
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคมุภายใน 

เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565  ด้วยวิธีการที่หน่วยงานก าหนด ซึ่งเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของ
รัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่
เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 

   จากผลการประเมินดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  เห็นว่าการควบคุม
ภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ         
พ.ศ. 2561 ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
    อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน
ถัดไป สรุปได้ดังนี้ 
 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 

 กลุ่มอ านวยการ 
  1. งานอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ 
 1.1 ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
    1) ภาระงานที่มีปริมาณมากกว่าบุคลากรที่มีอยู่ 
    2) เป็นเขตพ้ืนที่จัดตั้งใหม่ แต่ใช้อาคาร สถานที่เก่า มีสภาพทรุดโทรม และวัสดุ 
ครุภัณฑ์ไม่มีตามความจ าเป็นในการใช้งาน 
   3) ตารางงาน/เวลาการใช้ยานพาหนะตรงกับโรงเรียนใช้ยานพาหนะ 
   4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไม่มียานพาหนะประจ าเขตพ้ืนที่ 
 1.2 การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
   1) ประชุมคณะกรรมการบริหาร เรื่องจ้างบุคลากรเพิ่ม โดยการจ้างเหมาบริการ 
    2) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์สภาพการใช้งาน 
    3) จัดตั้งค าขอสนับสนุนงบประมาณ 
   4) ติดตามผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 

 กลุ่มนโยบายและแผน 
  1. การรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
 1.1 ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
   - ยังมีบางโครงการที่ด าเนินการไม่ได้ตามแผน 
  

แบบ ปค. 1 



 1.2 การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
   1) ปรับกิจกรรมให้เหมาะกับสถานการณ์ เช่น ปรับการประชุมเป็นรูปแบบ
ออนไลน์ 
   2) ให้กลุ่มงานคืนเงินงบประมาณภายในระยะเวลาที่ก าหนดหากไม่สามารถ
ด าเนินการได้เพ่ือน างบประมาณไปสนับสนุนงานอ่ืนๆ ได้ทันเวลา 
 

2. งานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 2.1 ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
                  1) ขาดแคลนครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
   2) ความเสถียรของระบบ เนื่องจากงบประมาณจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์มีจ ากัด 
ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เอ้ือต่อความจ าเป็น จึงไม่ทันตามความต้องการ   
   3) ความเสียหายที่เกิดจากไฟกระชาก ไฟตก ไฟเกิน  มีผลกับระบบคอมพิวเตอร์ 
 2.2 การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
   1) จัดท าโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร เพ่ือพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
   2) จัดหาเครื่องส ารองไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ ที่มีสมรรถนะสูงในส านักงาน
อย่างทั่วถึง 
 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 

   1. การปฏิบัติงานระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข (นักเรียน
ทุนเสมอภาค) 
 1.1 ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
   1) ระบบ CCT ไม่เสถียร (ระบบล่มในช่วงวันสุดท้ายของการลงระบบ) 
   2) นักเรียนมีรายชื่ออยู่ในระบบ แต่ไม่ได้มาเรียนหรือโรงเรียนไม่สามารถติดตาม
ได ้ท าให้ลงข้อมูลนักเรียนในระบบได้ไม่ครบ 100% 
 1.2 การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
    - ประชุมทบทวนวิธีการด าเนินงานระบบปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนพิเศษ 
แบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) 
 

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
  1. การเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรม/ค่าเดินทางไปราชการ ของข้าราชการในสังกัด 
 1.1 ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
   1) การด าเนินงานเกิดความล่าล้า 
   2) การด าเนินงานเกิดความผิดพลาด 
 1.2 การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

   1) จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพื่อให้การส่งเอกสารเบิกเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน 
    2) แจ้งกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้บุคลากรรับทราบ 
  



2. การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของสถานศึกษา 
 2.1 ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 

1) ส่งเอกสารการเบิกผิดพลาด ไม่ครบถ้วน 
2) ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ ฯ ไม่เป็นไปตามระเบียบ

ข้อบังคับ 
 2.2 การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
  - ผู้อ านวยการ/เจ้าหน้าที่พัสดุ ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับระเบียบเบิกจ่าย 
และ Update ตลอดเวลาเนื่องจากระเบียบ กฎหมายมีการเปลี่ยนแปลง 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
  1. การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ 
 1.1 ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
  1) ขาดบุคลากรด้านการบริหารงานบุคคล เนื่องจากเป็น สพท.ตั้งใหม่ 
   2) บุคลากรที่รับผิดชอบไม่มีประสบการณ์ในงานที่ปฏิบัติ และต้องรับผิดชอบ
ภาระงานหลายอย่าง 
   3) ข้าราชการครูและบุคลากรฯ ไม่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะตามก าหนด หรือ
ล่าช้า 
 1.2 การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
   1) จัดล าดับความส าคัญของงานตามความจ าเป็นเร่งด่วน 
   2) ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ใกล้เคียง 
   3) ก ากับติดตามการปฏิบัติงาน 
 

  2. การสืบสวน สอบสวนวินัยวินัยเกี่ยวกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2.1 ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
   1) มีการจูงใจให้กรรมการสืบสวน สอบสวน ตัดสินผลโดยช่วยเหลือผู้กระท า
ความผิด หรือพวกพ้อง 
   2) การสืบสวน สอบสวนด าเนินงานล่าช้าไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมาย
ก าหนด 
 2.2 การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
   1) ก ากับ ติดตามขั้นตอนการตรวจสอบและความรับผิดทางวินัยเป็นไปตาม
ระเบียบโดยเคร่งครัด 
   2) พัฒนา บุคลากร ให้มีคณะกรรมการประจ าสถานศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เป็น
กรรมการสืบสวนสอบสวนโดยเฉพาะ 
   3) เผยแพร่คู่มือวิธีการด าเนินการทางด้านวินัย 
  



 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
  โครงการนิเทศบูรณาการวิถีใหม่ โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
 กิจกรรม ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการท าแผน/เครื่องมือนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

1.1 ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
   1) การออกแบบกิจกรรมในโครงการมากเกินไป 
   2) กิจกรรมที่ก าหนดไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
  3) กิจกรรมที่เป็นกิจกรรมส าคัญไปซ่อนอยู่ในกิจกรรมหลัก 
 1.2 การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
   1) คัดกรองกิจกรรม จัดล าดับความส าคัญ และก าหนดระยะเวลาที่มีความชัดเจน 
   2) ให้ข้อเสนอแนะกับผู้บริหารเพื่อหาทางออกร่วมกัน 
  3) การบริหารจัดการทั้งระบบให้สอดคล้องกับเงื่อนเวลา เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติ
จริง 
 กิจกรรม ๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะและสมรรถนะครูผู้ร่วมนิเทศเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

2.1 ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
     - ขาดทีมงาน/ความรู้ความเข้าใจในการวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ  
 

2.2 การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
      - 
 กิจกรรม ๓ การนิเทศบูรณาการวิถีใหม่โดยการมีส่วนร่วมของครูผู้ร่วมนิเทศโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 

3.1 ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
   1) การวางแผนการจัดเก็บ การสื่อสารสร้างความเข้าใจกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การการจัดเก็บและสังเคราะห์ข้อมูลฐาน 
   2) การด าเนินกิจกรรมที่ ๓.4-3.6 ไม่ได้ด าเนินการตามแผนการนิเทศเนื่องจาก
การปรับเปลี่ยนนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและข้อจ ากัดในการใช้งบประมาณ 

3.2 การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
    - วางแผนการใช้สารสนเทศและการสื่อสารอย่างเป็นระบบและสร้างความ

เข้าใจที่ตรงกันระหว่างผู้รับผิดชอบและสถานศึกษา 
 

 หน่วยตรวจสอบภายใน 
  1. การตรวจสอบภายในสถานศึกษา 
 1.1 ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
   1) รูปแบบกระดาษท าการที่ผู้ตรวจสอบภายใน สพท. แต่ละเขตพื้นที่ได้จัดท าเพื่อใช้
ในการตรวจสอบมีความหลากหลายไม่เป็นแนวทางเดียวกัน 
  



   2) ครูผู้ที่ได้รับมอบหมายมีภารกิจด้านการสอนเป็นหลัก และไม่มีความรู้ความเข้าใจ
ในงานที่ได้รับมอบ-หมายบางแห่งมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ เนื่องจากครูมีการโยกย้ายและเกษียณอายุ
ราชการส่งผลให้การปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินบางรายการ ไม่ถูกต้อง  ครบถ้วนตามขั้นตอน และบาง
สถานศึกษายังไม่เรียนร้อยเป็นปัจจุบัน 
 1.2 การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
   1) สพฐ. ควรจัดท ารูปแบบกระดาษท าการในการปฏบิัติงานตรวจสอบสถานศึกษาทีไ่ม่
เป็นหน่วยเบิกให้เป็นแนวทางเดยีวกัน 
   2) วางแผนการตรวจสอบพฒันาและสรา้งความเข้มแข็งในการปฏิบัติงาน  
ให้แก่ครูผู้รับผิดชอบ 
   3) ให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางใน
การปรับปรุงแก้ไข 

 
ระดับสถานศึกษา 

 

งานบริหารวิชาการ 
 

  1. การส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
   1.1 ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
    1) ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 คะแนนยังต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติบางกลุ่มสาระเรียนรู้ 

2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไม่สอดคล้องตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่
ก าหนด   
    3) ขาดการวางแผนการนิเทศ ติดตามงานวิชาการ  
   1.2 การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
    1) จัดให้มีการประชุมวางแผนก าหนดเป้าหมายและวิธีการด าเนินงาน
ร่วมกัน โดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
    2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนซ่อมเสริม และติวเข้ม 
    3) จัดให้มีปฏิทินก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ 
 

  2. การวางแผนการใช้และการดูแลรักษาสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
   2.1 ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
    1) ครูบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และความถนัดเกี่ยวกับ
วิธีการใช้งาน การดูแลรักษา และซ่อมแซมสื่อเทคโนโลยี 
    2) ขาดสื่อและอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
   2.2 การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
    1) จัดอบรมเพ่ือให้ความรู้ด้านการใช้และการดูแลรักษาสื่อเทคโนโลยี 
    2) จัดกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ระหว่างครูผู้สอน เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  



  3. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
   3.1 ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
            - การส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษายังไม่เป็นไป
ตามมาตรฐาน เนื่องจากบุคลากรบางส่วนยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
   3.2 การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
    1) จัดให้มีการประชุมวางแผนก าหนดเป้าหมายและวิธีการด าเนินการ 
    2) จัดให้มีการติดตามการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในที่เป็น
ระบบ 
    3) เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

  4. กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
   4.1 ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
    1) นักเรียนบางส่วนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในบางรายวิชาไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานที่โรงเรียนก าหนด และไม่จบตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    2) รูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอนยังไม่สอดคล้องกับหลักสูตร
ของสถานศึกษา 
   4.2 การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
    1) จัดให้มีครูประจ าวิชาและครูที่ปรึกษาตรวจสอบ ติดตาม เร่งรัด ตาม
ปฏิทินที่ก าหนด 
    2) จัดให้มีการประชุมวางแผนก าหนดเป้าหมายและวิธีการด าเนินการ
ร่วมกันด้วยกระบวนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
    3) จัดให้มีการนิเทศ ติดตาม การด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ 
 

  5. การนิเทศภายในสถานศึกษา 
   5.1 ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
                           1) รูปแบบและวิธีการการนิเทศยังไม่มีความหลากหลายและไม่สอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา 
                                        2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาอ่ืนภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา 
หรือการเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ยังด าเนินการได้ไม่เพียงพอ 
   5.2 การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
    1) จัดประชุมครูเพ่ือชี้แจงแนวทางการด าเนินงานตามนโยบายให้กับครู
และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน เพ่ือวางแผน และรายงานปัญหาอุปสรรค และสรุปผลการด าเนินงาน 
    2) จัดให้มีปฏิทิน ก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ 
                            3) ก าหนดแผนงาน หรือโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาอ่ืน
ภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ 
  



  6. การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
   6.1 ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
    1) การจัดท าแผนปฏิบัติการไม่มีประสิทธิภาพ 
    2) ขาดการนิเทศ ก ากับ ติดตามอย่างต่อเนื่อง 
   6.2 การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
    1) ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
    2) ก ากับติดตามการด าเนินงานโครงการหรือกิจกรรมให้ส าเร็จตาม
แผนปฏิบัติการที่ก าหนด 

7. การวัดและประเมินผล 
   7.1 ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
    - นักเรียนบางส่วนมีผลการประเมินอยู่ในระดับ 0, ร, มผ. และ มส. 
   7.2 การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
    1) ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและครูที่ปรึกษา เพ่ือรับทราบปัญหาและ
ช่วยกัน ก ากับ ติดตาม ให้นักเรียนด าเนินการแก้ผลการเรียน 

  2) จัดให้มีครูประจ าวิชาและครูที่ปรึกษาตรวจสอบ ติดตาม เร่งรัด ตาม
ปฏิทินที่ก าหนด 
 

 งานงบประมาณ 
  

  1. การด าเนินงานตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
   1.1 ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
    1) บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินงานด้านงบประมาณ 
ซึ่งอาจท าให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
    2) การจัดท าบัญชีวัสดุและทะเบียนคุมทรัพย์สินไม่เป็นปัจจุบัน 

3) การนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานขาดความต่อเนื่อง 
   1.2 การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
    1) พัฒนากระบวนการท างานของบุคลากรในฝ่ายงานบริหาร
งบประมาณให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการด าเนินงานที่ถูกต้อง โดยจัดให้มีการเข้าร่วมอบรม หรือใช้
กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 
    2) จัดท าคู่มือการด าเนินงานด้านงบประมาณ เช่น การจัดซื้อ จัดจ้าง 
และงานพัสดุ 
    3) จัดท าแผนงบประมาณประจ าปี และมีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
อย่างต่อเนื่อง 
 

  2. การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
   2.1 ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
                           - การน าแผนปฏิบัติการประจ าปีมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการที่
ไม่ได้เป็นระบบ ส่งผลให้การด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมไม่เป็นไปแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ก าหนดไว้ 
  



   2.2 การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
    1) จัดท าปฏิทินการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
    2) มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

 งานบริหารบุคคล 
 

  1. การพัฒนาบุคลากร 
   1.1 ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
    1) ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานไม่ตรงตามวุฒิ วิชาเอก และ
ความรู้ ความสามารถของบุคลากร ส่งผลให้ขาดความเชี่ยวชาญ 
    2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาบางส่วนยังไม่ได้รับการพัฒนาอบรม 
เนื่องจากติดภารกิจ 
    3) ครูและบุคลากรไม่ได้น าความรู้ที่ได้รับการอบรมมาพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ และไม่รายงานผลการปฏิบัติงานหลังการอบรม 
   1.2 การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
    1) จัดการประชุมวางแผนและก าหนดเป้าหมายเพ่ือให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเข้ารับการอบรมและพัฒนา 
    2) วิเคราะห์ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การมอบหมายภาระงานตามความสามารถและความถนัด 
    3) จัดท าแผนและปฏิทินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเมื่อได้รับการอบรมและพัฒนาแล้ว 
 

  2. การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
   2.1 ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 1) บุคลากรขาดความช านาญในการใช้เทคโนโลยี อาจจะไม่คล่องตัวใน
การปฏิบัติงานเท่าที่ควร 
                           2) การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศยังไม่เป็นระบบ และไม่เป็นปัจจุบัน จึงไม่
สะดวกที่จะน ามาใช้ 
   2.2 การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
    1) ส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาอบรมด้านเทคโนโลยี 
    2) ก าหนดปฏิทินการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นระบบ และเป็นปัจจุบัน  
 

  3. การขาดแคลนอัตราก าลัง 
   3.1 ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
    1) อัตราก าลังต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
    2) ขาดครูผู้สอนบางวิชาเอก และบุคลากรสายงานสนับสนุน ได้แก่ 
นักการภารโรง 
  



   3.2 การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
    1) ขอรับการจัดสรรอัตราก าลังจากหน่วยงานต้นสังกัด 
     2) จ้างครูอัตราจ้างและนักการภารโรงเพ่ิมด้วยเงินอุดหนุน และเงินนอก
งบประมาณ เช่น เงินรายได้สถานศึกษา  
 

 งานบริหารทั่วไป 
 

  1. การปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม 
   1.1 ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
    1) งบประมาณไม่เพียงพอในการปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคาร
ประกอบ ระบบไฟฟ้า และระบบประปา 
                    2) อาคารเรียน อาคารประกอบบางส่วนมีสภาพช ารุด ทรุดโทรม 
บรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมไม่เอ้ือต่อการใช้งานและใช้งานไม่ได้ เนื่องจากมีน้ าท่วมขัง น้ ารั่ว และอายุการ
ใช้งานมาเป็นเวลานาน 
    3) การสร้างความตระหนักของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน เรื่อง
การดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ ห้องน้ า ห้องเรียน และพ้ืนที่โดยรอบยังไม่เป็นไปตามที่ก าหนด 
    4) มีบุคคลภายนอกเข้า – ออกบริเวณโรงเรียนเสี่ยงต่อการกระท าผิด
กฎหมาย 
   1.2 การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
    1) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน ในการดูแลรักษา 
ปรับปรุง ซ่อมแซม เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน 
    2) แต่งตั้งให้มีผู้รับผิดชอบงานอย่างชัดเจน 
    3) จัดท าค าขอตั้งงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด 
    4) ก าหนดเวลาการเปิด – ปิดประตูเข้า – ออก พร้อมประสานงาน
เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ดูแลรักษาความปลอดภัย 
    5) จัดให้มีการประชุมวางแผน ก าหนดเป้าหมาย และวิธีการด าเนินงาน
ร่วมกัน โดยอาศัยความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
 

  2. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   2.1 ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
    1) นักเรียนกลุ่มเสี่ยงอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อปัญหายาเสพติด
ปัญหาเรื่องชู้สาว การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ท าให้เกิดปัญหานักเรียนออกกลางคัน 
    2) นักเรียนบางส่วนมีพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ไม่เป็นเวลาและการ
สืบค้นข้อมูลที่ไม่เหมาะสม 
    3) ครูขาดความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
   2.2 การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
    1) จัดให้มีการประชุม วางแผน ก าหนดเป้าหมาย และวิธีการด าเนินการ
ร่วมกันระหว่างครูและผู้ปกครอง ในการร่วมกันดูแล ตักเตือนนักเรียนในเรื่องต่าง ๆ ที่ไม่เหมาะสม เช่น 
ปัญหาชู้สาว ยาเสพติด พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ตามกฎระเบียบของโรงเรียน 



    2) จัดท าโครงการค่ายคุณธรรม เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
    3) จัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้ความรู้ด้านการ
ด าเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงนักเรียนทุกคนอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ โดยเฉพาะนักเรียนกลุ่มเสี่ยงพิเศษ 
 

3. การส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
   3.1 ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
    1) บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
    2) ขาดอุปกรณ์ในการให้บริการ 
    3) ขาดบุคลากรประจ าห้องพยาบาล  
   3.2 การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
    1) ขอความร่วมมือจากบุคลากรภายนอกในการดูแลช่วยเหลือ กรณีที่
จ าเป็น 
    2) จัดซื้ออุปกรณ์ในการให้บริการปฐมพยาบาลอย่างเพียงพอ 
    3) แต่งตั้งคณะกรรมการงานส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน และจัดเวร
ประจ าวันมาให้บริการแก่นักเรียนและบุคลากรในชั่วโมงท่ีว่างจากการสอน 
 

4. ระบบสารสนเทศ เทคโนโลยี และการสื่อสาร 
   4.1 ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
    1) การปฏิบัติงานไม่ตรงตามเป้าหมาย เนื่องจากบุคลากรยังขาด
เครื่องมือและอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีในการจัดท าระบบสารสนเทศ 
    2) งบประมาณไม่เพียงพอในการบ ารุง ซ่อมแซมอุปกรณ์ท่ีช ารุด  
   4.2 การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
    1) ก าหนดปฏิทินติดตามผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
    2) จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยการจัดซื้อ – จัด
จ้าง และบ ารุงซ่อมแซมพร้อมใช้งานอย่างสม่ าเสมอ   
 
 
 ลงชื่อ.............................................ผู้รายงาน 
                                                               (นายสมชาย  รองเหลือ) 
     ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 

วันที่  19  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2565 
 

 

  


