
แบบ ปค.1 
 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(ระดับหน่วยงานของรัฐ) 

 

เรียน   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  
 

โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา     ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ส าหรับปี
สิ้นสุด  วันที่ 30 เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2562   ด้วยวิธีการที่หน่วยงานก าหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ   การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายในด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เก่ียวกับการเงิน และไม่ใช่การเงิน      
ที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงาน 

จากผลการประเมินดังกล่าว  โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา   เห็นว่า การควบคุมภายใน 
ของหน่วยงานมีความเพียงพอ  ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง   และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า    
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561   ภายใต้การก ากับ
ดูแลของ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
 
                                                          ลายมือชื่อ...................................................  
                           (นายเจตพงศ์   กิตติพร)  
         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา 
                                                   วันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน
ถัดไป สรุปได้ดังนี ้

 

                  1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ท่ีต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  
                      1.1 นักเรียนบางส่วนไม่ค่อยสนใจในการเรียน ไม่ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม  รอให้ครูสอนใน
ห้องเรียนเพียงอย่างเดียว 
                      1.2 โรงเรียนมีบุคลากรต่ ากว่าเกณฑ์ และขาดครทูี่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น  คณิตศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ   คอมพิวเตอร์   การศึกษาพิเศษ  

 1.3  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ ต้องท างานซึ่งท าให้ไม่มีเวลาดูแลเรื่องการเรียนของนักเรียนขณะ  
อยู่ที่บ้าน 

1.4  อาคารเรียน  อาคารโรงอาหาร  และห้องน้ านักเรียนเก่า  ช ารุด ทรุดโทรม  เป็น 
อันตรายต่อครูและนักเรียน 

1.5  ห้องสมุดมีหนังสือ และสื่อเทคโนโลยี ไม่เพียงพอ 
 
 

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน  
        2.1 โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดหาสื่อ ICT ต่างๆ เพิ่มเติม 
สอนซ่อมเสริมให้นักเรียนที่เรียนอ่อน  

  2.2 ขอความร่วมมือจากชุมชนในการบริจาค เพื่อใช้ในการจ้างครูอัตราจ้างมาช่วยสอน     
  2.3 ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองให้ดูแลในเรื่องการเรียน  การท าการบ้าน การอ่าน 

หนังสือเพ่ิมเติม 
  2.4  ท าเรื่องเสนอขอรื้อถอนอาคารต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
  2.5  จัดท าโครงการปรับปรุงห้องสมุดของโรงเรียน  โดยของบสนับสนุนจากหน่วยงาน

ต่างๆ 
  



แบบ  ปค.4 

 

โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด  ณ  วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.2562 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

          โรงเรียนมีการสร้างบรรยากาศของการ

ควบคุมเพ่ือให้เกิดทัศนคติที่ดีและเข้าใจถึง

ความส าคัญของการควบคุมภายใน ส่งเสริมสนับสนุน

โดยมีการเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน  เพ่ือพัฒนา

บุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านนี้โดยตรง  มีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการ  ระบุขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ 

มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล 

 

 

สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในของโรงเรียนบ้าน

พระคือหนองโพธิ์วิทยา มีความเหมาะสมและมีส่วน

ส่งผลท าให้ระบบการควบคุมภายในของโรงเรียนมี

ประสิทธิผลสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กระทรวง 

การคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ

ควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2561  

มีการก าหนดขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบให้

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแต่ละต าแหน่งไว้อย่างชัดเจน 
2.  การประเมินความเสี่ยง 

มีการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

ที่ชัดเจนในการประเมินความเสี่ยงที่สอดคล้องและ

เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์  ภารกิจ  และเป้าประสงค์ 

ของโรงเรียน ก าหนดไว้อย่างเหมาะสม  มีการระบุ

ความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 

ที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและการบรรลุผล

ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 

 

 

 โรงเรียนบ้าน พระคือหนองโพธิ์วิทยา   มีการติดตาม

และประเมินความเสี่ยงระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนใน

อนาคตจากปัจจัยต่าง ๆ เพ่ือหาแนวทางป้องกัน เพ่ือ

จัดการบริหารกับความเสี่ยงต่างๆ  ที่เกิดจากการ

ปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

3. กิจกรรมการควบคุม 
 



โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา 

มีแนวทางในการจัดกิจกรรมการควบคุมและวิธี

ปฏิบัติงานที่ท าให้มั่นใจว่าเมื่อน าไปปฏิบัติแล้ว 

จะเกิดผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ก าหนดไว้   

ระบบการควบคุมภายในชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็น 

ความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิด

ความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้ส าเร็จ 

ตามวัตถุประสงค ์

 

ในภาพรวมมีการจัดกิจกรรมควบคุมที่ 

เหมาะสมเกิดผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  

โดยโรงเรียนก าหนดให้จัดกิจกรรมควบคุมเป็น 

ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ  และมีการ

ก ากับดูแลติดตามและประเมินผล 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 

โรงเรียน มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงานที่เหมาะสมและมีการสื่อสารไปยังฝ่าย

บริหาร และผู้ที่เก่ียวข้องได้รับข้อมูลสารสนเทศ 

ที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความ

รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และ

บรรลุวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 

 

มีข้อมูลสารสนเทศทีส่ามารถใช้งานได้อย่างครอบคลุม 

ทั้งการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ 

ฐานข้อมูลรายงานการประเมินผลการแลก 

เปลี่ยน เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน

ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  สะดวกต่อผู้ใช้   

และผู้บริหารส าหรับใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศ 

ที่ช่วยในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

 
5. กิจกรรมการติดตามผล 

โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา 

มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและ 

การปฏิบัติงาน เพื่อติดตามการปฏิบัติงานตามระบบ

 

มีระบบการติดตามประเมินผลและรายงาน 

ผลการปฏิบัติงานด้วยระบบ PDCA โดยผู้บริหาร

สามารถติดตามผลการปฏิบัติงานของระบบควบคุม



การควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและให้เป็นระบบ 

ส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานของโรงเรียน 

และน าผลการติดตามประเมินผลมาปรับปรุงพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง 

ภายในได้อย่างต่อเนื่อง มีการจัดท ารายงานผลการ

ประเมินเป็นฐานข้อมูล เพ่ือเป็นข้อมูลสารสนเทศ 

ในการก าหนดแผนปฏิบัติงานการปรับปรุงพัฒนา 

ในปีงบประมาณต่อไป 

 

 

ผลการประเมินโดยรวม 

 โรงเรียนบ้าน พระคือหนองโพธิ์วิทยา   มีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง 5  

องค์ประกอบ  สรุปโดยภาพรวม พบว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ

หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2561  ก าหนด มีระบบการควบคุมที่

เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามยังมีองค์ประกอบการควบคุมบางประเด็นที่พบว่า 

ยังมีจุดอ่อนอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งจะต้องปรับปรุงกิจกรรมการควบคุม เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลยิ่งขึ้น และก าหนดวิธีการหรือแผนการปรับปรุง การควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อไป 

 

 

(ลงชื่อ)................... .................................... 

     (นายเจตพงศ์  กิตติพร) 

                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา 

วันที่  26 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.2562 
  



แบบ ปค. 5 
โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2562 

(๓) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ

รัฐหรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงาน

ของรัฐ/วัตถุประสงค ์

(๔) 
ความเสี่ยง 

(๕) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

(๖) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(๗) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(๘) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(๙) 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ของนักเรียน 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือหามาตรการเพ่ิมเติมในการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ของนักเรียน 
 

1. ผลการเรียนของนักเรียน
ปีการศึกษา 2561  และ
ผลการสอบ O-NET  ปีการ 
ศึกษา 2561  ของโรงเรียน
ต่ ากว่าระดับเขตพ้ืนที่และ
ระดับชาติ   ซึ่งท าให้มี 
ความเสี่ยงที่ผลการจัด
การศึกษาของโรงเรียน 
จะไม่ประสบผลส าเร็จตาม 
เป้าหมายของโรงเรียน 
2. โรงเรียนมีครูและ
บุคลากรไม่เพียงพอ 
3. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มี
ฐานะยากจน  ต้องไปท างาน
ต่างถ่ิน นักเรียนต้องอยู่กับ 
ปู่ย่าตายาย  ขาดการเอา 
ใจใส่ในการเรียนของบุตร
หลาน 
 

1. โรงเรียนจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ มีการใช้สื่อ 
ICT ต่างๆ มาช่วยใน
การเรียนวิชาต่างๆ  
จัดกิจกรรมการเรียน
พิเศษเพ่ิมเติมในวิชา
หลัก และสอนซ่อม
เสริมให้นักเรียนที่เรียน
อ่อน  
2. โรงเรียนได้ใช้เงิน
รายได้ของสถานศึกษา
และเงินจากการบริจาค 
ในการจ้างครูอัตราจ้าง
มาช่วยสอน เพ่ือให้
โรงเรียนมีบุคลากรที่
เพียงพอ    
 

กิจกรรมการ
ควบคุมท่ีปฏิบัติ
อยู่  สามารถลด
ความเสี่ยงได้ 
ในระดับหนึ่ง  
แต่ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
ที่ตั้งไว้ 

1. นักเรียนบางส่วน
ไม่ค่อยสนใจในการ
เรียน  ไม่ศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเติม รอให้
ครูสอนในห้องเรียน
เพียงอย่างเดียว 
2. โรงเรียนขาดครูที่
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
เช่น  คณิตศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ  
3. ผู้ปกครองส่วน
ใหญ่ ต้องท างาน  
ซึ่งท าให้ไม่มีเวลา 
ดูแลเรื่องการเรียน
ของนักเรียนขณะ 
อยู่ที่บ้าน 
 

1. โรงเรียนจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ จัดหาสื่อ 
ICT ต่างๆ เพิ่มเติม 
สอนซ่อมเสริมให้
นักเรียนที่เรียนอ่อน  
2. ขอความร่วมมือจาก
ชุมชนในการบริจาค 
เพ่ือใช้ในการจ้างครู
อัตราจ้างมาช่วยสอน     
3. ขอความร่วมมือจาก
ผู้ปกครองให้ดูแลใน
เรื่องการเรียน  การท า
การบ้าน การอ่าน
หนังสือเพ่ิมเติม 
 

โรงเรียนบ้าน 
บ้านพระคือ
หนองโพธิ์วิทยา 
 
 
 
 
 
 
 

 



           แบบ ปค. 5 
โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2561 

(๓) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ

ตามแผนการด าเนินการ 
หรือภารกิจอ่ืนๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(๔) 
ความเสี่ยง 

(๕) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

(๖) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(๗) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(๘) 
การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 

(๙) 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

 4. อาคารเรียนและ
อาคารประกอบช ารุด
ทรุดโทรม  
5.ห้องสมุดมีหนังสือไม่
เพียงพอ  สื่อเทคโนโลยี
ไม่ทันสมัย 
 

3. ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองให้
ดูแลในเรื่องการเรียน  การท าการบ้าน 
การอ่านหนังสือ ขณะอยู่ที่ 
บ้าน 
4. เสนอขอรื้อถอนอาคารที่ช ารุดทรุด
โทรม และขอจัดตั้งงบประมาณสร้าง
อาคารทดแทน 
5. โรงเรียนได้จัดหาหนังสือเพ่ิมเติม 
และจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการ
สืบค้นความรู้ของนักเรียน 

 4. โรงเรียนยังคง
ใช้อาคารเรียน
และอาคาร
ประกอบที่ช ารุด
ทรุดโทรม 
เนื่องจากยังไม่มี
อาคารทดแทน 
5. หนังสือ และ
คอมพิวเตอร์เพื่อ
ใช้ในการสืบค้น
ความรู้ของ
นักเรียนยังไม่
เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

4. เสนอจัดตั้ง
งบประมาณเพ่ือ
ก่อสร้างอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบ 
5. จัดหาหนังสือ 
และคอมพิวเตอร์
เพ่ือใช้ในการ
สืบค้นความรู้ของ
นักเรียนเพิ่มเติม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           ลายมือชื่อ ........................... .................. 
                      (นายเจตพงศ์  กิตติพร) 
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา 
               วันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 



 

 

โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา 

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ณ วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 

กระบวนการปฏิบัติงาน/

โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานท่ี

ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ

การควบคุม 

(1) 

 

ความเสี่ยงท่ีมีอยู ่

(2) 

งวด/เวลาที่พบ

จุดอ่อน 

(3) 

 

การปรับปรุงการควบคุม 

(4) 

 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

 

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น 

(6) 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือหามาตรการเพ่ิมเติมใน
การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน 

 

1.นักเรียนบางส่วน 
ไม่ค่อยสนใจในการเรียน  
ไม่ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 
รอให้ครูสอนในห้องเรียน
เพียงอย่างเดียว 
2. โรงเรียนขาดครูที่
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น  
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คอมพิวเตอร์  การศึกษา
พิเศษ 
3.ผู้ปกครองส่วนใหญ่ ต้อง
ท างาน ซึ่งท าให้ไม่มีเวลา
ดูแลเรื่องการเรียนของ
นักเรียนขณะอยู่ที่บ้าน 
 

 

งวดสิ้นสุด 

30 ก.ย. 62 

 

1. โรงเรียนจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ จัดหาสื่อ ICT ต่างๆ 
เพ่ิมเติมสอนซ่อมเสริมให้
นักเรียนที่เรียนอ่อน 
2.ขอความร่วมมือจาก
ชุมชนในการบริจาค เพื่อใช้
ในการจ้างครูอัตราจ้างมา
ช่วยสอน     
3. ขอความร่วมมือจาก
ผู้ปกครองให้ดูแลในเรื่อง
การเรียน การท าการบ้าน 
การอ่านหนังสือเพ่ิมเติม 
 

 

30  ก.ย. 63 

ผู้บริหาร ครูและ

บุคลากร 

ทุกคน 

 

 

 

จากการก ากับติดตามและสอบถามพบว่า 
นักเรียนบางส่วน ยังไม่ค่อยสนใจในการเรียน  
ไม่ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม รอให้ครูสอนใน
ห้องเรียนเพียงอย่างเดียวโรงเรียนขาดครู 
ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น  คณิตศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ  คอมพิวเตอร์  การศึกษาพิเศษ 
ผู้ปกครองส่วนใหญ่ดูแลเรื่องการเรียนของ
บุตรหลานขณะอยู่ที่บ้านมากขึ้นอาคารเรียน
และอาคารประกอบยังไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ห้องสมุดโรงเรียนมีหนังสือยังไม่เพียงพอและ
ขาดความทันสมัย 
   สรุปว่าการควบคุมที่มีอยูย่ังไม่สามารถลดความ

เสี่ยงในระดับที่น่าพึงพอใจ  จึงควรจัดให้มีกิจกรรม

การควบคุมต่อไป 

 

แบบติดแบบติดตามปอ. 3 



 

 

กระบวนการปฏิบัติงาน/

โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานท่ี

ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ

การควบคุม 

(1) 

 

 

ความเสี่ยงท่ีมีอยู ่

 

(2) 

งวด/เวลาที่พบ

จุดอ่อน 

 

(3) 

 

การปรับปรุงการควบคุม 

 

 

(4) 

 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

 

(5) 

 

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น 

 

(6) 

 

4. โรงเรียนยังคงใช้อาคาร
เรียนและอาคารประกอบ
ที่ช ารุดทรุดโทรม 
เนื่องจากยังไม่มีอาคาร
ทดแทน 
5. หนังสือ และ
คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการ
สืบค้นความรู้ของนักเรียน
ยังไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ 
 

 

4. เสนอจัดตั้งงบประมาณ
เพ่ือก่อสร้างอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ 
5. จัดหาหนังสือ และ
คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการ
สืบค้นความรู้ของนักเรียน
เพ่ิมเติม 

  

 

           ลายมือชื่อ ............................................. 
            (นายเจตพงศ์  กิตติพร) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา 
           วันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 


