
  แบบ   ปย. ๑ 
 
 

ชื่อส่วนงานย่อย:  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ  วันที่   ๓๐   เดือน  กันยายน   พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    ๑.๑ งานบริหารการศึกษา 
       ๑) กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 
  - บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาดความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการ
จัดท าแผนการจัดประสบการณ์  และการจัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กให้เหมาะสมตามวัย 
        ๒) กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาด้านการศึกษา 
  - บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องขาดความรู้ในการจัดท าแผนพัฒนาด้าน
การศึกษา 
๒. การประเมินความเสี่ยง 
   งานบริหารการศึกษา 
       ๑) กิจกรรมการพัฒนา 
   - บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ศึกษาท าความเข้าใจกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในการจัดท า
แผนการจัดประสบการณ์และการจัดกิจกรรมเรียนรู้ของเด็ก 
       ๒) กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาด้านการศึกษา 
   - ประสานงานกับฝ่าย นโยบายและแผนเพ่ือการปฏิบัติงานที่
ถูกต้องตามระเบียบและเกิดประสิทธิภาพ 
๓. กิจกรรมควบคุม 
   กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร  ส่งเสริมให้บุคลากรที่เป็นพนักงาน
จ้างต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก  ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้ารับการอบรม
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์  และการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กให้เหมาะสมตามวัย 
   กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาด้านการศึกษา  กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม  มีการจัดท าแผนพัฒนาด้านการศึกษาแต่ยัง
ไม่ครบสมบูรณ์ และขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผนพัฒนา
ด้านการศึกษา จึงจัดให้มีการเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการจัดท า
แผนการศึกษา  และเพ่ิมศักยภาพของบุคลากร 
 

ผลการประเมิน 

 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้แบ่งโครงสร้าง
และการปฏิบัติงานออกเป็น ๔ งานแต่งานในการบริหาร
ความเสี่ยง  มี ๒ งาน คือ   งานบริหารการศึกษา และ
งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  จากการ
วิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ.๒๕๔๔ พบความเสี่ยงในภารกิจ ๑ งาน  คือ งาน
บริหารการศึกษา  
การควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว   คือ 

งานบริหารการศึกษา 
       ๑) ส่งเสริมให้บุคลากรที่เป็นพนักงานจ้างต าแหน่ง
ผู้ดูแลเด็ก  ในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเข้ารับการอบรม
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์  และการจัด
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กให้เหมาะสม
ตามวัย 
๒) จัดให้มีการเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการจัดท าแผนการ
ศึกษา  และเพ่ิมศักยภาพของบุคลากร 
       แต่การควบคุมความเสี่ยงดังกล่าวยังไม่เพียงพอจึง
ต้องด าเนินการจัดท าแผนการปรับปรุงเพ่ือควบคุมความ
เสี่ยงเพ่ิมเติมจากการควบคุมที่มีอยู่ดังนี้  จัดโครงการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
บุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ 
 
 



 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

 
 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
      - การติดตามข้อมูลข่าวสารหลักสูตรการอบรมทางอินเตอร์เน็ต  
ท าให้สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลา 
 
๕. การติดตามและประเมินผล 
  ผู้บังคับบัญชา  ก ากับ ดูแล  ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติตาม
ระเบียบอย่างเคร่งครัด 
 

 
        
ผลการประเมิน 
 

      การควบคุมที่มีอยู่ มีความเหมาะสม และเพียงพอ 
โดยการแต่งตั้งให้บุคลากร  ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละงานแต่
ละโครงการ เพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบ  ก ากับดูแลและให้
งานบรรลุวัตถุประสงค์    
โดยผลการปรับปรุงควบคุม    อยู่ในระดับที่น่าพอใจ  
คือ  การส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดได้รับการฝึกอบรม
และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพ่ือน าความรู้มาพัฒนาใน
การปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง ทั้งงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
และง านของกองการศึ กษาฯ    ทั้ ง นี้ เ พ่ื อ ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ ต่อไป 

 
 

  
 
 
สรุปผลการประเมิน 

 

 จากการวิเคราะห์ส ารวจและประเมินผลการควบคุมความเสี่ยงของ  กองการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม  ซึ่งมี โครงสร้างการควบคุมภายในครบ  ๕  องค์ประกอบของการควบคุมภายในหรือการควบคุม
เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายนของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  มีการควบคุมที่เพียงพอและมี
ประสิทธิผลตามสมควร  อย่างไรก็ตามมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงการควบคุมภายใน  คือ   
งานบริหารการศึกษา  ๑) กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร  ๒) กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาด้านการศึกษา 
 
 

ชื่อผู้รายงาน........... .................. ........................... 
             (นางวิไลลักษณ์    จิตอ่อง) 

          ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 
         วันที่    ๒๙    ตุลาคม  ๒๕๖๔ 

 
 
 



 

 



ชื่อส่วนงานย่อย:  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  

ส าหรับสิ้นสุดวันที่   ๓๐   กันยายน   พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
(๑) 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 
 
 

(๒) 

การประเมิน 
ผลการควบคุม 

 
(๓) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 
 

(๔) 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
(๕) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
(๖) 

หมายเหตุ 
 
 

(๗) 
๑.งานบริหารการศึกษา 
  ๑.๑ กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 
วัตถุประสงค์ 
 - เพื่อพัฒนาบุคลากรในศูนย์พัฒนา
เด็ก เล็ก   ให้ปฏิ บัติ ง านได้อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ 
๑.๒ กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาด้าน
การศึกษา 
วัตถุประสงค์ 
 - เพื่อจัดท าแผนพัฒนาด้านการศึกษา  
เป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพด้าน
การศึกษา 
 

๑. งานบริหารการศึกษา  
๑) งานบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ศึกษาท าความเข้าใจกับหลักสูตร
การศึกษา ปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐  ใน
การจัดท าแผนการจัดประสบการณ์
และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ
เด็ก 
๒) ประสานงานกับฝ่าย นโยบายและ
แผนเพื่อการปฏิบัติงานท่ีถูกต้องตาม
ระเบียบและเกิดประสิทธิภาพ  
 

๑. งานบริหารการศึกษา  
๑) บุคลากรที่เป็นพนักงานจ้าง
ต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก  ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กยังขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการ
จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ 
และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กให้
เหมาะสมตามวัย 
๒) การจัดท าแผนพัฒนาด้าน
การศึกษา กองการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม  มีการ
จัดท าแผนพัฒนาด้าน การศึกษา
แต่ยังไม่ครบ สมบูรณ์ และขาด
ความรู้ ความเข้าใจในการท า
แผนพัฒนาด้านการศึกษา 

๑. งานบริหารการศึกษา 
ความเสี่ยง  
 - การจัดการศึกษาหลักสูตร
ปฐมวัยยังไม่ได้มาตรฐาน 
ปัจจัยเสี่ยง 
๑. บุคลากรท่ีเป็นพนักงานจ้าง
ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักสูตรปฐมวัย ส่งผลให้งาน
ล่าช้า อาจเกิดความเสียหายได้ 
๒. บุคลากรในกองการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม ขาดการ
ประสานงานกับหน่วยงาน ท่ี
เกี่ยวข้อง  ส่งผลให้งานล่าช้า 
อาจเกิดความเสียหายได้ 

๑) ส่งเสริมให้บุคลากร  ใน ศพด.เข้า
รับการอบรมหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับ
การจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ 
และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
พั ฒ น า ก า ร เ รี ย น รู้ ข อ ง เ ด็ ก ใ ห้
เหมาะสมตามวัย 
 ๒).บรรจุโครงการลงในแผนและตั้ง
ง บประมาณ ในการด า เ ดิ น ง าน 
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่ม  ประสิทธิภาพของบุคลากร  
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ 

 

๓๐ กันยายน  ๒๕๖๔  
- กองการศึกษา / ผู้ ท่ี
ได้รับหมาย 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชื่อผู้รายงาน........... .................. ........................... 
          (นางวิไลลักษณ์    จิตอ่อง) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 
วันที่     ๒๙   ตุลาคม  ๒๕๖๔ 

แบบ ปย.๒ 



 

 



                                                                                                            แบบ   ปค.๔ 
 

 

ชื่อส่วนงานย่อย:  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด ณ  วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    ๑.๑ งานบริหารการศึกษา 
       ๑) กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 
  - บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาดความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการ
จัดท าแผนการจัดประสบการณ์  และการจัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กให้เหมาะสมตามวัย 
        ๒) กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาด้านการศึกษา 
  - บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องขาดความรู้ในการจัดท าแผนพัฒนาด้าน
การศึกษา 
๒. การประเมินความเสี่ยง 
   งานบริหารการศึกษา 
       ๑) กิจกรรมการพัฒนา 
   - บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ศึกษาท าความเข้าใจกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในการจัดท า
แผนการจัดประสบการณ์และการจัดกิจกรรมเรียนรู้ของเด็ก 
       ๒) กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาด้านการศึกษา 
   - ประสานงานกับฝ่าย นโยบายและแผนเพ่ือการปฏิบัติงานที่
ถูกต้องตามระเบียบและเกิดประสิทธิภาพ 
๓. กิจกรรมควบคุม 
   กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร  ส่งเสริมให้บุคลากรที่เป็นพนักงาน
จ้างต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก  ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้ารับการอบรม
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์  และการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กให้เหมาะสมตามวัย 
   กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาด้านการศึกษา  
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีการจัดท าแผนพัฒนาด้าน
การศึกษาแต่ยังไม่ครบสมบูรณ์ และขาดความรู้ความเข้าใจในการ
จัดท าแผนพัฒนาด้านการศึกษา จึงจัดให้มีการเข้าร่วมอบรมเก่ียวกับ
การจัดท าแผนการศึกษา  และเพ่ิมศักยภาพของบุคลากร 

ผลการประเมิน 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้แบ่งโครงสร้าง
และการปฏิบัติงานออกเป็น ๔ งานแต่งานในการบริหาร
ความเสี่ยง  มี ๒ งาน คือ   งานบริหารการศึกษา และ
งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  จากการ
วิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ.๒๕๔๔ พบความเสี่ยงในภารกิจ ๑ งาน  คือ งาน
บริหารการศึกษา  
การควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว   คือ 

งานบริหารการศึกษา 
       ๑) ส่งเสริมให้บุคลากรที่เป็นพนักงานจ้างต าแหน่ง
ผู้ดูแลเด็ก  ในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเข้ารับการอบรม
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์  และการจัด
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กให้เหมาะสม
ตามวัย 
       ๒) จัดให้มีการเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการจัดท า
แผนการศึกษา  และเพ่ิมศักยภาพของบุคลากร 
       แต่การควบคุมความเสี่ยงดังกล่าวยังไม่เพียงพอจึง
ต้องด าเนินการจัดท าแผนการปรับปรุงเพ่ือควบคุมความ
เสี่ยงเพ่ิมเติมจากการควบคุมที่มีอยู่ดังนี้  จัดโครงการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ
บุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ 
 



 
-๒- 

 
  
 
ผลการประเมินโดยรวม(๕) 

 

 จากการวิเคราะห์ส ารวจและประเมินผลการควบคุมความเสี่ยงของ  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ซึ่งมี 
โครงสร้างการควบคุมภายในครบ  ๕  องค์ประกอบของการควบคุมภายในหรือการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภาย
นของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร  อย่างไรก็ตามมีจุดอ่อนที่ต้อง
ปรับปรุงการควบคุมภายใน  คือ   
งานบริหารการศกึษา  ๑) กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร  ๒)กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาด้านการศึกษา 
 
 

ชื่อผู้รายงาน........... .................. ........................... 
             (นางวิไลลักษณ์    จิตอ่อง) 

          ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 
         วันที่    ๒๙    ตุลาคม  ๒๕๖๔ 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
      - การติดตามข้อมูลข่าวสารหลักสูตรการอบรมทางอินเตอร์เน็ต  
ท าให้สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลา 
 
๕. การติดตามและประเมินผล 
  ผู้บังคับบัญชา  ก ากับ ดูแล  ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติตาม
ระเบียบอย่างเคร่งครัด 
 

 
        
 
ผลการประเมิน 
 

      การควบคุมที่มีอยู่ มีความเหมาะสม และเพียงพอ 
โดยการแต่งตั้งให้บุคลากร  ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละงานแต่
ละโครงการ เพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบ  ก ากับดูแลและให้
งานบรรลุวัตถุประสงค์    
โดยผลการปรับปรุงควบคุม    อยู่ในระดับที่น่าพอใจ  
คือ  การส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดได้รับการฝึกอบรม
และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพ่ือน าความรู้มาพัฒนาใน
การปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง ทั้งงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
และง านของกองการศึ กษาฯ    ทั้ ง นี้ เ พ่ื อ ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ ต่อไป 

 
 



 
 
 
 
 



แบบ ปค.๕ 

ชื่อส่วนงานย่อย:  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ส าหรับสิ้นสุดวันที่   ๓๐   กันยายน   พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 

 
ภารกิจตามกฎมายที่จัดตั้งหน่วยงาน

ของรัฐหรืภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วตัถุประสงค์ 

ความส่ียง การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๑.งานบริหารการศึกษา 
  ๑.๑ กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 
วัตถุประสงค์ 
 - เพื่อพัฒนาบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  ให้ปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๑.๒ กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาด้าน
การศึกษา 
วัตถุประสงค์ 
 - เพื่อจัดท าแผนพัฒนาด้านการศึกษา  
เป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพด้าน
การศึกษา 
 

๑) บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขาดความเชี่ยวชาญในการ 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดท า
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
 

๒) บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขาดความเชี่ยวชาญในการ 
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
 

๑. งานบริหารการศึกษา  
๑) งานบุคลากรในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ศึกษาท าความเข้าใจกับ
หลักสูตรการศึกษา ปฐมวัย พ.ศ. 
๒๕๖๐  ในการจัดท าแผนการจัด
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ แ ล ะ ก า ร จั ด
กิจกรรมการเรียนรู้ของเด็ก 
๒) ประสานงานกับฝ่าย นโยบาย
และแผนเพื่อการปฎิบัติงานที่
ถูกต้องตามระเบียบและเกิด
ประสิทธิภาพ  
 

๑. งานบรหิารการศึกษา  
๑) บุคลากรที่เป็นพนักงานจ้าง
ต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก  ในศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กยังขาดความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบั
หลักสูตรการจัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์ และการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก
ให้เหมาะสมตามวยั 
๒) การจัดท าแผนพัฒนาดา้น
การศึกษา กองการศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม  มีการจัดท า
แผนพัฒนาด้าน การศึกษาแต่ยังไม่
ครบ สมบูรณ์ และขาดความรู้ ความ
เข้าใจในการท าแผนพัฒนาด้าน
การศึกษา 

๑. งานบรหิารการศึกษา 
ความเสี่ยง  
 - การจัดการศึกษาหลักสูตร
ปฐมวัยยังไม่ได้มาตรฐาน 
ปัจจัยเสี่ยง 
๑. บุคลากรที่เป็นพนักงานจ้าง
ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักสูตรปฐมวัย ส่งผลให้งาน
ล่าช้า อาจเกิดความเสียหายได้ 
๒. บุคลากรในกองการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม ขาดการ
ประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  ส่งผลให้งานล่าช้า 
อาจเกิดความเสียหายได้ 

๑) ส่งเสริมให้บุคลากร  ใน 
ศพ ด . เ ข้ า รั บ ก า ร อ บ ร ม
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการ
จั ด ท า แ ผ น ก า ร จั ด
ประสบการณ์ และการจัด
กิ จ ก ร ร ม ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กให้
เหมาะสมตามวัย 
 ๒).บรรจุโครงการลงในแผน
และตั้งงบประมาณในการด า
เดินงาน โครงการฝึกอบรม
และศึกษาดู งานเพื่อ เพิ่ ม  
ประสิทธิภาพของบุคลากร  
ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  
๒๕๖๓ 

๓๐ กันยายน  ๒๕๖๔  
กองการศึกษา / ผู้ที่
ได้รับหมาย 
 

 
 

 

ชื่อผู้รายงาน........... .................. ........................... 
          (นางวิไลลักษณ์    จิตอ่อง) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 
วันที่   ๒๙     ตุลาคม  ๒๕๖๔ 



 
 


