
ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
ขาดทักษะประสบการณ์
เนื่องจากมีการเปล่ียน
ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
ใหม่ ซึ่งเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานต้องมาศึกษา
ระเบียบการปฏิบัติงานท่ีมี
การเปล่ียนแปลง ทำให้
การปฏิบัติงานล่าช้า 

 
 
 
 
 
 

 
 
งวดส้ินสุด ๓0 ก.ย.๖4 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
-มีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
-มีการประชุมวางแผน
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับ
ปัญหาและวิธีการแก้ไข 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
๓๐ ก.ย.๖5  
นางสาววรรณา  พิจารณ์ 

 
 
 
 
 
 

 
 
จากการตรวจสอบเอกสาร
และสอบถามพบว่าเอกสาร
การเงิน และพัสดุมีความ
เรียบร้อยสมบูรณ์ 
สรุปว่าการควบคุมท่ีมีอยู่
สามารถลดความเส่ียงในระดับ
ท่ีน่าพึงพอใจ 
 

 

 

 

 



(๑)  
กระบวนการปฏิบัติงาน/

โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ
งานประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม 

(๒) 
ความเส่ียงท่ีมีอยู่ 

(๓) 
งวด/เวลาท่ีพบจุดอ่อน 

(๔)  
การปรับปรุงควบคุม 

(๕)  
กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
วิธีการติดตามและสรุปผลการ

ประมาณ/ข้อคิดเห็น 

กลุ่มบริหารงานบุคลากร 
   การพัฒนาทางความรู้ 
การพัฒนาการใช้สื่อ ICT 
ในการจัดการเรียนการ
สอน 
 
วัตถุประสงค์ 
  เพื่อให้ครูมีทักษะ ความรู้
และความสามารถ ในด้าน
ส่ือ ICT ในการจัดการเรียน
การสอน 

 
 
 
 
 
 
ครูขาดทักทักษะความรู้
และความสามารถในด้าน
การใช้ส่ือ ICT ทำให้การใช้
ส่ือ ICT ประกอบการเรียน
การสอนไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าท่ีควร 

 
 
 
 
 

 
งวดส้ินสุด ๑๖ พ.ค.๖
4 
 

 

 
 
 
 
 

 
-มีการพัฒนาอบรม
ทางด้านความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกรใช้ส่ือ 
ICT แก่ครู 
 

 
 
 
 
 

 
๓๑ มี.ค.๖5 
นายวัชระ  เจนภักดีกุล 

 
 
 
 
 

 
สรุปว่าการควบคุมท่ีมีอยู่ไม่
สามารถลดความเส่ียงในระดับ
ท่ีน่าพึ่งพอใจเนื่องจากครู
บางส่วนยังไม่ค่อยใช้ส่ือ ICT 
และใช้ส่ือ ICT ยังไม่ชำนาญ
ในการจัดการเรียนการสอน 
และพบปัญหาขาดแคลน
อัตรากำลังครูอีก ๒ ตำแหน่ง 
จึงควรจัดให้มีกิจกรรมการ
ควบคุมต่อไป 
 

 

 

 



 

(๑)  
กระบวนการปฏิบัติงาน/

โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ
งานประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม 

(๒) 
ความเส่ียงท่ีมีอยู่ 

(๓) 
งวด/เวลาท่ีพบจุดอ่อน 

(๔)  
การปรับปรุงควบคุม 

(๕)  
กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
วิธีการติดตามและสรุปผลการ

ประมาณ/ข้อคิดเห็น 

กลุ่มบริหารงานกิจการ
นักเรียน 
   พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน 
 
วัตถุประสงค์ 
  เพื่อปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ฝึกให้นักเรียนมี
ความรับผิดชอบรู้จัก
หลักธรรมไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

 
 
 
 
 
นักเรียนขาดความ
รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 

งวดส้ินสุด๑๖ พ.ค.๖4 
 

 

 
 
 
 
 

กิจกรรมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม 
-อบรมสุดสัปดาห์ 
-ฝึกระเบียบแถว 
-วันสำคัญ 
-วิถีพุทธ 
-สอบนักธรรม 
-สวดมนต์ 
 
 

 
 
 
 
 

๓๑ มี.ค.๖5  
นางสาวกนกอร  สินน้อย 
 

 
 
 
 
 

สรุปว่าการควบคุมท่ีมีอยู่
สามารถลดความเส่ียงในระดับ
ท่ีน่าพึงพอใจ แต่ยังมีนักเรียน
บางส่วนท่ีขาดความ
รับผิดชอบ  จึงควรจัดให้มี
กิจกรรมการควบคุมต่อไป 
 

 


