
โรงเรียนอนุบาลล าพูน 

รายงานการจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ข้อมูลทั่วไป 
โรงเรียนอนุบาลล าพูนเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง  ชั้นประถม 

ศึกษาปีที่ 6  มีจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,677 คน  มีผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาจ านวน 115  
คน ผู้ปกครองมีความต้องการและมีความคาดหวังว่าเมื่อส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลล าพูน บุตร
หลานของตนจะเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ และมีความสามารถด้านวิชาการ 
สามารถเข้าเรียนต่อในโรงเรียนมัธยมที่มีชื่อเสียงต่างๆ ได้ 
 โรงเรียนมีความตระหนักและได้มุ่งมั่นสร้างผลงานเป็นที่ยอมรับ มุ่งเน้นให้นักเรียนมีคุณภาพด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์   โดยได้ระดมความคิดเห็นจากผู้ปกครอง  ครู  
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมกันก าหนดเป้าหมายการด าเนินการจัดการศึกษา มีความเห็นที่
สรุปได้ว่าต้องเร่งพัฒนาองค์กรในทุกด้านเพ่ือการจัดการเรียนการสอนสู่คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
และในการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอนุบาลล าพูนเพ่ือให้สู่เป้าหมายที่ต้องการนั้น มี
แนวคิดหลักโดยการพัฒนาสถานศึกษาเชิงระบบ ซึ่งการพัฒนาเชิงระบบสามารถน าไปใช้พัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาโรงเรียนอนุบาลล าพูนเพื่อให้สู่เป้าหมายที่ต้องการได้ จึงได้ก าหนดการด าเนินงานระบบคุณภาพ
ของสถานศึกษาเป็น 5 ระบบคือ  
  1. ระบบการจัดการเรียนรู้   
  2. ระบบช่วยเหลือดูแลเด็ก  
  3. ระบบกิจกรรมนักเรียน  
  4. ระบบพัฒนาบุคลากร  
  5. ระบบข้อมูลสารสนเทศเป็นระบบสนับสนุน  
 นอกจากนี้โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานสากล มีการพัฒนาหลักสูตรและจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล รวมทั้งมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ เพ่ือให้
ได้ผู้เรียนที่มีคุณภาพ คือเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะ (Learner Profile) เทียบเคียง
มาตรฐานสากล (World class standard) และมีศักยภาพเป็นพลโลก (World citizen) ซึ่งเป็นผู้มีคุณลักษณะ 
ดังนี้ 

  1. เป็นเลิศทางวิชาการ 
  2. สื่อสารสองภาษา 
  3. ล้ าหน้าทางความคิด 
  4. ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 
  5. รว่มกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 

 อนึ่ง ในการบริหารเพ่ือให้โรงเรียนมีมาตรฐานเทียบเคียงมาตรฐานสากลนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานที่น าไปสู่ความส าเร็จ และเกิดผลตามที่พึงประสงค์ โรงเรียนต้องมีการปรับ
กระบวนทัศน์ทางการศึกษา การปรับปรุงการเรียนรู้ และการปรับโครงสร้างพ้ืนฐานการเรียนรู้  ให้สอดรับกับ
การเทียบเคียงสู่มาตรฐานสากล โดยมีล าดับขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 

     1.  การก าหนดสิ่งที่ต้องการปฏิบัติและพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐาน (Goal Setting) 
     2.  การค้นหา (Search) ความเป็นเลิศในสิ่งที่ต้องการศึกษา และค้นหาเพื่อตอบค าถามว่า  
 



โรงเรียนที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศได้ท าอะไรดีในสิ่งที่เราต้องการปรับปรุง 
1. การวิเคราะห์ตนเอง (Self – Study) เพ่ือหาจุดแข็งจุดอ่อนของตนเองโดยใช้วิธีการท า  

SWOT Analysis 
2. การรวบรวมข้อมูล (Collect) เป็นการศึกษาและรวบรวมข้อมูลโรงเรียนที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศว่า  

ได้ท าสิ่งนั้น อย่างไร 
5. การวิเคราะห์ (Gap Analysis) เป็นการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างการปฏิบัติที่เป็นเลิศกับ 

การปฏิบัติงานของตนเอง และหาสาเหตุที่ท าให้เกิดความแตกต่างของสิ่งที่ต้องการพัฒนา 
6. การตรวจสอบ (Check) ตนเอง และตั้งเป้าหมายเพื่อปรับทิศทาง หาข้อเสนอการปรับปรุง 

โรงเรียน 
 
ปรัชญา   

    สุวิชาโน  ภว    โหติ  (ผู้รู้ดีย่อมเป็นผู้เจริญ) 

วิสัยทัศน์ 
โรงเรียนอนุบาลล าพูน บริหารจัดการศึกษามุ่งสู่มาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานความเป็นไทย  ภายใต้

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

พันธกิจ 
1. พัฒนาระบบบริหารการศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษาสู่มาตรฐานชาติและ

มาตรฐานสากล 
2. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือเสริมสร้าง และยกระดับคุณภาพการจัด

การศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความเป็นไทยภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน 
4. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 
อัตลักษณ์ ระดับปฐมวัย   :  มิตรภาพดี มีจิตวิทยาศาสตร์    

ระดับประถมศึกษา  :  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่ความพอเพียง 
 

เอกลักษณ์   
โรงเรียนเสริมสร้างให้นักเรียนมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับผู้เรียน 

  
เป้าประสงค์ 

1. ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 
2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างเสมอภาค มีคุณภาพและมาตรฐาน 
3. มีสภาพแวดล้อม บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
4. เป็นต้นแบบการจัดการศึกษาทั้งในระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา ได้มาตรฐานสากล     
     บนพื้นฐานของความเป็นไทย 
5. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ 
6. มีระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ที่มีประสิทธิภาพ    



 
 มีโครงสร้างการบริหาร ดังนี้ 

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

2. ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 

3. ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

4. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน        

พ.ศ. ๒๕๔๔ ก าหนดให้ผู้ก ากับดูแลฝ่ายบริหารของหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบในการน ามาตรการควบคุม
ภายในของ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินไปใช้เป็นแนวทางส าหรับการจัดวางผู้ก ากับดูแล ได้แก่ 
ผู้อ านวยการ คณะครู และบุคลากรในโรงเรียนทุกคน ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดให้มีการควบคุม
ภายในที่ดีในส่วนงานที่ตน รับผิดชอบ 

 

ความเสี่ยงที่ส าคัญ 
1. งานบริหารทั่วไป  
  -  จ านวนห้องเรียนไม่เพียงพอ 
  -  การพัฒนาอาคารสถานที ่
  -  การคัดแยกขยะ 
 2. งานบริหารงบประมาณ 
    -  ค่าสาธารณูปโภค 
 3. งานบริหารวิชาการ 

                 -  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

                 -  การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการงานวิชาการ 

 4. งานบริหารบุคคล 
     - การพัฒนาบุคลากร 

กรณีมีความเสี่ยงส าคัญ และก าหนดจะด าเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในส าหรับความเสี่ยง
ดังกล่าวใน ปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม  

 อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน
ถัดไป สรุปได้ดังนี้  

  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

   กิจกรรม  พัฒนาอาคารสถานทีแ่ละสิ่งแวดล้อม 
      1.  ความเสี่ยงที่มีอยู่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
     1.1. ห้องน้ า – ห้องส้วม ไม่เพียงพอส าหรับนักเรียน 
     1.2  น้ าฝนระบายไม่ทันท าให้น้ าท่วมขังภายในบริเวณโรงเรียน 

     2.  การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
    2.1. จัดหางบประมาณก่อสร้างห้องน้ า – ห้องส้วมส าหรับนักเรียน 
             2..2  จัดหางบประมาณในการยกพ้ืนถนนและสร้างร่องระบายน้ าภายในโรงเรียน 



                   กิจกรรม      การทิ้งและการคัดแยกขยะของนักเรียน 

                          1.  ความเสี่ยงท่ีมีอยู่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
                                   1.1. นักเรียนส่วนมากไม่ทิ้งขยะลงถังขยะและไม่คัดแยกขยะก่อนทิ้ง 

     2.  การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
                                  2.1. จัดกิจกรรมเปลี่ยนขยะให้เป็นเงิน ของแต่ละสายชั้น 

   กิจกรรม   จ านวนห้องเรียนไม่เพียงพอส าหรับนักเรียน 
    1.  ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
   1.1  การก่อสร้างอาคารเรียน  เพ่ือทดแทนอาคารหลังเดิมที่รื้อถอน 
                                      ยังไม่แล้วเสร็จ 
    2.  การปรับปรุงการควบคุมภายใน  
     2.1  น าห้องปฏิบัติการต่างๆ   และห้องสมุด ใช้เป็นห้องเรียน 
 
                    ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
                      กิจกรรม   การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

      1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
                                1.1. ผลการทดสอบ NT และ RT  ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดและต่ ากว่า  
                                     ระดับประเทศ 

     2.  การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
                                2.1. แต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือด าเนินการ 

                                       นิเทศ   ติดตาม และประเมินผล 

                                 2.2 จัดอบรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Leaning และการ 

            2.3  รวมกลุ่ม PLC ของครูแต่ละสาระการเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหา 

                      กิจกรรม  . การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการงานวิชาการ 

       1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
     1.1 มีกิจกรรมจากหน่วยงานอื่นเข้ามาแทรกท าให้กิจกรรมด าเนินการไม่ตรงกับ    
                                       ปฏิทินที่ก าหนด 

                                 1.2  มีการหยุดการเรียนการสอนตามวันหยุดพิเศษ บ่อยครั้ง 

       2.  การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
                              2.1. จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทุกกลุ่มสาระฯ 

           2.2. จัดการเรียนการสอนชดเชยให้ครบตามหลักสูตร 
        
 
 



ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 

                      กิจกรรม  การประเมินเพ่ือขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูตามเกณฑ์          
การประเมิน ว9/2564 

1 ความเสียงที่มีอยู่ท่ีต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
  1.1  ข้าราชการครู บางส่วนไม่เข้าใจหลักเกณฑ์ประเมินและวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง 

                      2.  การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
   2.1 จัดอบรมเพ่ือให้ความรู้และแนวทางในการปฏิบัติการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  
                                 ให้กับข้าราชการครู 

ฝ่ายบริหารงบประมาณ 

กิจกรรม   ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคมากกว่างบประมาณท่ีได้รับ 
   1.   ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 

                               1.1. มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศในห้องประชุม 

          1.2. มีการติดตั้งระบบน้ าดื่มสะอาดโดยใช้น้ าประปาส่วนภูมิภาค 

 2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
        2.1  ก าหนดมาตรการการใช้ไฟฟ้า น้ าประปา   ให้ข้าราชการครู บุคลากรและ 
               นักเรียน  ปฏิบัตติามอย่างเคร่งครัด   
        2.2  ให้ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนโดยการสอดแทรกการปลูกจิตส านึกนักเรียน 
               ให้เห็นคุณค่าของไฟฟ้า และ น้ า  
        2.3  การใช้พลังงานทดแทน 

    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ ปค.4 

โรงเรียนอนุบาลล าพูน 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่  30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม 
    ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุม ท าให้
เกิดทัศนคติท่ีดีต่อการควบคุมภายใน โดยให้
ความส าคัญกับความซื่อสัตย์  จริยธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน มีการบริหารจัดการที่
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล มีการก าหนดแนว
ทางการบริหารและโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจนต่อ
การปฏิบัติงานที่ถูกต้อง รวมทั้งการปฏิบัติตนที่เป็น
แบบอย่าง บุคลากรเข้าใจ ขอบเขตอ านาจหน้าที่ 
รวมทั้งมีความรู้ความสามารถและทักษะในการ
ปฏิบัติงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย 

       สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในของ
โรงเรียนอนุบาลล าพูน  โดยภาพรวม มีความ
เหมาะสมและมีส่วนท าให้การควบคุมภายในมี
ประสิทธิผล สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ท่ี
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 
พ.ศ.2561  มีการก าหนดขอบเขตหน้าที่ความ
รับผิดชอบให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแต่ละต าแหน่ง
ไว้อย่างชัดเจน 
       อย่างไรก็ตามในด้านติดตามผลการปฏิบัติงาน
พบว่ายังขาดความต่อเนื่องสม่ าเสมอในการติดตาม
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่าง
จริงใจ 

2. การประเมินความเสี่ยง 
     มีการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย การ
ด าเนินงานของทุกกลุ่ม และวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม
ที่ชัดเจน สอดคล้องและเชื่อมโยงกันในการที่จะท างาน
ให้ส าเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่ก าหนดไว้
อย่างเหมาะสม ผู้บริหารมีการระบุความเสี่ยง ทั้งจาก
ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อ
การบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ มีการวิเคราะห์
ความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม นอกจานี้
ยังมีเครื่องมือที่สามารถบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงของ
ความเสี่ยง จากปัจจัยด้านต่างๆ 
เช่น การเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร งบประมาณ และ
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร เป็นต้น  

        โรงเรียนอนุบาลล าพูน  มีการประเมินความ
เสี่ยง โดยน าระบบการบริหารความเสี่ยงที่เป็นสากล
มาใช้ และมีการจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ จากผล
การประเมินอย่างเป็นระบบ รวมทั้งยังสามารถ
ก าหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน
ในอนาคตจากปัจจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปจาก
เครื่องมือที่น ามาใช้ 

 
 



แบบ ปค.4 
 

โรงเรียนอนุบาลล าพูน 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่  30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

3. กิจกรรมการควบคุม 
    มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ท าให้มั่นใจว่าเมื่อ
น าไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลส าเร็จตามที่ฝ่ายบริหาร 
ก าหนดไว้ กิจกรรมเพ่ือการควบคุมจะชี้ให้
ผู้ปฏิบัติงาน เห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการ   
ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความระมัดระวังและสามารถ
ปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

 

      ในภาพรวม โรงเรียนอนุบาลล าพูน มีกิจกรรม
ควบคุมท่ีเหมาะสม เพียงพอและสอดคล้องกับ
กระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควร โดย
ผู้บริหารตระหนักว่า ระบบควบคุมภายในเป็นส่วน
หนึ่งของการบริหารจัดการปกติ จึงมีการก ากับดูแลให้
มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  
      อย่างไรก็ตาม โรงเรียนอนุบาลล าพูน  ยังไม่ให้
ความส าคัญในการประเมินและรายงานการควบคุม
ภายในอย่างจริงจัง ซึ่งต้องมีการก าหนดกิจกรรม
ควบคุมเพ่ิมเติมในปีต่อไป    . 

4.  สารสนเทศและการสื่อสาร 
     มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เก่ียวเนื่องกับการ
ปฏิบัติงานเหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้และมี
การสื่อสาร ไปยังผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ใน
รูปแบบที่เหมาะสม ช่วยให้ผู้รับสารสนเทศสามารถ
น าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร      

 
       ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียน
อนุบาลล าพูน  มีความเหมาะสม กล่าวคือ มีระบบ
สารสนเทศที่สามารถใช้งานได้ครอบคลุมการงาน 
รวมทั้งการจัดรูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลา  
และสะดวกต่อผู้ใช้ ผ่านระบบเครือข่ายทั้งยังได้จัดท า
สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เผยแพร่ทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร 

5.  กิจกรรมการติดตามผล 
     มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และ
ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยก าหนดวิธี
ปฏิบัติงาน เพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุม
ภายในอย่างต่อเนื่อง  และเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของผู้บริหารและ
ผู้เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีการประเมินผลเป็นรายครั้ง 
กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง มีการก าหนดวิธี
ปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ข้อตรวจพบ ได้รับ
การพิจารณาสนองตอบและมีการวินิจฉัยสั่งการ ให้
ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง 

 
          ระบบการติดตามประเมินผลของโรงเรียน
อนุบาลล าพูน มีความเหมาะสม โดยผู้บริหารมีการ
ติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายใน อย่าง
ต่อเนื่อง และในสิ้นปีมีการประเมินตนเองร่วมกัน ผล
การประเมินมีการจัดท ารายงานพร้อมข้อเสนอแนะ
เสนอผู้บริหารโรงเรียน เพื่อสั่งการแก้ไข   
     อย่างไรก็ตามโรงเรียนอนุบาลล าพูน ยังพบ
จุดอ่อนที่มีนัยส าคัญในการติดตามประเมินผลคือ วิธี
ปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติงานที่ก าหนดยังไม่
สามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้  ซึ่งต้องมีการก าหนดข้อ
ปฏิบัติให้ครอบคลุมและสามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้
ในปีต่อไป 



                     
 
ผลการประเมินโดยรวม 
  โรงเรียนอนุบาลล าพูน มีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ  
สรุปโดยภาพรวม พบว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2561 ก าหนด มีระบบการควบคุมที่เพียงพอ เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามยังมีองค์ประกอบการควบคุมบางประเด็นท่ีพบว่า ยังมีจุดอ่อนอย่างท่ีมีนัยส าคัญ 
ซึ่งจะต้องปรับปรุงกิจกรรมการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น และ
ก าหนดวิธีการหรือแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อไป (ในแบบ ปค.5) 
       
 

                                                                    

               (นายวรเชษฐ์   จันทร์ภิรมย์) 
                     ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลล าพูน 
                      วันที่ 30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2565 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปค.5 
 

โรงเรียนอนุบาลล าพูน 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่   30  กันยายน  2565 

ภารกิจตามกฎหมาย
ที่จัดตั้งหน่วยงานของ
รัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการ
หรือภารกิจอ่ืนๆ ที่

ส าคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
 

ความเสี่ยง 

 
 

การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

 
 

การประเมินผลการ 

ควบคุมภายใน 

 
 

ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่ 

 
 

การปรับปรุงการ 

ควบคุมภายใน 

 
 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

ฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ 

1. การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

 

 
 
 

1. ผลการทดสอบ NT  

และ RT  ต่ ากว่า
เป้าหมายที่ก าหนด
และต่ ากว่า
ระดับประเทศ 
 

 
 
 

1. แต่งตั้ง
คณะกรรมการแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
เพ่ือด าเนินการ นิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมินผล 

2. จัดอบรมพัฒนาครู
ด้านการจัดการเรียน
การสอนแบบ Active 

Leaning และการ 

3 รวมกลุ่ม PLC ของ
ครูแต่ละสาระการ
เรียนรู้เพื่อแก้ปัญหา 

 
 
 

กิจกรรมการควบคุมที่
ปฏิบัติอยู่จริงสามารถลด
ความเสี่ยงได้ในระดับ
หนึ่งแต่ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

 
 
 

1.. ผลการทดสอบ NT  

และ RT  ต่ ากว่า
เป้าหมายที่ก าหนดและ
ต่ ากว่าระดับประเทศ 
 

 
 
 

1. จัดอบรมพัฒนาครู
ด้านการจัดการเรียน
การสอนแบบ Active 

Leaning และการ 

2.รวมกลุ่ม PLC ของครู
แต่ละสาระการเรียนรู้
เพ่ือแก้ปัญหา 

3. จัดกิจกรรม
แก้ปัญหาการเรียนรู้
ถดถอยหรือ Learning 
Loss 
 

 
 
 

ฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ 

นางดอกไม้  ทองชัย 



แบบ ปค.5 

โรงเรียนอนุบาลล าพูน 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่   30  กันยายน  2565 

ภารกิจตามกฎหมาย
ที่จัดตั้งหน่วยงานของ
รัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการ
หรือภารกิจอ่ืนๆ ที่

ส าคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
 

ความเสี่ยง 

 
 

การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

 
 

การประเมินผลการ 

ควบคุมภายใน 

 
 

ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่ 

 
 

การปรับปรุงการ 

ควบคุมภายใน 

 
 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
3. จัดกิจกรรม
แก้ปัญหาการเรียนรู้
ถดถอยหรือ 
Learning Loss 
  
 
 

 
 
 

  
 
 
 

 

 

 
 

                                                                                                                       

                                                                                                        .  
               
 
 
 
 
 
 



 

 แบบ ปค.5 

โรงเรียนอนุบาลล าพูน 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่   30  กันยายน  2565 

ภารกิจตามกฎหมาย
ที่จัดตั้งหน่วยงานของ
รัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการ
หรือภารกิจอ่ืนๆ ที่

ส าคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
 

ความเสี่ยง 

 
 

การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

 
 

การประเมินผลการ 

ควบคุมภายใน 

 
 

ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่ 

 
 

การปรับปรุงการ 

ควบคุมภายใน 

 
 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

 
 
 

 

2. การด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ
งานวิชาการ 
 
 
 
 
 

 

 

1. มีกิจกรรมจาก
หน่วยงานอื่นเข้ามา
แทรกท าให้กิจกรรม
ด าเนินการไม่ตรงกับ
ปฏิทินที่ก าหนด 
2. มีการหยุดการเรียน
การสอนตามวันหยุด
พิเศษ บ่อยครั้ง 

  
1. จัดการเรยีนการสอน
แบบบูรณาการทุกกลุม่
สาระฯ 

2. จัดการเรยีนการสอน
ชดเชยให้ครบตาม
หลักสตูร 

 

กิจกรรมการควบคุมที่
ปฏิบัติอยู่จริงสามารถ
ลดความเสี่ยงได้ใน
ระดับหนึ่งแต่ยังไม่
บรรลุวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ 

 

1. มีกิจกรรมจาก
หน่วยงานอื่นเข้ามา
แทรกท าให้กิจกรรม
ด าเนินการไม่ตรงกับ
ปฏิทินที่ก าหนด 
2. มีการหยุดการเรียน
การสอนตามวันหยุด
พิเศษ บ่อยครั้ง 

 
1. จัดการเรยีนการสอน
แบบบูรณาการทุกกลุม่
สาระฯ 

2. จัดการเรยีนการสอน
ชดเชย.ให้ครบตาม
หลักสูตร 
 

 

 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

นางดอกไม้  ทองชัย 

 
 

 
                                                                                                                       

                                                                                                        .  
                         (นายวรเชษฐ์     จันทร์ภิรมย์) 
                    ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลล าพูน 

 



  

แบบ ปค.5 

โรงเรียนอนุบาลล าพูน 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่   30  กันยายน  2564 

ภารกิจตามกฎหมาย
ที่จัดตั้งหน่วยงานของ
รัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการ
หรือภารกิจอ่ืนๆ ที่

ส าคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
 

ความเสี่ยง 

 
 

การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

 
 

การประเมินผลการ 

ควบคุมภายใน 

 
 

ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่ 

 
 

การปรับปรุงการ 

ควบคุมภายใน 

 
 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

 
 
 

ฝ่ายบริหารงาน
งบประมาณ 
 

1 ค่าใช้จ่ายด้าน
สาธารณูปโภค
มากกว่างบประมาณ
ที่ได้รับ 
 

 
 
 

1. มีการติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศใน
ห้องประชุม 

 2. มีการติดตั้งระบบ
น้ าดื่มสะอาดโดยใช้
น้ าประปาส่วน
ภูมิภาค 

 
 
 

1.  มีการก าหนด
มาตรการใช้ไฟฟ้าและ
น้ าอย่างประหยัด 

2. ให้ครูผู้สอนจัดการ
เรียนการสอนโดย
สอดแทรกการปลูก
จิตส านึกให้เห็นคุณค่า
ของไฟฟ้าและ
น้ าประปา 

3.การใช้พลังงาน
ทดแทน 

 
 

 

กิจกรรมการควบคุมที่
ปฏิบัติอยู่จริงสามารถ
ลดความเสี่ยงได้ใน
ระดับหนึ่งแต่ยังไม่
บรรลุวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ 

 
 
 

จากการด าเนินการงาน
ยังมีความเสี่ยงที่ท าให้
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
ดังนี้ 
1.  การใช้ไฟฟ้า และ
น้ าประปา   มีมากข้ึน 
ท าให้มีค่าใช้จ่ายด้าน
สาธารณูปโภคเพ่ิมข้ึน 

 
 
 

1. ก าหนดมาตรการ
การใช้ไฟฟ้าและ
น้ าประปาให้
ข้าราชการครูบุคลากร 
นักเรียน ปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด 

2.  ใช้พลังงานทดแทน 
 

 
 
 

ฝ่ายบริหารงบประมาณ 
 

นายกิติพงษ์  
วงศ์ธิเวท 

 

 



                                                                                                                                                                                                                  .      
        แบบ ปค.5 

โรงเรียนอนุบาลล าพูน 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่   30  กันยายน  2565 

ภารกิจตามกฎหมาย
ที่จัดตั้งหน่วยงานของ
รัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการ
หรือภารกิจอ่ืนๆ ที่

ส าคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
 

ความเสี่ยง 

 
 

การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

 
 

การประเมินผลการ 

ควบคุมภายใน 

 
 

ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่ 

 
 

การปรับปรุงการ 

ควบคุมภายใน 

 
 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

 
 
 

 

ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

การประเมินเพ่ือขอมี
หรือเลื่อนวิทยฐานะ 

ของข้าราชการครู  
ตามเกณฑ์ การ
ประเมิน ว9/2564  

 

1 ข้าราชการครู 
บางส่วนไม่เข้าใจ
หลักเกณฑ์ประเมิน
และวิธีการปฏิบัติที่
ถูกต้อง 

 

จัดอบรมเพ่ือให้
ความรู้และแนวทาง
ในการปฏิบัติการขอมี
หรือเลื่อนวิทยฐานะ
ให้กับข้าราชการครู 
 
 
 

 

 

กิจกรรมการควบคุมที่
ปฏิบัติอยู่จริงสามารถ
ลดความเสี่ยงได้ใน
ระดับหนึ่งแต่ยังไม่
บรรลุวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ 

 

1 ข้าราชการครู 
บางส่วนไม่เข้าใจ
หลักเกณฑ์ประเมินและ
วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง 

 

1. จัดอบรมพัฒนาครู 
โดยใช้วิทยากรภายใน
โรงเรียน 

2. จัดอบรมพัฒนาครู
โดยใช้วิทยากรจาก
ภายนอก 

 

ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 

นางดอกไม้  ทองชัย 
 
 
 

 

                                                                                                                 

                                                                                                                     
                                                                                                        .                                        
                      (นายวรเชษฐ์     จันทร์ภิรมย์) 
                    ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลล าพูน 



  

แบบ ปค.5 

โรงเรียนอนุบาลล าพูน 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่   30  กันยายน  2565 

ภารกิจตามกฎหมาย
ที่จัดตั้งหน่วยงานของ
รัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการ
หรือภารกิจอ่ืนๆ ที่

ส าคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
 

ความเสี่ยง 

 
 

การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

 
 

การประเมินผลการ 

ควบคุมภายใน 

 
 

ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่ 

 
 

การปรับปรุงการ 

ควบคุมภายใน 

 
 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

 
 
 

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 

1. การพัฒนาอาคาร
สถานที่สิ่งแวดล้อม 

 
 

 
 

1. ห้องน้ า-ห้องส้วม
ไม่เพียงพอส าหรับ
นักเรียน 

2. น้ าฝนระบายไม่
ทันท าให้น้ าท่วมขัง
ภายในบริเวณ
โรงเรียน 

 
 
 
 

1. จัดหางบประมาณ 

ก่อสร้างห้องน้ าห้อง
ส้วมส าหรับนักเรียน 

2. ของบประมาณ
เพ่ือยกพ้ืนถนนและ
สร้างร่องระบายน้ า 

 

 
 
 
 

กิจกรรมการควบคุมที่
ปฏิบัติอยู่จริงสามารถ
ลดความเสี่ยงได้ใน
ระดับหนึ่งแต่ยังไม่
บรรลุวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ 

 
 
 
 

1 ห้องน้ า – ห้องส้วมมี
การก่อสร้างมานาน มี
ความเสียหายมาก  ไม่
สามารถใช้งานได้ 
2. น้ าฝนระบายไม่ทัน
ท าให้น้ าท่วมขังภายใน 

บริเวณโรงเรียน 
 
 

 
 
 
 

1. จัดหางบประมาณใน
การก่อสร้างห้องน้ า-ห้อง
ส้วม 

2. จัดหางบประมาณ 

ส าหรับยกพ้ืนถนนและ
สร้างร่องระบายน้ า 

 
 
 
 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

นางสาวกนกวรรณ 

บุญเรือง 
 

 
 
 
 
 



 

แบบ ปค.5 

โรงเรียนอนุบาลล าพูน 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่   30  กันยายน  2565 

ภารกิจตามกฎหมาย
ที่จัดตั้งหน่วยงานของ
รัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการ
หรือภารกิจอ่ืนๆ ที่

ส าคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
 

ความเสี่ยง 

 
 

การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

 
 

การประเมินผลการ 

ควบคุมภายใน 

 
 

ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่ 

 
 

การปรับปรุงการ 

ควบคุมภายใน 

 
 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

 
 
 

 
 

.2. การทิ้งและการ
คัดแยกขยะของ
นักเรียน 
 
 

 
 

1. นักเรียนส่วนมาก
ไม่ทิ้งขยะลงถังขยะ
และไม่คัดแยกขยะ
ก่อนทิ้ง 
 

 
 

1. จัดกิจกรรมเปลี่ยนขยะ
ให้เป็นเงิน ของแต่ละสาย
ชั้น 
 
 
 

 

 
 
 

กิจกรรมการควบคุมที่
ปฏิบัติอยู่จริงสามารถ
ลดความเสี่ยงได้ใน
ระดับหนึ่งแต่ยังไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ 

 
 
  
1. นักเรียนบางส่วน
ไม่ทิ้งขยะลงถังขยะ
และไม่คัดแยกขยะ
ก่อนทิ้ง 
 

 
 

1. จัดกิจกรรมเปลี่ยนขยะ
ให้เป็นเงิน ของแต่ละสาย
ชั้น 
 

 
 
 

ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป 

นางสาวกนกวรรณ 

บุญเรือง 
 

 
 

          
 
 
 
 
 

 



แบบติดตาม ปค.5 

โรงเรียนอนุบาลล าพูน 

รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ณ วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2565 

ภารกิจตามกฎหมาย
ที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการ
ด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของ
รัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
 

ความเสี่ยง 

 
 

การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

 
 

การประเมินผล 

การควบคุม 

ภายใน 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

 
ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป 
 3.ห้องเรียนไม่
เพียงพอส าหรับ
นักเรียน 

 
  
1. การก่อสร้าง 
อาคารเรียนเพื่อ
ทดแทนหลังเดิม
ที่รื้อถอนไปล่าช้า 

 
 
1. น าห้องปฏิบัติการ 
ต่างๆและห้องสมุดมาใช้
เป็นห้องเรียน  
 

 
 

กิจกรรมการควบคุมที่
ปฏิบัติอยู่จริงสามารถลด
ความเสี่ยงได้ในระดับ
หนึ่งแต่ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

 
 

1. การก่อสร้าง 
อาคารเรียนเพื่อทดแทน
หลังเดิมที่รื้อถอนไป 
ล่าช้า 

 
 
1. น าห้องปฏิบัติการ 
ต่างๆและห้องสมุดมา
ใช้เป็นห้องเรียน  
 
 
 
 

 
 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
นางสาวกนกวรรณ 
บุญเรือง 

 

                                                                                                                                                                 .  
                         (นายวรเชษฐ์     จันทร์ภิรมย์) 
                    ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลล าพูน 

 



 
 
         
   

    ประกาศโรงเรียนอนุบาลล าพูน 
    เรื่อง  มาตรการประหยัดพลังงานโรงเรียนอนุบาลล าพูน 

.................................................. 
 ตามท่ีโรงเรียนอนุบาลล าพูน  ได้ก าหนดให้ คณะคร ูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ด าเนินการ

ประหยัดพลังงาน ภายในโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการประหยัดพลังงานของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน พ้ืนฐาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของคณะครู บุคลากร และนักเรียน มีรายละเอียด ดังนี้ 

  1. มาตรการประหยัดไฟฟ้า 

                          1.1 ภายในห้องเรียนต่าง ๆ 
                             1.1.1 ปิดสวิตซ์ไฟ และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิกใช้งาน 
                             1.1.2 เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศให้ปิดประตู หน้าต่างให้สนิทและให้ตั้งอุณหภูมิไม่ต่ ากว่า 25 
- 26 องศาเซลเซียส โดยเปิดตั้งแต่ 10.00 น. - 15.30 น. 
                             1.1.3 ปิดไฟทุกดวง ปิดพัดลม และปิดเครื่องปรับอากาศในช่วงพักกลางวันหรือในชั่วโมงท่ีไม่ 
มีการเรียนการสอนในห้องเรียนนั้น ๆ  
                             1.1.4 ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ทุกครั้งที่เลิกสอน 
                             1.1.5 ตรวจสอบการปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า พร้อมทั้งถอดปลั๊กให้เรียบร้อยทั้งในห้องเรียน และ 
นอกห้องเรียนก่อนกลับบ้าน 
                            1.1.6 ห้องไหนที่ไม่ได้ปิดไฟกับพัดลมก่อนเลิกเรียนจะโดนตัดคะแนนห้องเรียนสะอาด 
                         1.2 ห้องพักครูและห้องส านักงาน 
                            1.2.1 ปิดสวิตซ์ไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิกใช้งาน 
                            1.2.2 เปิดเครื่องปรับอากาศให้ปิดประตูหน้าต่างให้สนิทและให้ตั้งอุณหภูมิไม่ต่ ากว่า 25 - 26 
องศาเซลเซียส โดยเปิดตั้งแต่ 10.00 น. - 15.30 น. และปิดช่วงพักเท่ียง 12.00 น. – 13.00 น. หากไม่มีผู้อยู่
ปฏิบัติงาน 
                            1.2.3 วันหยุด การอยู่เวรยาม หรือท างานนอกเวลาราชการ ให้เปิดพัดลมแทนการเปิดใช้ 
เครื่องปรับอากาศ  
                            1.2.4 ให้ปิดไฟทุกดวง และปิดเครื่องปรับอากาศเม่ือไม่มีครูหรือบุคลากรท างาน 
ในห้องนั้นๆ 
                            1.2.5 ตั้งระบบคอมพิวเตอร์ให้เป็นแบบพักหน้าจอ เมื่อไม่ได้ใช้งาน (ไม่ต้องใช้ภาพเคลื่อนไหว) 
                            1.2.6 ตรวจสอบการปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด พร้อมทั้งถอดปลั๊กให้เรียบร้อยก่อนกลับบ้าน  

1.3 บริเวณอ่ืน ๆ ภายในโรงเรียน 
                          1.3.1 การเปิด-ปิดไฟภายในบริเวณโรงเรียนทั้งหมดให้เปิดเท่าท่ีจ าเป็นเท่านั้น 
                          1.3.2 การใช้ไฟในที่ประชุม ให้เปิดไฟเฉพาะช่วงการประชุม เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม ให้ปิดไฟ 
และให้เลือกขนาดห้องประชุมให้เหมาะกับจ านวนผู้เข้าประชุม 
                          1.3.3 การเปิด เครื่องปรับอากาศในห้องประชุมให้เปิดก่อนเริ่มประชุม 10 – 15 นาที และเมื่อ
เสร็จสิ้นการประชุมขอให้ปิดเครื่องปรับอากาศทันที 

   



 

2. มาตรการประหยัดน้ า 
      2.1 หากพบเห็นอุปกรณ์ ระบบน้ าประปาช ารุดหรือเกิดรอยรั่ว ให้ท าการแจ้งฝ่ายอาคารสถานที่ 

ซ่อมบ ารุงทันที  
     2.2  ปิดก๊อกน้ าให้สนิทเมื่อเลิกใช้ 
     2.3  มีการรวบรวมเศษอาหารและน าไปก าจัดถูกวิธี เพ่ือป้องกันการอุดตันของท่อน้ า 
     2.4 ใช้น้ าประปาอย่างประหยัด ปิดก๊อกน้ าในระหว่างฟอกสบู่ที่มือหรือแปรงฟัน 
     2.5 ใช้ไม้กวาดในการกวาดพื้นแทนการใช้น้ าฉีดเพ่ือท าความสะอาด 
     2.6 ใช้น้ าจากการช าระล้างเพ่ือรดน้ าต้นไม้แทนการใช้น้ าประปาโดยตรง 

 
   ประกาศ  ณ   วันที่    16    พฤษภาคม  พ..ศ. 2565 
 

                               
                   (นายวรเชษฐ์   จันทร์ภิรมย์) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลล าพูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

การใช้พลังงานทดแทน 
ติดตั้งแผงโซลาเซลล์เพื่อผลติกระแสไฟฟ้า 

 
 

น้ าตกพลังงานแสงอาทิตย์ 
 

 

 
 
 

 
 



 
 
 

แสงสว่างจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
 

 
 

   

 

 

 



กิจกรรมเปลี่ยนขยะใหเ้ป็นเงิน 
โรงเรียนอนุบาลล าพูน 

 

 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

 


