
โรงเรียนวัดแหลม 
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ณ วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานท่ี
ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ

การควบคุม 
(1) 

 
ความเส่ียงท่ีมีอยู่ 

 
 

(2) 

 
งวด/เวลาท่ี
พบจุดอ่อน 

 
(3) 

 
การปรับปรุงการควบคุม 

 
 

 (4) 

 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
(5) 

 
หมายเหตุ 

 
 

(6) 
กลุ่มบริหารท่ัวไป 
งานป้องกันปัญหายาเสพติดและ
การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอนั
สมควร 
วัตถุประสงค์ 
      เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ
เรื่องอันตรายของยาเสพติดและ
การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 

 
   
    นักเรียนกลุ่มเส่ียง ยังขาด
ความตระหนัก ขาดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับอันตรายจากยา
เสพติด และปัญหาท่ีเกิดจากการ
มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 

 
 

งวดส้ินสุด 
30 ก.ย. 63 

      
   
1.จัดอบรมให้ความรู้ และให้ศึกษา
กรณีตัวอย่างปัญหาท่ีเกิด ขึ้นจริงใน
สังคม 
2. จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์
ท้ังในโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง 

 
 

 30  เม.ย. 63 
 
 
 1  ก.ค. 2563 
  

  
 
งวดส้ินสุดวันท่ี 30 ก.ย.623
พบว่า  มีจุดอ่อนท่ีต้อง
ปรับปรุง และได้จัดท า
แผนการปรับปรุงตามแบบ 
ปอ.3 ซึ่งจะติดตามผลในงวด
ต่อไป (งวดส้ินสุดวันท่ี 30 
ก.ย. 63) 

 
 
 
 
 

แบบ ปอ. 3 



โรงเรียนวัดแหลม 
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ณ วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ

งานท่ีประเมิน และ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

(1) 

 
 

ความเส่ียงท่ีมีอยู่ 
 

(2) 

งวด/เวลาท่ีพบ
จุดอ่อน 

 
(3) 

 
การปรับปรุงการควบคุม 

 
 

(4) 

 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
(5) 

 
วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/

ข้อคิดเห็น 
 

(6) 
กลุ่มบริหารท่ัวไป 
งานป้องกันปัญหายาเสพติด
และการมีเพศสัมพันธ์ก่อน
วัยอันสมควร 
วัตถุประสงค์ 
      เพื่อให้ความรู้ความ
เข้าใจเรื่องอันตรายของยา
เสพติดและการมีเพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันควร 
 

 
   
    นักเรียนกลุ่มเส่ียง  
ยังขาดความตระหนัก  
ขาดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับอันตรายจากยา
เสพติด และปัญหาท่ีเกิด
จากการมีเพศสัมพันธ์ก่อน
วัยอันควร 

 
 

งวดส้ินสุด 
30 ก.ย. 63 

 

      
   
1.จัดอบรมให้ความรู้ และให้
ศึกษากรณีตัวอย่างปัญหาท่ี
เกิด ขึ้นจริงในสังคม 
2. จัดกิจกรรมรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ทั้งใน
โรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง 

 
 
30  เม.ย. 63 

 
 
 
1  ก.ค. 2563 
 

     
 
    จากการตรวจสอบเอกสารและสอบถาม
พบว่า มีรายงานการจัดอบรม และให้ศึกษา
กรณีตัวอย่าง รวมทั้งจัดกิจกรรมรณรงค์ 
สามารถควบคุมพฤติกรรมของนักเรียนกลุ่ม
เส่ียง ได้เป็นเพียงบางส่วน 
        สรุปว่าการความคุมท่ีมีอยู่ไม่สามารถ
ลดความเส่ียงในระดับท่ีน่าพึงพอใจ  
      จึงควรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมต่อไป 

 
        

                         

แบบติดตามปอ. 3 



 
 

โรงเรียนวัดแหลม 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน  พ.ศ.  25623 

(๓) 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(๔) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

 1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
      ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุม เพื่อให้
เกิดทัศนคติท่ีดีต่อการควบคุมภายใน โดยให้ความส าคัญ
กับความซื่อสัตย์ จริยธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน มีการบริหารจัดการท่ีสอดคล้องกับ 
หลักธรรมาภิบาล มีการก าหนดแนวทางการบริหาร และ
โครงสร้างการบริหารท่ีชัดเจนต่อการปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง 
รวมทั้งการปฏิบัติตนท่ีเป็นแบบอย่าง บุคลากรเข้าใจ
ขอบเขตอ านาจหน้าท่ี รวมทั้งมีความรู้ความสามารถและ
ทักษะในการปฏิบัติงาน  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

      
         สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในของ  
โรงเรียนวัดแหลม โดยภาพรวม  มีความเหมาะสมและมี
ส่วนท าให้การควบคุมภายในมีประสิทธิผล สอดคล้องกับ  
หลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงาน
ภาครัฐ พ.ศ.2561  มีการก าหนดขอบเขตหน้าท่ี  
ความรับผิดชอบให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานแต่ละต าแหน่ง
ไว้อย่างชัดเจน    
          อย่างไรก็ตามในด้านติดตามผลการปฏิบัติงาน
พบว่ายังขาดความต่อเนื่องสม่ าเสมอในการติดตาม
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่จริงจัง  
 

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     
 
 

 
          โรงเรียนวัดแหลม มีการประเมินความเส่ียง โดย
น าระบบการบริหารความเส่ียงท่ีเป็นสากลมาใช้ และมี
การจัดการความเส่ียงต่างๆ จากผลการประเมินอย่าง
เป็นระบบ รวมทั้งยังสามารถก 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 โรงเรียนวัดแหลม  มีกิจกรรมควบคุมท่ี
เหมาะสม เพียงพอและสอดคล้องกับกระบวนการบริหาร
ความเส่ียงตามสมควร   โดยผู้บริหารตระหนักว่า ระบบ
ควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการปกติ   จึงมี
การก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  
         อย่างไรก็ตามโรงเรียนวัดแหลม  ยังไม่ให้
ความส าคัญในการประเมินและรายงานการควบคุมภายใน
อย่างจริงจัง ซ่ึงต้องมีการก าหนดกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติม
ในปีต่อไป 

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

 
           ระบบสารสนเทศและการส่ือสารของโรงเรียน                
วัดแหลม มีความเหมาะสม  กล่าวคือ มีระบบสารสนเทศท่ี
สามารถใช้งานได้ครอบคลุ่มภารงาน รวมทั้งการจัดรูปแบบ
การส่ือสารท่ีชัดเจน ทันเวลา และสะดวกต่อผู้ใช้ ผ่านระบบ
เครือข่าย   
ท้ังยังได้จัดท าเส่ือประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆเผยแพร่ท้ัง
ภายในและภายนอกองค์กร    

5. กิจกรรมการติดตามผล 
            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 

 
        ระบบการติดตามประเมินผลของโรงเรียนวดัแหลม           
มีความเหมาะสม โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตาม
ระบบควบคุมภายใน อย่างต่อเนื่อง  และในส้ินปีมีการ
ประเมินตนเองร่วมกัน ผลการประเมินมีการจัดท ารายงาน 
พร้อมข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารโรงเรียน เพื่อส่ังการแก้ไข 
 



ผลการประเมินโดยรวม 
โรงเรียนวัดแหลม มีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในท้ัง 5 องค์ประกอบ  สรุปโดยภาพรวม 

พบว่า  เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2561  ก าหนด มีระบบการควบคุมท่ีเพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามยังมี
องค์ประกอบการควบคุมบางประเด็นท่ีพบว่ายังมีจุดอ่อนอย่างท่ีมีนัยส าคัญ  ซึ่งจะต้องปรับปรุงกิจกรรมการควบคุม 
เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น   และก าหนดวิธีการหรือแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ท่ีเหมาะสม



 


