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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ระบบการควบคุ ม ภายในเป็ นกลไกส าคัญ และเป็ นเครื่ องมื อ ในกา รบริ หารงาน
ในหน่ วยงานไม่ ว่า จะเป็ นการจัดการในภาครั ฐหรื อเอกชนทั้ง ขนาดเล็ ก และขนาดใหญ่ ระบบ
การควบคุมภายในจะช่ วยควบคุมหรื อลดความเสี่ ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่ ง
จะทาให้ก ารปฏิ บตั ิ งานและการจัดการของหน่ วยงานบรรลุ ตามวัตถุ ประสงค์ ในอดี ตที่ ผ่านมา
การบริ หารงานของหน่วยงานภาครัฐได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้
เป็ นเรื่ องๆไป ซึ่ ง อาจอยู่ในรู ป กฎหมาย ระเบี ย บ ระบบบัญชี หนัง สื อสั่ ง การและหนัง สื อตอบ
ข้อหารื อต่างๆ โดยส่ วนใหญ่จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบตั ิให้ถูกต้อง
ตามระเบี ย บหรื อกฎเกณฑ์ ท างราชการก าหนดไว้ ซึ่ ง ยัง ไม่ ค รอบคลุ ม ถึ ง การจัด การด้า นอื่ น ๆ
นอกเหนื อจากด้านการเงินและบัญชี ในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดาเนิ นงาน
ในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดีควรเป็ นระบบที่ครอบคลุมงานทุกด้าน
และสามารถสะท้ อ นภาพให้ เ ห็ น เป็ นองค์ ร วมของหน่ ว ยงานนั้ นๆ ว่ า มี ก ารด าเนิ น งาน
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลหรื อไม่ เพี ย งใด การที่ ร ะบบการควบคุ ม ภายในของรั ฐ
ยังไม่ครอบคลุ มทุกระบบงาน อาจเป็ นช่ องทางรั่วไหลทาให้เกิ ดความเสี ยหายในหน่ วยงานและ
การดาเนินงานไม่สัมฤทธิ์ ผล ทั้งนี้จากประสบการณ์ในภาครัฐ สาเหตุส่วนหนึ่ งเกิดจากการกาหนด
หน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบตั ิงานทั้งกระบวนการ
ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิ ทธิ ภาพ
เพียงพอ ตลอดจนขาดการประเมินและการบริ หารความเสี่ ยง (กรมบัญชีกลาง, ม.ป.ป.: 5)
คณะกรรมการตรวจเงิ นแผ่นดิ นซึ่ งเป็ นหน่วยงานกลางในการกากับดูแลและตรวจสอบ
การปฏิ บ ตั ิ ง านเพื่ อป้ องกันการทุ จริ ตในหน่ วยงานภาครั ฐและรั ฐ วิส าหกิ จ ได้ก าหนดแนวทาง
การควบคุมภายในให้หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิ จนาไปใช้ เพื่อให้การดาเนิ นงานตามภารกิ จ
เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลโดยออกระเบี ย บคณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่น ดิ น ว่า ด้ว ย
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การกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 กาหนดให้ “หน่วยรับตรวจ” หน่วยงานภาครัฐ
และรัฐวิสาหกิจ นามาตรฐานการควบคุมภายในที่กาหนด ไปใช้เป็ นแนวทางการดาเนินงานควบคุม
ภายใน ประกอบด้วย 5 องค์ป ระกอบ คื อ 1. ด้า นสภาพแวดล้อ มของการควบคุ ม 2. ด้านการ
ประเมินความเสี่ ยง 3. ด้านกิ จกรรมการควบคุ ม 4. ด้านสารสนเทศและการสื่ อสาร 5. ด้านการ
ติดตามประเมินผล (สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, 2545) ซึ่ งตามแนวคิดของการควบคุมภายใน
โดยสรุ ปถื อว่า เป็ นส่ วนประกอบที่ แทรกหรื อแฝงอยู่ในการปฏิ บตั ิ งานปกติ การควบคุ มภายใน
เกิดขึ้นได้ โดยบุคลากรของหน่วยรับตรวจ เป็ นการให้ความมัน่ ใจอย่างสมเหตุสมผลว่าสิ่ งที่มีการ
ดาเนิ นการในองค์การจะมีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์และคาสั่งของผูบ้ ริ หารอย่าง
ถู ก ต้อ ง ส่ ง เสริ มให้ ก ารด าเนิ น งานมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและบรรลุ ว ัต ถุ ป ระสงค์ อ ย่ า งสมบู ร ณ์
(คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน, ม.ป.ป.: 1-2)
จากรายงานสรุ ป ผลการปฏิ บ ัติ ง านตรวจสอบของส านัก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 จานวน 13,667 เรื่ อง จานวนหน่วยรับตรวจที่ตรวจสอบ จานวน 7,622 หน่วย
พบว่า หน่ วยรั บตรวจที่ มีข ้อสัง เกต จานวน 5,860 หน่ วย สามารถคานวณมู ลค่ า ความเสี ยหาย
จากทุกลักษณะงานตรวจสอบ เป็ นเงิ นงบประมาณที่เรี ยกคืนหรื อรายได้ที่จดั เก็บเพิ่ม จานวนเงิ น
รวม 80,039.22 ล้านบาท สาเหตุของความเสี ยหายเกิ ดจากหน่ วยรับตรวจไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และแบบแผนการปฏิ บตั ิราชการ ระบบการควบคุ มภายใน
ไม่ รัดกุม ขาดหลักการบริ หารจัดการที่ ดี ความไม่ซื่ อสั ตย์สุจริ ต ของผูบ้ ริ หารและผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง าน
การใช้อานาจหน้า ที่ โดยมิ ช อบ การมี ผลประโยชน์ทบั ซ้อนและการกระท าหรื อละเว้นกระทา
โดยเอื้อประโยชน์ต่อตนเองและผูอ้ ื่น โดยสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้แจ้งให้หน่วยรับตรวจ
ทราบ พร้อมทั้งให้ขอ้ เสนอแนะเพื่อให้หน่วยรับตรวจมีความระมัดระวังในการปฏิบตั ิตามระเบียบ
แบบแผน และมีการดูแลป้ องกันเงินและทรัพย์สินมากขึ้น ซึ่ งจะช่วยลดความผิดพลาดและจุดอ่อน
ในการดาเนิ นงาน รวมทั้งช่ วยให้การบริ หารและการใช้ทรั พยากร เป็ นไปอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิผล (สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, 2559: 20-21)
นอกจากนั้ น คณะรั ฐ มนตรี ได้ แ ถลงนโยบายต่ อ สภานิ ติ บ ัญ ญัติ แ ห่ ง ชาติ เมื่ อ วัน ที่
12 กัน ยายน พ.ศ.2557 ก าหนดให้ มี ก ารส่ ง เสริ มการบริ หารราชการแผ่ นดิ น ที่ มี ธ รรมาภิ บ าล
และการป้ องกันปราบปรามการทุ จ ริ ตประพฤติ มิ ช อบในภาครั ฐ รวมทั้ง การปรั บ ปรุ ง กฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม เป็ นนโยบายสาคัญในการบริ หารงานของรัฐ ประกอบกับคณะรักษา
ความสงบแห่ งชาติ ได้มีคาสั่งที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2557 กาหนดมาตรการป้ องกัน
และแก้ไ ขปั ญ หาการทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบส าหรั บ เป็ นกลไกในการต่ อ สู ้ เ พื่ อ เอาชนะปั ญ หา
การทุจริ ต โดยมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่ วนร่ วมกันบูรณาการแก้ไขปั ญหาการทุ จริ ตให้เกิ ดผลสัมฤทธิ์
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เพื่อสนองความต้อ งการของสังคมและประชาชนอย่างยัง่ ยืนโดยเร็ ว (กลุ่ มพัฒนาระบบบริ หาร
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [สพฐ.], 2558: 7)
สานัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้นพื้นฐานได้ข บั เคลื่ อนการปฏิ รูป ระบบราชการ
ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่ อง ทั้งในระดับสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
และสถานศึ ก ษาโดยมี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ร าชการและรายงานตามตัว ชี้ วัด
ตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการหรื อระบบ KRS (KPI Report System) และผลการปฏิบตั ิราชการ
ตามแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี ระบบ ARS (Action plan Report System) ด้วย (สพฐ., 2559: 1-3)
การประเมินผลระดับความสาเร็ จของการพัฒนาระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐาน
การควบคุ มภายในของสานักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาเป็ นตัวชี้ วดั ที่สาคัญตัวหนึ่ ง ในระบบ ARS
จากการศึกษา วิเคราะห์ คู่มือตัวชี้ วดั ตามแผนปฏิบตั ิราชการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557-2559 พบว่า
ได้มีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่ องโดยมีค่าน้ าหนักคะแนนมาก อย่างมีนยั สาคัญต่อผล
คะแนนในภาพรวมของแต่ ล ะส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ซึ่ งสอดคล้อ งกับ หลัก การที่ ว่ า
การด าเนิ น งานตามมาตรฐานการควบคุ ม ภายในเป็ นภาระหน้า ที่ ที่ ส าคัญ ของบุ ค ลากรทุ ก คน
โดยเฉพาะผูบ้ ริ หารจะต้องดาเนินงานให้เป็ นไปตามกฎ ระเบียบของทางราชการและมีการติดตาม
ประเมิ น ผลอย่ า งเป็ นระบบ เป็ นปั จจั ย ที่ ส่ งผลให้ ก ารปฏิ บ ั ติ ง านของแต่ ล ะกลุ่ ม บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ เกิดประสิ ทธิ ผล รายละเอียดตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี้วดั ระดับความสาเร็ จของการพัฒนาระบบควบคุมภายใน
ปี งบประมาณ

กลยุทธ์/ตัวชี้วดั

ร้อยละของค่าน้ าหนักคะแนน

2557
2558
2559

กลยุทธ์ที่ 5 / ตชว. ที่ 42
กลยุทธ์ที่ 4 / ตชว. ที่ 41
กลยุทธ์ที่ 4 / ตชว.ที่ 43.1 และ 43.2
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ที่มา: สรุ ปจากคู่มือ ตัวชี้วดั ตามแผนปฏิบตั ิราชการ ประจาปี งบประมาณ 2557-2559
ของกลุ่มพัฒนาระบบบริ หาร สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในการน าผลการประเมิ น ไปใช้ ใ นการบริ ห ารจัด การนั้น ส านัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตรวจสอบและประเมินผลการรายงานผลการดาเนิ นงานตัวชี้ วดั ทั้งระบบ
KRS และระบบ ARS โดยประกาศผลคะแนนทุ ก ปี งบประมาณเพื่ อ เป็ นข้อมูล สารสนเทศ
ให้ ผูบ้ ริ ห ารทุ ก ระดับ ได้ น าไปใช้เ ชื่ อ มโยงกับ วิ ธี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ง านเพื่ อ เลื่ อ นขั้น
เงินเดือน ใช้กาหนดเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัลให้เหมาะสม พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิ
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ราชการโดยการยกย่อง ชมเชย มอบโล่ เกียรติบตั รและเพิ่มเติมงบประมาณสาหรับพัฒนาสานักงาน
เป็ นกรณี พิเศษ รวมทั้งใช้ในการวางแผนพัฒนาบุคลากรให้มีประสิ ทธิภาพ
ทั้งนี้ ต่อมาได้มีคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ที่ 5/2559 เรื่ อง มาตรการปรั บปรุ ง
ประสิ ท ธิ ภาพในการปฏิ บ ตั ิ ราชการเพื่ อประโยชน์ ใ นการปฏิ รูป ระบบบริ ห ารราชการแผ่นดิ น
มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้ให้
ความเห็ นชอบกรอบการประเมินส่ วนราชการ และจังหวัดตามมาตรการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพ
ในการปฏิ บ ตั ิราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ตามกรอบการประเมิ น 5 องค์ประกอบ
โดยยังคงให้รายงานผ่านระบบ KRS (กลุ่มพัฒนาระบบบริ หาร สพฐ., 2560: 1-3) นอกจากนั้น
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ปรับเปลี่ยนภาระงานการรายงานตามระบบ ARS
จากกลุ่มพัฒนาระบบบริ หารไปเป็ นของสานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สตผ.) โดยใช้ระบบ e-MES (Electronic Monitoring Evaluation System) แทนระบบ ARS
สานัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเป็ นหน่ วยงานการศึ ก ษาของทางราชการ
มีอานาจหน้าที่ รับผิดชอบ อานวยการ ประสาน ส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้สถานศึกษาจัดการศึกษา
ขั้นพื้ นฐานให้เด็ก และเยาวชนในเขตพื้ นที่ บ ริ การได้อย่า งทัว่ ถึ งและมี คุณภาพ ไม่เสี ยค่ าใช้จ่า ย
ตามที่ กฎหมายกาหนดไว้ ปฏิ บตั ิงานตามภารกิ จให้สอดคล้องกับแนวนโยบายปฏิ รูปการศึ กษา
รวมทั้ง การปฏิ รู ป ระบบราชการ ซึ่ งเป็ นนโยบายที่ ส าคัญ ควบคู่ ก ัน ด้ว ยโดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์
และเป้ าหมายเพื่อให้ใช้การบริ หารงานราชการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management: RBM)
ภายในหน่ วยงาน มีรูปแบบ เทคนิ ค การบริ หารจัดการในองค์กรสมัยใหม่ มีการบริ หารความเสี่ ยง
กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิ จ เป้ าประสงค์ที่ชดั เจน มี ตวั ชี้ วดั ความสาเร็ จเพื่อประเมินผลการปฏิ บตั ิ
ราชการ ตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่ อง ยึดหลักการบริ หารกิ จการ
บ้านเมืองที่ดีเพื่อให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในการบริ หารจัดการศึกษาของหน่ วยงาน
ตามนโยบายที่กาหนดไว้
จากการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2558 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พบความเสี่ ยงหรื อจุดอ่อนในการปฏิบตั ิงานของกลุ่มต่างๆ ในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ที่เป็ นข้อมูลสะท้อนถึงสภาพปั ญหาของการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐาน
การควบคุมภายในซึ่ งสอดคล้องกับความเห็นของกรมบัญชี กลาง (ม.ป.ป.: 11) ที่ระบุวา่ ความเสี่ ยง
จากการควบคุ ม ภายในเป็ นความเสี่ ย งที่ ระบบการควบคุ ม ภายในของหน่ วยงานไม่ ค รอบคลุ ม
และไม่สามารถป้ องกันข้อผิดพลาดจากการดาเนิ นงานของหน่ วยงานได้ อาจเป็ นเพราะหน่วยงาน
ไม่ มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในที่ ค รอบคลุ ม เพี ย งพอที่ จ ะลดความเสี่ ยงในการด าเนิ น งาน
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หรื อ หน่ ว ยงานนั้น ไม่ มี ก ารปฏิ บ ัติ ต ามระบบการควบคุ ม ภายในที่ จ ัด ไว้ ซึ่ งสรุ ป สาระส าคัญ
ของความเสี่ ยงที่พบได้ (สพฐ, 2559: 30-38) ดังนี้
1. กลุ่ มอานวยการ พบว่าการดาเนิ นงานตามระบบงานสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ ไม่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ การควบคุ ม การใช้ พ ลัง งานไม่ เ ป็ นไปตามเป้ าหมายที่ ก าหนด การรายงานผล
ตามคารับรองการปฏิ บตั ิราชการไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายการดาเนิ นงานระบบการควบคุ มภายใน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาไม่บรรลุวตั ถุประสงค์
2. กลุ่มบริ หารงานบุคคล พบว่าการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึ ก ษาไม่ เ ป็ นไปตามวัต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ าหมาย การพัฒ นาบุ ค ลากรไม่ เ ป็ นไปตาม
วัตถุ ประสงค์และตรงตามความต้องการของบุคลากร การดาเนิ นงานอัตรากาลังและวิทยฐานะ
ยังขาดประสิ ทธิภาพ
3. กลุ่มนโยบายและแผนพบว่า การจัดตั้งเสนอของบประมาณรายการค่าครุ ภณ
ั ฑ์ที่ดิน
และสิ่ ง ก่ อ สร้ า งบางส่ ว นไม่ ถู ก ต้อ งตามรู ป แบบรายการระเบี ย บและหลัก เกณฑ์ ที่ ก าหนด
การติดตาม และประเมินผลการบริ หารจัดการตามกลยุทธ์ ไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริ หารยังไม่เพียงพอต่อการบริ หาร การจัดทาแผนปฏิบตั ิการ
ประจาปี ไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายและระยะเวลา การดาเนินงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยังไม่บรรลุเป้ าหมาย
4. กลุ่ ม ส่ ง เสริ ม การจัดการศึ ก ษาพบว่า การดาเนิ น งานระบบดู แลช่ วยเหลื อนัก เรี ย น
ไม่เป็ นระบบครบทุ กขั้นตอน หน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องไม่เข้มงวดในการบังคับใช้ระเบียบกฎหมาย
ที่เกี่ ยวข้องกับเด็กและเยาวชน การดาเนิ นการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติ ดในสถานศึ กษา
ยังไม่บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ การดาเนิ นงานให้เด็กเข้าเรี ยนตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
ไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาหนด
5. กลุ่ มนิ เทศ ติ ดตามและประเมิ นผลการจัดการศึ กษาพบว่า การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนในระดับชาติ (PISA, O–NET, NT) ต่ากว่าเป้ าหมายที่กาหนดไว้ การนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาไม่เป็ นไปตามแผนที่ กาหนด ไม่ครอบคลุ มทุ กด้านและไม่สามารถ
นิเทศครู ผสู ้ อนได้ครบทุกคน การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษา สถานศึกษาบางแห่ ง
ดาเนิ นการประกันคุ ณ ภาพการศึ ก ษาไม่ เข้ม แข็ง ไม่ เป็ นระบบจึ ง ไม่ ไ ด้รับ การรั บ รองคุ ณภาพ
จากสมศ. การพัฒนาทักษะการอ่านรู ้ เรื่ องและสื่ อสารได้ของนักเรี ยนบางส่ วนมี ผลการประเมิ น
ไม่ผา่ นตามเกณฑ์ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 อ่านออกเขียนได้ไม่ครบร้อยละ 100 ตามนโยบาย

6

6. กลุ่มบริ หารงานการเงิ นและสิ นทรัพย์พบว่า การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็ นไปตาม
เป้ าหมาย การส่ งใช้เงิ นยืมทดรองราชการไม่เป็ นไปตามระเบียบที่กาหนดไว้ การบริ หารงานพัสดุ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาไม่มีประสิ ทธิ ภาพ
7. กลุ่ ม ส่ ง เสริ ม สถานศึ ก ษาเอกชนพบว่า การอุ ดหนุ นเป็ นเงิ นค่ า ใช้จ่า ยรายบุ ค คล
สถานศึ ก ษาเอกชนยัง ไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การด าเนิ น งานกองทุ น สงเคราะห์ แ ละสวัส ดิ ก าร
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบางแห่งไม่มีประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารจัดการ
8. หน่ วยตรวจสอบภายในพบว่า การปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบภายในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาบางแห่ งไม่มีประสิ ทธิ ภาพ การตรวจสอบการเงิ น การบัญชี และพัสดุ
ของสถานศึกษาไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ การติดตามผลการตรวจสอบยังไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาหนด
ดัง นั้น จากหลัก การและแนวคิ ด ของระบบการควบคุ มภายในที่ เ ป็ นเครื่ อ งมื อส าคัญ
ในการบริ หารจัดการองค์การให้มีประสิ ทธิ ภาพ เกิ ดประสิ ทธิ ผลและความสาเร็ จของสานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาที่ มี ผ ลคะแนนการปฏิ บ ัติ ง านสู งรวมทั้ง ผลการติ ด ตาม
และประเมินผลการควบคุมภายในของกลุ่มต่าง ๆในสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษา
ดังกล่าวข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาสภาพจริ งของการปฏิ บตั ิงานตามมาตรฐานการควบคุ ม
ภายในและความสาเร็ จของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่มีผลคะแนนการปฏิบตั ิงาน
สู ง และวิเ คราะห์ รู ป แบบความสัม พันธ์ ของการปฏิ บ ัติง านที่ ส่ ง ผลต่ อความส าเร็ จ เพื่ อรั บรู้ ผ ล
การปฏิ บ ตั ิง านและความสาเร็ จ ตามสภาพจริ ง และได้รูปแบบความสัมพันธ์ ที่ มีความเหมาะสม
และเป็ นไปได้เพื่อจะนาไปใช้ใ นการปรั บปรุ ง พัฒนาภารกิ จของสานักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึ ก ษาให้ มี ป ระสิ ทธิ ภาพ ต่ อ ไป จึ ง ได้ ศึ ก ษาวิ จ ั ย เรื่ อง “รู ปแบบความสั ม พัน ธ์
ของการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่ส่งผลต่อความสาเร็ จของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาที่มีผลคะแนนการปฏิบตั ิงานสู ง”
คาถามของการวิจัย
1. สภาพการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานการควบคุมภายในและความสาเร็ จของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่มีผลคะแนนการปฏิบตั ิงานสู งเป็ นอย่างไร
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่มีผลคะแนนการปฏิบตั ิงานสู ง มีรูปแบบ
ความสัมพันธ์ของการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานการควบคุมภายในอย่างไร
3. รู ป แบบความสัมพันธ์ ของการปฏิ บตั ิงานตามมาตรฐานการควบคุ มภายในที่ส่งผล
ต่อความส าเร็ จของสานักงานเขตพื้นที่ ก ารศึ กษาประถมศึ กษาที่มี ผลคะแนนการปฏิ บตั ิ งานสู ง
มีความเหมาะสม เป็ นไปได้เพียงใด
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพการปฏิ บตั ิ ง านตามมาตรฐานการควบคุ มภายในและความส าเร็ จ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่มีผลคะแนนการปฏิบตั ิงานสู ง
2. เพื่ อวิเคราะห์ รูปแบบความสัมพันธ์ของการปฏิ บตั ิงานตามมาตรฐานการควบคุ ม
ภายในที่ ส่ ง ผลต่ อ ความส าเร็ จ ของส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาที่ มี ผ ลคะแนน
การปฏิบตั ิงานสู ง
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั กาหนดขอบเขตของการวิจยั ดังนี้
1. ขอบเขตด้ านเนือ้ หา
1.1 การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานการควบคุมภายในของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาที่มีผลคะแนนการปฏิบตั ิงานสู ง (ตัวแปรอิสระ) ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ตามองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่
1) ด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment Aspect)
2) ด้านการประเมินความเสี่ ยง (Risk Assessment Aspect)
3) ด้านกิจกรรมการควบคุม (Control Activities Aspect)
4) ด้า นสารสนเทศและการสื่ อสาร (Information and Communications
Aspect)
5) ด้านการติดตามประเมินผล (Monitoring Aspect)
1.2 ความส าเร็ จ ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาที่ มี ผ ลคะแนน
การปฏิ บ ตั ิ งานสู ง (ตัวแปรตาม) จากการศึ กษา สังเคราะห์ แนวคิ ด ทฤษฎี เกี่ ยวกับประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิ ผลขององค์การ องค์ประกอบของประสิ ทธิ ผลองค์การของ นักวิชาการ สถาบัน ได้แก่
Cambell and Others (1977), Smith (1982), Arnold and Feldman (1986), การบริ หารแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management : RBM) การพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ(Public
Sector Management Quality Award: PMQA) ของสานักงาน ก.พ.ร., มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่
การศึ กษา พ.ศ.2557 ของส านักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐานและงานวิจ ัยที่ เกี่ ยวข้อง
กาหนดเป็ นองค์ประกอบของความสาเร็ จของสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา จานวน 5
ด้าน ได้แก่
1) ด้านคุณภาพการให้บริ การ (Quality of Service Aspect)
2) ด้านประสิ ทธิผลขององค์การ (Effectiveness of Organization Aspect)
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3) ด้านประสิ ทธิภาพการบริ หารและการจัดการศึกษา
(Efficiency of Educational Administration Aspect)
4) ด้านการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีในการบริ หารจัดการ
(Innovation and Technology of Administration Aspect)
5) ด้านการพัฒนาบุคลากร (Personnel Development Aspect)
2. ประชากรทีใ่ ช้ ในการศึกษา
2.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่มีผลคะแนนการปฏิบตั ิงานสู ง จานวน
59 เขต ซึ่ งเป็ นผลคะแนนเฉลี่ ยรวมของการดาเนิ นงานตัวชี้ วดั ตามแผนปฏิบตั ิราชการตามกลยุทธ์
รายงานผลผ่านระบบ ARS (Action plan Report System) ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่สูงกว่าหรื อเท่ากับค่าคะแนนเฉลี่ยรวมของทุกเขตพื้นที่การศึกษา ตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ.2557-2559 ที่ได้มาจากการสังเคราะห์ผลคะแนนตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาคผนวก ก)
2.2 ผู้ใ ห้ ข ้ อ มู ล ในส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาที่ มี ผ ลคะแนน
การปฏิบตั ิงานสู ง จานวน 59 เขต ๆ ละ 14 คน ประกอบด้วย 1. ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา 2. รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่กากับดูแล
กลุ่ ม อ านวยการ 3. ผูอ้ านวยการกลุ่ ม อ านวยการ 4. ผูอ้ านวยการกลุ่ ม บริ ห ารงานบุ ค คล
5. ผูอ้ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 6. ผูอ้ านวยการกลุ่มส่ งเสริ มการจัดการศึกษา 7. ผูอ้ านวยการ
กลุ่ ม นิ เทศ ติ ดตามและประเมิ นผลการจัดการศึ ก ษา 8. ผูอ้ านวยการกลุ่ มบริ หารงานการเงิ น
และสิ นทรัพย์ 9. ผูอ้ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 10. บุคลากรที่รับผิดชอบงานควบคุมภายใน
ของกลุ่ ม อ านวยการ 11. บุ ค ลากรที่ รับ ผิ ดชอบงานควบคุ ม ภายในของกลุ่ ม บริ ห ารงานบุ ค คล
12. บุคลากรที่รับผิดชอบงานควบคุมภายในของกลุ่มนโยบายและแผน 13. บุคลากรที่รับผิดชอบ
งานควบคุมภายในของกลุ่มส่ งเสริ มการจัดการศึกษา 14. บุคลากรที่รับผิดชอบงานควบคุมภายใน
ของกลุ่มบริ หารงานการเงินและสิ นทรัพย์ รวมจานวน 826 คน
3. ด้ านตัวแปร
3.1 ตัวแปรแฝงภายนอก ประกอบด้วย ตัวแปรแฝง 5 ตัว ได้แก่
1) ด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุม (K1) ประเมินจากตัวแปรสังเกตได้ 6 ตัว คือ
X1 ปรัชญาและรู ปแบบการทางานของผูบ้ ริ หาร, X2 ความซื่ อสัตย์และจริ ยธรรมในการบริ หารและ
การปฏิ บตั ิงาน, X3 โครงสร้ างของหน่ วยงาน, X4 การมอบอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ, X5
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นโยบายการบริ ห ารและการพัฒ นาด้า นบุ ค ลากรและ X6 กลไกการติ ด ตาม ตรวจสอบการ
ปฏิบตั ิงาน
2) ด้า นการประเมิน ความเสี่ ยง (K2) ประเมิ นจากตัวแปรสังเกตได้ 6 ตัว คื อ
X7 วัตถุประสงค์ของการดาเนินงานระดับหน่ วยงาน, X8 วัตถุประสงค์ของการดาเนินงานระดับ
กิจกรรมและโครงการ, X9 การระบุปัจจัยเสี่ ยง, X10 การวิเคราะห์ความเสี่ ยง, X11 การจัดลาดับ
ความเสี่ ยง และ X12 การจัดการความเสี่ ยง
3) ด้านกิ จกรรมการควบคุ ม (K3) ประเมินจากตัวแปรสังเกตได้ 6 ตัว คือ X13
นโยบายและวิธีการปฏิบตั ิ , X14 การกระจายอานาจความรับผิดชอบและการแบ่งแยกหน้าที่, X15
การสอบทานการดาเนิ นงาน, X16 การควบคุ มระบบสารสนเทศและการประมวลผล, X17
การควบคุมทรัพย์สินที่มีตวั ตนและเอกสารหลักฐานและX18 การกาหนดดัชนีวดั ผลการดาเนินงาน
4) ด้านสารสนเทศและการสื่ อสาร (K4) ประเมิ นจากตัวแปรสังเกตได้ 2 ตัว คื อ
X19 ด้านสารสนเทศ และ X20 ด้านการสื่ อสาร
5) ด้านการติดตามประเมินผล (K5) ประเมินจากตัวแปรสังเกตได้ 4 ตัว คือ X21
การกาหนดผูร้ ับผิดชอบในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในระหว่างการปฏิบตั ิงาน, X22
การก าหนดหลั ก เกณฑ์ ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลและรายงานผลให้ ผู ้ บ ริ หารทราบ, X23
การประเมินผลการควบคุมภายในเป็ นรายครั้งตามขั้นตอนและกาหนดเวลา และX24 การสรุ ปผล
การควบคุมภายในและรายงานผลการประเมินตามขั้นตอนและกาหนดเวลา
3.2 ตัวแปรแฝงภายใน ประกอบด้วย ตัวแปรแฝง 1 ตัว ได้แก่
1) ความส าเร็ จของส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาที่ มี ผ ลคะแนน
การปฏิบตั ิงานสู ง (E) ประเมินจากตัวแปรสังเกตได้ 5 ตัว คือ Y1 ด้านคุณภาพการให้บริ การ,
Y2 ด้านประสิ ทธิ ผลขององค์ก าร, Y3 ด้านประสิ ทธิ ภาพการบริ หารและการจัดการศึ กษา,
Y4 ด้า นการประยุก ต์ใ ช้นวัตกรรมเทคโนโลยีในการบริ หารจัดการ และ Y5 ด้านการพัฒนา
บุคลากร
4. ระบบองค์ การเพือ่ ความมีประสิ ทธิผล
ในการวิจยั ครั้งนี้ใช้แนวคิดของ Lunenburg and Ornstein (2008) และเจริ ญผล สุ วรรณโชติ (2551)
ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยป้ อน กระบวนการแปรรู ปและผลผลิต
กรอบแนวคิดของการวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ ยวกับรู ปแบบ ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
ขององค์ก าร การด าเนิ น งานตามระเบี ย บคณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่น ดิ น ว่า ด้ว ยการก าหนด
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มาตรฐานการควบคุ ม ภายในพ.ศ. 2544 และความส าเร็ จของส านัก งานเขตพื้นที่ การศึ ก ษา
ประถมศึ ก ษาที่ มี ผลคะแนนการปฏิ บตั ิ งานสู ง สรุ ปเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั เรื่ อง รู ปแบบ
ความสั ม พัน ธ์ ข องการปฏิ บ ัติ ง านตามมาตรฐานการควบคุ ม ภายในที่ ส่ ง ผลต่ อ ความส าเร็ จ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่มีผลคะแนนการปฏิบตั ิงานสู ง ดังนี้
1. การปฏิ บ ตั ิง านตามมาตรฐานการควบคุ มภายในของส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ ก ษาที่ มี ผลคะแนนการปฏิ บตั ิ งานสู ง ใช้แนวคิ ดเชิ งระบบ (Basic System Model)
ของ Lunenburg and Ornstein (2008) เจริ ญผล สุ วรรณโชติ (2551) และแนวคิดการควบคุมภายใน
ตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิ น มาประยุกต์ใช้เป็ นประเด็น
ในการสอบถามเกี่ยวกับสภาพการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานการควบคุมภายในของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่มีผลคะแนนการปฏิบตั ิงานสู ง ดังนี้
1.1 ด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment Aspect)
1.2 ด้านการประเมินความเสี่ ยง (Risk Assessment Aspect)
1.3 ด้านกิจกรรมการควบคุม (Control Activities Aspect )
1.4 ด้านสารสนเทศและการสื่ อสาร (Information and Communications Aspect)
1.5 ด้านการติดตามประเมินผล (Monitoring Aspect)
2. ความส าเร็ จของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาที่ มี ผ ลคะแนน
การปฏิ บ ตั ิงานสู ง (ตัวแปรตาม) ได้จากการศึ กษา วิเคราะห์ เอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ ย วข้องกับ
แนวคิด ทฤษฎี ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลขององค์การ องค์ประกอบของประสิ ทธิ ผลองค์การ
ของนักวิชาการ สถาบัน ได้แก่ Cambell and Others (1977), Smith (1982), Arnold and Feldman
(1986), การพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ(Public Sector Management Quality Award:
PMQA) ของสานักงาน ก.พ.ร., มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2557 ของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังเคราะห์กาหนดเป็ นองค์ประกอบความสาเร็ จของสานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาที่ มี ผลคะแนนการปฏิ บ ัติง านสู ง จานวน 5 ด้าน รายละเอี ย ด
ตามตารางที่ 2 ได้แก่
2.1 ด้านคุณภาพการให้บริ การ (Quality of Service Aspect)
2.2 ด้านประสิ ทธิผลขององค์การ (Effectiveness of Organization Aspect)
2.3 ด้านประสิ ทธิภาพการบริ หารและการจัดการศึกษา
(Efficiency of Educational Administration Aspect)
2.4 ด้านการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีในการบริ หารจัดการ
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(Innovation and Technology of Administration Aspect)
2.5 ด้านการพัฒนาบุคลากร (Personnel Development Aspect)
ผูว้ ิ จ ัย ได้สั ง เคราะห์ หลัก การ แนวคิ ด ดัง กล่ า วข้า งต้น น าเสนอเป็ นกรอบแนวคิ ด
ในการดาเนินการวิจยั ดังแผนภาพที่ 1
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ตารางที่ 2 แสดงการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจยั เกี่ยวกับองค์ประกอบความสาเร็ จขององค์การ

องค์ ประกอบความสาเร็จขององค์ การ
1. ด้านประสิ ทธิผลขององค์การ
2. คุณภาพและมีผลงานที่แสดงความสาเร็ จและเป็ น
แบบอย่างได้
3. ผลผลิต
4. ความพร้อมและการได้มาของทรัพยากร
5. การบริ หารและการจัดการศึกษาที่มีประสิ ทธิภาพ
6. ผลกาไร
7. การเติบโตและพัฒนาการขององค์การ
8. การใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อม
9. ความมัน่ คงและด้านความมุ่งมัน่ ทุ่มเทในระยะยาว
10. การเปลี่ยนงานหรื อคงอยูต่ ่อ
11. การขาดงาน
12. อุบตั ิเหตุ

 


ญาณิ ศา บุญจิตร์ (2552)

น้ าทิพย์ วิภาวิน (2551)

มาตรฐาน สพท. พ.ศ. 2557 ของ สพฐ.

PMQAของ สานักงาน ก.พ.ร.

Arnold and Feldman (1986)

Smith (1982)

รายการ

Cambell and Others (1977)

แนวคิดของนักวิชาการ สถาบัน
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
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ตารางที่ 2 แสดงการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจยั เกี่ยวกับองค์ประกอบความสาเร็ จขององค์การ (ต่อ)

องค์ ประกอบความสาเร็จขององค์ การ
13. การพัฒนาบุคลากรและคุณภาพของบุคลากร
14. แรงจูงใจขององค์การและด้านวัฒนธรรมระบบเปิ ด
15. คุณภาพการให้บริ การ ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ
16. ความเห็นที่พอ้ งกันในเป้ าหมายและกาหนดทิศทาง
การทางานที่ชดั เจน
17. ความขัดแย้ง-ความสามัคคี
18. ความยืดหยุน่ และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
19. มีระบบการติดตาม ประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ
20. มีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี
ในการบริ หารจัดการ

ญาณิ ศา บุญจิตร์ (2552)

น้ าทิพย์ วิภาวิน (2551)

มาตรฐาน สพท. พ.ศ. 2557 ของ สพฐ.

PMQAของ สานักงาน ก.พ.ร.

Arnold and Feldman (1986)

Smith (1982)

รายการ

Cambell and Others (1977)

แนวคิดของนักวิชาการ สถาบัน
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
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ตารางที่ 2 แสดงการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจยั เกี่ยวกับองค์ประกอบความสาเร็ จขององค์การ (ต่อ)

องค์ ประกอบความสาเร็จขององค์ การ
21. ภาพพจน์ขององค์การและด้านการพัฒนาองค์การ
22. การกระจายอานาจการตัดสิ นใจและการส่ งเสริ ม
การบริ หารจัดการอย่างมีส่วนร่ วม
23. การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
24. การจัดการระบบสารสนเทศ และการจัดการความรู้
และการพัฒนาสู่ องค์การแห่งการเรี ยนรู ้
25. การจัดการกระบวนการ
26. การบริ หารด้านงบประมาณและด้านการเงิน



ญาณิ ศา บุญจิตร์ (2552)

น้ าทิพย์ วิภาวิน (2551)

มาตรฐาน สพท. พ.ศ. 2557 ของ สพฐ.

PMQA ของ สานักงาน ก.พ.ร.

Arnold and Feldman (1986)

Smith (1982)

รายการ

Cambell and Others (1977)

แนวคิดของนักวิชาการ สถาบัน
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
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นิยามศัพท์เฉพาะของการวิจัย
การวิ จ ัย ครั้ งนี้ เพื่ อให้ เ ข้า ใจความหมายที่ ต รงกัน ผูว้ ิ จ ัย ได้ก าหนดนิ ย ามศัพ ท์เ ฉพาะ
ของการวิจยั ไว้ ดังนี้
รู ป แบบความสั มพั น ธ์ หมายถึ ง แนวคิ ด กระบวนการ ขั้ น ตอนการปฏิ บ ัติ ง าน
ตามมาตรฐานการควบคุ มภายในที่ เกี่ ยวข้องสัมพันธ์ กนั อย่างเป็ นระบบของสานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาที่ มี ผ ลคะแนนการปฏิ บ ัติ ง านสู ง ได้ แ ก่ 1. ด้ า นสภาพแวดล้ อ ม
ของการควบคุ ม 2. ด้านการประเมินความเสี่ ยง 3. ด้า นกิ จกรรมการควบคุ ม 4. ด้านสารสนเทศ
และการสื่ อสาร และ 5. ด้านการติดตามประเมินผล
การปฏิ บั ติ ง านตามมาตรฐานการควบคุ ม ภายในของส านั ก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ ก ษาที่ มี ผ ลคะแนนการปฏิ บั ติ ง านสู ง หมายถึ ง การปฏิ บ ัติ ง านตามขอบข่ า ย ภารกิ จ
ของกลุ่มและหน่วยในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงิ นแผ่นดิ น ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุ มภายใน พ.ศ.2544 ตามองค์ประกอบ 5 ด้าน
ได้แก่ 1. ด้า นสภาพแวดล้อมของการควบคุ ม 2. ด้า นการประเมิ น ความเสี่ ย ง 3. ด้า นกิ จกรรม
การควบคุม 4. ด้านสารสนเทศและการสื่ อสาร และ 5. ด้านการติดตามประเมินผล
ด้ านสภาพแวดล้ อมของการควบคุม (Control Environment Aspect) หมายถึงปั จจัย
ต่ า งๆซึ่ งร่ ว มกั น ส่ ง ผลให้ มี ก ารควบคุ ม ขึ้ นในส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ประกอบด้วย 1. ปรัชญาและรู ปแบบการทางานของผูบ้ ริ หาร 2. ความซื่ อสัตย์และจริ ยธรรม
ในการบริ ห ารและการปฏิ บ ัติ ง าน 3.โครงสร้ า งของหน่ ว ยงาน 4. การมอบอ านาจหน้า ที่
ความรั บ ผิดชอบ 5. นโยบายการบริ หารและการพัฒนาด้านบุ คลากร 6. กลไกการติดตาม
การตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน
ด้ านการประเมินความเสี่ ยง (Risk Assessment Aspect) หมายถึง กระบวนการที่ใช้
ในการระบุ แ ละวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การบรรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ าหมาย
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประกอบด้วย 1. วัตถุประสงค์ของการดาเนิ นงาน
ระดับหน่ วยงาน 2. วัตถุประสงค์ของการดาเนิ นงานระดับกิ จกรรมและโครงการ 3. การระบุ
ปัจจัยเสี่ ยง 4. การวิเคราะห์ความเสี่ ยง 5. การจัดลาดับความเสี่ ยง 6. การจัดการความเสี่ ยง
ด้ านกิจกรรมการควบคุม (Control Activities Aspect) หมายถึงนโยบายและวิธีการต่างๆ
ที่ฝ่ายบริ หารของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาหนดให้บุคลากรปฏิ บตั ิเพื่อลดหรื อ
ควบคุมความเสี่ ยงและได้มีการปฏิบตั ิ ประกอบด้วย 1. นโยบายและวิธีการปฏิบตั ิ 2. การกระจาย
อานาจความรับผิดชอบและการแบ่งแยกหน้าที่ 3. การสอบทานการดาเนินงาน 4. การควบคุมระบบ
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สารสนเทศและการประมวลผล 5. การควบคุ ม ทรั พ ย์สิ น ที่ มี ต ัว ตนและเอกสารหลัก ฐาน
6. การกาหนดดัชนีวดั ผลการดาเนินงาน
ด้ านสารสนเทศและการสื่ อสาร (Information and Communications Aspect) หมายถึง
ข้อมู ล ข่ า วสารต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วกับ การดาเนิ น งานของส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
และกระบวนการสื่ อสารประชาสั ม พันธ์ ท้ งั ภายในและภายนอกส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา ประกอบด้วย 1. ด้านสารสนเทศ 2. ด้านการสื่ อสาร
ด้ า นการติด ตามประเมิ นผล (Monitoring Aspect) หมายถึ ง กระบวนการประเมิ น
คุ ณภาพการปฏิ บ ตั ิ ง านและประเมิ นประสิ ท ธิ ผ ลของการควบคุ ม ภายในที่ วางไว้อย่า งต่ อเนื่ อง
และสม่ าเสมอทั้งในระดับกลุ่มและหน่ วย (ส่ วนงานย่อย) และระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา (หน่ วยรับตรวจ) ประกอบด้วย 1. การกาหนดผูร้ ับผิดชอบการติดตามประเมินผล
ในระหว่า งการปฏิ บ ตั ิ ง าน 2. การก าหนดหลัก เกณฑ์ก ารติ ดตามประเมิ นผลและการรายงาน
ในระหว่างการปฏิบตั ิงาน 3. การประเมินผลเป็ นรายครั้งตามขั้นตอนและกาหนดเวลา 4. การสรุ ป
และรายงานผลการประเมินตามขั้นตอนและกาหนดเวลา
ความสาเร็จของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาที่มีผลคะแนนการปฏิบัติงานสู ง
หมายถึง องค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านคุณภาพการให้บริ การ (Quality of Service Aspect)
2. ด้านประสิ ทธิ ผลขององค์การ (Effectiveness of Organization Aspect) 3. ด้านประสิ ทธิ ภาพการบริ หาร
และการจัดการศึกษา (Efficiency of Educational Administration Aspect) 4. ด้านการประยุกต์ใช้
นวัตกรรมเทคโนโลยีในการบริ หารจัดการ (Innovation and Technology of Administration
Aspect) 5. ด้านการพัฒนาบุคลากร (Personnel Development Aspect)
อิท ธิ พ ลทางตรง หมายถึ ง อิ ท ธิ พ ลของปั จ จัย เชิ ง สาเหตุ 1. ด้า นสภาพสิ่ ง แวดล้อ ม
ของการควบคุ ม 2. ด้านการประเมิ นความเสี่ ยง 3. ด้านกิ จกรรมการควบคุ ม 4. ด้านสารสนเทศ
และการสื่ อสาร และ 5. ด้านการติดตามประเมินผล ที่ส่งผลให้เกิ ดความสาเร็ จในการปฏิ บตั ิงาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่มีผลคะแนนการปฏิบตั ิงานสู ง
อิทธิพลรวม หมายถึ ง อิ ทธิ พลของปั จจัยเชิ งสาเหตุท้ งั หมดที่ ส่งผลให้เกิ ดความสาเร็ จ
ในการปฏิบตั ิงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่มีผลคะแนนการปฏิบตั ิงานสู ง
ส านั กงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึ กษา หมายถึ ง หน่ วยงานบริ หารการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน
ในสั ง กัด ส านัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน (สพฐ.) ที่ ก าหนดขึ้ น ตามประกาศ
ของกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ องการกาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็ นเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาซึ่ งกาหนดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทัว่ ประเทศ จานวน 183 เขต
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สานั กงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึ กษาที่มีผลคะแนนการปฏิบั ติงานสู ง หมายถึ ง
สานัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาที่ มี ผลคะแนนเฉลี่ ย รวมของการดาเนิ นงานตัวชี้ วดั
ตามแผนปฏิบตั ิราชการตามกลยุทธ์ซ่ ึ งรายงานผลผ่านระบบ ARS (Action plan Report System:
ระบบการรายงานผลการปฏิ บ ัติ ร าชการตามแผนปฏิ บ ัติ ร าชการประจ าปี ) ของส านัก งาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานสู ง กว่า หรื อ เท่ า กับ ค่ า คะแนนเฉลี่ ย รวมของทุ ก เขตพื้ น ที่
การศึกษา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2559
ผู้ บริ ห าร หมายถึ ง ผู ้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
รองผู ้อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาที่ ก ากั บ ดู แ ลกลุ่ ม อ านวยการ
ผูอ้ านวยการกลุ่มอานวยการ ผูอ้ านวยการกลุ่มบริ หารงานบุคคล ผูอ้ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ผูอ้ านวยการกลุ่ ม ส่ ง เสริ ม การจัด การศึ ก ษา ผู ้อ านวยการกลุ่ ม นิ เ ทศ ติ ด ตามและประเมิ น ผล
การจัดการศึ ก ษา ผูอ้ านวยการกลุ่ ม บริ ห ารงานการเงิ น และสิ น ทรั พ ย์ และผูอ้ านวยการหน่ ว ย
ตรวจสอบภายในของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่มีผลคะแนนการปฏิบตั ิงานสู ง
ผู้ ป ฏิ บั ติ หมายถึ ง บุ ค ลากรที่ รั บ ผิ ด ชอบงานควบคุ ม ภายในของกลุ่ ม อ านวยการ
กลุ่มบริ หารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่ งเสริ มการจัดการศึกษา และกลุ่มบริ หารงาน
การเงินและสิ นทรัพย์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่มีผลคะแนนการปฏิบตั ิงานสู ง
หน่ วยรั บตรวจ หมายถึ ง สานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาซึ่ งถือเป็ นองค์กร
หรื อหน่วยงานตามคานิ ยามในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิ นแผ่นดิ น (คตง.) ว่าด้วยการกาหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544
ส่ ว นงานย่ อ ย หมายถึ ง กลุ่ มและหน่ วย ทั้ง 7 กลุ่ ม ของส านัก งานเขตพื้นที่ การศึ ก ษา
ประถมศึกษา
หัว หน้ า ส่ วนงานย่ อ ย หมายถึ ง ผูอ้ านวยการกลุ่ ม และหน่ ว ยของส านัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึก ษา มี หน้า ที่ กาหนดหรื อออกแบบการควบคุ มภายในของกลุ่ มที่ รับผิดชอบ
ให้ ส อดคล้ อ งกับ การควบคุ ม ภายในที่ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาก าหนด
และสอบทานหรื อประเมินประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิงานภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่นามาใช้
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ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากการวิจัย
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่มีผลคะแนนการปฏิบตั ิงานสู ง ได้ทราบ
สภาพการปฏิ บ ัติ ง านที่ แ ท้จ ริ งตามองค์ ป ระกอบ 5 ด้า นของมาตรฐานการควบคุ ม ภายใน
และความสาเร็ จทั้ง 5 ด้านว่ามีการปฏิบตั ิงานที่มีประสิ ทธิ ภาพจริ งมากน้อย เพียงใด ซึ่ งสามารถใช้
เป็ นข้อมู ลสารสนเทศเพื่อส่ งเสริ ม สนับสนุ นและให้ความสาคัญ โดยนาไปวางแผนปฏิ บตั ิ การ
ประจาปี จัดทาโครงการและกิ จกรรมที่เกี่ ยวกับการดาเนิ นงานการควบคุ มภายในของหน่ วยงาน
ทั้ง ระดับ หน่ ว ยรั บ ตรวจและส่ ว นงานย่ อ ยและการบริ ห ารงานด้า นอื่ น ๆในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้อ ง
ให้มีประสิ ทธิ ภาพเกิดประสิ ทธิ ผลต่อหน่วยงานได้
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกแห่ ง สามารถใช้รูปแบบความสัมพันธ์
ของการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่ส่งผลต่อความสาเร็ จของสานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาที่ มี ผลคะแนนการปฏิ บ ัติง านสู ง เป็ นเครื่ องมื อ ในการแก้ไ ข ปรั บ ปรุ ง
และพัฒนา การจัดวางระบบการควบคุ มภายในและการติ ดตามประเมินผลการควบคุ มภายใน
ของหน่ วยงานให้เป็ นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อเป็ นปั จจัย
ที่ส่งผลให้การปฏิบตั ิงานตามภารกิจของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่กาหนดไว้
3. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิ การและหน่วยงานอื่นๆ ของทางราชการสามารถ
น าผลการวิ จ ัย ไปก าหนดนโยบายและแนวทางการปฏิ บ ัติ ง านให้ เ ป็ นไปตามมาตรฐาน
การควบคุ ม ภายในตามระเบี ย บคณะกรรมการตรวจเงิ นแผ่นดิ น ว่า ด้วยการก าหนดมาตรฐาน
การควบคุ ม ภายใน พ.ศ.2544 เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บ ัติ ง านตามภารกิ จ บรรลุ ต ามวัต ถุ ป ระสงค์
และเป้ าหมาย ส่ งผลให้เกิดความสาเร็ จต่อหน่วยงานได้

