
 
แบบ  ปค.6 

 
รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 

 
เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 6 

     ผู้ตรวจสอบภายในของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 6  ได้สอบทานการ
ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี  30 เดือนกันยายน  พ.ศ. 2564  ด้วยวิธีการสอบทาน
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ  
พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความเชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุ วัตถุประสงค์ 
ของการควบคุมภายในด้านการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพดา้นการรายงานทีเ่ก่ียวกับ การเงิน และไม่ใช่
การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เก่ียวข้องกับการ
ดําเนินงาน 
                 จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 6 มีเพียงพอ  ปฏิบัติตามอย่างต่อเน่ือง  และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายใน
สําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  อย่างไรก็ดีมีข้อตรวจพบและหรือมีข้อสังเกตท่ีเก่ียวกับความเสี่ยงของกลุ่มงาน
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 6 และโรงเรียนในสังกัดอยู่บางกิจกรรมการควบคุมภายในและ
หรือการ ปรับปรุงการควบคุมภายใน   สรุปได้ดังนี ้
กลุ่ม/หน่วย ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต  6 

กลุ่มอํานวยการ 
กิจกรรม   การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 1.  ความเสี่ยงที่มีอยู่ท่ีต้องกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
     - การจัดเก็บข้อมูลกิจกรรมการดําเนินงานเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานไม่ครบถ้วน 
2.  การปรับปรุงควบคุมภายใน 
     - จัดทําแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลกิจกรรมและรายงานผูบั้งคับบัญชาทราบเป็นรายไตรมาส 

กิจกรรม  การประเมินส่วนราชการตามมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ท่ีต้องกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
    การดาํเนินงานตามมาตรฐานสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจากการดาํเนินงาน 

 และรายงานผลไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด 
2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

1. จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานโดยเร่ิมปฏิบัติงานตั้งแต่ช่วงต้นปีงบประมาณ 
2. มีการติดตามผลการดําเนินงาน และรายงานผู้บริหารทราบเป็นรายไตรมาส 

กลุ่มนโยบายและแผน 
กิจกรรม  การจัดทําแผนปฏิบัติการประจาํปงีบประมาณ พ.ศ.2564 
1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ท่ีต้องกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ผู้รับผิดชอบโครงการได้ดําเนินการไม่เป็นไปตามปฏิทินที่กําหนดไว้ 
2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน   

กํากับ ติดตามกําชับผู้รับผิดชอบ โครงการอย่างเข้มข้นรายไตรมาส 
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กิจกรรม  การบริหารจัดการของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกําหนดปรับปรงุการควบคุมภายใน 

การดําเนินการไม่ถูกต้อง และส่งงานทันเวลา 
1.  ขาดความร่วมมือของคณะทํางานและผู้ท่ึเก่ียวข้อง 
2.  ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้รายงานผลลา่ชา้ 

2. การปรับปรงุการควบคุมภายใน 
เพิ่มระดับความเข้มข้นในการประสานงานการดําเนินการหลากหลายรูปแบบการดําเนินงานอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

กิจกรรม  การวิเคราะห์งบประมาณ 
1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกําหนดปรับปรงุการควบคุมภายใน 
     งานส่งไม่ทันเวลาตามกําหนด 
2.  การปรบัปรุงการควบคุมภายใน 
     กํากับ  ติดตาม  กําชับผู้รับผิดชอบและโรงเรียนให้ดําเนินการตามกําหนด 
 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
กิจกรรม   การดูแล บํารุงรักษาระบบเครือข่าย สัญญาณอินเทอร์เน็ต 
1.  ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกําหนดปรบัปรุงการควบคุมภายใน 

ระบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของสํานักงานยังมีปัญหาการเชื่อมต่อสัญญาณในพื้นที่บางจุด    
2.  การปรบัปรุงการควบคุมภายใน 
     จัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการใช้อินเทอร์เน็ตของบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
กิจกรรม   งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
1. ความเส่ียงที่มีอยู่ที่ต้องกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 

 นักเรียนไม่ตั้งใจเรียนใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับเร่ือง เพศตรงข้าม สื่อออนไลน์และการใช้เวลาวา่งไม่เกิดประโยชน์   
 ประกอบกับสภาพสังคมที่เปิดกว้างเข้าถึงสื่อออนไลน์ซึ่งอาจทําให้นักเรียนได้รับข้อมูลที่เป็นภัยส่งผลให้เกิด  
 พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ต่อตนเองและผู้อ่ืนได้ 

2.  การปรับปรุงการควบคุมภายใน      
1. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดทําสารสนเทศด้านผู้เรียนให้เป็นปัจจุบัน 
2. นําสารสนเทศด้านผู้เรียนไปวางแผนเพื่อป้องกัน แก้ไขและพัฒนาผู้เรียนตามปัญหาที่พบ 
3. ส่งเสริมสนับสนุนแนวทางหรือวิธีการพัฒนาผู้เรียน 

     4. สรา้งเครือข่ายในการร่วมกันทํางานในด้านการป้องกัน การแก้ไขและการส่งเสริมพฤติกรรมของนักเรียน 
5. สรุปและรายงานผล 
 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
กิจกรรม  การเบิกจ่ายงบประมาณ 
1. ความเส่ียงที่มีอยู่ที่ต้องกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 

1. หลักฐานการเบิกของโรงเรียนในสังกัดไม่ถูกต้อง มีการแก้ไขบ่อยคร้ัง ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
    ๒. การส่งหลักฐานของการเบิกเงินล่าช้ากวา่ท่ีควร ทําให้กระทบกับโรงเรียนอ่ืนที่ครบถ้วนแล้ว 

     3. มีการเปลี่ยนบุคคลากรในการปฏิบัติงานบ่อย ขาดความต่อเนื่อง 
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2. การปรบัปรุงการควบคุมภายใน 

๑. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานและจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน 
     ๒. ชี้แจงทําความเข้าใจกับผู้บริหารให้เห็นความสําคัญของการเร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตาม 
         เปา้หมายที่ ครม.กําหนด 
     3. บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินฯ ออกเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด เพื่อติดตามและให้ความรู้ในการจัดทํา 
         เอกสารการเบิกจา่ยที่ถูกต้อง 

       4. จัดทําแบบประเมินความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน การขอเบิกจ่าย การปฏิบัติงานการเงิน การบัญช ี
           พัสดุ และรับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค ของโรงเรียนในสังกัด 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
กิจกรรม  การรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ 
1. ความเส่ียงที่มีอยู่ที่ต้องกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 

1. การควบคุมที่กําหนดไว้สามารถควบคุมหน่วยรับตรวจ มีการแจ้งผลการปฏิบัติ ตามข้อเสนอแนะ เป็นไปตาม
กําหนดเวลา 
2. การควบคุมท่ีกําหนดไว้สามารถควบคุมหน่วยรับตรวจให้ดําเนินการแก้ไข ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

2.  การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
      หน่วยรับตรวจไม่รายงานผลการดําเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะหรือรายงานแต่เกิน 
      กําหนดเวลา 
 

กลุ่มกฎหมายและคดี 
กิจกรรม  การเผยแพร่กฎหมายและระเบียบวินัย 
1.  ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกําหนดปรับปรงุการควบคุมภายใน 
   มีการร้องเรียนเก่ียวกับ การบริหารงานหรือมี พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม ของข้าราชการครูและ ผู้บริหาร 
   สถานศึกษา 

2. การปรบัปรุงการควบคุมภายใน 
    กําชับ ชี้แจงใน การประชมุผู้บริหารสถานศึกษา ใน การปฏิบัติตน   การครองคน การครองงาน และ 
    จรรยาบรรณวิชาชพี 

 

ฝ่าย/งาน ของสถานศึกษา 
งานวิชาการ 
กิจกรรม  การจัดการเรียนการสอน 
1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน        
    1.1  การจัดการเรียนการสอนไม่บรรลุวัตถุประสงค์  ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
           6  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาพื้นฐาน (NT) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  และการประเมิน 
           ความสามารถ ดา้นการอ่านการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1  ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

1.2 การนิเทศการเรียนการสอนยังขาดรูปแบบและวิธีการท่ีหลากหลายไม่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาไม่
ต่อเนื่องขาดการแลกเปลี่ยนกับสถานศึกษาอ่ืน 

   1.3  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยังไม่สอดคล้องกับหลักสูตร 
   1.4  การวัดและประเมินผลยังไม่ตรงกับมาตรฐานการเรยีนรู้และตัวชี้วัด 
   1.5  งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
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2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
     2.1  ส่งเสริมสนับสนุนพฒันาครูในการจัดการเรียนการสอน   
    2.2  จัดทําแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและดาํเนินการอยา่งต่อเน่ืองมีการนิเทศ  
    2.3  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมให้นักเรียนที่มีพัฒนาการชา้  
    2.4  ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมสื่อเทคโนโลยี 
    2.5  ใช้รูปแบบการนิเทศที่หลากหลายเทคนิคการมีส่วนร่วมแบบกัลยาณมิตรทั้งการนิเทศภายในภายนอก 
    2.6  จัดทําแผนและปฏิทินการนิเทศ 
    2.7  จัดให้มีการประชุมวางแผนกําหนดเป้าหมายวิธีการดําเนินงานร่วมกันโดยใช้กระบวนการชุมชน 
           การเรียนรู้ทางวชิาชพี (PLC) 
    2.8  มีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินระบบการประกันคุรภาพภายในอย่างเป็นระบบและจัดประชุม 
           ช้ีแจงเก่ียวกับระบบประกันคุณภาพภายในให้แก่บุคลากร  2.9  มีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมิน 
           ระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบและจัดประชุมชี้แจงเก่ียวกับระบบประกันคุณภาพ 
           ภายในให้แก่บุคลากร      
    2.9  ประเมินผลโดยยึดมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชี้วัด และหลายหลายวิธโีดยยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ               
    2.10  ให้ครูเตรียมแผนการเรียนการสอนใบงานบางรายวิชาตามคู่มือ DLTV ก่อนเรียนเสมอ 
    2.11  จัดให้ครูได้เข้าอบรมการบริหารจัดการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพ จัดกิจกรรมท่ีน่าสนใจที่ดึงดูด 
             ความสนใจให้กับนักเรียนเข้าใช้บริการ 
 
งานบริหารงบประมาณ 
กิจกรรม  การบริหารจัดการระบบการเงิน  บัญชี  และพัสดุ   
1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน    
    1.1 เจา้หน้าที่มีงานในความรับผิดชอบหลายอย่าง ไม่มีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติงาน   
    1.2 การดาํเนินการ การกํากับติดตามไม่ต่อเนื่องและไม่เป็นปัจจุบัน   
    1.3 เจา้หน้าที่ขาดความรูค้วามเข้าใจระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสด ุ
          ภาครัฐ พ.ศ.2560   
    1.4 การใช้จา่ยงบประมาณโครงการยังไม่ประสบผลสาํเร็จตามเป้าหมาย ไม่เป็นไปตามกิจกรรมท่ีระบุ  
    1.5 การใช้จา่ยเงินอุดหนุน และเงินรายได้สถานศึกษา ไม่ตรงตามโครงการท่ีกําหนดไว้  
    1.6 การจัดซ้ือจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนท่ีกําหนด  
    1.7 ได้รับเงินอุดหนุนล่าช้า ไม่ทันต่อการเบิกจ่าย  
    1.8 เจา้หน้าที่การเงินยังขาดความรู้ความเข้าใจเร่ืองระเบียบข้อบังคับ การเบิก-จ่ายเงนิงบประมาณ เงินบํารุง 
          การศึกษา เงินกองทุนอาหารกลางวัน  
2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
    2.1 ส่งบุคลากรที่เก่ียวข้องทุกคนเข้ารับการอบรม 
    2.2 ตรวจสอบและรายงานการจัดทําพสัดุครุภัณฑ์ประจําปี 
    2.3 จัดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลทรัพย์สินโดยเฉพาะตามความเหมาะสม 
    2.4 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เก่ียวกับการจําหน่ายพัสดุให้กับเจ้าหน้าที่ 
    2.5 กํากับติดตามอย่างตอ่เนื่อง และรายงานการดาํเนนิงานผลการดําเนินงานเม่ือสิ้นปีงบประมาณ 
    2.6 กําหนดมาตรการการประหยัดค่าสาธารณูปโภคในโรงเรียน 
    2.7 บันทึกขออนุมัติการใช้เงินตามกิจกรรมที่ระบุในโครงการ 
    2.8 ให้ทุกคนที่เก่ียวข้องดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว้โดยเคร่งครัด 
    2.9 รณรงค์การประหยัดพลังงานอย่างต่อเน่ือง    
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งานบริหารบุคคล 
กิจกรรม  การบริหารงานบุคคลและการพัฒนาครู 
1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
    1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมีการเกษียณอายุราชการและยา้ยสถานศึกษา ทําให้บุคลากร 
          มีการเปลี่ยนบ่อยและขาดแคลนอัตรากําลัง  
    1.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาท่ีไม่มีวิทยฐานะ เนื่องจากเป็นข้าราชการบรรจ ุ
          ใหม่ ขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาตนเองในวิชาชพีครู และขาดความเข้าใจใน 
          การปรับตัวในองค์กร   
    1.3 ครูท่ีได้รับมอบหมายในการสอนมีวุฒิไม่ตรงกับงานที่ได้รับมอบหมาย 
    1.4 ครูและบุคลากรรับผดิชอบหลายภาระงาน 
    1.5 ครูบางส่วนขาดความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
    1.6 การประชุม PLC ในสถานศึกษาขาดความต่อเนื่อง และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาอ่ืน หรือ 
          การเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ยังไม่เพียงพอ 

1.7  การวางแผนนิเทศเทศติดตาม ยังไม่เป็นระบบ รูปแบบและวิธีการนิเทศการเรียนการสอนยังไม่มี 
1.8 ขาดการติดตามอย่างต่อเน่ือง 

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
    2.1 ส่งครูเข้ารับการอบรมพัฒนา/ส่งเสริมพัฒนาครูอย่างต่อเน่ือง 
    2.2 จัดครูสอนที่มีความถนัดความสามารถในวิชาเอกท่ีขาดเข้าสอน 
    2.3 สรา้งความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพ ระเบียบวินัยการปฏิบัติตนให้ถูกต้อง 
    2.4 จัดทําแผนอัตรากําลังครูเสนอขอครูตามวิชาเอกที่ต้องการ 
    2.6 จัดจา้งครูอัตราจ้างวชิาเอกคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และภาษาตา่งประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
    2.7 ส่งครูเข้าอบรมการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
    2.8 จัดให้มีปฏิทินกํากับติดตามดําเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ   
งานบริหารทั่วไป 
กิจกรรม  ความปลอดภัยในบริเวณและโดยรอบโรงเรียน  
1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน                
    1.1 บริเวณโดยรอบโรงเรียนมีความเสี่ยงด้วยการชาํรุดของห้องเรียน  อาคารประกอบ  ระบบไฟฟา้ วัสดุ  
          เครื่องมือเทคโนโลยี ครุภัณฑ์มีอายุการใช้งานมานานจึงทําให้มีสภาพเก่าและชาํรุดไม่ปลอดภัย   
          ตลอดจนมีการก่อสร้างอาคารเรียน บางโรงเรียนอยู่ใกล้หนองน้ํา หรืออยู่ในพื้นที่เสี่ยงจากดินสไลด์ซ่ึง 
          อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
    1.2 ขาดงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ระบบไฟฟ้า และสาธารณูปโภค   
    1.3 นักเรียนและบุคลากรมีทักษะน้อยในการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน 
    1.4 ไม่มีการซักซ้อมกํากับดูแลอย่าง 
2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
    2.1 ควบคุมติดตามการใช้อาคารสถานท่ีโดยให้ชุมชน ผู้ปกครอง ครู และนักเรียนมีส่วนร่วม 
    2.2 ให้ความรู้แก่ครู บุคลากร และนักเรียนในการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน  
    2.3 ได้ออกคําสั่งผู้รับผิดชอบการอยู่เวรและตรวจเวร 
    2.4 เม่ือมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดข้ึนรายงานผู้บังคับบัญชา 
    2.5  ติดตามรายงานผล  
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2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
    2.1 จัดทําแผนป้องกันและประชาสัมพันธ์การป้องกันให้กับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
    2.2 ของบประมาณในการพัฒนาอาคารสถานท่ีให้มีความเหมาะสม เพียงพอ และปลอดภัย 
    2.2 จัดให้มีการกํากับติดตามการใช้และการพัฒนาอาคารสถานท่ีอย่างเป็นระบบตอ่เน่ือง 
กิจกรรม  การจัดทําระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 
1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
    1.1 การจัดทาํข้อมูล สารสนเทศยังไม่ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
    1.2 บุคลากรท่ีรับผิดชอบยังขาดความรู้และทักษะในการจัดระบบสารสนเทศ  
    1.3 อุปกรณ์ด้านสารสนเทศไม่เพียงพอ  และมีความเหมาะสม และทันเหตุการณ์ 
    1.4 ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไม่รองรับการปฏิบัติงาน โดยบางโรงเรียนไม่สามารถใช้งานได้เลย 
2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
    2.1 ศึกษาดูงานเพื่อฝึกทักษะการจัดทําระบบสารสนเทศด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
    2.2 เพิ่มจํานวนบุคลากรท่ีรับผิดชอบให้เพียงพอกับงาน 
    2.3 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพียงพอและทันสมัย 
    2.4 จัดทําระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ 
    2.5 ประสานงานกับบริษัทผู้ให้บริการระบบอินเตอร์เน็ต  และจัดหาผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตรายอ่ืน ๆ  
          เข้ามาสาํรองการใช้งาน 
กิจกรรม  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา    
1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน           
    1.1  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษายังไม่มีประสิทธิภาพเนื่องจากปฏิบัติตามาตรการและ
ป้องกันแก้ไขปัญหาในสถานศึกษายังไม่เข้มข้นจริงจังและต่อเน่ือง 
    1.2  นักเรียนกลุ่มเสี่ยงยังขาดระเบียบวินัย ขาดความตระหนักขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับอันตรายจากยาเสพติด 
และปัญหาที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร  
2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
    จัดอบรมให้ความรู้ และให้ศึกษากรณีตัวอย่างปัญหาที่เกิด ข้ึนจริงในสังคม 
กิจกรรมการ  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  
    1.1  การให้ความช่วยเหลือ แก่นักเรียน ในทุกด้าน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
    1.2  นักเรียนขาดเรียนช่วยพ่อแม่ทํางาน ไม่สนใจที่จะเรียนรู้ มีปัญหาภายในครอบครัว ฐานะยากจน  
    1.3  การจัดเก็บข้อมูลยังไม่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
    ให้ครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียน รับทราบสภาพการเป็นอยู่ครอบครัวนักเรียนทุกคน  พูดคุยกับผู้ปกครอง ใน 
    การส่งเสริมให้บุตรหลานมาเรียน รายบุคคลที่ขาดเรียน 

ลงชื่อ           
                                                                     (นางสาวพชิญ์ษินี  โฉมอัมฤทธิ์) 

                                                        ตาํแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชาํนาญการพิเศษ  
                                                             ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อํานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
                                                                    วนัที่  30  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2564 


