รายงานผลการดาเนินงานระบบควบคุมภายใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กลุ่มอานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

คานา
สำนักงำนเขตพื้น ที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๖ ได้ดำเนินกำรระบบกำรควบคุมภำยในตำม
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในสำหรับหน่วยงำนของรัฐ
พ.ศ.2561 โดยสร้ำงควำมตะหนัก ให้ควำมสำคัญ เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ รวมทั้งกำกับติดตำมกำร
ดำเนินงำนของหน่วยงำนในสังกัดอย่ ำงต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังให้ระบบกำรควบคุมภำยในเป็นกลไกสำคัญในกำร
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้เป็นไปตำมแนวทำงนโยบำยของหน่วยงำนกำรศึกษำทุกระดับ ซึ่งจะ
ทำให้กำรปฏิบัติงำนตำมบทบำท อำนำจ หน้ำที่ตำมภำระงำนทั้ง 4 ด้ำน คือด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ
ด้ ำนบริ ห ำรงำนบุ ค คล และด้ ำนบริ ห ำรทั่ ว ไป บรรลุ ต ำมเป้ ำหมำยและวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ก ำหนดไว้อ ย่ ำงมี
ประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิผลอย่ำงแท้จริง
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนระบบกำรควบคุมภำยในของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต ๓๖ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลกำรดำเนินงำนระบบกำรควบคุมภำยใน
และเป็นแนวทำงกำรพัฒนำระบบกำรควบคุมภำยในต่อคุณภำพกำรศึกษำทุกระดับ ทั้งในระดับสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ และระดับสถำนศึกษำ
ส ำนั กงำนเขตพื้ น ที่ กำรศึ กษำมั ธ ยมศึ ก ษำ เขต ๓๖ ขอขอบคุณ คณะท ำงำนและหน่ ว ยงำนที่
เกี่ยวข้องที่ให้ควำมร่วมมือและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนอย่ำงดียิ่งตลอดมำ ทำให้กำรจัดทำรำยงำนฉบับนี้สำเร็จ
บรรลุตำมวัตถุประสงค์ และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำข้อมูลและข้อเสนอแนะต่ำงๆ จะเป็นประโยชน์ในกำรปรับปรุง
พัฒนำงำนกำรควบคุมภำยในให้มีประสิทธิภำพต่อไป
กลุ่มอำนวยกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๖
19 พฤศจิกำยน 2563

สารบัญ
หน้า
บทที่ 1 บทนา
- สภำพปัญหำ
- วัตถุประสงค์
- ขอบเขตของกำรรำยงำน
บทที่ 2 เอกสารและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
- กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรกระจำยอำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
พ.ศ. 2550
- ระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินว่ำด้วยกำรกำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน
พ.ศ. 2544
- นโยบำยรัฐบำล
- หลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยใน
สำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ.2561
- ความหมาย วัตถุประสงค์ และแนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
- ควำมหมำยและวัตถุประสงค์
- แนวคิดเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยใน
- บทบาทหน้าที่ในการดาเนินงาน
บทที่ 3 วิธีดาเนินการ
บทที่ 4 ผลการดาเนินงาน
ภาคผนวก

1
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2
3
3
3
4
4
4
4
5
7
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บทที่ 1
บทนา
1. สภาพปัญหา
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ได้ประเมินผลกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำน
ด้วยวิธีกำรที่ หน่ วยงำนกำหนดซึ่งเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์
ปฏิ บั ติกำรควบคุ มภำยในส ำหรับ หน่ วยงำนของรัฐ พ.ศ.2561 โดยมี วัตถุป ระสงค์ เพื่อ ให้ ควำมมั่น ใจอย่ำง
สมเหตุส มผลว่ำ ภำรกิจ ของหน่ ว ยงำนจะบรรลุ วัตถุ ป ระสงค์ ของกำรควบคุ มภำยในด้ำนกำรด ำเนิ น งำนที่ มี
ประสิทธิผล ประสิทธิภำพด้ำนกำรรำยงำนที่เกี่ยวกับกำรเงินและไม่ใช่กำรเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลำ และโปร่งใส
รวมทั้งด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำน
ระบบกำรควบคุมภำยในของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๖ มีเป้ำหมำยสำคัญ
เพื่อต้องกำรให้นำระบบกำรควบคุมภำยในไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม โดยได้นำระบบกำรควบคุมภำยใน
ไปสอดแทรกอยู่ในภำระงำนของทุกกลุ่ม เพื่อให้กำรดำเนินงำนมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ในส่วนของ
สถำนศึกษำแม้จะมีบริบทที่แตกต่ำงกันในกำรดำเนินงำน แต่ก็มีเป้ำ หมำยเดียวกัน คือ กำรนำระบบกำรควบคุม
ภำยในไปใช้เป็นเครื่องมือในกำรส่งเสริมสนับสนุนภำระงำนทั้ง 4 ด้ำน คือ ด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำน
บริหำรงำนบุคคล และด้ำนบริหำรทั่วไป เพื่อให้กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำบรรลุตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
ของชำติ
จำกสภำพกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ สำมำรถสรุปประเด็นกำรดำเนินงำนออกเป็น 3 ด้ำน ดังนี้
1. ด้ำนกระบวนกำรดำเนินงำน
กำรดำเนินงำนตำมระบบกำรควบคุมภำยใน ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต ๓๖ ถูกต้อง เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุม
ภำยในสำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ.2561 กำรกำกับติดตำมกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
และระดับสถำนศึกษำมีกำรดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมประเมินผลระบบกำร
ควบคุมภำยใน
2. ด้ำนผลกำรดำเนินงำน
กำรจัดทำรำยงำนกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยในของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๓๖ พบว่ำกลุ่ม/หน่วยต่ำง ๆ และสถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต ๓๖ มีผลกำรดำเนินงำนโดยกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยในเป็นไปตำมรูปแบบที่กำหนด สำนักงำนเขต
พื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำมั ธ ยมศึ ก ษำ เขต ๓๖ สำมำรถจั ด ส่ ง รำยงำนกำรติ ด ตำมประเมิ น ผลกำรควบคุ ม ภำยใน
แบบ ปค 1 แบบ ปค 4 แบบ ปค 5 และแบบติดตำม ปค 5 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 ส่งให้สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น พื้นฐำน ในวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2563 (ซึ่งสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนกำหนดให้ส่งภำย ในวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2563)

/3.ด้ำนสนับสนุน...

3. ด้ำนสนับสนุนส่งเสริมสถำนศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๖ ได้กำกับติดตำมกำรดำเนินงำนระบบกำร
ควบคุมภำยในของสถำนศึกษำในสังกัด โดยกระตุ้นกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น จัด ทำ
คู่มือให้แก่สถำนศึกษำ แจ้งเป็นหนังสือรำชกำรเพื่อให้ดำเนินกำร และกำหนดไว้ในวำระกำรประชุมผู้บริหำร
สถำนศึกษำประจำเดือน มีกำรแจ้งเตือนทำงไลน์ของทีมผู้บริหำรสถำนศึกษำ เป็นต้น
2. วัตถุประสงค์
เพื่ อ รำยงำนผลกำรด ำเนิ น งำนระบบกำรควบคุ ม ภำยในของส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ กษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๓๖ และสถำนศึกษำในสังกัด ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
3. ขอบเขตของการรายงาน
1. แหล่งข้อมูล
กลุ่ม/หน่วยต่ำง ๆ และสถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๖
2. เนื้อหำ
ศึกษำผลกำรดำเนินงำนระบบกำรควบคุมภำยในของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต ๓๖ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ
1) กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดทำรำยงำนกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยในของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๖ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
2) กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนระบบกำรควบคุมภำยในของ
สถำนศึ ก ษำในสั ง กั ด ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำมั ธ ยมศึ ก ษำ เขต ๓๖ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563
3) กำรตรวจสอบผลกำรดำเนินงำนระบบกำรควบคุมภำยในของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๓๖ และสถำนศึกษำในสังกัด ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
3. ระยะเวลำ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2563 ถึงวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2563
4. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๖ และสถำนศึกษำในสังกัด รำยงำนผลกำร
ดำเนินงำนระบบกำรควบคุมภำยใน ของ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๖ และสถำนศึกษำใน
สังกัด ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2563 ภำยในระยะเวลำที่กำหนด และมีข้อมูล สำรสนเทศเกี่ยวกับกำร
ดำเนินงำนระบบกำรควบคุมภำยใน ทั้งของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๖ และสถำนศึกษำ
ในสังกัด เพื่อประกอบกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำ และพัฒนำระบบกำรควบคุม ภำยในให้มีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้น

บทที่ 2
เอกสารและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1. ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
1) กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
พ.ศ. 2550
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรกระจำยอำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ พ.ศ. 2550
ในข้อที่ 1 ที่ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรและเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระจำยอำนำจกำร
บริหำรและกำรจัดกำรศึกษำให้คณะกรรมกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ
4 เรื่อง คือ ด้ำนวิชำกำร ด้ำ นงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรบุคคล และด้ำนกำรบริห ำรทั่วไป ซึ่งระบบกำร
ควบคุมภำยใน ได้กำหนดไว้ในด้ำนกำรบริหำรทั่วไป ข้อกำรจัดระบบกำรำควบคุมภำยในหน่วยงำน ซึ่งกำร
กระจำยอำนำจกำรบริห ำรและกำรจั ดกำรศึกษำ พ.ศ. 2550 ในข้อที่ 1 กำหนดคณะกรรมกำรเขตพื้น ที่
กำรศึกษำ ให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำหรือสถำนศึกษำ เป็ นผู้รับมอบกำรกระจำยอำนำจต้องปฏิบัติหน้ำที่
ตำมเงื่อนไขที่กำหนด
2) ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. 2544
ตำมระเบี ย บข้อ 3 (7) หน่วยงำนอื่นใดหรือกิจกำรที่ได้รับเงินอุดหนุนจำกรัฐที่มีกฎหมำย
กำหนดให้สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่ นดินเป็นผู้ตรวจสอบ และข้อ 6 ให้ผู้รับตรวจรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
ตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแล และคณะกรรมกำรตรวจสอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภำยในเก้ำสิบวันนับจำกวันสิ้นปีงบประมำณหรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณี
3) นโยบายรัฐบาล
ตำมที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบำยต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ เมื่อวันที่ 12 กันยำยน
2557 โดยกำหนดให้กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำลและกำรป้องกันปรำบปรำมกำร
ทุจริตประพฤติมิชอบในภำครัฐ รวมทั้งกำรปรับปรุงกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม เป็นนโยบำยสำคัญใน
กำรบริหำรงำนของรัฐ ประกอบกับคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ได้มีคำสั่งที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนำยน
2557 กำหนดมำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ สำหรับเป็นกลไกในกำรต่อสู้เพื่อ
เอำชนะปัญหำกำรทุจริต โดยมุ่งเน้นให้ทุกภำคส่วนร่วมกันบูรณำกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตให้เกิ ดผลสัมฤทธิ์
เพื่อสนองควำมต้องกำรของสังคมและประชำชนอย่ำงยั่งยืนโดยเร็ว
นำยกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งสำนักนำยกรัฐมนตรี ที่ 226/2557 ลงวันที่ 24 พฤศจิกำยน 2557
จัดตั้งศูน ย์อำนวยกำรต่อต้ำนกำรทุจ ริตแห่ งชำติ (ศอตช.) ขึ้ น ภำยในส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้ องกัน และ
ปรำบปรำมกำรทุจรติในภำครัฐ ทำหน้ำที่เป็นองค์กรอำนวยกำรระดับชำติ เพื่อให้ กำรแก้ปัญหำกำรทุจริต
ประพฤติมิชอบเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยอยู่ภำยใต้คณะกรรมกำรอำนวยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตแห่งชำติ
จำกระเบียบกฎหมำยดังกล่ำวข้ำงต้น แสดงให้เห็นว่ำ ระบบกำรควบคุมภำยในเป็นเรื่องที่ มี
ควำมสำคัญต่อกำรบริหำรจัดกำรขององค์กรในภำครัฐ เหตุผลเพรำะภำครัฐมองว่ำ หน่วยงำนที่มีกำรจัดทำ
ระบบควบคุมภำยในที่ดีย่อมสร้ำงควำมมั่นใจให้กับองค์กรว่ำพันธกิจนั้นประสบผลสำเร็จอย่ำงมีประสิทธิภำพ
สำมำรถสร้ำงควำมพึงพอใจให้กับผู้รับบริกำรได้
/4)หลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลัง...

4) หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561
ตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยใน
สำหรับหน่ วยงำนของรัฐ พ.ศ.2561 กำหนดให้ ห น่วยงำนของรัฐ จัดให้ มีคณะกรรมกำรฯ ประเมินผลกำร
ควบคุ ม ภำยใน แล้ ว จั ด ท ำรำยงำนต่ อ ผู้ ก ำกั บ ดู แ ลและเจ้ ำกระทรวง ภายในเก้ า สิ บ วั น นั บ จำกวัน สิ้ น สุ ด
ปี งบประมำณ หรือ ปี ป ฏิ ทิ น แล้ ว แต่ กรณี และส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึก ษำขั้ น พื้ น ฐำน ก ำหนดให้
สำนั กงำนเขตพื้น ที่กำรศึกษำดำเนิ น กำรติดตำมกำรปฏิบั ติตำมแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน และ
รำยงำนผลกำรติ ด ตำมแผนกำรปรั บ ปรุ งกำรควบคุ ม ภำยใน ณ วั น ที่ 30 กัน ยายน 2562 ให้ ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พร้อมทั้งให้จัดส่งรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน ให้สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
2. ความหมาย วัตถุประสงค์ และแนวคิดเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
ความหมายและวัตถุประสงค์
กำรควบคุมภำยใน (Internal Control) หมำยถึง กระบวนกำรที่ผู้กำกับดูแลฝ่ำยบริหำร และ
บุคลำกรทุกระดับของหน่วยรับตรวจกำหนดให้มีขึ้นเพื่อให้มีควำมมั่นใจอย่ำงสมเหตุส มผลว่ำกำรดำเนินงำนจะ
บรรลุผลสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) กำรดำเนินงำน (Operation : O) หมำยถึง กำรบริหำรจัดกำรกำรใช้ทรัพยำกรให้เป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล รวมถึงกำรดูแลทรัพย์สิน กำรป้องกัน หรือลดควำมผิดพลำด เสียหำย กำร
รั่วไหล กำรสิ้นเปลือง หรือกำรทุจริตของหน่วยรับตรวจ
2) กำรรำยงำนทำงกำรเงิน (Financial : F) หมำยถึง รำยงำนทำงกำรเงินที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้
ภำยในและภำยนอกหน่วยรับตรวจเป็นไปอย่ำงถูกต้องเชื่อถือได้และทันเวลำ
3) กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance : C) ได้แก่ กำร
ปฏิบัติตำมระเบียบข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำนของหน่วยรับตรวจ รวมทั้งกำร
ปฏิบัติตำมนโยบำยและวิธีกำรปฏิบัติงำนที่องค์กรได้กำหนดขึ้น
แนวคิดเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
จำกควำมหมำยของกำรควบคุมภำยในข้ำงต้นสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดกำรควบคุมภำยใน ดังนี้
1) การควบคุมภายในเป็นกระบวนการที่รวมไว้หรือเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน
ตามปกติ กำรควบคุม ภำยในมิใช้เหตุกำรณ์ ใดเหตุกำรณ์ ห นึ่ งและมิใช่ผลสุ ดท้ ำยของกำรกระทำ แต่เป็ น
กระบวนกำร (Process) ที่ มี ก ำรปฏิ บั ติ อ ย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ งก ำหนดไว้ ในกระบวนกำรปฏิ บั ติ งำน (Built in)
ประจำวันตำมปกติของหน่วยรับตรวจ ดังนั้นฝ่ำยบริหำรจึงควรนำกำรควบคุมภำยในมำใช้โดยรวม เป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนกำรบริหำรงำน ซึ่งได้แก่ กำรวำงแผน (Planning) กำรดำเนินกำร (Executing) และกำรติดตำมผล
(Monitoring)
2) การควบคุมภายในเกิดขึ้นได้โดยบุคลากรของหน่วยรับตรวจ บุคลำกรทุกระดับเป็นผู้มี
บทบำทสำคัญในกำรให้กำรสนับสนุนระบบกำรควบคุมภำยในของหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิผล ผู้บริหำรเป็น
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในกำรก ำหนดและจั ด ให้ มี ร ะบบกำรควบคุ ม ภำยในที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลด้ ว ยกำร สร้ำ งบรรยำกำศ
สภำพแวดล้อมกำรควบคุม กำหนดทิศทำง กลไกกำรควบคุมและกิจกรรมต่ำง ๆ รวมทั้งกำรติดตำมผลกำร
ควบคุมภำยใน ส่วนบุคลำกรอื่นของหน่วยรับตรวจมีหน้ำที่รับผิดชอบ โดยกำรปฏิบัติตำมระบบกำรำควบคุม
ภำยในที่ฝ่ำยบริหำรกำหนดขึ้น
/3)กำรควบคุมภำยใน...

3) การควบคุมภายในให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการปฏิบัติงานจะบรรลุผลสาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด ถึงแม้ว่ำกำรควบคุมภำยในจะออกแบบไว้ให้มีประสิทธิผลเพียงใดก็ตำมก็ไม่สำมำรถ
ให้ควำมมั่นใจว่ำจะทำให้กำรดำเนินงำนบรรลุผลสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ได้อย่ำงสมบูรณ์ตำมที่ตั้งใจไว้ ทั้งนี้
เพรำะกำรควบคุมภำยในมีข้อจำกัด เช่น โอกำสที่จะเกิดข้อผิดพลำดจำกบุคลำกร เนื่องจำกควำมไม่ระมัดระวัง
ไม่เข้ำใจคำสั่ง หรือกำรใช้ดุลยพินิจผิดพลำด กำรสมรู้ร่วมคิดกัน กำรปฏิบัติผิดกฎหมำย ระเบียบและกฎเกณฑ์
ที่กำหนดไว้ที่สำคัญที่สุด คือ กำรที่ผู้บริหำรหลีกเลี่ยงขั้นตอนของระบบกำรควบคุมภำยในหรือใช้อำนำจในทำงที่
ผิด นอกจำกนี้กำรวำงระบบกำรควบคุมภำยในจะคุ้มค่ำกับต้นทุนที่เกิดขึ้น (สำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน, 2551)
3. บทบาทหน้าที่ในการดาเนินงาน
กำรดำเนินงำนระบบกำรควบคุมภำยในให้เป็นไปตำมระเบียบและแนวคิดดังกล่ำว สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกำหนดให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำมีบทบำทหน้ำที่ ดังนี้
(สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน, 2551)
3.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.1.1 กำหนดนโยบำยและยุทธศำสตร์ เพื่อกำรพัฒนำหน่วยงำนและ
สถำนศึกษำในสังกัดให้นำระบบกำรควบคุมภำยในมำใช้เป็นกลไกในกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ
3.1.2 จัดทำแผนงำนและโครงกำรเพื่อพัฒนำคุณภำพ ระบบกำรควบคุมภำยใน
ของหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดให้เป็นไปตำมนโยบำยของสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
3.1.3 สนับสนุนส่งเสริมภำยในหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดให้มีควำม
พร้อมทั้งในด้ำนข้อมูลควำมรู้ เทคนิคแนวทำงในกำรดำเนินงำนกำรพัฒนำบุคลำกรและ
ทรัพยำกรที่จำเป็นในกำรพัฒนำระบบกำรควบคุมภำยใน
3.1.4 กำกับดูแล นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนด้ำนกำรควบคุม
ภำยในของหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดเพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
3.1.5 สร้ำงแรงจูงใจให้หน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดได้ผดุงรักษำระบบ
กำรควบคุมภำยในให้คงอยู่อย่ำงยั่งยืน โดยอำจใช้ตัวอย่ำงควำมสำเร็จในกำรดำเนินกำร
เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้หน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดได้ใช้เป็นต้นแบบในกำรเรียนรู้เพื่อ
กำรพัฒนำระบบกำรควบคุมภำยใน
3.2 สถานศึกษา
3.2.1 นำนโยบำยของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำไปกำหนดเป็นแนวทำงกำร
พัฒนำระบบกำรควบคุมภำยในของสถำนศึกษำ
3.2.2 จัดทำแผนปฏิบัติกำรให้มีควำมชัดเจนเป็นระบบ โดยเกิดจำกกำรมีส่วน
ร่วมของบุคลำกรทุกฝ่ำย ตำมโครงกำรและกิจกรรมที่สอดประสำนเชื่อมโยงกับทุกภำคส่วน
ภำยในสถำนศึกษำ
3.2.3 ประชุมชี้แจงให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจและสร้ำงควำมตระหนักให้บุคลำกร
ทุกคนเป็นประโยชน์และคุณค่ำควำมสำคัญของระบบกำรควบคุมภำยใน เพื่อนำไปสู่กำรสร้ำง
นวัตกรรมคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำได้อย่ำงยั่งยืน
/3.2.4 นำข้อมูลที่เกิดจำกระบบ...

3.2.4 นำข้อมูลที่เกิดจำกระบบกำรควบคุมภำยในของสถำนศึกษำไปใช้เป็นฐำน
ในกำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน (อ้ำงถึงใน สังวำล วังแจ่ม, 2558) กล่ำวถึงบทบำทและ
ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรต่อกำรควบคุมภำยใน ดังนี้
1. สร้ำงสภำพแวดล้อมกำรควบคุมที่ดีโดย
1) จัดทำข้อกำหนดด้ำนจริยธรรมและประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี โดยเฉพำะในเรื่อง
ควำมซื่อสัตย์ ควำมมีจริยธรรม
2) ให้แนวทำงกำรปฏิบัติตนที่เหมำะสม
3) ลดวิธีกำรหรือแรงจูงใจให้กระทำควำมผิด
4) กำหนดวินัยให้ถือปฏิบัติงำนที่ดีเป็นลำยลักษณ์อักษร
2. พิจำรณำแต่งตั้งบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสมกับหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
3. ระบุอย่ำงชัดแจ้งถึงอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของส่วนงำนที่มีควำมสำคัญ
4. จัดให้มีสำยกำรบังคับบัญชำที่เหมำะสมและชัดเจน
5. กำหนดนโยบำยกำรควบคุมจำกผลของกำรประเมินควำมเสี่ยง
6. ใช้กำรฝึกอบรมกำรติดต่อสื่อสำรด้ำนกำรบริหำรและกำรปฏิบัติงำนประจำของผู้บริหำร
ทุกระดับ เพื่อเสริมสร้ำงควำมสำคัญของกำรควบคุม
7. ติดตำมผลกำรดำเนินงำนด้ำนกำรควบคุมขององค์กรโดยกำรประเมินกำรควบคุมประจำปี
และรำยงำนต่อผู้บริหำรระดับสูง
จำกควำมหมำย วัตถุประสงค์ และแนวคิดกำรควบคุมภำยในดังกล่ำวข้ำงต้น แสดงให้เห็นว่ำ
ระบบกำรควบคุมภำยในเป็นสิ่งที่ผู้บริหำรของหน่วยงำนควรให้ ควำมสำคัญเพรำะเป็นพันธกิจกรณีที่จะช่วยนำ
ควำมส ำเร็จมำสู่ องค์กรโดยบุ คลำกรในองค์กรทุกคนต้องมีส่ วนร่วมในกำรดำเนินกำรในทุกขั้นตอนของกำร
ปฏิบัติงำน ซึ่งจะสร้ำงควำมมั่นใจได้ว่ำภำรกิจขององค์กรจะประสบผลสำเร็จตำมเป้ำหมำย

บทที่ 3
วิธีดาเนินการ
ตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยใน
สำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2561 กำหนดให้หน่วยงำนของรัฐดำเนินกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุม
ภำยในแล้วรำยงำนต่อผู้กำกับดูแล ภำยในเก้ำสิบวันนับจำกวั นสิ้นปีงบประมำณ ซึ่งสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน ก ำหนดให้ ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำทุ ก เขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ ด ำเนิ น กำรติ ด ตำม
ประเมิ น ผลกำรควบคุ ม ภำยใน ส ำหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 30 กั น ยำยน 2563 โดยให้ จั ด ท ำรำยงำนติ ด ตำม
ประเมิน ผลกำรควบคุ มภำยใน ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2562 แล้ ว จัด ส่ งให้ ส ำนั กงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ภำยในวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2563 และแจ้งให้สถำนศึกษำในสังกัด ดำเนินกำรจัดทำ
รำยงำนติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยใน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 แล้วจัดส่งให้สำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำภำยในวันที่ 31 ตุลำคม 2563
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๖ ได้ดำเนินกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุม
ภำยใน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563 และรำยงำนผลกำรดำเนินงำนระบบกำรควบคุมภำยในของ
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำมั ธ ยมศึ ก ษำ เขต ๓๖ ประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ. 2563 ให้ ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 โดยมีวิธีกำรดำเนินกำร ดังนี้
1. ศึกษำผลกำรดำเนินงำนระบบกำรควบคุมภำยใน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 แล้ว
นำข้อมูลจุดเด่น จุดควรพัฒนำ แจ้งให้กลุ่ม/หน่วย ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๖ เพื่อ
ทรำบและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยนำควำมเสี่ยงมำกำหนดกิจกรรมสำหรับดำเนินกำรในปีงบประมำณ
พ.ศ. 2563
2. กำหนดกิจกรรมสำคัญเพื่อดำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ.2563 และจัดกิจกรรม ดังนี้
วิธีกำรดำเนินงำน 1.) แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน ประจำปี 2563 ตำมคำสั่ง
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๖ ที่ 491/2563 ลงวันที่ 1 ตุลำคม
2563
2.) ติดตำมผลกำรดำเนินงำนระบบกำรควบคุมภำยในของกลุ่ม/หน่วย และสถำนศึกษำ
ในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๖ ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2563
3.) ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดทำรำยงำนกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยในของ
สำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๖ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
4.) สรุปผลกำรดำเนินงำนระบบกำรควบคุมภำยในของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๓๖ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
5.) จัดรำยงำนกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยใน รำยงำนกำรติดตำมประเมินผล
กำรควบคุมภำยใน แบบ ปค 1 แบบ ปค 4 แบบ ปค 5 และแบบติดตำม ปค 5
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 ส่งให้สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ในวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2563 (ซึ่งสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กำหนดให้ส่งภำยในวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2563)
/6) กำรตรวจสอบ...

6.) กำรตรวจสอบผลกำรดำเนินงำนระบบกำรควบคุมภำยในของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๖ และสถำนศึกษำในสังกัด ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2563

บทที่ 4
ผลการดาเนินงาน
กำรดำเนินงำนกำรควบคุมภำยในของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๖ ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 ซึ่งประกอบด้วย 6 กิจกรรม ดังนี้ 1) แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรควบคุม
ภำยใน ประจ ำปี 256 3 2) กำรติ ดตำมผลกำรด ำเนิน งำนระบบกำรควบคุม ภำยในของกลุ่ ม/หน่ ว ย และ
สถำนศึกษำในสังกัด สำนั กงำนเขตพื้น ที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๖ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
3) กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดทำรำยงำนกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยในของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๖ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 4) กำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนระบบกำร
ควบคุม ภำยในของส ำนั กงำนเขตพื้ น ที่ กำรศึกษำมัธ ยมศึกษำ เขต ๓๖ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2563
5) จัดทำรำยงำนกำรติดตำมประเมิ นผลกำรควบคุมภำยใน รำยงำนกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
แบบ ปค 1 แบบ ปค 4 แบบ ปค 5 และแบบติดตำม ปค 5 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 ส่งให้สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ในวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2563 (ซึ่งสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้น ฐำนกำหนดให้ ส่ งภำยในวัน ที่ 30 พฤศจิกำยน 2563) 6) กำรตรวจสอบผลกำรดำเนิน งำนระบบกำร
ควบคุ มภำยในของส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ กำรศึก ษำมัธ ยมศึกษำ เขต ๓๖ และสถำนศึกษำในสั งกั ด ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563
สรุปผลกำรดำเนินงำนได้ ดังนี้
1. ผลการการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำกกำรดำเนิ น กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดทำรำยงำนกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุม
ภำยในของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๖ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 สรุปได้ดังนี้
เชิงปริมาณ
กลุ่ ม /หน่ ว ยในส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ กษำมั ธ ยมศึก ษำ เขต 36 สำมำรถจั ด ท ำและส่ ง
รำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ได้ 5 กลุ่ม/หน่วย
และสถำนศึกษำในสังกัดจัดทำหนังสือรับรองกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน แบบ ปค 1 แบบ ปค 4 แบบ
ปค 5 และแบบติดตำม ปค 5 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 ส่งให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 36 ภำยในกำหนดเวลำวันที่ 30 ตุลำคม 2563 จำนวน 47 โรง คิดเป็นร้อยละ 80 และส่งในเดือน
พฤศจิกำยน 2562 จำนวน 12 โรง คิดเป็นร้อยละ 20
เชิงคุณภาพ
1) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 สำมำรถจัดทำและส่งรำยงำนกำร
ติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ได้ทันตำมกำหนดเวลำ และมีข้อมูล
สำรสนเทศเกี่ยวกับระบบควบคุมภำยในและแนวทำงในกำรพัฒนำงำน สำมำรถนำไปใช้ในกำรวำงแผนกำร
บริหำรงำนตำมภำรกิจของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2) บุคลำกรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
ระบบควบคุมภำยใน
/2. รำยงำนผลกำรติดตำม

2. รายงานผลการติ ด ตามแผนการปรับ ปรุ งการควบคุมภายในของสานักงานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำกกำรติดตำมแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยในตำม แบบ ปค 1 แบบ ปค 4 แบบ ปค 5
และแบบติดตำม ปค 5 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๖
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
เชิงปริมาณ
คณะท ำงำนติ ด ตำมประเมิ น ผลระบบควบคุ ม ภำยใน ของส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๓๖ ตำมคำสั่งคำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๖ ที่ 491/2562 ลงวันที่
1 ตุลำคม 2563 จำนวน 8 คน เข้ำร่วมประชุมพิจำรณำผลกำรติดตำมแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
ตำมแบบ ปค 1 แบบ ปค 4 แบบ ปค 5 และแบบติดตำม ปค 5 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 จำนวน 6 คน
เชิงคุณภาพ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ได้ติดตำมแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุม
ภำยในของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๖ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 สำหรับสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ.2563 ตำมรำยงำนผลกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ.2563 ดังนี้
กลุ่มอานวยการ
งานระบบควบคุมภายใน
1. ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
งำนระบบควบคุมภำยใน ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย เนื่องจำก
1.1 ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ให้ควำมสำคัญ
1.2 บุคลำกรมีกำรเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบบ่อย
1.3 บุคลำกรขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรควบคุมภำยในและกำรรำยงำนตำม
แบบฟอร์มแบบใหม่
2. กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
เสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรควบคุมภำยในและกำรรำยงำนตำมแบบฟอร์มแบบ
ใหม่ และสร้ำงควำมตระหนักในกระบวนกำรควบคุมภำยในเป็นหน้ำที่ของทุกคนให้แก่บุคลำกรในสังกัด ด้วยกำร
จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร โดยแยกเป็นแต่ละ สหวิทยำเขต รวม 6 สหวิทยำเขต
กลุ่มบริหารงานบุคคล
งานบริหารอัตรากาลังลูกจ้างชั่วคราว
1. ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
งำนบริหำรอัตรำกำลังลูกจ้ำงชั่วครำว ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย เนื่องจำก
1.1 มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรจัดสรรงบประมำณในแต่ละปี
1.2 ข้อมูลที่ได้รับจำกสถำนศึกษำมีควำมล่ำช้ำ ไม่ถูกต้องทั้งหมด มีควำมคลำดเคลื่อนจำก
ข้อเท็จจริง
2. กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
2.1 บริหำรอัตรำกำลังลูกจ้ำงชั่วครำวให้แก่สถำนศึกษำที่มีควำมจำเป็นมำกยิ่งขึ้น โดย
พิจำรณำจัดสรรให้โรงเรียนที่มีอัตรำกำลังขำดเกณฑ์ครู
2.2 ประสำนงำนและสร้ำงควำมเข้ำใจกับสถำนศึกษำ ในกำรรำยงำนข้อมูลต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับลูกจ้ำงชั่วครำว เพื่อให้มีและได้ข้อมูลที่รวดเร็ว ถูกต้องและครบถ้วน

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1. งานการเพิ่มโอกาสเข้าเรียนจนจบการศึกษาทุกระดับ
1.1 ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
งำนกำรเพิ่มโอกำสเข้ำเรียนจนจบกำรศึกษำทุกระดับ ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยเนื่องจำก
1.1 1. นักเรียนมีผลกำรเรียนติด 0 ร มส ไม่ได้แก้ไข เนื่องจำกนักเรียนขำดเรียนไม่เข้ำมำ
เรียนและไม่ประสงค์จะเรียนต่อ
1.1.2 ยังมีนักเรียนที่ไม่ได้เข้ำเรียนในระบบหรือเรียนไม่ตรงกับควำมสำมำรถและควำม
ต้องกำร
1.2. กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
1.2.1 สพฐ. และ สพม.36 มอบนโยบำยให้สถำนศึกษำในสังกัด กำกับ ติดตำม นักเรียนที่มี
ผลกำรเรียน ติด 0 ร มส และให้จำหน่ำยนักเรียนที่ขำดเรียนเวลำนำนไม่ประสงค์จะ
เรียนต่อและไม่มีตัวตน โดยนับจำนวนนักเรียนที่มีอยู่ให้ถูกต้องตำมจำนวนนักเรียนที่มี
อยูจ่ ริง
1.2.2 สพม.36 มีนโยบำยให้โรงเรียนส่งต่อนักเรียนที่ไม่ประสงค์จะเรียนต่อในระบบเข้ำเรียน
กำรศึกษำนอกระบบและตำมอัธยำศัยให้จนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
1.2.3 สพม.36 ได้สนับสนุนให้ครูในสังกัดได้พัฒนำศักยภำพครูแนะแนวดังนี้
1) ชมรมครูแนะแนวจังหวัดเชียงรำย
2) เครือข่ำยครูอำสำสมัครเครือข่ำยกำรแนะแนวอำชีพของกรมกำรจัดหำงำน
1.2.4 สพม.36 กำกับ ติดตำม กำรดำเนินงำนของโรงเรียนอย่ำงเคร่งครัด
2. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2.1 ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
งำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย เนื่องจำก
2.1.1 นักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยงในด้ำนต่ำงๆ เช่น ท้องก่อนวัยอันควร เกี่ยวข้องกับยำเสพติด
ติดเกมส์
2.1.2 สภำพแวดล้อมและสภำพปัญหำครอบครัว เช่นด้ำนเศรษฐกิจ วิถีชีวิต เช่นกำรอพยพ
ย้ำยตำมครอบครัว หรือองค์กรมูลนิธิที่ดูแล
2.2. กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
2.2.1 สพม.36 ดำเนินกำรส่งเสริม สนับสนุน กำกับติดตำม สร้ำงขวัญกำลังใจให้กับโรงเรียน
ในกำรดำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็ง
2.2.2 ส่งเสริมให้มีเครือข่ำยภำยนอกเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรดูแลนักเรียนให้มีกำรออก
กลำงคันลดลง เช่นประสำนสำนักงำนสำธำรณะสุขจังหวัด ในกำรให้ควำมรู้ผู้บริหำร
โรงเรียนเกี่ยวกับกฎกระทรวง
2.2.3 กำหนดประเภทของสถำนศึกษำและกำรดำเนินกำรของสถำนศึกษำในกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดย สพม.36 ได้กำหนดแนวทำงในกำรดำเนินงำน
ของโรงเรียนในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
2.2.4 สพม.36 กำกับ ติดตำม กำรดำเนินงำนของโรงเรียนอย่ำงเคร่งครัด

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
งานการบัญชีของสถานศึกษา
1. ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
งานการบัญชีของสถานศึกษา ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย เนื่องจำก
1.1 กำรบันทึกบัญชีของสถานศึกษาไม่เป็นปัจจุบัน และไม่ถูกต้อง
1.2 มำตรฐำนของเขต ตำมตัวชี้วัด เรื่อง โครงกำรพั ฒ นำระบบกำรรำยงำนข้อมูลกำรเงิน
ด้ำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ไม่ประสบผลสำเร็จ
2. กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
2.1 มอบหมำยหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบให้เจ้ำหน้ำที่ ของ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ ในกำรติดตำมกำรบันทึกบัญชี
2.2 แจ้งให้โรงเรียนดำเนินกำรจัดทำบัญชีก่อนที่ระบบบัญชีจะปิดรับข้อมูล เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ดำเนินกำรตรวจสอบถูกต้อง ของกำร
บันทึกบัญชีในระบบ และรำยงำนเงินคงเหลือ ประจำวัน และรำยงำนประเภทเงินคงเหลือ
2.3 จัดอบรมครูผู้รับผิดชอบในกำรจัดทำบัญชีของสถำนศึกษำ ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำร
บันทึกบัญชี โดยเป็นกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานการติดตามผลการตรวจสอบ
1. ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
งำนกำรติดตำมผลกำรตรวจสอบ ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย เนื่องจำก สถำนศึกษำซึ่ง
เป็น หน่วยรับตรวจไม่ได้จัดส่งรำยงำนผลกำรปรับปรุงแก้ไขตำมข้อเสนอแนะในรำยงำนกำรปฏิบัติงำนของผู้
ตรวจสอบภำยใน ครบทุกสถำนศึกษำ
2. กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
ดำเนินกำรติดตำมผลกำรปรับปรุงแก้ไขปัญหำของหน่วยรับตรวจตำมข้อเสนอแนะในรำยงำนกำร
ตรวจสอบภำยในอย่ำงจริงจัง เพื่อให้ มั่น ใจว่ำหน่วยรับตรวจได้ปรับปรุงกำรดำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะนั้น
หรือไม่ หำกโรงเรียนใดไม่ดำเนินกำรรำยงำนผลกำรปรับปรุงฯ ตำมที่ ตสน. กำหนดไว้ จะดำเนิ นกำรติดตำม
อย่ำงใกล้ชิดเป็นรำยไตรมำส
สรุปความเสี่ยงของสถานศึกษาในสังกัด
งานวิชาการ
1. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
1.1 ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
กำรดำเนินงำนกำรพัฒนำกำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย
เนื่องจำก
1.1.1 ครูไม่ปรับพฤติกรรมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ไม่สอนตำมแนวทำง
ปฏิรูปกำรศึกษำ สอนไม่ตรงตำมตัวชี้วัดและมำตรฐำนของหลักสูตร
1.1.2 นักเรียนขำดควำมกระตือรือร้นในกำรเรียนรู้ ไม่สนใจในกำรทบทวนบทเรียน

1.1.3 สื่อกำรเรียนกำรสอนยังไม่ทันสมัย มีไม่เพียงพอ และไม่ตรงตำมควำมต้องกำร ไม่นำสื่อ
DLIT/DLTV ไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1.1.4 แหล่งเรียนรู้มีไม่เพียงพอ
1.1.5 ขำดกระบวนกำรนิเทศติดตำมที่ต่อเนื่องชัดเจน
1.1.6 นักเรียนขำดโอกำสเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ตรง และไม่เกิดกำรเรียนรู้ที่ยั่งยืน
1.1.7 ครูผู้สอนชำวต่ำงชำติมีกำรเปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนไม่ต่อเนื่อง
1.2 กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
1.2.1 พัฒนำครูให้มีทักษะและเทคนิคในกำรผลิตสื่อที่มีคุณภำพ โดยกำรศึกษำดูงำนจำก
สถำนศึกษำที่มีผลงำนดีเด่นทำงด้ำนกำรผลิตสื่ออย่ำงต่อเนื่อง
1.2.2 ให้ครูเข้ำรับกำรอบรมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1.2.3 สร้ำงควำมตระหนักให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียนได้เห็นควำมสำคัญในกำรยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
1.2.4 จัดหำแหล่งเรียนรู้ให้หลำกหลำยมำกขึ้นตำมควำมต้องกำรของผู้เรียน
1.2.5 เพิ่มกระบวนกำรนิเทศติดตำม จัดทำแผนและปฏิทินกำรนิเทศภำยใน ที่เน้นกำรมีส่วนร่วม
1.2.6 จัดทำแผนงำน/โครงกำรพัฒนำทีมงำนที่ชัดเจนเน้นกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน
1.2.7 จัดให้มีกิจกรรมสอนเสริม และจัดให้มีกิจกรรมทำงวิชำกำรอย่ำงหลำกหลำย
1.2.8 ใช้กำรเสริมแรง สร้ำงขวัญกำลังใจให้ครูปฏิบัติหน้ำที่ตำมนบำยของผู้อำนวยกำร ด้ำนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนได้ตรงตำมวัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิภำพ
1.2.9 ใช้ระบบนิเทศ กำรเยี่ยมชั้นเรียน อย่ำงต่อเนื่อง
1.2.10 กำรสนับสนุนกระบวนกำรของ PLC
2. การพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์
2.1 ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
กำรดำเนินงำนกำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำน กำรเขียน และกำรวิเครำะห์ ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้ำหมำย เนื่องจำก
2.1.1 นักเรียนบำงส่วนไม่มีควำมกระตือรือร้นในกำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำน กำรเขียน และกำรคิด
วิเครำะห์
2.1.2 ครูผู้สอนจัดทำเครื่องมือวัดตัวบ่งชี้กำรอ่ำน กำรเขียน และกำรคิดวิเครำะห์ไม่ชัดเจน
2.2 กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
2.2.1 จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิกำรให้ครูผู้สอน เรื่องเทคนิคกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยกำรพัฒนำกำร
คิดวิเครำะห์
2.2.2 จัดทำเครื่องมือวัดตัวบ่งชี้กำรอ่ำน กำรเขียน และกำรคิดวิเครำะห์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
2.2.3 จัดกิจกรรมเสริมโดยใช้รูปแบบที่หลำกหลำย เช่น กำรประกวดบันทึกกำรอ่ำน กำรเขียน
หนังสือเล่มเล็ก กำรสอนซ่อมหรือสอนเสริม ฯลฯ
3. งานวัดผลประเมินผล/งานการจบหลักสูตร
3.1 ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
กำรดำเนินงำนกำรจบหลักสูตรกำรศึกษำภำคบังคับและหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของนักเรียน
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย เนื่องจำก

3.1.1 ครูไม่ปรับกำรเรียนกำรสอนตำมแนวทำงปฏิรูปกำรศึกษำอย่ำงจริงจัง
3.1.2 ครูบำงส่วนขำดทักษะในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบ Active Learning
3.1.3 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน ติด0, ร, มส, มผ ไม่ลดลง
3.1.4 กำรนิเทศกำกับติดตำมขำดควำมต่อเนื่องอย่ำงจริงจัง
3.2 กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
3.2.1 พัฒนำครูสู่กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (อบรมกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active
Learning/ ใช้กระบวนกำร PLC
3.2.2 ใช้รูปแบบกำรนิเทศที่หลำกหลำยทั้งกำรนิเทศภำยใน และภำยนอก
3.2.3 จัดทำแผนและปฏิทินกำรนิเทศภำยในที่เน้นกำรมีส่วนร่วม
3.2.4 ส่งเสริมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรวัดและประเมินผลตำมสภำพจริง
งานบุคคล
1. การพัฒนาบุคลากร
1.1 ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
กำรดำเนินงำนกำรพัฒนำบุคลำกร ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย เนื่องจำก
1.1.1 ครูขำดทักษะและควำมชำนำญในกำรผลิตสื่อ/นวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนที่ทันสมัย
1.1.2 ครูขำดควำมรู้ควำมเข้ำในกำรจัดทำชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC) ตำมหลักเกณฑ์ที่
ก.ค.ศ.กำหนด
1.3 ครูขำดควำมกระตือรือร้นในกำรพัฒนำตนเอง
1.2 กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
1.2.1 ผู้บังคับบัญชำสร้ำงควำมตระหนัก ให้ครูมีกำรพัฒนำตนเอง โดยกำรส่งเสริมสนับสนุนให้
เข้ำรับกำรอบรม กำรพัฒนำตนเองเพื่อให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และทักษะกำรผลิตสื่อ/นวัตกรรม กำร
เรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
1.2.2 มีกำรกำกับ ติดตำมโดยผู้บริหำรของโรงเรียน
1.2.3 ตรวจสอบเครื่องมือเกี่ยวกับสื่อ ICT ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติและมีประสิทธิภำพ
1.2.4 จัดอบรมให้ควำมรู้ในกำรจัดทำชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC)
2. งานพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยในชั้นเรียน
2.1 ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
กำรดำเนินงำนกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยในชั้นเรียน ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย
เนื่องจำก
2.1.1 บุคลำกรยังขำดควำมรู้ขำดเทคนิคในกำรทำผลงำน
2.1.2 บุคลำกรยังขำดควำมรู้เกี่ยวกับวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของตนเอง
2.1.3 บุคลำกรยังขำดวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของตนเอง
2.2 กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
2.2.1 พัฒนำครูให้มีควำมรู้ และทักษะในกำรวิจัยในชั้นเรียน
2.2.2 พัฒนำครูให้มีเทคนิคในกำรทำผลงำนทำงวิชำกำรด้วยกำรฝึกอบรม
2.2.3 พัฒนำครูให้มีทักษะในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรนำเสนอผลงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
2.2.4 มีกำรนิเทศ กำกับติดตำม

3. การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ
3.1 ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
กำรดำเนินงำนกำรขอมีและเลื่อนวิทยฐำนะ ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย เนื่องจำก
3.1.1 มีกำรโยกย้ำยสับเปลี่ยนบุคลำกรทำให้กำรประเมินขำดควำมต่อเนื่อง
3.1.2 ครูบำงส่วนไม่เข้ำใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีกำรขอมีและเลื่อนวิทยฐำนะ
3.2 กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
3.2.1 จัดอบรมให้ควำมรู้ในกำรประเมินวิทยฐำนะแก่บุคลำกรผู้มีสิทธิ์ขอมีและเลื่อนวิทยฐำนะ
ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงมีประสิทธิภำพ เหมำะสม
3.2.2 คณะทำงำน/เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบจัดทำแผนพัฒนำบุคลำกรให้มีวิทยฐำนะสูงขึ้น
4. งานอัตรากาลังข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
4.1 ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
กำรดำเนินงำนงำนอัตรำกำลังข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้ำหมำย เนื่องจำก
4.1.1 อัตรำกำลังข้ำรำชกำรครูของโรงเรียนเกินเกณฑ์ที่กำหนด แต่ขำดแคลนครูผู้สอนในบำง
รำยวิชำ
4.1.2 เกณฑ์กำรพิจำรณำอัตรำครูไม่สอดคล้องกับสภำพควำมเป็นจริงทำให้โรงเรียนขนำดเล็กมี
ครูไม่ครบทุกวิชำ
4.1.3 ลูกจ้ำงชั่วครำวสมัครเข้ำ - ลำออก บ่อยครั้ง ส่งผลให้ขำดควำมต่อเนื่องในกำรปฏิบัติงำน
4.2 กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
4.2.1 วิเครำะห์และวำงแผนด้ำนอัตรำกำลัง และจัดบุคลำกรปฏิบัติงำนอย่ำงเหมำะสม
4.2.2 ทบทวนและกำหนดเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนให้สอดคล้องกับภำระงำน
4.2.3 ส่งเสริมกำรทำงำนเป็นทีม และเสริมสร้ำงขวัญกำลังใจ
4.2.4 ระดมทรัพยำกรจำกภำคีเครือข่ำยเพื่อจ้ำงครูในสำระที่ขำดแคลน
งานงบประมาณ
1. การพัฒนางานพัสดุ
1.1 ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
กำรดำเนินงำนกำรพัฒนำงำนพัสดุ ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย เนื่องจำก
1.1.1 ครูผู้รับผิดชอบด้ำนพัสดุ ยังขำดควำมรู้และทักษะในกำรปฏิบัติงำน จึงทำให้กำรบันทึก
ข้อมูลพัสดุไม่ทันตำมที่กำหนดและไม่เป็นปัจจุบัน
1.1.2 ครูผู้รับผิดชอบงำนพัสดุ มีภำระงำนสอนและงำนอื่นๆ จำนวนมำก
1.1.3 กำรนิเทศ กำกับ ติดตำม ประเมินผลจำกผู้รับผิดชอบยังไม่เพียงพอ
1.2 กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
1.2.1 จัดหำหนังสือระเบียบ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นเครื่องในกำรปฏิบัติงำนและถือปฏิบัติโดย
เคร่งครัด
1.2.2 ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบเข้ำรับกำรอบรมพัฒนำตำมที่มีกำรจัดอบรมจำกหน่วยงำนต้นสังกัด
และหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องอย่ำงสม่ำเสมอ
1.2.3 มีกำรกำกับ ติดตำมโดยผู้บริหำรของโรงเรียน

1.2.4 จัดหำครูสนับสนุนงำนพัสดุโดยเฉพำะ
1.2.5 จัดทำแผนกำรใช้พัสดุและจัดหำล่วงหน้ำให้เพียงพอต่อควำมต้องกำร
1.2.6 กำหนดคำบสอนของครูผู้รับผิดชอบด้ำนกำรเงิน บัญชีและพัสดุ ให้เหมำะสมต่อกำร
ปฏิบัติงำน
2. การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
2.1 ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
กำรดำเนินงำนกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย เนื่องจำก
2.1.1 กิจกรรม/โครงกำรที่กำหนดไว้ไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ เนื่องจำกรำคำวัสดุ อุปกรณ์
ครุภัณฑ์มีรำคำสูงขึ้นเกินกว่ำรำคำที่ประมำณกำรไว้
2.1.2 มีกิจกรรมเร่งด่วนเพิ่มจำกที่กำหนดไว้
2.2 กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
2.2.1 วิเครำะห์และวำงแผนกำรจัดสรรงบประมำณอย่ำงเหมำะสม
2.2.2 ควบคุมกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ ให้เป็นไปตำมกิจกรรม/โครงกำรที่กำหนดไว้
งานบริหารทั่วไป
1. งานการป้องกันปัญหายาเสพติดและการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันสมควร
1.1 ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
กำรดำเนินงำนกำรป้องกันปัญหำยำเสพติดและกำรมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันสมควร ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำย เนื่องจำก
1.1.1 นักเรียนกลุ่มเสี่ยงยังขำดควำมตระหนัก ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับอันตรำยและปัญหำ
ที่เกิดจำกยำเสพติดและกำรมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันสมควร
1.1.2 ขำดควำมร่วมมือจำกผู้ที่เกี่ยวข้อง
2.2 กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
2.2.1 จัดอบรมนักเรียนให้ควำมรู้ และให้ศึกษำกรณีตัวอย่ำงปัญหำที่เกิดขึ้นจริงในสังคม
2.2.2 จัดกิจกรรมรณรงค์ประชำสัมพันธ์ทั้งในโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง
2.2.3 สถำนศึกษำดำเนินกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงผู้ปกครอง นักเรียน สถำนศึกษำ
ชุมชน หน่วยงำนภำครัฐและองค์กรเอกชนที่ทำหน้ำที่เกี่ยวข้อง เช่น สำรวัตรนักเรียน เจ้ำหน้ำที่ตำรวจ
ในท้องที่ เพื่อประสำนควำมร่วมมือในกำรป้องกันปัญหำยำเสพติดและกำรมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอัน
สมควร
2. งานอาคารสถานที่
2.1 ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
กำรดำเนินงำนกำรพัฒนำอำคำรและสภำพแวดล้อมของโรงเรียน ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้ำหมำย เนื่องจำก
2.1.1 สภำพอำคำรเสื่อมโทรมและสำธำรณูปโภคชำรุด
2.1.2 นักกำรภำรโรงขำดทักษะกำรซ่อมแซม
2.1.3 ผู้มำใช้บริกำรขำดควำมตระหนักในกำรใช้อำคำรสถำนที่
2.2 กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
2.2.1 ตรวจสอบสภำพอำคำรที่ชำรุดเสื่อมโทรม และซ่อมแซมตำมสภำพที่ชำรุด

2.2.2 ตรวจสอบและซ่อมแซมระบบสำธำรณูปโภคให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงสม่ำเสมอ
2.2.3 จัดทำแผนกำรบริหำรอำคำรสถำนที่เพื่อให้มีกำรจัดสรรงบประมำณที่เหมำะสม
2.2.4 กำหนดระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนในกำรใช้อำคำรสถำนที่
2.2.5 จัดอบรมให้ควำมรู้และทักษะในกำรซ่อมแซมเกี่ยวกับอำคำรสถำนที่และระบบ
สำธำรณูปโภคแก่นักกำรภำรโรง
3. งานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพนักเรียน
3.1 ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
กำรดำเนินงำนงำนส่งเสริมสวัสดิกำรและสวัสดิภำพนักเรียน ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย
เนื่องจำก
3.1.1 สภำพอำคำรเสื่อมโทรมและสำธำรณูปโภคชำรุด
3.1.2 นักเรียนมีค่ำนิยมไม่สวมหมวกนิรภัยในกำรขับขี่
3.1.3 ผู้ปกครองไม่มีเวลำในกำรรับ-ส่งนักเรียนด้วยตนเอง
3.2 กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
3.2.1 ตรวจสอบสภำพอำคำรที่ชำรุดเสื่อมโทรม และซ่อมแซมตำมสภำพที่ชำรุด
3.2.2 ตรวจสอบและซ่อมแซมระบบสำธำรณูปโภคให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงสม่ำเสมอ
3.2.3 ครูและบุคลำกรในโรงเรียนใช้กระบวนกำรระบบดูแลนักเรียน
4. งานพัฒนาคุณธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
4.1 ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
กำรดำเนินงำนงำนพัฒนำคุณธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำย เนื่องจำก
4.1.1 นักเรียนมีพฤติกรรมมำโรงเรียนสำย หนีเรียน ขำดเรียนบ่อย ทะเลำะวิวำท แต่งกำยไม่
ถูกต้องตำมระเบียบของโรงเรียน ก้ำวร้ำว
4.1.2 ผู้ปกครองขำดมำตรกำรปลูกฝังจิตสำนึกและค่ำนิยมที่ดีแก่นักเรียน
4.1.3 บุคลำกรผู้รับผิดชอบมีภำระงำนมำก จึงทำให้กำรดำเนินงำนขำดควำมต่อเนื่อง
4.1.4 ครูละเลยกำรดูแลวินัย พฤติกรรมของนักเรียน
4.2 กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
4.2.1 แจ้งผู้ปกครองทันทีกรณีที่นักเรียนหนีเรียน ขำดเรียนบ่อย ทะเลำะวิวำท แต่งกำยไม่ถูกต้อง
ตำมระเบียบของโรงเรียน ก้ำวร้ำว
4.2.2 จัดประชุมพบปะระหว่ำงครูและผู้ปกครองของนักเรียนที่พฤติกรรมไม่พึงประสงค์
4.2.3 บูรณำกำรหรือสอดแทรกเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมในกำรจัดกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้
4.2.4 จัดให้มีกำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียนอย่ำงต่อเนื่อง
4.2.5 จัดอบรมให้ควำมรู้แก่นักเรียนในชั่วโมงกำรสอนคุณธรรมทุกสัปดำห์
4.2.6 นิเทศ ติดตำมอย่ำงสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง
4.2.7 สรุปผลกำรดำเนินงำนและรำยงำนผลให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ
4.2.8 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในระบบเฝ้ำระวัง

5. งานสารสนเทศ
5.1 ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
กำรดำเนินงำนสำรสนเทศของโรงเรียน ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย เนื่องจำก
5.1.1 ระบบกำรลงข้อมูล DMC ไม่เสถียร
5.1.2 บุคลำกรมีไม่เพียงพอกับกำรมีภำระงำนหลำยด้ำน ซึ่งส่งผลให้งำนสำรสนเทศไม่มี
ประสิทธิภำพ
5.1.3 บุคลำกรไม่มีควำมรู้และทักษะด้ำนกำรจัดระบบสำรสนเทศ
5.1.4 ระบบอินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำไม่มีประสิทธิภำพ เนื่องจำกอุปกรณ์
เสื่อมสภำพ
5.2 กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
5.2.1 จัดหำบุคลำกรผู้รับผิดชอบงำนระบบกำรลงข้อมูล DMC
5.2.2 ส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมเสริมสร้ำงควำมรู้และทักษะด้ำนกำรจัดระบบสำรสนเทศ
5.2.3 มีกำรปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะ ๆ
---------------------------------------

แบบ ปค. 1
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)
เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ได้ประเมินผลกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีกำรที่หน่วยงำนกำหนดซึ่งเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในสำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ.2561
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ควำมมั่นใจอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำ ภำรกิจของหน่วยงำนจะบรรลุวัตถุประสงค์ของกำร
ควบคุมภำยในด้ำนกำรดำเนินงำนที่มี ประสิทธิผล ประสิทธิภำพด้ำนกำรรำยงำนที่เกี่ยวกับ กำรเงินและไม่ใช่
กำรเงิน ที่ เชื่ อถื อ ได้ ทั น เวลำ และโปร่ งใส รวมทั้ งด้ ำนกำรปฏิ บั ติ ต ำมกฎหมำย ระเบี ย บ และข้ อ บั งคั บ ที่
เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำน
จำกผลกำรประเมินดังกล่ำว สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 เห็นว่ำกำรควบคุม
ภำยในของหน่วยงำนมีควำมเพียงพอ ปฏิบัติตำมอย่ำงต่อเนื่อง และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลัง ว่ำ
ด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในสำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ.2561 ภำยใต้กำรกำกับ
ดูแลของผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36
อนึ่ง กำรควบคุมภำยในยังคงมี ควำมเสี่ยงที่ต้องดำเนินกำรกำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
ในปีงบประมำณ 2563 ดังนี้
กลุม่ อานวยการ
งานระบบควบคุมภายใน
1. ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
งำนระบบควบคุมภำยใน ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย เนื่องจำก
1.1 ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ให้ควำมสำคัญ
1.2 บุคลำกรมีกำรเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบบ่อย
1.3 บุคลำกรขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรควบคุมภำยในและกำรรำยงำนตำม
แบบฟอร์มแบบใหม่
2. กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
เสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรควบคุมภำยในและกำรรำยงำนตำมแบบฟอร์มแบบ
ใหม่ และสร้ำงควำมตระหนักในกระบวนกำรควบคุมภำยในเป็นหน้ำที่ของทุกคนให้แก่บุคลำกรในสังกัด ด้วยกำร
จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร โดยแยกเป็นแต่ละสหวิทยำเขต รวม 6 สหวิทยำเขต
กลุ่มบริหารงานบุคคล
งานบริหารอัตรากาลังลูกจ้างชั่วคราว
1. ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
งำนบริหำรอัตรำกำลังลูกจ้ำงชั่วครำว ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย เนื่องจำก
1.1 มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรจัดสรรงบประมำณในแต่ละปี
1.2 ข้อมูลที่ได้รับจำกสถำนศึกษำมีควำมล่ำช้ำ ไม่ถูกต้องทั้งหมด มีควำมคลำดเคลื่อนจำก
ข้อเท็จจริง

/2. กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
-22. กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
2.1 บริหำรอัตรำกำลังลูกจ้ำงชั่วครำวให้แก่สถำนศึกษำที่มีควำมจำเป็นมำกยิ่งขึ้น โดย
พิจำรณำจัดสรรให้โรงเรียนที่มีอัตรำกำลังขำดเกณฑ์ครู
2.2 ประสำนงำนและสร้ำงควำมเข้ำใจกับสถำนศึกษำ ในกำรรำยงำนข้อมูลต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับลูกจ้ำงชั่วครำว เพื่อให้มีและได้ข้อมูลที่รวดเร็ว ถูกต้องและครบถ้วน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1. งานการเพิ่มโอกาสเข้าเรียนจนจบการศึกษาทุกระดับ
1.1 ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
กำรเพิ่มโอกำสเข้ำเรียนจนจบกำรศึกษำทุกระดับไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยเนื่องจำก
1.2 1. นักเรียนมีผลกำรเรียนติด 0 ร มส ไม่ได้แก้ไขเนื่องจำกนักเรียนขำดเรียนไม่เข้ำมำ
เรียนและไม่ประสงค์จะเรียนต่อ
1.1.2 ยังมีนักเรียนที่ไม่ได้เข้ำเรียนในระบบหรือเรียนไม่ตรงกับควำมสำมำรถและควำม
ต้องกำร
1.2. กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
1.2.1 สพฐ. และสพม.36 มอบนโยบำยให้สถำนศึกษำในสังกัด กำกับ ติดตำม นักเรียนที่มี
ผลกำรเรียนติด 0 ร มส และให้จำหน่ำยนักเรียนที่ขำดเรียนเวลำนำน ไม่ประสงค์จะ
เรียนต่อและไม่มีตัวตน โดยนับจำนวนนักเรียนที่มีอยู่ตำมจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง
1.2.2 สพม.36 มีนโยบำยให้สถำนศึกษำในสังกัด ส่งต่อนักเรียนที่ไม่ประสงค์จะเรียนต่อใน
ระบบ ให้เข้ำเรียนทีก่ ำรศึกษำนอกระบบและตำมอัธยำศัย เพื่อให้นักเรียนได้เรียนจบ
ตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
1.2.3 สพม.36 สนับสนุนให้ครูแนะแนวในสังกัดเข้ำรับกำรพัฒนำด้ำนกำรแนะแนว ดังนี้
1) ชมรมครูแนะแนวจังหวัดเชียงรำย
2) เครือข่ำยครูอำสำสมัครเครือข่ำยกำรแนะแนวอำชีพของกรมกำรจัดหำงำน
1.2.4 สพม.36 กำกับ ติดตำม กำรดำเนินงำนของโรงเรียนอย่ำงเคร่งครัด
2. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2.1 ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
งำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย เนื่องจำก
2.1.1 นักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยงในด้ำนต่ำงๆ เช่น ท้องก่อนวัยอันควร เกี่ยวข้องกับยำเสพติด
ติดเกม
2.1.2 สภำพแวดล้อมและสภำพปัญหำครอบครัว เช่นด้ำนเศรษฐกิจ วิถีชีวิตเช่นกำรอพยพ
ย้ำยตำมครอบครัว หรือองค์กรมูลนิธิที่ดูแล
2.2. กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
2.2.1 สพม.36 ดำเนินกำรส่งเสริม สนับสนุน กำกับติดตำม สร้ำงขวัญกำลังใจให้กับโรงเรียน
ในกำรดำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็ง
2.2.2 สพม.36 ส่งเสริมให้มีเครือข่ำยภำยนอกเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรดูแลนักเรียนให้มีกำร
ออกกลำงคันลดลง

-32.2.3 กำหนดประเภทของสถำนศึกษำ และกำรดำเนินกำรของสถำนศึกษำในกำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
2.2.4 สพม.36 กำกับ ติดตำม กำรดำเนินงำนของโรงเรียนอย่ำงเคร่งครัด
กลุม่ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
งานการบัญชีของสถานศึกษา
1. ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
งานการบัญชีของสถานศึกษา ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย เนื่องจำก
1.3 กำรบันทึกบัญชีของสถานศึกษาไม่เป็นปัจจุบัน และไม่ถูกต้อง
1.4 มำตรฐำนของเขต ตำมตัวชี้วัด เรื่อง โครงกำรพั ฒ นำระบบกำรรำยงำนข้อมูลกำรเงิน
ด้ำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ไม่ประสบผลสำเร็จ
2. กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
2.4 มอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน สังกัด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36
เป็นผู้รับผิดชอบในกำรติดตำมกำรบันทึกบัญชี
2.5 แจ้งให้โรงเรียนในสังกัด ดำเนินกำรจัดทำบัญชีให้แล้วเสร็จ ก่อนระบบปิด เพื่อเจ้ำหน้ำที่
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 จะได้ตรวจสอบถูกต้องในกำรบันทึกใน
ระบบ และรำยงำนเงินคงเหลือประจำวัน และรำยงำนประเภทอื่นๆ
2.6 จัดอบรมครูผู้รับผิดชอบในกำรจัดทำบัญชีของสถำนศึกษำ ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำร
บันทึกบัญชี โดยเป็นกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานการติดตามผลการตรวจสอบ
1. ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
งำนกำรติดตำมผลกำรตรวจสอบ ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย เนื่องจำก สถำนศึกษำ
ซึ่งเป็นหน่วยรับตรวจ ไม่ได้จัดส่งรำยงำนผลกำรปรับปรุงแก้ไขตำมข้อเสนอแนะในรำยงำนกำรปฏิบัติงำน ของ
ผู้ตรวจสอบภำยในครบทุกสถำนศึกษำ
2. กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
ดำเนินกำรติดตำมผลกำรปรับปรุงแก้ไขปัญหำของหน่วยรับตรวจตำมข้อเสนอแนะในรำยงำน
กำรตรวจสอบภำยในอย่ำงจริงจัง เพื่อให้มั่นใจว่ำหน่วยรับตรวจได้ปรับปรุงกำรดำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะนั้น
หรือไม่ หำกโรงเรียนใดไม่ดำเนินกำรรำยงำนผลกำรปรับปรุงฯ ตำมที่ ตสน. กำหนดไว้ จะดำเนินกำรติดตำม
อย่ำงใกล้ชิดเป็นรำยไตรมำส
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งานวิชาการ
1. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
1.1 ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
กำรดำเนินงำนกำรพัฒนำกำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย
เนื่องจำก
1.1.1 ครูไม่ปรับพฤติกรรมในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ไม่สอนตำมแนว
ทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ สอนไม่ตรงตำมตัวชี้วัดและมำตรฐำนของหลักสูตร
1.1.2 นักเรียนขำดควำมกระตือรือร้นในกำรเรียนรู้ ไม่สนใจในกำรทบทวนบทเรียน
1.1.3 สื่อกำรเรียนกำรสอนยังไม่ทันสมัย มีไม่เพียงพอ และไม่ตรงตำมควำมต้องกำร ไม่นำสื่อ
DLIT/DLTV ไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1.1.4 แหล่งเรียนรู้มีไม่เพียงพอ
1.1.5 ขำดกระบวนกำรนิเทศติดตำมที่ต่อเนื่องชัดเจน
1.1.6 นักเรียนขำดโอกำสเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ตรง และไม่เกิดกำรเรียนรู้ที่ยั่งยืน
1.1.7 ครูผู้สอนชำวต่ำงชำติมีกำรเปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนไม่ต่อเนื่อง
1.2 กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
1.2.1 พัฒนำครูให้มีทักษะและเทคนิคในกำรผลิตสื่อที่มีคุณภำพ โดยกำรศึกษำดูงำนจำก
สถำนศึกษำที่มีผลงำนดีเด่นทำงด้ำนกำรผลิตสื่ออย่ำงต่อเนื่อง
1.2.2 ให้ครูเข้ำรับกำรอบรมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1.2.3 สร้ำงควำมตระหนักให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียนได้เห็นควำมสำคัญในกำรยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
1.2.4 จัดหำแหล่งเรียนรู้ให้หลำกหลำยมำกขึ้นตำมควำมต้องกำรของผู้เรียน
1.2.5 เพิ่มกระบวนกำรนิเทศติดตำม จัดทำแผนและปฏิทินกำรนิเทศภำยใน ที่เน้นกำรมีส่วนร่วม
1.2.6 จัดทำแผนงำน/โครงกำรพัฒนำทีมงำนที่ชัดเจนเน้นกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน
1.2.7 จัดให้มีกิจกรรมสอนเสริม และจัดให้มีกิจกรรมทำงวิชำกำรอย่ำงหลำกหลำย
1.2.8 ใช้กำรเสริมแรง สร้ำงขวัญกำลังใจให้ครูปฏิบัติหน้ำที่ตำมนบำยของผู้อำนวยกำร ด้ำนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนได้ตรงตำมวัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิภำพ
1.2.9 ใช้ระบบนิเทศ กำรเยี่ยมชั้นเรียน อย่ำงต่อเนื่อง
1.2.10 กำรสนับสนุนกระบวนกำรของ PLC
2. การพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์
2.1 ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
กำรดำเนินงำนกำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำน กำรเขียน และกำรวิเครำะห์ ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้ำหมำย เนื่องจำก
2.1.1 นักเรียนบำงส่วนไม่มีควำมกระตือรือร้นในกำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำน กำรเขียน และกำรคิด
วิเครำะห์
2.1.2 ครูผู้สอนจัดทำเครื่องมือวัดตัวบ่งชี้กำรอ่ำน กำรเขียน และกำรคิดวิเครำะห์ไม่ชัดเจน
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2.2.1 จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิกำรให้ครูผู้สอน เรื่องเทคนิคกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยกำรพัฒนำกำร
คิดวิเครำะห์
2.2.2 จัดทำเครื่องมือวัดตัวบ่งชี้กำรอ่ำน กำรเขียน และกำรคิดวิเครำะห์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
2.2.3 จัดกิจกรรมเสริมโดยใช้รูปแบบที่หลำกหลำย เช่น กำรประกวดบันทึกกำรอ่ำน กำรเขียน
หนังสือเล่มเล็ก กำรสอนซ่อมหรือสอนเสริม ฯลฯ
3. งานวัดผลประเมินผล/งานการจบหลักสูตร
3.1 ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
กำรดำเนินงำนกำรจบหลักสูตรกำรศึกษำภำคบังคับและหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของนักเรียน
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย เนื่องจำก
3.1.1 ครูไม่ปรับกำรเรียนกำรสอนตำมแนวทำงปฏิรูปกำรศึกษำอย่ำงจริงจัง
3.1.2 ครูบำงส่วนขำดทักษะในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบ Active Learning
3.1.3 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน ติด0, ร, มส, มผ ไม่ลดลง
3.1.4 กำรนิเทศกำกับติดตำมขำดควำมต่อเนื่องอย่ำงจริงจัง
3.2 กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
3.2.1 พัฒนำครูสู่กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (อบรมกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active
Learning/ ใช้กระบวนกำร PLC
3.2.2 ใช้รูปแบบกำรนิเทศที่หลำกหลำยทั้งกำรนิเทศภำยใน และภำยนอก
3.2.3 จัดทำแผนและปฏิทินกำรนิเทศภำยในที่เน้นกำรมีส่วนร่วม
3.2.4 ส่งเสริมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรวัดและประเมินผลตำมสภำพจริง
งานบุคคล
1. การพัฒนาบุคลากร
1.1 ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
กำรดำเนินงำนกำรพัฒนำบุคลำกร ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย เนื่องจำก
1.1.1 ครูขำดทักษะและควำมชำนำญในกำรผลิตสื่อ/นวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนที่ทันสมัย
1.1.2 ครูขำดควำมรู้ควำมเข้ำในกำรจัดทำชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC) ตำมหลักเกณฑ์ที่
ก.ค.ศ.กำหนด
1.3 ครูขำดควำมกระตือรือร้นในกำรพัฒนำตนเอง
1.2 กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
1.2.1 ผู้บังคับบัญชำสร้ำงควำมตระหนัก ให้ครูมีกำรพัฒนำตนเอง โดยกำรส่งเสริมสนับสนุนให้
เข้ำรับกำรอบรม กำรพัฒนำตนเองเพื่อให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และทักษะกำรผลิตสื่อ/นวัตกรรม กำร
เรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
1.2.2 มีกำรกำกับ ติดตำมโดยผู้บริหำรของโรงเรียน
1.2.3 ตรวจสอบเครื่องมือเกี่ยวกับสื่อ ICT ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติและมีประสิทธิภำพ
1.2.4 จัดอบรมให้ควำมรู้ในกำรจัดทำชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC)
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2.1 ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
กำรดำเนินงำนกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยในชั้นเรียน ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย
เนื่องจำก
2.1.1 บุคลำกรยังขำดควำมรู้ขำดเทคนิคในกำรทำผลงำน
2.1.2 บุคลำกรยังขำดควำมรู้เกี่ยวกับวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของตนเอง
2.1.3 บุคลำกรยังขำดวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของตนเอง
2.2 กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
2.2.1 พัฒนำครูให้มีควำมรู้ และทักษะในกำรวิจัยในชั้นเรียน
2.2.2 พัฒนำครูให้มีเทคนิคในกำรทำผลงำนทำงวิชำกำรด้วยกำรฝึกอบรม
2.2.3 พัฒนำครูให้มีทักษะในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรนำเสนอผลงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
2.2.4 มีกำรนิเทศ กำกับติดตำม
3. การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ
3.1 ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
กำรดำเนินงำนกำรขอมีและเลื่อนวิทยฐำนะ ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย เนื่องจำก
3.1.1 มีกำรโยกย้ำยสับเปลี่ยนบุคลำกรทำให้กำรประเมินขำดควำมต่อเนื่อง
3.1.2 ครูบำงส่วนไม่เข้ำใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีกำรขอมีและเลื่อนวิทยฐำนะ
3.2 กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
3.2.1 จัดอบรมให้ควำมรู้ในกำรประเมินวิทยฐำนะแก่บุคลำกรผู้มีสิทธิ์ขอมีและเลื่อนวิทยฐำนะ
ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงมีประสิทธิภำพ เหมำะสม
3.2.2 คณะทำงำน/เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบจัดทำแผนพัฒนำบุคลำกรให้มีวิทยฐำนะสูงขึ้น
4. งานอัตรากาลังข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
4.1 ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
กำรดำเนินงำนงำนอัตรำกำลังข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้ำหมำย เนื่องจำก
4.1.1 อัตรำกำลังข้ำรำชกำรครูของโรงเรียนเกินเกณฑ์ที่กำหนด แต่ขำดแคลนครูผู้สอนในบำง
รำยวิชำ
4.1.2 เกณฑ์กำรพิจำรณำอัตรำครูไม่สอดคล้องกับสภำพควำมเป็นจริงทำให้โรงเรียนขนำดเล็กมี
ครูไม่ครบทุกวิชำ
4.1.3 ลูกจ้ำงชั่วครำวสมัครเข้ำ - ลำออก บ่อยครั้ง ส่งผลให้ขำดควำมต่อเนื่องในกำรปฏิบัติงำน
4.2 กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
4.2.1 วิเครำะห์และวำงแผนด้ำนอัตรำกำลัง และจัดบุคลำกรปฏิบัติงำนอย่ำงเหมำะสม
4.2.2 ทบทวนและกำหนดเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนให้สอดคล้องกับภำระงำน
4.2.3 ส่งเสริมกำรทำงำนเป็นทีม และเสริมสร้ำงขวัญกำลังใจ
4.2.4 ระดมทรัพยำกรจำกภำคีเครือข่ำยเพื่อจ้ำงครูในสำระที่ขำดแคลน
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1. การพัฒนางานพัสดุ
1.1 ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
กำรดำเนินงำนกำรพัฒนำงำนพัสดุ ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย เนื่องจำก
1.1.1 ครูผู้รับผิดชอบด้ำนพัสดุ ยังขำดควำมรู้และทักษะในกำรปฏิบัติงำน จึงทำให้กำรบันทึก
ข้อมูลพัสดุไม่ทันตำมที่กำหนดและไม่เป็นปัจจุบัน
1.1.2 ครูผู้รับผิดชอบงำนพัสดุ มีภำระงำนสอนและงำนอื่นๆ จำนวนมำก
1.1.3 กำรนิเทศ กำกับ ติดตำม ประเมินผลจำกผู้รับผิดชอบยังไม่เพียงพอ
1.2 กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
1.2.1 จัดหำหนังสือระเบียบ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นเครื่องในกำรปฏิบัติงำนและถือปฏิบัติโดย
เคร่งครัด
1.2.2 ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบเข้ำรับกำรอบรมพัฒนำตำมที่มีกำรจัดอบรมจำกหน่วยงำนต้นสังกัด
และหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องอย่ำงสม่ำเสมอ
1.2.3 มีกำรกำกับ ติดตำมโดยผู้บริหำรของโรงเรียน
1.2.4 จัดหำครูสนับสนุนงำนพัสดุโดยเฉพำะ
1.2.5 จัดทำแผนกำรใช้พัสดุและจัดหำล่วงหน้ำให้เพียงพอต่อควำมต้องกำร
1.2.6 กำหนดคำบสอนของครูผู้รับผิดชอบด้ำนกำรเงิน บัญชีและพัสดุ ให้เหมำะสมต่อกำร
ปฏิบัติงำน
2. การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
2.1 ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
กำรดำเนินงำนกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย เนื่องจำก
2.1.1 กิจกรรม/โครงกำรที่กำหนดไว้ไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ เนื่องจำกรำคำวัสดุ อุปกรณ์
ครุภัณฑ์มีรำคำสูงขึ้นเกินกว่ำรำคำที่ประมำณกำรไว้
2.1.2 มีกิจกรรมเร่งด่วนเพิ่มจำกที่กำหนดไว้
2.2 กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
2.2.1 วิเครำะห์และวำงแผนกำรจัดสรรงบประมำณอย่ำงเหมำะสม
2.2.2 ควบคุมกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ ให้เป็นไปตำมกิจกรรม/โครงกำรที่กำหนดไว้
งานบริหารทั่วไป
1. งานการป้องกันปัญหายาเสพติดและการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันสมควร
1.1 ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
กำรดำเนินงำนกำรป้องกันปัญหำยำเสพติดและกำรมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันสมควร ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำย เนื่องจำก
1.1.1 นักเรียนกลุ่มเสี่ยงยังขำดควำมตระหนัก ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับอันตรำยและปัญหำ
ที่เกิดจำกยำเสพติดและกำรมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันสมควร
1.1.2 ขำดควำมร่วมมือจำกผู้ที่เกี่ยวข้อง
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2.2.1 จัดอบรมนักเรียนให้ควำมรู้ และให้ศึกษำกรณีตัวอย่ำงปัญหำที่เกิดขึ้นจริงในสังคม
2.2.2 จัดกิจกรรมรณรงค์ประชำสัมพันธ์ทั้งในโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง
2.2.3 สถำนศึกษำดำเนินกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ ระหว่ำงผู้ปกครอง นักเรียน สถำนศึกษำ
ชุมชน หน่วยงำนภำครัฐและองค์กรเอกชนที่ทำหน้ำที่เกี่ยวข้อง เช่น สำรวัตรนักเรียน เจ้ำหน้ำที่ตำรวจ
ในท้องที่ เพื่อประสำนควำมร่วมมือในกำรป้องกันปัญหำยำเสพติดและกำรมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอัน
สมควร
2. งานอาคารสถานที่
2.1 ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
กำรดำเนินงำนกำรพัฒนำอำคำรและสภำพแวดล้อมของโรงเรียน ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้ำหมำย เนื่องจำก
2.1.3 สภำพอำคำรเสื่อมโทรมและสำธำรณูปโภคชำรุด
2.1.4 นักกำรภำรโรงขำดทักษะกำรซ่อมแซม
2.1.3 ผู้มำใช้บริกำรขำดควำมตระหนักในกำรใช้อำคำรสถำนที่
2.2 กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
2.2.1 ตรวจสอบสภำพอำคำรที่ชำรุดเสื่อมโทรม และซ่อมแซมตำมสภำพที่ชำรุด
2.2.2 ตรวจสอบและซ่อมแซมระบบสำธำรณูปโภคให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงสม่ำเสมอ
2.2.3 จัดทำแผนกำรบริหำรอำคำรสถำนที่เพื่อให้มีกำรจัดสรรงบประมำณที่เหมำะสม
2.2.4 กำหนดระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนในกำรใช้อำคำรสถำนที่
2.2.5 จัดอบรมให้ควำมรู้และทักษะในกำรซ่อมแซมเกี่ยวกับอำคำรสถำนที่และระบบ
สำธำรณูปโภคแก่นักกำรภำรโรง
3. งานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพนักเรียน
3.1 ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
กำรดำเนินงำนงำนส่งเสริมสวัสดิกำรและสวัสดิภำพนักเรียน ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย
เนื่องจำก
3.1.1 สภำพอำคำรเสื่อมโทรมและสำธำรณูปโภคชำรุด
3.1.2 นักเรียนมีค่ำนิยมไม่สวมหมวกนิรภัยในกำรขับขี่
3.1.3 ผู้ปกครองไม่มีเวลำในกำรรับ-ส่งนักเรียนด้วยตนเอง
3.2 กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
3.2.1 ตรวจสอบสภำพอำคำรที่ชำรุดเสื่อมโทรม และซ่อมแซมตำมสภำพที่ชำรุด
3.2.2 ตรวจสอบและซ่อมแซมระบบสำธำรณูปโภคให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงสม่ำเสมอ
3.2.3 ครูและบุคลำกรในโรงเรียนใช้กระบวนกำรระบบดูแลนักเรียน
4. งานพัฒนาคุณธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
4.1 ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
กำรดำเนินงำนงำนพัฒนำคุณธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำย เนื่องจำก

/4.1.1 นักเรียนมีพฤติกรรมมำโรงเรียนสำย
- 9 4.1.1 นักเรียนมีพฤติกรรมมำโรงเรียนสำย หนีเรียน ขำดเรียนบ่อย ทะเลำะวิวำท แต่งกำยไม่
ถูกต้องตำมระเบียบของโรงเรียน ก้ำวร้ำว
4.1.2 ผู้ปกครองขำดมำตรกำรปลูกฝังจิตสำนึกและค่ำนิยมที่ดีแก่นักเรียน
4.1.3 บุคลำกรผู้รับผิดชอบมีภำระงำนมำก จึงทำให้กำรดำเนินงำนขำดควำมต่อเนื่อง
4.1.4 ครูละเลยกำรดูแลวินัย พฤติกรรมของนักเรียน
4.2 กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
4.2.1 แจ้งผู้ปกครองทันทีกรณีที่นักเรียนหนีเรียน ขำดเรียนบ่อย ทะเลำะวิวำท แต่งกำยไม่ถูกต้อง
ตำมระเบียบของโรงเรียน ก้ำวร้ำว
4.2.2 จัดประชุมพบปะระหว่ำงครูและผู้ปกครองของนักเรียนที่พฤติกรรมไม่พึงประสงค์
4.2.3 บูรณำกำรหรือสอดแทรกเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมในกำรจัดกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้
4.2.4 จัดให้มีกำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียนอย่ำงต่อเนื่อง
4.2.5 จัดอบรมให้ควำมรู้แก่นักเรียนในชั่วโมงกำรสอนคุณธรรมทุกสัปดำห์
4.2.6 นิเทศ ติดตำมอย่ำงสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง
4.2.7 สรุปผลกำรดำเนินงำนและรำยงำนผลให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ
4.2.8 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในระบบเฝ้ำระวัง
5. งานสารสนเทศ
5.1 ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
กำรดำเนินงำนสำรสนเทศของโรงเรียน ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย เนื่องจำก
5.1.1 ระบบกำรลงข้อมูล DMC ไม่เสถียร
5.1.2 บุคลำกรมีไม่เพียงพอกับกำรมีภำระงำนหลำยด้ำน ซึ่งส่งผลให้งำนสำรสนเทศไม่มี
ประสิทธิภำพ
5.1.3 บุคลำกรไม่มีควำมรู้และทักษะด้ำนกำรจัดระบบสำรสนเทศ
5.1.4 ระบบอินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำไม่มีประสิทธิภำพ เนื่องจำกอุปกรณ์
เสื่อมสภำพ
5.2 กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
5.2.1 จัดหำบุคลำกรผู้รับผิดชอบงำนระบบกำรลงข้อมูล DMC
5.2.2 ส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมเสริมสร้ำงควำมรู้และทักษะด้ำนกำรจัดระบบสำรสนเทศ
5.2.3 มีกำรปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะ ๆ
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