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ชื่อโครงการ
แผนงบประมาณ
ผูรับผิดชอบโครงการ

ปรับปรุงระบบและการประเมินผลการควบคุมภายใน
สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต"ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางอารมย( มาเบ)า, นางพวงผกา วัฒนไชย, นายประสิทธิ์ เลาหวิวัฒน(,
นางสุจิรา พัฒนาสกุลวงษ(, นางศุภมาส ทวยลี
สนองกลยุทธ สพฐ.
ข)อที่ 1, 3, 5
สนองมาตรฐานการศึกษา
ขอที่ 10, 11, 14, 15
ระยะเวลาดําเนินการ
1 เมษายน 2556 – 30 มีนาคม 2557
.........................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ"นดินว"าด)วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. 2544 ได)กําหนดให)ส"วนราชการทั้งในระดับหน"วยรับการตรวจ และระดับหน"วยงานย"อย จัดวาง
ระบบควบคุมภายใน ให)เป>นไปตามมาตรฐานที่กําหนด ทั้งนี้เพื่อสร)างความเชื่อมั่นอย"างสมเหตุสมผลต"อ
หน"วยงานที่กํากับดูแล และต"อสาธารณชนว"าการดําเนินงานของหน"วยงาน จะมีระบบวิธีการในการกํากับ
ดูแล ควบคุม และติดตามผลให)สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค(อย"างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นโรงเรียน
กาฬสินธุ(พิทยาสัย จึงจัดโครงการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ประจําปCงบประมาณ 2556 (งวดตั้งแต"
วันที่ 1 เมษายน 2556 – 30 มีนาคม 2557) ซึ่งต)องรายงานผลต"อระดับหน"วยรับตรวจ
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อให)โรงเรียนมีกรอบและแนวทางในการจัดวางระบบควบคุมภายใน ตามมาตรฐานที่กําหนด
และเป>นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ"นดิน ว"าด)วยการการกําหนดมาตรฐาน การควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 ข)อ 6
2.2 เพื่อให)โรงเรียนสามารถรายงานผลการควบคุมภายในต"อหน"วยงานที่เกี่ยวข)อง ตลอดทั้งมี
การดําเนินการตามแผนการปรับปรุง และมีการติดตามผลเป>นไปตามงวดระยะเวลาอันเหมาะสม
2.3 เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานของหน"วยตรวจสอบภายในของโรงเรียนให)มีประสิทธิภาพ
3. เป1าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
บุคลากรที่รับผิดชอบกลุ"มงานทั้ง 4 กลุ"มงาน คือ กลุ"มงานบริหารวิชาการ กลุ"มบริหารงาน
งบประมาณ กลุ"มบริหารงานทั่วไป กลุ"มบริหารงานบุคคล
3.2 เชิงคุณภาพ
กลุ"มงานทั้ง 4 กลุ"มงาน คือ กลุ"มงานบริหารวิชาการ กลุ"มบริหารงานงบประมาณ
กลุ"มบริหารงานทั่วไป กลุ"มบริหารงานบุคคล มีการดําเนินการอย"างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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4. ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ
โรงเรียนกาฬสินธุ(พิทยาสัย กําหนดจัดกิจกรรมในระหว"างวันที่ 1 เมษายน 2556 – 30
มีนาคม 2557 ณ โรงเรียนกาฬสินธุ(พิทยาสัย อําเภอเมืองกาฬสินธุ( จังหวัดกาฬสินธุ( มีขั้นตอนและ
วิธีดําเนินการ ดังนี้
4.1 เสนอโครงการและวางแผนปฏิบัติการ
4.2 ติดตามการดําเนินงานตามแผนการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของงวดก"อน
4.3 ประเมินความเสี่ยงตามภาคผนวก ก
4.4 สรุปผลการประเมินตามองค(ประกอบตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ทั้ง 5 ด)าน ในงวด
ปCงบประมาณ 2556
4.5 วิเคราะห(ความเสี่ยง และวางแผนการปรับปรุงการควบคุมงวดปCงบประมาณ 2556
4.6 บันทึกการประเมินผลระบบควบคุมภายในประจําปCงบประมาณ 2556 ในระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
4.7 รายงานผลการประเมินระบบควบคุมภายใน ประจําปCงบประมาณ 2556
4.8 แจ)งแผนการปรับปรุงแก"บุคลากรภายในโรงเรียนเพื่อทราบและดําเนินการตามแผน
4.9 ติดตามผลการดําเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ช"วง 6 เดือน
แรก ปCงบประมาณ 2556
4.10 ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนสิ้นงวดปCงบประมาณ 2556
4.11 สรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดความสําเร็จ และรายงานผลการดําเนินงานโครงการ
5. งบประมาณ (งบประมาณที่ได)รับจัดสรร 1,000 บาท)
โดยใช)เงินงบประมาณจากหมวดเงินรายจ"าย ดังนี้
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
5.2 เงินสนับสนุนค"าใช)จ"ายในการจัดการศึกษาฯ
5.3 เงินรายได)สถานศึกษา

1,000
-

บาท
บาท
บาท

กิจกรรมและรายละเอียดค7าใชจ7ายงบประมาณ
ลักษณะการจ"าย
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินการ
งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน
1 ค"าวัสดุ
1,000
1 เมษายน 2556 ถึง
30 มีนาคม 2557
รวมทั้งสิ้น
1,000
(รายละเอียดใช)จ"ายงบประมาณ ถัวจ"ายทุกรายการตามจ"ายจริง)

หมายเหตุ
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6. การวัดและการประเมินผล
ตัวบ"งชี้ความสําเร็จ

เครื่องมือวัดประเมินผล

- บุคลากรที่รับผิดชอบกลุ"มงานทั้ง 4 กลุ"มงาน - แบบประเมินความพึงพอใจ
- กลุ"มงานทั้ง 4 กลุ"มงานมีการดําเนินการ
- แบบสังเกต
อย"างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

วิธีวัดประเมินผล
- สอบถาม
- รายงานผล
- เอกสารบันทึก/หลักฐานที่
เกี่ยวข)อง

6. การติดตามประเมินผล
6.1 ติดตามผลการดําเนินงามตามแผนการบริหารความเสี่ยงรายไตรมาส (4 ครั้ง/ปC) ในการ
ประชุมประจําเดือนภายในโรงเรียน
6.2 ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงช"วง 6 เดือนแรก ตามแบบติดตาม
ปย. 3
6.3 สรุปผลการดําเนินงานตามดัชนีวัดความสําเร็จเมื่อสิ้นปCงบประมาณ 2556
7. ผลที่คาดว7าจะไดรับ
โรงเรียนกาฬสินธุ(พิทยาสัย เกิดกลไกการประเมินความเสี่ยง การจัดวางระบบควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยง เป>นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ"นดินว"าด)วยการกําหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข)อ 6 และเป>นไปตามเกณฑ(การประกันคุณภาพการศึกษา
………………………………………………………………………………………………..

(ลงชื่อ)

ผู)เสนอโครงการ (ลงชื่อ)
ผู)เห็นชอบโครงการ
(นางอารมย( มาเบ)า)
(นายประสิทธิ์ เลาหวิวัฒน()
ตําแหน"ง เจ)าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน
ตําแหน"ง ครู โรงเรียนกาฬสินธุ(พิทยาสัย

(ลงชื่อ)

ผู)เห็นชอบโครงการ

(นายจําลอง นามบุญลือ)
ตําแหน"ง รองผู)อํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุ(พิทยาสัย
(ลงชื่อ)

ผู)อนุมัติโครงการ

(นายพีรพงษ( โลหะมาศ)
ตําแหน"ง ผู)อํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุ(พิทยาสัย

