
 
โรงเรียนบางปะอิน 

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ณ วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 

 
กระบวนการปฏิบัติงาน/

โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ
งานท่ีประเมิน และ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
(1) 

 
 

ความเส่ียงท่ีมีอยู่ 
 

(2) 

งวด/เวลาท่ีพบ
จุดอ่อน 

 
(3) 

 
การปรับปรุงการควบคุม 

 
 

(4) 

 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
(5) 

 
วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/

ข้อคิดเห็น 
 

(6) 
กลุ่มบริหารทั่วไป 
งานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อแลความสะอา 
และความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบริเวณโรงเรียน 

2. เพื่อออกแบบและ 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน 

3. เพื่อจัดหาห้องเรียน 
ให้เพียงพอกับจ านวนนักเรียน 

 
   

1. อาคารเรียนบาง 
อาคารเก่ามากและทรุด
โทรม 

2. ส่ิงอ านวยความ 
สะดวกภายในห้องเรียน
ไม่เพียงพอ เช่น ไฟฟ้า 
พัดลม 

3. บริเวณท่ัวไปของ 
โรงเรียนไม่สวยงาม 

 
 

งวดส้ินสุด 
30 ก.ย. 63 

 

      
   

๑. มีการแบ่งเขต 
รับผิดชอบให้นักเรียนดูแล 

๒.  ดูแลตกแต่ง 
บ ารุงรักษาอาคารเรียน 
อาคารประกอบ 

๓. การซ่อมแซม  
บ ารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ 
และอาคารเรียน  อาคาร 

๔. การให้บริการด้าน 
อาคาร วัสดุ ครุภัณฑ์ แก่
ชุมชน 

 

 
 
30  ก.ย. 64 
นายวรุฒ   
        สุขสอน 

     
 
    จากการตรวจสอบเอกสารและสอบถาม
พบว่า มีการจัดหาห้องเรียนได้เพียงพอกับ
จ านวนนักเรียน ซ่อมบ ารงุอาคารเรียนและ
ระบบไฟฟ้าได้บางส่วนให้บริการกับหน่วยงาน
ท่ีมาขอใช้สถานท่ีของทางโรงเรียน     สรุปว่า
การความคุมท่ีมีอยู่ไม่สามารถลดความเส่ียง
ในระดับท่ีน่าพึงพอใจ  
      จึงควรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมต่อไป 

 
 

แบบติดตามปอ. 3 



  
กระบวนการปฏิบัติงาน/

โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ
งานท่ีประเมิน และ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
(1) 

 
 

ความเส่ียงท่ีมีอยู่ 
 

(2) 

งวด/เวลาท่ีพบ
จุดอ่อน 

 
(3) 

 
การปรับปรุงการควบคุม 

 
 

(4) 

 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
(5) 

 
วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/

ข้อคิดเห็น 
 

(6) 
4. เพื่อดูแล ซ่อมบ ารุง 

อาคารเรียนตลอดจน วัสดุ 
ครุภัณฑ์ต่างๆภายในโรงเรียน 

5. เพื่อให้บริการด้าน 
อาคารถานท่ีแก่หน่วยงาน
ต่างๆ และประชาชนท่ัวไป 

 
   

 
 

        
 

 
 

       

 
     (ลงช่ือ) ................................................................... 

                                            (นายวิชัย นาคสิงห์) 
                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนบางปะอิน 
                         วันท่ี 30 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2664 
 

 
 
 
 



โรงเรียนบางปะอิน 
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ณ วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ

งานท่ีประเมิน และ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

(1) 

 
 

ความเส่ียงท่ีมีอยู่ 
 

(2) 

งวด/เวลาท่ีพบ
จุดอ่อน 

 
(3) 

 
การปรับปรุงการควบคุม 

 
 

(4) 

 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
(5) 

 
วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/

ข้อคิดเห็น 
 

(6) 
กลุ่มบริหารงบประมาณ 
งานการจัดซ้ือจัดจ้าง 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นไปด้วยความถูกต้องตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
 

 
   

1. เจ้าหน้าท่ีท่ี 
รับผิดชอบจัดซื้อจัดจ้าง
บางคนยังขาดความ
ช านาญในเรื่องนี้ และ
เป็นงานท่ีไม่ตรงกับ
สาขาท่ีเรียนมา 
2. เจ้าหน้าท่ีท่ีรับ 
ผิดชอบมีภาระงานอื่นๆ
อีกมาก 

 
 

งวดส้ินสุด 
30 ก.ย. 63 

 

      
   
1.  จัดหาหนังสือระเบียบท่ี
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัด
จ้างเพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การปฏิบัติงานและปฏิบัติ
ตามโดยเคร่งครัด 
2. ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ
เข้ารับการอบรมพัฒนา
ตามท่ีหน่วยงานต้นสังกัด
และหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 
 
30  ก.ย.. 64 

นายฤทธิ์ธิชัย 
       ภู่ส าอางค์ 

     
 
    จากการตรวจสอบเอกสารและสอบถาม
พบว่า กิจกรรมการควบคุมท่ีก าหนดไว้มีการ
ปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความเส่ียงได้ในระดับ
หนึ่งแต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว ้
     สรุปว่าการความคุมท่ีมีอยู่ไม่สามารถลด
ความเส่ียงในระดับท่ีน่าพึงพอใจ  
      จึงควรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมต่อไป 

 
       (ลงช่ือ) ................................................................... 

                                              (นายวิชัย นาคสิงห์) 
                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนบางปะอิน 
                           วันท่ี 30 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2664 
 

แบบติดตามปอ. 3 



โรงเรียนบางปะอิน 
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ณ วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ

งานท่ีประเมิน และ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

(1) 

 
 

ความเส่ียงท่ีมีอยู่ 
 

(2) 

งวด/เวลาท่ีพบ
จุดอ่อน 

 
(3) 

 
การปรับปรุงการควบคุม 

 
 

(4) 

 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
(5) 

 
วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/

ข้อคิดเห็น 
 

(6) 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ยานพาหนะ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่ออ านวยความ 
สะดวกให้แก่บุคลากร 

2. เพื่อให้การ 
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ปลอดภัยและ
เป็นไปตามระเบียบการใช้รถ
ราชการ และเกิดประโยชน์
สูงสุดกับทางราชการ 
 

 
   

1. ข้อปฏิบัติในการใช้ 
รถในราชการยังไม่
ชัดเจน 
2. เจ้าหน้าท่ีท่ีรับ 
ผิดชอบต้องมีการ
ควบคุมให้เป็นไปตาม
ระเบียบการใช้รถ
ราชการ 

 
 

งวดส้ินสุด 
30 ก.ย. 63 

 

      
   
1. มีการประชุมช้ีแจงเพื่อ
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบการใช้รถราชการ 
2.  มีมาตรการการขอใช้รถ
ราชการชัดเจนและถูกต้อง
ตามระเบียบ 
3. ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ
จัดท าสรุปการใช้รถเป็นราย
เดือน 
 

 
 
1  ต.ค. 63 -
30 ก.ย. 64 

นางสาวสุทธา
ทิพย์  เท่ียงพูน
โภค 

     
 
    จากการตรวจสอบเอกสารและสอบถาม
พบว่า กิจกรรมการควบคุมท่ีก าหนดไว้มีการ
ปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความเส่ียงได้ในระดับ
หนึ่งแต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
     สรุปว่าการความคุมท่ีมีอยู่ไม่สามารถลด
ความเส่ียงในระดับท่ีน่าพึงพอใจ  
      จึงควรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมต่อไป 

 
       (ลงช่ือ) ................................................................... 

                                              (นายวิชัย นาคสิงห์) 
                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนบางปะอิน 
                         วันท่ี 30 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2564 
 

แบบติดตามปอ. 3 



 
โรงเรียนบางปะอิน 

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ณ วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 

 
กระบวนการปฏิบัติงาน/

โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ
งานท่ีประเมิน และ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
(1) 

 
 

ความเส่ียงท่ีมีอยู่ 
 

(2) 

งวด/เวลาท่ีพบ
จุดอ่อน 

 
(3) 

 
การปรับปรุงการควบคุม 

 
 

(4) 

 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
(5) 

 
วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/

ข้อคิดเห็น 
 

(6) 
กลุ่มบริหารวิชาการ 
การจัดการเรียนการสอนเพือ่
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อลดการติด 0 , ร  
มส. ของผู้เรียน 

2. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนของผู้เรียน 

3. เพื่อพัฒนาการเรียน 
การสอนของครูให้เหมาะสม
กับผู้เรียนซึ่งนักเรียนส่วนมาก
ของโรงเรียนมีความรู้ขั้น
พื้นฐานไม่ดี 
 

 
1. เนื่องจาก 
สถานการณ์โรคระบาด
โควิด ๑๙ ท าให้โรงเรียน
ปิดเป็นระยะเวลานาน 
โรงเรียนมีการจัดการ
เรียนการสอนแบบ 4 on 
แต่นักเรียนบางส่วนก็ยัง
ไม่สามารถเรียนได้เต็ม
เวลา เต็มศักยภาพท า
ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนยังไม่ดี 

 
 

งวดส้ินสุด 
30 ก.ย. 63 

 

      
   
1. มส่ีงเสริมการพัฒนา
ตนเองของครู  โดยส่งเข้ารับ
การอบรมการสอนออนไลน์ 
ในด้านท่ีเกิดประโยชน์ต่อ
การพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน 
2.  ส่งเสริมให้ครูผลิตส่ือ
การจัดการเรียนรู้  ท่ี
เหมาะสมกับสถานการณ์
โรคระบาดโควิด ๑๙ และ
เหมาะสมกับผู้เรียน 

 
 
30  มิ.ย.. 64 

นางมาเรียม    
   รัมมะบุตร์ 

     
 
    จากการตรวจสอบเอกสารและสอบถาม
พบว่า กิจกรรมการควบคุมท่ีก าหนดไว้มีการ
ปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความเส่ียงได้ในระดับ
หนึ่งแต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
     สรุปว่าการความคุมท่ีมีอยู่ไม่สามารถลด
ความเส่ียงในระดับท่ีน่าพึงพอใจ  
      จึงควรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมต่อไป 

 
 

แบบติดตามปอ. 3 



 
กระบวนการปฏิบัติงาน/

โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ
งานท่ีประเมิน และ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
(1) 

 
 

ความเส่ียงท่ีมีอยู่ 
 

(2) 

งวด/เวลาท่ีพบ
จุดอ่อน 

 
(3) 

 
การปรับปรุงการควบคุม 

 
 

(4) 

 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
(5) 

 
วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/

ข้อคิดเห็น 
 

(6) 
  

2. นักเรียนขาดนิสัยรัก 
การอ่านและการทบทวน
บทเรียนอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 

   3.  ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานโครงการรักการ
อ่านในโรงเรียน  เพื่อปลูกฝัง
นิสัยรักการอ่านให้กับผู้เรียน
ส าหรับเป็น พื้นฐานในการ
เรียนรู้สาระการเรียนรู้ต่างๆ 
   
 

 
 
 

     
 
     
 

 
       (ลงช่ือ) ................................................................... 

                                            (นายวิชัย  นาคสิงห์) 
                                        ผู้อ านวยการโรงเรียน บางปะอิน 
                         วันท่ี 30 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2664





 
โรงเรียนบางปะอิน 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน  พ.ศ.  2664 (๒) 

 
 

(๓) 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(๔) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

 1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
      ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุม เพื่อให้
เกิดทัศนคติท่ีดีต่อการควบคุมภายใน โดยให้ความส าคัญ
กับความซื่อสัตย์ จริยธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน มีการบริหารจัดการท่ีสอดคล้องกับ 
หลักธรรมาภิบาล มีการก าหนดแนวทางการบริหาร และ
โครงสร้างการบริหารที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง 
รวมท้ังการปฏิบัติตนท่ีเป็นแบบอย่าง บุคลากรเข้าใจ
ขอบเขตอ านาจหน้าท่ี รวมท้ังมีความรู้ความสามารถและ
ทักษะในการปฏิบัติงาน  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

      
         สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในของ  
โรงเรียนบางปะอนิ โดยภาพรวม  มีความเหมาะสมและ
มีส่วนท าให้การควบคุมภายในมีประสิทธิผล สอดคล้อง
กับ  หลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงาน
ภาครัฐ พ.ศ.266๓  มีการก าหนดขอบเขตหน้าท่ี  
ความรับผิดชอบให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานแต่ละต าแหน่ง
ไว้อย่างชัดเจน    
          อย่างไรก็ตามในด้านติดตามผลการปฏิบัติงาน
พบว่ายังขาดความต่อเนื่องสม่ าเสมอในการติดตาม
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีจริงจัง 
เนื่องจากบุคลากรมีภาระงานหลายอย่าง   
 

2. การประเมินความเสี่ยง 
      มีการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
การด าเนินงานของทุกกลุ่ม และวัตถุประสงค์ระดับ
กิจกรรมท่ีชัดเจน สอดคล้อง และเช่ือมโยงกันในการท่ีจะ
ท างานให้ส าเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรท่ีก าหนด
ไว้อย่างเหมาะสม ผู้บริหารมีการระบุความเส่ียง ท้ังจาก
ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกท่ีอาจมีผลกระทบ 
ต่อการบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ มีการวิเคราะห์
ความเส่ียงและจัดการความเส่ียงท่ีเหมาะสม นอกจากนี้
ยังมีเครื่องมือท่ีสามารถบ่งช้ีถึงการเปล่ียนแปลงของ 
ความเส่ียง จากปัจจัยด้านต่างๆ เช่น การเปล่ียนแปลง 
ด้านบุคลากร งบประมาณ และการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างองค์กร   เป็นต้น     
 
 
 
 
 

 
          โรงเรียนบางปะอิน.มีการประเมินความเส่ียง 
โดยน าระบบการบริหารความเส่ียงท่ีเป็นสากลมาใช้ 
และมีการจัดการความเส่ียงต่างๆ จากผลการประเมิน
อย่างเป็นระบบ รวมท้ังยังสามารถก าหนดแนวทางการ
ป้องกันความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตจากปัจจัย
ต่างๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเครื่องมือท่ีน ามาใช้ 

แบบ ปค. 4 



 
 
 
 
 
 
 

(๓) 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(๔) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

3. กิจกรรมการควบคุม 
       มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานท่ีท าให้มั่นใจว่า 
เมื่อน าไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลส าเร็จตามท่ีฝ่าย
บริหารก าหนดไว้    กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะช้ีให้
ผู้ปฏิบัติงาน เห็นความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความระมัดระวังและสามารถ
ปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์   

          ในภาพรวม โรงเรียนบางปะอิน  มีกิจกรรมควบคุมท่ี
เหมาะสม เพียงพอและสอดคล้องกับกระบวนการบริหาร
ความเส่ียงตามสมควร   โดยผู้บริหารตระหนักว่า ระบบ
ควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการปกติ   จึงมี
การก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  
         อย่างไรก็ตามโรงเรียนบางปะอนิยังขาดแคลน
บุคลากรท่ีจะด าเนินการควบคุมภายใน ในการประเมินและ
รายงานการควบคุมภายในอย่างจริงจัง ซึ่งต้องมีการก าหนด
กิจกรรมควบคุมเพิ่มเติมในปีต่อไป 

   - โดยภาก 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
           มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวเนื่องกับ 
การปฏิบัติงานเหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้ 
และมีการส่ือสาร ไปยังผู้บริหารและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ในรูปแบบท่ีเหมาะสม ช่วยให้ผู้รับ
สารสนเทศสามารน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

           ระบบสารสนเทศและการส่ือสารของโรงเรียนบาง
ปะอิน มีความเหมาะสม  กล่าวคือ มีระบบสารสนเทศท่ี
สามารถใช้งานได้ครอบคลุ่มภารงาน รวมท้ังการจัดรูปแบบ
การส่ือสารที่ชัดเจน ทันเวลา และสะดวกต่อผู้ใช้ ผ่านระบบ
เครือข่าย   
ท้ังยังได้จัดท าเส่ือประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆเผยแพร่ท้ัง
ภายในและภายนอกองค์กร   
  

5. กิจกรรม            
            มีการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดย
ก าหนดวิธีปฏิบัติงาน เพื่อติดตามการปฏิบัติตาม
ระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง    และเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของ
ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีการ
ประเมินผลเป็นรายครั้ง   กรณีพบจุดอ่อน หรือ
ข้อบกพร่อง มีการก าหนดวิธีปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความ
มั่นใจว่า ข้อตรวจพบ ได้รับการพิจารณาสนองตอบ 
และมีการวินิจฉัยส่ังการ ให้ด าเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่อง 
 

 
        ระบบการติดตามประเมินผลของโรงเรียนบางปะอินมี
ความเหมาะสม โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตาม
ระบบควบคุมภายใน อย่างต่อเนื่อง  และในส้ินปีมีการ
ประเมินตนเองร่วมกัน ผลการประเมินมีการจัดท ารายงาน 
พร้อมข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารโรงเรียน เพื่อส่ังการแก้ไข 
         อย่างไรก็ตามโรงเรียนบางปะอนิ ยังพบจุดอ่อนท่ีมี
นัยส าคัญในการติดตามประเมินผล คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่ า ขาดแคลนบุคลากรในบางกลุ่มสาระ อาคารเรียน
ห้องเรียนไม่เพียงพอ นักเรียนบางส่วนยังมีพฤติกรรมอยู่ใน
กลุ่มเส่ียง 



 
 
ผลการประเมินโดยรวม 

โรงเรียนบางปะอนิ .มีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในท้ัง 5 องค์ประกอบ  สรุปโดยภาพรวม 
พบว่า  เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2664  ก าหนด มีระบบการควบคุมท่ีเพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามยังมี
องค์ประกอบการควบคุมบางประเด็นท่ีพบว่ายังมีจุดอ่อนอย่างท่ีมีนัยส าคัญ  ซึ่งจะต้องปรับปรุงกิจกรรมการควบคุม 
เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น   และก าหนดวิธีการหรือแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ท่ีเหมาะสมต่อไป  (ใน แบบ ปค.๕) 
 

(ลงช่ือ).................................................... 
          (นายวิชัย  นาคสิงห์) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนบางปะอนิ 
วันท่ี 30  เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖4 
 



                                                                                                                                                                                        แบบ ปค. ๕                                
โรงเรียนบางปะอิน 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.2664  

(3) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ัง

หน่วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผน 

การด าเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

(๔) 
ความเสี่ยง 

 
 
 
 
 

 

(๕) 
การควบคุมภายในที่มีอยู่ 

 
 

 
 
 

(๖) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
 
 

 
 
 

(๗) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(๘) 
การปรับปรงุการควบคุม

ภายใน 

(๙) 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
การจัดการเรียนการสอน
เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน 
วัตถุประสงค์ 

1. 1. เพื่อลดการติด 0 , ร  
มส. ของผู้เรียน 

2. 2. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนของผู้เรียน 

3. 3. เพื่อพัฒนาการเรียน 
การสอนของครูให้
เหมาะสมกับผู้เรียนซึ่ง
นักเรียนส่วนมากของ
โรงเรียนมีความรู้ขั้น
พื้นฐานไม่ดี 

 
 
1. จ านวนนักเรียนท่ีติด 0 , 
ร , มส. ยังมีจ านวนมาก 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนยงัต่ าอยู่ 
3. ความรู้พื้นฐานของ
นักเรียนส่วนมากยังไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ 
 
 

 
 

1. 1.  มีการนิเทศงาน 
วิชาการและการเรียน     
การสอนตามปฏิทินท่ี 

      ก าหนดไว้ 
2. สนับสนุนบุคลากรเข้า 
รับการอบรมหาความรู้
เพิ่มเติม 
3. มีการประเมินผล
ระบบและกระบวนการ
นิเทศการศึกษาภายใน
สถานศึกษาตามแผนท่ี
ก าหนด 
 

 
 
กิจกรรมการ
ควบคุมท่ีปฏิบัติอยู่
จริงสามารถลด
ความเส่ียงได้ใน
ระดับหนึ่งแต่ยังไม่
บรรลุวัตถุประสงค์
ท่ีต้ังไว้   

 
 

จากการด าเนินการ
งานยังมีความเส่ียงท่ี
ท าให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์  ดังนี้ 
1.  รูปแบบและ
วิธีการการนิเทศงาน 
วิชาการ และการ
เรียนการสอนยังไม่ม ี
ความหลากหลาย 
และไม่สอดคล้องกับ
บริบทของ
สถานศึกษา 

 
 
1. จัดให้มีอบรมเรื่องการ
วัดผลประเมินผลด้วย
วิธีการท่ีหลากหลาย
เนื่องจากโรงเรียนบางปะ
อินมีบุคลากรท่ีมาบรรจุ
ใหม่หลายอัตรา 
2. จัดให้มีปฏิทินนิเทศ
ก ากับติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนอย่าง
เป็นระบบ 
3.  มีการสอนซ่อมเสริมใน
นักเรียนบางกลุ่มและ
ส่งเสริมนักเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษ 

 
 

30 ก.ย. 63 
นางมาเรียม   

รัมมะบุตร์ 
หัวหน้ากลุ่มบริหาร

วิชาการ 
 
 
 
  
 
 

 



 
(3) 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐ 

หรือภารกิจตามแผน 
การด าเนินการ 

หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

(๔) 
ความเสี่ยง 

 
 
 
 
 

 

(๕) 
การควบคุมภายในที่มีอยู่ 

 
 

 
 
 

(๖) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
 
 

 
 
 

(๗) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(๘) 
การปรับปรงุการควบคุม

ภายใน 

(๙) 
หน่วยงาน 

ทีร่ับผิดชอบ 
 

  
 

4.มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
ประสบการณ์โดยมีการ  PLC ท้ัง
ในกลุ่มสาระและระดับ 
5. มีการจัดอบรมเพ่ือให้ความรู้กับ
บุคลากรในโรงเรียน โดยมีการเชิญ
วิทยากรจากหน่วยงานภายนอกมาให้
ความรู้โรงเรียน 
 

 2. การวัดผล
ประเมินผลยังไม่
หลากหลาย 
3. จ านวนนักเรียน
ท่ีติด 0,ร,มส ยังมี
จ านวนมาก 

4.มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้และประสบการณ์ 
โดยมีการ  PLC ท้ังใน
กลุ่มสาระและระดับ
โรงเรียน 
5. มีการจัดอบรมเพ่ือให้
ความรู้กับบุคลากรใน
โรงเรียน โดยมีการเชิญ
วิทยากรจากหน่วยงาน
ภายนอกมาให้ความรู้ 

 

      
        

(ลงช่ือ) ................................................................... 
                                            (นายวิชัย  นาคสิงห์) 
                                        ผู้อ านวยการโรงเรียน บางปะอิน 
                         วันท่ี 20 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2664 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                          แบบ ปค. ๕                                
โรงเรียนบางปะอิน 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.2663  

(3) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ัง

หน่วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผน 

การด าเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

(๔) 
ความเสี่ยง 

 
 
 
 
 

 

(๕) 
การควบคุมภายในที่มีอยู่ 

 
 

 
 
 

(๖) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
 
 

 
 
 

(๗) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(๘) 
การปรับปรงุการควบคุม

ภายใน 

(๙) 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
งานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อมภายใน
โรงเรียน 
วัตถุประสงค์ 

1. 1. เพื่อใหม้ีห้องเรียนท่ี 
2. เพียงพอต่อจ านวน 
3. นักเรียน 
4. 2. เพื่อจัดหา ซ่อมแซม  
5. โต๊ะ เก้าอี้ และระบบไฟฟ้า  
6. ให้นักเรียน 
7.  

 
 
1. จ านวนห้องเรียนยังไม่
เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน 
2. โต๊ะ เก้าอี้ ของนักเรียน
ส่วนมากเป็นของเก่าท่ีช ารุด
แล้ว ระบบไฟฟ้าช ารุด 
 

    
 
1.  มีการของบประมาณ
ตึกเรียน 
2. จัดซ่อมแซม โต๊ะเก้าอี้ 
และระบบไฟฟ้า 
 

 
 
กิจกรรมการ
ควบคุมท่ีปฏิบัติอยู่
จริงสามารถลด
ความเส่ียงได้ใน
ระดับหนึ่งแต่ยังไม่
บรรลุวัตถุประสงค์
ท่ีต้ังไว้   

 
 
1. จ านวนห้องเรียน
ยังไม่เพียงพอต่อ
จ านวนนักเรียน 
2. โต๊ะ เก้าอี้ ของ
นักเรียนส่วนมากเป็น
ของเก่าท่ีช ารุดแล้ว 
ระบบไฟฟ้าช ารุด 
 

 
 
1.  มีการของบประมาณ
ตึกเรียน 
2. จัดซ่อมแซม โต๊ะเก้าอี้ 
และระบบไฟฟ้า 
 
 

 
 

30 ก.ย. 64 
นายวรุฒ  สุขสอน 
หัวหน้ากลุ่มบริหาร

ท่ัวไป  
 

 



(3) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ัง

หน่วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผน 

การด าเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

(๔) 
ความเสี่ยง 

 
 
 
 
 

 

(๕) 
การควบคุมภายในที่มีอยู่ 

 
 

 
 
 

(๖) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
 
 

 
 
 

(๗) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(๘) 
การปรับปรงุการควบคุม

ภายใน 

(๙) 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
 

8. 3. เพื่อให้นักเรียนสถานท่ี 
9. ท่ีเหมาะสมส าหรับการจัด 

แหล่งเรียนรู้เพิ่ม 

3. แหล่งเรียนรู้ภายนอก
ห้องเรียนมีน้อย 
 

3.  จัดท าแหล่งเรียนของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 3. แหล่งเรียนรู้
ภายนอกห้องเรียนมี
น้อย 

3.  จัดท าแหล่งเรียนของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

 

      
       

 (ลงช่ือ) ................................................................... 
                                                (นายวิชัย  นาคสิงห์) 
                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนบางปะอิน 
                         วันท่ี 30 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2664



                                                                                                                                                                                         แบบ ปค. ๕                                
โรงเรียนบางปะอิน 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.2664  

(3) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ัง

หน่วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผน 

การด าเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

(๔) 
ความเสี่ยง 

 
 
 
 
 

 

(๕) 
การควบคุมภายในที่มีอยู่ 

 
 

 
 
 

(๖) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
 
 

 
 
 

(๗) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(๘) 
การปรับปรงุการควบคุม

ภายใน 

(๙) 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ยานพาหนะ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่ออ านวยความ 
สะดวกให้แก่บุคลากร 

2. เพื่อให้การ 
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ปลอดภัย
และเป็นไปตามระเบียบ
การใช้รถราชการ และเกิด
ประโยชน์สูงสุดกับทาง
ราชการ 
 

 
 

1. ข้อปฏิบัติในการใช้ 
รถในราชการยังไม่ชัดเจน 

2. เจ้าหน้าท่ีท่ีรับ 
ผิดชอบต้องมีการควบคุมให้
เป็นไปตามระเบียบการใช้รถ
ราชการ 

 
 

1. 1.  มีการขอใช้รถอย่าง 
2. ถูกต้อง 
3. 2.  มีการบันทึกสถานท่ี 
4. ไปและเลขกิโลเมตร 
5. 3.  มีการบ ารุงรักษาและ 
6. ซ่อมแซมตามวาระ 

 
 
กิจกรรมการ
ควบคุมท่ีปฏิบัติอยู่
จริงสามารถลด
ความเส่ียงได้ใน
ระดับหนึ่งแต่ยังไม่
บรรลุวัตถุประสงค์
ท่ีต้ังไว้   

 
 

1. ปฏิบัติในการ 
ใช้รถในราชการยังไม่
ชัดเจน 

2. เจ้าหน้าท่ีท่ีรับ 
ผิดชอบต้องมีการ
ควบคุมให้เป็นไปตาม
ระเบียบการใช้รถ
ราชการ 

3. ค่าน้ ามันสูง 

 
 
1. มีการประชุมช้ีแจงเพื่อ
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบการใช้รถราชการ 
2.  มีมาตรการการขอใช้
รถราชการชัดเจนและ
ถูกต้องตามระเบียบ 
3. ให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบจัดท าสรุปการ
ใช้รถเป็นรายเดือน 
 

 
 

30  ก.ย. 64 
นางสาวสุทธาทิพย์      
     เท่ียงพูนโภค 

 
      

       



(3) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ัง

หน่วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผน 

การด าเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

(๔) 
ความเสี่ยง 

 
 
 
 
 

 

(๕) 
การควบคุมภายในที่มีอยู่ 

 
 

 
 
 

(๖) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
 
 

 
 
 

(๗) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(๘) 
การปรับปรงุการควบคุม

ภายใน 

(๙) 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
 

  7.   
 
 

   
4. มีการจัดท าบันทึกการใช้
น้ ามันอย่างเป็นระบบ 
 
 

 
 

 

 
 
 (ลงช่ือ) ................................................................... 

                                             (นายวิชัย  นาคสิงห์) 
                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนบางปะอิน 
                         วันท่ี 30 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2664 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                         แบบ ปค. ๕                                
โรงเรียนบางปะอิน 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.2564  

(3) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ัง

หน่วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผน 

การด าเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

(๔) 
ความเสี่ยง 

 
 
 
 
 

 

(๕) 
การควบคุมภายในที่มีอยู่ 

 
 

 
 
 

(๖) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
 
 

 
 
 

(๗) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(๘) 
การปรับปรงุการควบคุม

ภายใน 

(๙) 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
งานการจัดซ้ือจัดจ้าง 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นไปด้วยความถูกต้อง
ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี 
 

 
   
1. เจ้าหน้าท่ีขาด 

ความรู้ความเข้าใจในการ
ด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
และเป็นงานท่ีไม่ตรงกับ
สาขาท่ีเรียนมา 

2. เจ้าหน้าท่ีท่ีรับ 
ผิดชอบมีภาระงานอื่นๆ
อีกมาก 

 
 
1.จัดหาคู่มือการ
ปฏิบัติงานและหนังสือ
เกี่ยวกับระเบียบการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
2. จัดส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับ
การอบรมตามท่ี
หน่วยงานต้นสังกัดจัด 

 
 
กิจกรรมการ
ควบคุมท่ีปฏิบัติอยู่
จริงสามารถลด
ความเส่ียงได้ใน
ระดับหนึ่งแต่ยังไม่
บรรลุวัตถุประสงค์
ท่ีต้ังไว้   

 
 

1. 1. เจ้าหน้าท่ีขาด 
ความรู้ความเข้าใจใน
การด าเนินงานจัดซื้อ
จัดจ้างและเป็นงานท่ี
ไม่ตรงกับสาขาท่ี
เรียนมา  
2. เจ้าหน้าท่ีท่ีรับ 
ผิดชอบมีภาระงาน
อื่นๆอีกมาก 
 

 
 
1.จัดหาคู่มือการ
ปฏิบัติงานและหนังสือ
เกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อ
จัดจ้าง 
2. จัดส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับ
การอบรมตามท่ีหน่วยงาน
ต้นสังกัดจัดและนอก
หน่วยงาน 
3.มีการประสานงาน 
สอบถามติดต่อกับ
เจ้าหน้าท่ีเขตในกรณีท่ีมี
ข้อสงสัย 

 
 

30  ก.ย. 63  
นายฤทธิ์ธิชัย 
ภู่ส าอางค์ 

 
      



       
(3) 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐ 

หรือภารกิจตามแผน 
การด าเนินการ 

หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

(๔) 
ความเสี่ยง 

 
 
 
 
 

 

(๕) 
การควบคุมภายในที่มีอยู่ 

 
 

 
 
 

(๖) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
 
 

 
 
 

(๗) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(๘) 
การปรับปรงุการควบคุม

ภายใน 

(๙) 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
 

  8.   
 
 

3. มีการเปลี่ยนแปลง
เจ้าหน้าท่ีเน่ืองจากมีการ
ย้ายกลุ่มงาน 

  
 
 

 
 

 
 
  
(ลงช่ือ) ................................................................... 

                                             (นายวิชัย  นาคสิงห์) 
                                        ผู้อ านวยการโรงเรียน บางปะอิน 
                         วันท่ี 30 เดือน กนัยายน  พ.ศ. 2664



หนังสือรบัรองการประเมนิผลการควบคุมภายใน 
(ระดบัหน่วยงานของรัฐ) 

เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
 

โรงเรียนบางปะอนิ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี     30    เดือน   
กันยายน  พ.ศ.  2664   ด้วยวิธีการที่หน่วยงานก าหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติ  การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่าง
สมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 
ด้านการรายงานท่ีเกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินท่ีเช่ือถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมท้ังด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 

จากผลการประเมินดังกล่าวของโรงเรียนบางปะอนิเห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ    
ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ. 2564 ภายใต้การก ากับดูแลของผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา 

อย่างไรก็ดี มีความเส่ียงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ 
ดังนี ้

กลุ่มบริหารทั่วไป 
    กิจกรรม  อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
   1. ความเส่ียงท่ีมีอยู่ท่ีต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  

                 1.1 อาคารเรียน และวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในห้องเรียนยงัไม่เพียงพอ เหมาะสม 
        1.2 ภูมิทัศน์ของโรงเรียนไม่สะอาด สวยงาม และส่งเสริมการเรียนรู้ 

 2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน  
         2.1  ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน ห้องเรียน และวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมส าหรับการเรียนการสอน 

 2.2  ปรับปรุงภูมิทัศน์ และส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนให้สะอาดสวยงามส่งเสริมการเรียนรู้ 
 กลุ่มบริหารงบประมาณ 

    กิจกรรม  การจัดซื้อจัดจ้าง 
 1. ความเส่ียงท่ีมีอยู่ท่ีต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  
  1.1 เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบมีภาระงานอื่นๆอีกมาก 
 1.2 มีระเบียบพัสดุท่ีปรับปรุงใหม่ท าให้เจ้าท่ีต้องศึกษาและเรียนรู้เพิ่มเติม 

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน  
   2.1 จัดหาคู่มือการปฏิบัติงานและหนังสือเกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 

 2.2 จัดส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการอบรมตามท่ีหน่วยงานต้นสังกัดจัดและนอกหน่วยงาน 
 2.3 มีการประสานงาน สอบถามติดต่อกับเจ้าหน้าท่ีเขตในกรณีท่ีมีข้อสงสัย 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 กิจกรรม ยานพาหนะ 

1. ความเส่ียงท่ีมีอยู่ท่ีต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 1.1 ปฏิบัติในการใช้รถในราชการยังไม่ชัดเจน 

                  1.2  เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบต้องมีการควบคุมให้เป็นไปตามระเบียบการใช้รถราชการ 
        1.3  ค่าน้ ามันสูง 
2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน  

      2.1 มีการประชุมช้ีแจงเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการใช้รถราชการ 
                       2.2 มีมาตรการการขอใช้รถราชการชัดเจนและถูกต้องตามระเบียบ 
                       2.3 ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบจัดท าสรุปการใช้รถเป็นรายเดือน 

    2.4 มีการท าบันทึกการใช้น้ ามันอย่างเป็นระบบ  
กลุ่มบริหารวิชาการ 
กิจกรรม การจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
1. ความเส่ียงท่ีมีอยู่ท่ีต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  

            1.1. จัดรูปแบบการเรียนการสอนหลากหลายและสอดคล้องกับนักเรียนในช่วงสถานการณ์ 
โรคระบาดโควิด ๑๙  

    1.2 การวัดผลประเมินผลท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์โรคระบาดโควิด ๑๙ 
 1.3 ลดจ านวนนักเรียนท่ีติด  0 , ร,  มส 
2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน  

       2.1 จัดให้มีอบรมเรื่องการวัดผลประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายเนื่องจากโรงเรียนบางปะอินมี
บุคลากรท่ีมาบรรจุใหม่หลายอัตรา 

 2.2 จัดให้มีปฏิทินนิเทศก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ 
 2.3 มีการสอนซ่อมเสริมในนักเรียนบางกลุ่มและส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ 
 2.4 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และประสบการณ์ โดยมีการ  PLC ท้ังในกลุ่มสาระและระดับโรงเรียน 
 2.5  มีการจัดอบรมเพ่ือให้ความรู้กับบุคลากรในโรงเรียน โดยมีการเชิญวิทยากรจากหน่วยงานภายนอกมาให้ความรู้ 

 
 
 

ลายมือช่ือ.......................................... 
                 (นายวิชัย  นาคสิงห์) 
      ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบางปะอนิ 

     วันท่ี  ๒๓ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 

ควบคุมภายใน 

ปงีบประมาณ 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรยีนบางปะอิน  อ าเภอบางปะอิน  จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาพระนครศรอียธุยา 
 

 
 

 


