
โครงการ  พัฒนาระบบการควบคุมภายใน 
งาน  ควบคุมภายใน                           กลุ่มบริหาร แผนงานงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพรพิมล  พวงย้อยแก้ว 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงระบบ   
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ 2.2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ4 และข้อ6 
ลักษณะโครงการ     (     )  ใหม่    ()   ต่อเนื่อง 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
         ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายในพ.ศ. 2544 ได้
ก าหนดให้ส่วนราชการทั้งในระดับหน่วยรับตรวจ และระดับหน่วยงานย่อย จัดวางระบบควบคุมภายใน ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานที่ก าหนด ทั้งนี้เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อหน่วยงานที่ก ากับดูแล และต่อสาธารณชน
ว่าการด าเนินงานของหน่วยงาน จะมีระบบวิธีการในการก ากับดูแล ควบคุม และติดตามผลให้สามารถบรรลุตาม
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม  จึงจัดโครงการพัฒนาระบบการควบคุม
ภายใน  
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรของโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้
เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง และเทคนิคการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยง  กระบวนการบริหารความเสี่ยง 
 2. เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การปฏิบัติกิจกรรมควบคุม (Action  Plan)  และการรายงาน
ผลการปฏิบัติตามกิจกรรมควบคุม 
 3. เพ่ือสนับสนุนให้การปฏิบัติตามกิจกรรมควบคุม (Action Plan) บรรลุวัตถุประสงค์และภารกิจที่
ก าหนดไว้ 
 4. เพ่ือให้การจัดท ารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการ
ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ของโรงเรียนเป็นไปอย่างถูกต้อง และทันตามระยะเวลาก าหนด 
3.เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ  
                1. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรของโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการควบคุมภายใน 
 2. ทุกกลุ่มบริหาร มีการด าเนินการจัดท าระบบควบคุมภายในเพื่อลดความเสี่ยงในการด าเนินงาน  
 3. ทุกกลุ่มบริหาร มีการจัดท ารายงานการควบคุมภายในเพ่ือจัดท าเป็นเอกสารรายงานการควบคุม
ภายในของโรงเรียน 

3.2. เชิงคุณภาพ 
             1.บุคลากรในโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท ารายงานควบคุมภายใน 
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปด าเนินการจัดท าระบบการควบคุมภายในเพ่ือลดความเสี่ยงในการด าเนินงาน  
            2.โรงเรียนมีระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับคุณภาพ ดี  



4. สถานที่ด าเนินการ      โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 
 
5. ระยะเวลาด าเนินการ   
                       ระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่วันที่   1 มิ.ย. 2564  ถึงวันที่ 31  มี.ค. 2565 
6. วิธีด าเนินการ 

กิจกรรมที่ 1  พัฒนาการด าเนินงานการควบคุมภายใน 
ที ่ การด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1  ขั้นเตรียมการ ( P ) 

 1.1แต่งตั้งคณะท างาน รับผิดชอบระบบการควบคุม
ภายใน 
 1.2 ทบทวนการด าเนินงานระบบการควบคุมภายใน
แก่บุคลากรของโรงเรียน 
1.3 ประชุมวางแผนเตรียมการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ 2564 

มิ.ย. 2564 

 
  งานควบคุมภายใน 
  ทุกกลุ่มบริหาร/งาน 

2  ขั้นด าเนินการ ( D ) 
2.1  ประเมินความเสี่ยงจากการวิเคราะห์
กระบวนการปฏิบัติงาน 
2.2  ก าหนดกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง 
2.3  จัดเก็บข้อมูลการด าเนินการตามกิจกรรมการ
ควบคุมความเสี่ยง 
2.4 ติดตาม/ประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน 
2.5 จัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
2.6 จัดท าเอกสารรายงานการควบคุมภายในรายงาน
ต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

 
มิ.ย. 2564 

 
มิ.ย. 2564 

       ก.ค. 2564 
 

30 ก.ย. 2564 
20 ต.ค. 2564 
 30 ต.ค. 2564 

 
 ทุกกลุ่มบริหาร/งาน 
 ทุกกลุ่มบริหาร/งาน 

 
งานควบคุมภายใน 

 
 ทุกกลุ่มบริหาร/งาน 

  งานควบคุมภายใน 

3 ขั้นติดตามประเมินผล (  C ) 
 3.1.นิเทศ  ก ากับ  ตรวจสอบ  และติดตาม 
 3.2.ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงานการ
ควบคุมภายใน 

 
1 พ.ย. 2564  

 
งานควบคุมภายใน 

4 ขั้นแก้ไขปรับปรุง / พัฒนา ( A ) 
รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม น าผลไปใช้ 
ในการแก้ไขและพัฒนาการด าเนินงานต่อไป 
 

  
      31 มี.ค. 2565 

งานควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 
 



กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการด าเนินงานการควบคุมภายใน 

ที ่ รายละเอียดวัสดุอุปกรณ์  
ภาคเรียนที่ 1/64 ภาคเรียนที่ 2/64 

จ านวน 
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

รวมเงิน จ านวน 
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

รวมเงิน 

-                     - - - - - - - 
        

รวมแต่ละภาคเรียน     -        - 
รวมทั้ง 2 ภาคเรียน - 

 
7. สรุปการใช้งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 

ประเภทงบรายจ่าย ( บาท ) 

รวมบาท 
งบด าเนินการ งบลงทุน 

ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ที่ดิน 
สิ่งก่อสร้าง 

-     -   - - - - - - 
รวม - - - - - - - 

          งบอุดหนุนรายหัว               จ านวน ...............-.............บาท   
 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน              จ านวน ..............................บาท   
 งบเงินบ ารุงการศึกษา จ านวน .............................บาท   

งบเงินระดมทรัพยากร จ านวน ........................... บาท   
งบอ่ืน ๆ ……(ระบุแหล่งงบฯ)……………………………. จ านวน .............................บาท  

รวมใช้เงินงบประมาณทั้งสิ้น   ……………-………  บาท 
 

8. หน่วยงาน / ฝ่ายที่รับผิดชอบ    งานควบคุมภายใน /กลุ่มบริหารแผนงานงบประมาณ 
9. หน่วยงาน / ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง    ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน   งาน/กลุ่มงานทุกกลุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. การติดตาม / ประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ผลผลิต (Outputs) 
  1. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรของ
โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการควบคุมภายใน 
 2. ทุกกลุ่มบริหาร มีการด าเนินการจัดท า
ระบบควบคุมภายในเพื่อลดความเสี่ยงใน
การด าเนินงาน  
3. ทุกกลุ่มบริหาร มีการจัดท ารายงานการ
ควบคุมภายในเพ่ือจัดท าเป็น
เอกสารรายงานการควบคุมภายใน 

 
1.ประเมินความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการควบคุม
ภายใน 
2. ติดตาม ตรวจสอบ
การด าเนินงาน  
 
3.ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานการรายงาน 

 
1.แบบประเมินความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการควบคุมภายใน 
 
 
2.แบบติดตาม ตรวจสอบการร่องรอย
หลักฐานด าเนินงาน 
 
3.แบบตรวจสอบเอกสารหลักฐานการ
รายงาน 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
 1.บุคลากรในโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 
มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท ารายงาน
ควบคุมภายใน สามารถน าความรู้ที่ได้รับ
ไปด าเนินการจัดท าระบบการควบคุม
ภายในเพื่อลดความเสี่ยงในการด าเนินงาน  
 2.โรงเรียนมีระบบการควบคุมภายใน
เป็นไปอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพอยู่ใน
ระดับคุณภาพ ดี 

 
1.ประเมินความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการควบคุม
ภายใน 
 
2.ติดตาม ตรวจสอบการ
ด าเนินงานและผลการ
ด าเนินงานจากการ
รายงาน 

 
1.แบบประเมินความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการควบคุมภายใน 
 
 
 
 
2.แบบติดตามการด าเนินงานและแบบ
รายงานผลการด าเนินงาน 

 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.บุคลากรโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความสอดคล้องของการบริหาร
ความเสี่ยงกับระบบควบคุมภายใน และปฏิบัติกิจกรรมควบคุมภายในให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้ 
          2.การควบคุมภายในเป็นไปอย่างถูกต้อง และทันตามระยะเวลาก าหนด มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ
คุณภาพ ดี 
 
 
 
 
 
 
 



ลงชื่อ ………………………………………… ผู้เสนอโครงการ 
       (นางพรพิมล  พวงย้อยแก้ว) 

 ลงชื่อ …………………………………….  ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นางพรพิมล พวงย้อยแก้ว) 
  หวัหน้ากลุ่มบริหารแผนงานงบประมาณ 
 

   ลงชื่อ ………………………………… ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                               (นางปัทมาวดี  อุดแดง) 
                                              รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
                                             โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 

 ลงชื่อ ………………………………… ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                (นางดวงใจ  ญาณโรจน)์ 
                                                ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
                                             โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 
 

 
 
 
 
 
 
 


