
กลุ่มบริหารงานชุมชน โรงเรียนบ้านลาดวิทยา จังหวัดเพชรบุรี 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะการดำเนินงานสิ้นสุด  วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 

(1) 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงานของ

รัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีสำคัญของหนว่ยงาน 

ของรัฐ/วัตถุประสงค ์

(2) 
ความเสี่ยง 

(3) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่

(4) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(5) 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

(6) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(7) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

(8) 
วิธีการติดตาม
และสรุปผลการ

ประเมิน/
ข้อคิดเห็น 

ฝ่ายชุมชน 
งานอนามัย   
วัตถุประสงค ์
1.เพื่อส่งเสรมิสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจของ
นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนเพื่อสร้าง
พฤติกรรมสุขภาพ สุขนิสัยและเจตคติที่ถูกต้อง
ทางด้านสุขภาพ 
2.เพื่อป้องกันโรคลดปจัจัยเสี่ยงและปัจจัย
สาเหตุของโรคระบาดและปญัหาสขุภาพใน
เด็กวัยเรียน ซึ่งเป็นการป้องกันและควบคุม
โรค 

3.เพื่อให้การปฐมพยาบาลเบื้องตน้และส่งต่อ
การรักษาเมื่อนักเรียนมีปัญหาเจ็บป่วยรุนแรง 
4.เพื่อส่งเสรมิภูมคิุ้มกันโรคระบาดต่างๆให้
ครอบคลมุเป้าหมายตามระดับอายุของ
นักเรียน 

 
 
 
1.นักเรียนขาดการ
ตรวจสุขภาพประจำปี
เพื่อหานักเรียนที่มี
ความบกพร่องด้าน
สุขภาพ 
2.ครูอนามัยไม่จบวุฒิ
พยาบาลโดยตรง 
3.นักเรียนไม่ตระหนัก
ถึงความสำคัญของการ
ดูแลสุขอนามัย 
4.ผู้ปกครองไม่ให้
ความสำคญัในการ
ส่งเสริมภมูิคุ้มกันโรค
ระบาดให้แก่นักเรียน 

 
 
 
1.ให้ความรู้เรื่องการ
ตรวจสุขภาพเพื่อให้
นักเรียนสามารถ
ปฏิบัติได ้
2.ให้ครูอนามัยเข้า
อบรมหลักสูตรการ
ปฐมพยาบาลเพื่อ
ความปลอดภัยในการ
ให้บริการเพิ่มขึ้น 
3.ส่งเสรมิให้ความรู้
ทางสุขภาพอนามัยใน
รายวิชาสุขศึกษา
เพิ่มขึ้น 

 
 
 
1.จัดทำบัตรบันทึก
สุขภาพและส่งเสรมิ
การออกกำลังกาย
ให้แก่นักเรียน 
2.จัดให้เจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุขจดัอบรม
การปฐมพยาบาล
เบื้องต้น 
3.จัดทำมาตรการ
หลัก 5 ประการ
ห่างไกลโควิด ล้าง
มือ สวมหน้ากาก 
เว้นระยะห่าง ทำ
ความสะอาด ไม่

 
 
 
1.นักเรียนหลายคน
ไม่มีการจดบันทึก
และบางรายทำหาย 
2.ครูอนามัยมภีาระ
งานสอนเยอะจึงไม่
สามารถให้บริการได้
ตลอดเวลา 
3.มีนักเรียนบางส่วน
ละเลยการปฏิบัติ
ตามมาตรการหลัก 
5 ประการ และมี
นักเรียนส่วนน้อยที่
ออกกำลังกายเล่น

 
 
 
1.ติดตามการบันทึก
สุขภาพและมี
คะแนนให้ใน
รายวิชาสุขศึกษา 
2.จัดทำเบอร์โทรติด
ไว้หน้าห้องพยาบาล
ให้นักเรียนที่
ต้องการใช้บริการ
ติดต่อครูอนามัยหาก
มาแล้วไม่พบท่ีห้อง 
3.ประชาสัมพันธ์
ความสำคญัของการ
ดูแลสุขภาพนักเรยีน
เน้นย้ำให้นักเรยีน

 
 
 

 
1.นางสาว
กาญจนา   
ไทรงาม 

 
2.นางสาว
ปัทมา  ตรี
สันเทียะ   

 
 
 

 
จากการตดิตาม
การบันทึกสุขภาพ
พบว่า 
1. นักเรียนมีความ
สนใจและ
ตระหนักในการ
ดูแลสุขภาพตนเอง
เพิ่มขึ้น 
2. ผู้ปกครอง
ยินยอมให้นักเรยีน
ได้รับวัคซีน
ป้องกันโควิด
เพิ่มขึ้น  
 

แบบติดตาม ปค.5 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.ประสานบคุลากร
ทางสาธารณสุขให้
ความรู้แก่ผูป้กครองใน
เรื่องการดูแล
สุขอนามัยและการ
เสรมิภูมคิุ้มกันให้กับ
นักเรียน 

แออัด และส่งเสรมิ
การออกกำลังกาย
ดูแลสุขอนามัย 
4.จัดให้มีการเสวนา
ให้ความรู้ออนไลน์
เรื่องประโยชน์ใน
การเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันโรคระบาด
ให้แก่ผู้ปกครองและ
นักเรียน 

กีฬาใส่ใจดูแล
สุขภาพอนามัย 
4.ผู้ปกครองยังไม่ให้
ความสนใจเข้าไปฟัง
การให้ความรู้
ออนไลน์จึงขาด
ความมั่นใจในการ
เสรมิสร้างภูมิคุม้กัน
ให้แก่นักเรียน 

ปฏิบัติตามมาตรการ
หลัก 5 ประการอยู่
เสมอ 
4.ประสานเจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุขให้
ความรู้เรื่องการ
เสรมิสร้างภูมิคุม้กัน
ของนักเรียน ให้แก่
ผู้ปกครอง ในวัน
ประชุมผู้ปกครอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลุ่มบริหารงานชุมชน โรงเรียนบ้านลาดวิทยา จังหวัดเพชรบุรี 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะการดำเนินงานสิ้นสุด  1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 

(1) 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงานของ

รัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีสำคัญของหนว่ยงาน 

ของรัฐ/วัตถุประสงค ์

(2) 
ความเสี่ยง 

(3) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่

(4) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(5) 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

(6) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(7) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

(8) 
วิธีการติดตาม
และสรุปผลการ

ประเมิน/
ข้อคิดเห็น 

ฝ่ายชุมชน 
งานธนาคารโรงเรียน 
วัตถุประสงค ์
1.เพื่อให้นักเรียนรู้จักการออมอย่างสม่ำเสมอ 
2.เพื่อปลูกฝังคณุลักษณะการออมเงิน 

3.เพื่อใหน้ักเรียนกำหนดตั้งจุดประสงค์ในการ
ออม 

 
 
 
1.นักเรียนช้ันม.3ทำ
การปิดบัญชีใน
จำนวนมาก 
2.นักเรียนขาดความ
ตระหนักในเรื่องของ
การออม ถอนเงินโดย
ไม่มีความจำเป็น 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1.ประสานกับครูที่
ปรึกษาในเรื่องการเปดิ
บัญชีของธนาคาร
โรงเรียน 
2.สร้างความตระหนัก
ให้นักเรียนมีความรู้ใน
เรื่อง ความพอเพียง 
ประหยดั และอดออม 
3.ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมหนา้เสาธงให้
เห็นคุณคา่และ
ความสำคญัของการ
ออมเงิน 

 
 
 
1.มีการจัดเก็บสถิต ิ
และสมุดบญัชีเงิน
ฝากธนาคาร
โรงเรียน 
2.กำกับติดตาม
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 

 
 
 
1.นักเรียนมีอัตรา
การเบิกเงินมากกว่า
ฝากเงิน 
2.นักเรียนยังไม่เห็น
คุณค่าของการออม
เงิน ถอนเงินโดยไม่
จำเป็น 
3.นักเรียนยังขาด
การออมอย่าง
สม่ำเสมอ 

 
 
 
1.ให้ความรู้จัดอบรม 
กิจกรรมส่งเสริมการ
ออมเงิน และให้
ความรู้เรื่องการเงิน 
2.มอบเกียรตบิัตร
เพื่อเป็นแรงจูงใจใน
การออม 

 
 

 
 
1.นางสาว
สมประสงค์  
เพชรสุข  

2.นางสาวณิ
ชาวรรณ 
บุญรอด 

 

 
 
 

 
จากการตดิตาม
เอกสารพบว่า 
1.มีการจัดเก็บ
ข้อมูลการฝาก-
ถอน การเปิดบัญชี
ใหมโ่ดยใช้ระบบ
สารสนเทศ 
2.ติดตามสมดุ
บัญชีเงินฝากของ
ธนาคารโรงเรียน 
3.มีการจัดเก็บ
ข้อมูล สถิติการ
ให้บริการเป็น
ปีงบประมาณ  

 

แบบติดตาม ปค.5 



กลุ่มบริหารงานชุมชน โรงเรียนบ้านลาดวิทยา จังหวัดเพชรบุรี 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะการดำเนินงานสิ้นสุด  1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 

(1) 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงานของ

รัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีสำคัญของหนว่ยงาน 

ของรัฐ/วัตถุประสงค ์

(2) 
ความเสี่ยง 

(3) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่

(4) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(5) 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

(6) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(7) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

(8) 
วิธีการติดตาม
และสรุปผลการ

ประเมิน/
ข้อคิดเห็น 

ฝ่ายชุมชน 
งานประชาสัมพนัธ ์
วัตถุประสงค ์
1.เพื่ออำนวยความสะดวกในการตดิต่อสื่อสาร 
2.เพื่อสร้างความช่ืนชม  นิยม  ศรทัธาและ
ภาพลักษณ์ทีด่ีให้เกิดขึ้นกับองค์กร 
3.เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจของ
สาธารณชน 

 
 
 
1.อุปกรณ์ด้าน
เทคโนโลยี เกิดการ
ขัดข้องในขณะ
ปฏิบัติงาน 
2.ขาดงบประมาณใน
การจัดซื้อเครื่องมือ/
อุปกรณ์สื่อสาร  
3.ระบบเทคโนโลยียัง
ไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร 
 
 
 
 

 
 
 
1.มีการจัดเก็บและ
ดูแลรักษาอยา่งเป็น
ระบบ และเป็น
ระเบียบ 
2.สนับสนุนให้
บุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรม เพื่อพัฒนา
ความรู้ และทักษะใน
การปฏิบัติงาน เพิ่ม
มากขึ้น 

 
 
 
1.แบบประเมิน
ความพึงพอใจใน
การให้บริการ 
2.ช่องทางการ
ติดต่อสื่อสาร 
 

 
 
 
1.ระบบเทคโนโลยี
ยังไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร 
 

 
 
 
1.ตรวจสอบอุปกรณ์
เทคโลโลยีและการ
สื่อสารก่อนการใช้
งาน และทำให้
พร้อมใช้งานอยู่
เสมอ 
2.ผู้มีส่วนไดส้่วนเสยี
เข้ามามสี่วนร่วมใน
การเผยแพร่ความรู้ 
ความเข้าใจ 
3.มอบหมาย
บุคลากรใหต้รง
ความสามารถ 

 
 

 
 

1.นางสาว
ญาณาทิพ  

ขุนจร 
2.นางสาว
สมประสงค์  
เพชรสุข 

 

 
 
 

 
จากการตดิตาม
เอกสารพบว่า 
1.มกีารประชุม 
ตรวจสอบอุปกรณ์ 
การจัดซื้อ เพื่อให้
พร้อมใช้งานอยู่
เสมอ 
2.ประชุม/ช้ีแจง
สรุปข้อเสนอแนะ
ช่องทางการ
ติดต่อสื่อสาร 
3. ใหผู้้มีส่วนได้
ส่วนเสยีเข้ามามี
ส่วนร่วมในการ
เผยแพรค่วามรู้ 
ความเข้าใจ 

 

แบบติดตาม ปค.5 



กลุ่มบริหารงานชุมชน โรงเรียนบ้านลาดวิทยา จังหวัดเพชรบุรี 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะการดำเนินงานสิ้นสุด  วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 

(1) 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงานของ

รัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีสำคัญของหนว่ยงาน 

ของรัฐ/วัตถุประสงค ์

(2) 
ความเสี่ยง 

(3) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่

(4) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(5) 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

(6) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(7) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

(8) 
วิธีการติดตาม
และสรุปผลการ

ประเมิน/
ข้อคิดเห็น 

ฝ่ายชุมชน 
งานโภชนาการ 
วัตถุประสงค ์
1.เพื่อส่งเสรมิโภชนาการและสุขอนามัยของ
นักเรียนโรงเรียนบา้นลาดวิทยา 
2.เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ถูก
หลักโภชนาการและได้รับสารอาหารครบ 5 
หมู ่
3.เพื่อใหน้ักเรียนมสีุขนิสัยทีด่ีในการบริโภค
อาหาร 
 

 
 
 
1.นักเรียนขาดความรู้
โภชนาการและการ
เลือกรับประทานอาหาร 
2.พื้นที่โรงอาหารมีขนาด
เล็กซึ่งเสี่ยงต่อการ
แพร่กระจายโรคต่างๆได้
ง่ายเนื่องจากมีการถอด
หน้ากากอนามัยขณะ
รับประทานอาหาร 
 
 
 
 
 

 
 
 
1.ส่งเสรมิให้ความรู้
เรื่อง อาหารและ
โภชนาการ เพื่อให้
นักเรียนสามารถเลือก
รับประทานอาหารที่
ถูกหลักโภชนาการ 
2. ใหค้วามรู้อบรมครู 
และผูป้ระกอบการ
ด้านอาหารในโรงเรียน 
เรื่องหลักสุขาภิบาล
อาหาร เพื่อใหม้ี
มาตรฐานตามเกณฑ์
งานอาหารและ
โภชนาการใน
สถานศึกษา 

 
 
 
1.การตรวจ
มาตรฐานความ
สะอาดของโรง
อาหาร ผู้ให้บริการ
อาหาร/บริเวณจุด
ขายร้านค้า/บริเวณ
โรงอาหาร ตามหลัก
สุขาภิบาล 
2.การตรวจสาร
ปนเปื้อนในอาหาร
จากสาธารณสุข 
ของผู้ให้บริการ
อาหาร และนักเรียน 
อย.น้อย โรงเรยีน
บ้านลาดวิทยา 

 
 
 
1.นักเรียนบางส่วน
ยังขาดรับประทาน
อาหารไม่ถูกหลัก
โภชนาการและไม่
ทานผักซึ่งอาจส่งผล
ให้ขาดสารอาหาร 
2.พื้นที่โรงอาหารมี
ขนาดเล็กซึ่งเสี่ยงต่อ
การแพร่กระจายโรค
ต่างๆได้ง่าย  

 
 
 
1.ให้ความรู้เรื่อง 
อาหารและ
โภชนาการ เพื่อให้
นักเรียนสามารถ
เลือกรับประทาน
อาหารที่ถูกหลัก
โภชนาการ 
2.ส่งเสรมิให้ความรู้ 
เรื่อง การปฏิบตัิตน 
ในการใช้โรงอาหาร
ร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้
นักเรียนตระหนักถึง 
ภัยและลดความ
เสี่ยงต่อการรับเช้ือ
โรค  

 
 
 

 
 
 

1.นางสาว 
วราภรณ์  
โตโสภณ  

2.นางลักษิกา 
โกยสุขโข 

 
 
 

 
จากการตดิตาม
และสรุปผลว่า 
1. นักเรียนมีความ
สนใจและ
ตระหนักในการ
เลือกรับประทาน
อาหารตามหลัก
โภชนาการ และ
สุขนิสัยที่ดีในการ
บริโภคอาหาร
เพิ่มขึ้น 
2.นักเรียนได้
รับประทานอาหาร
ที่ถูกหลัก
โภชนาการและ

แบบติดตาม ปค.5 



 
 
 
 
 

3.กิจกรรม Healthy 
Food การส่งเสรมิให้
นักเรียนรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์ 
โดยการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมหนา้เสาธง
และสื่อออนไลน ์

3.การควบคุมดูแล
จากคุณครู
ผู้รับผิดชอบ ขณะที่
นักเรียนใช้บริการใน
โรงอาหารเพื่อ
ควบคุมดูแลให้เกิด
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยทุกวัน 
 
 

ได้รับสารอาหาร
ครบ 5 หมู ่
 

 


