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ค าน า 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๖ ได้ด ำเนินกำรระบบกำรควบคุมภำยในตำม
หลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ 
พ.ศ.2561 โดยสร้ำงควำมตะหนัก  ให้ควำมส ำคัญ  เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ  รวมทั้งก ำกับติดตำมกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนในสังกัดอย่ำงต่อเนื่อง  โดยมุ่งหวังให้ระบบกำรควบคุมภำยในเป็นกลไกส ำคัญในกำร
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้เป็นไปตำมแนวทำงนโยบำยของหน่วยงำนกำรศึกษำทุกระดับ  ซึ่งจะ
ท ำให้กำรปฏิบัติงำนตำมบทบำท  อ ำนำจ  หน้ำที่ตำมภำระงำนทั้ง 4 ด้ำน  คือด้ำนวิชำกำร  ด้ำนงบประมำณ  
ด้ำนบริหำรงำนบุคคล  และด้ำนบริหำรทั่วไป  บรรลุตำมเป้ ำหมำยและวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  และเกิดประสิทธิผลอย่ำงแท้จริง 

 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนระบบกำรควบคุมภำยในของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต ๓๖  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ฉบับนี้ท ำขึ้นเพ่ือเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนระบบกำรควบคุมภำยใน  
และเป็นแนวทำงกำรพัฒนำระบบกำรควบคุมภำยในต่อคุณภำพกำรศึกษำทุกระดับ  ทั้งในระดับส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ และระดับสถำนศึกษำ 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๖  ขอขอบคุณคณะท ำงำนและหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องที่ให้ควำมร่วมมือและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนอย่ำงดียิ่งตลอดมำ  ท ำให้กำรจัดท ำรำยงำนฉบับนี้ส ำเร็จ  
บรรลุตำมวัตถุประสงค์  และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำข้อมูลและข้อเสนอแนะต่ำงๆ  จะเป็นประโยชน์ในกำรปรับปรุง
พัฒนำงำนกำรควบคุมภำยในให้มีประสิทธิภำพต่อไป 

        กลุ่มอ ำนวยกำร 
      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๖   
             19  พฤศจิกำยน  2563 
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บทที่ 1 
บทน า 

1. สภาพปัญหา  

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ได้ประเมินผลกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำน 
ด้วยวิธีกำรที่หน่วยงำนก ำหนดซึ่งเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ควำมมั่นใจอย่ำง
สมเหตุสมผลว่ำภำรกิจของหน่วยงำนจะบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรควบคุมภำยในด้ำนกำรด ำเนินงำนที่มี
ประสิทธิผล  ประสิทธิภำพด้ำนกำรรำยงำนที่เกี่ยวกับกำรเงินและไม่ใช่กำรเงินที่เชื่อถือได้  ทันเวลำ และโปร่งใส  
รวมทั้งด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำน 
 ระบบกำรควบคุมภำยในของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๖  มีเป้ำหมำยส ำคัญ
เพ่ือต้องกำรให้น ำระบบกำรควบคุมภำยในไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม  โดยได้น ำระบบกำรควบคุมภำยใน
ไปสอดแทรกอยู่ในภำระงำนของทุกกลุ่ม  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  ในส่วนของ
สถำนศึกษำแม้จะมีบริบทที่แตกต่ำงกันในกำรด ำเนินงำน  แต่ก็มีเป้ำหมำยเดียวกัน คือ กำรน ำระบบกำรควบคุม
ภำยในไปใช้เป็นเครื่องมือในกำรส่งเสริมสนับสนุนภำระงำนทั้ง 4 ด้ำน คือ ด้ำนวิชำกำร  ด้ำนงบประมำณ  ด้ำน
บริหำรงำนบุคคล  และด้ำนบริหำรทั่วไป  เพ่ือให้กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำบรรลุตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
ของชำติ 
 จำกสภำพกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ สำมำรถสรุปประเด็นกำรด ำเนินงำนออกเป็น 3 ด้ำน ดังนี้ 

1. ด้ำนกระบวนกำรด ำเนินงำน 
 กำรด ำเนินงำนตำมระบบกำรควบคุมภำยใน ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ    

เขต ๓๖ ถูกต้อง เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุม
ภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ.2561 กำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
และระดับสถำนศึกษำมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง  มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมประเมินผลระบบกำร
ควบคุมภำยใน 

2. ด้ำนผลกำรด ำเนินงำน   
 กำรจัดท ำรำยงำนกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยในของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

มัธยมศึกษำ เขต ๓๖ พบว่ำกลุ่ม/หน่วยต่ำง ๆ และสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต ๓๖  มีผลกำรด ำเนินงำนโดยกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยในเป็นไปตำมรูปแบบที่ก ำหนด  ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๖  สำมำรถจัดส่งรำยงำนกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยใน        
แบบ ปค 1  แบบ ปค 4  แบบ ปค 5  และแบบติดตำม ปค 5  ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563  ส่งให้ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ในวันที่ 19  พฤศจิกำยน 2563  (ซึ่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำนก ำหนดให้ส่งภำย ในวันที่ 30  พฤศจิกำยน 2563) 
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3. ด้ำนสนับสนุนส่งเสริมสถำนศึกษำ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๖  ได้ก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนระบบกำร 

ควบคุมภำยในของสถำนศึกษำในสังกัด  โดยกระตุ้นกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำในรูปแบบต่ำง ๆ  เช่น จัดท ำ
คู่มือให้แก่สถำนศึกษำ แจ้งเป็นหนังสือรำชกำรเพ่ือให้ด ำเนินกำร และก ำหนดไว้ในวำระกำรประชุมผู้บริหำร
สถำนศึกษำประจ ำเดือน มีกำรแจ้งเตือนทำงไลน์ของทีมผู้บริหำรสถำนศึกษำ เป็นต้น 

2. วัตถุประสงค ์  
 เพ่ือรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนระบบกำรควบคุมภำยในของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึ กษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๓๖  และสถำนศึกษำในสังกัด  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

3. ขอบเขตของการรายงาน 
1. แหล่งข้อมูล 

กลุ่ม/หน่วยต่ำง ๆ และสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๖   
2. เนื้อหำ 

  ศึกษำผลกำรด ำเนินงำนระบบกำรควบคุมภำยในของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต ๓๖  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  ประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ 

1) กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดท ำรำยงำนกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยในของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๖  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

2) กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนระบบกำรควบคุมภำยในของ
สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๖  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 

3) กำรตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำนระบบกำรควบคุมภำยในของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๓๖ และสถำนศึกษำในสังกัด  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

3. ระยะเวลำ 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2563 ถึงวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2563   

4. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๖  และสถำนศึกษำในสังกัด  รำยงำนผลกำร   

ด ำเนินงำนระบบกำรควบคุมภำยใน ของ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๖  และสถำนศึกษำใน
สังกัด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด และมีข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับกำร
ด ำเนินงำนระบบกำรควบคุมภำยใน ทั้งของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๖  และสถำนศึกษำ
ในสังกัด  เพ่ือประกอบกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำ และพัฒนำระบบกำรควบคุมภำยในให้มีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลมำกยิ่งข้ึน   

 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 2 
เอกสารและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1. ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 
1) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา  

พ.ศ. 2550 
ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ พ.ศ. 2550  

ในข้อที่ 1  ที่ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรและเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  กระจำยอ ำนำจกำร
บริหำรและกำรจัดกำรศึกษำให้คณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ 
4 เรื่อง คือ ด้ำนวิชำกำร  ด้ำนงบประมำณ  ด้ำนกำรบริหำรบุคคล  และด้ำนกำรบริหำรทั่วไป  ซึ่งระบบกำร
ควบคุมภำยใน  ได้ก ำหนดไว้ในด้ำนกำรบริหำรทั่วไป   ข้อกำรจัดระบบกำรำควบคุมภำยในหน่วยงำน   ซึ่งกำร
กระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ พ.ศ. 2550 ในข้อที่ 1  ก ำหนดคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำหรือสถำนศึกษำ  เป็นผู้รับมอบกำรกระจำยอ ำนำจต้องปฏิบัติหน้ำที่
ตำมเงื่อนไขที่ก ำหนด 

2) ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  
พ.ศ.  2544 
  ตำมระเบียบข้อ 3 (7)  หน่วยงำนอ่ืนใดหรือกิจกำรที่ได้รับเงินอุดหนุนจำกรัฐที่มีกฎหมำย
ก ำหนดให้ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบ  และข้อ 6  ให้ผู้รับตรวจรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
ตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ำกับดูแล และคณะกรรมกำรตรวจสอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภำยในเก้ำสิบวันนับจำกวันสิ้นปีงบประมำณหรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณี 

3) นโยบายรัฐบาล 
ตำมท่ีคณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบำยต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ   เมื่อวันที่ 12 กันยำยน  

2557  โดยก ำหนดให้กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำลและกำรป้องกันปรำบปรำมกำร
ทุจริตประพฤติมิชอบในภำครัฐ  รวมทั้งกำรปรับปรุงกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม  เป็นนโยบำยส ำคัญใน
กำรบริหำรงำนของรัฐ ประกอบกับคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ  ได้มีค ำสั่งที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนำยน 
2557  ก ำหนดมำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ  ส ำหรับเป็นกลไกในกำรต่อสู้เพ่ือ
เอำชนะปัญหำกำรทุจริต  โดยมุ่งเน้นให้ทุกภำคส่วนร่วมกันบูรณำกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตให้เกิดผลสัมฤทธิ์  
เพ่ือสนองควำมต้องกำรของสังคมและประชำชนอย่ำงยั่งยืนโดยเร็ว 
  นำยกรัฐมนตรีได้มีค ำสั่งส ำนักนำยกรัฐมนตรี ที่ 226/2557 ลงวันที่ 24 พฤศจิกำยน 2557  
จัดตั้งศูนย์อ ำนวยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตแห่งชำติ (ศอตช.)  ขึ้นภำยในส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจรติในภำครัฐ  ท ำหน้ำที่เป็นองค์กรอ ำนวยกำรระดับชำติ  เพ่ือให้กำรแก้ปัญหำกำรทุจริต
ประพฤติมิชอบเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  โดยอยู่ภำยใต้คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตแห่งชำติ 
  จำกระเบียบกฎหมำยดังกล่ำวข้ำงต้นแสดงให้เห็นว่ำ  ระบบกำรควบคุมภำยในเป็นเรื่องที่มี
ควำมส ำคัญต่อกำรบริหำรจัดกำรขององค์กรในภำครัฐ  เหตุผลเพรำะภำครัฐมองว่ำ  หน่วยงำนที่มีกำรจัดท ำ
ระบบควบคุมภำยในที่ดีย่อมสร้ำงควำมมั่นใจให้กับองค์กรว่ำพันธกิจนั้นประสบผลส ำเร็จอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
สำมำรถสร้ำงควำมพึงพอใจให้กับผู้รับบริกำรได้ 
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4) หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน 
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 
  ตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยใน
ส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ.2561  ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐ จัดให้มีคณะกรรมกำรฯ ประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน แล้วจัดท ำรำยงำนต่อผู้ก ำกับดูแลและเจ้ำกระทรวง ภายในเก้าสิบวัน นับจำกวันสิ้นสุด
ปีงบประมำณ หรือปีปฏิทิน แล้วแต่กรณี   และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ก ำหนดให้
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำด ำเนินกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน   และ
รำยงำนผลกำรติดตำมแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ให้ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  พร้อมทั้งให้จัดส่งรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน ให้ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562   

2. ความหมาย วัตถุประสงค์ และแนวคิดเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 
   ความหมายและวัตถุประสงค์ 
   กำรควบคุมภำยใน (Internal  Control) หมำยถึง กระบวนกำรที่ผู้ก ำกับดูแลฝ่ำยบริหำร และ
บุคลำกรทุกระดับของหน่วยรับตรวจก ำหนดให้มีขึ้นเพ่ือให้มีควำมมั่นใจอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำกำรด ำเนินงำนจะ
บรรลุผลส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์  ดังนี้ 

1) กำรด ำเนินงำน (Operation : O)  หมำยถึง กำรบริหำรจัดกำรกำรใช้ทรัพยำกรให้เป็นไป 
อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  รวมถึงกำรดูแลทรัพย์สิน กำรป้องกัน หรือลดควำมผิดพลำด เสียหำย กำร
รั่วไหล กำรสิ้นเปลือง หรือกำรทุจริตของหน่วยรับตรวจ 

2) กำรรำยงำนทำงกำรเงิน (Financial : F)  หมำยถึง รำยงำนทำงกำรเงินที่จัดท ำขึ้นเพ่ือใช้ 
ภำยในและภำยนอกหน่วยรับตรวจเป็นไปอย่ำงถูกต้องเชื่อถือได้และทันเวลำ 

3) กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance : C) ได้แก่ กำร 
ปฏิบัติตำมระเบียบข้อบังคับ  หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนของหน่วยรับตรวจ  รวมทั้งกำร
ปฏิบัติตำมนโยบำยและวิธีกำรปฏิบัติงำนที่องค์กรได้ก ำหนดขึ้น 
   แนวคิดเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 
   จำกควำมหมำยของกำรควบคุมภำยในขำ้งต้นสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดกำรควบคุมภำยใน ดังนี้ 

1) การควบคุมภายในเป็นกระบวนการที่รวมไว้หรือเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน 
ตามปกติ   กำรควบคุมภำยในมิใช้เหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หนึ่งและมิใช่ผลสุดท้ำยของกำรกระท ำ  แต่เป็น
กระบวนกำร (Process)  ที่มีกำรปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่อง  ซึ่งก ำหนดไว้ในกระบวนกำรปฏิบัติงำน (Built in)  
ประจ ำวันตำมปกติของหน่วยรับตรวจ ดังนั้นฝ่ำยบริหำรจึงควรน ำกำรควบคุมภำยในมำใช้โดยรวม  เป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนกำรบริหำรงำน  ซึ่งได้แก่ กำรวำงแผน (Planning) กำรด ำเนินกำร (Executing) และกำรติดตำมผล 
(Monitoring) 

2) การควบคุมภายในเกิดขึ้นได้โดยบุคลากรของหน่วยรับตรวจ  บุคลำกรทุกระดับเป็นผู้มี 
บทบำทส ำคัญในกำรให้กำรสนับสนุนระบบกำรควบคุมภำยในของหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิผล  ผู้บริหำรเป็น
ผู้รับผิดชอบในกำรก ำหนดและจัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่มีประสิทธิผลด้วยกำรสร้ำงบรรยำกำศ
สภำพแวดล้อมกำรควบคุม  ก ำหนดทิศทำง กลไกกำรควบคุมและกิจกรรมต่ำง ๆ  รวมทั้งกำรติดตำมผลกำร
ควบคุมภำยใน ส่วนบุคลำกรอ่ืนของหน่วยรับตรวจมีหน้ำที่รับผิดชอบ โดยกำรปฏิบัติตำมระบบกำรำควบคุม
ภำยในที่ฝ่ำยบริหำรก ำหนดขึ้น 
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3) การควบคุมภายในให้ความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการปฏิบัติงานจะบรรลุผลส าเร็จ 
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด ถึงแม้ว่ำกำรควบคุมภำยในจะออกแบบไว้ให้มีประสิทธิผลเพียงใดก็ตำมก็ไม่สำมำรถ
ให้ควำมมั่นใจว่ำจะท ำให้กำรด ำเนินงำนบรรลุผลส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ได้อย่ำงสมบูรณ์ตำมที่ตั้งใจไว้  ทั้งนี้
เพรำะกำรควบคุมภำยในมีข้อจ ำกัด เช่น โอกำสที่จะเกิดข้อผิดพลำดจำกบุคลำกร  เนื่องจำกควำมไม่ระมัดระวัง 
ไม่เข้ำใจค ำสั่ง หรือกำรใช้ดุลยพินิจผิดพลำด กำรสมรู้ร่วมคิดกัน กำรปฏิบัติผิดกฎหมำย  ระเบียบและกฎเกณฑ์
ที่ก ำหนดไว้ที่ส ำคัญที่สุด คือ กำรที่ผู้บริหำรหลีกเลี่ยงขั้นตอนของระบบกำรควบคุมภำยในหรือใช้อ ำนำจในทำงที่
ผิด นอกจำกนี้กำรวำงระบบกำรควบคุมภำยในจะคุ้มค่ำกับต้นทุนที่เกิดข้ึน (ส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน, 2551) 
 
3. บทบาทหน้าที่ในการด าเนินงาน 
  กำรด ำเนินงำนระบบกำรควบคุมภำยในให้เป็นไปตำมระเบียบและแนวคิดดังกล่ำว  ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนก ำหนดให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำมีบทบำทหน้ำที่ ดังนี้
(ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน, 2551) 

3.1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
3.1.1 ก ำหนดนโยบำยและยุทธศำสตร์ เพ่ือกำรพัฒนำหน่วยงำนและ 

  สถำนศึกษำในสังกัดให้น ำระบบกำรควบคุมภำยในมำใช้เป็นกลไกในกำรพัฒนำคุณภำพ 
  กำรศึกษำ 

3.1.2 จัดท ำแผนงำนและโครงกำรเพื่อพัฒนำคุณภำพ ระบบกำรควบคุมภำยใน 
ของหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดให้เป็นไปตำมนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

3.1.3 สนับสนุนส่งเสริมภำยในหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดให้มีควำม 
 พร้อมทั้งในด้ำนข้อมูลควำมรู้ เทคนิคแนวทำงในกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำบุคลำกรและ 
 ทรัพยำกรที่จ ำเป็นในกำรพัฒนำระบบกำรควบคุมภำยใน 

3.1.4 ก ำกับดูแล นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรควบคุม 
 ภำยในของหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3.1.5 สร้ำงแรงจูงใจให้หน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดได้ผดุงรักษำระบบ 
 กำรควบคุมภำยในให้คงอยู่อย่ำงยั่งยืน  โดยอำจใช้ตัวอย่ำงควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำร 

เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้หน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดได้ใช้เป็นต้นแบบในกำรเรียนรู้เพ่ือ
กำรพัฒนำระบบกำรควบคุมภำยใน 
3.2  สถานศึกษา 

3.2.1 น ำนโยบำยของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำไปก ำหนดเป็นแนวทำงกำร 
 พัฒนำระบบกำรควบคุมภำยในของสถำนศึกษำ 

3.2.2 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรให้มีควำมชัดเจนเป็นระบบ  โดยเกิดจำกกำรมีส่วน 
ร่วมของบุคลำกรทุกฝ่ำย  ตำมโครงกำรและกิจกรรมที่สอดประสำนเชื่อมโยงกับทุกภำคส่วน
ภำยในสถำนศึกษำ 

3.2.3 ประชุมชี้แจงให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจและสร้ำงควำมตระหนักให้บุคลำกร 
ทุกคนเป็นประโยชน์และคุณค่ำควำมส ำคัญของระบบกำรควบคุมภำยใน เพ่ือน ำไปสู่กำรสร้ำง
นวัตกรรมคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำได้อย่ำงยั่งยืน 
 

/3.2.4 น ำข้อมูลที่เกิดจำกระบบ... 



3.2.4 น ำข้อมูลที่เกิดจำกระบบกำรควบคุมภำยในของสถำนศึกษำไปใช้เป็นฐำน 
 ในกำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

 ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน (อ้ำงถึงใน สังวำล  วังแจ่ม, 2558)  กล่ำวถึงบทบำทและ
ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรต่อกำรควบคุมภำยใน ดังนี้ 
1. สร้ำงสภำพแวดล้อมกำรควบคุมที่ดีโดย 

1) จัดท ำข้อก ำหนดด้ำนจริยธรรมและประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี  โดยเฉพำะในเรื่อง
ควำมซื่อสัตย์ ควำมมีจริยธรรม 

2) ให้แนวทำงกำรปฏิบัติตนที่เหมำะสม 
3) ลดวิธีกำรหรือแรงจูงใจให้กระท ำควำมผิด 
4) ก ำหนดวินัยให้ถือปฏิบัติงำนที่ดีเป็นลำยลักษณ์อักษร  

2. พิจำรณำแต่งตั้งบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสมกับหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
3. ระบุอย่ำงชัดแจ้งถึงอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของส่วนงำนที่มีควำมส ำคัญ 
4. จัดให้มีสำยกำรบังคับบัญชำที่เหมำะสมและชัดเจน 
5. ก ำหนดนโยบำยกำรควบคุมจำกผลของกำรประเมินควำมเสี่ยง 
6. ใช้กำรฝึกอบรมกำรติดต่อสื่อสำรด้ำนกำรบริหำรและกำรปฏิบัติงำนประจ ำของผู้บริหำร 

ทุกระดับ  เพื่อเสริมสร้ำงควำมส ำคัญของกำรควบคุม 
7. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรควบคุมขององค์กรโดยกำรประเมินกำรควบคุมประจ ำปี 

และรำยงำนต่อผู้บริหำรระดับสูง 
 จำกควำมหมำย วัตถุประสงค์ และแนวคิดกำรควบคุมภำยในดังกล่ำวข้ำงต้น  แสดงให้เห็นว่ำ 
ระบบกำรควบคุมภำยในเป็นสิ่งที่ผู้บริหำรของหน่วยงำนควรให้ควำมส ำคัญเพรำะเป็นพันธกิจกรณีที่จะช่วยน ำ
ควำมส ำเร็จมำสู่องค์กรโดยบุคลำกรในองค์กรทุกคนต้องมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรในทุกขั้นตอนของกำร
ปฏิบัติงำน  ซึ่งจะสร้ำงควำมม่ันใจได้ว่ำภำรกิจขององค์กรจะประสบผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำย 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 
วิธีด าเนินการ 

 ตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยใน
ส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2561 ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุม
ภำยในแล้วรำยงำนต่อผู้ก ำกับดูแล ภำยในเก้ำสิบวันนับจำกวันสิ้นปีงบประมำณ ซึ่งส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ก ำหนดให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทุกเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ด ำเนินกำรติดตำม
ประเมินผลกำรควบคุมภำยใน ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่  30 กันยำยน 2563 โดยให้จัดท ำรำยงำนติดตำม
ประเมินผลกำรควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  แล้วจัดส่งให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ภำยในวันที่  30 พฤศจิกำยน 2563 และแจ้งให้สถำนศึกษำในสังกัด ด ำเนินกำรจัดท ำ
รำยงำนติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  แล้วจัดส่งให้ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำภำยในวันที่ 31 ตุลำคม 2563 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๖ ได้ด ำเนินกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุม
ภำยใน ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563 และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนระบบกำรควบคุมภำยในของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๖  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ให้ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563  โดยมีวิธีกำรด ำเนินกำร  ดังนี้ 

1. ศึกษำผลกำรด ำเนินงำนระบบกำรควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  แล้ว 
น ำข้อมูลจุดเด่น  จุดควรพัฒนำ แจ้งให้กลุ่ม/หน่วย ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๖ เพ่ือ
ทรำบและด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยน ำควำมเสี่ยงมำก ำหนดกิจกรรมส ำหรับด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 

2. ก ำหนดกิจกรรมส ำคัญเพ่ือด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ.2563 และจัดกิจกรรม ดังนี้ 
วิธีกำรด ำเนินงำน    1.) แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน ประจ ำปี 2563 ตำมค ำสั่ง 
                              ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๖ ที่ 491/2563 ลงวันที่ 1 ตุลำคม  
                              2563 
                         2.) ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนระบบกำรควบคุมภำยในของกลุ่ม/หน่วย และสถำนศึกษำ    
                              ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๖  ประจ ำปีงบประมำณ  
                              พ.ศ. 2563 
       3.) ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดท ำรำยงำนกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยในของ 
                               ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๖  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

4.) สรุปผลกำรด ำเนินงำนระบบกำรควบคุมภำยในของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
      มัธยมศึกษำ เขต ๓๖  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

                           5.)  จัดรำยงำนกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยใน รำยงำนกำรติดตำมประเมินผล 
                                กำรควบคุมภำยใน  แบบ ปค 1  แบบ ปค 4  แบบ ปค 5  และแบบติดตำม ปค 5   
                                ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563  ส่งให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  
                                ในวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2563  (ซึ่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
                                ก ำหนดให้ส่งภำยในวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2563) 
 
 

/6) กำรตรวจสอบ... 



 
6.) กำรตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำนระบบกำรควบคุมภำยในของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่    
     กำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๓๖ และสถำนศึกษำในสังกัด  ประจ ำปีงบประมำณ       
     พ.ศ. 2563  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 4 
ผลการด าเนินงาน 

 กำรด ำเนินงำนกำรควบคุมภำยในของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๖  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563  ซึ่งประกอบด้วย 6 กิจกรรม ดังนี้  1) แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรควบคุม
ภำยใน ประจ ำปี 2563  2) กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนระบบกำรควบคุมภำยในของกลุ่ม/หน่วย และ
สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๖  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563      
3) กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดท ำรำยงำนกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยในของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๖  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  4) กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนระบบกำร
ควบคุมภำยในของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๖  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563       
5) จัดท ำรำยงำนกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยใน รำยงำนกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยใน  
แบบ ปค 1  แบบ ปค 4  แบบ ปค 5  และแบบติดตำม ปค 5  ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563  ส่งให้ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ในวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2563  (ซึ่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำนก ำหนดให้ส่งภำยในวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2563)  6) กำรตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำนระบบกำร
ควบคุมภำยในของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๖ และสถำนศึกษำในสังกัด  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563  
 สรุปผลกำรด ำเนินงำนได้ ดังนี้ 

1. ผลการการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท ารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุม 
ภายในของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  จำกกำรด ำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำรำยงำนกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุม
ภำยในของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๖  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  สรุปได้ดังนี้ 
  เชิงปริมาณ 
  กลุ่ม/หน่วยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36  สำมำรถจัดท ำและส่ง
รำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563  ได้  5 กลุ่ม/หน่วย  
และสถำนศึกษำในสังกัดจัดท ำหนังสือรับรองกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน แบบ ปค 1  แบบ ปค 4  แบบ 
ปค 5  และแบบติดตำม ปค 5  ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563  ส่งให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 36  ภำยในก ำหนดเวลำวันที่ 30 ตุลำคม 2563  จ ำนวน 47 โรง  คิดเป็นร้อยละ 80  และส่งในเดือน
พฤศจิกำยน 2562  จ ำนวน 12 โรง  คิดเป็นร้อยละ 20   
  เชิงคุณภาพ 

1) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36  สำมำรถจัดท ำและส่งรำยงำนกำร 
ติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ได้ทันตำมก ำหนดเวลำ และมีข้อมูล
สำรสนเทศเกี่ยวกับระบบควบคุมภำยในและแนวทำงในกำรพัฒนำงำน  สำมำรถน ำไปใช้ในกำรวำงแผนกำร
บริหำรงำนตำมภำรกิจของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   

2) บุคลำกรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36  มีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน 
ระบบควบคุมภำยใน 
 
 

/2. รำยงำนผลกำรติดตำม 



  2. รายงานผลการติดตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
  จำกกำรติดตำมแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยในตำม แบบ ปค 1  แบบ ปค 4  แบบ ปค 5  
และแบบติดตำม ปค 5  ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563  ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๖  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
   เชิงปริมาณ 
  คณะท ำงำนติดตำมประเมินผลระบบควบคุมภำยใน ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๓๖ ตำมค ำสั่งค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๖ ที่ 491/2562 ลงวันที่ 
1 ตุลำคม 2563  จ ำนวน 8 คน เข้ำร่วมประชุมพิจำรณำผลกำรติดตำมแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 
ตำมแบบ ปค 1 แบบ ปค 4 แบบ ปค 5 และแบบติดตำม ปค 5  ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 จ ำนวน 6 คน
  เชิงคุณภาพ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36   ได้ติดตำมแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุม
ภำยในของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๖  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  ส ำหรับสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ.2563  ตำมรำยงำนผลกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน  
ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ.2563  ดังนี้ 
 กลุ่มอ านวยการ 

งานระบบควบคุมภายใน              
1. ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก ำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 

 งำนระบบควบคุมภำยใน ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย  เนื่องจำก 
                       1.1 ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ให้ควำมส ำคัญ 

1.2 บุคลำกรมีกำรเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบบ่อย 
  1.3 บุคลำกรขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรควบคุมภำยในและกำรรำยงำนตำม 
                               แบบฟอร์มแบบใหม่ 
              2. กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 
 เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรควบคุมภำยในและกำรรำยงำนตำมแบบฟอร์มแบบ
ใหม่ และสร้ำงควำมตระหนักในกระบวนกำรควบคุมภำยในเป็นหน้ำที่ของทุกคนให้แก่บุคลำกรในสังกัด ด้วยกำร
จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร โดยแยกเป็นแต่ละ สหวิทยำเขต รวม 6 สหวิทยำเขต  
 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 งานบริหารอัตราก าลังลูกจ้างชั่วคราว 

1. ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก ำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 
งำนบริหำรอัตรำก ำลังลูกจ้ำงชั่วครำว ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย  เนื่องจำก 

1.1 มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรจัดสรรงบประมำณในแต่ละปี  
  1.2 ข้อมูลที่ได้รับจำกสถำนศึกษำมีควำมล่ำช้ำ ไม่ถูกต้องทั้งหมด มีควำมคลำดเคลื่อนจำก 
                           ข้อเท็จจริง 
 2. กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 
  2.1 บริหำรอัตรำก ำลังลูกจ้ำงชั่วครำวให้แก่สถำนศึกษำท่ีมีควำมจ ำเป็นมำกยิ่งขึ้น โดย 
                           พิจำรณำจัดสรรให้โรงเรียนที่มีอัตรำก ำลังขำดเกณฑ์ครู 
  2.2 ประสำนงำนและสร้ำงควำมเข้ำใจกับสถำนศึกษำ ในกำรรำยงำนข้อมูลต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
                           กับลูกจ้ำงชั่วครำว เพ่ือให้มีและได้ข้อมูลที่รวดเร็ว ถูกต้องและครบถ้วน 



 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 1. งานการเพิ่มโอกาสเข้าเรียนจนจบการศึกษาทุกระดับ 

1.1 ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก ำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 
งำนกำรเพ่ิมโอกำสเข้ำเรียนจนจบกำรศึกษำทุกระดับ 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 ก ำกับ ติดตำม นักเรียนที่มี 
                               ผลกำรเรียน ติด 0 ร มส และให้จ ำหน่ำยนักเรียนที่ขำดเรียนเวลำนำนไม่ประสงค์จะ 
                               เรียนต่อและไม่มีตัวตน โดยนับจ ำนวนนักเรียนที่มีอยู่ให้ถูกต้องตำมจ ำนวนนักเรียนที่มี 
                               อยูจ่ริง 

1.2.2  สพม.36 มีนโยบำยให้โรงเรียนส่งต่อนักเรียนที่ไม่ประสงค์จะเรียนต่อในระบบเข้ำเรียน 
          กำรศึกษำนอกระบบและตำมอัธยำศัยให้จนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
1.2.3  สพม.36 ได้สนับสนุนให้ครูในสังกัดได้พัฒนำศักยภำพครูแนะแนวดังนี้  
          1) ชมรมครูแนะแนวจังหวัดเชียงรำย  
          2) เครือข่ำยครูอำสำสมัครเครือข่ำยกำรแนะแนวอำชีพของกรมกำรจัดหำงำน 
1.2.4  สพม.36 ก ำกับ ติดตำม กำรด ำเนินงำนของโรงเรียนอย่ำงเคร่งครัด 

 2. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2.1 ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก ำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 
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 ด ำเนินกำรส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับติดตำม สร้ำงขวัญก ำลังใจให้กับโรงเรียน 
                              ในกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็ง 

2.2.2  ส่งเสริมให้มีเครือข่ำยภำยนอกเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรดูแลนักเรียนให้มีกำรออก 
          กลำงคันลดลง เช่นประสำนส ำนักงำนสำธำรณะสุขจังหวัด ในกำรให้ควำมรู้ผู้บริหำร 
          โรงเรียนเกี่ยวกับกฎกระทรวง 
2.2.3  ก ำหนดประเภทของสถำนศึกษำและกำรด ำเนินกำรของสถำนศึกษำในกำรป้องกันและ 
          แก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  โดย สพม.36 ได้ก ำหนดแนวทำงในกำรด ำเนินงำน 
          ของโรงเรียนในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
2.2.4  สพม.36 ก ำกับ ติดตำม กำรด ำเนินงำนของโรงเรียนอย่ำงเคร่งครัด   
 

 



                กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 งานการบัญชีของสถานศึกษา 

1. ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก ำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 
 งานการบัญชีของสถานศึกษา ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย  เนื่องจำก 

1.1 กำรบันทึกบัญชีของสถานศึกษาไม่เป็นปัจจุบัน และไม่ถูกต้อง 
1.2 มำตรฐำนของเขต ตำมตัวชี้วัด เรื่อง โครงกำรพัฒนำระบบกำรรำยงำนข้อมูลกำรเงิน  

ด้ำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ไม่ประสบผลส ำเร็จ 
              2. กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 

2.1  มอบหมำยหน้ำทีแ่ละควำมรับผิดชอบให้เจ้ำหน้ำที่ ของ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
มัธยมศึกษำ ในกำรติดตำมกำรบันทึกบัญชี 

2.2  แจ้งให้โรงเรียนด ำเนินกำรจัดท ำบัญชีก่อนที่ระบบบัญชีจะปิดรับข้อมูล เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ด ำเนินกำรตรวจสอบถูกต้อง ของกำร
บันทึกบัญชีในระบบ และรำยงำนเงินคงเหลือ ประจ ำวัน และรำยงำนประเภทเงินคงเหลือ 

2.3  จัดอบรมครูผู้รับผิดชอบในกำรจัดท ำบัญชีของสถำนศึกษำ ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำร 
 บันทึกบัญชี โดยเป็นกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร 

 หน่วยตรวจสอบภายใน 
งานการติดตามผลการตรวจสอบ 
1. ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก ำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 

 งำนกำรติดตำมผลกำรตรวจสอบ ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย  เนื่องจำก สถำนศึกษำซึ่ง
เป็นหน่วยรับตรวจไม่ได้จัดส่งรำยงำนผลกำรปรับปรุงแก้ไขตำมข้อเสนอแนะในรำยงำนกำรปฏิบัติงำนของผู้
ตรวจสอบภำยใน ครบทุกสถำนศึกษำ               

2. กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 
ด ำเนินกำรติดตำมผลกำรปรับปรุงแก้ไขปัญหำของหน่วยรับตรวจตำมข้อเสนอแนะในรำยงำนกำร 

ตรวจสอบภำยในอย่ำงจริงจัง เพ่ือให้มั่นใจว่ำหน่วยรับตรวจได้ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะนั้น
หรือไม่ หำกโรงเรียนใดไม่ด ำเนินกำรรำยงำนผลกำรปรับปรุงฯ ตำมที่ ตสน. ก ำหนดไว้ จะด ำเนินกำรติดตำม
อย่ำงใกล้ชิดเป็นรำยไตรมำส 
 

สรุปความเสี่ยงของสถานศึกษาในสังกัด 

งานวิชาการ 
1. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  

1.1 ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก ำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 
      กำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำกำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย 

เนื่องจำก 
      1.1.1 ครูไม่ปรับพฤติกรรมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ไม่สอนตำมแนวทำง
ปฏิรูปกำรศึกษำ  สอนไม่ตรงตำมตัวชี้วัดและมำตรฐำนของหลักสูตร 
      1.1.2 นักเรียนขำดควำมกระตือรือร้นในกำรเรียนรู้ ไม่สนใจในกำรทบทวนบทเรียน 



      1.1.3 สื่อกำรเรียนกำรสอนยังไม่ทันสมัย มีไม่เพียงพอ และไม่ตรงตำมควำมต้องกำร ไม่น ำสื่อ 
DLIT/DLTV ไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
      1.1.4 แหล่งเรียนรู้มีไม่เพียงพอ 
      1.1.5 ขำดกระบวนกำรนิเทศติดตำมที่ต่อเนื่องชัดเจน  
      1.1.6 นักเรียนขำดโอกำสเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ตรง และไม่เกิดกำรเรียนรู้ที่ยั่งยืน 
 1.1.7 ครูผู้สอนชำวต่ำงชำตมิีกำรเปลี่ยนแปลงบ่อย ท ำให้กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนไม่ต่อเนื่อง 
1.2 กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 
      1.2.1 พัฒนำครูให้มีทักษะและเทคนิคในกำรผลิตสื่อที่มีคุณภำพ โดยกำรศึกษำดูงำนจำก
สถำนศึกษำท่ีมีผลงำนดีเด่นทำงด้ำนกำรผลิตสื่ออย่ำงต่อเนื่อง 
      1.2.2 ให้ครูเข้ำรับกำรอบรมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
      1.2.3 สร้ำงควำมตระหนักให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียนได้เห็นควำมส ำคัญในกำรยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) 
      1.2.4 จัดหำแหล่งเรียนรู้ให้หลำกหลำยมำกขึ้นตำมควำมต้องกำรของผู้เรียน 
   1.2.5 เพ่ิมกระบวนกำรนิเทศติดตำม จัดท ำแผนและปฏิทินกำรนิเทศภำยใน ที่เน้นกำรมีส่วนร่วม 
   1.2.6 จัดท ำแผนงำน/โครงกำรพัฒนำทีมงำนที่ชัดเจนเน้นกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน 
   1.2.7 จัดให้มีกิจกรรมสอนเสริม และจัดให้มีกิจกรรมทำงวิชำกำรอย่ำงหลำกหลำย 

       1.2.8 ใช้กำรเสริมแรง สร้ำงขวัญก ำลังใจให้ครูปฏิบัติหน้ำที่ตำมนบำยของผู้อ ำนวยกำร ด้ำนกำร 
     จัดกำรเรียนกำรสอนได้ตรงตำมวัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

      1.2.9 ใช้ระบบนิเทศ กำรเยี่ยมชั้นเรียน อย่ำงต่อเนื่อง 
      1.2.10 กำรสนับสนุนกระบวนกำรของ PLC      

2. การพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ 
2.1 ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก ำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 

                กำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำน กำรเขียน และกำรวิเครำะห์ ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้ำหมำย เนื่องจำก 

     2.1.1 นักเรียนบำงส่วนไม่มีควำมกระตือรือร้นในกำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำน กำรเขียน และกำรคิด
วิเครำะห์ 
     2.1.2 ครูผู้สอนจัดท ำเครื่องมือวัดตัวบ่งชี้กำรอ่ำน กำรเขียน และกำรคิดวิเครำะห์ไม่ชัดเจน 
2.2 กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 
     2.2.1 จัดอบรมเชิงปฏิบตัิกำรให้ครูผู้สอน เรื่องเทคนิคกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยกำรพัฒนำกำร
คิดวิเครำะห์ 
     2.2.2 จัดท ำเครื่องมือวัดตัวบ่งชี้กำรอ่ำน กำรเขียน และกำรคิดวิเครำะห์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
     2.2.3 จัดกิจกรรมเสริมโดยใช้รูปแบบที่หลำกหลำย เช่น กำรประกวดบันทึกกำรอ่ำน กำรเขียน
หนังสือเล่มเล็ก กำรสอนซ่อมหรือสอนเสริม ฯลฯ 

3. งานวัดผลประเมินผล/งานการจบหลักสูตร 
3.1 ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก ำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 
     กำรด ำเนินงำนกำรจบหลักสูตรกำรศึกษำภำคบังคับและหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของนักเรียน 

ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย  เนื่องจำก 



     3.1.1 ครูไม่ปรับกำรเรียนกำรสอนตำมแนวทำงปฏิรูปกำรศึกษำอย่ำงจริงจัง 
     3.1.2 ครูบำงส่วนขำดทักษะในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบ Active Learning 
     3.1.3 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน ติด0, ร, มส, มผ  ไม่ลดลง 
     3.1.4 กำรนิเทศก ำกับติดตำมขำดควำมต่อเนื่องอย่ำงจริงจัง 
3.2 กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 
     3.2.1 พัฒนำครูสู่กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (อบรมกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active 
 Learning/ ใช้กระบวนกำร PLC 
     3.2.2 ใชรู้ปแบบกำรนิเทศท่ีหลำกหลำยทั้งกำรนิเทศภำยใน และภำยนอก 
     3.2.3 จัดท ำแผนและปฏิทินกำรนิเทศภำยในที่เน้นกำรมีส่วนร่วม 

      3.2.4 ส่งเสริมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรวัดและประเมินผลตำมสภำพจริง 

งานบุคคล 
1. การพัฒนาบุคลากร  

1.1 ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก ำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 
     กำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำบุคลำกร ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย  เนื่องจำก   

  1.1.1 ครูขำดทักษะและควำมช ำนำญในกำรผลิตสื่อ/นวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนที่ทันสมัย 
  1.1.2 ครูขำดควำมรู้ควำมเข้ำในกำรจัดท ำชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC) ตำมหลักเกณฑ์ที่  
     ก.ค.ศ.ก ำหนด 
  1.3 ครูขำดควำมกระตือรือร้นในกำรพัฒนำตนเอง 
 1.2 กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 

      1.2.1 ผู้บังคับบัญชำสร้ำงควำมตระหนัก ให้ครูมีกำรพัฒนำตนเอง โดยกำรส่งเสริมสนับสนุนให้
เข้ำรับกำรอบรม กำรพัฒนำตนเองเพ่ือให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และทักษะกำรผลิตสื่อ/นวัตกรรม กำร
เรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
      1.2.2 มีกำรก ำกับ ติดตำมโดยผู้บริหำรของโรงเรียน 
 1.2.3 ตรวจสอบเครื่องมือเกี่ยวกับสื่อ ICT ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติและมีประสิทธิภำพ 
 1.2.4 จัดอบรมให้ควำมรู้ในกำรจัดท ำชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC) 

2. งานพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยในชั้นเรียน 
2.1 ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก ำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 

                กำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยในชั้นเรียน  ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย 
เนื่องจำก 

      2.1.1 บุคลำกรยังขำดควำมรู้ขำดเทคนิคในกำรท ำผลงำน 
      2.1.2 บุคลำกรยังขำดควำมรู้เกี่ยวกับวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของตนเอง 
 2.1.3 บุคลำกรยังขำดวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของตนเอง 
2.2 กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 
      2.2.1 พัฒนำครูให้มีควำมรู้ และทักษะในกำรวิจัยในชั้นเรียน 
      2.2.2 พัฒนำครูให้มีเทคนิคในกำรท ำผลงำนทำงวิชำกำรด้วยกำรฝึกอบรม 
      2.2.3 พัฒนำครูให้มีทักษะในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรน ำเสนอผลงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
      2.2.4 มีกำรนิเทศ ก ำกับติดตำม 



3. การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ 
3.1 ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก ำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 

                กำรด ำเนินงำนกำรขอมีและเลื่อนวิทยฐำนะ  ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย เนื่องจำก 
      3.1.1 มีกำรโยกย้ำยสับเปลี่ยนบุคลำกรท ำให้กำรประเมินขำดควำมต่อเนื่อง 
      3.1.2 ครูบำงส่วนไม่เข้ำใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีกำรขอมีและเลื่อนวิทยฐำนะ 
3.2 กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 
      3.2.1 จัดอบรมให้ควำมรู้ในกำรประเมินวิทยฐำนะแก่บุคลำกรผู้มีสิทธิ์ขอมีและเลื่อนวิทยฐำนะ
ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงมีประสิทธิภำพ เหมำะสม 
      3.2.2 คณะท ำงำน/เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรให้มีวิทยฐำนะสูงขึ้น 

4. งานอัตราก าลังข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
4.1 ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก ำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 

                กำรด ำเนินงำนงำนอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้ำหมำย เนื่องจำก 
        4.1.1 อัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูของโรงเรียนเกินเกณฑ์ที่ก ำหนด แต่ขำดแคลนครูผู้สอนในบำง 
 รำยวิชำ 
  4.1.2 เกณฑ์กำรพิจำรณำอัตรำครูไม่สอดคล้องกับสภำพควำมเป็นจริงท ำให้โรงเรียนขนำดเล็กมี 
           ครูไม่ครบทุกวิชำ 
  4.1.3 ลูกจ้ำงชั่วครำวสมัครเข้ำ - ลำออก บ่อยครั้ง ส่งผลให้ขำดควำมต่อเนื่องในกำรปฏิบัติงำน 

4.2 กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 
        4.2.1 วิเครำะห์และวำงแผนด้ำนอัตรำก ำลัง และจัดบุคลำกรปฏิบัติงำนอย่ำงเหมำะสม 
  4.2.2 ทบทวนและก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนให้สอดคล้องกับภำระงำน 

 4.2.3 ส่งเสริมกำรท ำงำนเป็นทีม และเสริมสร้ำงขวัญก ำลังใจ 
 4.2.4 ระดมทรัพยำกรจำกภำคีเครือข่ำยเพ่ือจ้ำงครูในสำระที่ขำดแคลน 

งานงบประมาณ 
1. การพัฒนางานพัสดุ 

1.1 ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก ำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 
     กำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำงำนพัสดุ  ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย เนื่องจำก   
     1.1.1 ครูผู้รับผิดชอบด้ำนพัสดุ ยังขำดควำมรู้และทักษะในกำรปฏิบัติงำน จึงท ำให้กำรบันทึก
ข้อมูลพัสดุไม่ทันตำมที่ก ำหนดและไม่เป็นปัจจุบัน 
     1.1.2 ครูผู้รับผิดชอบงำนพัสดุ มีภำระงำนสอนและงำนอื่นๆ จ ำนวนมำก 
     1.1.3 กำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม ประเมินผลจำกผู้รับผิดชอบยังไม่เพียงพอ 
1.2 กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 
     1.2.1 จัดหำหนังสือระเบียบ ที่เก่ียวข้องเพื่อใช้เป็นเครื่องในกำรปฏิบัติงำนและถือปฏิบัติโดย
เคร่งครัด 
     1.2.2 ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผดิชอบเข้ำรับกำรอบรมพัฒนำตำมท่ีมีกำรจัดอบรมจำกหน่วยงำนต้นสังกัด
และหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องอย่ำงสม่ ำเสมอ 
     1.2.3 มีกำรก ำกับ ติดตำมโดยผู้บริหำรของโรงเรียน 



     1.2.4 จัดหำครูสนับสนุนงำนพัสดุโดยเฉพำะ 
     1.2.5 จัดท ำแผนกำรใช้พัสดุและจัดหำล่วงหน้ำให้เพียงพอต่อควำมต้องกำร 
     1.2.6 ก ำหนดคำบสอนของครูผู้รับผิดชอบด้ำนกำรเงิน บัญชีและพัสดุ ให้เหมำะสมต่อกำร
ปฏิบัติงำน 

2. การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2.1 ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก ำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 
     กำรด ำเนินงำนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย เนื่องจำก   

       2.1.1 กิจกรรม/โครงกำรที่ก ำหนดไว้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ เนื่องจำกรำคำวัสดุ อุปกรณ์ 
           ครุภัณฑ์มีรำคำสูงขึ้นเกินกว่ำรำคำที่ประมำณกำรไว้ 
  2.1.2 มีกิจกรรมเร่งด่วนเพิ่มจำกที่ก ำหนดไว้ 

2.2 กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 
       2.2.1 วิเครำะห์และวำงแผนกำรจัดสรรงบประมำณอย่ำงเหมำะสม 
  2.2.2 ควบคุมกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ ให้เป็นไปตำมกิจกรรม/โครงกำรที่ก ำหนดไว้ 

งานบริหารทั่วไป 
1. งานการป้องกันปัญหายาเสพติดและการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันสมควร  

1.1 ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก ำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 
      กำรด ำเนินงำนกำรป้องกันปัญหำยำเสพติดและกำรมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันสมควร ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำย  เนื่องจำก 
               1.1.1 นักเรียนกลุ่มเสี่ยงยังขำดควำมตระหนัก ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับอันตรำยและปัญหำ 
          ที่เกิดจำกยำเสพติดและกำรมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันสมควร 
               1.1.2 ขำดควำมร่วมมือจำกผู้ที่เก่ียวข้อง  
           2.2 กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 

     2.2.1 จัดอบรมนักเรียนให้ควำมรู้ และให้ศึกษำกรณีตัวอย่ำงปัญหำที่เกิดข้ึนจริงในสังคม 
     2.2.2 จัดกิจกรรมรณรงค์ประชำสัมพันธ์ทั้งในโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง 
     2.2.3 สถำนศึกษำด ำเนินกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงผู้ปกครอง นักเรียน สถำนศึกษำ 
ชุมชน หน่วยงำนภำครัฐและองค์กรเอกชนที่ท ำหน้ำที่เก่ียวข้อง เช่น สำรวัตรนักเรียน  เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ
ในท้องที่ เพื่อประสำนควำมร่วมมือในกำรป้องกันปัญหำยำเสพติดและกำรมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอัน
สมควร 

2. งานอาคารสถานที่  
2.1 ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก ำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 

      กำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำอำคำรและสภำพแวดล้อมของโรงเรียน ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้ำหมำย  เนื่องจำก 

2.1.1  สภำพอำคำรเสื่อมโทรมและสำธำรณูปโภคช ำรุด 
2.1.2  นักกำรภำรโรงขำดทักษะกำรซ่อมแซม 
2.1.3  ผู้มำใช้บริกำรขำดควำมตระหนักในกำรใช้อำคำรสถำนที่ 

2.2 กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 
  2.2.1 ตรวจสอบสภำพอำคำรที่ช ำรุดเสื่อมโทรม และซ่อมแซมตำมสภำพที่ช ำรุด 



  2.2.2 ตรวจสอบและซ่อมแซมระบบสำธำรณูปโภคให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงสม่ ำเสมอ 
  2.2.3 จัดท ำแผนกำรบริหำรอำคำรสถำนที่เพ่ือให้มีกำรจัดสรรงบประมำณที่เหมำะสม 
                2.2.4 ก ำหนดระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนในกำรใช้อำคำรสถำนที่ 
 2.2.5 จัดอบรมให้ควำมรู้และทักษะในกำรซ่อมแซมเกี่ยวกับอำคำรสถำนที่และระบบ 
          สำธำรณูปโภคแก่นักกำรภำรโรง 

3. งานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพนักเรียน 
3.1 ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก ำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 

      กำรด ำเนินงำนงำนส่งเสริมสวัสดิกำรและสวัสดิภำพนักเรียน ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย  
เนื่องจำก  
 3.1.1 สภำพอำคำรเสื่อมโทรมและสำธำรณูปโภคช ำรุด 
 3.1.2 นักเรียนมีค่ำนิยมไม่สวมหมวกนิรภัยในกำรขับขี่ 
 3.1.3 ผู้ปกครองไม่มีเวลำในกำรรับ-ส่งนักเรียนด้วยตนเอง 

3.2 กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 
     3.2.1 ตรวจสอบสภำพอำคำรที่ช ำรุดเสื่อมโทรม และซ่อมแซมตำมสภำพที่ช ำรุด 
     3.2.2 ตรวจสอบและซ่อมแซมระบบสำธำรณูปโภคให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงสม่ ำเสมอ 
     3.2.3 ครูและบุคลำกรในโรงเรียนใช้กระบวนกำรระบบดูแลนักเรียน 

4. งานพัฒนาคุณธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
4.1 ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก ำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 

      กำรด ำเนินงำนงำนพัฒนำคุณธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน  ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำย  เนื่องจำก  
 4.1.1 นักเรียนมีพฤติกรรมมำโรงเรียนสำย หนีเรียน ขำดเรียนบ่อย ทะเลำะวิวำท แต่งกำยไม่ 
          ถูกต้องตำมระเบียบของโรงเรียน ก้ำวร้ำว 
 4.1.2 ผู้ปกครองขำดมำตรกำรปลูกฝังจิตส ำนึกและค่ำนิยมที่ดีแก่นักเรียน 
 4.1.3 บุคลำกรผู้รับผิดชอบมีภำระงำนมำก จึงท ำให้กำรด ำเนินงำนขำดควำมต่อเนื่อง 
 4.1.4 ครูละเลยกำรดูแลวินัย พฤติกรรมของนักเรียน 

4.2 กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 
 4.2.1 แจ้งผู้ปกครองทันทีกรณีท่ีนักเรียนหนีเรียน ขำดเรียนบ่อย ทะเลำะวิวำท แต่งกำยไม่ถูกต้อง 
 ตำมระเบียบของโรงเรียน ก้ำวร้ำว 
  4.2.2 จัดประชุมพบปะระหว่ำงครูและผู้ปกครองของนักเรียนที่พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 
  4.2.3 บูรณำกำรหรือสอดแทรกเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรมในกำรจัดกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระ   
          กำรเรียนรู ้
  4.2.4 จัดให้มีกำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียนอย่ำงต่อเนื่อง 
  4.2.5 จัดอบรมให้ควำมรู้แก่นักเรียนในชั่วโมงกำรสอนคุณธรรมทุกสัปดำห์ 
  4.2.6 นิเทศ ติดตำมอย่ำงสม่ ำเสมอ และต่อเนื่อง 
  4.2.7 สรุปผลกำรด ำเนินงำนและรำยงำนผลให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ 
  4.2.8 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในระบบเฝ้ำระวัง 
 



5. งานสารสนเทศ 
5.1 ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก ำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 

      กำรด ำเนินงำนสำรสนเทศของโรงเรียน ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย  เนื่องจำก  
 5.1.1 ระบบกำรลงข้อมูล DMC ไม่เสถียร 
 5.1.2 บุคลำกรมีไม่เพียงพอกับกำรมีภำระงำนหลำยด้ำน ซึ่งส่งผลให้งำนสำรสนเทศไม่มี 
           ประสิทธิภำพ 
 5.1.3 บุคลำกรไม่มีควำมรู้และทักษะด้ำนกำรจัดระบบสำรสนเทศ 
 5.1.4 ระบบอินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำไม่มีประสิทธิภำพ 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  เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ได้ประเมินผลกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำน
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2563  ด้วยวิธีกำรที่หน่วยงำนก ำหนดซึ่งเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ.2561  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ควำมมั่นใจอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำภำรกิจของหน่วยงำนจะบรรลุวัตถุประสงค์ของกำร
ควบคุมภำยในด้ำนกำรด ำเนินงำนที่มีประสิทธิผล  ประสิทธิภำพด้ำนกำรรำยงำนที่เกี่ยวกับกำรเงินและไม่ใช่
กำรเงินที่เชื่อถือได้  ทันเวลำ และโปร่งใส  รวมทั้งด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำน 
 จำกผลกำรประเมินดังกล่ำว ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 เห็นว่ำกำรควบคุม
ภำยในของหน่วยงำนมีควำมเพียงพอ ปฏิบัติตำมอย่ำงต่อเนื่อง และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลัง ว่ำ
ด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ.2561 ภำยใต้กำรก ำกับ
ดูแลของผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 
 อนึ่ง กำรควบคุมภำยในยังคงมีควำมเสี่ยงที่ต้องด ำเนินกำรก ำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน    
ในปีงบประมำณ 2563  ดังนี้ 
 กลุ่มอ านวยการ 

งานระบบควบคุมภายใน              
1. ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก ำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 

 งำนระบบควบคุมภำยใน ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย  เนื่องจำก 
                       1.1 ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ให้ควำมส ำคัญ 

1.2 บุคลำกรมีกำรเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบบ่อย 
  1.3 บุคลำกรขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรควบคุมภำยในและกำรรำยงำนตำม 
                               แบบฟอร์มแบบใหม่ 
              2. กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 
 เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรควบคุมภำยในและกำรรำยงำนตำมแบบฟอร์มแบบ
ใหม่ และสร้ำงควำมตระหนักในกระบวนกำรควบคุมภำยในเป็นหน้ำที่ของทุกคนให้แก่บุคลำกรในสังกัด ด้วยกำร
จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร โดยแยกเป็นแต่ละสหวิทยำเขต รวม 6 สหวิทยำเขต  

 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 งานบริหารอัตราก าลังลูกจ้างชั่วคราว 

1. ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก ำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 
งำนบริหำรอัตรำก ำลังลูกจ้ำงชั่วครำว ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย  เนื่องจำก 

1.1 มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรจัดสรรงบประมำณในแต่ละปี  
  1.2 ข้อมูลที่ได้รับจำกสถำนศึกษำมีควำมล่ำช้ำ ไม่ถูกต้องทั้งหมด มีควำมคลำดเคลื่อนจำก 
                           ข้อเท็จจริง 
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 2. กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 
  2.1 บริหำรอัตรำก ำลังลูกจ้ำงชั่วครำวให้แก่สถำนศึกษำท่ีมีควำมจ ำเป็นมำกยิ่งขึ้น โดย 
                           พิจำรณำจัดสรรให้โรงเรียนที่มีอัตรำก ำลังขำดเกณฑ์ครู 
  2.2 ประสำนงำนและสร้ำงควำมเข้ำใจกับสถำนศึกษำ ในกำรรำยงำนข้อมูลต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
                           กับลูกจ้ำงชั่วครำว เพ่ือให้มีและได้ข้อมูลที่รวดเร็ว ถูกต้องและครบถ้วน 
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 1. งานการเพิ่มโอกาสเข้าเรียนจนจบการศึกษาทุกระดับ 

1.1 ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก ำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 
   กำรเพ่ิมโอกำสเข้ำเรียนจนจบกำรศึกษำทุกระดับไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยเนื่องจำก 

1.2 1. นักเรียนมีผลกำรเรียนติด 0 ร มส  ไม่ได้แก้ไขเนื่องจำกนักเรียนขำดเรียนไม่เข้ำมำ 
    เรียนและไม่ประสงค์จะเรียนต่อ 

   1.1.2 ยังมีนักเรียนที่ไม่ได้เข้ำเรียนในระบบหรือเรียนไม่ตรงกับควำมสำมำรถและควำม 
                              ต้องกำร  
    1.2. กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 
  1.2.1  สพฐ. และสพม.36 มอบนโยบำยให้สถำนศึกษำในสังกัด ก ำกับ ติดตำม นักเรียนที่ม ี
                              ผลกำรเรียนติด 0 ร มส และให้จ ำหน่ำยนักเรียนที่ขำดเรียนเวลำนำน ไม่ประสงค์จะ 
                              เรียนต่อและไม่มีตัวตน โดยนับจ ำนวนนักเรียนที่มีอยู่ตำมจ ำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง 

1.2.2  สพม.36 มีนโยบำยให้สถำนศึกษำในสังกัด ส่งต่อนักเรียนที่ไม่ประสงค์จะเรียนต่อใน 
          ระบบ  ให้เข้ำเรียนทีก่ำรศึกษำนอกระบบและตำมอัธยำศัย เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนจบ 
          ตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
1.2.3  สพม.36 สนับสนุนให้ครูแนะแนวในสังกัดเข้ำรับกำรพัฒนำด้ำนกำรแนะแนว ดังนี้  
          1) ชมรมครูแนะแนวจังหวัดเชียงรำย  
          2) เครือข่ำยครูอำสำสมัครเครือข่ำยกำรแนะแนวอำชีพของกรมกำรจัดหำงำน 
1.2.4  สพม.36 ก ำกับ ติดตำม กำรด ำเนินงำนของโรงเรียนอย่ำงเคร่งครัด 

 2. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2.1 ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก ำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 
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 ด ำเนินกำรส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับติดตำม สร้ำงขวัญก ำลังใจให้กับโรงเรียน 
                              ในกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็ง 

2.2.2  สพม.36 ส่งเสริมให้มีเครือข่ำยภำยนอกเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรดูแลนักเรียนให้มีกำร 
          ออกกลำงคันลดลง  
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2.2.3  ก ำหนดประเภทของสถำนศึกษำ และกำรด ำเนินกำรของสถำนศึกษำในกำรป้องกัน 
          และแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น   
2.2.4  สพม.36 ก ำกับ ติดตำม กำรด ำเนินงำนของโรงเรียนอย่ำงเคร่งครัด                                                                        

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 งานการบัญชีของสถานศึกษา 

1. ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก ำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 
 งานการบัญชีของสถานศึกษา ยังไมบ่รรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย  เนื่องจำก 

1.3 กำรบันทึกบัญชีของสถานศึกษาไม่เป็นปัจจุบัน และไม่ถูกต้อง 
1.4 มำตรฐำนของเขต ตำมตัวชี้วัด เรื่อง โครงกำรพัฒนำระบบกำรรำยงำนข้อมูลกำรเงิน  

ด้ำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ไม่ประสบผลส ำเร็จ 
              2. กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 

2.4  มอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน สังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 
เป็นผู้รับผิดชอบในกำรติดตำมกำรบันทึกบัญชี 

2.5  แจ้งให้โรงเรียนในสังกัด ด ำเนินกำรจัดท ำบัญชีให้แล้วเสร็จก่อนระบบปิด เพ่ือเจ้ำหน้ำที่
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 จะได้ตรวจสอบถูกต้องในกำรบันทึกใน
ระบบ และรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวัน และรำยงำนประเภทอ่ืนๆ  

2.6  จัดอบรมครูผู้รับผิดชอบในกำรจัดท ำบัญชีของสถำนศึกษำ ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำร 
 บันทึกบัญชี โดยเป็นกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร 

 หน่วยตรวจสอบภายใน 
งานการติดตามผลการตรวจสอบ 
1. ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก ำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 

     งำนกำรติดตำมผลกำรตรวจสอบ ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย เนื่องจำก สถำนศึกษำ
ซึ่งเป็นหน่วยรับตรวจ ไม่ได้จัดส่งรำยงำนผลกำรปรับปรุงแก้ไขตำมข้อเสนอแนะในรำยงำนกำรปฏิบัติงำน ของ  
ผู้ตรวจสอบภำยในครบทุกสถำนศึกษำ               

2. กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 
    ด ำเนินกำรติดตำมผลกำรปรับปรุงแก้ไขปัญหำของหน่วยรับตรวจตำมข้อเสนอแนะในรำยงำน 

กำรตรวจสอบภำยในอย่ำงจริงจัง เพ่ือให้มั่นใจว่ำหน่วยรับตรวจได้ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะนั้น
หรือไม่ หำกโรงเรียนใดไม่ด ำเนินกำรรำยงำนผลกำรปรับปรุงฯ ตำมที่ ตสน. ก ำหนดไว้ จะด ำเนินกำรติดตำม
อย่ำงใกล้ชิดเป็นรำยไตรมำส 
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สรุปความเสี่ยงของสถานศึกษาในสังกัด 

งานวิชาการ 
1. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  

1.1 ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก ำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 
      กำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำกำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย 

เนื่องจำก 
      1.1.1 ครูไม่ปรับพฤติกรรมในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ไม่สอนตำมแนว
ทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ สอนไม่ตรงตำมตัวชี้วัดและมำตรฐำนของหลักสูตร 
      1.1.2 นักเรียนขำดควำมกระตือรือร้นในกำรเรียนรู้ ไม่สนใจในกำรทบทวนบทเรียน 
      1.1.3 สื่อกำรเรียนกำรสอนยังไม่ทันสมัย มีไม่เพียงพอ และไม่ตรงตำมควำมต้องกำร ไม่น ำสื่อ 
DLIT/DLTV ไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
      1.1.4 แหล่งเรียนรู้มีไม่เพียงพอ 
      1.1.5 ขำดกระบวนกำรนิเทศติดตำมที่ต่อเนื่องชัดเจน  
      1.1.6 นักเรียนขำดโอกำสเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ตรง และไม่เกิดกำรเรียนรู้ที่ยั่งยืน 
 1.1.7 ครูผู้สอนชำวต่ำงชำตมิีกำรเปลี่ยนแปลงบ่อย ท ำให้กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนไม่ต่อเนื่อง 
1.2 กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 
      1.2.1 พัฒนำครูให้มีทักษะและเทคนิคในกำรผลิตสื่อที่มีคุณภำพ โดยกำรศึกษำดูงำนจำก
สถำนศึกษำท่ีมีผลงำนดีเด่นทำงด้ำนกำรผลิตสื่ออย่ำงต่อเนื่อง 
      1.2.2 ให้ครูเข้ำรับกำรอบรมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
      1.2.3 สร้ำงควำมตระหนักให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียนได้เห็นควำมส ำคัญในกำรยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) 
      1.2.4 จัดหำแหล่งเรียนรู้ให้หลำกหลำยมำกขึ้นตำมควำมต้องกำรของผู้เรียน 
   1.2.5 เพ่ิมกระบวนกำรนิเทศติดตำม จัดท ำแผนและปฏิทินกำรนิเทศภำยใน ที่เน้นกำรมีส่วนร่วม 
   1.2.6 จัดท ำแผนงำน/โครงกำรพัฒนำทีมงำนที่ชัดเจนเน้นกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน 
   1.2.7 จัดให้มีกิจกรรมสอนเสริม และจัดให้มีกิจกรรมทำงวิชำกำรอย่ำงหลำกหลำย 

       1.2.8 ใช้กำรเสริมแรง สร้ำงขวัญก ำลังใจให้ครูปฏิบัติหน้ำที่ตำมนบำยของผู้อ ำนวยกำร ด้ำนกำร 
     จัดกำรเรียนกำรสอนได้ตรงตำมวัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

      1.2.9 ใช้ระบบนิเทศ กำรเยี่ยมชั้นเรียน อย่ำงต่อเนื่อง 
      1.2.10 กำรสนับสนุนกระบวนกำรของ PLC      

2. การพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ 
2.1 ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก ำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 

                กำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำน กำรเขียน และกำรวิเครำะห์ ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้ำหมำย เนื่องจำก 

     2.1.1 นักเรียนบำงส่วนไม่มีควำมกระตือรือร้นในกำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำน กำรเขียน และกำรคิด
วิเครำะห์ 
     2.1.2 ครูผู้สอนจัดท ำเครื่องมือวัดตัวบ่งชี้กำรอ่ำน กำรเขียน และกำรคิดวิเครำะห์ไม่ชัดเจน 



/2.2 กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 
- 5   -  

2.2 กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 
     2.2.1 จัดอบรมเชิงปฏิบตัิกำรให้ครูผู้สอน เรื่องเทคนิคกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยกำรพัฒนำกำร
คิดวิเครำะห์ 
     2.2.2 จัดท ำเครื่องมือวัดตัวบ่งชี้กำรอ่ำน กำรเขียน และกำรคิดวิเครำะห์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
     2.2.3 จัดกิจกรรมเสริมโดยใช้รูปแบบที่หลำกหลำย เช่น กำรประกวดบันทึกกำรอ่ำน กำรเขียน
หนังสือเล่มเล็ก กำรสอนซ่อมหรือสอนเสริม ฯลฯ 

3. งานวัดผลประเมินผล/งานการจบหลักสูตร 
3.1 ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก ำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 
     กำรด ำเนินงำนกำรจบหลักสูตรกำรศึกษำภำคบังคับและหลักสูตรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนของนักเรียน 

ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย  เนื่องจำก 
     3.1.1 ครูไม่ปรับกำรเรียนกำรสอนตำมแนวทำงปฏิรูปกำรศึกษำอย่ำงจริงจัง 
     3.1.2 ครูบำงส่วนขำดทักษะในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบ Active Learning 
     3.1.3 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน ติด0, ร, มส, มผ  ไม่ลดลง 
     3.1.4 กำรนิเทศก ำกับติดตำมขำดควำมต่อเนื่องอย่ำงจริงจัง 
3.2 กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 
     3.2.1 พัฒนำครูสู่กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (อบรมกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active 
 Learning/ ใช้กระบวนกำร PLC 
     3.2.2 ใชรู้ปแบบกำรนิเทศท่ีหลำกหลำยทั้งกำรนิเทศภำยใน และภำยนอก 
     3.2.3 จัดท ำแผนและปฏิทินกำรนิเทศภำยในที่เน้นกำรมีส่วนร่วม 

      3.2.4 ส่งเสริมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรวัดและประเมินผลตำมสภำพจริง 

งานบุคคล 
1. การพัฒนาบุคลากร  

1.1 ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก ำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 
     กำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำบุคลำกร ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย  เนื่องจำก   

  1.1.1 ครูขำดทักษะและควำมช ำนำญในกำรผลิตสื่อ/นวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนที่ทันสมัย 
  1.1.2 ครูขำดควำมรู้ควำมเข้ำในกำรจัดท ำชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC) ตำมหลักเกณฑ์ที่  
     ก.ค.ศ.ก ำหนด 
  1.3 ครูขำดควำมกระตือรือร้นในกำรพัฒนำตนเอง 
 1.2 กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 

      1.2.1 ผู้บังคับบัญชำสร้ำงควำมตระหนัก ให้ครูมีกำรพัฒนำตนเอง โดยกำรส่งเสริมสนับสนุนให้
เข้ำรับกำรอบรม กำรพัฒนำตนเองเพ่ือให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และทักษะกำรผลิตสื่อ/นวัตกรรม กำร
เรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
      1.2.2 มีกำรก ำกับ ติดตำมโดยผู้บริหำรของโรงเรียน 
 1.2.3 ตรวจสอบเครื่องมือเกี่ยวกับสื่อ ICT ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติและมีประสิทธิภำพ 
 1.2.4 จัดอบรมให้ควำมรู้ในกำรจัดท ำชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC) 
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2. งานพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยในชั้นเรียน 
2.1 ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก ำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 

                กำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยในชั้นเรียน  ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย 
เนื่องจำก 

      2.1.1 บุคลำกรยังขำดควำมรู้ขำดเทคนิคในกำรท ำผลงำน 
      2.1.2 บุคลำกรยังขำดควำมรู้เกี่ยวกับวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของตนเอง 
 2.1.3 บุคลำกรยังขำดวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของตนเอง 
2.2 กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 
      2.2.1 พัฒนำครูให้มีควำมรู้ และทักษะในกำรวิจัยในชั้นเรียน 
      2.2.2 พัฒนำครูให้มีเทคนิคในกำรท ำผลงำนทำงวิชำกำรด้วยกำรฝึกอบรม 
      2.2.3 พัฒนำครูให้มีทักษะในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรน ำเสนอผลงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
      2.2.4 มีกำรนิเทศ ก ำกับติดตำม 

3. การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ 
3.1 ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก ำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 

                กำรด ำเนินงำนกำรขอมีและเลื่อนวิทยฐำนะ  ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย เนื่องจำก 
      3.1.1 มีกำรโยกย้ำยสับเปลี่ยนบุคลำกรท ำให้กำรประเมินขำดควำมต่อเนื่อง 
      3.1.2 ครูบำงส่วนไม่เข้ำใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีกำรขอมีและเลื่อนวิทยฐำนะ 
3.2 กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 
      3.2.1 จัดอบรมให้ควำมรู้ในกำรประเมินวิทยฐำนะแก่บุคลำกรผู้มีสิทธิ์ขอมีและเลื่อนวิทยฐำนะ
ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงมีประสิทธิภำพ เหมำะสม 
      3.2.2 คณะท ำงำน/เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรให้มีวิทยฐำนะสูงขึ้น 

4. งานอัตราก าลังข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
4.1 ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก ำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 

                กำรด ำเนินงำนงำนอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้ำหมำย เนื่องจำก 
        4.1.1 อัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูของโรงเรียนเกินเกณฑ์ที่ก ำหนด แต่ขำดแคลนครูผู้สอนในบำง 
 รำยวิชำ 
  4.1.2 เกณฑ์กำรพิจำรณำอัตรำครูไม่สอดคล้องกับสภำพควำมเป็นจริงท ำให้โรงเรียนขนำดเล็กมี 
           ครูไม่ครบทุกวิชำ 
  4.1.3 ลูกจ้ำงชั่วครำวสมัครเข้ำ - ลำออก บ่อยครั้ง ส่งผลให้ขำดควำมต่อเนื่องในกำรปฏิบัติงำน 

4.2 กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 
        4.2.1 วิเครำะห์และวำงแผนด้ำนอัตรำก ำลัง และจัดบุคลำกรปฏิบัติงำนอย่ำงเหมำะสม 
  4.2.2 ทบทวนและก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนให้สอดคล้องกับภำระงำน 

 4.2.3 ส่งเสริมกำรท ำงำนเป็นทีม และเสริมสร้ำงขวัญก ำลังใจ 
 4.2.4 ระดมทรัพยำกรจำกภำคีเครือข่ำยเพ่ือจ้ำงครูในสำระที่ขำดแคลน 
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งานงบประมาณ 
1. การพัฒนางานพัสดุ 

1.1 ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก ำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 
     กำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำงำนพัสดุ  ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย เนื่องจำก   
     1.1.1 ครูผู้รับผิดชอบด้ำนพัสดุ ยังขำดควำมรู้และทักษะในกำรปฏิบัติงำน จึงท ำให้กำรบันทึก
ข้อมูลพัสดุไม่ทันตำมที่ก ำหนดและไม่เป็นปัจจุบัน 
     1.1.2 ครูผู้รับผิดชอบงำนพัสดุ มีภำระงำนสอนและงำนอื่นๆ จ ำนวนมำก 
     1.1.3 กำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม ประเมินผลจำกผู้รับผิดชอบยังไม่เพียงพอ 
1.2 กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 
     1.2.1 จัดหำหนังสือระเบียบ ที่เก่ียวข้องเพื่อใช้เป็นเครื่องในกำรปฏิบัติงำนและถือปฏิบัติโดย
เคร่งครัด 
     1.2.2 ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผดิชอบเข้ำรับกำรอบรมพัฒนำตำมท่ีมีกำรจัดอบรมจำกหน่วยงำนต้นสังกัด
และหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องอย่ำงสม่ ำเสมอ 
     1.2.3 มีกำรก ำกับ ติดตำมโดยผู้บริหำรของโรงเรียน 
     1.2.4 จัดหำครูสนับสนุนงำนพัสดุโดยเฉพำะ 
     1.2.5 จัดท ำแผนกำรใช้พัสดุและจัดหำล่วงหน้ำให้เพียงพอต่อควำมต้องกำร 
     1.2.6 ก ำหนดคำบสอนของครูผู้รับผิดชอบด้ำนกำรเงิน บัญชีและพัสดุ ให้เหมำะสมต่อกำร
ปฏิบัติงำน 

2. การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2.1 ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก ำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 
     กำรด ำเนินงำนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย เนื่องจำก   

       2.1.1 กิจกรรม/โครงกำรที่ก ำหนดไว้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ เนื่องจำกรำคำวัสดุ อุปกรณ์ 
           ครุภัณฑ์มีรำคำสูงขึ้นเกินกว่ำรำคำที่ประมำณกำรไว้ 
  2.1.2 มีกิจกรรมเร่งด่วนเพิ่มจำกที่ก ำหนดไว้ 

2.2 กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 
       2.2.1 วิเครำะห์และวำงแผนกำรจัดสรรงบประมำณอย่ำงเหมำะสม 
  2.2.2 ควบคุมกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ ให้เป็นไปตำมกิจกรรม/โครงกำรที่ก ำหนดไว้ 

งานบริหารทั่วไป 
1. งานการป้องกันปัญหายาเสพติดและการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันสมควร  

1.1 ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก ำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 
      กำรด ำเนนิงำนกำรป้องกันปัญหำยำเสพติดและกำรมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันสมควร ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำย  เนื่องจำก 
               1.1.1 นักเรียนกลุ่มเสี่ยงยังขำดควำมตระหนัก ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับอันตรำยและปัญหำ 
          ที่เกิดจำกยำเสพติดและกำรมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันสมควร 
               1.1.2 ขำดควำมร่วมมือจำกผู้ที่เก่ียวข้อง  
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           2.2 กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 
     2.2.1 จัดอบรมนักเรียนให้ควำมรู้ และให้ศึกษำกรณีตัวอย่ำงปัญหำที่เกิดข้ึนจริงในสังคม 
     2.2.2 จัดกิจกรรมรณรงค์ประชำสัมพันธ์ทั้งในโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง 
     2.2.3 สถำนศึกษำด ำเนินกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ ระหว่ำงผู้ปกครอง นักเรียน สถำนศึกษำ 
ชุมชน หน่วยงำนภำครัฐและองค์กรเอกชนที่ท ำหน้ำที่เก่ียวข้อง เช่น สำรวัตรนักเรียน  เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ
ในท้องที่ เพื่อประสำนควำมร่วมมือในกำรป้องกันปัญหำยำเสพติดและกำรมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอัน
สมควร 

2. งานอาคารสถานที่  
2.1 ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก ำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 

      กำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำอำคำรและสภำพแวดล้อมของโรงเรียน ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้ำหมำย  เนื่องจำก 

2.1.3  สภำพอำคำรเสื่อมโทรมและสำธำรณูปโภคช ำรุด 
2.1.4  นักกำรภำรโรงขำดทักษะกำรซ่อมแซม 
2.1.3  ผู้มำใช้บริกำรขำดควำมตระหนักในกำรใช้อำคำรสถำนที่ 

2.2 กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 
  2.2.1 ตรวจสอบสภำพอำคำรที่ช ำรุดเสื่อมโทรม และซ่อมแซมตำมสภำพที่ช ำรุด 
  2.2.2 ตรวจสอบและซ่อมแซมระบบสำธำรณูปโภคให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงสม่ ำเสมอ 
  2.2.3 จัดท ำแผนกำรบริหำรอำคำรสถำนที่เพ่ือให้มีกำรจัดสรรงบประมำณที่เหมำะสม 
                2.2.4 ก ำหนดระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนในกำรใช้อำคำรสถำนที่ 
 2.2.5 จัดอบรมให้ควำมรู้และทักษะในกำรซ่อมแซมเกี่ยวกับอำคำรสถำนที่และระบบ 
          สำธำรณูปโภคแก่นักกำรภำรโรง 
3. งานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพนักเรียน 

3.1 ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก ำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 
      กำรด ำเนินงำนงำนส่งเสริมสวัสดิกำรและสวัสดิภำพนักเรียน ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย  
เนื่องจำก  
 3.1.1 สภำพอำคำรเสื่อมโทรมและสำธำรณูปโภคช ำรุด 
 3.1.2 นักเรียนมีค่ำนิยมไม่สวมหมวกนิรภัยในกำรขับขี่ 
 3.1.3 ผู้ปกครองไม่มีเวลำในกำรรับ-ส่งนักเรียนด้วยตนเอง 

3.2 กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 
     3.2.1 ตรวจสอบสภำพอำคำรที่ช ำรุดเสื่อมโทรม และซ่อมแซมตำมสภำพที่ช ำรุด 
     3.2.2 ตรวจสอบและซ่อมแซมระบบสำธำรณูปโภคให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงสม่ ำเสมอ 
     3.2.3 ครูและบุคลำกรในโรงเรียนใช้กระบวนกำรระบบดูแลนักเรียน 

4. งานพัฒนาคุณธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
4.1 ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก ำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 

      กำรด ำเนินงำนงำนพัฒนำคุณธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน  ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำย  เนื่องจำก  



/4.1.1 นักเรียนมีพฤติกรรมมำโรงเรียนสำย  
-  9  - 

 4.1.1 นักเรียนมีพฤติกรรมมำโรงเรียนสำย หนีเรียน ขำดเรียนบ่อย ทะเลำะวิวำท แต่งกำยไม่ 
          ถูกต้องตำมระเบียบของโรงเรียน ก้ำวร้ำว 
 4.1.2 ผู้ปกครองขำดมำตรกำรปลูกฝังจิตส ำนึกและค่ำนิยมที่ดีแก่นักเรียน 
 4.1.3 บุคลำกรผู้รับผิดชอบมีภำระงำนมำก จึงท ำให้กำรด ำเนินงำนขำดควำมต่อเนื่อง 
 4.1.4 ครูละเลยกำรดูแลวินัย พฤติกรรมของนักเรียน 

4.2 กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 
 4.2.1 แจ้งผู้ปกครองทันทีกรณีท่ีนักเรียนหนีเรียน ขำดเรียนบ่อย ทะเลำะวิวำท แต่งกำยไม่ถูกต้อง 
 ตำมระเบียบของโรงเรียน ก้ำวร้ำว 
  4.2.2 จัดประชุมพบปะระหว่ำงครูและผู้ปกครองของนักเรียนที่พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 
  4.2.3 บูรณำกำรหรือสอดแทรกเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรมในกำรจัดกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระกำร 
   เรียนรู้ 
  4.2.4 จัดให้มีกำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียนอย่ำงต่อเนื่อง 
  4.2.5 จัดอบรมให้ควำมรู้แก่นักเรียนในชั่วโมงกำรสอนคุณธรรมทุกสัปดำห์ 
  4.2.6 นิเทศ ติดตำมอย่ำงสม่ ำเสมอ และต่อเนื่อง 
  4.2.7 สรุปผลกำรด ำเนินงำนและรำยงำนผลให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ 
  4.2.8 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในระบบเฝ้ำระวัง 
5. งานสารสนเทศ 

5.1 ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก ำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 
      กำรด ำเนินงำนสำรสนเทศของโรงเรียน ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย  เนื่องจำก  
 5.1.1 ระบบกำรลงข้อมูล DMC ไม่เสถยีร 
 5.1.2 บุคลำกรมีไม่เพียงพอกับกำรมีภำระงำนหลำยด้ำน ซึ่งส่งผลให้งำนสำรสนเทศไม่มี 
           ประสิทธิภำพ 
 5.1.3 บุคลำกรไม่มีควำมรู้และทักษะด้ำนกำรจัดระบบสำรสนเทศ 
 5.1.4 ระบบอินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำไม่มีประสิทธิภำพ เนื่องจำกอุปกรณ์ 
 เสื่อมสภำพ  

5.2 กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 
      5.2.1 จัดหำบุคลำกรผู้รับผิดชอบงำนระบบกำรลงข้อมูล DMC 
      5.2.2 ส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมเสริมสร้ำงควำมรู้และทักษะด้ำนกำรจัดระบบสำรสนเทศ 
 5.2.3 มีกำรปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะ ๆ 

 
 

           ชื่อผู้รายงาน   
(นายสมพร  สุขอร่าม) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
วันที่   19  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


