
 
แบบ  ปค.6 

 
รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคมุภายในของผูตรวจสอบภายใน 

 
เรียน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต 6 

     ผูตรวจสอบภายในของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต 6  ไดสอบทานการ
ประเมนิผลการควบคุมภายในของหนวยงาน สําหรับปสิ้นสุดวันที่  30 เดือนกันยายน  พ.ศ. 2563  ดวยวธิกีารสอบทาน
ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ  
พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวา ภารกิจของหนวยงานจะบรรลุ วัตถุประสงค 
ของการควบคุมภายในดานการดําเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพดานการรายงานท่ีเก่ียวกับ การเงนิ และไมใช
การเงินที่เชื่อถือได ทันเวลา และโปรงใส รวมทั้งดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคบั ที่เก่ียวของกับการ
ดําเนินงาน 
                 จากผลการสอบทานดังกลาว ผูตรวจสอบภายในเห็นวา การควบคุมภายในของสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา
ประถมศึกษาเชียงใหม  เขต 6 มีเพียงพอ  ปฏิบัติตามอยางตอเนื่อง  และเปนไปตามหลักเกณฑปฏิบัติ การควบคุมภายใน
สําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  อยางไรก็ดีมีขอตรวจพบและหรือมีขอสังเกตที่เก่ียวกับความเสี่ยงของกลุมงาน
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต 6 และโรงเรียนในสังกัดอยูบางกิจกรรมการควบคุมภายในและ
หรือการ ปรบัปรุงการควบคุมภายใน   สรุปไดดังนี ้
กลุม/หนวย ของสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต  6 

กลุมอาํนวยการ 
กิจกรรม   การประเมนิสวนราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏิบัติราชการ 
 1.  ความเสี่ยงท่ีมีอยูท่ีตองกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
     - การจัดเก็บขอมูลกิจกรรมการดําเนินงานเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานไมครบถวน 
2.  การปรับปรุงควบคุมภายใน 
     - จัดทําแบบฟอรมบันทึกขอมูลกิจกรรมและรายงานผูบังคับบัญชาทราบเปนรายไตรมาส 

กิจกรรม  การประเมินสวนราชการตามมาตรฐานสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
1. ความเสี่ยงที่มีอยูท่ีตองกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
    การดําเนินงานตามมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไมบรรลุวัตถุประสงค เนื่องจากการดําเนินงาน 

 และรายงานผลไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 
2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

1. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานโดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแตชวงตนปงบประมาณ 
2. มีการติดตามผลการดําเนินงาน และรายงานผูบรหิารทราบเปนรายไตรมาส 

กลุมนโยบายและแผน 
กิจกรรม  การจดัทําแผนปฏิบตัิการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
1. ความเสี่ยงที่มีอยูท่ีตองกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ผูรับผิดชอบโครงการไดดําเนนิการไมเปนไปตามปฏทิินที่กําหนดไว 
2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน   

กํากับ ติดตามกําชบัผูรับผิดชอบ โครงการอยางเขมขนรายไตรมาส 
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กิจกรรม  การบรหิารจัดการของสาํนักงานเขตพื้นที่การศกึษา 
1. ความเสีย่งที่มอียูทีต่องกําหนดปรบัปรงุการควบคุมภายใน 

การดําเนินการไมถูกตอง และสงงานทันเวลา 

1.  ขาดความรวมมือของคณะทํางานและผูทึ่เก่ียวของ 

2.  ผูรับผิดชอบแตละตัวบงชี้รายงานผลลาชา 
2. การปรบัปรงุการควบคุมภายใน 

เพ่ิมระดับความเขมขนในการประสานงานการดําเนินการหลากหลายรูปแบบการดําเนินงานอยางเปนระบบและ
ตอเนื่อง 

กิจกรรม  การวเิคราะหงบประมาณ 
1. ความเสีย่งที่มอียูทีต่องกําหนดปรบัปรงุการควบคุมภายใน 
     งานสงไมทันเวลาตามกําหนด 
2.  การปรบัปรุงการควบคมุภายใน 
     กํากับ  ติดตาม  กําชับผูรับผิดชอบและโรงเรียนใหดําเนินการตามกําหนด 
 

กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

กิจกรรม   การดูแล บํารุงรักษาระบบเครือขาย สัญญาณอินเทอรเน็ต 

1.  ความเสีย่งที่มีอยูทีต่องกาํหนดปรบัปรุงการควบคมุภายใน 
ระบบการเชื่อมตออินเทอรเน็ตของสํานักงานยังมีปญหาการเชื่อมตอสัญญาณในพ้ืนที่บางจุด    

2.  การปรบัปรุงการควบคมุภายใน 
     จัดเก็บขอมูลจราจรคอมพิวเตอรเพ่ือรองรับการใชอินเทอรเน็ตของบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

กลุมสงเสริมการจดัการศกึษา  
กิจกรรม   งานสงเสรมิความประพฤตนิกัเรยีน 
1. ความเสีย่งที่มอียูทีต่องกําหนดปรบัปรงุการควบคุมภายใน 

 นักเรียนไมตั้งใจเรียนใชเวลาสวนใหญไปกับเรื่อง เพศตรงขาม สื่อออนไลนและการใชเวลาวางไมเกิดประโยชน   
 ประกอบกับสภาพสังคมที่เปดกวางเขาถึงสื่อออนไลนซึ่งอาจทําใหนักเรียนไดรับขอมูลที่เปนภัยสงผลใหเกิด  
 พฤติกรรมที่ไมพึงประสงคตอตนเองและผูอื่นได 

2.  การปรบัปรุงการควบคมุภายใน      
1. ศึกษาวิเคราะหขอมูลและการจัดทําสารสนเทศดานผูเรียนใหเปนปจจุบัน 
2. นําสารสนเทศดานผูเรียนไปวางแผนเพ่ือปองกัน แกไขและพัฒนาผูเรียนตามปญหาที่พบ 
3. สงเสริมสนับสนุนแนวทางหรือวิธีการพัฒนาผูเรียน 

     4. สรางเครือขายในการรวมกันทํางานในดานการปองกัน การแกไขและการสงเสริมพฤติกรรมของนักเรียน 
5. สรุปและรายงานผล 
 

กลุมบรหิารงานการเงนิและสนิทรพัย 
กิจกรรม  การเบิกจายงบประมาณ 
1. ความเสีย่งที่มอียูทีต่องกําหนดปรบัปรงุการควบคุมภายใน 

1. หลักฐานการเบิกของโรงเรียนในสังกัดไมถูกตอง มีการแกไขบอยครั้ง ไมครบถวนสมบูรณ 

    ๒. การสงหลักฐานของการเบิกเงนิลาชากวาที่ควร ทําใหกระทบกับโรงเรียนอ่ืนที่ครบถวนแลว 

     3. มีการเปลี่ยนบุคคลากรในการปฏิบัติงานบอย ขาดความตอเนื่อง 
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2. การปรบัปรงุการควบคุมภายใน 

๑. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือใหความรูแกผูปฏิบัติงานและจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 
     ๒. ชี้แจงทําความเขาใจกับผูบริหารใหเห็นความสําคัญของการเรงรัดเบิกจายเงินงบประมาณใหเปนไปตาม 
         เปาหมายที่ ครม.กําหนด 
     3. บุคลากรกลุมบริหารงานการเงินฯ ออกเยีย่มโรงเรียนในสังกัด เพ่ือติดตามและใหความรูในการจัดทํา 
         เอกสารการเบิกจายท่ีถูกตอง 

       4. จัดทําแบบประเมินความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน การขอเบิกจาย การปฏิบัติงานการเงิน การบัญชี 
           พัสดุ และรับฟงขอเสนอแนะ ปญหา อุปสรรค ของโรงเรียนในสังกัด 

หนวยตรวจสอบภายใน 
กิจกรรม  การรายงานผลการปฏบิตัิงานตามขอเสนอแนะ 
1. ความเสีย่งที่มอียูทีต่องกําหนดปรบัปรงุการควบคุมภายใน 

1. การควบคุมที่กําหนดไวสามารถควบคุมหนวยรับตรวจ มีการแจงผลการปฏิบัติ ตามขอเสนอแนะ เปนไปตาม

กําหนดเวลา 

2. การควบคุมที่กาํหนดไวสามารถควบคุมหนวยรบัตรวจใหดําเนินการแกไข ปรบัปรุงตามขอเสนอแนะ 

2.  การปรบัปรุงการควบคมุภายใน 
      หนวยรับตรวจไมรายงานผลการดําเนนิการแกไขหรือปรับปรุงใหเปนไปตามขอเสนอแนะหรือรายงานแตเกิน 

      กําหนดเวลา 
 

กลุมกฎหมายและคด ี
กิจกรรม  การเผยแพรกฎหมายและระเบียบวินัย 

1.  ความเสีย่งที่มีอยูทีต่องกาํหนดปรบัปรุงการควบคมุภายใน 
   มีการรองเรียนเก่ียวกับ การบริหารงานหรือมี พฤติกรรมที่ไมเหมาะสม ของขาราชการครูและ ผูบริหาร 

   สถานศึกษา 

2. การปรบัปรงุการควบคุมภายใน 
    กําชับ ชี้แจงใน การประชุมผูบริหารสถานศึกษา ใน การปฏิบัติตน   การครองคน การครองงาน และ 
    จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

ฝาย/งาน ของสถานศึกษา 
งานวิชาการ 
กิจกรรม  การจดัการเรียนการสอน 
1. ความเสีย่งที่มีอยูทีต่องกาํหนดปรบัปรุงการควบคมุภายใน        
    1.1  การจัดการเรียนการสอนไมบรรลุวัตถุประสงค  ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปที่ 
           6  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาพื้นฐาน (NT) ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3  และการประเมนิ 
           ความสามารถ ดานการอานการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1  ยังไมเปนไปตามเปาหมาย 

1.2 การนิเทศการเรียนการสอนยังขาดรูปแบบและวิธีการท่ีหลากหลายไมสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษาไม
ตอเนื่องขาดการแลกเปลี่ยนกับสถานศึกษาอื่น 

   1.3  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยังไมสอดคลองกับหลักสูตร 
   1.4  การวัดและประเมินผลยังไมตรงกับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด 



   1.5  งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
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2. การปรับปรุงการควบคมุภายใน 
     2.1  สงเสริมสนับสนุนพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอน   
    2.2  จัดทําแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและดําเนินการอยางตอเนื่องมีการนิเทศ  
    2.3  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมใหนักเรียนที่มีพัฒนาการชา  
    2.4  สงเสริมการใชนวัตกรรมสื่อเทคโนโลย ี
    2.5  ใชรูปแบบการนิเทศที่หลากหลายเทคนิคการมีสวนรวมแบบกัลยาณมิตรทั้งการนิเทศภายในภายนอก 
    2.6  จัดทําแผนและปฏิทินการนิเทศ 
    2.7  จัดใหมีการประชุมวางแผนกําหนดเปาหมายวิธีการดําเนินงานรวมกันโดยใชกระบวนการชุมชน 
           การเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 
    2.8  มีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินระบบการประกันคุรภาพภายในอยางเปนระบบและจัดประชุม 
           ชี้แจงเก่ียวกับระบบประกันคุณภาพภายในใหแกบุคลากร  2.9  มีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมิน 
           ระบบการประกันคุณภาพภายในอยางเปนระบบและจัดประชุมชี้แจงเก่ียวกับระบบประกันคุณภาพ 
           ภายในใหแกบุคลากร      
    2.9  ประเมินผลโดยยึดมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด และหลายหลายวิธีโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ               
    2.10  ใหครูเตรียมแผนการเรียนการสอนใบงานบางรายวิชาตามคูมือ DLTV กอนเรียนเสมอ 
    2.11  จัดใหครูไดเขาอบรมการบริหารจัดการหองสมุดใหมีประสิทธิภาพ จัดกิจกรรมที่นาสนใจที่ดึงดูด 
             ความสนใจใหกับนักเรียนเขาใชบริการ 
 
งานบรหิารงบประมาณ 
กิจกรรม  การบรหิารจัดการระบบการเงนิ  บญัช ี และพสัด ุ  
1. ความเสีย่งที่มีอยูทีต่องกาํหนดปรบัปรุงการควบคมุภายใน    
    1.1 เจาหนาที่มีงานในความรับผิดชอบหลายอยาง ไมมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติงาน   
    1.2 การดําเนินการ การกํากับติดตามไมตอเนื่องและไมเปนปจจุบัน   
    1.3 เจาหนาที่ขาดความรูความเขาใจระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ 
          ภาครัฐ พ.ศ.2560   
    1.4 การใชจายงบประมาณโครงการยังไมประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย ไมเปนไปตามกิจกรรมที่ระบุ  
    1.5 การใชจายเงนิอุดหนุน และเงินรายไดสถานศึกษา ไมตรงตามโครงการท่ีกําหนดไว  
    1.6 การจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตามแผนที่กําหนด  
    1.7 ไดรับเงินอุดหนุนลาชา ไมทันตอการเบิกจาย  
    1.8 เจาหนาที่การเงินยังขาดความรูความเขาใจเรื่องระเบียบขอบังคับ การเบิก-จายเงินงบประมาณ เงินบํารุง 
          การศึกษา เงินกองทุนอาหารกลางวัน  
2. การปรับปรุงการควบคมุภายใน 
    2.1 สงบุคลากรที่เก่ียวของทุกคนเขารับการอบรม 
    2.2 ตรวจสอบและรายงานการจัดทําพัสดุครุภัณฑประจําป 
    2.3 จัดใหมีผูรับผิดชอบดูแลทรัพยสินโดยเฉพาะตามความเหมาะสม 
    2.4 จัดกิจกรรมเสริมสรางความรูเกี่ยวกับการจําหนายพัสดุใหกับเจาหนาที่ 
    2.5 กํากับติดตามอยางตอเนื่อง และรายงานการดําเนินงานผลการดําเนินงานเมื่อสิ้นปงบประมาณ 



    2.6 กําหนดมาตรการการประหยัดคาสาธารณูปโภคในโรงเรียน 
    2.7 บันทึกขออนุมัติการใชเงินตามกิจกรรมที่ระบุในโครงการ 
    2.8 ใหทุกคนที่เก่ียวของดําเนินการตามแผนที่กําหนดไวโดยเครงครัด 
    2.9 รณรงคการประหยัดพลังงานอยางตอเนื่อง    
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งานบรหิารบคุคล 
กิจกรรม  การบรหิารงานบุคคลและการพฒันาคร ู
1. ความเสีย่งที่มีอยูทีต่องกาํหนดปรบัปรุงการควบคมุภายใน 
    1.1 ครูและบุคลากรทางการศกึษาของโรงเรียนมีการเกษียณอายุราชการและยายสถานศึกษา ทําใหบุคลากร 
          มีการเปลี่ยนบอยและขาดแคลนอัตรากําลัง  
    1.2 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาในสถานศึกษาที่ไมมีวิทยฐานะ เนื่องจากเปนขาราชการบรรจ ุ
          ใหม ขาดประสบการณในการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาตนเองในวิชาชีพคร ูและขาดความเขาใจใน 
          การปรับตัวในองคกร   
    1.3 ครูที่ไดรับมอบหมายในการสอนมีวุฒิไมตรงกับงานที่ไดรับมอบหมาย 
    1.4 ครูและบุคลากรรับผิดชอบหลายภาระงาน 
    1.5 ครูบางสวนขาดความรูและทักษะการใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
    1.6 การประชุม PLC ในสถานศึกษาขาดความตอเนื่อง และการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสถานศึกษาอื่น หรือ 
          การเชิญวิทยากรภายนอกมาใหความรูยังไมเพียงพอ 

1.7  การวางแผนนิเทศเทศติดตาม ยังไมเปนระบบ รูปแบบและวิธีการนิเทศการเรียนการสอนยังไมมี 
1.8 ขาดการติดตามอยางตอเนื่อง 

2. การปรับปรุงการควบคมุภายใน 
    2.1 สงครเูขารับการอบรมพัฒนา/สงเสริมพัฒนาครูอยางตอเนื่อง 
    2.2 จัดครูสอนที่มีความถนัดความสามารถในวิชาเอกที่ขาดเขาสอน 
    2.3 สรางความรูความเขาใจ ความตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพ ระเบียบวินัยการปฏิบัติตนใหถูกตอง 
    2.4 จัดทําแผนอัตรากําลังครูเสนอขอครูตามวิชาเอกที่ตองการ 
    2.6 จัดจางครูอัตราจางวิชาเอกคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร และภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
    2.7 สงครเูขาอบรมการใชสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
    2.8 จัดใหมีปฏิทินกํากับติดตามดําเนินงานตามแผนอยางเปนระบบ   
งานบรหิารทัว่ไป 
กิจกรรม  ความปลอดภัยในบรเิวณและโดยรอบโรงเรยีน  
1. ความเสีย่งที่มีอยูทีต่องกาํหนดปรบัปรุงการควบคมุภายใน                
    1.1 บริเวณโดยรอบโรงเรียนมีความเสี่ยงดวยการชํารุดของหองเรียน  อาคารประกอบ  ระบบไฟฟา วัสดุ  
          เครื่องมือเทคโนโลยี ครุภัณฑมีอายุการใชงานมานานจึงทําใหมีสภาพเกาและชํารุดไมปลอดภัย   
          ตลอดจนมีการกอสรางอาคารเรียน บางโรงเรียนอยูใกลหนองน้ํา หรืออยูในพ้ืนที่เสี่ยงจากดินสไลดซึ่ง 
          อาจกอใหเกิดอันตรายตอนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
    1.2 ขาดงบประมาณในการปรับปรุงซอมแซมอาคาร ระบบไฟฟา และสาธารณูปโภค   
    1.3 นักเรียนและบุคลากรมีทักษะนอยในการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน 
    1.4 ไมมีการซักซอมกํากับดูแลอยาง 
2. การปรับปรุงการควบคมุภายใน 
    2.1 ควบคุมติดตามการใชอาคารสถานที่โดยใหชุมชน ผูปกครอง ครู และนักเรียนมีสวนรวม 



    2.2 ใหความรูแกครู บุคลากร และนักเรียนในการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน  
    2.3 ไดออกคําสั่งผูรับผิดชอบการอยูเวรและตรวจเวร 
    2.4 เมื่อมีเหตุการณตางๆ เกิดขึ้นรายงานผูบังคับบัญชา 
    2.5  ติดตามรายงานผล  
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2. การปรับปรุงการควบคมุภายใน 

    2.1 จัดทําแผนปองกันและประชาสัมพันธการปองกันใหกับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
    2.2 ของบประมาณในการพัฒนาอาคารสถานที่ใหมีความเหมาะสม เพียงพอ และปลอดภัย 
    2.2 จัดใหมีการกํากับติดตามการใชและการพัฒนาอาคารสถานที่อยางเปนระบบตอเนื่อง 
กิจกรรม  การจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 
1. ความเสีย่งที่มีอยูทีต่องกาํหนดปรบัปรุงการควบคมุภายใน 
    1.1 การจัดทําขอมูล สารสนเทศยังไมครบถวน ถูกตองและเปนปจจุบัน 
    1.2 บุคลากรทีร่ับผิดชอบยังขาดความรูและทักษะในการจัดระบบสารสนเทศ  
    1.3 อุปกรณดานสารสนเทศไมเพียงพอ  และมีความเหมาะสม และทันเหตุการณ 
    1.4 ระบบเครือขายอินเตอรเน็ตไมรองรับการปฏิบัติงาน โดยบางโรงเรียนไมสามารถใชงานไดเลย 
2. การปรับปรุงการควบคมุภายใน 

    2.1 ศึกษาดูงานเพื่อฝกทักษะการจัดทําระบบสารสนเทศดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

    2.2 เพ่ิมจํานวนบุคลากรท่ีรับผิดชอบใหเพียงพอกับงาน 

    2.3 จัดหาวัสดุ อุปกรณดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเพียงพอและทันสมัย 

    2.4 จัดทําระบบเครือขายอินเตอรเน็ตอยางมีประสิทธิภาพ 
    2.5 ประสานงานกับบริษัทผูใหบริการระบบอินเตอรเน็ต  และจัดหาผูใหบริการอินเตอรเน็ตรายอ่ืน ๆ  
          เขามาสํารองการใชงาน 
กิจกรรม  การปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิในสถานศกึษา    
1. ความเสีย่งที่มีอยูทีต่องกาํหนดปรบัปรุงการควบคมุภายใน           
    1.1  การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษายังไมมีประสิทธิภาพเนื่องจากปฏิบัติตามาตรการและ
ปองกันแกไขปญหาในสถานศึกษายังไมเขมขนจริงจังและตอเนื่อง 
    1.2  นักเรียนกลุมเสี่ยงยังขาดระเบียบวินัย ขาดความตระหนักขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับอันตรายจากยาเสพติด 
และปญหาที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร  
2. การปรับปรุงการควบคมุภายใน 

    จัดอบรมใหความรู และใหศึกษากรณตีวัอยางปญหาที่เกิด ขึ้นจริงในสังคม 
กิจกรรมการ  ระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียน 
1. ความเสีย่งที่มีอยูทีต่องกาํหนดปรบัปรุงการควบคมุภายใน  
    1.1  การใหความชวยเหลือ แกนักเรียน ในทุกดาน ไมเปนไปตามเปาหมาย 
    1.2  นักเรียนขาดเรียนชวยพอแมทํางาน ไมสนใจที่จะเรียนรู มีปญหาภายในครอบครัว ฐานะยากจน  
    1.3  การจัดเก็บขอมูลยังไมถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน 
2. การปรับปรุงการควบคมุภายใน 
    ใหครูออกเยี่ยมบานนักเรียน รับทราบสภาพการเปนอยูครอบครัวนักเรียนทุกคน  พูดคุยกับผูปกครอง ใน 
    การสงเสริมใหบุตรหลานมาเรียน รายบุคคลท่ีขาดเรียน 



ลงชื่อ           
                                                                     (นางสาวพิชญษินี  โฉมอัมฤทธิ์) 

                                                        ตําแหนงนักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ  
                                                             ปฏิบัตหินาที่ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน 
                                                                    วนัที่  7  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2563 
 


