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สีฟา – ขาว
สีฟา หมายถึง สีแหงความบริสุทธิ์ สุภาพ ออนโยน
สีขาว หมายถึง สีแหงความเชื่อมั่น สงบ
ปญญาโลกสมิ ปช โชโต หมายถึง ปญญา คือแสงสวางในโลก

วิสัยทัศน

ภายในปการศึกษา 2561 โรงเรียนทาเฟองวิทยา มีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และเทียบเคียงมาตรฐานสากล ผูเรียนมีทักษะการดำรงชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กาวทันเทคโนโลยี สูวิถีประชาคมอาเซียน
มีโครงสรางการบริหารงาน ดังนี้
๑. งานบริหารทั่วไป

ผูร ับผิดชอบ นายเศรษฐภัทร สุธาประดิษฐ

๒. งานบริหารงบประมาณ ผูรับผิดชอบ นางประภา ศรีทอง
๓. งานบริหารวิชาการ

ผูร ับผิดชอบ นายพฤกษา อุยสุย

๔. งานบริหารบุคคล

ผูร ับผิดชอบ นางชุตินันท ราชฉวาง

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔
กำหนดใหผูกำกับดูแลฝายบริหารของหนวยงานเปนผูรับผิดชอบในการนำมาตรการควบคุมภายในของ

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินไปใชเปนแนวทางสำหรับการจัดวางผูกำกับดูแล ไดแก ผูอำนวยการ คณะครู
และบุคลากรในโรงเรียนทุกคน ไดตระหนักถึงความสำคัญของการจัดใหมีการควบคุมภายในที่ดีในสวนงานที่ตน
รับผิดชอบ
สรุปภารกิจและวัตถุประสงคการดำเนินการที่สำคัญในระดับองคกร
ภารกิจ
1. พัฒนานักเรียนใหมีความรูตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ ตาม
จุดมุงหมายของหลักสูตร
2. พัฒนาสงเสริมใหนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค ใชสื่อ เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา
3. นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและนำไปใชใน ชีวิตประจำวัน
4.สรางพื้นฐานใหแกผูเรียน มีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีชีวิตที่มั่งคง มีคุณธรรม มีอาชีพและเปนพลเมือง
ที่ดีของประเทศชาติ
วัตถุประสงค
1. นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. ตามที่จุดมุงหมายของหลักสูตรกำหนด
2. นักเรียนมีความรู คุณธรรม สามารถใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา คนควาไดอยางถูกตอง เหมาะสม
3. นักเรียนสามารถนำความรูตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจำวัน
4. นักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานทำ มีอาชีพเปนพลเมืองที่ดี
ขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมการควบคุมในระดับองคกร
โรงเรียนทาฟองวิทยา จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย แบงโครงสรางการ
บริหารงานออกเปน ๔ งาน ไดแก งานบริหารวิชาการ งานบริหารบุคลากร งานบริหารงบประมาณ และงาน
บริหารทั่วไป โดยมีหัวหนางานและผูชวยแตละงาน มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน จำนวน ๕ คน เปน
คณะกรรมการที่ใหการสงเสริม สนับสนุนการดำเนินการในทุก ๆ ดาน ทำใหกิจกรรมและโครงการตาง ๆ ของ
โรงเรียนทาเฟองวิทยาเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตั้งไวทุกประการ
ความเสี่ยงที่สำคัญ
จากการศึกษาถึงปจจัยที่สงผลกระทบตอการพัฒนาการศึกษา ดวยการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
และสภาพแวดลอมภายใน โดยใชเทคนิค SWOT (SWOT Analysis) ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม/ ประเมิน
สถานภาพของสถานศึกษา สรุปไดดังนี้
งานบริหารทั่วไป
งานกิจการนักเรียน งานธุรการ
งานอาคารสถานที่ งานสัมพันธชุมชน
งานบริหารงบประมาณ
การบริหารงานการเงิน การบริหารบัญชี

การบริหารพัสดุและสินทรัพย
งานบริหารวิชาการ
การเรียนการสอน การสงเสริมการเรียนรู
งานบริหารบุคคล
การพัฒนาบุคลากร การจำกัดอัตราบุคลากร
กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกลาวใน
ปงบประมาณ/ปปฏิทินถัดไป ใหอธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้
อยางไรก็ดี มีความเสี่ยงและไดกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายในในปงบประมาณหรือปปฏิทนิ ถัดไป
สรุปไดดังนี้
๑. ความเสี่ยงที่มีอยูที่ตองกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
๑.๑ งานบริหารทั่วไป
งานกิจการนักเรียน
โรงเรียนตองรวมกิจกรรมกับหนวยงานตาง ๆ บอยครั้ง ทำใหนักเรียนตองแบงเวลาไปทำกิจกรรมตาง ๆ
เชน กิจกรรมประกวด กิจกรรมกีฬา กิจกรรมโรงเรียน กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมชุมชน กิจกรรมอบรม เปนตน
งานอาคารสถานที่
๑. โรงเรียนมีอาคารและสิ่งปลูกสรางบางสวนสภาพชำรุดทรุดโทรม ทำใหไมสะดวกในการใช สถานที่
บางสวนที่นักเรียนใชในการเรียนการสอน การทำกิจกรรม เปนตน
๒. โรงเรียนมีสถานที่จำกัดไมเพียงพอตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน งานสัมพันธชุมชน โรงเรียน
ยังขาดการเผยแพรประชาสัมพันธใหชุมชนไดทราบ และชุมชนยังใหความรวมมือไดไมมากเทาที่ควร
๑.๒ งานบริหารงบประมาณ
การบริหารงานการเงิน
๑. การใชจายเงินของสถานศึกษาเกิดความลาชาและไมคลองตัว เนื่องจากตองใชจายเงินตามระเบียบของ
ทางราชการ และการจัดสรรงบประมาณลาชา
๒. โรงเรียนขาดการระดมทรัพยากรจากชุมชน
๓. การใชจายไมเปนไปตามโครงการขาดการมีสวนรวม
การบริหารบัญชี
โรงเรียนมีการรับ-จายเงินอยูตลอดเวลา ตองมีการเบิก-ฝากเงินจากธนาคารบอย เนื่องจาก ผูปกครอง
นักเรียนมีอาชีพรับจาง มีรายไดไมแนนอน ทำใหมาเบิกเงินสะสมในบัญชีของนักเรียนอยูบอยครั้ง
การบริหารพัสดุและสินทรัพย
โรงเรียนมีการดำเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบของทางราชการลาชา เนื่องจากขาราชการครูตอง
ปฏิบัติหนาที่ในการสอน ทำใหการเบิกจายเกิดการคางจายบอย
๑.๓ งานบริหารวิชาการ
การเรียนการสอน

๑. นักเรียนบางสวนเรียนตามไมทันในบางวิชา
๒. ผูปกครองนักเรียนบางสวนทำงานไมเปนหลักแหลง ตองยายถิ่นฐานบอย ทำใหนักเรียนไมสามารถ
เรียนรูไดอยางตอเนื่อง
การสงเสริมการเรียนรู
๑. โรงเรียนขาดการปรับปรุง ซอมแซม สื่อ/อุปกรณ โดยเฉพาะการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย บางชนิดใช
งานไมได
๒. วัสดุอุปกรณ บางชนิด ใชไมคุมคา ไมตรงกับความตองการของครู
๓. ผูปกครองมีการศึกษานอย จึงไมเห็นความสำคัญของการศึกษาและไมคอยใหความรวมมือในการ
พัฒนานักเรียน
๑.๔ งานบริหารบุคคล
การพัฒนาบุคลากร
๑. บุคลากรยังขาดความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
๒. การนิเทศภายในไมเปนไปตามแผนงานที่กำหนดไว
๓. ขาดแคลนบุคลากรในบางสาขาวิชา
การจำกัดอัตราบุคลากร
๑. การปรับอัตราบุคลากรตามจำนวนนักเรียน เนื่องจากเปนโรงเรียนขนาดเล็กและมีพื้นที่ทจี่ ำกัด ทำให
นักเรียนมีจำนวนนอยตองโดนตัดอัตราขาราชการครู จึงทำใหมีขาราชการครูสอนไมครบชั้น
๒. บุคลากรมีนอย ตองรับผิดชอบงานหลายดาน ไมตรงกับความรู ความสามารถ จึงตองใช เวลาใน
การศึกษา
๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
๒.๑ งานบริหารทั่วไป
งานกิจการนักเรียน
ทางโรงเรียนดำเนินการคัดเลือกกิจกรรมของหนวยงานตาง ๆ ที่สอดคลองกับการเรียนการสอนและชวย
พัฒนานักเรียนมากที่สุด เพื่อครูผูสอนจะไดนำมาบูรณาการใหเขากับการเรียนการสอนในชั้นเรียน และนักเรียนก็
จะไดทักษะที่เขารวมกิจกรรมนั้นมาปรับใชในชีวิตประจำวันไดอีกทางหนึ่ง
งานธุรการ
โรงเรียนปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และระเบียบวาดวย
การรักษาตามคำสั่งของทางราชการ พ.ศ. 2544 เพื่อลดภาระงานของขาราชการครูที่ทำหนาที่การสอนแลวมา
ปฏิบัติหนาที่ธุรการแทนในบางสวน และใหธุรการโรงเรียนเวียนมาปฏิบัติหนาที่ธุรการสลับ วันมาปฏิบัติงานกับ
โรงเรียนที่ตองรับผิดชอบหลายโรงเรียน และใหมาปฏิบัติงานชวงวัดหยุดสัปดาหในงานที่ตอง สงเรงดวน
งานอาคารสถานที่

๑. โรงเรียนดำเนินการยื่นเรื่องของบประมาณจากหนวยงานตนสังกัด เพื่อนนำงบประมาณที่ได จัดสรร
มาทำการปรับปรุงซอมแซมอาคารและสิ่งปลูกสรางบางสวนที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม ทำใหโรงเรียนมีอาคาร
สถานที่เพียงพอตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
งานสัมพันธชุมชน
โรงเรียนใหบริการชุมชน หนวยงาน และองคกรตาง ๆ ที่มาติดตอราชการ ทำใหเกิด ความสัมพันธอันดี
กับชุมชน
๒.๒ งานบริหารงบประมาณ
การบริหารงานการเงิน
๑. โรงเรียนมีแผนการใชจายเงินอยางเปนระบบ สงผลใหมีการใชจายเงินตรงตามวัตถุประสงค ของ
โครงการในแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน
๒. โรงเรียนมีการใชจายเงินถูกตองตามระเบียบของทางราชการ สามารถตรวจสอบได
๓. โรงเรียนไดรับการจัดสรรงบประมาณรายหัวนักเรียนจากหนวยงานตนสังกัด การบริหารบัญชี
โรงเรียนมีการทำทะเบียนคุมบัญชีตาง ๆ เพื่อแยกวัตถุประสงคในการใชจายเงิน เชน ทะเบียน คุมการรับและนำสง
เงินรายไดแผนดิน เงินอุดหนุนคาจัดการเรียนการสอน เงินอุดหนุนคาหนังสือเรียน เงินอุดหนุนคาเครื่องแบบ
นักเรียน เงินอุดหนุนคาอุปกรณการเรียน เงินอุดหนุนคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน เงินอุดหนุนคา
ปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน เงินรายไดสถานศึกษา เงินหักภาษี ณ ที่จาย บันทึกรายงานคงเหลือประจำวัน
และทะเบียนคุมเงิน นอกงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนและเงินอื่นๆ ทำใหรูวาเปนเงินประเภทใดจากบัญชีไหนที่
ใชในการเบิกจาย การบริหารพัสดุและสินทรัพย โรงเรียนมีการดำเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒.๓ งานบริหารวิชาการ
การเรียนการสอน
๑. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยมีหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
๒. โรงเรียนมีการดำเนินการจัดทำหลักสูตรใหสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
๓. ผูปกครองนักเรียนบางสวนทำงานไมเปนหลักแหลง ตองยายถิ่นฐานบอย โรงเรียนไดรับ การสนับสนุน
จากชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเปนอยางดี
การสงเสริมการเรียนรู
๑. โรงเรียนไดจัดทำแผนปฏิบัติโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ และโครงการพัฒนาการเรียนการสอนใหทัน
ตอเทคโนโลยีที่ทันสมัยและตรงกับความตองการในการใชงานของครูในการนำไปใชสรางสื่อ อุปกรณ และ
นวัตกรรมใหแกนักเรียน
๒. โรงเรียนมีการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการ เพื่อใหงานดานงานบริหารวิชาการเปนไป
ตามโครงการและวัตถุประสงคของการศึกษา
๓. โรงเรียนดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับงานบริหารวิชาการ ดังนี้ โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ 4 กลุมสาระหลัก โครงการสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ และโครงการพัฒนาหลักสูตร เปนตน

๑.๔ งานบริหารบุคคล
การพัฒนาบุคลากร
๑. โรงเรียนใหบุคลากรรวมกันปฏิบัติงานกันเปนทีม เพื่อชวยเหลือซึ่งกันละกันในการใชเทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอน
๒. โรงเรียนมีโครงสรางการบริหารงานที่ชัดเจน มีการกระจายอำนาจการบริหารงานอยางเปนระบบ มี
สมุดการนิเทศภายในและใหคณะครูสลับกันนิเทศเพื่อหาขอปรับปรุงในการเรียนการสอนที่กำหนดไว
๓. โรงเรียนสงเสริมใหครูพัฒนาตนเองดวยการไปอบรม ประชุม สัมมนาทางวิชาการและ แลกเปลี่ยน
เรียนรูกับโรงเรียนตาง ๆ ทำใหครูมีความพรอมดานคุณวุฒิ ความรูความสามารถ มีคุณธรรม ความรับผิดชอบ
และเสียสละ ถึงวุฒิจะไมตรงกับสาขาวิชาที่ถนัด
๔. โรงเรียนมีบันทึกการใชอุปกรณและหองปฏิบัติ อุปกรณชิ้นใดที่บุคลากรไมถนัดก็จะใหผูที่สามารถใช
งานเปนเปนผูแนะนำ โรงเรียนมีการบันทึกการอบรมคุณธรรม จริยธรรมประจำทุกสัปดาห และกิจกรรมที่สำคัญ
ตาง ๆ ทางศาสนา เพื่อสรางจิตอาสาในการใชและดูแลรักษาของโรงเรียนและของสาธารณะ
การจำกัดอัตราบุคลากร
๑. โรงเรียนมีการประชาสัมพันธการรับนักเรียน และสรางความสัมพันธอันดีกับชุมชนและหนวยงานตาง
ๆ
๒. โรงเรียนมีบรรยากาศและสภาพแวดลอมภายในที่เอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสำคัญ

โรงเรียนทาเฟองวิทยา
รายงานผลการประเมินองคประกอบ
องคประกอบการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน / ขอสรุป
1. สภาพแวดลอมการควบคุม
สภาพแวดลอมการควบคุมของโรงเรียนใน
1.1 งานบริหารทั่วไป
ภาพรวมมีความเหมาะสมและเอื้อตอการเรียนรู
- กิจการนักเรียนจัดใหมีกิจกรรมที่สอดคลองกับ การ ถึงแมวาจะมีพื้นที่จำกัด แตมีอาคารสถานที่เพียงพอ
เรียนการสอน เพื่อครูจะไดน ามาบูรณาการ
ตอการเรียนการสอนและแบงเปนสัดสวนที่ชัดเจน
- งานธุรการปฏิบัติงานตามระเบียบของทางราชการ ซึ่งมีสวนทำใหการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ มี
เพื่อลดภาระงานของขาราชการครู
การปฏิบัติงานธุรการตามระเบียบของทางราชการ มี
- อาคารสถานที่มีการจัดใหเอื้อตอการเรียนรู
การสรางความสัมพันธที่ดีกับชุมชนและหนวยงานตาง
- ความสัมพันธกับชุมชนและหนวยงานตาง ๆ มีการ ๆ เพราะผูบริหารมีทัศนคติดี เหมาะสมในการบริหาร
รวมมือซึ่งกันและกัน ผูบริหารมีการกำหนดโครงสราง ความเสี่ยง โดยวิเคราะหความเสี่ยงที่เกี่ยวของอยาง
และการทำงานที่เนนความซื่อสัตยและมีคุณธรรม
รอบดานรอบคอบ การบริหารงาน ดานงบประมาณ
จริยธรรมที่ดี
มุงเนนความซื่อสัตยสุจริต เนน คุณธรรมในการ
1.2 งานบริหารงบประมาณ
ปฏิบตั ิงานและตามระเบียบของทางราชการ มีการ
- การบริหารงานการเงิน มีแผนการใชจายอยางเปน จัดทำแผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาการศึกษาและ
ระบบตามระเบียบของราชการ
-การบริหาร
กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีการ
บัญชี มีการทำทะเบียนคุมบัญชีตาง ๆ
มอบหมายงานใหบุคลากรโดยคำนึงถึง ความรู ทักษะ
-การบริหารพัสดุและสินทรัพย มีการดำเนินการตาม และความสามารถในการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม
ระเบียบกระทรวงการคลัง
มีการประชุมบุคลากรเพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติ กำกับ
๑.๓ งานบริหารวิชาการ
ติดตามประเมินผล และปรับปรุงแกไข การทำงาน
- การเรียนการสอนมีการกำหนดหลักสูตรใหสอดคลอง สม่ำเสมอ
กับของโรงเรียน
- การสงเสริมการเรียนรู จัดทำแผนปฏิบัติการ
แผนพัฒนาการศึกษา โดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ
๑.๔ งานบริหารบุคคล
- การพัฒนาบุคลากรมีการทำงานเปนทีม มีการใช
ความรู ทักษะและความสามารถของบุคลากรอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ
-การจำกัดอัตราบุคลากรมีการมอบอำนาจและหนาที่
ความรับผิดชอบ
2. การประเมินความเสี่ยง
มีการกำหนดวัตถุประสงคขององคกรและ
2.๑ งานบริหารทั่วไป
ครอบคลุมถึงเปาหมายองคกรที่วางไว มีการจัดทำ
แผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาการศึกษา วัตถุประสงค
การใชจายงบประมาณ การเรียนการสอนที่เนน

- กิจการนักเรียนมีการกำหนดวัตถุประสงคให
สอดคลองกับการเรียนการสอน เพื่อครูจะไดนำมา
บูรณาการใหนักเรียนมีลักษณะอันพึงประสงค
- งานธุรการมีการมอบหมายหนาที่บางสวนให
ขาราชการครูปฏิบัติงานแทน เพื่อใหการดำเนินงาน
เปนไปตามวัตถุประสงคของระเบียบทางราชการ
- อาคารสถานที่มีพื้นที่จำกัดตอการปฏิบัติ กิจกรรม
บางสวนมีสภาพทรุดโทรมตองมีการแบงสัดสวนและ
ปรับปรุงสถานที่ใหสามารถดำเนินการไดตาม
วัตถุประสงค
- ความสัมพันธกับชุมชนและหนวยงานตาง ๆ มีการ
ประชาสัมพันธและใหความรวมมือซึ่งกันและกัน
เพื่อใหองคกรเปนที่ยอมรับและสามารถดำเนินการได
ตามวัตถุประสงคของการสงเสริมบริหารจัดการองคกร
๒.2 งานบริหารงบประมาณ
- การบริหารงานการเงิน มีแผนปฏิบัติการใชจายเงิน
งบประมาณตามวัตถุประสงคของโครงการ
- การบริหารบัญชี ตั้งวัตถุประสงคของการจัดทำบัญชี
เพื่อเบิก-จายเงินจากบัญชีธนาคารตามทะเบียน คุม
บัญชีตาง ๆ
- การบริหารพัสดุและสินทรัพย กำหนด วัตถุประสงค
และความจำเปนในของการจัดซื้อจัดจาง ภายใน
องคกรตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อ
จัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒.๓ งานบริหารวิชาการ
- การเรียนการสอนตั้งวัตถุประสงคการเรียนการสอน
ใหสอดคลองหลักสูตรของโรงเรียน
- การสงเสริมการเรียนรู ดำเนินการตาม แผนปฏิบตั ิ
การ แผนพัฒนาการศึกษา ใหเปนไปตามวัตถุประสงค
ของการเรียนรู โดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ
๒.๔ งานบริหารบุคคล
- การพัฒนาบุคลากร กำหนดวัตถุประสงคในการ
ทำงานของบุคลากรใหมีการพัฒนาในทางที่ดีขึ้น

ผูเรียนเปนสำคัญ และการมอบหมายหนาที่ เพื่อให
การดำเนินงานขององคกรเปนไปดวยความเรียบรอย
และมีประสิทธิภาพ มีการกำหนดเกณฑหรือ
มาตรฐานในการประเมินผลใหบรรลุวัตถุประสงคมี
การรายงานประเมินกิจกรรมที่ชัดเจน สามารถ ปฏิบัติ
และวัดผลได มีการระบุความเสี่ยงทุกกิจกรรมที่
สำคัญไดอยางครอบคลุม โดยใชวิธีการตาง ๆ ที่
เหมาะสมตามมาตรฐานมีการกำหนดวิธีการ บริหาร
ความเสี่ยงขององคกรโดยใหบุคลากรทุกคนมี สวนรวม
ในการแกไข และลดความเสี่ยง โดยคำนึงถึง
วัตถุประสงคโดยรวมขององคกร

- การจำกัดอัตราบุคลากร กำหนดวัตถุประสงค การ
มอบหมายหนาที่และการสรรหาบุคลากรใหตรง ตาม
เกณฑและสาขาวิชาที่ขาดในองคกร
3. กิจกรรมการควบคุม
3.1 งานบริหารทั่วไป
- กิจการนักเรียนกำหนดโครงการตามวัตถุประสงค
ของกิจกรรม
- งานธุรการมีการมอบหมายหนาที่ระเบียบของ
ทางราชการ
-อาคารสถานที่มีพื้นที่จำกัด ตองแบงสัดสวนและ
ปรับปรุงสถานที่ใหเอื้อตอการเรียนรู
- ความสัมพันธกับชุมชนและหนวยงานตาง ๆ มีการ
ใหความรวมมือ สงเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกัน
๓.2 งานบริหารงบประมาณ
- การบริหารงานการเงิน มีการใชจายเงิน งบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการ
- การบริหารบัญชี ทำทะเบียนคุมบัญชีตาง ๆ
- การบริหารพัสดุและสินทรัพย ดำเนินการจัดซื้อ จัด
จางตามความจำเปนขององคกรตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๓.๓ งานบริหารวิชาการ
- การเรียนการสอนจัดการเรียนการสอนใหสอดคลอง
หลักสูตรของโรงเรียน โดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ
- การสงเสริมการเรียนรู ประสานงานกับปกครอง
เกี่ยวกับความรวมมือในการสงเสริมทางการศึกษาตาม
แผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาการศึกษา โดยเนนผูเรียน
เปนสำคัญ
๓.๔ งานบริหารบุคคล
- การพัฒนาบุคลากร สงเสริมใหมีการพัฒนา ตนเอง
ดวยการสงไปอบรม ประชุม สัมมนา และ แลกเปลี่ยน
เรียนรูกับองคกรตาง ๆ
-การจำกัดอัตราบุคลากร การมอบหมายหนาที่ และ
สรรหาบุคลากรตามสาขาวิชาที่องคกรขาดแคลน

มีกิจกรรมในภาพรวมที่เหมาะสม เพียงพอ และ
สอดคลองกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตาม
สมควร มีระเบียบวินัย และสรางความสัมพันธกับ
ชุมชนและหนวยงานตาง ๆ เพื่อสงเสริมและสนับสนุน
ซึ่งกันละกัน มีการบริหารจัดการดานงบประมาณ
ตามวัตถุประสงคและความจ าเปนขององคตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการจัดการ
เรียนการสอนที่สอดคลองกับหลักสูตรโรงเรียนไกล
กังวล โดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ มีการประสานความ
รวมมือกับผูปกครองในการสงเสริมการเรียนรูดาน ตาง
ๆ ผูบริหารสงเสริมใหมีการพัฒนาตนเองดวย การ
สงไปอบรม ประชุม สัมมนาและแลกเปลี่ยน เรียนรูกับ
องคกรอื่น ๆ เทคนิคและกลไกที่เกี่ยวกับ การควบคุม
แตละกิจกรรมชัดเจน มีการประเมิน กิจกรรมควบคุม
เปนระยะ ๆ เพื่อปรับปรุง

4. สารสนเทศและการสื่อสาร
4.1 งานบริหารทั่วไป
- กิจการนักเรียนมีการประชาสัมพันธและรณรงค
เผยแพรใหชุมชนไดมีสวนรวมและรับทราบ
- งานธุรการมีการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมา
ปฏิบัติงาน ติดตอ ประสานงานกับองคกรอื่น ๆ
เชน การใช e-mail Internet และระบบงานสาร
บรรณ
- อาคารสถานที่มีพื้นที่จำกัด ตองมีการแบงสัดสวน
พื้นที่ในการดำเนินกิจกรรมอยางคุมคาที่สุด
- ความสัมพันธกับชุมชนและหนวยงานตาง ๆ มีการ
ประชาสัมพันธ รณรงค สนับสนุนและใหความ
รวมมือซึ่งกันและกัน
๔.2 งานบริหารงบประมาณ
- การบริหารงานการเงิน มีแผนปฏิบัติการใชในการ
จายเงินงบประมาณตามวัตถุประสงค
- การบริหารบัญชี มีการจัดทำทะเบียนคุมบัญชีตาง ๆ
และติดตอประสานงานทางบัญชีการธนาคาร
- การบริหารพัสดุและสินทรัพย จัดทำจัดซื้อจัดจาง
ภายในองคกรตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
การจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ในระบบ e-gp ในวงเงินเกิน 5,000 บาท
๔.๓ งานบริหารวิชาการ
- การเรียนการสอนจัดทำหลักสูตรใหสอดคลองกับ
โรงเรียน มีบันทึกหลังสอนเพื่อนำไป ประเมินและ
แกไขปรับปรุง มีการใชระบบ DLTV ชวย ในการสอน
-การสงเสริมการเรียนรู ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติ
การ แผนพัฒนาการศึกษา โดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ
๔.๔ งานบริหารบุคคล
- การพัฒนาบุคลากร สงเสริมใหมีการพัฒนา ตนเอง
ดวยการสงไปอบรม ประชุม สัมมนา ทางระบบ
conferrence และแลกเปลี่ยนเรียนรูกับองคกรตาง ๆ
เชน ทาง Internet
- การจำกัดอัตราบุคลากร แตงตั้งคำสั่งการ มอบหมาย
หนาที่และสรรหาบุคลากร โดยขอสนับสนุนจาก

โรงเรียนมีการนำเทคโนโลยีตาง ๆ มาใชในการ
กำหนดขอบขายของระบบสารสนเทศไวอยางชัดเจน
มีการติดตอประสานงานกับชุมชนและองคกรอื่น ๆ
ในชองทางตาง ๆ เชน e-mail Internet facebook
มีการใชระบบ DLTV มาใชในการสอน และมีการรับ
นโยบายผานทางการประชุม conference และการ
นำคอมพิวเตอรมาใชในการปฏิบัติงานตาง ๆ และ
จัดทำสารสนเทศใหครอบคลุมกับภาระงานที่
รับผิดชอบ โดยใหความรูแกบุคลากรที่ตองใชระบบ
โปรแกรมในการปฏิบัติงาน มีการตรวจสอบขอมูลให
เกิดความถูกตองเปนปจจุบันและรายงานผูบริหาร
ตามลำดับสายงาน และจัดเก็บขอมูลในไฟลขอมูล
อยางเปนระบบ

องคกรอื่น ๆ โดยประกาศทาง facebook ของ
โรงเรียน
5. การติดตามประเมินผล
5.1 งานบริหารทั่วไป
- กิจการนักเรียนมีการกำหนดวัตถุประสงคให
สอดคลองกับการเรียนการสอน เพื่อครูจะไดนำมา
บูรณาการใหนักเรียนมีลักษณะอันพึงประสงค มีการ
ประชาสัมพันธและรณรงคเผยแพรใหชุมชนไดมีสวน
รวมและรายงานผูบริหารรับทราบ
- งานธุรการมีการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมา
ปฏิบัติงาน ติดตอ ประสานงานกับองคกรอื่น ๆ เชน
การใช e-mail Internet และระบบงานสารบรรณ มี
การมอบหมายหนาที่บางสวนใหขาราชการครู
ปฏิบัติงานแทน เพื่อใหการดำเนินงานเปนไปตาม
วัตถุประสงคของระเบียบทางราชการเปนปจจุบันและ
เสนอใหผูบริหารทราบ
- อาคารสถานที่มีพื้นที่จำกัดตอการปฏิบัติ กิจกรรม
บางสวนมีสภาพทรุดโทรมตองมีการแบงสัดสวนพื้นที่
ในการดำเนินกิจกรรมอยางคุมคาที่สุดและปรับปรุง
สถานที่ใหสามารถดำเนินการไดตามวัตถุประสงคและ
รายงานผลใหผูบริหารทราบ
- ความสัมพันธกับชุมชนและหนวยงานตาง ๆ มีการ
ประชาสัมพันธ รณรงค สนับสนุนและใหความรวมมือ
ซึ่งกันและกัน ทำใหองคกรเปนที่ยอมรับและสามารถ
ดำเนินการไดตามวัตถุประสงคของการบริหารจัดการ
องคกร และรายงานผลการดำเนินงานใหผูบริหาร
ทราบ
๕.2 งานบริหารงบประมาณ
- การบริหารงานการเงิน มีการจัดทำแผนปฏิบัติ การ
ใชจายเงินงบประมาณตามวัตถุประสงคของโครงการ
เพื่อใหมีการเบิกจายเงินเปนระบบตามที่ผูบริหารวาง
แนวทางไว
- การบริหารบัญชี มีการจัดทำทะเบียนคุมบัญชีตาง ๆ
และติดตอประสานงานทางบัญชีการธนาคาร โดยตั้ง

มีการกำกับติดตามการทำงานระหวางปฏิบัติงาน
โดยใชวิธีการนิเทศที่เหมาะสมระดับหนึ่ง ซึ่งงาน/
กิจกรรมใดไมเปนไปตามแผนที่วางไวไดดำเนินการ
ปรับปรุงแกไขอยางทันทวงที และมีการรายงานให
ผูบังคับบัญชารับทราบในกรณีพบความเสี่ยงหรือไม
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ

วัตถุประสงคของการจัดทำบัญชี เพื่อเบิก-จายเงิน
จากบัญชีธนาคารตามทะเบียนคุมบัญชีตาง ๆ และ
รายงานใหผูบริหารทราบ
- การบริหารพัสดุและสินทรัพย กำหนด วัตถุประสงค
และความจำเปนในของการจัดซื้อจัดจางภายในองคกร
และจัดทำจัดซื้อจัดจางภายในองคกรตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง และบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ในระบบ e-gp ใน วงเงินเกิน
5,000 บาท แลวนำเสนอผูบริหารอนุมัติ
๕.๓ งานบริหารวิชาการ
- การเรียนการสอน กำหนดวัตถุประสงคแลวจัดทำ
หลักสูตร มีบันทึกหลังสอนเพื่อนำไปประเมินและ
แกไขปรับปรุง การเรียนการสอน มีการใชระบบ
DLTV ในการสอน มีการนิเทศการสอนของครูให
ผูบ ริหารรับทราบและปรับปรุงแกไข
- การสงเสริมการเรียนรู ดำเนินการตามแผนปฏิบัติ
การแผนพัฒนาการศึกษาใหเปนไปตามวัตถุประสงค
ของการเรียนรู โดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ และรายงาน
ใหผูบริหารทราบ
๕.๔ งานบริหารบุคคล
- การพัฒนาบุคลากร สงเสริมใหมีการพัฒนาตนเอง
ดวยการสงไปอบรม ประชุม สัมมนา ทางระบบ
conferrence และแลกเปลี่ยนเรียนรูกับองคกรตางๆ
เชน ทาง Internet กำหนดวัตถุประสงคในการทำงาน
ของบุคลากรใหมีการพัฒนาในทางที่ดีขึ้น และรายงาน
การพัฒนาตนเองใหผูบริหารทราบ
-การจำกัดอัตราบุคลากร แตงตั้งคำสั่งการ มอบหมาย
หนาที่และรายงานใหผูบริหารดำเนินการสรรหา
บุคลากร โดยประกาศทางชองทางตาง ๆ เชน
facebook ของโรงเรียนการติดประกาศรับสมัคร และ
ขอสนับสนุนจากองคกรอื่น ๆ เพื่อสรรหาบุคลากรให
ตรงตามเกณฑและสาขาวิชาที่ขาดในองคกร กำหนด
วัตถุประสงคและการมอบหมายหนาที่แลวรายงาน
ผูบริหาร

ผลการประเมินโดยรวม
โรงเรียนทาเฟองวิทยา มีการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายในครบ 5 องคประกอบ
เรียบรอยแลว ปรากฏวาเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. 2544 โดยสภาพแวดลอมการควบคุมของโรงเรียนในภาพรวมมีความเหมาะสมและเอื้อตอการเรียนรู มี การ
กำ หนดวัตถุประสงคขององคกร มีกิจกรรมในภาพรวมที่เหมาะสมถึงแมวาจะมีพื้นที่จำกัด แตมีอาคารสถานที่
เพียงพอตอการเรียนการสอนและแบงเปนสัดสวนที่ชัดเจน มีการปฏิบัติงานธุรการตามระเบียบของทางราชการ
มีการนำคอมพิวเตอรมาใชในการปฏิบัติงานตาง ๆ และนำเทคโนโลยีมาใชในการกำหนดขอบขายของระบบ
สารสนเทศ มีการติดตอประสานงานกับชุมชนและองคกรอื่นๆ ในชองทางตางๆ เชน e-mail Internet
facebook มีการใชระบบ DLTV มาใชในการสอน และมีการรับนโยบายผานทางการประชุม conference มี
การตรวจสอบขอมูลใหเกิดความถูกตองเปนปจจุบัน โดยใชวิธีการตาง ๆ ที่เหมาะสมตามมาตรฐาน มีการกำหนด
วิธีการบริหารความเสี่ยงขององคกร โดยใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการแกไขกิจกรรมใดไมเปนไปตามแผนที่
วางไวมีการดำเนินปรับปรุงแกไขอยางทันทวงที และมีการรายงานใหผูบังคับบัญชารับทราบในกรณีพบความเสี่ยง
หรือไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดยคำนึงถึงวัตถุประสงคโดยรวมขององคกร มีการบริหารจัดการดานงบประมาณ
ตามวัตถุประสงคและความจำเปนขององคตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มุงเนนความซื่อสัตยสุจริต เนนคุณธรรมในการปฏิบัติงาน มีระเบียบวินัย มีการจัดการเรียน
การสอนที่สอดคลองกับหลักสูตรของโรงเรียน โดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ มีการประสานความรวมมือกับ
ผูปกครองในการสงเสริมการเรียนรูดานตาง ๆ มีการประเมินกิจกรรมควบคุมเปนระยะ ๆ เพื่อปรับปรุงและสราง
ความสัมพันธระหวางชุมชนและหนวยงานตาง ๆ ใหสงเสริมและสนับสนุนซึ่งกันละกัน ผูบริหารมีทัศนคติที่ดี มี
การกำกับติดตามการทำงานระหวางปฏิบัติงาน โดยใชวิธีการนิเทศ มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ แผนพัฒนา
การศึกษาและกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีการมอบหมายงานใหบุคลากรโดยคำนึงถึงความรู ทักษะ
และความสามารถในการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม มีการประชุมบุคลากร เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติ กำกับ ติดตาม
ประเมินผล และปรับปรุงแกไขการทำงานสม่ำเสมอ แตยังมีจุดออนที่ตองปรับปรุงการควบคุมภายในดังนี้ 1.
ผูบริหารและบุคลากรควรมีสวนรวมในการวางระบบควบคุมภายในของหนวยงาน เพื่อใหการควบคุมภายในมี
ความเพียงพอและเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 2. มีหลักเกณฑ วิธีการ และเครื่องมือที่ใชใน
การประเมินผลการดำเนินงานอยางเหมาะสม รวมถึงการกำกับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อหา
แนวทางในการปรับปรุงการควบคุมใหสามารถดำเนินงานไดตามวัตถุประสงคที่วางไว

ลายมือชื่อ

(นางปุญชรัศมิ์ ชัยบุญ)
ผูอำนวยการโรงเรียนทาเฟองวิทยา

