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๒ 

 

ค าน า 
 

 โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ได้ดําเนินการระบบการควบคุมภายในตาม หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยสร้างความตะหนัก ให้
ความสําคัญ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งกํากับติดตามการ ดําเนินงานของหน่วยงานในสังกัดอย่างต่อเนื่อง 
โดยมุ่งหวังให้ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสําคัญในการ ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตาม
แนวทางนโยบายของหน่วยงานการศึกษาทุกระดับ ซึ่งจะทําให้การปฏิบัติงานตามบทบาท อํานาจ หน้าที่ตามภาระ
งานทั้ง ๔ ด้าน คือด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารทั่วไป บรรลุตามเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้อย่างมี ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง 
 รายงานผลการดําเนินงานระบบการควบคุมภายในของโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ ฉบับนี้ทําขึ้นเพ่ือเผยแพร่ผลการดําเนินงานระบบการควบคุมภายใน และเป็นแนวทางการพัฒนาระบบการ
ควบคุมภายในต่อคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทั้งในระดับสํานักงานเขต พ้ืนที่การศึกษา และระดับสถานศึกษา 
 โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ขอขอบคุณคณะทํางานและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุน
การปฏิบัติงานอย่างดียิ่งตลอดมา ทําให้การจัดทํารายงานฉบับนี้สําเร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์ และหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าข้อมูลและข้อเสนอแนะต่างๆ จะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุง พัฒนางานการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ
ต่อไป 
      
         โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 
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บทที่ ๑  
บทน า 

 
๑. สภาพปัญหา 
 โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกําหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความมั่นใจ
อย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการ ควบคุมภายในด้านการดําเนินงานที่มี
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช่ การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส 
รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานระบบการควบคุมภายใน
ของโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา มีเป้าหมายสําคัญ เพ่ือต้องการให้นําระบบการควบคุมภายในไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม โดยได้นําระบบการควบคุมภายใน ไปสอดแทรกอยู่ในภาระงานของทุกกลุ่ม เพ่ือให้การดําเนินงานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในส่วนของ สถานศึกษาแม้จะมีบริบทที่แตกต่างกันในการดําเนินงาน แต่ก็มีเป้าหมาย
เดียวกัน คือ การนําระบบการควบคุม ภายในไปใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสนับสนุนภาระงานทั้ง ๔ ด้าน คือ 
ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้าน บริหารงานบุคคล และด้านบริหารทั่วไป เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
บรรลุตามมาตรฐานการศึกษา ของชาติ 
จากสภาพการดําเนินงานที่ผ่านมา สามารถสรุปประเด็นการดําเนินงานออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้  
 ๑. ด้านกระบวนการด าเนินงาน 
  การดําเนินงานตามระบบการควบคุมภายในของโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ถูกต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สําหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ.๒๕๖๓ การกํากับติดตามการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ ระดับสถานศึกษามีการ
ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการ ควบคุมภายใน 
   ๒. ด้านผลการด าเนินงาน 
  การจัดทํารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา พบว่า
กลุ่ม/หน่วยต่าง ๆ มีผลการดําเนินงานโดยการปรับปรุงการควบคุมภายในเป็นไปตามรูปแบบที่กําหนด โรงเรียนสม
เสม็ดวิทยา สามารถจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค ๑ แบบ ปค ๔ แบบ ปค ๕ 
และแบบติดตาม ปค ๕ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ส่งให้สํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
   ๓. ด้านสนับสนุนส่งเสริมสถานศึกษา 
  โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ได้กํากับติดตามการดําเนินงานระบบการ ควบคุมภายในของสถานศึกษาใน 
โดยการกระตุ้นการดําเนินงานของสถานศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดทําคู่มือให้แก่สถานศึกษา หนังสือราชการ 
กําหนดในวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจําเดือน มีการ แจ้งเตือนในไลน์ของทีมผู้บริหารสถานศึกษา 
เป็นต้น 
   ๒. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานระบบการควบคุมภายในของโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 



๕ 

 

   ๓. ขอบเขตของการรายงาน 
 ๑. แหล่งข้อมูล 
  กลุ่ม/หน่วยต่าง ๆ และสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์  
 ๒. เนื้อหา 
  ศึกษาผลการดําเนินงานระบบการควบคุมภายในของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
บุรีรัมย์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบด้วย ๓ กิจกรรม คือ 
  ๑) การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทํารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
   ๒) การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานระบบการควบคุมภายในของ 
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
  ๓) การตรวจสอบผลการดําเนินงานระบบการควบคุมภายในของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาบุรีรัมย์ และสถานศึกษาในสังกัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 ๓. ระยะเวลา 
  ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
   ๔. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 โรงเรียนสมเสม็ดวิทยารายงานผลการดําเนินงานระบบการควบคุมภายในของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาบุรีรัมย์ และสถานศึกษาในสังกัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายในระยะเวลาที่กําหนด และมี
ข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับการ ดําเนินงานระบบการควบคุมภายใน โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา เพ่ือประกอบการวาง
แผนการจัดการศึกษา และพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
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บทที่ ๒  
เอกสารและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 
๑. ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 
 ๑) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ในข้อที่  ๑ ที่
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระจายอํานาจการ บริหารและการจัด
การศึกษาให้คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา ๔ เรื่อง คือ ด้าน
วิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป ซึ่งระบบการ ควบคุมภายใน ได้กําหนด
ไว้ในด้านการบริหารทั่วไป ข้อการจัดระบบการาควบคุมภายในหน่วยงาน ซึ่งการ กระจายอํานาจการบริหารและ
การจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ในข้อที่ ๑ กําหนดคณะกรรมการเขตพ้ืนที่ การศึกษา ให้สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาหรือสถานศึกษา เป็นผู้รับมอบการกระจายอํานาจต้องปฏิบัติหน้าที่ ตามเงื่อนไขที่กําหนด 
 ๒) ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ตามระเบียบข้อ ๓ (๓) หน่วยงานอ่ืนใดหรือกิจการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐที่มีกฎหมาย กําหนดให้สํานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบ และข้อ 5 ให้ผู้รับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการ ตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กํากับดูแล 
และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณหรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณี 
 ๓) นโยบายรัฐบาลตามที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน 
๒๕๕๗ โดยกําหนดให้การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ ทุจริต
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เป็นนโยบายสําคัญใน การ
บริหารงานของรัฐ ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีคําสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
กําหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ สําหรับเป็นกลไกในการต่อสู้เพ่ือ เอาชนะปัญหา
การทุจริต โดยมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนร่วมกันบูรณาการแก้ไขปัญหาการทุจริตให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพ่ือสนองความ
ต้องการของสังคมและประชาชนอย่างยั่งยืนโดยเร็วนายกรัฐมนตรีได้มีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๒๖/๒๕๕๗ ลง
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จัดตั้งศูนย์อํานวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ขึ้นภายในสํานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจรติในภาครัฐ ทําหน้าที่เป็นองค์กรอํานวยการระดับชาติ เพ่ือให้การ
แก้ปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอยู่ภายใต้คณะกรรมการอํานวยการต่อต้านการ
ทุจริตแห่งชาติจากระเบียบกฎหมายดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ระบบการควบคุมภายในเป็นเรื่องที่มี 
ความสําคัญต่อการบริหารจัดการขององค์กรในภาครัฐ เหตุผลเพราะภาครัฐมองว่า หน่วยงานที่มีการจั ดทํา ระบบ
ควบคุมภายในที่ดีย่อมสร้างความมั่นใจให้กับองค์กรว่าพันธกิจนั้นประสบผลสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
สร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการได้ 
 ๔) หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สําหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายใน สําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ กําหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีคณะกรรมการฯ ประเมินผลการ 
ควบคุมภายใน แล้วจัดทํารายงานต่อผู้กํากับดูแลและเจ้ากระทรวง ภายในเก้าสิบวัน นับจากวันสิ้นสุด ปีงบประมาณ 



๗ 

 

หรือปีปฏิทิน แล้วแต่กรณี และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กําหนดให้ สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาดําเนินการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน และ รายงานผลการติดตาม
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ให้สํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พร้อมทั้งให้จัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ให้สํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 
๒. ความหมาย วัตถุประสงค์ และแนวคิดเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 
 ความหมายและวัตถุประสงค์ 
 การควบคุมภายใน (Internal Control) หมายถึง กระบวนการที่ผู้กํากับดูแลฝ่ายบริหาร และ บุคลากรทุก
ระดับของหน่วยรับตรวจกําหนดให้มีขึ้นเพ่ือให้มีความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดําเนินงานจะ บรรลุผลสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 ๑) การดําเนินงาน (Operation : O) หมายถึง การบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรให้เป็นไป อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการดูแลทรัพย์สิน การป้องกัน หรือลดความผิดพลาด เสียหาย การ รั่วไหล 
การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตของหน่วยรับตรวจ 
 ๒) การรายงานทางการเงิน (Financial : F) หมายถึง รายงานทางการเงินที่จัดทําขึ้นเพ่ือใช้ ภายในและ
ภายนอกหน่วยรับตรวจเป็นไปอย่างถูกต้องเชื่อถือได้และทันเวลา 
 ๓) การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance : C) ได้แก่ การ ปฏิบัติตาม
ระเบียบข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของหน่วยรับตรวจ รวมทั้งการ ปฏิบัติตาม
นโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่องค์กรได้กําหนดขึ้น 
 แนวคิดเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน จากความหมายของการควบคุมภายในข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึง
แนวคิดการควบคุมภายใน ดังนี้  
 ๑) การควบคุมภายในเป็นกระบวนการที่รวมไว้หรือเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน ตามปกติ การควบคุม
ภายในมิใช้เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งและมิใช่ผลสุดท้ายของการกระทํา แต่เป็น กระบวนการ (Process) ที่มีการ
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกําหนดไว้ในกระบวนการปฏิบัติงาน (Built in) ประจําวันตามปกติของหน่วยรับตรวจ ดังนั้น
ฝ่ายบริหารจึงควรนําการควบคุมภายในมาใช้โดยรวม เป็นส่วนหนึ่ง ของกระบวนการบริหารงาน ซึ่งได้แก่ การ
วางแผน (Planning) การดําเนินการ (Executing) และการติดตามผล (Monitoring) 
 ๒) การควบคุมภายในเกิดขึ้นได้โดยบุคลากรของหน่วยรับตรวจ บุคลากรทุกระดับเป็นผู้มี บทบาทสําคัญใน
การให้การสนับสนุนระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิผล ผู้บริหารเป็น ผู้รับผิดชอบในการ
กําหนดและจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลด้วยการสร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อมการควบคุม 
กําหนดทิศทาง กลไกการควบคุมและกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการติดตามผลการ ควบคุมภายใน ส่วนบุคลากรอื่นของ
หน่วยรับตรวจมีหน้าที่รับผิดชอบ โดยการปฏิบัติตามระบบการควบคุม ภายในที่ฝ่ายบริหารกําหนดขึ้น 
 ๓) การควบคุมภายในให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการปฏิบัติงานจะบรรลุผลสําเร็จ ตาม
วัตถุประสงค์ที่กําหนด ถึงแม้ว่าการควบคุมภายในจะออกแบบไว้ให้มีประสิทธิผลเพียงใดก็ตามก็ไม่สามารถ ให้ความ
มั่นใจว่าจะทําให้การดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ได้อย่างสมบูรณ์ตามที่ตั้งใจไว้ ทั้งนี้ เพราะการ
ควบคุมภายในมีข้อจํากัด เช่น โอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดจากบุคลากร เนื่องจากความไม่ระมัดระวัง ไม่เข้าใจคําสั่ง 



๘ 

 

หรือการใช้ดุลยพินิจผิดพลาด การสมรู้ร่วมคิดกัน การปฏิบัติผิดกฎหมาย ระเบียบและกฎเกณฑ์ ที่กําหนดไว้ที่สําคัญ
ที่สุด คือ การที่ผู้บริหารหลีกเลี่ยงขั้นตอนของระบบการควบคุมภายในหรือใช้อํานาจในทางที่ ผิด นอกจากนี้การวาง
ระบบการควบคุมภายในจะคุ้มค่ากับต้นทุนที่เกิดข้ึน (สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน, ๒๕๕๑) 
 
๓. บทบาทหน้าที่ในการด าเนินงาน 
 การดําเนินงานระบบการควบคุมภายในให้ เป็นไปตามระเบียบและแนวคิดดังกล่าว สํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนดให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, ๒๕๕๑) 
 ๓.๑ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    ๓.๑.๑ กําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ เพ่ือการพัฒนาหน่วยงานและ สถานศึกษาในสังกัดให้นําระบบ
การควบคุมภายในมาใช้เป็นกลไกในการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา 
    ๓.๑.๒ จัดทําแผนงานและโครงการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ ระบบการควบคุมภายใน ของหน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดให้เป็นไปตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    ๓.๑.๓ สนับสนุนส่งเสริมภายในหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดให้มีความ พร้อมทั้งในด้านข้อมูล
ความรู้ เทคนิคแนวทางในการดําเนินงานการพัฒนาบุคลากรและ ทรัพยากรที่จําเป็นในการพัฒนาระบบการควบคุม
ภายใน 
    ๓.๑.๔ กํากับดูแล นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานด้านการควบคุม ภายในของหน่วยงาน
และสถานศึกษาในสังกัดเพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
    ๓.๑.๕ สร้างแรงจูงใจให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดได้ผดุงรักษาระบบ การควบคุมภายในให้คง
อยู่อย่างยั่งยืน โดยอาจใช้ตัวอย่างความสําเร็จในการดําเนินการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและสถานศึกษา
ในสังกัดได้ใช้เป็นต้นแบบในการเรียนรู้เพ่ือ การพัฒนาระบบการควบคุมภายใน  
 ๓.๒ สถานศึกษา 
    ๓.๒.๑ นํานโยบายของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไปกําหนดเป็นแนวทางการ พัฒนาระบบการควบคุม
ภายในของสถานศึกษา 
    ๓.๒.๒ จัดทําแผนปฏิบัติการให้มีความชัดเจนเป็นระบบ โดยเกิดจากการมีส่วน ร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย 
ตามโครงการและกิจกรรมที่สอดประสานเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วน ภายในสถานศึกษา 
    ๓.๒.๓ ประชุมชี้แจงให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักให้บุคลากร ทุกคนเป็นประโยชน์และ
คุณค่าความสําคัญของระบบการควบคุมภายใน เพ่ือนําไปสู่การสร้าง นวัตกรรมคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ได้อย่างยั่งยืน 
    ๓.๒.๔ นําข้อมูลที่เกิดจากระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษาไปใช้เป็นฐาน ในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (อ้างถึงใน สังวาล วังแจ่ม , ๒๕๕๘) 
กล่าวถึงบทบาทและ ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อการควบคุมภายใน ดังนี้ 
  ๑. สร้างสภาพแวดล้อมการควบคุมท่ีดีโดย  
     ๑) จัดทําข้อกําหนดด้านจริยธรรมและประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี โดยเฉพาะในเรื่อง 
ความซื่อสัตย์ ความมีจริยธรรม  



๙ 

 

     ๒) ให้แนวทางการปฏิบัติตนที่เหมาะสม  
     ๓) ลดวิธีการหรือแรงจูงใจให้กระทําความผิด  
     ๔) กําหนดวินัยให้ถือปฏิบัติงานที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษร 
  ๒. พิจารณาแต่งตั้งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ  
  ๓. ระบุอย่างชัดแจ้งถึงอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงานที่มีความสําคัญ  
  ๔. จัดให้มีสายการบังคับบัญชาที่เหมาะสมและชัดเจน  
  ๕. กําหนดนโยบายการควบคุมจากผลของการประเมินความเสี่ยง 
  ๖. ใช้การฝึกอบรมการติดต่อสื่อสารด้านการบริหารและการปฏิบัติงานประจําของผู้บริหาร ทุก
ระดับ เพ่ือเสริมสร้างความสําคัญของการควบคุม 
  ๗. ติดตามผลการดําเนินงานด้านการควบคุมขององค์กรโดยการประเมินการควบคุมประจําปี และ
รายงานต่อผู้บริหารระดับสูง 
 จากความหมาย วัตถุประสงค์ และแนวคิดการควบคุมภายในดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ระบบการ
ควบคุมภายในเป็นสิ่งที่ผู้บริหารของหน่วยงานควรให้ความสําคัญเพราะเป็นพันธกิจกรณีที่จะช่วยนํา ความสําเร็จมา
สู่องค์กรโดยบุคลากรในองค์กรทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการดําเนินการในทุกขั้นตอนของการ ปฏิบัติงาน ซึ่งจะสร้าง
ความมั่นใจได้ว่าภารกิจขององค์กรจะประสบผลสําเร็จตามเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 

บทที่ ๓  
วิธีด าเนินการ 

 
 การรายงานผลการดําเนินงานระบบการควบคุมภายในของโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ มีวิธีการดําเนินการ ดังนี้ 
 ๑. ศึกษาผลการดําเนินงานระบบการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว นําข้อมูล
จุดเด่น จุดควรพัฒนา แจ้งให้กลุ่ม/หน่วย ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมบุรีรัมย์ เพ่ือ ทราบและดําเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยนําความเสี่ยงมากําหนดกิจกรรมสําหรับดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ๒. กําหนดกิจกรรมสําคัญเพ่ือดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และจัดกิจกรรม ดังนี้  
    ๑) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจําปี ๒๕๖๓ ตามคําสั่ง 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ที่ ๔๙๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
    ๒) การติดตามผลการดําเนินงานระบบการควบคุมภายในของกลุ่ม/หน่วย และ 
สถานศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
    ๓) การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทํารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
    ๔) การติดตามผลการดําเนินงานระบบการควบคุมภายในของ๒๕๖๒ ของโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
    ๕) จัดทํารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน รายงานการติดตาม 
ประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค ๑ แบบ ปค ๔ แบบ ปค ๕ และแบบ ติดตาม ปค ๕ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๓ ส่งให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
    ๖) การตรวจสอบผลการดําเนินงานระบบการควบคุมภายในของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาบุรีรัมย์ และสถานศึกษาในสังกัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ๓. ดําเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย  
     ๑) เน้นการดําเนินงานตามบริบทของระบบการควบคุมภายในให้กับกลุ่ม/หน่วยในโรงเรียนสมเสม็ด
วิทยาพร้อมทั้งให้จัดส่งรายงานตามเวลาที่กําหนด  
     ๒) ประสานงานกับกลุ่ม/หน่วยในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เพ่ือ 
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

 

บทที่ ๔  
ผลการด าเนินงาน 

 
 การดําเนินงานการควบคุมภายในของโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่ง
ประกอบด้วย 5 กิจกรรม ดังนี้  
 ๑) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุม ภายใน ประจําปี ๒๕๖๓  
 ๒) การติดตามผลการดําเนินงานระบบการควบคุมภายในของกลุ่ม/หน่วย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓  
 ๓) การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทํารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของโรงเรียนสม
เสม็ดวิทยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 ๔) การติดตามผลการดําเนินงานระบบการ ควบคุมภายในของโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓  
 ๕) จัดทํารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน แบบ ปค ๑ แบบ ปค ๔ แบบ ปค ๕ และแบบติดตาม ปค ๕ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ส่งให้สํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานกําหนดให้ส่งภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)  
 ๖) การตรวจสอบผลการดําเนินงานระบบการ ควบคุมภายในของโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ประจําปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 สรุปผลการดําเนินงานได้ ดังนี้ 
 ๑. ผลการการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุม ภายในของโรงเรียน
สมเสม็ดวิทยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 จากการดําเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุม ภายในของ
โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สรุปได้ดังนี้ 
  
 เชิงปริมาณ 
 โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา สามารถจัดทําและส่ง รายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ได้จัดทําหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค ๑ แบบ ปค ๔ 
แบบ ปค ๕ และแบบติดตาม ปค ๕ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ส่งให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
บุรีรัมย ์ภายในกําหนดเวลาวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ จํานวน ๔๗  
 เชิงคุณภาพ 
 ๑) โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา สามารถจัดทําและส่งรายงานการ ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ได้ทันตามกําหนดเวลา และมีข้อมูล สารสนเทศเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในและ
แนวทางในการพัฒนางาน สามารถนําไปใช้ในการวางแผนการ บริหารงานตามภารกิจของโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒) บุคลากรของโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา มีความรู้ความเข้าใจใน ระบบควบคุมภายใน 



๑๒ 

 

 งานระบบควบคุมภายใน  
 ๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน งานระบบควบคุมภายใน ยังไม่บรรลุ  
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย เนื่องจาก 
    ๑.๑ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ให้ความสําคัญ  
    ๑.๒ บุคลากรมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบบ่อย  
     ๑.๓ บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการควบคุมภายในและการรายงานตาม 
แบบฟอร์มแบบใหม่  
 ๒. การปรับปรุงการควบคุมภายในเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการควบคุมภายในและการ
รายงานตามแบบฟอร์มแบบ ใหม่ และสร้างความตระหนักในกระบวนการควบคุมภายในเป็นหน้าที่ของทุกคนให้แก่
บุคลากรในสังกัด ด้วยการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบริหารอัตรากําลังลูกจ้างชั่วคราว  
  ๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน งานบริหารอัตรากําลังลูกจ้าง
ชั่วคราว ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เนื่องจาก 
     ๑.๑ มีการเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณในแต่ละปี  
     ๑.๒ ข้อมูลที่ได้รับจากสถานศึกษามีความล่าช้า ไม่ถูกต้องทั้งหมด มีความคลาดเคลื่อนจาก
ข้อเท็จจริง  
  ๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน  
      ๒.๑ บริหารอัตรากําลังลูกจ้างชั่วคราวให้แก่สถานศึกษาที่มีความจําเป็นมากยิ่งขึ้น  โดย
พิจารณาจัดสรรให้โรงเรียนที่มีอัตรากําลังขาดเกณฑ์ครู  
      ๒.๒ ประสานงานและสร้างความเข้าใจกับสถานศึกษา ในการรายงานข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับลูกจ้างชั่วคราว เพ่ือให้มีและได้ข้อมูลที่รวดเร็ว ถูกต้องและครบถ้วน 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
   ๑. งานการเพ่ิมโอกาสเข้าเรียนจนจบการศึกษาทุกระดับ  
      ๑.๑ ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน งานการเพ่ิมโอกาสเข้า
เรียนจนจบการศึกษาทุกระดับ ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เนื่องจาก ๑.๒ ๑. นักเรียนมีผลการเรียนติด ๐ ร 
มส ไม่ได้แก้ไขเนื่องจากนักเรียนขาดเรียนไม่เข้ามาเรียนและไม่ประสงค์จะเรียนต่อ ๑.๑.๒ ยังมีนักเรียนที่ไม่ได้เข้า
เรียนในระบบหรือเรียนไม่ตรงกับความสามารถและความต้องการ  
      ๑.๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน  
    ๑.๒.๑ สพฐ. และสพม.๓๖ มอบนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดกํากับติดตาม
นักเรียนที่มีผลการเรียนติด 0 ร มส และให้จําหน่ายนักเรียนที่ขาดเรียนเวลานาน ไม่ประสงค์จะเรียน ต่อและไม่มี
ตัวตน โดยนับจํานวนนักเรียนที่มีอยู่ให้ถูกต้องตามจํานวนนักเรียนที่มีอยู่จริง 
    ๑.๒.๒ สพม.๓๖ มีนโยบายให้โรงเรียนส่งต่อนักเรียนที่ไม่ประสงค์จะเรียนต่อใน
ระบบเข้าเรียนการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยให้จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
     ๑.๒.๓ สพม.บร. ได้สนับสนุนให้ครูในสังกัดได้พัฒนาศักยภาพครูแนะแนวดังนี้ 
๑) ชมรมครูแนะแนวจังหวัดเชียงราย ๒) เครือข่ายครูอาสาสมัครเครือข่ายการแนะแนวอาชีพของ 
กรมการจัดหางาน  



๑๓ 

 

๑.๒.๔ สพม.บร. กํากับ ติดตาม การดําเนินงานของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด 
   ๒. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
      ๒.๑ ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เนื่องจาก 
    ๒.๑.๑ นักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยงในด้านต่างๆ เช่น ท้องก่อนวัยอันควร เกี่ยวข้อง
กับยาเสพติดติดเกม  
    ๒.๑.๒ สภาพแวดล้อมและสภาพปัญหาครอบครัว เช่นด้านเศรษฐกิจ วิถีชีวิตเช่น
การอพยพย้ายตามครอบครัว หรือองค์กรมูลนิธิที่ดูแล  
      ๒.๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
    ๒.๒.๑ สพม.บร. ดําเนินการส่งเสริม สนับสนุน กํากับติดตาม สร้างขวัญกําลังใจ
ให้กับโรงเรียนในการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็ง  
    ๒.๒.๒ ส่งเสริมให้มีเครือข่ายภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลนักเรียนให้มี
การออกกลางคันลดลง เช่นประสานสํานักงานสาธารณะสุขจังหวัดในการให้ความรู้ผู้บริหารโรงเรียนในกฎกระทรวง  
    ๒.๒.๓ กําหนดประเภทของสถานศึกษาและการดําเนินการของสถานศึกษาใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดย สพม.บร. ได้กําหนดแนวทางในการดําเนินงาน 
ของโรงเรียนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  
    ๒.๒.๔ สพม.บร. กํากับ ติดตาม การดําเนินงานของโรงเรียนอย่างเคร่งครัดกลุ่ม
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ งานการบัญชีของสถานศึกษา  

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน งานการบัญชีของ
สถานศึกษา ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เนื่องจาก 

๑.๑ การบันทึกบัญชีของสถานศึกษาไม่เป็นปัจจุบัน และไม่ถูกต้อง   
๑.๒ มาตรฐานของเขต ตามตัวชี้วัด เรื่อง โครงการพัฒนาระบบการรายงาน

ข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา ไม่ประสบผลสําเร็จ  
๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน  

    ๒.๑ มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้เจ้าหน้าที่ของ สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาในการติดตามการบันทึกบัญชี  
    ๒.๒ แจ้งให้โรงเรียนดําเนินการก่อนระบบปิด เพ่ือสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาบุรีรัมย์ จะได้ตรวจสอบถูกต้อง ระหว่างการบันทึกในระบบ และรายงานเงินคงเหลือ 
ประจําวัน และรายงานประเภทเงินคงเหลือ  
    ๒.๓ จัดอบรมครูผู้รับผิดชอบในการจัดทําบัญชีของสถานศึกษา ให้มีความรู้ความ
เข้าใจในการบันทึกบัญชี โดยเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ หน่วยตรวจสอบภายใน งานการติดตามผลการ
ตรวจสอบ  
 
 
 



๑๔ 

 

      ๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
งานการติดตามผลการตรวจสอบ ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เนื่องจาก สถานศึกษาซึ่ง เป็นหน่วยรับ
ตรวจไม่ได้จัดส่งรายงานผลการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะในรายงานการปฏิบัติงานของผู้ ตรวจสอบภายใน 
ครบทุกสถานศึกษา 
      ๒. การปรับปรุงการควบคุมภายในดําเนินการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขปัญหาของ
หน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะในรายงานการ ตรวจสอบภายในอย่างจริงจัง เพ่ือให้มั่นใจว่าหน่วยรับตรวจได้
ปรับปรุงการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะนั้น หรือไม่ หากโรงเรียนใดไม่ดําเนินการรายงานผลการปรับปรุงฯ ตามท่ี 
ตสน. กําหนดไว้ จะดําเนินการติดตาม อย่างใกล้ชิดเป็นรายไตรมาส 
  
สรุปความเสี่ยงของสถานศึกษาในสังกัด 
 งานวิชาการ  
 ๑. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
    ๑.๑ ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายในการดําเนินงานการพัฒนาการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เนื่องจาก 
  ๑.๑.๑ ครูไม่ปรับพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ไม่สอนตามแนวทาง 
ปฏิรูปการศึกษา สอนไม่ตรงตามตัวชี้วัดและมาตรฐานของหลักสูตร 
  ๑.๑.๒ นักเรียนขาดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ไม่สนใจในการทบทวนบทเรียน 
  ๑.๑.๓ สื่อการเรียนการสอนยังไม่ทันสมัย มีไม่เพียงพอ และไม่ตรงตามความต้องการ ไม่นําสื่อ 
DLIT/DLTV ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
  ๑.๑.๔ แหล่งเรียนรู้มีไม่เพียงพอ  
  ๑.๑.๕ ขาดกระบวนการนิเทศติดตามที่ต่อเนื่องชัดเจน  
  ๑.๑.๖ นักเรียนขาดโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และไม่เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน 
  ๑.๑.๗ ครูผู้สอนชาวต่างชาตมิีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ทําให้กิจกรรมการเรียนการสอนไม่ต่อเนื่อง    
    

๑.๒ การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
  ๑.๒.๑ พัฒนาครูให้มีทักษะและเทคนิคในการผลิตสื่อที่มีคุณภาพ โดยการศึกษาดูงานจาก 
สถานศึกษาท่ีมีผลงานดีเด่นทางด้านการผลิตสื่ออย่างต่อเนื่อง 
  ๑.๒.๒ ให้ครูเข้ารับการอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
  ๑.๒.๓ สร้างความตระหนักให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียนได้เห็นความสําคัญในการยกระดับ 
ผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
  ๑.๒.๔ จัดหาแหล่งเรียนรู้ให้หลากหลายมากขึ้นตามความต้องการของผู้เรียน  

๑.๒.๕ เพ่ิมกระบวนการนิเทศติดตาม จัดทําแผนและปฏิทินการนิเทศภายใน ที่เน้นการมีส่วนร่วม  
๑.๒.๖ จัดทําแผนงาน/โครงการพัฒนาทีมงานที่ชัดเจนเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ๑.๒.๗ 
จัดให้มีกิจกรรมสอนเสริม และจัดให้มีกิจกรรมทางวิชาการอย่างหลากหลาย 



๑๕ 

 

  ๑.๒.๘ ใช้การเสริมแรง สร้างขวัญกําลังใจให้ครูปฏิบัติหน้าที่ตามนบายของผู้อํานวยการ ด้านการ 
จัดการเรียนการสอนได้ตรงตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๑.๒.๙ ใชร้ะบบนิเทศ การเยี่ยมชั้นเรียน อย่างต่อเนื่อง  

๑.๒.๑๐ การสนับสนุนกระบวนการของ PLC 
 ๒. การพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ 
    ๒.๑ ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
การดําเนินงานการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และ เป้าหมาย 
เนื่องจาก 
  ๒.๑.๑ นักเรียนบางส่วนไม่มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และการคิด 
วิเคราะห์ 
  ๒.๑.๒ ครูผู้สอนจัดทําเครื่องมือวัดตัวบ่งชี้การอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ไม่ชัดเจน  
    ๒.๒ การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
  ๒.๒.๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ครูผู้สอน เรื่องเทคนิคการจัดการเรียนการสอนโดยการพัฒนาการ 
คิดวิเคราะห์ 
  ๒.๒.๒ จัดทําเครื่องมือวัดตัวบ่งชี้การอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
  ๒.๒.๓ จัดกิจกรรมเสริมโดยใช้รูปแบบที่หลากหลาย เช่น การประกวดบันทึกการอ่าน การเขียน 
หนังสือเล่มเล็ก การสอนซ่อมหรือสอนเสริม ฯลฯ 
 ๓. งานวัดผลประเมินผลงานการจบหลักสูตร 
    ๓.๑ ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
การดําเนินงานการจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับและหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของนักเรียน ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย เนื่องจาก 
  ๓.๑.๑ ครูไม่ปรับการเรียนการสอนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาอย่างจริงจัง  
  ๓.๑.๒ ครูบางส่วนขาดทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning  
  ๓.๑.๓ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ติดo, ร, มส, มผ ไม่ลดลง  
  ๓.๑.๔ การนิเทศกํากับติดตามขาดความต่อเนื่องอย่างจริงจัง 
    ๓.๒ การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
  ๓.๒.๑ พัฒนาครูสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (อบรมการจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning/ ใช้กระบวนการ PLC 
  ๓.๒.๒ ใชรู้ปแบบการนิเทศที่หลากหลายทั้งการนิเทศภายใน และภายนอก  
  ๓.๒.๓ จัดทําแผนและปฏิทินการนิเทศภายในที่เน้นการมีส่วนร่วม  
  ๓.๒.๔ ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
 งานบุคคล  
 ๑. การพัฒนาบุคลากร 
    ๑.๑ ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
การดําเนินงานการพัฒนาบุคลากร ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เนื่องจาก  



๑๖ 

 

  ๑.๑.๑ ครูขาดทักษะและความชํานาญในการผลิตสื่อ/นวัตกรรมการเรียนการสอนที่ทันสมัย 
  ๑.๑.๒ ครูขาดความรู้ความเข้าในการจัดทําชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ตามหลักเกณฑ์ที่ 
ก.ค.ศ.กําหนด 
    ๑.๒ การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
  ๑.๒.๑ ผู้บังคับบัญชาสร้างความตระหนัก ให้ครูมีการพัฒนาตนเอง โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้ 
เข้ารับการอบรม การพัฒนาตนเองเพ่ือให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะการผลิตสื่อ/นวัตกรรม การ เรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๑.๒.๒ มีการกํากับ ติดตามโดยผู้บริหารของโรงเรียน  
  ๑.๒.๓ ตรวจสอบเครื่องมือเกี่ยวกับสื่อ ICT ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและมีประสิทธิภาพ 
  ๑.๒.๔ จัดอบรมให้ความรู้ในการจัดทําชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  
    ๑.๓ ครูขาดความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง 
 ๒. งานพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยในชั้นเรียน 
    ๒.๑ ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
การดําเนินงานการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยในชั้นเรียน ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เนื่องจาก 
  ๒.๑.๑ บุคลากรยังขาดความรู้ขาดเทคนิคในการทําผลงาน  
  ๒.๑.๒ บุคลากรยังขาดความรู้เกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง 
  ๒.๑.๓ บุคลากรยังขาดวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง  
    ๒.๒ การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
  ๒.๒.๑ พัฒนาครูให้มีความรู้ และทักษะในการวิจัยในชั้นเรียน  
  ๒.๒.๒ พัฒนาครูให้มีเทคนิคในการทําผลงานทางวิชาการด้วยการฝึกอบรม  
  ๒.๒.๓ ปีการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนและการนําเสนอผลงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 
  ๒.๒.๔ มีการนิเทศ กํากับติดตาม 
 ๓. การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ 
    ๓.๑ ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
การดําเนินงานการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เนื่องจาก  
  ๓.๑.๑ มีการโยกย้ายสับเปลี่ยนบุคลากรทําให้การประเมินขาดความต่อเนื่อง  
  ๓.๑.๒ ครบูางส่วนไม่เข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ 
    ๓.๒ การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
  ๓.๒.๑ จัดอบรมให้ความรู้ในการประเมินวิทยฐานะแก่บุคลากรผู้มีสิทธิ์ขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ 
ได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม 
  ๓.๒.๒ คณะทํางาน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น  
 ๔. งานอัตรากําลังข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
    ๔.๑ ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
การดําเนินงานงานอัตรากําลังข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และ เป้าหมาย 
เนื่องจาก 



๑๗ 

 

  ๔.๑.๑ อัตรากําลังข้าราชการครูของโรงเรียนเกินเกณฑ์ที่กําหนด แต่ขาดแคลนครูผู้สอนในบาง 
รายวิชา 
  ๔.๑.๒ เกณฑ์การพิจารณาอัตราครูไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงทําให้โรงเรียนขนาดเล็กมี 
ครูไม่ครบทุกวิชา 
  ๔.๑.๓ ลูกจ้างชั่วคราวสมัครเข้า - ลาออก บ่อยครั้ง ส่งผลให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน    
    ๔.๒ การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
  ๔.๒.๑ วิเคราะห์และวางแผนด้านอัตรากําลัง และจัดบุคลากรปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม 
  ๔.๒.๒ ทบทวนและกําหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภาระงาน  
  ๔.๒.๓ ส่งเสริมการทํางานเป็นทีม และเสริมสร้างขวัญกําลังใจ  
  ๔.๒.๔ ระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายเพ่ือจ้างครูในสาระที่ขาดแคลน 
 
 งานงบประมาณ  
 ๑. การพัฒนางานพัสดุ 
    ๑.๑ ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
การดําเนินงานการพัฒนางานพัสดุ ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เนื่องจาก 
  ๑.๑.๑ ครูผู้รับผิดชอบด้านพัสดุ ยังขาดความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน จึงทําให้การบันทึก 
ข้อมูลพัสดุไม่ทันตามที่กําหนดและไม่เป็นปัจจุบัน 
  ๑.๑.๒ ครูผู้รับผิดชอบงานพัสดุ มีภาระงานสอนและงานอ่ืนๆ จํานวนมาก 
  ๑.๑.๓ การนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลจากผู้รับผิดชอบยังไม่เพียงพอ  

   ๑.๒ การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
  ๑.๒.๑ จัดหาหนังสือระเบียบ ที่เก่ียวข้องเพ่ือใช้เป็นเครื่องในการปฏิบัติงานและถือปฏิบัติโดย 
เคร่งครัด 
  ๑.๒.๒ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมพัฒนาตามที่มีการจัดอบรมจากหน่วยงานต้น
สังกัด และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ําเสมอ 
  ๑.๒.๓ มีการกํากับ ติดตามโดยผู้บริหารของโรงเรียน  
  ๑.๒.๔ จัดหาครูสนับสนุนงานพัสดุโดยเฉพาะ  
  ๑.๒.๕ จัดทําแผนการใช้พัสดุและจัดหาล่วงหน้าให้เพียงพอต่อความต้องการ 
  ๑.๒.๖ กําหนดคาบสอนของครูผู้รับผิดชอบด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ ให้เหมาะสมต่อการ  
ปฏิบัติงาน 
 ๒. การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 
    ๒.๑ ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
การดําเนินงานการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เนื่องจาก 
  ๒.๑.๑ กิจกรรม/โครงการที่กําหนดไว้ไม่สามารถดําเนินการได้ เนื่องจากราคาวัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์มีราคาสูงขึ้นเกินกว่าราคาที่ประมาณการไว้ 
  ๒.๑.๒ มีกิจกรรมเร่งด่วนเพิ่มจากที่กําหนดไว้ ๒.๒ การปรับปรุงการควบคุมภายใน 



๑๘ 

 

  ๒.๒.๑ วิเคราะห์และวางแผนการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม  
  ๒.๒.๒ ควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ให้เป็นไปตามกิจกรรม/โครงการที่กําหนดไว้ 
 
งานบริหารทั่วไป  
 ๑. งานการป้องกันปัญหายาเสพติดและการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันสมควร 
    ๑.๑ ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
การดําเนินงานการป้องกันปัญหายาเสพติดและการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันสมควร ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย เนื่องจาก 
  ๑.๑.๑ นักเรียนกลุ่มเสี่ยงยังขาดความตระหนัก ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายและปัญหา 
ที่เกิดจากยาเสพติดและการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันสมควร 
  ๑.๑.๒ ขาดความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้อง  
    ๒.๒ การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
  ๒.๒.๑ จัดอบรมนักเรียนให้ความรู้ และให้ศึกษากรณีตัวอย่างปัญหาที่เกิดข้ึนจริงในสังคม ๒.๒.๒ 
จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทั้งในโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง 
  ๒.๒.๓ สถานศึกษาดําเนินการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง นักเรียน สถานศึกษา 
ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนที่ทําหน้าที่เก่ียวข้อง เช่น สารวัตรนักเรียน เจ้าหน้าที่ตํารวจ ในท้องที่ 
เพ่ือประสานความร่วมมือในการป้องกันปัญหายาเสพติดและการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอัน 
สมควร  
 ๒. งานอาคารสถานที่ 
    ๒.๑ ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
การดําเนินงานการพัฒนาอาคารและสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และ เป้าหมาย เนื่องจาก 
  ๒.๑.๑ สภาพอาคารเสื่อมโทรมและสาธารณูปโภคชํารุด  
  ๒.๑.๒ นักการภารโรงขาดทักษะการซ่อมแซม 
  ๒.๑.๓ ผู้มาใช้บริการขาดความตระหนักในการใช้อาคารสถานที่  
    ๒.๒ การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
  ๒.๒.๑ ตรวจสอบสภาพอาคารที่ชํารุดเสื่อมโทรม และซ่อมแซมตามสภาพที่ชํารุด  
  ๒.๒.๒ ตรวจสอบและซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคให้สามารถใช้งานได้อย่างสม่ําเสมอ  
  ๒.๒.๓ จัดทําแผนการบริหารอาคารสถานที่เพ่ือให้มีการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม 
  ๒.๒.๔ กําหนดระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนในการใช้อาคารสถานที่ 
  ๒.๒.๕ จัดอบรมให้ความรู้และทักษะในการซ่อมแซมเกี่ยวกับอาคารสถานที่และระบบ 
สาธารณูปโภคแก่นักการภารโรง 
 
 ๓. งานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพนักเรียน 
    ๓.๑ ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
การดําเนินงานงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพนักเรียน ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เนื่องจาก 



๑๙ 

 

  ๓.๑.๑ สภาพอาคารเสื่อมโทรมและสาธารณูปโภคชํารุด  
  ๓.๑.๒ นักเรียนมีค่านิยมไม่สวมหมวกนิรภัยในการขับขี่ 
  ๓.๑.๓ ผู้ปกครองไม่มีเวลาในการรับ-ส่งนักเรียนด้วยตนเอง  
    ๓.๒ การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
  ๓.๒.๑ ตรวจสอบสภาพอาคารที่ชํารุดเสื่อมโทรม และซ่อมแซมตามสภาพที่ชํารุด  
  ๓.๒.๒ ตรวจสอบและซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคให้สามารถใช้งานได้อย่างสม่ําเสมอ  
  ๓.๒.๓ ครูและบุคลากรในโรงเรียนใช้กระบวนการระบบดูแลนักเรียน 
 ๔. งานพัฒนาคุณธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
     ๔.๑ ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 การดําเนินงานงานพัฒนาคุณธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์
และเป้าหมาย เนื่องจาก 
  ๔.๑.๑ นักเรียนมีพฤติกรรมมาโรงเรียนสาย หนีเรียน ขาดเรียนบ่อย ทะเลาะวิวาท แต่งกายไม่ 
ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน ก้าวร้าว 
  ๔.๑.๒ ผู้ปกครองขาดมาตรการปลูกฝังจิตสํานึกและค่านิยมที่ดีแก่นักเรียน  

๔.๑.๓ บุคลากรผู้รับผิดชอบมีภาระงานมาก จึงทําให้การดําเนินงานขาดความต่อเนื่อง 
  ๔.๑.๔ ครูละเลยการดูแลวินัย พฤติกรรมของนักเรียน  
    ๔.๒ การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
  ๔.๒.๑ แจ้งผู้ปกครองทันทีกรณีท่ีนักเรียนหนีเรียน ขาดเรียนบ่อย ทะเลาะวิวาท แต่งกายไม่ถูกต้อง 
ตามระเบียบของโรงเรียน ก้าวร้าว 
  ๔.๒.๒ จัดประชุมพบปะระหว่างครูและผู้ปกครองของนักเรียนที่พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 
  ๔.๒.๓ บูรณาการหรือสอดแทรกเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการ 
เรียนรู้ 
  ๔.๒.๔ จัดให้มีการเยี่ยมบ้านนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ๔.๒.๕ จดัอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในชั่วโมง
การสอนคุณธรรมทุกสัปดาห์ 
   ๔.๒.5 นิเทศ ติดตามอย่างสม่ําเสมอ และต่อเนื่อง  
  ๔.๒.๗ สรุปผลการดําเนินงานและรายงานผลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
  ๔.๒.๘ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในระบบเฝ้าระวัง  
  
๕. งานสารสนเทศ 
    ๕.๑ ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
การดําเนินงานสารสนเทศของโรงเรียน ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เนื่องจาก  
  ๕.๑.๑ ระบบการลงข้อมูล DMC ไม่เสถียร 
  ๕.๑.๒ บุคลากรมีไม่เพียงพอกับการมีภาระงานหลายด้าน ซึ่งส่งผลให้งานสารสนเทศไม่มี 
ประสิทธิภาพ 
  ๕.๑.๓ บุคลากรไม่มีความรู้และทักษะด้านการจัดระบบสารสนเทศ 



๒๐ 

 

  ๕.๑.๔ ระบบอินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากอุปกรณ์ 
เสื่อมสภาพ 
    ๕.๒ การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
  ๕.๒.๑ จัดหาบุคลากรผู้รับผิดชอบงานระบบการลงข้อมูล DMC  
  ๕.๒.๒ ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านการจัดระบบสารสนเทศ  
 ๕.๒.๓ มีการปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะ ๆ 


