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       ๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุม

เพ่ือให้เกิดทัศนคติที่ดีในการควบคุม โดยให้ความส าคัญกับ
ความซื่อสัตย์ จริยธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล มีการ
ก าหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติที่ถูกต้องและที่ไม่
ถูกต้อง  รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง  บุคลากรเข้าใจ
ขอบเขตอ านาจหน้าที่  รวมทั้งมีความรู้ความสามารถและ
ทักษะในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 

   สร้างทัศนคติท่ีดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ภายในกอง 
สร้างระบบเอื้อเฟ้ือ ช่วยเหลือสามัคคีกัน ซึ่งการปฏิบัติงานใน
แต่ละฝ่ายมีความส าคัญและเกี่ยวข้องกันทุกกิจกรรม มีค าสั่ง
แต่งตัง้การแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 
ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ โดยได้มุ่งเน้นการบริหารจัดการที่
เหมาะสมต่อการกระจายอ านาจ มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การ
บริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ประชาชน ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้องตาม
ระเบียบกฎหมายและอยู่ในอ านาจหน้าที่ รวมถึงการบริหาร
งบประมาณต้องเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ตามหลักการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

การบริหารโรงเรียน ผูบ้ริหารยึดหลักธรรมมาภิบาลในการ
บริหาร ประกอบด้วย ความมีคุณธรรม จริยธรรม มีการจัด
โครงสร้างองค์กรโดยหลักการมีส่วนร่วมมีการมอบหมาย
อ านาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบตามความรู้ความสามารถและ
ทักษะ และมีกลไกการติดตามนิเทศตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ตลอดเวลามีการจูงใจ ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรท างาน 
ตามความเหมาะสมกับงานและใช้หลักการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) และหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้บริหารงาน ทั้ง 4 งาน 
      1.1 ปรัชญาและรูปแบบการท างานของผู้บริหาร 
      1.2 ความซื่อสัตย์และจริยธรรม 
      1.3 ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร 

 
        สภาพแวดล้อมการควบคุมของหน่วยงานใน
ภาพรวมเหมาะสมและมีส่วนท าให้การควบคุม
ภายในมีประสิทธิผล มีการจัดการโครงสร้างและ
สายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสม 
ท าให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายใน
อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามยังต้องมีการพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากรรวมถึงอาจมีการเพ่ิม
บุคลากรเพ่ือรองรับปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้น และ
สามารถรองรับการด าเนินงานในอนาคตได้อย่าง
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
        ส าหรับการบริหาร โรง เรี ยน มีการจัด
สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในด้านนโยบายที่ดี 
มีการจัดวางโครงสร้างองค์กรได้ตามนโยบายแต่ยัง
ต้องปรับปรุงในเรื่องของการวางแผนพัฒนา
บุคลากรบางงาน เนื่องจากมีข้อจ ากัดที่มีบุคลากร
เกษี ยณอายุ ร าชการ  รวมถึ งมี การ โยกย้ าย
สับเปลี่ยน ไม่ตรงตามทักษะและความสามารถ
อย่างครบถ้วน ท าให้การมอบหมายอ านาจหน้าที่
บางอย่างไม่ตรงกับความสามารถของบุคลากร
อย่างแท้จริง และการติดตาม นิเทศ ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานยังปฏิบัติได้ไม่ต่อเนื่องโดยเฉพาะเรื่อง
การนิเทศภายในโรงเรียน 
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      1.4 โครงสร้างองค์กร  
      1.5 การมอบอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
      1.6 นโยบายวิธีบริหารดา้นบุคลากร 
      1.7 กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

 
        2. การประเมินความเสี่ยง 

     มีการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
หน่วยงานและวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมที่ชัดเจน   
สอดคล้องและเชื่อมโยงกันในการที่จะท างานให้ส าเร็จ ด้วย
งบประมาณและทรัพยากรที่ก าหนดไว้อย่างเหมาะสม 
ผู้บริหารมีการระบุความเสี่ยง ทั้งจากปัจจัยภายใน และ
ภายนอก ที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้  มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความ
เสี่ยงที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีเครื่องมือที่สามารถบ่งชี้ถึง
การเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงจากปัจจัยด้านต่าง ๆ เช่น 
การขาดความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมายและขาดการ
ก าหนดอ านาจหน้าที่ท่ีชัดเจนจากหน่วยงานที่ก ากับดูแล ท า
ให้ยากต่อการปฏิบัติงาน  

 
         3. กิจกรรมการควบคุม 

     มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ท าให้มั่นใจได้ว่า 
เมื่อน าไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลส าเร็จตามที่ได้ก าหนดไว้  
กิจกรรมเพ่ือการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นถึงความเสี่ยง
ที่อาจเกิดข้ึน ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดความระมัดระวัง
และสามารถปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

    ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่ได้เข้ารับ
การอบรมสัมมนาเพ่ิมเติมความรู้อย่างสม่ าเสมอ 

     
        4.  สารสนเทศและการสื่อสาร 

     มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อมโยงกับการ
ปฏิบัติงาน  เหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้  และมีการ
สื่อสารไปยังฝ่ายบริหารและบุคลากรทุกระดับ  ในรูปแบบที่
ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ และสามารถ
น าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน กลุ่มงานทุกฝ่ายมีความ
มั่นใจในข้อมูล และสามารถน าเสนอฝ่ายบริหารใช้ในการ
ตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง 
      4.1 จัดให้มีระบบสารสนเทศและสายการรายงาน

 
 
 
 
 
 
        หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงโดยน า
กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นสากลมาใช้ 
และมีการจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ ที่ผ่านขั้นตอน
การประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ รวมทั้งได้มี
การก าหนดแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
จากปัจจัยเสี่ยงส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมในด้าน
ระเบียบข้อกฎหมายต่ างๆ ที่มีการปรับปรุ ง
เปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง การบริหารความเสี่ยง
และประเมินผลตามแนวทางที่หน่วยงานเจ้าภาพ
ก าหนด รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
วางแผนปฏิบัติงาน  
 
 
 
        ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม
เพียงพอและสอดคล้องกับกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงตามสมควร โดยกิจกรรมควบคุมเป็น
ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ โดยผู้บริหาร
และหัวหน้างานก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด 
 
 
 
        ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความ
เหมาะสม กล่าวคือ มีระบบสารสนเทศที่สามารถ
ใช้งานได้ครอบคลุมระหว่างหน่วยงาน รวมทั้ง
จัดหารูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลาและ
สะดวกต่อผู้ใช้ ผ่านระบบเครือข่ายรวม ทั้งได้จัดท า
สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เผยแพร่ทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร 
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ส าหรับการบริหารและตัดสินใจของฝ่ายบริหาร 
      4.2 มีการจัดท าและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานการเงิน และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
และมติคณะรัฐมนตรีไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน  
      4.3 มีการจัดเก็บข้อมูล/เอกสารประกอบการจ่ายเงิน
และการบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นหมวดหมู่ 
      4.4 มีการรายงานข้อมูลที่จ าเป็นทั้งจากภายในและ
ภายนอกให้ผู้บริหารทุกระดับ 
      4.5 มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอก
อย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันกาล 
      4.6 มีการสื่อสารอย่างชัดเจนให้พนักงานทุกคนทราบ
และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 
      4.7 มีกลไกหรือช่องทางให้พนักงานสามารถเสนอ
ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการด าเนินงาน
องค์กร 
      4.8 มีการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอก 
อาทิ รัฐสภา ประชาชน สื่อมวลชน 
 
         5. การติดตามประเมินผล 
              มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและ
ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยก าหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อ
ติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง
และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของ
ฝ่ายบริหาร ผู้ควบคุมงานและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ 
มีการประเมินผลแบบรายครั้ง เป็นครั้งคราว กรณีพบจุดอ่อน
หรือข้อบกพร่องมีการก าหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้ความมั่นใจว่า 
ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานได้รับการ
พิจารณาสนองตอบและมีการวินิจฉัยสั่งการให้ด าเนินการ
แก้ไขข้อบกพร่องทันที 
     5.1 มีการเปรียบเทียบแผนและผลการด าเนินงานและ
รายงานให้ผู้ก ากับดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
     5.2 กรณีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการ
ด าเนินการแก้ไขอย่างทันกาล 
     5.3 มีการก าหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
     5.4 มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบ
การควบคุมภายในที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ระบบการติ ดตามประ เมินผลมี ความ
เหมาะสมโดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตาม
ระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสิ้นปีมี
การประเมินตนเองร่วมกันระหว่างผู้บริหารและ
พนักงาน รวมทั้ งมีการประเมิน อิสระโดยผู้
ตรวจสอบภายใน ผลการประเมินมีการจัดท า
รายงานพร้อมข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารระดับสูง 
เพ่ือสั่งการแก้ไขและก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีต่อไป 
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       5.5 มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในและประเมินการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กรในลักษณะการประเมินการควบคุม
ด้วยตนเองและ/หรือการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
       5.6 มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการ
ตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในโดยตรงต่อผู้ก ากับดูแล
และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ 
       5.7 มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจาก
การประเมินผลและการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน 
       5.8 มีการก าหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้ก ากับ
ดูแลทันที ในกรณีที่มีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริต มี
การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
และมีการกระท าอ่ืนที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมี
นัยส าคัญ 
 

ผลการประเมินโดยรวม 
 

ส านักปลัดฯ กองกิจการสภาฯ กองแผนและงบประมาณ กองคลัง กองช่าง หน่วยตรวจสอบ
ภายใน กองการศึกษาฯ กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต กองพัสดุและทรัพย์สิน และกองการเจ้าหน้าที่  มี
โครงสร้างการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะท าให้การปฏิบัติงานประสบ
ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพ่ือให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้ก าหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้
แล้ว 

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา  องค์ประกอบของการควบคุมภายในได้
ด าเนินการอยู่ในระดับพอใช้ ดังต่อไปนี้ 

1. กระบวนการจัดการศึกษามีการมอบหมายหน้าที่ภาระงานแก่บุคลากร ครูผู้สอนในบางสาขาวิชาที่
ไม่ตรงกับสาขาวิชาเอก ท าให้ครูผู้สอนขาดทักษะความช านาญการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพเป็นผลให้ผู้เรียนยังมีมาตรฐานการศึกษาบางสาขาวิชาต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน  โรงเรียนได้มีการ
พัฒนาบุคลากรโดยการให้เข้ารับการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง โดยวางแผนพัฒนาบุคลากร
เพ่ิมเติมในสาขาสาระการเรียนรู้ที่เป็นปัญหา โดยการจ้างครูที่มีความรู้สาขานั้น ๆ เพ่ิมเติม หรือจ้างวิทยากร
ภายนอกมาสอน เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานและพัฒนาความก้าวหน้าให้แก่โรงเรียนและชุมชน 
ในการเพิ่มผลผลิต (นักเรียน) ที่มีคุณภาพสูง ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

2. การบริหารงานด้านวิชาการ ในด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอนของครูยังขาดการนิเทศ
ติดตามการจัดการเรียนการสอนจากฝ่ายวิชาการ ครูและผู้ปกครองอย่างต่อเนื่องไม่เป็นปัจจุบันท าให้การ
ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนของครูเป็นแบบเดิมไม่ได้ยึดนักเรียนเป็นส าคัญเท่าที่ควรและการจัด
บรรยากาศในชั้นเรียนยังไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และตัวครูผู้สอนต้องพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองอยู่
เสมอ 

 




