บทที่ 1
บทนา
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้ว ยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ.2544 กาหนดให้การควบคุมภายในเป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่ห น่ว ยรับตรวจจัดให้ มีขึ้น
เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการดาเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
ด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของการด าเนิ น งาน การควบคุ ม ภายในจึ ง เป็ น เครื่ อ งมื อ
ด้านการบริหารจัดการ เป็นกลไกในการกากับดูแลกิจกรรมในหน่วยงาน เพื่อให้การดาเนินงาน
บรรลุตามเปูาหมาย คุ้มค่าระหว่างต้นทุน ผลผลิตและผลลัพธ์ และเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย
ข้อบังคับ และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

1. ความหมาย วัตถุประสงค์ และแนวคิดของการควบคุมภายใน
1.1 การควบคุม ภายใน หมายถึ ง กระบวนการที่ ผู้ ก ากั บ ดูแ ลฝุ ายบริ ห ารและบุค ลากร
ทุกระดับของหน่วยรับตรวจ กาหนดให้มีขึ้นเพื่อให้มีความมั่น ใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดาเนินงาน
จะบรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1.2 วัตถุประสงค์
(1) เพื่อให้การดาเนินงาน (Operation : O) การบริหารจัดการ การใช้ทรัพยากร ให้
เป็นไปย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การปูองกันหรือลดความ
ผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตของหน่วยรับตรวจ
(2) เพื่อให้การรายงานทางการเงิน (Financial : F) ที่จัดทาขึ้น สามารถใช้ภายใน
และภายนอกหน่วยรับตรวจ เป็นไปอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา
(3) เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
(Compliance : C) กับการดาเนินงานของหน่วยรับตรวจรวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการ
ปฏิบัติงานที่องค์กรได้กาหนดขึ้น
1.3 แนวคิดของการควบคุมภายใน
จากความหมายและวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึง
แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ดังนี้
(1) การควบคุ ม ภายในเป็ น กระบวนการที่ ร วมไว้ ห รื อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการ
ปฏิบัติงานตามปกติ การควบคุมภายในมิใช่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง และมิใช่ผลสุดท้ายของการ
กระทาแต่เป็น กระบวนการ (Process) ที่มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกาหนดไว้ในกระบวนการ
ปฏิบัติงาน (Built in) ประจาวันตามปกติของหน่วยรับตรวจ ดังนั้นฝุายบริหารจึงควรนาการควบคุม
ภายในมาใช้ โ ดยรวมเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของกระบวนการบริ ห ารงาน ได้ แ ก่ การวางแผน (Planning)
การดาเนินการ (Executing) และการติดตามผล (Monitoring)
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(2) การควบคุ ม ภายในเกิ ด ขึ้ น ได้ โ ดยบุ ค ลากรของหน่ ว ยรั บ ตรวจ บุ ค ลากร
ทุกระดับเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการให้ความสนับสนุนระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ
ให้ มีป ระสิ ท ธิ ผ ล ผู้ บ ริ ห ารเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการก าหนดและจัด ให้ มี ระบบการควบคุ มภายใน
ที่มีประสิทธิผล ด้วยการสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมการควบคุม กาหนดทิศทาง กลไกการควบคุม
และกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการติดตามผลการควบคุมภายใน ส่วนบุคลากรอื่นของหน่วยรับตรวจ
มีหน้าที่รับผิดชอบโดยการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ฝุายบริหารกาหนดขึ้น
(3) การควบคุมภายในให้ความมั่น ใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการปฏิบัติ งานจะ
บรรลุ ผ ลส าเร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ก าหนด ถึ ง แม้ ว่ า การควบคุ ม ภายในจะออกแบบไว้ ใ ห้ มี
ประสิทธิผลเพียงใดก็ตามก็ไมสามารถให้ความมั่นใจว่าจะทาให้การดาเนินงานบรรลุผลสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ ได้อย่างสมบูรณ์ตามที่ตั้งใจไว้ ทั้งนี้เพราะการควบคุมภายในมีข้อจากัด เช่น โอกาสที่
จะเกิดข้อผิดพลาดจากบุคลากร เนื่องจากความไม่ระมัดระวัง ไม่เข้าใจคาสั่ง หรือการใช้ดุลยพินิจ
ผิดพลาด การสมรู้ร่วมคิด การปฏิบัติผิดกฎหมาย ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ที่สาคัญที่สุด
คื อ การที่ ผู้ บ ริ ห ารหลี ก เลี่ ย งขั้ น ตอนของระบบการควบคุ ม ภายในหรื อ ใช้ อ านาจใน ทางที่ ผิ ด
นอกจากนี้การวางระบบการควบคุมภายในจะต้องคานึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกันว่า
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการควบคุมภายในจะคุ้มค่ากับต้นทุนที่เกิดขึ้น

2. องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
มาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนดมี 5 องค์ประกอบ ดังนี้
2.1 สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)
2.2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
2.3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
2.4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communications)
2.5 การติดตามประเมินผล (Monitoring)
องค์ป ระกอบทั้ง 5 ประการ มี ความเกี่ ยวเนื่อ งสั มพันธ์ กันโดยมีส ภาพแวดล้ อมของการ
ควบคุมเป็นรากฐานที่สาคัญขององค์ประกอบอื่น ๆ องค์ประกอบทั้ง 5 นี้เป็นสิ่งจาเป็นที่มีอยู่ในการ
ดาเนิ น งานตามภารกิจ ของหน่ ว ยรั บตรวจเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุ ผ ลส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของหน่วยรับตรวจ 3 ประการคือ
- การดาเนินงานเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
- รายงานทางการเงินน่าเชื่อถือ
- มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2.1 สภาพแวดล้อมของการควบคุม
“สภาพแวดล้อมของการควบคุม ” หมายถึง ปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งรวมกันส่งผลให้มีการ
ควบคุ ม ขึ้ น ในหน่ ว ยรั บ ตรวจ หรื อ ท าให้ ก ารควบคุ ม ที่ มี อ ยู่ ไ ด้ ผ ลดี ขึ้ น หรื อ ในทางตรงข้ า ม
สภาพแวดล้อมอาจทาให้การควบคุมย่อหย่อนลงได้
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ตัวอย่างปัจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน เช่น ปรัชญาและรูปแบบการ
ทางานของผู้ บ ริ ห าร ความซื่อสั ตย์และจริยธรรม ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร
โครงสร้ า งการจั ด องค์ ก ร การมอบอ านาจและหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ นโยบายและวิ ธี บ ริ ห าร
ด้านบุคลากร เป็นต้น
ในการดาเนินการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของการควบคุม ผู้กากับดูแล ฝ่ายบริหาร
และบุคลากรของหน่วยรับตรวจต้องสร้างบรรยากาศของการควบคุม เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อ
การควบคุ ม ภายใน โดยส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรทุ ก คนในหน่ ว ยรั บ ตรวจเกิ ด จิ ต ส านึ ก ที่ ดี ใ นการ
ปฏิบัติ งานในความรั บผิด ชอบ และตระหนักถึงความจาเป็น และความสาคัญของการควบคุม
ภายใน รวมทั้งดารงรักษาไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดี
2.2 การประเมินความเสี่ยง
“ความเสี่ยง” หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความ
สูญเปล่า หรื อเหตุการณ์ซึ่งไม่พึงประสงค์ที่ทาให้ งานไม่ประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายที่กาหนด
“การประเมินความเสี่ยง” หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุและการวิเคราะห์ความ
เสี่ ย งที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องหน่ ว ยรั บ ตรวจ รวมทั้ ง การก าหนดแนวทาง
ที่จาเป็นต้องใช้ในการควบคุมความเสี่ยง หรือการบริหารความเสี่ยง
ในการด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การประเมิ น ความเสี่ ย ง ฝ่ า ยบริ ห ารต้ อ งประเมิ น
ความเสี่ ย งทั้ ง ปั จ จั ย ภายในและภายนอกที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การบรรลุ วั ต ถุ ประสงค์ ข อง
หน่วยรับตรวจอย่างเพียงพอและเหมาะสม
2.3 กิจกรรมการควบคุม
“กิจกรรมการควบคุม ” หมายถึง นโยบายและวิธีการต่าง ๆ ที่ฝุายบริหารกาหนดให้
บุคลากรของหน่วยรับตรวจปฏิบัติเพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยง และได้รับการสนองตอบโดยมีการ
ปฏิบัติตาม
ตั ว อย่ า งกิ จ กรรมการควบคุ ม เช่ น การสอบทานงาน การดู แ ลปู อ งกั น ทรั พ ย์ สิ น
การแบ่งแยกหน้าที่งาน เป็นต้น
ในการด าเนิน การเกี่ ยวกับกิ จกรรมการควบคุ ม ฝ่า ยบริ หารต้อ งจั ดให้มีกิ จกรรม
การควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาด
ที่อาจเกิดขึ้นและให้สามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน สาหรับกิจกรรม
การควบคุ ม ในเบื้ อ งตน จะต้ อ งแบ่ ง แยกหน้ า ที่ ง าน ภายในหน่ ว ยรั บ ตรวจอย่ า งเหมาะสม
ไม่มอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานที่สาคัญหรืองานที่เสี่ยง
ต่อความเสียหายตั้งต้นจนจบ แต่ถ้ามีความจาเป็นให้กาหนดกิจกรรมการควบคุมอื่นที่เหมาะสม
ทดแทน
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2.4 สารสนเทศและการสื่อสาร
“สารสนเทศ” หมายถึง ข้อมูลข่าวสารทางการเงิน และข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ เกี่ยวกับการ
ดาเนินงานของหน่วยรับตรวจไม่ว่าเป็นข้อมูลจากแหล่งภายในหรือภายนอก
ในการด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ สารสนเทศและการสื่ อ สาร ฝ่ า ยบริ ห ารต้ อ งจั ด ให้ มี
สารสนเทศอย่างเพียงพอและสื่อสารให้ฝ่ายบริหารและบุคลากรอื่น ๆ ที่เหมาะสมทั้งภายในและ
ภายนอก หน่วยรับตรวจซึ่งจาเป็นต้องใช้สารสนเทศนั้นในรูปแบบที่เหมาะสมและทันเวลา
2.5 การติดตามประเมินผล
“การติดตามประเมินผล” หมายถึง กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานและ
ประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายใน ที่วางไว้อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ โดยการติดตามผล
ในระหว่ า งการปฏิ บั ติ ง าน (Ongoing Monitoring) และการประเมิ น ผลรายครั้ ง (Separate
Evaluation) ซึ่งแยกเป็นการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self Assessment) เช่น
การประเมินการควบคุมโดยกลุ่มผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานนั้น ๆ และการประเมินการควบคุมอย่าง
อิสระ (Independent Assessment) เช่น การประเมินโดยผู้ตรวจสอบภายใน การประเมินผล
การควบคุมภายในโดยผู้ตรวจสอบภายนอก เป็นต้น
ในการดาเนินการเกี่ยวกับการติดตามประเมินผล ฝ่ายบริหารต้องจัดให้มีการติดตาม
ประเมิ น ผล โดยการติ ด ตามผลในระหว่ า งการปฏิ บั ติ ง าน และการประเมิ น ผลเป็ น รายครั้ ง
อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ เพื่อให้ความมั่นใจว่า
- ระบบการควบคุมภายในที่วางไว้เ พียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิ ภ าพและมีการ
ปฏิบัติจริง
- การควบคุมภายในดาเนินไปอย่างมีประสิทธิผล
- ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานอื่น ๆ ได้รั บการปรับปรุ งแก้ไ ข
อย่างเหมาะสมและทันเวลา
- การควบคุ ม ภายในได้ รั บ การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป

3. นิยามศัพท์
หน่วยรับตรวจ หมายความว่า
(1) กระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นที่มีฐานะเป็นกระทรวง
ทบวง หรือกรม
(2) หน่วยงานของราชการส่วนภูมิภาค
(3) หน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่น
(4) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือตามกฎหมายอื่น
(5) หน่วยงานอื่นของรัฐ
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(6) หน่ ว ยงานที่ ไ ด้ รั บ เงิ น อุ ด หนุ น หรื อ กิ จ การที่ ไ ด้ รั บ เงิ น หรื อ ทรั พ ย์ สิ น ลงทุ น จาก
หน่วยรับตรวจตาม (1) (2) (3) (4) หรือ (5)
(7) หน่ ว ยงานอื่ น ใดหรื อ กิ จ การที่ ไ ด้ รั บ เงิ น อุ ด หนุ น จากรั ฐ ที่ มี ก ฎหมายก าหนดให้
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบ
ส่วนงานย่อย หมายความว่า ส่วนงานภายในหน่วยรับตรวจ ซึ่งอาจใช้ชื่อ “กิจกรรม”
หรืออาจเรียกชื่ออย่างอื่น เช่น สานัก กอง ฝุาย หรือแผนกที่ย่อยมาจากหน่วยรับตรวจทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ลักษณะโครงสร้าง
สาหรับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ส่วนงานย่อยในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา คือ กลุ่ม/หน่วย และส่วนงานย่อยในสถานศึกษา คือ งานบริหารวิชาการ งานบริหาร
งบประมาณ งานบริหารงานบุคคล และงานบริหารทั่วไป
หัวหน้าส่วนงานย่อย หมายความว่า ตาแหน่งสูงสุดของส่วนงานย่อย ที่ทาหน้าที่บริหาร
หรือควบคุมงานของส่วนงานย่อย
ผู้กากับดูแล หมายความว่า บุคคลหรือคณะบุคคลผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการกากับดูแล
หรือบังคับบัญชาผู้รับตรวจหรือหน่วยรับตรวจ
ผู้รับตรวจ หมายความว่า หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้บริหารองค์กร
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ หรือการบริหารของหน่วยรับตรวจ
ฝ่ายบริหาร หมายความว่า ผู้รับตรวจ หรือผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงานรับตรวจ
ผู้ตรวจสอบภายใน หมายความว่า ผู้ดารงตาแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานรับตรวจ
หรื อดารงตาแหน่ งผู้ ตรวจสอบภายในของหน่ว ยงานรับตรวจ หรือดารงตาแหน่งอื่นที่ทาหน้าที่
เช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายใน
การควบคุมภายใน หมายความว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กากับดูแล ฝุายบริหารและ
บุคลากรของหน่วยรับตรวจจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดาเนินงาน
ของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ของการดาเนินงานซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การปูองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย
การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
รายงานประจาปี หมายความว่า รายงานการควบคุมภายในที่ผู้รับตรวจ ต้องรายงานต่อ
ผู้กากับดูแล คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุม
ภายใน โดยมีรายละเอียดประกอบการรายงาน ดังนี้
(1) ทาความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในหน่วยรับตรวจ ที่ใช้อยู่มีมาตรฐานตามระเบียบนี้
หรือไม่
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(2) รายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
ในการบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่กาหนด รวมทั้งข้อมูลสรุปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายใน ประกอบด้วย
(ก) สภาพแวดล้อมของการควบคุม
(ข) การประเมินความเสี่ยง
(ค) กิจกรมการควบคุม
(ง) สารสนเทศและการสื่อสาร
(จ) การติดตามประเมินผล
(3) จุดอ่อนของระบบการควบคุมภายใน พร้อมข้อเสนอแนะ และแผนการปรับปรุง
ระบบการควบคุมภายใน

4. วัตถุประสงค์ของคู่มือ
1. เพื่อให้บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ได้ศึกษา
การดาเนินงานระบบควบคุมภายในได้ด้วยตนเอง
2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจและสามารถ
นาคู่มือไปใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานระบบการควบคุมภายใน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สาหรับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาได้ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพ
2. ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องสามารถนาผลไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผน ปรับปรุง
แก้ไข และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
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บทที่ 2
รูปแบบรายงานการควบคุมภายใน
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
2544 ข้อ 5 ให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายใน
ตามระเบียบนี้ และข้อ 6 ให้ผู้รับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวัน
นับจากวันสิ้นปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน ซึ่งจะมีรูปแบบรายงานและขั้นตอนกาหนดไว้ จึงถือเป็น
อ านาจหน้ า ที่ ต ามกฎหมาย ของผู้ รั บ ผิ ด ชอบทั้ ง ฝุ า ยบริ ห ารและบุ ค ลากรผู้ ป ฏิ บั ติ ง านทุ ก คน
ในหน่ ว ยงานต้องร่ ว มมือ ร่ ว มใจกันดาเนินงานการควบคุมภายใน ให้ เกิดผลตามเปูาหมายและ
วัตถุประสงค์
แบบฟอร์มและรูปแบบการจัดทารายงานตามระเบียบฯ ข้อ 6
1. ระดับหน่วยรับตรวจ มีรายงาน 4 แบบ คือ (หน้า 10 – 18)
1.1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน – แบบ ปอ.1
เป็ นการรั บรองการควบคุมภายใน เพื่อให้ ความเห็นว่าระบบการควบคุมภายใน
ที่ ใ ช้ อ ยู่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล และมี ค วามเพี ย งพอที่ จ ะสนั บ สนุ น การด าเนิ น งานให้ บ รรลุ ผ ลส าเร็ จ
ตามวัตถุประสงค์ หรือไม่ เพียงใด
1.2 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน – แบบ ปอ.2
เป็นการสรุปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน จากการ
ประเมินกิจกรรมต่าง ๆ
1.3 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน – แบบ ปอ.3
เพื่ อ น าเสนอจุ ด อ่ อ นของระบบการควบคุ ม ภายในหรื อ ความเสี่ ย งที่ ยั ง มี อ ยู่
พร้อมแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน จากการประเมินระดับส่วนงานย่อยตามแบบ ปย.2
1.4 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน – แบบ
ติดตาม ปอ.3 ( สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดให้จัดทาแบบติดตาม ปอ.3
เพิ่มเติมจากรูปแบบที่สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด เพื่อใช้ในการติดตามผลการดาเนินงาน
จากแบบ ปอ.3 )
เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ว่าสามารถ
ดาเนิ น การตามแผนการปรั บ ปรุ งที่ได้ว างไว้ หรือไม่ และการดาเนินงานบรรลุ วัตถุประสงค์และ
เปูาหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ เพียงใด
2. ระดับส่วนงานย่อย มีรายงาน 3 แบบ คือ (หน้า 20 – 27)
2.1 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน – แบบ ปย.1
เพื่ อ น าเสนอผลการประเมิ น แต่ ล ะองค์ ป ระกอบของการควบคุ ม ภายใน
ของส่วนงานย่อย
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2.2 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน – แบบ ปย.2
เพื่อบันทึกกระบวนการในการประเมินผลการควบคุมภายใน ระบุการควบคุมที่มีอยู่
การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การควบคุมภายในที่ต้องปรับปรุงและผู้รับผิดชอบ
2.3 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน –
แบบติดตามปย.2 ( สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดให้จัดทาแบบติดตาม
ปย.2 เพิ่ ม เติ ม จากรู ป แบบที่ ส านั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ก าหนด เพื่ อ ใช้ ในการติด ตามผล
การดาเนินงาน จากแบบ ปย.2 )
เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ว่าสามารถ
ดาเนิ น การตามแผนการปรั บ ปรุ งที่ได้ว างไว้ หรือไม่ และการดาเนินงานบรรลุ วัตถุประสงค์และ
เปูาหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ เพียงใด
3. ผู้ตรวจสอบภายใน (หน้า 29 -31)
รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของผู้ตรวจสอบภายใน –
แบบ ปส. (สาหรับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
เ พื่ อ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ส อ บ ท า น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ร ะ บ บ ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น
ของหน่วยรับตรวจ (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา) ว่าดาเนินการตามวิธีการที่หน่วยงานกาหนด
หรื อ ไม่ เพี ย งใด พร้ อ มข้ อ เสนอแนะ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง การควบคุ ม ภายใน ให้ มี ค วามเพี ย งพอและ
มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
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รูปแบบรายงานระดับหน่วยรับตรวจ
และคาอธิบายรายงาน
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แบบ ปอ.1
(1) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
( กรณีไม่พบจุดอ่อนที่มีนัยสาคัญ )
เรียน ................................(2)...................................................
(3)
( ชื่อหน่วยรับตรวจ )
ได้ประเมินผลการควบคุมภายใน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. ................... ด้วยวิธี การที่
( ชื่อหน่วยรับ
ตรวจ )
กาหนดโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า
การดาเนิ น งานจะบรรลุ วัตถุป ระสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านประสิ ทธิผ ลและประสิ ทธิภ าพ
ของการด าเนิ น งานและการใช้ ท รั พ ยากร ซึ่ ง รวมถึ ง การดู แ ลทรั พ ย์ สิ น การปู อ งกั น หรื อ ลด
ความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้
ของรายงานทางการเงิน และการด าเนิ นงานด้านการปฏิบั ติตามกฎหมาย ระเบี ยบ ข้อ บังคั บ
มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝุายบริหาร
(4) จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของ ( ชื่อหน่วยรับตรวจ )
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. ........ เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กาหนด
ไว้ มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก

ลายมือชื่อ.....................(5)..................
(....ชื่อหัวหน้าหน่วยรับตรวจ..... )
ตาแหน่ง......................................................
วันที่.............เดือน..................... พ.ศ. ..............
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แบบ ปอ.1
(1) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
( กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยสาคัญ )
เรียน ...........................(2)............................................................
(3)
( ชื่อหน่วยรับตรวจ )
ได้ประเมินผลการควบคุมภายใน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ........... เดือน................ พ.ศ. ........... ด้วยวิธีการที่
( ชื่อหน่วย
รั บ ตรวจ )
ก าหนดโดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ สร้ างความมั่ น ใจอย่ า งสมเหตุ ส มผลว่ า
การดาเนิ นงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านประสิทธิผ ลและประสิ ทธิภาพ
ของการดาเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลทรัพย์สิน การปูองกันหรือลดความ
ผิดพลาด ความเสี ย หาย การรั่ ว ไหล การสิ้ นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของ
รายงานทางการเงิ น และการด าเนิ น งานด้ า นการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ
มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝุายบริหาร
(4)จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของ.......(ชื่อหน่วยรับ
ตรวจ)...................สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่...........เดือน.........................พ.ศ. ...............เป็นไปตามระบบ
การควบคุมภายในที่กาหนดไว้มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ตามที่
กล่าวในวรรคแรก
อนึ่ง การควบคุมภายในยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสาคัญ ดังนี้
1. ………………………………………………………...………………………..................................
……………………………………………………………………………………………....……………....................................
............................................................................................................................... ...............................
2. …………………….………………………………………………………….…..............................
……………………………………………………………………………………………....……………..................................
...............................................................................................................................................

ลายมือชื่อ........................(5).....................
(.....ชื่อหัวหน้าหน่วยรับตรวจ..........)
ตาแหน่ง......................................................
วันที่...........เดือน......................พ.ศ. ................
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คาอธิบายรายงานแบบ ปอ.1
1. ชื่อรายงาน หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
2. ผูร้ ับรายงาน
2.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ผู้รับรายงาน ได้แก่
ผู้อานวยการสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 14 นครศรีธรรมราช, เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้น ฐานและคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ(ค.ต.ป.) ประจา
กระทรวงศึกษาธิการ
2.2 สถานศึกษา ผู้รับรายงาน ได้แก่ ผู้อานวยการสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ภูมิภาคที่ 14 นครศรีธรรมราช และผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง
เขต 2
3. วรรคแรก
- ระบุชื่อหน่วยรับตรวจและงวดเวลาของการประเมินระบบการควบคุมภายใน
- ระบุขอบเขตของการประเมินการควบคุมภายในตามที่หน่วยรับตรวจกาหนด
4. วรรคสอง
- สรุปผลการประเมินระบบการควบคุมภายในว่าเป็นไปตามที่หน่วยรับตรวจกาหนด
มีความเพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในหรือไม่
5. ผู้รายงาน
5.1 ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพั ท ลุ ง เขต 2 ผู้ ร ายงาน ได้ แ ก่
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 พร้อมทั้งระบุตาแหน่งและ
วันที่รายงาน
5.2 สถานศึกษา ผู้รายงาน ได้แก่ ผู้อานวยการโรงเรียน พร้อมทั้งระบุตาแหน่งและ
วันที่รายงาน
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แบบ ปอ.2
(1) ชื่อหน่วยรับตรวจ
(2) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
(3) ณ วันที่.......... เดือน.......................พ.ศ. ...........
(4) องค์ประกอบการควบคุมภายใน
(5) ผลการประเมิน / ข้อสรุป
(1)
(2)
1. สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน
1.1 .................................................................
1.2 ................................................................
ฯลฯ
2. การประเมินความเสี่ยง
2.1 ..................................................................
2.2 .................................................................
ฯลฯ
3. กิจกรรมการควบคุม
3.1 ...............................................................
3.2 .................................................................
ฯลฯ
4. สารสนเทศและการสื่อสาร
4.1 .................................................................
4.2 ..................................................................
ฯลฯ
5. การติดตามประเมินผล
5.1 ...................................................................
5.2 ................................................................
ฯลฯ
(6) ผลการประเมินโดยรวม
............................................................................................................................. ..............
...................................…………………………………………………………………………………………………...............
............................................................................................................................. ..................................
ชื่อผู้รายงาน............. (7).....................
(..ชื่อหัวหน้าหน่วยรับตรวจ.)
ตาแหน่ง...........................................................
วันที่...........เดือน.................พ.ศ. ............
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คาอธิบายรายงาน แบบ ปอ.2
1. ชื่อหน่วยรับตรวจ
2. ชื่อรายงาน รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
3. งวดรายงาน
- ระบุวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาในการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
4. คอลัมน์ (1) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
- ระบุข้อมูลสรุปการควบคุมภายในของแต่ละองค์ประกอบ
5. คอลัมน์ (2) ผลการประเมิน / ข้อสรุป
- ระบุผลการประเมิน / ข้อสรุปของแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในพร้อม
จุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
6. สรุปผลการประเมินโดยรวมขององค์ประกอบของการควบคุมภายใน
7. ชื่อผู้รายงาน
7.1 ส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุ ง เขต 2 ชื่อผู้ รายงาน ได้แก่
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 พร้อมทั้งระบุตาแหน่งและ
วันที่รายงาน
7.2 สถานศึกษา ชื่อผู้รายงาน ได้แก่ ผู้อานวยการโรงเรียน พร้อมทั้งระบุตาแหน่งและ
วันที่รายงาน
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แบบ ปอ. 3
ชื่อหน่วยงาน ..............(1)............................
(2) รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
(3) ณ วันที่.............. เดือน........................พ.ศ. ...................
(4) กระบวนการปฏิบัติงาน (5) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (6)งวด/เวลาที่
(7)การปรับปรุงการควบคุม
/ โครงการ / กิจกรรม /
พบจุดอ่อน
ด้านของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงค์ของ
การควบคุม
(1)
(2)
(3)
(4)

(8)กาหนดเสร็จ /
ผู้รับผิดชอบ

(9)หมายเหตุ

(5)

(6)

ชื่อผู้รายงาน..................(10).....................................
( ....ชื่อหัวหน้าหน่วยรับตรวจ.......)
ตาแหน่ง................................................................
วันที่................/.............................../.................
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คาอธิบายรายงาน แบบ ปอ.3
1. ชื่อหน่วยรับตรวจ
2. ชื่อรายงาน รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
3. งวดรายงาน
- ระบุวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาของแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
4. คอลัมน์ (1) กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ และวัตถุประสงค์ของการควบคุม
- ระบุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมหรือด้านของงานที่กาลังประเมิน ถ้าเป็นกระบวนการ
ปฏิบัติงานหรือโครงการนั้น รวมทั้งวัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอนหลัก ทั้งนี้ หนึ่งกิจกรรม / ด้าน
ของงาน / ขั้นตอนการปฏิบัติงานอาจมีได้หลายวัตถุประสงค์
5. คอลัมน์ (2) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
- ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ โดยสรุปมาจาก แบบ ปย.2 คอลัมน์ (4)
6. คอลัมน์ (3) งวด / เวลาที่พบจุดอ่อน
- ระบุงวด / เวลาที่พบหรือทราบความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ตามที่ระบุในคอลัมน์ (2)
7. คอลัมน์ (4) การปรับปรุงการควบคุม
- ระบุการปรับปรุงการควบคุม เพื่อปูองกันหรือลดความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ โดยสรุปผล
มาจาก แบบ ปย.2 คอลัมน์ (5)
8. คอลัมน์ (5) กาหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
- ระบุผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปรับปรุง และวันที่ดาเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ
9. คอลัมน์ (6) หมายเหตุ
- ระบุข้อมูลอื่นที่ต้องการแจ้งให้ทราบ เช่น วิธีดาเนินการ และเอกสารหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้อง
10. ชื่อผู้รายงาน
10.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ชื่อผู้รายงาน ได้แก่
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 พร้อมทั้งระบุตาแหน่งและ
วันที่รายงาน
10.2 สถานศึกษา ชื่อผู้รายงาน ได้แก่ ผู้อานวยการโรงเรียน พร้อมทั้งระบุตาแหน่งและ
วันที่รายงาน
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แบบติดตาม ปอ. 3

(4)กระบวนการปฏิบัติงาน /
โครงการ / กิจกรรม /
ด้านของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงค์ของ
การควบคุม
(1)

ชื่อหน่วยงาน..........................(1)........................................................
(2) รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
(3) ณ วันที่....................เดือน............................พ.ศ. .................
(5)ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
(6)งวด / เวลาที่พบ
(7)การปรับปรุงการ
(8)กาหนดเสร็จ/
จุดอ่อน
ควบคุม
ผู้รับผิดชอบ

(2)

(3)

(4)

(9)วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมิน/
ข้อคิดเห็น
(6)

(5)

ชื่อผู้รายงาน.....................(10).....................
(.....................................................)
ตาแหน่ง...........................................................
วันที่...........เดือน.................พ.ศ. ..............
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คาอธิบ ายรายงาน แบบติด ตาม ปอ.3 (สพฐ.ได้ กาหนดให้ จัดท าแบบติ ดตาม ปอ.3
เพิ่มเติมจาก สตง. )
1. ชื่อหน่วยรับตรวจ
2. ชื่อรายงาน รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
3. งวดรายงาน
- ระบุวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาของแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
4. คอลัมน์ (1) กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการและวัตถุประสงค์ของการควบคุม
- ระบุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมหรือด้านของงานที่กาลังประเมิน ถ้าเป็นกระบวนการ
ปฏิบัติงาหรือโครงการนั้น รวมทั้งวัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอนหลัก ทั้งนี้ หนึ่งกิจกรรม / ด้าน
ของงาน / ขั้นตอนการปฏิบัติงานอาจมีได้หลายวัตถุประสงค์
5. คอลัมน์ (2) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
- ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ โดยสรุปมาจาก แบบ ปย.2 คอลัมน์ (4)
6. คอลัมน์ (3) งวด / เวลาที่พบจุดอ่อน
- ระบุงวด / เวลาที่พบหรือทราบความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ตามที่ระบุในคอลัมน์ (2)
7. คอลัมน์ (4) การปรับปรุงการควบคุม
- ระบุการปรับปรุงการควบคุม เพื่อปูองกันหรือลดความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ โดยสรุปผล
มาจากแบบ ปย.2 คอลัมน์ (5)
8. คอลัมน์ (5) กาหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
- ระบุผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปรับปรุง และวันที่ดาเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ
9. คอลัมน์ (6)
- ระบุวิธีการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในว่ามีวิธีการ
ติดตามผลอย่ างไร และต้องสรุ ปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น ลงไปในช่องนี้ และให้สรุปผลการ
ดาเนินการว่าสามารถลดจุดอ่อนของการควบคุมได้อย่างไร ให้ระบุสาเหตุปัญหาและอุปสรรคที่ไม่ได้
ดาเนินการ หากดาเนินการแล้วให้รายงานความคืบหน้าของการดาเนินการ ไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ตามที่ตั้งไว้ว่าเป็นเพราะสาเหตุใด
10. ชื่อผู้รายงาน
10.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ชื่อผู้รายงาน ได้แก่
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 พร้อมทั้งระบุตาแหน่งและ
วันที่รายงาน
10.2 สถานศึกษา ชื่อผู้รายงานได้แก่ ผู้อานวยการโรงเรียน พร้อมทั้งระบุตาแหน่งและ
วันที่รายงาน
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รูปแบบรายงานระดับส่วนงานย่อย
และคาอธิบายรายงาน
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แบบ ปย.1
ชื่อส่วนงานย่อย…………(1)……………..
(2) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
(3) ณ วันที่.......... เดือน.......................พ.ศ. ...........
(4) องค์ประกอบการควบคุมภายใน
(5) ผลการประเมิน / ข้อสรุป
(1)
(2)
1. สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน
1.1 ...........................................................
1.2 ............................................................
ฯลฯ
2. การประเมินความเสี่ยง
2.1 ...............................................................
2.2 .............................................................
ฯลฯ
3. กิจกรรมการควบคุม
3.1 ...............................................................
3.2 ............................................................
ฯลฯ
4. สารสนเทศและการสื่อสาร
4.1 ..............................................................
4.2 ............................................................
ฯลฯ
5. การติดตามประเมินผล
5.1 ................................................................
5.2 ................................................................
ฯลฯ
(7) ผลการประเมินโดยรวม..........................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………….................................
......................................................................................................................... ........................
ชื่อผู้รายงาน............. (7).....................
(............................................)
ตาแหน่ง...........................................................
วันที่...........เดือน.................พ.ศ. ...........
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คาอธิบายรายงาน แบบ ปย.1
1. ชื่อส่วนงานย่อย
2. ชือ่ รายงาน รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
3. งวดรายงาน
- ระบุวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาในการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
4. คอลัมน์ (1) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
- ระบุข้อมูลสรุปการควบคุมภายในของแต่ละองค์ประกอบ
5. คอลัมน์ (2) ผลการประเมิน / ข้อสรุป
- ระบุผลการประเมิน / ข้อสรุปของแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในพร้อม
จุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
6. สรุปผลการประเมินโดยรวมขององค์ประกอบของการควบคุมภายใน
7. ชื่อผู้รายงาน
7.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ชื่อผู้รายงาน ได้แก่
ผู้อานวยการกลุ่ม / หน่วย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 พร้อ มทั้ง
ระบุตาแหน่งและวันที่รายงาน
7.2 สถานศึ ก ษา ชื่ อ ผู้ ร ายงาน ได้ แ ก่ หั ว หน้ า งานบริ ห ารวิ ช าการ / งานบริ ห าร
งบประมาณ / งานบริหารบุคคล / งานบริหารทั่วไป ของโรงเรียน พร้อมทั้งระบุตาแหน่งและวันที่
รายงาน
ชื่อผู้รายงาน.........................................
(ชื่อหัวหน้าส่วนงานย่อย)
ตาแหน่ง...................................................
วันที่.......เดือน..................พ.ศ.........
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แบบ ปย. 2

(4)กระบวนการปฏิบัติงาน
/ โครงการ / กิจกรรม /
ด้านของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงค์ของ
การควบคุม
(1)

ชื่อส่วนงานย่อย ................(1)..............................
(2) รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
(3) สาหรับปีสิ้นสุดวันที่.............. เดือน........................พ.ศ. ...................
(5)การควบคุม
(6)การประเมินผล
(7)ความเสี่ยงที่
(8)การปรับปรุง
ที่มอี ยู่
การควบคุม
ยังมีอยู่
การควบคุม

(2)

(3)

(4)

(5)

(9)กาหนดเสร็จ /
ผู้รับผิดชอบ

(10)หมายเหตุ

(6)

(7)

ชื่อผู้รายงาน.....................(11)...................................
(...... ชื่อหัวหน้าส่วนงานย่อย..........)
ตาแหน่ง....................................................................
วันที่.............../......................./......................
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คาอธิบายรายงาน แบบ ปย.2
1. ชื่อส่วนงานย่อย
2. ชือ่ รายงาน รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
3. งวดรายงาน
- ระบุสาหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.......…. ( กรณีรายงานตาม
ปีงบประมาณ)
4. คอลัมน์ (1) กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการและวัตถุประสงค์ของการควบคุม
- ระบุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมหรือด้านของงานที่กาลังประเมิน ถ้าเป็นกระบวนการ
ปฏิ บั ติ ง านหรื อ โครงการให้ ร ะบุ ที่ ส าคั ญ ของกระบวนการปฏิ บั ติ ง านหรื อ โครงการนั้ น รวมทั้ ง
วัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอน ทั้งนี้ หนึ่งกิจกรรม / ด้านของงาน / ขั้นตอนการปฏิบัติงาน อาจมี
ได้หลายวัตถุประสงค์
5. คอลัมน์ (2) การควบคุมที่มีอยู่
- สรุปขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงาน/นโยบาย/กฎเกณฑ์ที่ใช้ปฏิบัติอยู่สาหรับกิจกรรมต่าง ๆ
6. คอลัมน์ (3) การประเมินผลการควบคุม
- ประเมินว่าการควบคุมที่มีอยู่ตามคอลัมน์ (2) เพียงพอและมีประสิทธิผลหรือไม่
โดยตอบคาถามต่อไปนี้
- การกาหนด / สั่งอย่างเป็นทางการให้ปฏิบัติตามการควบคุมหรือไม่
- มีการปฏิบัติจริงตามการควบคุมหรือไม่
- ถ้ามีการปฏิบัติจริง การควบคุมช่วยให้งานส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่
กาหนดหรือไม่
- ประโยชน์ที่ได้รับ คุ้มค่ากับต้นทุนของการควบคุมหรือไม่
7. คอลัมน์ (4) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
- ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ที่มีผลกระทบต่อความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน คือ
- ด้านการดาเนินงาน ( Operation ) = O
- ด้ า นความถู ก ต้ อ งเชื่ อ ถื อ ได้ ข องรายงานทางการเ งิ น (Financial
Reporting) = F
- ด้ า น ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม ก ฎ ห ม า ย ร ะ เ บี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ฯ ล ฯ
(Compliance ) = C
8. คอลัมน์ (5) การปรับปรุงการควบคุม
- เสนอแนะการปรับปรุงการควบคุมเพื่อปูองกันหรือลดความเสี่ยงตามคอลัมน์ (4)
9. คอลัมน์ (6) กาหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
- ระบุผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปรับปรุง และวันที่ดาเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ
10. คอลัมน์ (7) หมายเหตุ
- ระบุข้อมูลอื่นที่ต้องการแจ้งให้ทราบ เช่น วิธีดาเนินการและเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง
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11. ชื่อผู้รายงาน ตาแหน่งและวันที่
- ระบุชื่อหัวหน้าส่วนงานย่อย ซึ่งรับผิดชอบในการจัดทา พร้อมทั้งตาแหน่งและลง
วันที่ เดือน ปี พ.ศ. ที่จัดทาเสร็จสิ้น
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ชื่อส่วนงานย่อย ................(1)..............................
(2) รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
(3) ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
(4)กระบวนการปฏิบัติงาน
/ โครงการ / กิจกรรม /
ด้านของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงค์ของ
การควบคุม
(1)

(5)การควบคุม
ทีม่ ีอยู่

(6)การประเมินผล
การควบคุม

(7)ความเสี่ยงที่
ยังมีอยู่

(8)การปรับปรุง
การควบคุม

(9)กาหนด
เสร็จ /
ผู้รับผิดชอบ

แบบติดตาม ปย.2
(10) วิธีการติดตาม
และสรุปผล
การประเมิน/
ข้อคิดเห็น

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

ชื่อผู้รายงาน.....................(11)...................................
(...... ชื่อหัวหน้าส่วนงานย่อย..........)
ตาแหน่ง....................................................................
วันที่.............../......................./.................
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คาอธิบายรายงาน แบบติดตาม ปย.2
1. ชื่อส่วนงานย่อย
2. ชื่อรายงาน รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
3. งวดรายงาน
- ระบุสาหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.......…. ( กรณีรายงานตาม
ปีงบประมาณ)
4. คอลัมน์ (1) กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการและวัตถุประสงค์ของการควบคุม
- ระบุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมหรือด้านของงานที่กาลังประเมิน ถ้าเป็นกระบวนการ
ปฏิ บั ติ ง านหรื อ โครงการให้ ร ะบุ ที่ ส าคั ญ ของกระบวนการปฏิ บั ติ ง านหรื อ โครงการนั้ น รวมทั้ ง
วัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอน ทั้ง นี้ หนึ่งกิจกรรม / ด้านของงาน / ขั้นตอนการปฏิบัติงาน อาจมี
ได้หลายวัตถุประสงค์
5. คอลัมน์ (2) การควบคุมที่มีอยู่
- สรุปขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงาน/นโยบาย/กฎเกณฑ์ที่ใช้ปฏิบัติอยู่สาหรับกิจกรรมต่าง ๆ
6. คอลัมน์ (3) การประเมินผลการควบคุม
- ประเมินว่าการควบคุมที่มีอยู่ตามคอลัมน์ (2) เพียงพอและมีประสิทธิผลหรือไม่
โดยตอบคาถามต่อไปนี้
- การกาหนด / สั่งอย่างเป็นทางการให้ปฏิบัติตามการควบคุมหรือไม่
- มีการปฏิบัติจริงตามการควบคุมหรือไม่
- ถ้ามีการปฏิบัติจริง การควบคุมช่วยให้งานส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่
กาหนดหรือไม่
- ประโยชน์ที่ได้รับ คุ้มค่ากับต้นทุนของการควบคุมหรือไม่
7. คอลัมน์ (4) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
- ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ที่มีผลกระทบต่อความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน คือ
- ด้านการดาเนินงาน ( Operation ) = O
- ด้ า นความถู ก ต้ อ งเชื่ อ ถื อ ได้ ข องรายงานทางการเงิ น ( Financial
Reporting) = F
- ด้ า น ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม ก ฎ ห ม า ย ร ะ เ บี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ฯ ล ฯ
(Compliance ) = C
8. คอลัมน์ (5) การปรับปรุงการควบคุม
- เสนอแนะการปรับปรุงการควบคุมเพื่อปูองกันหรือลดความเสี่ยงตามคอลัมน์ (4)
9. คอลัมน์ (6) กาหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
- ระบุผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปรับปรุง และวันที่ดาเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ
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10. คอลัมน์ (7) วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
- ระบุวิธีการติดตาม ผลของการดาเนินงานตามแผนการปรับปรุง และข้อสรุปจากการ
ดาเนินงานตามแผนการปรับปรุงที่กาหนดไว้ ว่าสามารถลดความเสี่ยงลงได้หรือไม่ เพียงใด มีความ
จาเป็นต้องควบคุมต่อไปหรือไม่
11. ชื่อผู้รายงาน ตาแหน่งและวันที่
- ระบุชื่อหัวหน้าส่วนงานย่อย ซึ่งรับผิดชอบในการจัดทา พร้อมทั้งตาแหน่งและลง
วันที่ เดือน ปี พ.ศ. ที่จัดทาเสร็จสิ้น
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รูปแบบรายงานของผู้ตรวจสอบภายใน
และคาอธิบายรายงาน
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แบบ ปส.
รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน
( กรณีไม่มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกต )
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
ข้าพเจ้าได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 สาหรับปีสิ้นสุดวันที่...............เดือน.................พ.ศ........... การสอบ
ทานได้ ป ฏิ บั ติ อ ย่ า งสมเหตุ ส มผลและระมั ด ระวั ง อย่ า งรอบคอบ ผลการสอบทานพบว่ า การ
ประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการที่กาหนด ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ
และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

ชื่อผู้รายงาน..........................................
(....ชื่อหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน...)
ตาแหน่ง.......................................................
วันที่..........เดือน................พ.ศ. ...............
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แบบ ปส.
รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน
(กรณีผู้มีข้อตรวจพบ หรือข้อสังเกตที่มีนัยสาคัญ)
ให้รายงานข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตที่มีนัยสาคัญต่อท้ายผลการสอบทาน ดังนี้
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
ข้าพเจ้า ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 สาหรับปีสิ้นสุดวันที่............เดือน...........................พ.ศ................
การสอบทานได้ปฏิบัติอย่างสมเหตุสมผลและระมัดระวังอย่างรอบคอบ ผลการสอบทานพบว่าการ
ประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการที่กาหนด ระบบการควบคุมภายใน มีความเพียงพอ
และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตที่มีนัยสาคัญ ดังนี้
1...............................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
2................................................................................................................................ ...............
...........................................................................................................................................................
3............................................................................................................................ ...................
..........................................................................................................................................................
4............................................................................................................................ ...................
......................................................................................................................................................... ..
5............................................................................................................................ ...................
............................................................................................................................. ..............................

ชื่อผู้รายงาน.............................................
(ชื่อหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)
ตาแหน่ง.......................................................
วันที่..........เดือน...............พ.ศ. .............
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คาอธิบายรายงาน แบบ ปส.
( เฉพาะสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
1. ชื่อรายงาน รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบ
ภายใน
2. ผู้รับรายงาน ได้แก่ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
3. วรรครายงาน
- ระบุงวดเวลาของการประเมินผลการควบคุมภายใน
- ระบุขอบเขตของการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในว่าได้ปฏิบัติอย่าง
สมเหตุสมผลและระมัดระวังอย่างรอบคอบ
- สรุปผลการสอบทาน
4. ชื่อผู้ร ายงาน ได้แก่ หั ว หน้าหน่ว ยตรวจสอบภายใน หรือผู้ ที่ได้รับมอบหมายจาก
หัวหน้าส่ วนราชการ หัว หน้าหน่ วยรับตรวจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยรับตรวจให้ ทาหน้าที่
ตรวจสอบภายใน
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บทที่ 3
การดาเนินงานและการรายงานการควบคุมภายใน
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและสถานศึ ก ษาเป็ น หน่ ว ยงานของรั ฐ เป็ น ส่ ว นราชการ
ที่ทาหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แก่เด็กและเยาวชนอย่างมีคุณภาพ จึงต้องสร้างความมั่นใจ
ให้เกิดขึ้นกับผู้ที่มีส่วนได้เสียและสาธารณชนในด้านคุณภาพ ความโปร่งใส และความเชื่อถือศรัทธา
จึงจาเป็นอย่างยิ่ง จะต้องนากระบวนการควบคุมภายใน มาใช้ตรวจสอบ ควบคุม กิจกรรมต่าง ๆ
ขององค์กร เพื่อให้กระบวนการควบคุมภายในของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1. การจัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
การจัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ให้รายงานภายใน 90 วัน นับจากวันที่
30 กันยายน หรือวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปีแล้วแต่กรณี สาหรับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 กาหนดให้จัดส่งรายงานภายในวันที่ 30 ธันวาคม ของทุกปี ดังนี้
1.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้จัดส่งเฉพาะหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุม
ภายใน (แบบ ปอ.1) เพียงฉบับเดียว ให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ(ค.ต.ป.) ประจา
กระทรวงศึกษาธิการ สาหรับรายงานอื่นตามแบบข้างต้น ให้จัดเก็บไว้ที่หน่วยรับ ตรวจ เพื่อให้หัวหน้า
ส่ ว นราชการและเจ้ าหน้ า ที่ส านั กงานการตรวจเงิ นแผ่ น ดินและบุค คลอื่น ที่เ กี่ยวข้อ งเรีย กดู และ
สอบทานต่อไป
1.2 ระดับสถานศึกษาในสังกัด ให้จัดส่งเฉพาะหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุม
ภายใน (แบบ ปอ.1) เพียงฉบับเดียว ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
และสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 14 นครศรีธรรมราชการ สาหรับรายงานอื่นตามแบบ
ข้างต้น ให้จัดเก็บไว้ที่หน่วยรับตรวจ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่สานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเรียกดูและสอบทานต่อไป
2. การจัดทารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 กันยายน ของทุกปี ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ดาเนินการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน โดยแบ่งการดาเนินงานออกเป็น 2 ระดับ คือ
1. ระดับหน่วยรับตรวจ
- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- สถานศึกษา
2. ระดับส่วนงานย่อย
- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แบ่งส่วนงานย่อยเป็น กลุ่ม / หน่วย
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- สถานศึก ษา แบ่ งส่ ว นงานย่ อยเป็น 4 งาน คื อ งานบริ ห ารวิช าการ,
งานบริหารงบประมาณ, งานบริหารงานบุคคล และงานบริหารทั่วไป
ทั้งนี้ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน จะต้องมีรายละเอียด ดังนี้
(1) ทาความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ ที่ใช้อยู่มีมาตรฐาน
ตามระเบียบนี้หรือไม่
(2) รายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุม
ภายใน ในการบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่กาหนด รวมทั้งข้อมู ลสรุปผลการประเมินแต่ละ
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ประกอบด้วย
( ก ) สภาพแวดล้อมของการควบคุม
( ข ) การประเมินความเสี่ยง
( ค ) กิจกรรมการควบคุม
( ง ) สารสนเทศและการสื่อสาร
( จ ) การติดตามประเมินผล
(3) จุ ด อ่ อ นของระบบการควบคุ ม ภายใน พร้ อ มข้ อ เสนอแนะ และ
แผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน
3. การประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA)
การประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self Assessment) เป็นกระบวนการ
ที่เจ้าของกิจกรรม (Process) หรือ หน่วยงาน (Business Unit) ประเมินความสามารถของตนเอง
ในการแก้ไขปัญหา (Problems) ที่มีหรืออาจจะเกิดขึ้น
3.1 กระบวนการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง ประกอบด้วย
1. ระบุผลสาเร็จ/วัตถุประสงค์ ที่ต้องการ
2. ระบุปั ญหา (ความเสี่ยง) ที่มีห รืออาจจะเกิดขึ้นจนทาให้มีผลต่อผลสาเร็จ
ที่ต้องการ
3. วิเคราะห์ความหนักเบาของปัญหา จากผลกระทบ และโอกาสที่จะเกิดขึ้นของ
ปัญหา
4. วิเคราะห์หาสาเหตุ (ปัจจัยเสี่ยง) ที่แท้จริงของปัญหา
5. ระบุวิธีการแก้ไข/ปูองกันปัญหาที่มีอยู่
6. เพียงพอกับการปูองกันปัญหาหรือต้องปรับปรุงหรือไม่
3.2 ขั้นตอนการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง มี 8 ขั้นตอน ดังนี้
1. วิเคราะห์งานที่มีความเสี่ยงสูง
2. ระบุผลสาเร็จหรือวัตถุประสงค์ของงาน
3. ระบุขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติงาน
4. ระบุวัตถุประสงค์หรือผลสาเร็จแต่ละขั้นตอน
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5. วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่ทาให้งานไม่บรรลุวัตถุ ประสงค์ ทั้งปัจจัย
ภายนอกและภายใน
6. วิเคราะห์วิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจริง
7. วิเคราะห์ความสามารถในการลดความเสี่ยง และความเสี่ยงที่เหลืออยู่
8. กาหนดวิธีการแก้ปัญหา หรือกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติม
3.3 ผลที่ได้รับจากประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง ผู้ปฏิบัติเข้าใจกระบวนการ
ทางานและวัตถุประสงค์ของงาน ดังนี้
1. เข้าใจความเสี่ยงที่อาจกระทบวัตถุประสงค์ของงาน
2. สามารถกาหนดการควบคุมภายในเพื่อลดความเสี่ยง
3. สามารถกาหนดแผนปฏิบัติเพื่อปรับปรุงการควบคุมภายในให้เหมาะสม
4. ขั้นตอนการจัดทารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
4.1 ระดับส่วนงานย่อย (กลุ่ม / หน่วย / งาน) มี 6 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1
น าแบบ ปย.2 ( ปี ง บประมาณที่ แ ล้ ว ) มาติ ด ตามผลการด าเนิ น งานว่ า ได้
ดาเนินการตามแผนการปรับปรุงหรือไม่ อย่างไร แล้วสรุปผลการดาเนินงานลงในแบบติดตาม ปย.2
ขั้นตอนที่ 2
ประเมิ น องค์ ป ระกอบของการควบคุ ม ภายใน ( 5 องค์ ป ระกอบ) ในระดั บ
ส่วนงานย่อยแล้วสรุปลงในแบบ ปย. 1
ขั้นตอนที่ 3
ประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA)
ตามกิจกรรม/งานที่ดาเนินการในระดับส่วนงานย่อย เช่น ค้นหาจุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่เกิดใหม่
ในระหว่างการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา โดยการประชุมผู้เกี่ยวข้อง หรือศึกษาจากเอกสาร หรือ
ใช้แบบสอบถามการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือใช้วิธีการอื่น ๆ แล้วสรุป
จุดอ่อนทั้งหมดในกระดาษหรือแบบฟอร์มที่กาหนด
ขั้นตอนที่ 4
เมื่ อ ด าเนิ น การตามขั้ น ตอนที่ 1-4 เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ให้ น ากิ จ กรรม/งาน
ที่มีความเสี่ยงหลงเหลืออยู่ตามขั้นตอนที่ 1 และกิจกรรม/งาน ที่เป็นความเสี่ยงที่พบใหม่ตามขั้นตอน
ที่ 2 และ 3 ส่งให้คณะทางาน/กรรมการที่ ได้รับการแต่งตั้งดาเนินการพิจารณา มาหามาตรการ/
แนวทางการปรับปรุง กิจกรรม/งานที่เป็นความเสี่ยงในระดับส่วนงานย่อย แล้วกาหนดผู้รับผิดชอบ
และระยะเวลาที่ดาเนินการแล้วเสร็จ สรุปลงในแบบ ปย.2
ขั้นตอนที่ 5
น าแบบ ปย.1, แบบติ ดตาม ปย.2 และแบบ ปย.2 ให้ หั วหน้ าส่ วนงานย่ อย
พิจารณาลงนาม
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ขั้นตอนที่ 6
จัดส่งแบบ ปย.1, แบบติดตาม ปย.2 และแบบ ปย.2 ให้ผู้รับผิดชอบระดับ
หน่วยรับตรวจ
4.2 หน่วยรับตรวจ (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษา ) มี 7 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1
แต่ ง ตั้ ง คณะท างาน/กรรมการ ติ ด ตามประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายในของ
หน่วยรับตรวจและส่วนงานย่อย
ขั้นตอนที่ 2
น าแบบ ปอ.3 ( ปี ง บประมาณที่ แ ล้ ว ) มาติ ด ตามผลการด าเนิ น งานว่ า ได้
ดาเนินการตามแผนการปรับปรุงหรือไม่ อย่างไร แล้วสรุปผลการดาเนินงานลงในแบบติดตาม ปอ.3
(ในทางปฏิบัติ ส่วนงานย่อยเป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ ที่วางแผนการควบคุม
ตามแบบ ปย.2 ดังนั้นการติด ตามผลการดาเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา ผู้รั บผิดชอบ
ระดับหน่วยรับตรวจ จึงต้องนาข้อมูลจากแบบติดตาม ปย. 2 มาสรุปลงในแบบติดตาม ปอ.3)
ขั้นตอนที่ 3
ประเมิ น องค์ ป ระกอบของการควบคุ ม ภายใน (5 องค์ ป ระกอบ)
หน่วยรับตรวจแล้วสรุปลงในแบบ ปอ.2 (หลอมรวมจากแบบ ปย.1 ของส่วนงานย่อย)

ในระดั บ

ขั้นตอนที่ 4
เมื่อดาเนินการตามขั้นตอนที่ 1-3 เรียบร้อยแล้ว คณะทางาน/กรรมการที่ได้รับการ
แต่งตั้งดาเนินการพิจารณา กิจกรรม/งาน ที่มีความเสี่ยงหลงเหลืออยู่ตามขั้นตอนที่ 2, กิจกรรม/งาน
ที่เป็นความเสี่ยงที่พบใหม่ตามขั้นตอนที่ 3 และความเสี่ยงจากแบบ ปย.2 ของกลุ่ม/หน่วย/งาน สรุป
เป็นความเสี่ยงในระดับหน่วยรับตรวจลงใน แบบ ปอ.3
ขั้นตอนที่ 5
นากิจกรรม/งาน ในแบบ ปอ.3 มาสรุปลงในแบบ ปอ.1
ขั้นตอนที่ 6
6.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) ผู้รั บผิดชอบระดับหน่วยรับตรวจ บันทึกข้อความเสนอผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อแจ้งให้ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายในของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ดาเนินการสอบทานการประเมินผลระบบการควบคุมภายในของสานักงานพื้นที่การศึกษา
(2) จัดส่งสาเนาแบบ ปอ.1, แบบ ปอ.2, แบบ ปอ.3 และแบบติดตาม
ปอ.3 ให้ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายในของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินการสอบทาน
การประเมินผลดังกล่าว และเมื่อดาเนินการสอบทานเรียบร้อยแล้ว ให้ส รุปผลการสอบทานลงใน
แบบ ปส.
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(3) ผู้ อ านวยการหน่ ว ยตรวจสอบภายใน จั ด ส่ ง ส าเนาแบบ ปอ. 1,
แบบ ปอ.2, แบบ ปอ.3 , แบบติดตาม ปอ.3 และแบบ ปส. (ฉบับจริง) ให้ผู้รับผิดชอบระดับ
หน่วยรับตรวจ
(4) ผู้รับผิดชอบระดับหน่วยรับตรวจ ดาเนินการตรวจสอบเอกสารทั้งหมด
ที่ ผู้ อ านวยการหน่ ว ยตรวจสอบภายในด าเนิ น การสอบทานเรี ย บร้ อ ยแล้ ว เพื่ อ แก้ ไ ข ปรั บ ปรุ ง
ให้เป็นไปตามที่กาหนด
(5) นาเแบบ ปอ.1, แบบ ปอ.2, แบบ ปอ.3 , แบบติดตาม ปอ.3 และ
แบบ ปส. เสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาลงนามในแบบรายงาน
6.2 สถานศึกษา
- ผู้ รั บ ผิ ด ชอบระดั บ หน่ ว ยรั บ ตรวจ น า แบบ ปอ. 1, แบบ ปอ.2,
แบบ ปอ.3 และ แบบติดตาม ปอ.3 เสนอผู้อานวยการสถานศึกษาพิจารณาลงนามในแบบรายงาน
ขั้นตอนที่ 7
7.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 จัดส่งแบบ ปอ.1 ให้
(1) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2) สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 14 นครศรีธรรมราช
(3) คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ(ค.ต.ป.) ประจา
กระทรวงศึกษาธิการ
7.2 สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
จัดส่งแบบ ปอ.1 ให้
(1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
(2) สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 14 นครศรีธรรมราช
การจัดส่งรายงานให้จัดส่งเฉพาะแบบ ปอ.1 เพียงอย่างเดียว ภายในวันที่ 30
ธันวาคม ของทุกปี
5. แบบรายงานที่ส่วนงานย่อย (กลุ่ม/หน่วย /งาน) จัดส่งให้หน่วยรับตรวจ ณ วันที่ 30
กันยายน ของทุกปี
แบบ ปย.1
แบบ ปย.2
แบบติดตาม ปย.2

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน
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6. แบบรายงานที่จัดเก็บไว้ที่ส่วนงานย่อย ( กลุ่ม / งาน )
แบบ ปย.1
แบบ ปย.2
แบบติดตาม ปย.2
แบบสอบถามการควบคุม
ภายใน (ถ้ามี)

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการ ควบคุม
ภายใน
- การประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self
Assessment : CSA)
- แบบสอบถามการควบคุมภายในของกลุ่ม/งานต่าง ๆ

7. แบบรายงานที่หน่วยรับตรวจจัดส่งให้ผู้กากับการดูแล ณ วันที่ 30 กันยายน ของทุกปี
แบบ ปอ.1

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

8. แบบรายงานที่จัดเก็บไว้ที่หน่วยรับตรวจ (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษา )
8.1 แบบรายงานที่จัดเก็บไว้ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แบบ ปอ. 1
แบบ ปอ. 2
แบบ ปอ. 3
แบบติดตาม
ปอ.3
แบบ ปส.
แบบประเมิน
( ถ้ามี )

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน
เช่น - ตารางกิจกรรมที่ควรปฏิบัติ ( Checklists )
- แบบสอบถามการควบคุมภายใน ( Internal Control Questionnaires )
- ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน ( Flowcharts )
- เทคนิคการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง( Control Self Assessment )
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8.2 แบบรายงานที่จัดเก็บไว้ที่สถานศึกษา
แบบ ปอ. 1
แบบ ปอ. 2
แบบ ปอ. 3
แบบติดตาม ปอ.3
แบบประเมิน
( ถ้ามี )

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
เช่น - ตารางกิจกรรมที่ควรปฏิบัติ ( Checklists )
- แบบสอบถามการควบคุมภายใน ( Internal Control
Questionnaires )
- ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน ( Flowcharts )
- เทคนิคการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self
Assessment )

สรุปการจัดส่งรายงานการควบคุมภายในของสานักงานเขตพื้นที่ และสถานศึกษา
รอบ 6 เดือน
ส่ง ภายในเดือน
เก็บไว้ที่
เมษายนของทุกปี หน่วยงาน
สพป./สพม. แบบติดตาม ปอ.3
(ส่ง สพฐ.)

หน่วยงาน

สถานศึกษา

รอบ 12
ส่ง ภายใน 30
ธันวาคมของทุกปี
แบบ ปอ.1
(ส่ง สพฐ., สตง.
และ คตป.)

เดือน
เก็บไว้ที่หน่วยงาน

คาสั่ง , แบบ ปอ.1
แบบ ปอ.2 ,
แบบ ปอ.3 ,
แบบประเมิน และ
แบบ ปส.
แบบ ปอ.1
คาสั่ง , แบบ ปอ.1
(ส่ง สพป.พัทลุง เขต 2 / แบบ ปอ.2 ,
สตง.ภูมิภาคที่ 14
แบบ ปอ.3 ,
นครศรีธรรมราช)
และแบบประเมิน
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แผนภูมิสรุปรวมขั้นตอนการจัดทาแบบรายงานการควบคุมภายใน
ระดับส่วนงานย่อย
( กลุ่ม / งาน )

แบบ ปย.2 ปีก่อน

แบบติดตาม ปย.2

ประเมิน 5 องค์ประกอบ

แบบ ปย.1

ประเมินการควบคุม
ภายในด้วยตนเอง (CSA)

แบบสอบถาม
(ถ้ามี)

แบบ ปย.2

ส่งหน่วยรับตรวจ
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แผนภูมิสรุปรวมขั้นตอนการจัดทาแบบรายงานการควบคุมภายใน
หน่วยรับตรวจ
( สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ สถานศึกษา )

แบบ ปอ. 3 ปีก่อน

ประเมิน 5 องค์ประกอบ

แบบติดตาม ปอ.3

แบบ ปย.2 งวดปัจจุบัน
(ที่รับมาจากส่วนงานย่อย)

แบบ ปอ.2

แบบ ปอ.3

แบบ ปส.

แบบ ปอ.1
สถานศึกษาใน สพป.พัทลุง เขต 2

ส่ง สพป.พัทลุง เขต 2

สานักงานเขตพื้นที่

ส่ง สตง.ภูมิภาคที่ 14
นครศรีธรรมราช

สพฐ.
สตง.

คตป.
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บทที่ 4
ตัวอย่างการจัดทารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ 6
ในการจั ด ท ารายงานการควบคุ ม ภายในตามระเบี ย บฯ ข้ อ 6 นั้ น ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาและสถานศึกษา ในฐานะเป็นหน่วยงานในสังกัดของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จะต้องดาเนินการจัดทารายงานการควบคุมภายใน ทุกสิ้นงวดปีงบประมาณ (30 กันยายน
ของทุกปี) โดยให้สถานศึกษาดาเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสถานศึกษาแล้วทา
รายงานส่งให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา, สานักงานการตรวจเงินแผ่น, ส่วนสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาดาเนินการติ ดตามประเมินผลการควบคุมภายในของหน่ว ยงานแล้ว จัดส่ งให้สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สานักงานการตรวจเงินแผ่น และคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ประจากระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม ของทุกปี
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ตัวอย่าง
การจัดทารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ระดับส่วนงานย่อย ในสถานศึกษา
งานบริหารวิชาการ
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ตัวอย่าง
แบบ ปย.2 งวดก่อน
(งวดสิ้นสุด 30 กันยายน 2554)
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งานบริหารวิชาการ
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554
แบบ ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
(1) มาจาก CSA 1,2
1. การพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียนการ
สอนของครู
เพื่อพัฒนาครูให้มี
ทักษะ ในการประเมินผล
และนาผลการประเมินไป
ปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ของ
นักเรียนให้มีศักยภาพมาก
ยิ่งขึ้น

การควบคุมที่มีอยู่
(2)
มาจาก CSA 3

การประเมินผลการควบคุม

(3)
มาจากการนากิจกรรมใน
(2) มาวิเคราะห์สรุปผล
1. จัดทาสื่อประกอบการ จากการประเมินกิจกรรมการ
อบรมและเอกสารการ ควบคุมที่มีอยู่ พบว่ามีการ
ประเมิน
จัดทาสื่อและเอกสารการ
2. อบรมครูในเรื่องการ ประเมินผล จัดอบรมให้
ประเมินผล ชี้แจงการทา ความรู้และการจัดทาเอกสาร
เอกสารการประเมินผล การประเมินผลมีการนิเทศ
3. นิเทศติดตามการนา ติดตามการนาผลการประเมิน
ผลการประเมินมาพัฒนา มาใช้ในการพัฒนานักเรียน
ผู้เรียน
เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
4. ปรับปรุงและพัฒนา กระบวนการเรียนรู้และจาก
กระบวนการเรียนรู้ของ การกากับ นิเทศติดตามผล
นักเรียน
การปฏิบัติงานของครู พบว่า

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
(4)
มาจาก CSA 7,8
ครูไม่ได้นาความรู้
เกี่ยวกับการ
ประเมินผลไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างจริง

การปรับปรุง
การควบคุม
(5)
มาจาก CSA 8
1. สร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับการ
ประเมินผล
2. กากับ ติดตาม
อย่างต่อเนื่อง

กาหนด
หมายเหตุ
เสร็จ/
การ
(7)
ควบคุม
(6)
30.ก.ย. เป็นจุดอ่อนของ
2555
การควบคุมที่
ค้นพบในงวด
สิ้นสุด 30
กันยายน 2554
ยังคงมีจุดอ่อนจึง
จัดทาแผน
ปรับปรุงเพื่อจะ
ติดตามในงวด
ต่อไป (งวดสิ้นสุด
30 กันยายน
2555)
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แบบ ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
(1) มาจาก CSA 1,2

การควบคุมที่มีอยู่
(2)
มาจาก CSA 3

การประเมินผลการควบคุม

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

(3)
(4)
มาจากการนากิจกรรมใน
มาจาก CSA 7,8
(2) มาวิเคราะห์สรุปผล
5. กากับ ติดตาม นิเทศ
ครูไม่ได้นาความรู้เกี่ยวกับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ประเมินผลไปสู่การปฏิบัติ
ของครู
อย่างจริง จึงต้องวางแผนการ
ควบคุมต่อไปการพัฒนา
นักเรียนเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้
และจากการกากับ นิเทศ
ติดตามผลการปฏิบัติงานของ
ครู พบว่าครูไม่ได้นาความรู้
เกี่ยวกับการประเมินผลไปสู่
การปฏิบัติอย่างจริง จึงต้อง
วางแผนการควบคุมต่อไป

การปรับปรุง
การควบคุม
(5)
มาจาก CSA 8

กาหนด
เสร็จ/
การ
ควบคุม
(6)

หมายเหตุ
(7)
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แบบ ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม
(1) มาจาก CSA 1,2

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุม

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุม
(5)
มาจาก CSA 8

กาหนด
หมายเหตุ
เสร็จ/
(2)
(3)
(4)
การ
(7)
มาจาก CSA 3
มาจากการนากิจกรรมใน
มาจาก CSA 7,8
ควบคุม
(2) มาวิเคราะห์สรุปผล
(6)
2. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 1. ตั้งเปูาหมาย
จากการประเมินผลกิจกรรม ครูไม่ได้นาความรู้
1. สร้างความเข้าใจ 30 ก.ย. เป็นจุดอ่อนของ
เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ 2. วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น การควบคุมที่มีอยู่ พบว่ามี
เกี่ยวกับกระบวนการ เกี่ยวกับ
2555 การควบคุมที่
ทางการเรียนตามมาตรฐาน
รายบุคคล/จัดกลุ่ม
การกาหนดเปูาหมาย
จัดการเรียนรู้ไปสู่การ กระบวนการเรียน
ค้นพบในงวด
การศึกษา
นักเรียน
ความสาเร็จอย่างชัดเจนโดย ปฏิบัติอย่างจริงจัง
การสอน
สิ้นสุด 30
3. จัดทาแผนการสอน ดาเนินการวิเคราะห์ผู้เรียน
2. กากับ ติดตาม
กันยายน 2554
ที่เหมาะสมกับนักเรียน เป็นรายบุคคลแล้วนามาจัด
อย่างต่อเนื่อง
ยังคงมีจุดอ่อน
แต่ละกลุ่ม
กลุม่ เพื่อทาแผนการสอนให้
จึงจัดทาแผน
4. วิเคราะห์หลักสูตร เหมาะสมกับนักเรียนตาม
ปรับปรุงเพื่อจะ
จัดทาโครงสร้าง
รายวิชา และดาเนินการวัดผล
ติดตามในงวด
รายวิชา จัดทาหน่วย ตามสภาพจริงเพื่อทราบข้อมูล
ต่อไป (งวดสิ้นสุด
การเรียนรู้และการ
นามาพัฒนา/ปรับปรุงตาม
30 กันยายน
จัดการเรียนรู้โดยการ สภาพของเด็กเก่ง เด็กอ่อน
2555)
ใช้สื่อแหล่งเรียนรู้ ภูมิ ทาให้ความเสี่ยงลดลงได้ใน
ปัญญาท้องถิ่น ด้วย
ระดับหนึ่งแต่ยังคงมีจุดอ่อน
วิธีการที่หลากหลาย
เกี่ยวกับครูไม่ได้นาความรู้
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แบบ ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
(1) มาจาก CSA 1,2

การประเมินผลการ
การปรับปรุง
การควบคุมที่มีอยู่
ควบคุม
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
การควบคุม
(3) นากิจกรรมใน (2)
(2) มาจาก CSA 3
มาวิเคราะห์แล้วสรุปผล (4) มาจาก CSA (5) มาจาก CSA
7,8
8
นักเรียนมีส่วนร่วมโดยเน้น
เกี่ยวกับกระบวนการ
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
จัดการเรียนการสอนไปสู่
5. วัดผลตามสภาพจริงของ
การปฏิบัติอย่างจริงจัง
นักเรียน
จึงต้องวางแผนปรับปรุง
6. วิจัยชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาครู/ ต่อไป
นักเรียน
7. ซ่อมเสริมนักเรียน
8. ประเมินผล/เปรียบเปูาหมาย

กาหนด
เสร็จ/การ
ควบคุม

หมายเหตุ
(7)

(6)

ลงชื่อ............................................
(…………………...........……...............…..)
ตาแหน่ง หัวหน้างานบริหารวิชาการ
วันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554
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ตัวอย่าง
แบบติดตาม ปย.2
งวดสิ้นสุด 30 กันยายน 2555
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งานบริหารวิชาการ
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
(1) มาจาก CSA 1,2

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผลการ
ควบคุม

(2) มาจาก CSA 3

(3) มาจากการนา
กิจกรรม ใน (2) มา
วิเคราะห์สรุปผล
1. การพัฒนาประสิทธิภาพ 1. จัดทาสื่อประกอบการ จากการประเมินกิจกรรม
ในการจัดการเรียนการ
อบรมและเอกสารการ การควบคุมที่มีอยู่ พบว่า
สอนของครู
ประเมิน
มีการจัดทาสื่อและ
เพื่อพัฒนาครูให้มี
2. อบรมครูในเรื่องการ เอกสารการประเมินผล
ทักษะ ในการประเมินผล ประเมินผล ชี้แจงการทา จัดอบรมให้ความรู้และ
และนาผลการประเมินไป เอกสารการประเมินผล การจัดทาเอกสารการ
ปรับปรุงและพัฒนา
3. นิเทศติดตามการนา ประเมินผล มีการนิเทศ
กระบวนการเรียนรู้ของ
ผลการประเมินมาพัฒนา ติดตามการนาผลการ
นักเรียนให้มีศักยภาพมาก ผู้เรียน
ประเมินมาใช้ในการ
ยิ่งขึ้น
4. ปรับปรุงและพัฒนา พัฒนานักเรียนเพื่อ
กระบวนการเรียนรู้ของ ปรับปรุงและพัฒนา

แบบติดตาม ปย.2
วิธีการติดตามและ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
การปรับปรุง
กาหนดเสร็จ/
สรุปผล
การควบคุม
การควบคุม
การประเมิน/
(4) มาจาก CSA 7,8
ข้อคิดเห็น
(5) มาจาก CSA 8
(6)
(7)
ครูไม่ได้นาความรู้
เกี่ยวกับการ
ประเมินผลไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างจริง

1. สร้างความเข้าใจ 30.ก.ย.2555
เกี่ยวกับการ
ประเมินผล
2. กากับ ติดตาม
อย่างต่อเนื่อง

จากการตรวจสอบ
เอกสารการติดตาม
และสรุปผลการ
ประเมิน พบว่า
โรงเรียนได้จัดอบรม
เกี่ยวกับการ
ประเมินผลให้กับครู
มีการจัดทาสื่อ
ประกอบการ
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แบบติดตาม ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
(1) มาจาก CSA 1,2

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุม

(2) มาจาก CSA 3

(3) นากิจกรรมใน (2)
มาวิเคราะห์แล้วสรุปผล

นักเรียน
5. กากับ ติดตาม
นิเทศประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของครู

กระบวนการเรียนรู้และจากการ
กากับ นิเทศติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของครู พบว่า ครูไม่ได้
นาความรู้เกี่ยวกับการประเมินผล
ไปสู่การปฏิบัติอย่างจริง จึงต้อง
วางแผนการควบคุมต่อไปการ
พัฒนานักเรียนเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้และ
จากการกากับ นิเทศติดตามผล
การปฏิบัติงานของครู พบว่าครู
ไม่ได้นาความรู้เกี่ยวกับการ
ประเมินผลไปสู่การปฏิบัติอย่าง
จริง จึงต้องวางแผนการควบคุม
ต่อไป

ความเสี่ยงที่ยังมี
อยู่

การปรับปรุง กาหนด
การควบคุม เสร็จ/
การ
(4) มาจาก CSA (5) มาจาก ควบคุม
7,8
CSA 8
(6)

วิธีการติดตามและสรุปผล
การประเมิน/ข้อคิดเห็น
(7)
อบรมและจัดทาเอกสาร
ประเมินผล ซึ่งได้ชี้แจงการ
จัดทาเอกสารการประเมินผล
ให้กับครู และผู้บริหารได้
กากับ ติดตามการนาผลการ
ประเมินมาพัฒนาผู้เรียนเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ของ
นักเรียน ทาให้มีการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้เพิ่มขึ้น
เป็นตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ
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แบบติดตาม ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม
(1) มาจาก CSA 1,2
2. กระบวนการจัดการเรียนรู้
เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามมาตรฐาน
การศึกษา

(2) มาจาก CSA 3

การประเมินผลการ
ควบคุม
(3) นากิจกรรมใน (2)
มาวิเคราะห์แล้วสรุปผล

1. ตั้งเปูาหมาย
2. วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล/จัดกลุ่ม
นักเรียน
3. จัดทาแผนการสอน
ที่เหมาะสมกับนักเรียน
แต่ละกลุ่ม
4. วิเคราะห์หลักสูตร
จัดทาโครงสร้าง
รายวิชา จัดทาหน่วย
การเรียนรู้และการ
จัดการเรียนรู้โดยการ
ใช้สื่อแหล่งเรียนรู้ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ด้วย

จากการประเมินผล
กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่
พบว่ามีการกาหนด
เปูาหมายความสาเร็จ
อย่างชัดเจนโดย
ดาเนินการวิเคราะห์ผู้เรียน
เป็นรายบุคคลแล้วนามา
จัดกลุ่ม เพื่อทาแผนการ
สอนให้เหมาะสมกับ
นักเรียนตามรายวิชา และ
ดาเนินการวัดผลตาม
สภาพจริงเพื่อทราบข้อมูล
นามาพัฒนา/ปรับปรุงตาม
สภาพของเด็กเก่ง เด็ก

การควบคุมที่มีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุม

กาหนด วิธีการติดตามและ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
เสร็จ/
สรุปผล การ
การ
ประเมิน/ข้อคิดเห็น
(4) มาจาก CSA
(5) มาจาก CSA 8 ควบคุม
7,8
(6)
(7)
ครูไม่ได้นาความรู้
1. สร้างความเข้าใจ 30 ก.ย. จากการตรวจสอบ
เกี่ยวกับกระบวนการ เกี่ยวกับ
2555
เอกสารการติดตาม
จัดการเรียนรู้ไปสู่การ กระบวนการเรียน
และสรุปผลการ
ปฏิบัติอย่างจริงจัง
การสอน
ประเมินกระบวนการ
2. กากับ ติดตาม
จัดการเรียนรู้ พบว่า
อย่างต่อเนื่อง
โรงเรียนได้กาหนด
เปูาหมายไว้อย่าง
ชัดเจน และดาเนินการ
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล และวัดผล
ตามสภาพจริงเพื่อคัด
แยกเด็กเรียนอ่อน
ปานกลาง และเด็กเก่ง
เพื่อจัดทาแผนการ
เรียนการสอนให้
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แบบติดตาม ปย.2
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงาน
ที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
(1) มาจาก CSA 1,2

การควบคุมที่มีอยู่
(2) มาจาก CSA 3

วิธีการที่หลากหลาย
นักเรียนมีส่วนร่วมโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
5. วัดผลตามสภาพจริงของ
นักเรียน
6. วิจัยชั้นเรียนเพื่อ
แก้ปัญหาครู/นักเรียน
7. ซ่อมเสริมนักเรียน
8. ประเมินผล/เปรียบ
เปูาหมาย

การประเมินผลการ ความเสี่ยงที่
การ
กาหนด
วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ควบคุม
ยังมีอยู่
ปรับปรุง
เสร็จ/
ประเมิน/ข้อคิดเห็น
(3) นากิจกรรมใน (2)
การควบคุม การ
มาวิเคราะห์แล้ว
(4) มาจาก
ควบคุม
(7)
สรุปผล
CSA 7,8
(5) มาจาก
(6)
CSA 8
อ่อน ทาให้ความเสี่ยง
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง มี
ลดลงได้ในระดับหนึ่ง
แผนการสอน
แต่ยังคงมีจุดอ่อน
ซ่อมเสริมเด็กอ่อน สนับสนุนเด็ก
เกี่ยวกับครูไม่ได้นา
เรียนเก่ง นาผลการประเมินมา
ความรู้เกี่ยวกับ
เปรียบเทียบกับเปูาหมาย ทาให้
กระบวนการจัดการ
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นพอสม แต่ยังไม่เป็น
เรียนการสอนไปสู่การ
ตามที่ สพฐ.กาหนด จึงจาเป็นต้อง
ปฏิบัติอย่างจริงจัง จึง
วางแผนควบคุมต่อไป
ต้องวางแผนปรับปรุง
ต่อไป
ลงชื่อ..................................................................
(………………..............................…………..)
ตาแหน่ง ...........หัวหน้างานบริหารวิชาการ................
วันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2555
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ตัวอย่าง
แบบ ปย.1
งวดสิ้นสุด 30 กันยายน 2555
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แบบ ปย. 1
งานบริหารวิชาการ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน/ข้อสรุป
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม
1.1. ปรัชญาและรูปแบบการทางานของ
ผู้บริหาร
ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร มีคาสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานตาม
สายการบังคับบัญชา ความมุ่งเน้นผลสาเร็จของงาน
แต่การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลไม่ต่อเนื่อง
1.2 ความซื่อสัตย์และจริยธรรม
1.3 ความรู้ ทักษะและความสามารถของ
บุคลากร

1.4 โครงสร้างองค์กร

มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมีจริยธรรม
การมอบหมายหน้าที่ราชการ มอบหมายตาม
มาตรฐานกาหนดตาแหน่งและมีโครงการพัฒนา
บุคลากรทุกคน ตลอดจนมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
ตามตัวชี้วัดที่ชัดเจนและประกาศให้บุคลากรรับทราบ
โดยทั่วกัน
โครงสร้างและสายงานการบังคับบัญชา กาหนด
ตามบทบาทหน้าที่และเป็นไปตามที่กระทรวงกาหนด
ในการแบ่งสวนราชการในระดับกรม

มีคาสั่งการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบอย่าง
1.5 การมอบอานาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ ชัดเจน
แต่บุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานทาให้บุคลากร
แต่ละคนรับผิดชอบงานในหลายเรื่อง
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
1.6 นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร

ผลการประเมิน/ข้อสรุป
ส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรในกลุ่มมีการทางานเป็น
ทีม ทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมีจิต
สาธารณะ

1.7 กลไกการติดตามการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน

ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนในกลุ่มได้รับ
การพัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้และทักษะในการสร้าง
ขวัญและกาลังใจ ให้ทุกคนปฏิบัติงานอย่างมีความสุขมี
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง คาสั่งมอบหมายงานและ
แผนการปฏิบัติงานของบุคลากร
มีการให้คาปรึกษา แนะนา กากับติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ

2. การประเมินความเสี่ยง
2.1 วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ

มีการกาหนดวัตถุประสงค์ เปูาหมาย กลยุทธ์
ในการดาเนินงานอย่างชัดเจนและทุกคนรับทราบ
ตรงกัน

2.2 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม

มีแผนการปฏิบัติราชการระยะยาวและแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี และมีการสรุปรายงานผลการปฏิบัติ
ตามแผนและนาเผยแพร่ให้ทราบ

2.3 การระบุปัจจัยเสี่ยง

มีคาสั่งคณะกรรมการดาเนินการวิเคราะห์ในระดับ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อให้มีการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงโดยครอบคลุมทุกด้าน

2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยง

ได้นาความเสี่ยงจากการวิเคราะห์มาจัดทาแผนบริหาร
ความเสี่ยง และมีการดาเนินการตามแผน สรุปและ
ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

2.5 การกาหนดวิธีการควบคุมเพื่อปูองกัน
ความเสี่ยง

ดาเนินการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงและสรุปผล
เป็นรายกิจกรรม
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
3. กิจกรรมการควบคุม
กิจกรรมการควบคุม มีการกาหนดกิจกรรม
การควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื่อปูองกันและลดความเสียหาย ความ
ผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นและให้สามารถบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์
4. สารสนเทศและการสื่อสาร
ในการดาเนินการเกี่ยวกับการสื่อสารและ
สารสนเทศ จัดให้มีอย่างเพียงพอและ
เหมาะสม
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
5. การติดตามประเมินผล
มีการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในตามระบบการควบคุมภายในอย่าง
ต่อเนื่องทั้งนี้มีการติดตามประเมินผลด้วย
ตนเอง กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องมีการ
กาหนดแผนการปรับปรุงและแก้ไข
ข้อบกพร่องทันทีและได้ปรับปรุงแก้ไขให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

ผลการประเมิน/ข้อสรุป
งานงบประมาณได้ปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุม ที่ได้
กาหนดไว้แผนบริหารความเสี่ยง
แผนการควบคุม
ภายใน และแผนปฏิบัติราชการประจาปี ซึ่งบุคลากร
คนรั บทราบและด าเนินการตามที่ กาหนด ภายใน
ขอบเขตอานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
การจัดสารสนเทศและสื่อสาร มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับพอใจ แต่ควรจะได้มีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นกว่านี้

มีระบบการติดตาม ประเมินผลในองค์กรอยู่ในระดับดี
แต่ควรมีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ผลการประเมินโดยรวม
องค์ประกอบการควบคุมอยู่ในระดับดี แต่ควรมีการปรับปรุงโครงสร้างให้เหมาะสมและเพิ่ม
ในเรื่องของการกากับ ติดตามผลการดาเนินงานอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
ชื่อ...........................................................
(................................................................)
ตาแหน่ง ...........หัวหน้างานวิชาการ............
วันที่ 30 กันยายน 2555
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ตัวอย่าง
การประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง
(Control Self Assessment : CSA)
งานบริหารวิชาการ
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1.
2.

3.

4.
5.
1.
2.
3.
4.
6.

7.

การประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง
(Control Self Assessment : CSA)
งานบริหารวิชาการ
ใบงานที่ 1
วิเคราะห์งานที่มีความเสี่ยงสูง
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
ให้กลุ่มทาความเข้าใจถึงผลสาเร็จของภารกิจที่เลือกว่าต้องการให้เกิดผลสาเร็จอะไร
(วัตถุประสงค์)
2.1 เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียนและชุมชน
2.2 เพื่อให้หลักสูตรท้องถิ่นมีความหลากหลาย
2.3 เพื่อให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
มีขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติที่จะทาให้ภารกิจนั้นสาเร็จมีอะไรบ้างหรือทาอย่างไร
3.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับหลักสูตร
3.2 ศึกษาความต้องการของนักเรียนและขุมชน
3.3 จัดทาโครงสร้างหลักสูตรท้องถิ่น
3.4 นาหลักสูตรไปใช้
3.5 ติดตาม ประเมินผล
แต่ละขั้นตอนมีวัตถุประสงค์ความสาเร็จอย่างไร
ครูมีความเข้าใจในเอกสารหลักสูตร และสามารถจัดทาหลักสูตรให้ตรงตามความ
ต้องการของนักเรียนและชุมชน
ถ้าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์เกิดจากสาเหตุอะไรบ้าง (ปัจจัยภายใน / ภายนอก)
ปัจจัยภายใน
ปัจจัยภายนอก
ผู้บริหารไม่ให้ความสาคัญ
สภาพแวดล้อมทางสังคม
ครูไม่เข้าใจในเรื่องหลักสูตร
ขาดเอกสารคู่มือเกี่ยวกับหลักสูตร
ท้องถิ่น
ขาดงบประมาณ
ให้วิเคราะห์ว่างานที่ปฏิบัติอยู่จริงในขณะประเมินปฏิบัติอย่างไร (ปฏิบัติตามระเบียบ ,
ข้อบังคับ, คาสั่งอะไร)
6.1 มีการแต่งตั้งคณะทางาน
6.2 สารวจความต้องการของนักเรียนและชุมชน
6.3 นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการใช้หลักสูตร
ให้กลุ่มวิเคราะห์ว่าที่ปฏิบัติจริงอยู่นั้น สามารถลดหรือควบคุมสาเหตุของความเสี่ยงได้
หรือไม่ (สรุปว่าได้ / เพียงพอ / มีประสิทธิผล : ไม่ได้ / ไม่เพียงพอ / ยังมีปัญหา
เกิดขึ้น)
จากการประเมินพบว่า ความเสี่ยงสามารถลดลงได้เพียงบางส่วน แต่ยังมีความเสี่ยงเกี่ยวกับ
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7.1 ขาดการนิเทศอย่างต่อเนื่อง
7.2 หลักสูตรยังไม่มีความหลากหลาย
8. ถ้าพบว่ายังมีปัญหาอยู่ เกิดจากสาเหตุอะไร จะแก้ไขอย่างไร ใครคือคนแก้ไข
ปัญหา – สาเหตุ
การแก้ไข
ผู้รับผิดชอบ
1. ขาดการนิเทศอย่างต่อเนื่อง 1. ผู้บริหารจัดทาแผนนิเทศ
1. ผอ.สถานศึกษา
2. หลักสูตรยังไม่มีความ
ติดตาม
2. รอง ผอ.สถานศึกษา
หลากหลาย
2. จัดทาทะเบียนภูมิปัญญา
3. หัวหน้างานวิชาการ
3.ปรับปรุงหลักสูตรทุกปี
ใบงานที่ 2
1. วิเคราะห์งานที่มีความเสี่ยงสูง
ส่งเสริมการรักการอ่าน
2. ให้กลุ่มทาความเข้าใจถึงผลสาเร็จของภารกิจที่เลือกว่าต้องการให้เกิดผลสาเร็จอะไร
(วัตถุประสงค์)
2.1 เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน
2.2 เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของการอ่าน
2.3 เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านการอ่านดีขึ้น
3. มีขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติที่จะทาให้ภารกิจนั้นสาเร็จมีอะไรบ้างหรือทาอย่างไร
3.1 ศึกษาเด็กรายบุคคล
3.2 คัดกรองเด็ก จัดกลุ่มเด็ก
3.3 ส่งเสริมพัฒนาเด็กให้มีนิสัยรักการอ่าน
3.4 ประเมิน ติดตามผลการอ่านของนักเรียน
4. แต่ละขั้นตอนมีวัตถุประสงค์ความสาเร็จอย่างไร
4.1 รู้ข้อมูลพื้นฐานการอ่านของนักเรียนเป็นรายคน
4.2 จัดกลุ่มการงานของนักเรียนตามกลุ่ม เก่ง ปานกลาง อ่อน
4.3 จัดกิจกรรม การอ่านให้สอดคล้องกับความถนัดของนักเรียนในแต่ละกลุ่ม
4.4 ประกวด ทดสอบการอ่าน แข่งขันการอ่านของนักเรียน
5. ถ้าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์เกิดจากสาเหตุอะไรบ้าง (ปัจจัยภายใน / ภายนอก)
ปัจจัยภายใน
ปัจจัยภายนอก
1. ขาดแคลนบุคลากร
1. ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแล
2. ขาดคู่มือ วัสดุ อุปกรณ์
2. สภาพแวดล้อมทางสังคม
3. ขาดงบประมาณ
3. ขาดความรู้ในการใช้สื่อ เทคโนโลยีที่
4. จัดกิจกรรมไม่ต่อเนื่อง
ทันสมัย
5. บุคลากรขาดทักษะในการจัดกิจกรรม
6. ขาดการนิเทศติดตามประเมินการอ่าน
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6. ให้วิเคราะห์ว่างานที่ปฏิบัติอยู่จริงในขณะประเมินปฏิบัติอย่างไร (ปฏิบัติตามระเบียบ ,
ข้อบังคับ , คาสั่งอะไร)
6.1 แต่งตั้งคณะทางาน/ผู้รับผิดชอบ
6.2 สารวจนักเรียนเป็นรายบุคคล
6.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน
6.4 จัดกิจกรรมเสริม ประกวด แข่งขันทักษะการอ่าน
7. ให้กลุ่มวิเคราะห์ว่าที่ปฏิบัติจริงอยู่นั้น สามารถลดหรือควบคุมสาเหตุของความเสี่ยงได้
หรือไม่ (สรุปว่าได้ / เพียงพอ / มีประสิทธิผล : ไม่ได้ / ไม่เพียงพอ / ยังมีปัญหา
เกิดขึ้น)
จากการประเมินพบว่า ความเสี่ยงสามารถลดลงได้เพียงบางส่วน แต่ยังมีความเสี่ยงเกี่ยวกับ
7.1 ครูขาดทักษะในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
7.2 เวลาในการจัดกิจกรรมไม่เพียงพอไม่เหมาะสม
7.3 ขาดการนิเทศติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
8. ถ้าพบว่ายังมีปัญหาอยู่ เกิดจากสาเหตุอะไร จะแก้ไขอย่างไร ใครคือคนแก้ไข
ปัญหา – สาเหตุ
การแก้ไข
ผู้รับผิดชอบ
1. ครูขาดทักษะในการจัดกิจกรรม 1. พัฒนาครู
1. หัวหน้างานวิชาการ
2. เวลาในการจัดกิจกรรมไม่
2. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัด 2. ผอ.สถานศึกษา
เพียงพอ ไม่เหมาะสม
กิจกรรม
3. ขาดการนิเทศติดตามอย่าง
3. จัดทาแผนนิเทศ
ต่อเนื่อง
ใบงานที่ 3
1. วิเคราะห์งานที่มีความเสี่ยงสูง
จัดทาแผนการวัดผลและประเมินผลแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
2. ให้กลุ่มทาความเข้าใจถึงผลสาเร็จของภารกิจที่เลือกว่าต้องการให้เกิดผลสาเร็จอะไร
(วัตถุประสงค์)
2.1 เพื่อให้ครูทุกคนจัดทาแผนวัดผลประเมินผลสอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้
2.2 เพื่อให้สามารถวัดผลประเมินผลได้อย่างรอบด้านทั้งด้านความรู้ ความคิด กระบวนการ
พฤติกรรมและเจตคติ
2.3 เพื่อให้นักเรียนมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น
3. มีขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติที่จะทาให้ภารกิจนั้นสาเร็จมีอะไรบ้างหรือทาอย่างไร
3.1 ให้ครูวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของปีที่ผ่านมา
3.2 ให้ครูจัดทาแผนการวัดผลประเมินผลทุกรายวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
3.3 ให้ครูออกแบบเครื่องมือการวัดผลประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาและ
สาระการ เรียนรู้
3.4 ให้ครูดาเนินการวัดผลก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียนในทุกกลุ่มสาระ
60

4. แต่ละขั้นตอนมีวัตถุประสงค์ความสาเร็จอย่างไร
4.1 ครูมีความรู้ความเข้าใจมาตรฐานการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
4.2 ครูทราบปัญหาการวัดผลประเมินผลของปีที่ผ่านมา
4.3 ครูสร้างแบบเครื่องมือวัดผลประเมินผลสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาและสาระการ
เรียนรู้
4.4 ครูมีขั้นตอนกระบวนการวัดผลประเมินผล
5. ถ้าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์เกิดจากสาเหตุอะไรบ้าง (ปัจจัยภายใน / ภายนอก)
ปัจจัยภายใน
ปัจจัยภายนอก
1. ครูขาดความรู้ ทักษะ กระบวนการ
1. ขาดความเอาใจใส่จากผู้ปกครอง
ทางวัดผลประเมินผล
2. ขาดความรู้ในการบริโภคข้อมูล
2. ขาดการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง
ข่าวสาร สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
3. ขาดเครื่องมือวัดผลประเมินผลที่
ที่ทันสมัยในชีวิตประจาวัน
หลากหลาย
6. ให้วิเคราะห์ว่างานที่ปฏิบัติอยู่จริงในขณะประเมินปฏิบัติอย่างไร (ปฏิบัติตามระเบียบ ,
ข้อบังคับ , คาสั่งอะไร)
6.1 มีการแต่งตั้งคณะทางาน/ผู้รับผิดชอบ
6.2 จัดอบรมครู เรื่องการวัดผลประเมินผล และมาตรฐานการศึกษา
6.3 จัดทาเครื่องมือการวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย
7. ให้กลุ่มวิเคราะห์ว่าที่ปฏิบัติจริงอยู่นั้น สามารถลดหรือควบคุมสาเหตุของความเสี่ยงได้
หรือไม่ (สรุปว่าได้ / เพียงพอ / มีประสิทธิผล : ไม่ได้ / ไม่เพียงพอ / ยังมีปัญหา
เกิดขึ้น)
จากการประเมินพบว่า ความเสี่ยงสามารถลดลงได้เพียงบางส่วน แต่ยังมีความเสี่ยงเกี่ยวกับ
7.1 ขาดการนิเทศอย่างต่อเนื่อง
7.2 ขาดเครื่องมือวัดผลประเมินผลที่ได้มาตรฐาน
7.3 ครูขาดทักษะในการวัดผลประเมินผล
7.4 ผู้ปกครองบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือ
8. ถ้าพบว่ายังมีปัญหาอยู่ เกิดจากสาเหตุอะไร จะแก้ไขอย่างไร ใครคือคนแก้ไข
ปัญหา – สาเหตุ
การแก้ไข
ผู้รับผิดชอบ
1. ขาดการนิเทศอย่างต่อเนื่อง 1. ผู้บริหารจัดทาแผนนิเทศ
1. ผอ.สถานศึกษา
2. ขาดเครื่องมือวัดผล
2. จัดทา จัดหา เครื่องมือการ 2. หัวหน้างานวิชาการ
ประเมินผล
วัดผลฯ
3. ครูผู้สอน
3. ครูขาดทักษะในการวัดผลฯ 3.จัดอบรมครู
4. ผู้ปกครองบางส่วนไม่ให้ความ 4. จัดประชุมผู้ครองนักเรียน
ร่วมมือ
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ใบงานที่ 4
1. วิเคราะห์งานที่มีความเสี่ยงสูง
การจัดทาวิจัยในชั้นเรียน
2. ให้กลุ่มทาความเข้าใจถึงผลสาเร็จของภารกิจที่เลือกว่าต้องการให้เกิดผลสาเร็จอะไร
(วัตถุประสงค์)
2.1 เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเรื่องวิจัยชั้นเรียน
2.2 เพื่อให้ครูจัดทาวิจัยชั้นเรียน
2.3 เพื่อให้ครูมีนวัตกรรมแก้ปัญหานักเรียน
3. มีขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติที่จะทาให้ภารกิจนั้นสาเร็จมีอะไรบ้างหรือทาอย่างไร
3.1 สารวจข้อมูลและความต้องการของบุคลากร
3.2 อบรมให้ความรู้หลักสูตรวิจัยชั้นเรียน
3.3 ดาเนินการจัดทาวิจัยชั้นเรียน
3.4 ประเมินผล
4. แต่ละขั้นตอนมีวัตถุประสงค์ความสาเร็จอย่างไร
4.1 ข้อมูลจานวนครูที่เข้ารับการอบรม
4.2 ครูมีความรู้สามารถจัดทาวิจัยชั้นเรียนได้
5. ถ้าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์เกิดจากสาเหตุอะไรบ้าง (ปัจจัยภายใน / ภายนอก)
ปัจจัยภายใน
ปัจจัยภายนอก
1. ผู้บริหารให้ความสาคัญน้อย
ขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
2. ขาดงบประมาณ
3. ขาดการนิเทศติดตาม
4. ครูขาดการกระตือรือร้น
6. ให้วิเคราะห์ว่างานที่ปฏิบัติอยู่จริงในขณะประเมินปฏิบัติอย่างไร (ปฏิบัติตามระเบียบ ,
ข้อบังคับ , คาสั่งอะไร)
6.1 แต่งตั้งคณะทางาน
6.2 สารวจความต้องการของครู
6.3 กาหนดปฏิทินติดตาม
6.4 สรุปประเมินผล
7. ให้กลุ่มวิเคราะห์ว่าที่ปฏิบัติจริงอยู่นั้น สามารถลดหรือควบคุมสาเหตุของความเสี่ยงได้
หรือไม่ (สรุปว่าได้ / เพียงพอ / มีประสิทธิผล : ไม่ได้ / ไม่เพียงพอ / ยังมีปัญหา
เกิดขึ้น)
จากการประเมินพบว่า ความเสี่ยงสามารถลดลงได้เพียงบางส่วน แต่ยังมีความเสี่ยงเกี่ยวกับ
7.1 ครูขาดความตระหนักในการแก้ปัญหาโดยวิธีการวิจัยในชั้นเรียน
7.2 ผู้บริหารขาดการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง
7.3 ขาดงบประมาณสนับสนุนในการสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา
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8. ถ้าพบว่ายังมีปัญหาอยู่ เกิดจากสาเหตุอะไร จะแก้ไขอย่างไร ใครคือคนแก้ไข
ปัญหา – สาเหตุ
การแก้ไข
ผู้รับผิดชอบ
1. ครูไม่ทาวิจัยชั้นเรียน
1. ผู้บริหารทาแผนติดตาม
1. ผอ.สถานศึกษา
2. การขาดการนิเทศติดตาม
2. จัดทาโครงการเพื่อขอ
2. หัวหน้ากลุ่มงาน บริหาร
3. ขาดงบประมาณ
งบประมาณ
บุคคลและวิชาการ

ใบงานที่ 5
1. วิเคราะห์งานที่มีความเสี่ยงสูง
การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
2. ให้กลุ่มทาความเข้าใจถึงผลสาเร็จของภารกิจที่เลือกว่าต้องการให้เกิดผลสาเร็จอะไร
(วัตถุประสงค์)
2.1 ส่งเสริมให้ครูผลิต พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน
2.2 จัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
2.3 ประเมินผลการพัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
3. มีขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติที่จะทาให้ภารกิจนั้นสาเร็จมีอะไรบ้างหรือทาอย่างไร
3.1 แต่งตั้งคณะทางานในการพัฒนาการใช้สื่อของครู
3.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตและพัฒนาการใช้สื่อ
3.3 นิเทศ กากับ ติดตาม ประเมิน สรุปและรายงานผล
4. แต่ละขั้นตอนมีวัตถุประสงค์ความสาเร็จอย่างไร
4.1 ครูรู้ข้อมูลการใช้สื่อ นวัตกรรมในการพัฒนาการเรียนการสอน
4.2 มีสื่อ นวัตกรรมที่ตรงกับการจัดการเรียนการสอน
4.3 ครูมีความสามารถในการผลิตและใช้สื่อนวัตกรรม
5. ถ้าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์เกิดจากสาเหตุอะไรบ้าง (ปัจจัยภายใน / ภายนอก)
ปัจจัยภายใน
ปัจจัยภายนอก
1. ขาดงบประมาณ
เทคโนโลยีมีความทันสมัยและเปลี่ยนแปลงเร็ว
2. บุคลากรมีพื้นฐานความรู้ด้านสื่อและ
มาก
เทคโนโลยีไม่เท่าเทียมกัน
6. ให้วิเคราะห์ว่างานที่ปฏิบัติอยู่จริงในขณะประเมินปฏิบัติอย่างไร (ปฏิบัติตามระเบียบ ,
ข้อบังคับ , คาสั่งอะไร)
6.1 มีคาสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ/คณะทางาน
6.2 มีโครงการพัฒนาการผลิตและการใช้สื่อนวัตกรรม
6.3 ครูนาสื่อไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
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6.4 ครูจัดทาบันทึกการใช้สื่อ
6.5 มีการนิเทศ กากับ ติดตามการใช้สื่อ
7. ให้กลุ่มวิเคราะห์ว่าที่ปฏิบัติจริงอยู่นั้น สามารถลดหรือควบคุมสาเหตุของความเสี่ยงได้
หรือไม่ (สรุปว่าได้ / เพียงพอ / มีประสิทธิผล : ไม่ได้ / ไม่เพียงพอ / ยังมีปัญหา
เกิดขึ้น)
จากการประเมินพบว่า ความเสี่ยงสามารถลดลงได้เพียงบางส่วน ยังมีความเสี่ยงเกี่ยวกับ
7.1 ครูขาดความรู้ในการผลิต จัดหาและนาสื่อไปใช้
7.2 ครูขาดการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง
7.3 ขาดงบประมาณ
8. ถ้าพบว่ายังมีปัญหาอยู่ เกิดจากสาเหตุอะไร จะแก้ไขอย่างไร ใครคือคนแก้ไข
ปัญหา – สาเหตุ
การแก้ไข
ผู้รับผิดชอบ
1. ครูขาดความรู้
1. จัดอบรมครูเกี่ยวกับการผลิต/การ 1. ผอ.สถานศึกษา
2. การขาดการนิเทศติดตาม
ใช้สื่อ
2. หัวหน้ากลุ่มงาน
3. ขาดงบประมาณ
2. ผู้บริหารจัดทาแผนนิเทศ
บริหารบุคคลและ
3. จัดหางบประมาณสนับสนุนจาก วิชาการ
ส่วนราชการและชุมชน

ใบงานที่ 6
1. วิเคราะห์งานที่มีความเสี่ยงสูง
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
2. ให้กลุ่มทาความเข้าใจถึงผลสาเร็จของภารกิจที่เลือกว่าต้องการให้เกิดผลสาเร็จอะไร
(วัตถุประสงค์)
2.1 เพื่อให้มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
2.2 เพื่อให้นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ในการศึกษาค้นคว้า
2.3 เพื่อเผยแพร่แหล่งการเรียนรู้
3. มีขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติที่จะทาให้ภารกิจนั้นสาเร็จมีอะไรบ้างหรือทาอย่างไร
3.1 สารวจแหล่งการรู้ในสถานศึกษา ชุมชน
3.2 จัดทาเอกสารเผยแพร่แหล่งการเรียนรู้แก่ครู นักเรียน
3.3 จัดตั้งและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
3.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูใช้แหล่งการเรียนรู้
4. แต่ละขั้นตอนมีวัตถุประสงค์ความสาเร็จอย่างไร
4.1 รู้ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา ชุมชน
4.2 เผยแพร่แหล่งเรียนรู้แก่ครู นักเรียน
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4.3 ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ชุมชนในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
4.4 ครูใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
5. ถ้าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์เกิดจากสาเหตุอะไรบ้าง (ปัจจัยภายใน / ภายนอก)
ปัจจัยภายใน
ปัจจัยภายนอก
1. ไม่มีทะเบียนแหล่งเรียนรู้
1. ผู้ปกครองไม่ให้ความร่วมมือ
2. นักเรียนไม่สนใจใช้แหล่งเรียนรู้
2. มีร้านเกมส์ หรือสิ่งดึงดูดความสนใจมากกว่า
3. สื่อ อุปกรณ์ ชารุด
4. ขาดงบประมาณในการซ่อมบารุง
5. ครูใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนน้อย
6. ให้วิเคราะห์ว่างานที่ปฏิบัติอยู่จริงในขณะประเมินปฏิบัติอย่างไร (ปฏิบัติตามระเบียบ ,
ข้อบังคับ , คาสั่งอะไร)
6.1 มีคาสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
6.2 จัดทาทะเบียนแหล่งเรียนรู้
6.3 ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แหล่งเรียนรู้
6.4 จัดกิจกรรมนานักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้
7. ให้กลุ่มวิเคราะห์ว่าที่ปฏิบัติจริงอยู่นั้น สามารถลดหรือควบคุมสาเหตุของความเสี่ยงได้
หรือไม่ (สรุปว่าได้ / เพียงพอ / มีประสิทธิผล : ไม่ได้ / ไม่เพียงพอ / ยังมีปัญหา
เกิดขึ้น)
จากการประเมินพบว่า ความเสี่ยงสามารถลดลงได้เพียงบางส่วน ยังมีความเสี่ยงเกี่ยวกับ
7.1 ขาดงบประมาณในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ (ICT) มีไม่เพียงพอ
7.2 ผู้ปกครองบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือ
8. ถ้าพบว่ายังมีปัญหาอยู่ เกิดจากสาเหตุอะไร จะแก้ไขอย่างไร ใครคือคนแก้ไข
ปัญหา – สาเหตุ
การแก้ไข
ผู้รับผิดชอบ
1. ขาดงบประมาณในการพัฒนา 1. จัดสรรงบประมาณในการพัฒนา ผอ.สถานศึกษา
แหล่งเรียนรู้ (ICT) มีไม่เพียงพอ แหล่งเรียนรู้ (ICT)
2. ผู้ปกครองบางส่วนไม่ให้ความ 2. จัดประชุมชี้แจงผู้ปกครอง
ร่วมมือ
ใบงานที่ 7
1. วิเคราะห์งานที่มีความเสี่ยงสูง
การนิเทศการศึกษา
2. ให้กลุ่มทาความเข้าใจถึงผลสาเร็จของภารกิจที่เลือกว่าต้องการให้เกิดผลสาเร็จอะไร
(วัตถุประสงค์)
2.1 เพื่อให้มีการจัดระบบการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนในสถานศึกษา
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2.2 เพื่อให้ครูได้จัดกระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย
3. มีขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติที่จะทาให้ภารกิจนั้นสาเร็จมีอะไรบ้างหรือทาอย่างไร
3.1 แต่งตั้งคณะทางานในการนิเทศ
3.2 ประชุมชี้แจงครู
3.3 ดาเนินการนิเทศ
3.4 กากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผล
4. แต่ละขั้นตอนมีวัตถุประสงค์ความสาเร็จอย่างไร
4.1 มีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน
4.2 ผู้นิเทศ และผู้รับการนิเทศเข้าใจตรงกัน
4.3 ดาเนินการนิเทศ ติดตาม และรายงานผล
5. ถ้าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์เกิดจากสาเหตุอะไรบ้าง (ปัจจัยภายใน / ภายนอก)
ปัจจัยภายใน
ปัจจัยภายนอก
1. ระบบงานนิเทศงานวิชาการขาดความ
ขาดการนิเทศจากต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง
ต่อเนื่อง
2. ครูจัดการเรียนการสอนในรูปแบบเดียวกัน
3. นักเรียนขาดความกระตือรือร้น
6. ให้วิเคราะห์ว่างานที่ปฏิบัติอยู่จริงในขณะประเมินปฏิบัติอย่างไร (ปฏิบัติตามระเบียบ ,
ข้อบังคับ , คาสั่งอะไร)
6.1 มีคาสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
6.2 มาตรฐานการศึกษา(การประกันคุณภาพ)
6.3 หลักสูตรสถานศึกษา
7. ให้กลุ่มวิเคราะห์ว่าที่ปฏิบัติจริงอยู่นั้น สามารถลดหรือควบคุมสาเหตุของความเสี่ยงได้
หรือไม่ (สรุปว่าได้ / เพียงพอ / มีประสิทธิผล : ไม่ได้ / ไม่เพียงพอ / ยังมีปัญหา
เกิดขึ้น)
จากการประเมินพบว่า ความเสี่ยงสามารถลดลงได้เพียงบางส่วน ยังมีความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การขาดการนิเทศอย่างต่อเนื่อง
8. ถ้าพบว่ายังมีปัญหาอยู่ เกิดจากสาเหตุอะไร จะแก้ไขอย่างไร ใครคือคนแก้ไข
ปัญหา – สาเหตุ
การแก้ไข
ผู้รับผิดชอบ
ขาดการนิเทศอย่างต่อเนื่อง
1. จัดทาแผนการนิเทศ
1.ผอ.สถานศึกษา
2. รายงานผลให้ผู้บริหารรับทราบ 2.หัวหน้างานวิชาการ
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ใบงานที่ 8
1. วิเคราะห์งานที่มีความเสี่ยงสูง
การศึกษาต่อของนักเรียน
2. ให้กลุ่มทาความเข้าใจถึงผลสาเร็จของภารกิจที่เลือกว่าต้องการให้เกิดผลสาเร็จอะไร
(วัตถุประสงค์)
2.1 เพื่อให้นักเรียน เรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.2 เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาต่อในชั้นที่สูงขึ้น
3. มีขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติที่จะทาให้ภารกิจนั้นสาเร็จมีอะไรบ้างหรือทาอย่างไร
3.1 ศึกษาเด็กเป็นรายบุคคล
3.2 คัดกรองเด็ก จัดกลุ่มเด็ก
3.3 ส่งเสริม พัฒนาเด็กให้เต็มตามศักยภาพ
3.4 ปูองกัน แก้ปัญหาให้กับเด็ก
3.5 ให้นักเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์
4. แต่ละขั้นตอนมีวัตถุประสงค์ความสาเร็จอย่างไร
4.1 รู้ข้อมูลพื้นฐานของนักเรียน
4.2 จัดกลุ่มเด็กเพื่อพัฒนา ซ่อมเสริม ได้ถูกต้อง
4.3 จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
4.4 ให้คาแนะนา ปรึกษา ชี้แนะ พัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน
5. ถ้าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์เกิดจากสาเหตุอะไรบ้าง (ปัจจัยภายใน / ภายนอก)
ปัจจัยภายใน
ปัจจัยภายนอก
1. ขาดแคลนบุคลากรที่เชี่ยวชาญทางด้าน 1. ปัญหาครอบครัว
แนะแนว
2. ปัญหาสังคม
2. ข้อมูลพื้นฐานไม่ครอบคลุม
3. ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารทาให้นักเรียนไม่
3. ขาดงบประมาณ
มั่นใจไม่รู้แนวทางในการศึกษาต่อ
4. จัดกิจกรรมแนะแนวไม่ต่อเนื่อง
4. ปัญหาเรื่องเพศ
5. นักเรียนมีปัญหาสุขภาพ
6. ให้วิเคราะห์ว่างานที่ปฏิบัติอยู่จริงในขณะประเมินปฏิบัติอย่างไร (ปฏิบัติตามระเบียบ ,
ข้อบังคับ , คาสั่งอะไร)
6.1 ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
6.2 มีคาสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ/คณะทางาน
6.3 วิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
6.4 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
6.5 ประชุมผู้ปกครอง
6.6 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อโดยสถานศึกษาอื่น
6.7 กิจกรรมโฮมรูม
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7. ให้กลุ่มวิเคราะห์ว่าที่ปฏิบัติจริงอยู่นั้น สามารถลดหรือควบคุมสาเหตุของความเสี่ยงได้
หรือไม่ (สรุปว่าได้ / เพียงพอ / มีประสิทธิผล : ไม่ได้ / ไม่เพียงพอ / ยังมีปัญหา
เกิดขึ้น)
จากการประเมินพบว่า ความเสี่ยงสามารถลดลงได้เพียงบางส่วน ยังมีความเสี่ยงเกี่ยวกับ
7.1 ปัญหาครอบครัว
7.2 ปัญหาสภาพแวดล้อมทางสังคม
7.3 ปัญหาเรื่องเพศ
8. ถ้าพบว่ายังมีปัญหาอยู่ เกิดจากสาเหตุอะไร จะแก้ไขอย่างไร ใครคือคนแก้ไข
ปัญหา – สาเหตุ
การแก้ไข
ผู้รับผิดชอบ
1. ปัญหาครอบครัว
1. ประชุมผู้ปกครอง
1. ผอ.สถานศึกษาและบุคลากร
2. ปัญหาสภาพแวดล้อมทาง 2. จัดโครงการรณรงค์ต่อต้าน ในสถานศึกษา ทุกคน
สังคม
ยาเสพติด
2. ผู้นาชุมชน
3. ปัญหาเรื่องเพศ
3. ให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา 3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ผู้ปกครอง
ใบงานที่ 9
1. วิเคราะห์งานที่มีความเสี่ยงสูง
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2. ให้กลุ่มทาความเข้าใจถึงผลสาเร็จของภารกิจที่เลือกว่าต้องการให้เกิดผลสาเร็จอะไร
(วัตถุประสงค์)
2.1 เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
2.2 เพื่อให้โรงเรียนมีระบบประกันภายในที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล
3. มีขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติที่จะทาให้ภารกิจนั้นสาเร็จมีอะไรบ้างหรือทาอย่างไร
3.1 จัดระบบโครงการสร้างองค์กรให้รองรับการจัดระบบการประกัน
3.2 กาหนดเกณฑ์การประเมินและเครื่องมือ
3.3 วางแผนการพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
3.4 ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
3.5 จัดทารายงาน SAR
4. แต่ละขั้นตอนมีวัตถุประสงค์ความสาเร็จอย่างไร
4.1 มีระบบโครงสร้างตามระบบประกัน
4.2 ประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน
4.3 มีแผนการพัฒนาและนิเทศติดตาม
5. ถ้าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์เกิดจากสาเหตุอะไรบ้าง (ปัจจัยภายใน / ภายนอก)
ปัจจัยภายใน
ปัจจัยภายนอก
1. ผู้บริหารให้ความสาคัญน้อย
ขาดการติดตาม ตรวจสอบ
2. การนิเทศติดตามไม่เป็นระบบ ไม่เป็นไปตามปฏิทินการนิเทศ จากหน่วยงานต้นสังกัด
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6. ให้วิเคราะห์ว่างานที่ปฏิบัติอยู่จริงในขณะประเมินปฏิบัติอย่างไร (ปฏิบัติตามระเบียบ ,
ข้อบังคับ , คาสั่งอะไร)
6.1 มีการจัดทามาตรฐานปฐมวัย/ขั้นพื้นฐาน
6.2 มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพตามระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
7. ให้กลุ่มวิเคราะห์ว่าที่ปฏิบัติจริงอยู่นั้น สามารถลดหรือควบคุมสาเหตุของความเสี่ยงได้
หรือไม่ (สรุปว่าได้ / เพียงพอ / มีประสิทธิผล : ไม่ได้ / ไม่เพียงพอ / ยังมีปัญหา
เกิดขึ้น)
จากการประเมินพบว่า ความเสี่ยงสามารถลดลงได้เพียงบางส่วน ยังมีความเสี่ยงเกี่ยวกับ
7.1 โรงเรียนไม่มีคู่มือการประเมินภายใน
7.2 ขาดการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง
8. ถ้าพบว่ายังมีปัญหาอยู่ เกิดจากสาเหตุอะไร จะแก้ไขอย่างไร ใครคือคนแก้ไข
ปัญหา – สาเหตุ
การแก้ไข
ผู้รับผิดชอบ
1. ขาดคู่มือในการดาเนินงาน 1. ผู้บริหารจัดทาแผนนิเทศและ
1. ผอ.สถานศึกษา
2. ขาดการนิเทศติดตามอย่าง กากับติดตามการดาเนินการตาม
2. หัวหน้างานบริหาร
ต่อเนื่อง
แผนอย่างเคร่งครัด
ทั่วไปและหัวหน้างาน
2. จัดหา/จัดทาคู่มือระบบการ
วิชาการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
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ตัวอย่าง
แบบ ปย.2
งวดสิ้นสุด 30 กันยายน 2555
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งานบริหารวิชาการ
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555
แบบ ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
(1) มาจาก CSA 1,2
1. กระบวนการจัดการ
เรียนรู้
เพื่อให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
มาตรฐานการศึกษา

การควบคุมที่มีอยู่
(2) มาจาก CSA 3

การประเมินผลการ
ควบคุม
(3) นากิจกรรมใน (2)
มาวิเคราะห์แล้วสรุปผล

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

(4) มาจาก CSA
7,8
1. ตั้งเปูาหมาย
จากการตรวจสอบเอกสาร ผลสัมฤทธิ์นักเรียนยัง
2. วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น การติดตามและสรุปผล
ไม่เป็นตามที่ สพฐ.
รายบุคคล/จัดกลุ่ม
การประเมินกระบวนการ กาหนด
นักเรียน
จัดการเรียนรู้ พบว่า
3. จัดทาแผนการสอน โรงเรียนได้กาหนด
ที่เหมาะสมกับนักเรียน เปูาหมายไว้อย่างชัดเจน
แต่ละกลุ่ม
และดาเนินการวิเคราะห์
4. วิเคราะห์หลักสูตร ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และ
จัดทาโครงสร้าง
วัดผลตามสภาพจริงเพื่อ
รายวิชา จัดทาหน่วย คัดแยกเด็กเรียนอ่อน ปาน
การเรียนรู้และการ
กลาง และเด็กเก่ง เพื่อ

การปรับปรุง
การควบคุม

กาหนด
เสร็จ/การ
ควบคุม

(5) มาจาก CSA 8
1. ให้ครูเสนอ
แผนการสอน
ล่วงหน้า 1 อาทิตย์
2. นิเทศ กากับ
ติดตามการจัดทา
แผนการสอน
3. ประชุมบุคลากร/
รายงานผลเดือนละ
ครั้ง

หมายเหตุ
(7)

(6)
30 ก.ย.
2556

เป็นจุดอ่อนของการ
ควบคุมที่ค้นพบในงวด
สิ้นสุด 30 กันยายน
2554 ได้ดาเนินการ
ติดตาม 30 กันยายน
2555 พบว่าผลสัมฤทธิ์
นักเรียนสูงขึ้นแต่ยังไม่
เป็นไปตามเปูาหมายที่
สพฐ.กาหนดจึงจัดทา
แผนปรับปรุงเพื่อจะ
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แบบ ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม
(1) มาจาก CSA 1,2

การประเมินผลการ
การปรับปรุง
การควบคุมที่มีอยู่
ควบคุม
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
การควบคุม
(3) นากิจกรรมใน (2)
(2) มาจาก CSA 3 มาวิเคราะห์แล้วสรุปผล (4) มาจาก CSA (5) มาจาก CSA
7,8
8
จัดการเรียนรู้โดยการใช้ จัดทาแผนการเรียนการ
สื่อแหล่งเรียนรู้ ภูมิ
สอนให้สอดคล้องกับ
ปัญญาท้องถิ่น ด้วย
สภาพความเป็นจริง มี
วิธีการที่หลากหลาย
แผนการสอนซ่อมเสริม
นักเรียนมีส่วนร่วมโดย เด็กอ่อน สนับสนุนเด็ก
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
เรียนเก่ง นาผลการ
5. วัดผลตามสภาพจริง ประเมินมาเปรียบเทียบ
ของนักเรียน
กับเปูาหมาย ทาให้
6. วิจัยชั้นเรียนเพื่อ
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นพอสม
แก้ปัญหาครู/นักเรียน
แต่ยังไม่เป็นตามที่ สพฐ.
7. ซ่อมเสริมนักเรียน
กาหนด จึงจาเป็นต้อง
8. ประเมินผล/เปรียบ วางแผนควบคุมต่อไป
เปูาหมาย

กาหนด
เสร็จ/การ
ควบคุม

หมายเหตุ
(7)

(6)
ติดตามในงวดต่อไป
(งวดสิ้นสุด 30
กันยายน 2556)
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แบบ ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์
ของการควบคุม
(1) มาจาก CSA 1,2

การประเมินผลการ
การปรับปรุง
กาหนด
การควบคุมที่มีอยู่
ควบคุม
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
การควบคุม
เสร็จ/
(3) นากิจกรรมใน (2)
การ
(2) มาจาก CSA 3 มาวิเคราะห์แล้วสรุปผล (4) มาจาก CSA 7,8 (5) มาจาก CSA 8 ควบคุม
(6)
2. การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 1.ศึกษาเอกสาร
จากการประเมินการ
1.ขาดการนิเทศอย่าง 1.ผู้บริหารจัดทา
30 ก.ย.
1. เพื่อให้ตรงตามความต้องการ เกี่ยวกับหลักสูตร
ควบคุม พบว่าโรงเรียน ต่อเนื่อง
แผนนิเทศติดตาม 2556
ของผู้เรียนและชุมชน
2.ศึกษาความ
ดาเนินการแต่งตั้ง
2.หลักสูตรยังไม่มี
2. จัดทาทะเบียน
2. เพื่อให้หลักสูตรท้องถิ่นมีความ ต้องการของนักเรียน คณะทางานศึกษา
ความหลากหลาย
ภูมิปัญญา
หลากหลาย
และขุมชน3.จัดทา เอกสารและจัดทา
3.ปรับปรุงหลักสูตร
3. เพื่อให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีส่วน โครงสร้างหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร
ทุกปี
ร่วมในการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น
ท้องถิ่นและนาหลักสูตร
4.นาหลักสูตรไปใช้ ไปใช้แต่ยังคงมีความ
5.ติดตาม
เสี่ยงเกี่ยวกับการขาด
ประเมินผล
การนิเทศติดตามอย่าง
ต่อเนื่องและหลักสูตรยัง
ไม่หลากหลาย

หมายเหตุ
(7)
เป็นจุดอ่อนของการ
ควบคุมที่ค้นพบเมื่อ
30 กันยายน 2555
ยังคงมีความเสี่ยง
เกี่ยวกับการนิเทศ
ติดตามและหลักสูตร
ยังไม่หลากหลายจึง
ทาแผนควบคุมเพื่อ
ติดตามในงวดต่อไป
(งวดสิ้นสุด 30
กันยายน 2556)
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แบบ ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
(1) มาจาก CSA 1,2
3.ส่งเสริมการรักการอ่าน
1.เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรัก
การอ่าน
2.เพื่อให้นักเรียนตระหนัก
และเห็นคุณค่าของการอ่าน
3.เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการ
ด้านการอ่านดีขึ้น

การประเมินผลการควบคุม
การปรับปรุง
การควบคุมที่มีอยู่ (3) นากิจกรรมใน (2)
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
การควบคุม
มาวิเคราะห์แล้วสรุปผล
(2) มาจาก CSA 3
(4) มาจาก CSA 7,8 (5) มาจาก CSA 8
1.ศึกษาเด็ก
รายบุคคล
2.คัดกรองเด็ก จัด
กลุ่มเด็ก
3.ส่งเสริมพัฒนา
เด็กให้มีนิสัยรักการ
อ่าน
4.ประเมิน ติดตาม
ผลการอ่านของ
นักเรียน

จากการประเมินผลการ
ควบคุม พบว่าโรงเรียนมีการ
แต่งตั้งคณะทางานศึกษา
เด็กเป็นรายบุคคลเพื่อคัด
กรองเด็กในการส่งเสริม
พัฒนาเด็กให้มีนิสัยรักการ
อ่าน และได้ติดตาม
ประเมินผลทาให้ความเสี่ยง
ลดลงในระดับหนึ่งแต่ยังมี
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
พัฒนาครูยังไม่ทั่วถึง ทาให้
ครูขาดทักษะในการจัด
กิจกรรมที่หลากหลาย จึงได้
จัดทาแผนควบคุมเพื่อ
ติดตามต่อไป

1.ครูขาดทักษะในการ
จัดกิจกรรมที่
หลากหลาย
2. เวลาในการจัด
กิจกรรมไม่เพียงพอ ไม่
เหมาะสม
3. ขาดการนิเทศ
ติดตามอย่างต่อเนื่อง

1.พัฒนาครู
2. ผู้ปกครองมีส่วน
ร่วมในการจัด
กิจกรรม
3. จัดทาแผนนิเทศ

กาหนด
เสร็จ/การ
ควบคุม

หมายเหตุ
(7)

(6)
30 ก.ย.
2556

เป็นจุดอ่อนของการ
ควบคุมที่ค้นพบใน
งวดวันที่ 30
กันยายน 2555
ยังคงมีความเสี่ยงใน
ส่วนของการอบรมครู
ยังไม่ทั่วถึงทาให้ครู
ขาดทักษะในการจัด
กิจกรรม ที่
หลากหลายจึง
วางแผนควบคุมต่อไป
และจะติดตามในงวด
สิ้นสุด 30 กันยายน
2556
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แบบ ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
(1) มาจาก CSA 1,2
4.จัดทาแผนการวัดผล
และประเมินผลแต่ละ
รายวิชาให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษา
1.เพื่อให้ครูทุกคนจัดทา
แผนวัดผลประเมินผล
สอดคล้องตามมาตรฐาน
การเรียนรู้
2.เพื่อให้สามารถวัดผล
ประเมินผลได้อย่างรอบ
ด้านทั้งด้านความรู้
ความคิด กระบวนการ
พฤติกรรมและเจตคติ

การประเมินผลการ
การควบคุมที่มีอยู่
ควบคุม
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
(3) นากิจกรรมใน (2)
(2) มาจาก CSA 3 มาวิเคราะห์แล้วสรุปผล (4) มาจาก CSA
7,8
1.ให้ครูวิเคราะห์
จากการติดตาม
1. ขาดการนิเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประเมินผลการควบคุม อย่างต่อเนื่อง
ของปีที่ผ่านมา
พบว่าโรงเรียนได้แต่งตั้ง 2. ขาดเครื่องมือ
2.ให้ครูจัดทาแผนการ คณะทางานดาเนินการ วัดผลประเมินผล
วัดผลประเมินผลทุก
วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์
3. ครูขาดทักษะใน
รายวิชาให้สอดคล้องกับ ทางการเรียนของปีก่อน การวัดผลฯ
มาตรฐานการศึกษา
และจัดทาแผนการวัดผล 4. ผู้ปกครองบางส่วน
3.ให้ครูออกแบบ
ประเมินผลเป็นรายวิชา ไม่ให้ความร่วมมือ
เครื่องมือการวัดผล
และได้ออกแบบ
ประเมินผลให้สอดคล้อง เครื่องมือในการวัดผล
กับมาตรฐานการศึกษา ประเมินผลทาให้ความ
และสาระการเรียนรู้
เสี่ยงลดลงได้ระดับหนึ่ง
แต่ยังคงมีความเสี่ยง

การปรับปรุง
การควบคุม

กาหนด
เสร็จ/การ
ควบคุม

(5) มาจาก CSA 8
1. ผู้บริหารจัดทาแผน
นิเทศ
2. จัดทา จัดหา
เครื่องมือการวัดผลฯ
3.จัดอบรมครู
4. จัดประชุมผู้ครอง
นักเรียน

หมายเหตุ
(7)

(6)
30 ก.ย.
2556

เป็นจุดอ่อนของการ
ควบคุมที่ค้นพบเมื่อ
งวดวันที่ 30
กันยายน 2555
ยังคงมีจุดอ่อน
เกี่ยวกับครูขาด
ทักษะ/เครื่องมือใน
วัดผลประเมินผลและ
ขาดการนิเทศจาก
ผู้บริหารอย่าง
ต่อเนื่องจึงได้วางแผน
ควบคุมต่อไปซึ่งจะ
ติดตามในงวดสิ้นสุด
30 กันยายน 2556
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แบบ ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม
(1) มาจาก CSA 1,2
3.เพื่อให้นักเรียนมีการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น

การประเมินผลการ
การปรับปรุง
การควบคุมที่มีอยู่
ควบคุม
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
การควบคุม
(3) นากิจกรรมใน (2)
(2) มาจาก CSA 3 มาวิเคราะห์แล้วสรุปผล (4) มาจาก CSA (5) มาจาก CSA 8
7,8
4.ให้ครูดาเนินการวัดผล เกี่ยวกับครูขาดทักษะ/
ก่อนเรียน ระหว่างเรียน เครื่องมือในวัดผล
และหลังเรียนในทุกกลุ่ม ประเมินผลและขาดการ
สาระ
นิเทศจากผู้บริหารอย่าง
ต่อเนื่องจึงได้วางแผน
ควบคุมต่อไป

กาหนดเสร็จ/
การควบคุม

หมายเหตุ

(6)

(7)
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แบบ ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
(1) มาจาก CSA 1,2
5.การจัดทาวิจัยในชั้น
เรียน
1.เพื่อให้ครูมีความรู้ความ
เข้าใจเรื่องวิจัยชั้นเรียน
2.เพื่อให้ครูจัดทาวิจัยชั้น
เรียน
3.เพื่อให้ครูมีนวัตกรรม
แก้ปัญหานักเรียน

การควบคุมที่มีอยู่
(2) มาจาก CSA 3
1.สารวจข้อมูลและความ
ต้องการของบุคลากร
2.อบรมให้ความรู้
หลักสูตรวิจัยชั้นเรียน
3.ดาเนินการจัดทาวิจัย
ชั้นเรียน
4.ประเมินผล

การประเมินผลการ
ควบคุม
(3) นากิจกรรมใน (2)
มาวิเคราะห์แล้วสรุปผล
จากการประเมินผลการ
ควบคุม พบว่าโรงเรียนได้
แต่งตั้งคณะทางานสารวจ
ข้อมูล/ความต้องการและ
จัดอบรมให้ความรู้ในการ
ทาวิจัยชั้นเรียน แต่ยังมี
ความเสี่ยงเกี่ยวกับครูบาง
คนยังขาดความตระหนัก
ในการแก้ปัญหาการวิจัย
ชั้นเรียนการนิเทศติดตาม
ไม่ต่อเนื่องและมี
งบประมาณไม่เพียงพอใน
การสร้างนวัตกรรม

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุม

กาหนด
เสร็จ/การ
ควบคุม

(4) มาจาก CSA 7,8 (5) มาจาก CSA
8
(6)
1.ครูไม่ทาวิจัยชั้นเรียน 1. ผู้บริหารทา
30 ก.ย.
2. การขาดการนิเทศ แผนติดตาม
2556
ติดตาม
2. จัดทาโครงการ
3. ขาดงบประมาณ
เพื่อขอ
งบประมาณ

หมายเหตุ
(7)
เป็นจุดอ่อนของการ
ควบคุมที่ค้นพบเมื่อ
งวดวันที่ 30
กันยายน 2555
พบว่ายังมีจุดอ่อน
เกี่ยวกับการขาด
ความตระหนักในการ
แก้ปัญหาการวิจัยชั้น
เรียน การนิเทศไม่
ต่อเนื่องและมี
งบประมาณไม่
เพียงพอจึงวางแผน
ควบคุมและจะ
ติดตามในงวด30
กันยายน56
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แบบ ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
(1) มาจาก CSA 1,2
6.การพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา
1.ส่งเสริมให้ครูผลิต พัฒนา
สื่อและนวัตกรรมการเรียน
การสอน
2.จัดหาสื่อและเทคโนโลยี
เพื่อใช้ในการจัดการเรียน
การสอน
3.ประเมินผลการพัฒนาการ
ใช้สื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
4.ส่งเสริมให้ครูผลิต พัฒนา
สื่อและนวัตกรรมการเรียน
การสอน

การควบคุมที่มีอยู่
(2) มาจาก CSA 3

การประเมินผลการ
ควบคุม
(3) นากิจกรรมใน (2)
มาวิเคราะห์แล้วสรุปผล

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุม

กาหนด
เสร็จ/การ
ควบคุม

(4) มาจาก CSA 7,8 (5) มาจาก CSA
8
(6)
1.แต่งตั้งคณะทางานใน จากการประเมินผลการ
1.ครูขาดความรู้ในการ 1. จัดอบรมครู
30 ก.ย.
การพัฒนาการใช้สื่อของ ควบคุม พบว่าโรงเรียนมี ผลิต จัดหาและนาสื่อ เกี่ยวกับการผลิต/ 2556
ครู
การแต่งตั้งคณะทางานใน ไปใช้
การใช้สื่อ
2.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการใช้สื่อและ 2.ครูขาดการนิเทศ
2. ผู้บริหารจัดทา
การผลิตและพัฒนาการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ติดตามอย่างต่อเนื่อง แผนนิเทศ
ใช้สื่อ
การผลิตสื่อพร้อมทั้งนิเทศ 3.ขาดงบประมาณ
3. จัดหา
3.นิเทศ กากับ ติดตาม ติดตามและประเมินผล
งบประมาณ
ประเมิน สรุปและ
ทาให้ความเสี่ยงลดลงใน
สนับสนุนจาก
รายงานผล
ระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีความ
ส่วนราชการและ
เสี่ยงเกี่ยวกับการจัดอบรม
ชุมชน
ไม่ทั่วถึงเนื่องจากขาด
งบประมาณ ทาให้ครู

หมายเหตุ
(7)
เป็นจุดอ่อนของการ
ควบคุมที่ค้นพบเมื่อ
งวดวันที่ 30
กันยายน 2555
พบว่ายังมีความเสี่ยง
เกี่ยวกับครูขาด
ความรู้ในการผลิต
และการใช้สื่อจึงได้
วางแผนควบคุมต่อไป
ซึ่งจะติดตามในงวด
สิ้นสุด 30 กันยายน
2556
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แบบ ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม
(1) มาจาก CSA 1,2
5.จัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อ
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
6.ประเมินผลการพัฒนาการใช้
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา

การควบคุมที่มีอยู่
(2) มาจาก CSA 3

การประเมินผลการ
การปรับปรุง
กาหนดเสร็จ/
ควบคุม
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
การควบคุม
การควบคุม
(3) นากิจกรรมใน (2)
มาวิเคราะห์แล้วสรุปผล (4) มาจาก CSA (5) มาจาก CSA 8
(6)
7,8
บางส่วนขาดความรู้ใน
การผลิตและการใช้สื่อจึง
ได้วางแผนควบคุมต่อไป

หมายเหตุ
(7)
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แบบ ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
(1) มาจาก CSA 1,2
7.การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
1.เพื่อให้มีแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย
2.เพื่อให้นักเรียนใช้แหล่ง
เรียนรู้ในการศึกษาค้นคว้า
3.เพื่อเผยแพร่แหล่งการ
เรียนรู้

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุม
(3) นากิจกรรมใน (2)
ความเสี่ยงที่ยังมี
มาวิเคราะห์แล้วสรุปผล
อยู่

(2) มาจาก CSA 3
(4) มาจาก
CSA 7,8
1.สารวจแหล่งการรู้ใน
จากการประเมินผลการ
1. ขาด
สถานศึกษา ชุมชน
ควบคุม พบว่าโรงเรียนได้
งบประมาณใน
2.จัดทาเอกสารเผยแพร่
แต่งตั้งคณะกรรมการ
การพัฒนาแหล่ง
แหล่งการเรียนรู้แก่ครู
ดาเนินการสารวจแหล่งการ เรียนรู้ (ICT) มีไม่
นักเรียน
เรียนรู้ และได้จัดทาเอกสาร เพียงพอ
3.จัดตั้งและพัฒนาแหล่ง
เผยแพร่แหล่งการเรียนรู้
2. ผู้ปกครอง
การเรียนรู้
เพื่อให้ครูนักเรียนได้ใช้แหล่ง บางส่วนไม่ให้
4.ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูใช้ เรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ความร่วมมือ
แหล่งการเรียนรู้
แต่ยังคงมีความเสี่ยง
5.สารวจแหล่งการรู้ใน
เกี่ยวกับงบประมาณในการ
สถานศึกษา ชุมชน
พัฒนา ปรับปรุงจึงจัดทา
6.จัดทาเอกสารเผยแพร่
แผนควบคุมต่อไป
แหล่งการเรียนรู้แก่ครู
นักเรียน

การปรับปรุง
การควบคุม
(5) มาจาก CSA
8

กาหนด
เสร็จ/การ
ควบคุม

หมายเหตุ
(7)

(6)

1. จัดสรร
30 ก.ย.
งบประมาณใน 2556
การพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ (ICT)
2. จัดประชุม
ชี้แจงผู้ปกครอง

เป็นจุดอ่อนของการ
ควบคุมที่ค้นพบเมื่อ
งวดวันที่ 30 กันยายน
2555 พบว่ายังมีความ
เสี่ยงเกี่ยวกับการขาด
งบประมาณในการ
ปรับปรุง พัฒนา แหล่ง
เรียนรู้จึงจัดทาแผน
ควบคุมซึ่งจะติดตามใน
งวดสิ้นสุด 30
กันยายน 2556
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แบบ ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม
(1) มาจาก CSA 1,2

การควบคุมที่มีอยู่
(2) มาจาก CSA 3

การประเมินผลการ
การปรับปรุง
ควบคุม
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
การควบคุม
(3) นากิจกรรมใน (2)
มาวิเคราะห์แล้วสรุปผล (4) มาจาก CSA (5) มาจาก CSA 8
7,8

กาหนดเสร็จ/
การควบคุม

หมายเหตุ

(6)

(7)

7.จัดตั้งและพัฒนาแหล่ง
การเรียนรู้
8.ส่งเสริม สนับสนุนให้
ครูใช้แหล่งการเรียนรู้
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แบบ ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม
(1) มาจาก CSA 1,2
8.การนิเทศการศึกษา
1.เพื่อให้มีการจัดระบบการ
นิเทศงานวิชาการและการเรียน
การสอนในสถานศึกษา
2.เพื่อให้ครูได้จัดกระบวนการ
เรียนการสอนในรูปแบบที่
หลากหลาย

การควบคุมที่มีอยู่
(2) มาจาก CSA 3
1.แต่งตั้งคณะทางานใน
การนิเทศ
2.ประชุมชี้แจงครู
3.ดาเนินการนิเทศ
4.กากับ ติดตาม
ประเมินและรายงานผล

การประเมินผลการ
ควบคุม
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
(3) นากิจกรรมใน (2)
มาวิเคราะห์แล้วสรุปผล (4) มาจาก CSA
7,8
จากการประเมินผลการ ขาดการนิเทศอย่าง
ควบคุมการนิเทศ
ต่อเนื่อง
การศึกษา พบว่า
โรงเรียนได้แต่งตั้ง
คณะทางานในการนิเทศ
มีการประชุมชี้แจงครู
กากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการนิเทศ ทา
ให้ความเสี่ยงลดลงใน
ระดับหนึ่ง แต่ยังคงมี
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
นิเทศไม่ต่อเนื่อง จึงทา
แผนควบคุมและจะ
ติดตามต่อไป

การปรับปรุง
การควบคุม

กาหนด
เสร็จ/
หมายเหตุ
การ
(5) มาจาก CSA 8
ควบคุม
(7)
(6)
1. จัดทาแผนการนิเทศ 30 ก.ย. เป็นจุดอ่อนของ
2. รายงานผลให้
2556
การควบคุมที่
ผู้บริหารรับทราบ
ค้นพบเมื่องวด
วันที่ 30
กันยายน 2555
พบว่ายังมีความ
เสี่ยงเกี่ยวกับ
การนิเทศไม่
ต่อเนื่อง จึงทา
แผนควบคุม
และจะติดตาม
ในงวดสิ้นสุด 30
กันยายน 2556

82

แบบ ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม
(1) มาจาก CSA 1,2

การประเมินผลการ
การควบคุมที่มีอยู่
ควบคุม
(3) นากิจกรรมใน
(2) มาจาก CSA 3 (2) มาวิเคราะห์
แล้วสรุปผล
9.การพัฒนาระบบประกัน
1.จัดระบบโครงการสร้าง จากการประเมินผล
คุณภาพภายในสถานศึกษา
องค์กรให้รองรับการ
การควบคุม พบว่า
1.เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตาม จัดระบบการประกัน
โรงเรียนได้กาหนด
มาตรฐานการศึกษา
2.กาหนดเกณฑ์การ
เกณฑ์การประเมิน
3.เพื่อให้โรงเรียนมีระบบ
ประเมินและเครื่องมือ และเครื่องมือพัฒนา
ประกันภายในที่มีประสิทธิภาพ 3.วางแผนการพัฒนา
ตามระบบประกัน
ประสิทธิผล
ตามระบบประกัน
คุณภาพภายใน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา ทาให้
สถานศึกษา
ความเสี่ยงลดลงใน
ระดับหนึ่งแต่ยังมี
ความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
(4) มาจาก CSA
7,8
1. ขาดคู่มือในการ
ดาเนินงาน
2. ขาดการนิเทศ
ติดตามอย่างต่อเนื่อง

การปรับปรุง
การควบคุม

กาหนดเสร็จ/
การควบคุม

หมายเหตุ

(5) มาจาก CSA 8

(6)

(7)

1. ผู้บริหารจัดทา 30 ก.ย.2556
แผนนิเทศและ
กากับติดตามการ
ดาเนินการตามแผน
อย่างเคร่งครัด
2. จัดหา/จัดทา
คู่มือระบบการ
ประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา

เป็นจุดอ่อนของการ
ควบคุมที่ค้นพบเมื่อ
งวดวันที่ 30
กันยายน 2555
พบว่าแต่ยังมีความ
เสี่ยงเกี่ยวกับการขาด
คู่มือการประเมินและ
ขาดการนิเทศอย่าง
ต่อเนื่อง จึงวางแผน
ควบคุมและจะ
ติดตามในงวดสิ้นสุด
30 กันยายน 2556
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แบบ ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม
(1) มาจาก CSA 1,2

การประเมินผลการ
การปรับปรุง
กาหนดเสร็จ/
การควบคุมที่มีอยู่
ควบคุม
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
การควบคุม
การควบคุม
(3) นากิจกรรมใน (2)
(2) มาจาก CSA 3 มาวิเคราะห์แล้วสรุปผล (4) มาจาก CSA (5) มาจาก CSA 8
(6)
7,8
4.ติดตาม ตรวจสอบและ เกี่ยวกับการขาดคู่มือ
ประเมินผล
การประเมินและขาดการ
5.จัดทารายงาน SAR
นิเทศอย่างต่อเนื่อง จึง
วางแผนควบคุมต่อไป

หมายเหตุ
(7)

ลงชื่อ............................................................
(…………….....................……………..)
ตาแหน่ง ..... หัวหน้างานบริหารวิชาการ......
วันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ.255
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ตัวอย่าง
การจัดทารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ระดับส่วนงานย่อย ในสถานศึกษา
งานบริหารงบประมาณ
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ตัวอย่าง
แบบ ปย.2 งวดก่อน
(งวดสิ้นสุด 30 กันยายน 2554)
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งานบริหารงบประมาณ
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554
แบบ ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
(1) มาจาก CSA 1,2
1. การเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับค่า
รักษาพยาบาล
เพื่อให้การเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับค่า
รักษาพยาบาลเป็นไปด้วย
ความถูกต้อง ครบถ้วน ตาม
ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผลการ
ควบคุม

(2) มาจาก CSA 3

(3) นากิจกรรมใน (2)
มาวิเคราะห์แล้วสรุปผล

1. ศึกษาระเบียบ
กฎหมาย ข้อบังคับและ
หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
2.จัดทาทะเบียนคุม
หลักฐานขอเบิก
3.ตรวจสอบความถูก
ต้อง ครบถ้วนของ
หลักฐานขอเบิก

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

(4) มาจาก CSA
7,8
จากการประเมินการ
เนื่องจากเจ้าหน้าที่
ควบคุม พบว่าโรงเรียนมี ผู้รับผิดชอบมีภาระ
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
งานมากไม่สามารถ
การเงินรับผิดชอบการเบิก ดาเนินการเบิกจ่ายได้
จ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล ทันตามรอบปฏิทินที่
ให้กับผู้มีสิทธิและได้กากับ สพป.กาหนด
ติดตาม ดังนี้
ผู้บริหารขาดการ
1. มีคาสั่งมอบหมายงาน กากับติดตามอย่าง
2.มีคู่มือการปฏิบัติงาน
ต่อเนื่อง
3.มีปฏิทินการปฏิบัติงาน

การปรับปรุง
การควบคุม

กาหนด
เสร็จ/การ
ควบคุม

(5) มาจาก CSA 8
1. รายงานการ
เบิกจ่ายแก่ผู้บริหาร
ทุกเดือน
2.ผู้บริหารกากับ
ติดตามตรวจสอบ
อย่างใกล้ชิดและ
ต่อเนื่อง

หมายเหตุ
(7)

(6)
30 ก.ย.
2555

เป็นจุดอ่อนของการ
ควบคุมที่ค้นพบใน
งวดสิ้นสุด 30
กันยายน 2553 ได้
ทาแผนปรับปรุงและ
ติดตามในงวด 30
กันยายน 2554
พบว่ายังมีจุดอ่อน
เกี่ยวกับส่งหลักฐาน
ขอเบิกเงินไม่ทันตาม
เวลาที่
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แบบ ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
(1) มาจาก CSA 1,2

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุม
(3) นากิจกรรมใน (2) มา
วิเคราะห์แล้วสรุปผล

ความเสี่ยงที่ยังมี
อยู่

(2) มาจาก CSA 3

การปรับปรุง
การควบคุม

กาหนดเสร็จ/
การควบคุม

หมายเหตุ

(5) มาจาก CSA 8

(6)

(7)

(4) มาจากCSA
7,8
4.เสนอผู้บังคับบัญชา
อนุมัติการเบิกจ่าย
5.จัดทาหนังสือส่งเบิกไป
ยัง สพป.
6.ตรวจสอบการโอนเงิน
สพป.จากหน้า Website
สพป.
7.แจ้งผู้มีสิทธิรับเงิน
ทราบ

4.มีระเบียบ กฎหมาย
ข้อบังคับหนังสือเวียนที่
เกี่ยวข้อง
5.จัดทาทะเบียนคุมหลักฐาน
ขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล
6.มีการกากับ ติดตามของ
ผู้รับบริการทาให้ความเสี่ยง
ลดลงในระดับหนึ่งแต่ยังต้อง
วางแผนปรับปรุงต่อไป

สพป.กาหนด จึง
ได้วางแผน
ควบคุมและจะ
ติดตามงวดสิ้นสุด
30 กันยายน
2555
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แบบ ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
(1) มาจาก CSA 1,2

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผลการ
ควบคุม

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

(3) นากิจกรรมใน (2)
(2) มาจาก CSA 3 มาวิเคราะห์แล้วสรุปผล (4) มาจาก CSA
7,8
2. การติดตามและรายงาน 1.แจ้งเตือนผู้รับผิดชอบ จากการประเมินผลการ 1.การดาเนินการไม่
ผลโครงการประจาปี
โครงการให้ดาเนินงาน ควบคุมที่มีอยู่ พบว่าได้ เป็นไปตามระยะเวลา
1.เพื่อให้การดาเนินงาน
ตามระยะเวลาที่กาหนด ดาเนินการให้มี
ที่กาหนด
โครงการตามแผนปฏิบัติ
2.ติดตามการดาเนินงาน ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 2.ขาดการรายงานผล
การประจาปีเป็นไปตาม
โครงการทุกไตรมาส ๆ แจ้งเวียนแผนปฏิบัติการ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
เปูาหมาย/วัตถุประสงค์ของ ละ 1 ครั้ง
ประจาปีให้กับบุคลากร 3.ขาดการกากับ
โครงการ และสามารถ
3.ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกคนในสังกัดรับทราบ ติดตามอย่างต่อเนื่อง
เบิกจ่ายงบประมาณได้
รายงานผลเมื่อเสร็จสิ้น และดาเนินงานโครงการ
ทันเวลา
โครงการทันที
ให้เป็นตามกาหนดเวลา
2.เพื่อจัดทารายงานผลการ
และรายงานผลการ
จัดการศึกษาประจาปี
ดาเนินทันทีเมื่อเสร็จสิ้น
โครงการทาให้ความเสี่ยง

การปรับปรุง
การควบคุม

กาหนดเสร็จ/
การควบคุม

หมายเหตุ

(5) มาจาก CSA 8

(6)

(7)

1.แจ้งเตือนเมื่อใกล้ 30 ก.ย.2555
ถึงกาหนดเวลา
ดาเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ
ประจาปี
2.กาหนดเป็นปฏิทิน
ให้รายงานผลทันทีที่
ดาเนินงานโครงการ
เสร็จสิ้น
3.ผู้บริหารกากับ
ติดตาม ตรวจสอบ

เป็นจุดอ่อนของ
การควบคุมที่
ค้นพบในงวดสิ้นสุด
30 กันยายน 2554
ได้ทาแผนปรับปรุง
และจะติดตามใน
งวดสิ้นสุด 30
กันยายน 2555
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แบบ ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
(1) มาจาก CSA 1,2

การประเมินผลการควบคุม
การควบคุมที่มีอยู่

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุม

กาหนดเสร็จ/
การควบคุม

หมายเหตุ

(5) มาจาก CSA 8

(6)

(7)

(3) นากิจกรรมใน (2) มา
วิเคราะห์แล้วสรุปผล
(2) มาจาก CSA 3

(4) มาจาก CSA
7,8
ลดลงได้ในระดับหนึ่งแต่ยังคง
มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ดาเนินการที่ไม่เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแผน
และการรายงานผลล่าช้า จึง
ต้องวางแผนควบคุมต่อไป

อย่างใกล้ชิดและ
ต่อเนื่อง

30 ก.ย.2555

ลงชื่อ...............................................
(…….........……………………..)
ตาแหน่ง ...หัวหน้างานบริหารงบประมาณ....
วันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554
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ตัวอย่าง
แบบติดตาม ปย.2
งวดสิ้นสุด 30 กันยายน 2555
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งานบริหารงบประมาณ
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
แบบติดตาม ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
(1) มาจาก CSA 1,2
1. การเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับค่า
รักษาพยาบาล
เพื่อให้การเบิก
จ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
ค่ารักษาพยาบาลเป็นไป
ด้วยความถูกต้อง
ครบถ้วน ตามระเบียบ
กฎหมาย ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผลการ
ควบคุม

(3) นากิจกรรมใน (2)
(2) มาจาก CSA 3 มาวิเคราะห์แล้วสรุปผล
1. ศึกษาระเบียบ
จากการประเมินการ
กฎหมาย ข้อบังคับและ ควบคุม พบว่าโรงเรียนมี
หนังสือเวียนที่
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
เกี่ยวข้อง
การเงินรับผิดชอบการ
2.จัดทาทะเบียนคุม
เบิกจ่ายเงินค่า
หลักฐานขอเบิก
รักษาพยาบาลให้กับผู้มี
3.ตรวจสอบความถูก สิทธิและได้กากับติดตาม
ต้อง ครบถ้วนของ
ดังนี้
หลักฐานขอเบิก
1. มีคาสั่งมอบหมายงาน
2.มีคู่มือการปฏิบัติงาน
3.มีปฏิทินการปฏิบัติงาน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
(4) มาจาก CSA
7,8
เนื่องจากเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบมีภาระ
งานมากไม่สามารถ
ดาเนินการเบิกจ่ายได้
ทันตามรอบปฏิทินที่
สพป.กาหนด
ผู้บริหารขาดการ
กากับติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง

การปรับปรุง
การควบคุม

กาหนด
เสร็จ/การ
ควบคุม

(5) มาจาก CSA 8
(6)
1. รายงานการ
30 ก.ย.
เบิกจ่ายแก่ผู้บริหาร 2555
ทุกเดือน
2.ผู้บริหารกากับ
ติดตามตรวจสอบ
อย่างใกล้ชิดและ
ต่อเนื่อง

วิธีการติดตามและสรุปผล
การประเมิน/ข้อคิดเห็น
(7)
จากการติดตามเอกสารการ
ขอเบิกเงินจากทะเบียนคุม
หลักฐานขอเบิก, รายงานผล
การเบิกจ่ายเงินของ
เจ้าหน้าที่การเงิน พบว่า
ผู้รับผิดชอบดาเนินการได้
ทันตามที่ สพป.กาหนดใน
แต่ละเดือนและการโอนเงิน
ให้กับผู้มีสิทธิทาง สพป.ป
แจ้งผ่านเว็บไซต์สานักงาน
ทาให้ผู้ขอเบิกเงินสามารถ
ตรวจสอบ
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แบบติดตาม ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
(1) มาจาก CSA 1,2

การควบคุมที่มีอยู่
(2) มาจาก CSA 3

การประเมินผลการ
ควบคุม
(3) นากิจกรรมใน (2)
มาวิเคราะห์แล้วสรุปผล

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุม

กาหนด
เสร็จ/การ
ควบคุม

(4) มาจากCSA 7,8 (5) มาจาก CSA 8

วิธีการติดตามและ
สรุปผล การ
ประเมิน/ข้อคิดเห็น
(7)

(6)
4.เสนอผู้บังคับบัญชา
อนุมัติการเบิกจ่าย
5.จัดทาหนังสือส่งเบิก
ไปยัง สพป.
6.ตรวจสอบการโอน
เงิน สพป.จากหน้า
Website สพป.
7.แจ้งผู้มีสิทธิรับเงิน
ทราบ

4.มีระเบียบ กฎหมาย
ข้อบังคับหนังสือเวียนที่
เกี่ยวข้อง
5.จัดทาทะเบียนคุม
หลักฐานขอเบิกเงินค่า
รักษาพยาบาล
6.มีการกากับ ติดตามของ
ผู้รับบริการทาให้ความ
เสี่ยงลดลงในระดับหนึ่งแต่
ยังต้องวางแผนปรับปรุง
ต่อไป

การโอนเงินได้เป็น
ประจาทุกเดือน และ
หากพบว่าการโอน
เงินล่าช้าสามารถ
ติดต่อได้ที่ สพป.ได้
ทันทีทาให้ความเสี่ยง
ลดลงอยู่ในระดับที่
ยอมรับได้
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แบบติดตาม ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
(1) มาจาก CSA 1,2
2. การติดตามและ
รายงานผลโครงการ
ประจาปี
1.เพื่อให้การดาเนินงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติ
การประจาปีเป็นไปตาม
เปูาหมาย/วัตถุประสงค์
ของโครงการ และ
สามารถเบิกจ่าย
งบประมาณได้ทันเวลา
2.เพื่อจัดทารายงานผล
การจัดการศึกษาประจาปี

การประเมินผลการควบคุม
การควบคุมที่มีอยู่
(3) นากิจกรรมใน (2)
มาวิเคราะห์แล้วสรุปผล
(2) มาจาก CSA 3
1.แจ้งเตือน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ให้ดาเนินงานตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
2.ติดตามการ
ดาเนินงานโครงการ
ทุกไตรมาส ๆ ละ 1
ครั้ง
3.ผู้รับผิดชอบ
โครงการรายงานผล
เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
ทันที

จากการประเมินผลการ
ควบคุมที่มีอยู่ พบว่าได้
ดาเนินการให้มีผู้รับผิดชอบ
อย่างชัดเจน แจ้งเวียน
แผนปฏิบัติการประจาปี
ให้กับบุคลากรทุกคนใน
สังกัดรับทราบและ
ดาเนินงานโครงการให้เป็น
ตามกาหนดเวลาและ
รายงานผลการดาเนินทันที
เมื่อเสร็จสิ้นโครงการทาให้
ความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่ยังมี
อยู่

การปรับปรุง
การควบคุม

กาหนด
เสร็จ/การ
ควบคุม

วิธีการติดตามและ
สรุปผล การประเมิน/
ข้อคิดเห็น

(5) มาจาก CSA 8
(4) มาจาก CSA
7,8
1.การดาเนินการไม่
เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
2.ขาดการรายงาน
ผลเมื่อเสร็จสิ้น
โครงการ
3.ขาดการกากับ
ติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง

(6)
1.แจ้งเตือนเมื่อใกล้ 30 ก.ย.
ถึงกาหนดเวลา
2555
ดาเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ
ประจาปี
2.กาหนดเป็นปฏิทิน
ให้รายงานผลทันทีที่
ดาเนินงานโครงการ
เสร็จสิ้น
3.ผู้บริหารกากับ
ติดตาม ตรวจสอบ

(7)
จากการติดตามตรวจสอบ
เอกสารการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี พบว่า เจ้าหน้าที่
ควบคุมงบประมาณได้แจ้ง
เตือนผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรมเป็นลาย
ลักษณ์อักษร และผู้บริหาร
ได้ติดตาม กากับในที่
ประชุมบุคลากรเป็น
ประจาทุกเดือน แต่ยังบาง
โครงการที่ไม่สามารถ
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แบบติดตาม ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
(1) มาจาก CSA 1,2

การควบคุมที่มีอยู่
(2) มาจาก CSA 3

การประเมินผลการ
ควบคุม

ความเสี่ยงที่ยัง
มีอยู่

(3) นากิจกรรมใน (2) (4) มาจาก
มาวิเคราะห์แล้ว
CSA 7,8
สรุปผล
ลดลงได้ในระดับหนึ่ง
แต่ยังคงมีความเสี่ยง
เกี่ยวกับการดาเนินการ
ที่ไม่เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กาหนดไว้
ในแผนและการ
รายงานผลล่าช้า จึง
ต้องวางแผนควบคุม
ต่อไป

การปรับปรุง
การควบคุม
(5) มาจาก
CSA 8
อย่างใกล้ชิด
และต่อเนื่อง

กาหนด
เสร็จ/การ
ควบคุม

วิธีการติดตามและสรุปผล การ
ประเมิน/ข้อคิดเห็น

(6)

(7)

30 ก.ย.
2555

ดาเนินการตามปฏิทินได้เนื่องจาก
มีภารกิจเร่งด่วนจากหน่วยงาน
ภายนอก/นโยบายเร่งด่วนจาก
หน่วยเหนือทาให้การดาเนินงาน
ล่าช้าและการรายงานผลการ
ดาเนินงานไม่เป็นไปตามกาหนด
จึงวางแผนปรับปรุงและจะ
ติดตามงวดสิ้นสุด 30 กันยายน
2556 ต่อไป

ลงชื่อ...............................................
(……….............…………………..)
ตาแหน่ง ......หัวหน้างานบริหารงบประมาณ......
วันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554
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ตัวอย่าง
แบบ ปย.1
งวดสิ้นสุด 30 กันยายน 2555
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แบบ ปย. 1
งานบริหารงบประมาณ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน/ข้อสรุป
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม
1.1. ปรัชญาและรูปแบบการทางานของผู้บริหาร ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร มีคาสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานตาม
สายการบังคับบัญชา ความมุ่งเน้นผลสาเร็จของงาน
แต่การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลไม่ต่อเนื่อง
1.2 ความซื่อสัตย์และจริยธรรม

มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมีจริยธรรม

1.3 ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร

การมอบหมายหน้าที่ราชการ มอบหมายตาม
มาตรฐานกาหนดตาแหน่งและมีโครงการพัฒนา
บุคลากรทุกคน ตลอดจนมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามตัวชี้วัดที่ชัดเจนและประกาศให้บุคลากรรับทราบโดย
ทั่วกัน

1.4 โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างและสายงานการบังคับบัญชา กาหนด
ตามบทบาทหน้าที่และเป็นไปตามที่กระทรวงกาหนด
ในการแบ่งสวนราชการในระดับกรม

1.5 การมอบอานาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ

มีคาสั่งการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบอย่าง
ชัดเจนแต่บุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานทาให้
บุคลากรแต่ละคนรับผิดชอบงานในหลายเรื่อง

1.6 นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร

ส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรในกลุ่มมีการทางาน
เป็นทีม ทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมี
จิตสาธารณะ
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน

1.7 กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน

2. การประเมินความเสี่ยง
2.1 วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ

ผลการประเมิน/ข้อสรุป
ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนในกลุ่มได้รับการ
พัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้และทักษะในการสร้างขวัญ
และกาลังใจ ให้ทุกคนปฏิบัติงานอย่างมีความสุขมี
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง คาสั่งมอบหมายงานและ
แผนการปฏิบัติงานของบุคลากร
มีการให้คาปรึกษา แนะนา กากับติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ

มีการกาหนดวัตถุประสงค์ เปูาหมาย กลยุทธ์
ในการดาเนินงานอย่างชัดเจนและทุกคนรับทราบ
ตรงกัน

2.2 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม

มีแผนการปฏิบัติราชการระยะยาวและแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี และมีการสรุปรายงานผลการปฏิบัติ
ตามแผนและนาเผยแพร่ให้ทราบ

2.3 การระบุปัจจัยเสี่ยง

มีคาสั่งคณะกรรมการดาเนินการวิเคราะห์ในระดับ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อให้มีการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงโดยครอบคลุมทุกด้าน

2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยง

ได้นาความเสี่ยงจากการวิเคราะห์มาจัดทาแผนบริหาร
ความเสี่ยง และมีการดาเนินการตามแผน สรุปและ
ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

2.5 การกาหนดวิธีการควบคุมเพื่อปูองกันความ
เสี่ยง

ดาเนินการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงและสรุปผล
เป็นรายกิจกรรม
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
3. กิจกรรมการควบคุม

ผลการประเมิน/ข้อสรุป

กิจกรรมการควบคุม มีการกาหนดกิจกรรม
งานงบประมาณได้ปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุม ที่ได้
การควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กาหนดไว้แผนบริหารความเสี่ยง แผนการควบคุม
เพื่อปูองกันและลดความเสียหาย ความผิดพลาด
ภายใน และแผนปฏิบัติราชการประจาปี ซึ่งบุคลากร
ที่อาจเกิดขึ้นและให้สามารถบรรลุตาม
คนรับทราบและดาเนินการตามที่กาหนด ภายใน
วัตถุประสงค์
ขอบเขตอานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
4. สารสนเทศและการสื่อสาร
ในการดาเนินการเกี่ยวกับการสื่อสารและ
การจัดสารสนเทศและสื่อสาร มีความเหมาะสมอยู่ใน
สารสนเทศ จัดให้มีอย่างเพียงพอและเหมาะสม
ระดับพอใจ แต่ควรจะได้มีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นกว่านี้
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
5. การติดตามประเมินผล
มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน มีระบบการติดตาม ประเมินผลในองค์กรอยู่ในระดับดี แต่
ตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้มี ควรมีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
การติดตามประเมินผลด้วยตนเอง กรณีพบจุดอ่อน
หรือข้อบกพร่องมีการกาหนดแผนการปรับปรุงและ
แก้ไขข้อบกพร่องทันทีและได้ปรับปรุงแก้ไขให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ผลการประเมินโดยรวม
องค์ประกอบการควบคุมอยู่ในระดับดี แต่ควรมีการปรับปรุงโครงสร้างให้เหมาะสมและเพิ่ม
ในเรื่องของการกากับ ติดตามผลการดาเนินงานอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
ชื่อ

..........................................................
(........................................................)
ตาแหน่ง ...หัวหน้างานบริหารงบประมาณ.....
วันที่ 30 กันยายน 2555
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ตัวอย่าง
การประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง
(Control Self Assessment : CSA)
งานบริหารงบประมาณ
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1.
2.

3.

4.

5.

การประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง
(Control Self Assessment : CSA)
งานบริหารงบประมาณ
ใบงานที่ 1
วิเคราะห์งานที่มีความเสี่ยงสูง
การจัดทาและของบประมาณ
ให้กลุ่มทาความเข้าใจถึงผลสาเร็จของภารกิจที่เลือกว่าต้องการให้เกิดผลสาเร็จอะไร
(วัตถุประสงค์)
2.1 เพื่อวิเคราะห์และศึกษานโยบายทางการศึกษา
2.2 เพื่อจัดทาแผนกลยุทธ์และแผนพัฒนาการศึกษา
2.3 เพื่อวิเคราะห์ความเหมาะสมในการเสนอของบประมาณ
มีขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติที่จะทาให้ภารกิจนั้นสาเร็จมีอะไรบ้างหรือทาอย่างไร
3.1 วิเคราะห์ทิศทางยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา
3.2 จัดทาข้อมูลสารสนเทศและผลการศึกษาวิเคราะห์
3.3 จัดทาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
3.4 จัดทางบประมาณเสนอต่อผู้บริหาร
แต่ละขั้นตอนมีวัตถุประสงค์ความสาเร็จอย่างไร
4.1 รู้นโยบายยุทธศาสตร์ทางการศึกษา
4.2 ได้จัดทาแผนงานโครงการ
4.3 ได้รับทราบการแก้ปัญหาตามวัตถุประสงค์
ถ้าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์เกิดจากสาเหตุอะไรบ้าง (ปัจจัยภายใน / ภายนอก)
ปัจจัยภายใน
ปัจจัยภายนอก
1. บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ขาดความชานาญ 1. คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมใน
2. บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านงบประมาณมี สถานศึกษาน้อย
ภาระอื่นที่ต้องปฏิบัติมาก ทาให้มีเวลาทา 2. สถานศึกษาขนาดเล็กได้รับการจัดสรร
หน้าที่ด้านงบประมาณน้อย
งบประมาณน้อย
3. มีอุปกรณ์ในการสื่อสารด้านเทคโนโลยี
น้อย
4. มีการนิเทศติดตามไม่ต่อเนื่อง

6. ให้วิเคราะห์ว่างานที่ปฏิบัติอยู่จริงในขณะประเมินปฏิบัติอย่างไร (ปฏิบัติตามระเบียบ ,
ข้อบังคับ , คาสั่งอะไร)
6.1 ทาแผนงานโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย
6.2 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสามารถแก้ปัญหาได้
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7. ให้กลุ่มวิเคราะห์ว่าที่ปฏิบัติจริงอยู่นั้น สามารถลดหรือควบคุมสาเหตุของความเสี่ยงได้
หรือไม่ (สรุปว่าได้ / เพียงพอ / มีประสิทธิผล : ไม่ได้ / ไม่เพียงพอ / ยังมีปัญหา
เกิดขึ้น)
จากการประเมินพบว่า ความเสี่ยงสามารถลดลงได้เพียงบางส่วน ยังมีความเสี่ยงเกี่ยวกับ
7.1 ขาดงบประมาณ
7.2 ขาดการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง
7.3 เครื่องมือสื่อสารด้านเทคโนโลยีไม่ทันสมัย และชารุดเป็นส่วนใหญ่
8. ถ้าพบว่ายังมีปัญหาอยู่ เกิดจากสาเหตุอะไร จะแก้ไขอย่างไร ใครคือคนแก้ไข
ปัญหา – สาเหตุ
การแก้ไข
ผู้รับผิดชอบ
1. ขาดงบประมาณ
1. ควรจัดสรรงบประมาณให้ 1. หน่วยงานต้นสังกัด
2. การพัฒนามีน้อย
เพียงพอ
2. ผอ.สถานศึกษา
3. บุคลากรมีเวลาในการปฏิบัติงาน
2. จัดการศึกษาดูงานให้กับ 3. หัวหน้ากลุ่มงาน
4. การนิเทศ ติดตามด้านงบประมาณมี บุคลากร
น้อย
3. จัดประชุม/อบรม/พัฒนา
5. เครื่องมือสื่อสารด้านเทคโนโลยี
บุคลากร
ไม่ทันสมัย และชารุดเป็นส่วนใหญ่
4. ลดภาระงานด้านอื่นให้
น้อยลง
5. จัดหาเครื่องมือสื่อสาร
ใบงานที่ 2
1. วิเคราะห์งานที่มีความเสี่ยงสูง
การบริหารการเงิน
2. ให้กลุ่มทาความเข้าใจถึงผลสาเร็จของภารกิจที่เลือกว่าต้องการให้เกิดผลสาเร็จอะไร
(วัตถุประสงค์)
2.1 เพื่อวางแผนการจัดสรรงบประมาณประจาปี
2.2 เพื่อจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
2.3 เพื่อวิเคราะห์ความเหมาะสมในการเสนอของบประมาณ
3. มีขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติที่จะทาให้ภารกิจนั้นสาเร็จมีอะไรบ้างหรือทาอย่างไร
3.1 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ
3.2 จัดทาข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
3.3 นาเสนอข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
3.4 ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่วางไว้
4. แต่ละขั้นตอนมีวัตถุประสงค์ความสาเร็จอย่างไร
4.1 มีข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณประจาปี
4.2 มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
4.3 มีโครงการรองรับการใช้จ่ายงบประมาณ
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5. ถ้าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์เกิดจากสาเหตุอะไรบ้าง (ปัจจัยภายใน / ภายนอก)
ปัจจัยภายใน
ปัจจัยภายนอก
1. บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับการเงินน้อย
โครงการ/กิจกรรมเร่งด่วนที่จะต้องดาเนินการ
2. การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตาม
จากหน่วยงานอื่น ๆ มีมาก
แผนปฏิบัติราชการประจาปี
6. ให้วิเคราะห์ว่างานที่ปฏิบัติอยู่จริงในขณะประเมินปฏิบัติอย่างไร (ปฏิบัติตามระเบียบ ,
ข้อบังคับ , คาสั่งอะไร)
6.1 ศึกษางบประมาณที่ได้รับจัดสรร
6.2 ศึกษาระเบียบการเบิกจ่ายเงินที่เกี่ยวข้อง
6.3 จัดทาโครงการ
6.4 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
6.5 ประชุมคณะทางาน
6.6 ดาเนินการใช้จ่ายเงินตามแผนงาน/โครงการ
6.7 สรุปรายงานผลการดาเนินงานตามแผน
7. ให้กลุ่มวิเคราะห์ว่าที่ปฏิบัติจริงอยู่นั้น สามารถลดหรือควบคุมสาเหตุของความเสี่ยงได้
หรือไม่ (สรุปว่าได้ / เพียงพอ / มีประสิทธิผล : ไม่ได้ / ไม่เพียงพอ / ยังมีปัญหา
เกิดขึ้น)
จากการประเมินพบว่า ความเสี่ยงสามารถลดลงได้เพียงบางส่วน ยังมีความเสี่ยงเกี่ยวกับ
7.1 บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่มีความรู้เกี่ยวกับการเงินน้อย
7.2 การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่กาหนดไว้
7.3 ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ไม่รายงานผลการดาเนินงานตามระยะเวลาที่
กาหนด
7.4 มีการตรวจสอบ ติดตามการดาเนินงานตามไม่ต่อเนื่อง
8. ถ้าพบว่ายังมีปัญหาอยู่ เกิดจากสาเหตุอะไร จะแก้ไขอย่างไร ใครคือคนแก้ไข
ปัญหา – สาเหตุ
การแก้ไข
ผู้รับผิดชอบ
1. การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผน 1. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
1. หน่วยงานต้นสังกัด
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ไม่ การเงินให้กับบุคลากร
2. ผอ.สถานศึกษา
รายงานผลการดาเนินงานภายใน
2. มีการตรวจสอบอย่างจริงจัง
3. หัวหน้ากลุ่มงาน
เวลาที่กาหนด
และต่อเนื่อง
3. มีการติดตาม ตรวจสอบไม่
ต่อเนื่อง
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ใบงานที่ 3
1. วิเคราะห์งานที่มีความเสี่ยงสูง
การจัดทาบัญชีในสถานศึกษา
2. ให้กลุ่มทาความเข้าใจถึงผลสาเร็จของภารกิจที่เลือกว่าต้องการให้เกิดผลสาเร็จอะไร
(วัตถุประสงค์)
เพื่อให้การจัดทาบัญชีในสถานศึกษาถูกต้อง เป็นปัจจุบัน มีประสิทธิภาพ
3. มีขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติที่จะทาให้ภารกิจนั้นสาเร็จมีอะไรบ้างหรือทาอย่างไร
3.1 ศึกษาระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทาบัญชีในสถานศึกษา
3.2 จัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบัญชีในสถานศึกษา
3.3 การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
4 แต่ละขั้นตอนมีวัตถุประสงค์ความสาเร็จอย่างไร
4.1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบบบัญชีมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทาบัญชีใน
สถานศึกษา
4.2 ให้คาปรึกษา ชี้แนะ แนะนาเกี่ยวกับการจัดบัญชีที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ
5 ถ้าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์เกิดจากสาเหตุอะไรบ้าง (ปัจจัยภายใน / ภายนอก)
ปัจจัยภายใน
ปัจจัยภายนอก
1. บุคลากรที่มีความชานาญ
หน่วยงานต้นสังกัดไม่จัดอบรมให้กับ
2. มีคู่มือด้านงบประมาณไม่เพียงพอ
เจ้าหน้าที่
3. ขาดการนิเทศติดตามจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
6 ให้วิเคราะห์ว่างานที่ปฏิบัติอยู่จริงในขณะประเมินปฏิบัติอย่างไร (ปฏิบัติตามระเบียบ ,
ข้อบังคับ , คาสั่งอะไร)
6.1 มีคาสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
6.2 ปฏิบัติตามระเบียบการบริหารการเงิน
6.3 จัดทาบัญชีให้เป็นระบบ
7 ให้กลุ่มวิเคราะห์ว่าที่ปฏิบัติจริงอยู่นั้น สามารถลดหรือควบคุมสาเหตุของความเสี่ยงได้
หรือไม่ (สรุปว่าได้ / เพียงพอ / มีประสิทธิผล : ไม่ได้ / ไม่เพียงพอ / ยังมีปัญหาเกิดขึ้น)
จากการประเมินพบว่า ความเสี่ยงสามารถลดลงได้เพียงบางส่วน แต่ยังมีความเสี่ยงเกี่ยวกับ
7.1 ครูขาดทักษะในการดาเนินงาน
7.2 ครูมีคู่มือในการดาเนินงานน้อย
7.3 ขาดการนิเทศ ติดตามอย่างต่อเนื่อง
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8 ถ้าพบว่ายังมีปัญหาอยู่ เกิดจากสาเหตุอะไร จะแก้ไขอย่างไร ใครคือคนแก้ไข
ปัญหา – สาเหตุ
การแก้ไข
ผู้รับผิดชอบ
1. ครูขาดทักษะในการดาเนินงาน 1. ผู้บริหารนิเทศติดตามผล
1. ผอ.สถานศึกษา
2. ครูมีคู่มือในการดาเนินงานน้อย 2. จัดหาคู่มือการดาเนินงาน
2. หน่วยงานต้นสังกัด
3. ขาดการนิเทศติดตามอย่าง
3. จัดให้มีการอบรมพัฒนาครู
ต่อเนื่อง
ใบงานที่ 4
1. วิเคราะห์งานที่มีความเสี่ยงสูง
การควบคุม บารุงรักษา และจาหน่ายพัสดุ
2. ให้กลุ่มทาความเข้าใจถึงผลสาเร็จของภารกิจที่เลือกว่าต้องการให้เกิดผลสาเร็จอะไร
(วัตถุประสงค์)
2.1 เพื่อให้การจัดเก็บพัสดุเป็นระบบและปลอดภัย
2.2 เพื่อจัดทาทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน
2.3 เพื่อให้การจาหน่ายพัสดุประจาปีเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบ
2.4 เพื่อสร้างจิตสานึกในการใช้ ดูแล รักษาทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. มีขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติที่จะทาให้ภารกิจนั้นสาเร็จมีอะไรบ้างหรือทาอย่างไร
3.1 มีคาสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สิน
3.2 จัดระบบการเบิกจ่ายพัสดุและควบคุมการใช้ให้ชัดเจน
3.3 จัดทาแนวปฏิบัติและคู่มือการใช้พัสดุและทรัพย์สิน
3.4 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจาปี
4 แต่ละขั้นตอนมีวัตถุประสงค์ความสาเร็จอย่างไร
4.1 มีผู้รับผิดชอบในการควบคุม บารุง รักษา ซ่อมแซม และจาหน่ายพัสดุ
4.2 มีการทาบัญชีพัสดุและทะเบียนคุมทรัพย์สิน ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
4.3 ดูแลรักษาครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
5 ถ้าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์เกิดจากสาเหตุอะไรบ้าง (ปัจจัยภายใน / ภายนอก)
ปัจจัยภายใน
ปัจจัยภายนอก
1.ผู้รับผิดชอบขาดความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ
1. ชุมชนไม่ให้ความร่วมมือในการดูแล
2. ผู้รับผิดชอบมีภารกิจอื่นมากทาให้การปฏิบัติงาน
รักษา
ล่าช้า
2. สภาพเศรษฐกิจของชุมชนไม่
3. การนิเทศติดตามจากผู้บริหารไม่ต่อเนื่อง
เอื้ออานวยต่อการให้ความสนับสนุน
4. ขาดงบประมาณในการบารุง รักษา
งบประมาณ
5. ผู้รับผิดชอบไม่มีความชานาญเกี่ยวกับระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
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6 ให้วิเคราะห์ว่างานที่ปฏิบัติอยู่จริงในขณะประเมินปฏิบัติอย่างไร (ปฏิบัติตามระเบียบ ,
ข้อบังคับ , คาสั่งอะไร)
6.1 มีคาสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
6.2 มีบัญชีวัสดุและทะเบียนคุมทรัพย์สิน
6.3 มีหลักฐานการเบิกจ่ายพัสดุ
6.4 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจาปี
7 ให้กลุ่มวิเคราะห์ว่าที่ปฏิบัติจริงอยู่นั้น สามารถลดหรือควบคุมสาเหตุของความเสี่ยงได้
หรือไม่ (สรุปว่าได้ / เพียงพอ / มีประสิทธิผล : ไม่ได้ / ไม่เพียงพอ / ยังมีปัญหาเกิดขึ้น)
จากการประเมินพบว่า ความเสี่ยงสามารถลดลงได้เพียงบางส่วน แต่ยังมีความเสี่ยงเกี่ยวกับ
7.1 บุคลากรไม่มีความชานาญในการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.2 บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบพัสดุ และแนวปฏิบัติในการบริหารงาน
พัสดุ
7.3 ขาดการนิเทศ ติดตามอย่างต่อเนื่อง
8 ถ้าพบว่ายังมีปัญหาอยู่ เกิดจากสาเหตุอะไร จะแก้ไขอย่างไร ใครคือคนแก้ไข
ปัญหา – สาเหตุ
การแก้ไข
ผู้รับผิดชอบ
1. บุคลากรไม่มีความชานาญในการใช้
1. ผู้บริหารนิเทศติดตามผล
1. ผอ.สถานศึกษา
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
2. จัดหาคู่มือการดาเนินงาน
2. หน่วยงานต้นสังกัด
2. บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ
3. จัดให้มีการอบรมพัฒนาครู
เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ และแนวปฏิบัติใน
การบริหารงานพัสดุ
3. ขาดการนิเทศ ติดตามอย่างต่อเนื่อง
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ตัวอย่าง
แบบ ปย.2
งวดสิ้นสุด 30 กันยายน 2555
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งานบริหารงบประมาณ
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555
แบบ ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
(1) มาจาก CSA 1,2
1. การติดตามและ
รายงานผลโครงการ
ประจาปี
1.เพื่อให้การดาเนินงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติ
การประจาปีเป็นไปตาม
เปูาหมาย/วัตถุประสงค์
ของโครงการ และ
สามารถเบิกจ่าย
งบประมาณได้ทันเวลา
2.เพื่อจัดทารายงานผล
การจัดการศึกษาประจาปี

การควบคุมที่มีอยู่
(2) มาจาก CSA 3
1.แจ้งเตือนผู้รับผิดชอบ
โครงการให้ดาเนินงาน
ตามระยะเวลาที่กาหนด
2.ติดตามการดาเนินงาน
โครงการทุกไตรมาส ๆ
ละ1ครั้ง
3.ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายงานผลเมื่อเสร็จสิ้น
โครงการทันที

การประเมินผลการ
ควบคุม
(3) นากิจกรรมใน (2)
มาวิเคราะห์แล้วสรุปผล
จากการติดตามตรวจสอบ
เอกสารการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี พบว่า เจ้าหน้าที่
ควบคุมงบประมาณได้แจ้ง
เตือนผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรมเป็นลาย
ลักษณ์อักษร และผู้บริหาร
ได้ติดตาม กากับในที่
ประชุมบุคลากรเป็น
ประจาทุกเดือน แต่ยังบาง

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
(4) มาจาก CSA
7,8
1.การดาเนินการไม่
เป็นไปตามระยะเวลา
ที่กาหนด
2.ขาดการรายงานผล
เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
3.ขาดการกากับ
ติดตามอย่างต่อเนื่อง

การปรับปรุง
การควบคุม

กาหนด
เสร็จ/การ
ควบคุม

(5) มาจาก CSA 8
1.แจ้งเตือนเมื่อใกล้
ถึงกาหนดเวลา
ดาเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ
ประจาปี
2.กาหนดเป็นปฏิทิน
ให้รายงานผลทันทีที่
ดาเนินงานโครงการ
เสร็จสิ้น
3.ผู้บริหารกากับ
ติดตาม ตรวจสอบ

หมายเหตุ
(7)

(6)
30 ก.ย.
2556

เป็นจุดอ่อนของการ
ควบคุมที่ค้นพบเมื่อ
30 กันยายน 2554 ได้
ดาเนินการติดตามเมื่อ
30 กันยายน 2555
พบว่ายังมีความเสี่ยง
เกี่ยวกับการดาเนินงาน
บางโครงการไม่เป็นไป
ตามปฏิทินและการราย
รายงานผลไม่เป็นไป
ตามที่กาหนด
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แบบ ปย.2
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
(1) มาจาก CSA 1,2

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุม
(3) นากิจกรรมใน (2) มา
วิเคราะห์แล้วสรุปผล

ความเสี่ยงที่ยังมี
อยู่

(2) มาจาก CSA 3
(4) มาจาก
CSA 7,8
4.ผู้บริหาร กากับ ติดตาม
ตรวจสอบ

โครงการที่ไม่สามารถดาเนินการ
ตามปฏิทินได้เนื่องจากมีภารกิจ
เร่งด่วนจากหน่วยงานภายนอก/
นโยบายเร่งด่วนจากหน่วยเหนือ
ทาให้การดาเนินงานล่าช้าและ
การรายงานผลการดาเนินงานไม่
เป็นไปตามกาหนดจึงวางแผน
ปรับปรุง ต่อไป

การปรับปรุง
การควบคุม
(5) มาจาก
CSA 8
อย่างใกล้ชิดและ
ต่อเนื่อง

กาหนด
เสร็จ/การ
ควบคุม

หมายเหตุ
(7)

(6)
จึงวางแผนควบคุม
และจะติดตามใน
งวดสิ้นสุด 30
กันยายน 2556
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แบบ ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
(1) มาจาก CSA 1,2
2.การจัดทาและขอ
งบประมาณ
1.เพื่อวิเคราะห์และศึกษา
นโยบายทางการศึกษา
2.เพื่อจัดทาแผนกลยุทธ์
และแผนพัฒนาการศึกษา
3.เพื่อวิเคราะห์ความ
เหมาะสมในการเสนอขอ
งบประมาณ

การประเมินผลการ
การควบคุมที่มีอยู่
ควบคุม
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
(3) นากิจกรรมใน (2)
(2) มาจาก CSA 3 มาวิเคราะห์แล้วสรุปผล (4) มาจาก CSA 7,8
1.วิเคราะห์ทิศทาง
ยุทธศาสตร์ของ
สถานศึกษา
2.จัดทาข้อมูล
สารสนเทศและผล
การศึกษาวิเคราะห์
3.จัดทาแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม
4.จัดทางบประมาณ
เสนอต่อผู้บริหาร

จากการติดตามการ
ควบคุม พบว่ามีการ
แต่งตั้งคณะทางาน
วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง
นโยบายและกลยุทธ์ของ
หน่วยงานต้นสังกัดและ
ของโรงเรียนเพื่อจัดทา
แผนปฏิบัติราชการระยะ
4 ปี และแผนปฏิบัติการ
ประจาปี เพื่อให้
สอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียนและจัดทาข้อมูล
สารสนเทศทาง
การศึกษาแต่ยังมีความ
เสี่ยงเกี่ยวกับ

1. ขาดงบประมาณ
2. การพัฒนามีน้อย
3. บุคลากรมีเวลาในการ
ปฏิบัติงาน
4. การนิเทศ ติดตาม
ด้านงบประมาณมีน้อย
5. เครื่องมือสื่อสารด้าน
เทคโนโลยี ไม่
ทันสมัย และชารุดเป็น
ส่วนใหญ่

การปรับปรุง
การควบคุม

กาหนด
เสร็จ/การ
ควบคุม

(5) มาจาก CSA 8
1. ควรจัดสรร
งบประมาณให้
เพียงพอ
2. จัดการศึกษาดูงาน
ให้กับบุคลากร
3. จัดประชุม/อบรม/
พัฒนาบุคลากร
4. ลดภาระงานด้าน
อื่นให้น้อยลง
5. จัดหาเครื่องมือ
สื่อสาร

หมายเหตุ
(7)

(6)
30 ก.ย.
2556

เป็นจุดอ่อนของการ
ควบคุมที่ค้นพบใน
งวดสิ้นสุด 30
กันยายน 2555 ยังมี
ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
งบประมาณไม่
เพียงพอกับการ
บริหารจัดการ
เครือ่ งมือเทคโนโลยี
ไม่ทันสมัยและ
ผู้บริหารนิเทศ
ติดตามไม่ต่อเนื่อง จึง
ต้องวางแผนควบคุม
เพื่อตามในงวดสิ้นสุด
30 กันยายน 2556
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แบบ ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
(1) มาจาก CSA 1,2

การควบคุมที่มีอยู่
(2) มาจาก CSA 3

การประเมินผลการ
การปรับปรุง
ควบคุม
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
การควบคุม
(3) นากิจกรรมใน (2)
มาวิเคราะห์แล้วสรุปผล (4) มาจาก CSA (5) มาจาก CSA 8
7,8
แต่ยังมีความเสี่ยง
เกี่ยวกับงบประมาณไม่
เพียงพอกับการบริหาร
จัดการ เครื่องมือ
เทคโนโลยีไม่ทันสมัย
และผู้บริหารนิเทศ
ติดตามไม่ต่อเนื่อง จึง
ต้องวางแผนควบคุม
ต่อไป

กาหนด
เสร็จ/การ
ควบคุม

หมายเหตุ
(7)

(6)
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แบบ ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
(1) มาจาก CSA 1,2
3.การบริหารการเงิน
1.เพือ่ วางแผนการจัดสรร
งบประมาณประจาปี
2.เพื่อจัดทาแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจาปี
3.เพื่อวิเคราะห์ความ
เหมาะสมในการเสนอขอ
งบประมาณ

การควบคุมที่มีอยู่
(2) มาจาก CSA 3
1.ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ
การจัดสรรงบประมาณ
2.จัดทาข้อมูลการ
จัดสรรงบประมาณ
3.นาเสนอข้อมูลให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบ
4.ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ
ตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณที่วางไว้

การประเมินผลการ
การปรับปรุง
ควบคุม
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
การควบคุม
(3) นากิจกรรมใน (2)
มาวิเคราะห์แล้วสรุปผล (4) มาจาก CSA 7,8 (5) มาจาก CSA 8
จากการติดตามการ
ควบคุม พบว่ามีการ
แต่งตั้งคณะทางาน
พิจารณาความสาคัญ
และความเร่งด่วนของ
โครงการ/กิจกรรมที่จะ
นาสู่แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี มีการจัดทา
แผนการใช้จ่ายเงิน และ
กาหนดให้รายงานผล
การดาเนินงานโครงการ/
กิจกรรม แต่ยังมีบาง
โครง

1. การเบิกจ่ายเงินไม่
เป็นไปตามแผน
2. ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม ไม่
รายงานผลการ
ดาเนินงานภายในเวลา
ที่กาหนด
3. มีการติดตาม
ตรวจสอบไม่ต่อเนื่อง

1. จัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการเงินให้กับ
บุคลากร
2. มีการตรวจสอบอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง

กาหนด
เสร็จ/การ
ควบคุม

หมายเหตุ
(7)

(6)
30 ก.ย.
2556

เป็นจุดอ่อนของการ
ควบคุมที่ค้นพบใน
งวดสิ้นสุด 30
กันยายน 2555 ยังมี
จุดอ่อนเกี่ยวกับมีบาง
โครงไม่สาสามารถ
ดาเนินการตาม
ปฏิทินที่กาหนดและ
การรายงานผลไม่
เป็นไปตามปฏิทินจึง
ต้องจัดทาแผน
ปรับปรุงเพื่อกากัน
ติดตามในงวดสิ้นสุด
30 กันยายน 2556
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แบบ ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
(1) มาจาก CSA 1,2

การควบคุมที่มีอยู่
(2) มาจาก CSA 3

การประเมินผลการ
การปรับปรุง
กาหนดเสร็จ/
ควบคุม
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
การควบคุม
การควบคุม
(3) นากิจกรรมใน (2)
มาวิเคราะห์แล้วสรุปผล (4) มาจาก CSA (5) มาจาก CSA 8
(6)
7,8
ไม่สามารถดาเนินการ
ตามปฏิทินที่กาหนดและ
การรายงานผลไม่เป็นไป
ตามปฏิทินจึงต้องจัดทา
แผนปรับปรุงเพื่อกากัน
ติดตามในงวดต่อไป

หมายเหตุ
(7)
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แบบ ปย.2
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/
ด้านของงานที่
ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม
(1) มาจาก CSA
1,2
4.การจัดทาบัญชีใน
สถานศึกษา
เพื่อให้การจัดทา
บัญชีในสถานศึกษา
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
มีประสิทธิภาพ

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุม
(3) นากิจกรรมใน (2) มา
วิเคราะห์แล้วสรุปผล

ความเสี่ยงที่ยังมี
อยู่

(2) มาจาก CSA 3
(4) มาจาก
CSA 7,8
1.ศึกษาระเบียบ กฎหมาย
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
จัดทาบัญชีในสถานศึกษา
2.จัดอบรมเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานบัญชีใน
สถานศึกษา
3.การนิเทศ ติดตาม
ตรวจสอบจากหัวหน้า
หน่วยงาน

จากการติดตามการควบคุม พบว่า
เจ้าหน้าที่บัญชีในสถานศึกษา ได้
ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
บัญชี และมีการกากับ ติดตามจาก
หน่วยงาน แต่ยังคงมีปัญหาในส่วน
ของผู้ปฏิบัติงานการเงินขาดทักษะ
ในการดาเนินงาน คู่มือที่มีอยู่ไม่เป็น
ปัจจุบัน ไม่ครอบคลุมเนื้อหา และ
การนิเทศ ติดตามจากผู้เกี่ยวข้องไม่
ต่อเนื่อง จึงต้องวางแผนควบคุมเพื่อ
ติดตามต่อไป

1. ครูขาดทักษะ
ในการดาเนินงาน
2. ครูมีคู่มือใน
การดาเนินงาน
น้อย
3. ขาดการ
นิเทศติดตาม
อย่างต่อเนื่อง

การปรับปรุง
การควบคุม
(5) มาจาก CSA
8

กาหนด
เสร็จ/
การ
ควบคุม

หมายเหตุ
(7)

(6)
1. ผู้บริหารนิเทศ
ติดตามอย่าง
ใกล้ชิด
2. จัดหาคู่มือที่
เป็นปัจจุบัน และ
ครอบคลุม
เนื้อหาในการ
ดาเนินงาน
3. จัดให้มีการ
อบรมเชิง
ปฏิบัติการให้กับ

30 ก.ย.
2556

เป็นจุดอ่อนของการ
ควบคุมที่ค้นพบใน
งวดสิ้นสุด 30
กันยายน 2555 ยังมี
ปัญหาในส่วนของ
ผู้ปฏิบัติงานการเงิน
ขาดทักษะในการ
ดาเนินงาน จึงต้อง
วางแผนควบคุมเพื่อ
ติดตามต่อไป
งวดสิ้นสุด 30
กันยายน 2556
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แบบ ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
(1) มาจาก CSA 1,2
5.การควบคุม
บารุงรักษา และจาหน่าย
พัสดุ
1.เพื่อให้การจัดเก็บพัสดุ
เป็นระบบและปลอดภัย
2.เพื่อจัดทาทะเบียนคุม
ทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน
3.เพื่อให้การจาหน่ายพัสดุ
ประจาปีเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วนตาม
ระเบียบ

การควบคุมที่มีอยู่
(2) มาจาก CSA 3
1.มีคาสั่งแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบในการดูแล
ทรัพย์สิน
2.จัดระบบการเบิกจ่าย
พัสดุและควบคุมการใช้
ให้ชัดเจน
3.จัดทาแนวปฏิบัติและ
คู่มือการใช้พัสดุและ
ทรัพย์สิน
4.แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบพัสดุประจาปี

การประเมินผลการ
ควบคุม
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
(3) นากิจกรรมใน (2)
มาวิเคราะห์แล้วสรุปผล (4) มาจาก CSA
7,8
จากการติดตามผลการ 1. บุคลากรไม่มีความ
ควบคุม พบว่ามีการ
ชานาญในการใช้
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
รับผิดชอบดูแลทรัพย์สิน 2. บุคลากรขาด
ของโรงเรียน มีการจัดทา ความรู้ ความเข้าใจ
ระบบการเบิกจ่ายพัสดุ เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ
และควบคุมพัสดุแต่ยังมี และแนวปฏิบัติใน
ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การบริหารงานพัสดุ
บุคลากรไม่มีความ
3. ขาดการนิเทศ
ชานาญในการใช้
ติดตามอย่างต่อเนื่อง
เครื่องมือเทคโนโลยี และ
ขาดความรู้เกี่ยวกับ
ระเบียบซึ่งมีการ

การปรับปรุง
การควบคุม

กาหนด
เสร็จ/การ
ควบคุม

(5) มาจาก CSA 8
1. ผู้บริหารนิเทศ
ติดตามผล
2. จัดหาคู่มือการ
ดาเนินงาน
3. จัดให้มีการอบรม
พัฒนาครู

หมายเหตุ
(7)

(6)
30 ก.ย.
2556

เป็นจุดอ่อนของการ
ควบคุมที่ค้นพบในงวด
สิ้นสุด 30 กันยายน
2555 แต่บุคลากรไม่มี
ความชานาญในการใช้
เครื่องมือเทคโนโลยี และ
ขาดความรู้รอบรู้ใน
ระเบียบที่เปลี่ยนแปลง
อยู่เสมอ จึงต้องวางแผน
ควบคุมและติดตามใน
งวดสิ้นสุด 30 กันยายน
2556
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แบบ ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
(1) มาจาก CSA 1,2
4.เพื่อสร้างจิตสานึกใน
การใช้ ดูแล รักษา
ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์
สูงสุด

การควบคุมที่มีอยู่
(2) มาจาก CSA 3

การประเมินผลการ
การปรับปรุง
ควบคุม
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
การควบคุม
(3) นากิจกรรมใน (2)
มาวิเคราะห์แล้วสรุปผล (4) มาจาก CSA 7,8 (5) มาจาก CSA 8

กาหนด
เสร็จ/การ
ควบคุม

หมายเหตุ
(7)

(6)
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
และผู้บริหารขาดการ
ดูแลอย่างต่อเนื่อง จึง
ต้องวางแผนปรับปรุง
ต่อไป
ลงชือ่ ..............................................
(………..........…………………..)
ตาแหน่ง .....หัวหน้างานบริหารงบประมาณ.....
วันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2555
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ตัวอย่าง
การจัดทารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ระดับส่วนงานย่อย ในสถานศึกษา
งานบริหารงานบุคคล
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ตัวอย่าง
แบบ ปย.2 งวดก่อน
(งวดสิ้นสุด 30 กันยายน 2554)
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งานบริหารงานบุคคล
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554
แบบ ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
(1) มาจาก CSA 1,2
1.การเสนอขอให้มีวิทย
ฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการให้ข้าราชการาครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีวิทย
ฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
ตามหนังสือ สนง.ก.ค.ศ.ด่วน
ที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลว.
30 กันยายน 2553

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุม

กาหนด หมายเหตุ
เสร็จ/
(3) นากิจกรรมใน (2)
การ
(2) มาจาก CSA 3 มาวิเคราะห์แล้วสรุปผล
(4) มาจาก CSA 7,8
ควบคุม
(7)
(5) มาจาก CSA 8
(6)
1.มีการแจ้งหลักเกณฑ์ จากการติดตามประเมินผล เนื่องจากม้าราชการครู 1.แต่งตั้งคณะทางาน 30 ก.ย. เป็นจุดอ่อนของ
และวิธีการให้โรงเรียนใน พบว่ามีการแจ้งหลักเกณฑ์ ยื่นคาขอได้ตลอดปี ซึ่งมี เพื่อกาหนด
2555
การควบคุมที่
สังกัดทราบและถือ
และวิธีการที่ชัดเจนและการ ปัญหาในทางปฏิบัติด้าน รายละเอียดและ
ค้นพบงวดสิ้นสุด
ปฏิบัติ
แต่งตั้งคณะทางานเพื่อ
1.การตรวจสอบ
มาตรการ ปฏิทิน
30 กันยายน
2.มีการแต่งตั้ง
ตรวจสอบคุณสมบัติให้
คุณสมบัติ
ประชุมวางแผนใน
2554 จึงวางแผน
คณะทางานตรวจสอบ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ 2.การแต่งตั้ง
กานเสนอวิทยฐานะ
ควบคุมและจะ
คุณสมบัติ
วิธีการ การจัดทาทะเบียน คณะกรรมการประเมินฯ เพื่อให้การดาเนินงาน
ติดตามในงวด
3.จัดทาทะเบียนในการ การยื่นคาขอและส่งผลงานมี
เกิดความคล่องตัว
ต่อไป
(งวด
ยื่นคาขอและส่งผลงาน ผลต่อการควบคุมและ
และไม่มีปัญหา
สิ้นสุด 30
ติดตาม แต่ควรมีมาตรการ
กันยายน 2555)
ในการ
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แบบ ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
(1) มาจาก CSA 1,2

2.การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
1.เพื่อให้การเลื่อนขั้น
เงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาเป็นไปด้วยความ
ถูกต้องตามระเบียบ
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้อง

การควบคุมที่มีอยู่
(2) มาจาก CSA 3

1.ศึกษา พ.ร.บ.กฎหมาย
ระเบียบ หลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติ
2.จัดทาระบบฐานข้อมูล
3.แจ้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
4.ตรวจสอบคุณสมบัติ
และความถูกต้อง
5.รวบรวมข้อมูลนาเสนอ
คณะกรรมการ

การประเมินผลการ
ควบคุม
(3) นากิจกรรมใน (2)
มาวิเคราะห์แล้วสรุปผล

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
(4) มาจากCSA 7,8

ดาเนินงานเนื่องจากตาม 3.การส่งผลงานให้
หลักเกณฑ์ฯ ข้าราชการครู คณะกรรมการ ชุดที่ 2
4.การแต่งตั้งคณะบุคคล
เนื่องจากได้รับผลอนุมัติ
จากการประเมินผลการ
การดาเนินการพิจารณา
ควบคุม พบว่าการเลื่อน เลื่อนขั้นเงินไม่แล้วเสร็จ
ขั้นเงินเดือนข้าราชการครู ภายในเวลาที่กาหนด
และบุคลากรทางการ
เนื่องจากภารงานมีมาก
ศึกษา ของสพป.พท.2 ได้
ดาเนินการดังนี้
1.มีการศึกษาระเบียบ
กฎหมาย หลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ
การเลื่อนขั้นเงินเดือน
2.จัดทาระบบฐานข้อมูล

การปรับปรุง
การควบคุม
(5) มาจาก CSA 8

กาหนด
เสร็จ/การ
ควบคุม
(6)

หมายเหตุ
(7)

2.จัดทาปฏิทิน
รายละเอียดแจ้ง
สถานศึกษาทราบ
1.ทุกกลุ่มงานจะต้อง 30 ก.ย.
แจ้งความเคลื่อนไหว 2555
ของบุคลากรให้กลุ่ม
งานที่รับผิดชอบทราบ
ทันทีที่มีการเคลื่อนไหว
บุคลากรทุกครั้ง
2.เร่งรัดให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบดาเนินการ
ให้ทันตามกาหนดโดย
มีมาตรการกาหนดสิทธิ
พึงได้

เป็นจุดอ่อนของ
การควบคุมที่
ค้นพบงวดสิ้นสุด
30 กันยายน
2554 จึงวางแผน
ควบคุมและจะ
ติดตามในงวด
ต่อไป
(งวด
สิ้นสุด 30
กันยายน 2555)
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แบบ ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
(1) มาจาก CSA 1,2
2.เพื่อให้การเลื่อนขั้น
เงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์
ยุติธรรมและมีความเสมอ
ภาค
3.เพื่อให้การเลื่อนขั้น
เงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเสร็จ
สิ้นทันตามกาหนดเวลา

การประเมินผลการควบคุม
การควบคุมที่มีอยู่
(2) มาจาก CSA 3
กลั่นกรองพิจารณา
6.ขออนุมัติ ก.ค.ศ.เขตฯ
7.ออกคาสั่ง
8.แจ้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
9.รายงาน สพฐ.

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
(3) นากิจกรรมใน (2)
มาวิเคราะห์แล้วสรุปผล

(4) มาจาก CSA
7,8

การปรับปรุง
การควบคุม

กาหนดเสร็จ/
การควบคุม

หมายเหตุ

(5) มาจาก CSA 8

(6)

(7)

3.แจ้งโรงเรียนในสังกัดทราบ
พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูล
4.แต่งตั้งคณะกรรมการ
กลั่นกรองเพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องก่อนนาเสนอ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษาฯ
5.เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่เพื่อ
อนุมัติผลการเลื่อนขั้น
เงินเดือน
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แบบ ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
(1) มาจาก CSA 1,2

การประเมินผลการควบคุม
การควบคุมที่มีอยู่
(2) มาจาก CSA 3

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
(3) นากิจกรรมใน (2)
มาวิเคราะห์แล้วสรุปผล

(4) มาจาก CSA
7,8

การปรับปรุง
การควบคุม

กาหนดเสร็จ/
การควบคุม

หมายเหตุ

(5) มาจาก CSA 8

(6)

(7)

6.ออกคาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
ตามอานาจหน้าที
7.รายงาน สพฐ.ทราบ

ลงชื่อ........................................
(………................…………………..)
ตาแหน่ง ....หัวหน้างานบริหารงานบุคคล ....
วันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554
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ตัวอย่าง
แบบติดตาม ปย.2
งวดสิ้นสุด 30 กันยายน 2555
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งานบริหารงานบุคคล
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
แบบติดตาม ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
(1) มาจาก CSA 1,2
1.การเสนอขอให้มีวิทย
ฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการให้ข้าราชการาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษามีวิทยฐานะและ
เลื่อนวิทยฐานะ ตาม
หนังสือ สนง.ก.ค.ศ.ด่วน
ที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17
ลว.30 กันยายน 2553

การประเมินผลการ
การควบคุมที่มีอยู่
ควบคุม
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
(3) นากิจกรรมใน (2)
(2) มาจาก CSA 3 มาวิเคราะห์แล้วสรุปผล (4) มาจาก CSA
7,8
1.มีการแจ้งหลักเกณฑ์ จากการติดตาม
เนื่องจากม้าราชการ
และวิธีการให้โรงเรียนใน ประเมินผล พบว่ามีการ ครูยื่นคาขอได้ตลอด
สังกัดทราบและถือ
แจ้งหลักเกณฑ์และ
ปี ซึ่งมีปัญหาในทาง
ปฏิบัติ
วิธีการที่ชัดเจนและการ ปฏิบัติด้าน
2.มีการแต่งตั้ง
แต่งตั้งคณะทางานเพื่อ 1.การตรวจสอบ
คณะทางานตรวจสอบ ตรวจสอบคุณสมบัติให้ คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 2.การแต่งตั้ง
3.จัดทาทะเบียนในการ และวิธีการ การจัดทา
คณะกรรมการ
ยื่นคาขอและส่งผลงาน ทะเบียนการยื่นคาขอ
ประเมินฯ
และส่งผลงานมีผลต่อ
การควบคุมและ

การปรับปรุง
การควบคุม

กาหนด
เสร็จ/การ
ควบคุม

(5) มาจาก CSA 8
(6)
1.แต่งตั้งคณะทางาน 30 ก.ย.
เพือ่ กาหนด
2555
รายละเอียดและ
มาตรการ ปฏิทิน
ประชุมวางแผนใน
กานเสนอวิทยฐานะ
เพื่อให้การดาเนินงาน
เกิดความคล่องตัว
และไม่มีปัญหา

วิธีการติดตามและ
สรุปผล การ
ประเมิน/ข้อคิดเห็น
(7)
จากการตรวจสอบ
เอกสารพบว่ามีการ
แต่งตั้งคณะทางานเพื่อ
กาหนดรายละเอียด
และมาตรการ ปฏิทิน
ประชุมวางแผนนั้น ทา
ให้การเสนอขอให้มี
วิทยฐานะและเลื่อน
วิทยฐานะของ
ข้าราชการครูและ
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แบบติดตาม ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
(1) มาจาก CSA 1,2

การควบคุมที่มีอยู่
(2) มาจาก CSA 3

การประเมินผลการ
การปรับปรุง
ควบคุม
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
การควบคุม
(3) นากิจกรรมใน (2)
มาวิเคราะห์แล้วสรุปผล (4) มาจากCSA 7,8 (5) มาจาก CSA 8
ติดตาม แต่ควรมี
มาตรการในการ
ดาเนินงานเนื่องจากตาม
หลักเกณฑ์ฯ ข้าราชการ
ครู

3.การส่งผลงานให้
2.จัดทาปฏิทิน
คณะกรรมการ ชุดที่ 2 รายละเอียดแจ้ง
4.การแต่งตั้งคณะ
สถานศึกษาทราบ
บุคคลเนื่องจากได้รับ
ผลอนุมัติ

กาหนด วิธีการติดตามและ
เสร็จ/การ
สรุปผล การ
ควบคุม ประเมิน/ข้อคิดเห็น
(7)
(6)
บุคลากรทางการ
ศึกษาเป็นไปอย่าง
ถูกต้องและทันตาม
เวลาที่กาหนดและ
ปัญหาในการ
ปฏิบัติงานลดน้อยลง
อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้
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แบบติตาม ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
(1) มาจาก CSA 1,2

(2) มาจาก CSA 3

2.การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้า
ราการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
1.เพื่อให้การเลื่อนขั้น
เงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
เป็นไปด้วยความถูกต้อง
ตามระเบียบ หลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
2.เพื่อให้การเลื่อนขั้น
เงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

1.ศึกษา พ.ร.บ.กฎหมาย
ระเบียบ หลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติ
2.จัดทาระบบฐานข้อมูล
3.แจ้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
4.ตรวจสอบคุณสมบัติ
และความถูกต้อง
5.รวบรวมข้อมูลนาเสนอ
คณะกรรมการกลั่นกรอง
พิจารณา
6.ขออนุมัติ ก.ค.ศ.เขตฯ

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผลการ
ควบคุม

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

(3) นากิจกรรมใน (2)
มาวิเคราะห์แล้วสรุปผล (4) มาจาก CSA
7,8
จากการประเมินผลการ การดาเนินการ
ควบคุม พบว่าการเลื่อน พิจารณาเลื่อนขั้นเงิน
ขั้นเงินเดือนข้าราชการ ไม่แล้วเสร็จภายใน
ครูและบุคลากรทางการ เวลาที่กาหนด
ศึกษา ของสพป.พท.2 เนื่องจากภารงานมี
ได้ดาเนินการดังนี้
มาก
1.มีการศึกษาระเบียบ
กฎหมาย หลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติที่
เกีย่ วข้องกับการเลื่อนขั้น
เงินเดือน
2.จัดทาระบบฐานข้อมูล

การปรับปรุง
การควบคุม
(5) มาจาก CSA 8

กาหนด
เสร็จ/การ
ควบคุม

วิธีการติดตามและ
สรุปผล การ
ประเมิน/ข้อคิดเห็น

(6)

(7)

1.ทุกกลุ่มงานจะต้อง 30 ก.ย.
แจ้งความเคลื่อนไหว 2555
ของบุคลากรให้กลุ่ม
งานที่รับผิดชอบทราบ
ทันทีที่มีการเคลื่อนไหว
บุคลากรทุกครั้ง
2.เร่งรัดให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบดาเนินการ
ให้ทันตามกาหนดโดยมี
มาตรการกาหนดสิทธิ
พึงได้

จากการติดตาม
เอกสารแผนการ
ปรับปรุงการเลื่อนขั้น
เงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา พบว่า
ผู้เกี่ยวข้องกับการย้าย
โอน หรือเมื่อมีการ
เคลื่อนไหวบุคลากรใน
หน่วยงานได้ รีบแจ้งให้
ผู้เกี่ยวข้องกับการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน
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แบบติดตาม ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ
การประเมินผลการควบคุม
งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ การควบคุมที่มีอยู่
ของการควบคุม
(3) นากิจกรรมใน (2) มา
(1) มาจาก CSA 1,2
(2) มาจาก CSA 3 วิเคราะห์แล้วสรุปผล
เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์
ยุติธรรมและมีความเสมอภาค
3.เพื่อให้การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเสร็จสิ้นทันตาม
กาหนดเวลา

7.ออกคาสั่ง
8.แจ้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
9.รายงาน สพฐ.

6.ออกคาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
ตามอานาจหน้าที
7.รายงาน สพฐ.ทราบ

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุม

(5) มาจาก
(4) มาจาก CSA 7,8 CSA 8

กาหนด วิธีการติดตามและ
เสร็จ/การ สรุปผล การ
ควบคุม
ประเมิน/
ข้อคิดเห็น
(6)
(7)
ทราบโดยทันทีทา
ให้ความเสี่ยงลดลง
อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้

ลงชื่อ........................................
(……….................………………….. )
ตาแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานบุคคล
วันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ.255
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ตัวอย่าง
แบบ ปย.1
งวดสิ้นสุด 30 กันยายน 2555
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แบบ ปย. 1
งานบริหารงานบุคคล
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน/ข้อสรุป
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม
1.1. ปรัชญาและรูปแบบการทางาน
ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ในองค์กร มีการกระจายอานาจให้ผู้บริหารรับรองและมี
ความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานโดยเน้นผลสาเร็จของงาน
แต่ควรเพิ่มในเรื่องของการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผล
1.2 ความซื่อสัตย์และจริยธรรม
ผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้ปฏิบัติ
ด้วยความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม
1.3 ความรู้ ทักษะและความสามารถของ
มีการกาหนดความรู้ ทักษะและความสามารถของ
บุคลากร
บุคลากร
อย่างชัดเจนตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งและมีแผน
ในการฝึกอบรมบุคลากรทุกตาแหน่ง ทุกสายงาน
การประเมินผลการปฏิบัติงานมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนและ
มีการประกาศให้บุคลากรรับทราบโดยทั่วกัน
1.4 โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างและสายงานการบังคับบัญชา มีความชัดเจน
เป็นไปตามกรอบการแบ่งส่วนราชการของ สพฐ.
1.5 การมอบอานาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจนแต่ควรมี
วิธีการที่มีประสิทธิภาพในการติดตามผลการดาเนินงาน
ที่มอบหมาย
1.6 นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร
มีมาตรฐานกาหนดตาแหน่งแต่ละตาแหน่งที่ชัดเจน
ในการสรรหาบุคลากรมาปฏิบัติงาน มีการปฐมนิเทศและ
จัดอบรมบุคลากรทุกคน และนาผลการปฏิบัติงานมา
ประกอบในการเลื่อนตาแหน่ง เลื่อนเงินเดือนและโยกย้าย
แต่ควรจะมีการกาหนดมาตรการหรือมีการแก้ไขปัญหาที่
ไม่ได้ทาตามนโยบายและข้อกาหนดตามจริยธรรม
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
1.7 กลไกการติดตามการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน

ผลการประเมิน/ข้อสรุป
มีคณะกรรมการกากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและมีผู้ตรวจสอบภายใน

2. การประเมินความเสี่ยง
2.1 วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ

มีวัตถุประสงค์และเปูาหมายชัดเจน และแจ้งเวียน
ให้บุคลากรได้รับทราบและเข้าใจตรงกัน
2.2 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม
ในการดาเนินการในแต่ละกิจกรรม ดาเนินไปตามแผน
แต่รายงานผลค่อนข้างล่าช้า
2.3 การระบุปัจจัยเสี่ยง
ผู้บริหารและบุคลากรมีส่วนร่วมในการระบุและประเมิน
ความเสี่ยง
2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยง
มีแผนบริหารความเสี่ยงจากการดาเนินการวิเคราะห์
2.5 การกาหนดวิธีการควบคุมเพื่อปูองกันความ มีการดาเนินการตามขั้นตอน วิธีการควบคุมความเสี่ยงทุก
เสี่ยง
ข้อ
3. กิจกรรมการควบคุม
กิจกรรมการควบคุม มีการกาหนด
กิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพื่อปูองกันและลดความเสียหาย
ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นและให้สามารถ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
4. สารสนเทศและการสื่อสาร
ในการดาเนินการเกี่ยวกับการสื่อสารและ
สารสนเทศ จัดให้มีอย่างเพียงพอและ
เหมาะสมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทาให้
การสื่อสารได้อย่างรวดเร็วทันเวลา

มีการกาหนดการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติอย่าง
ชัดเจนตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง และรายงานผลการ
ดาเนินงานให้ทราบเป็นระยะ

การจัดสารสนเทศและสื่อสาร มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับพอใจ แต่ควรมีการพัฒนาช่องทางให้มากยิ่งขึ้น
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน/ข้อสรุป
5. การติดตามประเมินผล
จัดให้มีการติดตามประเมินผลในระหว่าง
มีระบบการติดตาม ประเมินผลในแต่ละกิจกรรม
ปฏิบัติและการประเมินผลเป็นรายครั้งอย่าง และได้รับการพัฒนา ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
สม่าเสมออย่างสม่าเสมอเพื่อให้เกิดความมั่นใจ
ว่าระบบควบควบคุมภายในที่วางไว้เพียงพอ
เหมาะสมมีประสิทธิภาพ และได้ดาเนินการ
ปฏิบัติจริง และได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่าง
เหมาะสมและทันเวลา
ผลการประเมินโดยรวม
องค์ประกอบการควบคุมอยู่ในระดับดี แต่ควรมีการปรับปรุงโครงสร้างให้เหมาะสม
และเพิ่มในเรื่องของการกากับ ติดตามผลการดาเนินงานและมีการดาเนินการตามควรแก่กรณีเมื่อไม่มีการ
ปฏิบัติตามนโยบายวิธีปฏิบัติหรือระเบียบปฏิบัติ

ชื่อ ………………………………….
(..........................................)
ตาแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานบุคคล
วันที่ 30 กันยายน 2555

131

ตัวอย่าง
การประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง
(Control Self Assessment : CSA)
งานบริหารงานบุคคล
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การประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง
(Control Self Assessment : CSA)
งานบริหารงานบุคคล
ใบงานที่ 1
1. วิเคราะห์งานที่มีความเสี่ยงสูง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ผ่านการประเมินวิทยฐานะ
2. ให้กลุ่มทาความเข้าใจถึงผลสาเร็จของภารกิจที่เลือกว่าต้องการให้เกิดผลสาเร็จอะไร
(วัตถุประสงค์)
2.1 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดทาผลงานเพื่อ
ประเมินวิทยฐานะ
2.2 เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ผ่านการประเมินวิทยฐานะ
3. มีขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติที่จะทาให้ภารกิจนั้นสาเร็จมีอะไรบ้างหรือทาอย่างไร
3.1 ศึกษาหลักเกณฑ์การประเมินวิทยาฐานะ
3.2 ศึกษาสาเหตุปัญหาที่ครูไม่ผ่านการประเมินวิทยฐานะ
3.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรม
3.4 นิเทศ ติดตามให้ความช่วยเหลือ
4 แต่ละขั้นตอนมีวัตถุประสงค์ความสาเร็จอย่างไร
4.1 เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ
4.2 เพื่อให้ทราบปัญหาและสาเหตุที่ครูไม่ผ่านการประเมินวิทยฐานะ
4.3 เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทาผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
4.4 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านการประเมินให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น
5 ถ้าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์เกิดจากสาเหตุอะไรบ้าง (ปัจจัยภายใน / ภายนอก)
ปัจจัยภายใน
ปัจจัยภายนอก
1.ครูขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
1. การติดตามให้ความช่วยเหลือจากต้น
จัดทาผลงานทางวิชาการ
สังกัดมีน้อย
2. ขาดขวัญและกาลังใจ
2. ขาดที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญในการให้
3. ครูมีงานอื่นต้องรับผิดชอบมาก
คาปรึกษา แนะนา และให้การช่วยเหลือ
6 ให้วิเคราะห์ว่างานที่ปฏิบัติอยู่จริงในขณะประเมินปฏิบัติอย่างไร (ปฏิบัติตามระเบียบ ,
ข้อบังคับ , คาสั่งอะไร)
6.1 พ.ร.บ.ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
6.2 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
6.3 หลักเกณฑ์ของ อ.ค.ศ. ว่าด้วยการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
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7 ให้กลุ่มวิเคราะห์ว่าที่ปฏิบัติจริงอยู่นั้น สามารถลดหรือควบคุมสาเหตุของความเสี่ยงได้
หรือไม่ (สรุปว่าได้ / เพียงพอ / มีประสิทธิผล : ไม่ได้ / ไม่เพียงพอ / ยังมีปัญหาเกิดขึ้น)
จากการประเมินพบว่า ความเสี่ยงสามารถลดลงได้เพียงบางส่วน แต่ยังมีความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การขาดที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญที่จะให้คาแนะนา
8 ถ้าพบว่ายังมีปัญหาอยู่ เกิดจากสาเหตุอะไร จะแก้ไขอย่างไร ใครคือคนแก้ไข
ปัญหา – สาเหตุ
การแก้ไข
ผู้รับผิดชอบ
ขาดที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญที่จะ 1. หน่วยงานต้นสังกัด ประสานงาน 1. ผอ.สถานศึกษา
ให้คาแนะนา
ให้มีที่ปรึกษาในการจัดทาผลงาน
2. หน่วยงานต้นสังกัด
2. สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่าย
ในการจัดทาผลงาน
ใบงานที่ 2
1. วิเคราะห์งานที่มีความเสี่ยงสูง
วินัยและการรักษาวินัย
2. ให้กลุ่มทาความเข้าใจถึงผลสาเร็จของภารกิจที่เลือกว่าต้องการให้เกิดผลสาเร็จอะไร
(วัตถุประสงค์)
2.1 เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติตนตามระเบียบในวิชาชีพและจรรยาบรรณ
2.2 เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม
2.3 เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของครู
3. มีขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติที่จะทาให้ภารกิจนั้นสาเร็จมีอะไรบ้างหรือทาอย่างไร
3.1 ผู้บริหารมีการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบวินัยให้บุคลากรทราบ
3.2 ศึกษาระเบียบ กฎหมาย และเอกสารเกี่ยวกับวินัย
3.3 สร้างขวัญและกาลังใจ ส่งเสริมให้บุคลากรมีวิทยาฐานะสูงขึ้น
3.4 ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดี
4 แต่ละขั้นตอนมีวัตถุประสงค์ความสาเร็จอย่างไร
4.1 ครูมีความเข้าใจและปฏิบัติตนตามระเบียบ
4.2 ครูมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน
4.3 ผู้บริหารให้การยกย่องเชิดชูเกียรติ
5 ถ้าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์เกิดจากสาเหตุอะไรบ้าง (ปัจจัยภายใน / ภายนอก)
ปัจจัยภายใน
ปัจจัยภายนอก
1.บุคลากรขาดความรู้ในเรื่องระเบียบที่มี
1. สภาพแวดล้อมในชุมชน
การเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
2. สภาพเศรษฐกิจในการดารงชีวิตไม่
2. ขาดงบประมาณสนับสนุนในการจัดอบรม เพียงพอ
ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ
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6 ให้วิเคราะห์ว่างานที่ปฏิบัติอยู่จริงในขณะประเมินปฏิบัติอย่างไร (ปฏิบัติตามระเบียบ ,
ข้อบังคับ , คาสั่งอะไร)
6.1 มีเอกสารชี้แจง ให้คาแนะนาและกรณีตัวอย่างให้บุคลากรทราบ
6.2 ให้การส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาในวิชาชีพ
7 ให้กลุ่มวิเคราะห์ว่าที่ปฏิบัติจริงอยู่นั้น สามารถลดหรือควบคุมสาเหตุของความเสี่ยงได้
หรือไม่ (สรุปว่าได้ / เพียงพอ / มีประสิทธิผล : ไม่ได้ / ไม่เพียงพอ / ยังมีปัญหาเกิดขึ้น)
จากการประเมินพบว่า ความเสี่ยงสามารถลดลงได้เพียงบางส่วน ยังมีบุคลากรบางคนยังไม่
มีความตระหนักในเรื่องวินัย และการรักษาวินัยเท่าที่ควร
8 ถ้าพบว่ายังมีปัญหาอยู่ เกิดจากสาเหตุอะไร จะแก้ไขอย่างไร ใครคือคนแก้ไข
ปัญหา – สาเหตุ
การแก้ไข
ผู้รับผิดชอบ
1. บุคลากรบางคนยังไม่มีความ 1. แจ้งเวียนเกี่ยวกับระเบียบ
1. หน่วยงานต้นสังกัด
ตระหนักในเรื่องวินัย และการ
กฎหมาย และหนังสือเวียนใหม่ๆ
2. ผอ.สถานศึกษา
รักษาวินัยเท่าที่ควร
2. จัดอบรมให้ความรู้
2. บุคลากรขาดความรู้ในเรื่อง
วินัย
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แบบ ปย.2
งวดสิ้นสุด 30 กันยายน 2555
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งานบริหารงานบุคคล
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555
แบบ ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
(1) มาจาก CSA 1,2
1.ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไม่
ผ่านการประเมินวิทยฐานะ
1.เพื่อให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องการ
จัดทาผลงานเพื่อประเมิน
วิทยฐานะ
2.เพื่อพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้
ผ่านการประเมินวิทยฐานะ

การควบคุมที่มีอยู่
(2) มาจาก CSA 3
1.ศึกษาหลักเกณฑ์การ
ประเมินวิทยาฐานะ
2.ศึกษาสาเหตุปัญหาที่
ครูไม่ผ่านการประเมิน
วิทยฐานะ
3.ส่งเสริมสนับสนุนให้
ครูเข้ารับการอบรม
4.นิเทศ ติดตามให้
ความช่วยเหลือ

การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่ยัง
การปรับปรุง
(3) นากิจกรรมใน (2) มา
มีอยู่
การควบคุม
วิเคราะห์แล้วสรุปผล
(4) มาจาก
CSA 7,8
(5) มาจาก CSA 8
จากการประเมินผลการ
ควบคุม พบว่า ข้าราชการครูผู้
ประสงค์เลื่อนวิทยฐานะได้มี
การศึกษาหลักเกณฑ์การ
ประเมินและโรงเรียนมีการ
สนับสนุนในการส่งครูเข้ารับ
การอบรมและหน่วยงานต้น
สังกัด ได้จัดอบรมการเลื่อน
วิทยฐานะแต่ยังมีปัญหาใน
ส่วนของคาปรึกษาในการ
จัดทาผลงานการประเมินจึง
ได้วางแผนควบคุมต่อไป

ขาดที่ปรึกษา
หรือผู้เชี่ยวชาญ
ที่จะให้
คาแนะนา

1. หน่วยงานต้น
สังกัด ประสานงาน
ให้มีที่ปรึกษาในการ
จัดทาผลงาน
2. สนับสนุนให้มีการ
สร้างเครือข่ายในการ
จัดทาผลงาน

กาหนด
เสร็จ/การ
ควบคุม

หมายเหตุ
(7)

(6)
30 ก.ย.
2556

เป็นจุดอ่อนของการ
ควบคุมที่ค้นพบในงวด
สิ้นสุด 30 กันยายน
2555 มีความเสี่ยง
เกี่ยวกับการขาดที่
ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ
ที่จะให้คาแนะนา จึง
วางแผนควบคุมเพื่อจะ
ติดตามในงวดสิ้นสุด
30 กันยายน 2556
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แบบ ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
(1) มาจาก CSA 1,2
2.วินัยและการรักษาวินัย
1.เพื่อให้บุคลากรใน
สถานศึกษาปฏิบัติตนตาม
ระเบียบในวิชาชีพและ
จรรยาบรรณ
2.เพื่อให้บุคลากรใน
สถานศึกษาเป็นแบบอย่างที่
ดีของสังคม
3.เพื่อสร้างขวัญและ
กาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
ของครู

การควบคุมที่มีอยู่
(2) มาจาก CSA 3
1.ผู้บริหารมีการ
ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับ
ระเบียบวินัยให้
บุคลากรทราบ
2.ศึกษาระเบียบ
กฎหมาย และเอกสาร
เกี่ยวกับวินัย
3.สร้างขวัญและ
กาลังใจ ส่งเสริมให้
บุคลากรมีวิทยาฐานะ
สูงขึ้น
4.ผู้บริหารเป็น
แบบอย่างที่ดี

การประเมินผลการ
ควบคุม
(3) นากิจกรรมใน (2)
มาวิเคราะห์แล้ว
สรุปผล
จากการประเมินผล
การควบคุม พบว่า
บุคลากรได้ศึกษา
ระเบียบวินัยและ
ผู้บริหารมีการประชุม
ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบ
วินัยให้กับบุคลากรแต่
ยังมีปัญหาในส่วนของ
บุคลากรบางคนไม่
ตระหนักในเรื่องวินัย
และการรักษาวินัย

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุม

(4) มาจาก CSA 7,8

(5) มาจาก CSA 8

กาหนด
เสร็จ/การ
ควบคุม

(6)
1. บุคลากรบางคนยังไม่ 1. แจ้งเวียนเกี่ยวกับ 30 ก.ย.
มีความตระหนักในเรื่อง ระเบียบ กฎหมาย
2556
วินัย และการรักษาวินัย และหนังสือเวียน
เท่าที่ควร
ใหม่ๆ
2. บุคลากรขาดความรู้ 2. จัดอบรมให้ความรู้
ในเรื่องวินัย

หมายเหตุ
(7)
เป็นจุดอ่อนของการ
ควบคุมที่ค้นพบใน
งวดสิ้นสุด 30
กันยายน 2555 มี
ความเสี่ยงเกี่ยวกับครู
บางคนขาดความ
ตระหนักในเรื่องวินัย
และการรักษาวินัย
จึงวางแผนควบคุม
เพื่อจะติดตามในงวด
สิ้นสุด 30 กันยายน
2556

ลงชื่อ........................................
ตาแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานบุคคล
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ตัวอย่าง
การจัดทารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ระดับส่วนงานย่อย ในสถานศึกษา
งานบริหารทั่วไป
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ตัวอย่าง
แบบ ปย.2 งวดก่อน
(งวดสิ้นสุด 30 กันยายน 2554)
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งานบริหารทั่วไป
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554
แบบ ปย.2
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงาน
ที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
(1) มาจาก CSA 1,2
1. การเกณฑ์เด็กเข้า
เรียน
1. เพื่อให้มีข้อมูล
ประชากรวัยเรียนและ
ข้อมูลการเกณฑ์เด็กเข้า
เรียนครบถ้วนสมบูรณ์
และทันต่อการรายงาน
ผลประจาปี
2. เพื่อให้ประชากรวัย
เรียนในเขตพื้นที่บริการ
ได้เข้าเรียนครบทุกคน

การควบคุมที่มีอยู่
(2) มาจาก CSA 3
1. โรงเรียนดาเนินการตาม
พรบ.การศึกษาภาคบังคับ
พ.ศ.2545 โดยสารวจข้อมูล
และสามะโนประชากรตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
2. โรงเรียนดาเนินการรับ
นักเรียนเข้าเรียน และ
ติดตามการเข้าเรียนของ
ประชากรวัยเรียน

การประเมินผลการ
ควบคุม

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุม

(3) นากิจกรรมใน (2)
มาวิเคราะห์แล้วสรุปผล (4) มาจาก CSA 7,8 (5) มาจาก CSA 8
โรงเรียนยังดาเนินการได้
ไม่ครบถ้วนทุกขั้นตอน
และครูผู้ปฏิบัติงาน
บางส่วนยังไม่มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานตาม พรบ.
การศึกษาภาคบังคับ
และแบบรายงานผล

1. ข้อมูลที่ได้มามี
ความคลาดเคลื่อนไม่
เป็นปัจจุบัน
2. การรายงานผล
การติดตามเด็กเข้า
เรียนมีข้อมูลไม่
ครบถ้วนไม่สมบูรณ์ไม่
สามารถระบุสถานที่
เข้าเรียนนอกเขต
บริการได้

กาหนด
เสร็จ/การ
ควบคุม

หมายเหตุ

(6)

(7)

1.ประสานกับฝุาย 30 ก.ย.
ทะเบียนราษฎร์
2555
ของแต่ละอาเภอ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและ
สถานศึกษา
เกี่ยวกับ
รายละเอียดหรือ
ขอบข่ายของข้อมูล
ที่ต้องการ

เป็นจุดอ่อนของการ
ควบคุมที่ค้นพบเมื่อ
ปีงบประมาณ2553
ได้จัดทาแผนการ
ควบคุม และ
ดาเนินการติดตาม
เมื่อ 30 กันยายน
2554 พบว่าความยัง
ประมาณเพียงพอใน
การมีอยู่เนื่องจาก
ไม่มงี บประมาณ
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แบบ ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์
ของการควบคุม
(1) มาจาก CSA 1,2

การควบคุมที่มีอยู่
(2) มาจาก CSA 3
ตามแนวการดาเนินงาน
ตาม พรบ.การศึกษาภาค
บังคับพ.ศ.2545 และ
ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องการส่งเด็กเข้าเรียน
พ.ศ.2546

การประเมินผลการ
ควบคุม
(3) นากิจกรรมใน
(2) มาวิเคราะห์
แล้วสรุปผล

การปรับปรุง การควบคุม
ความเสี่ยงที่ยัง
มีอยู่
(5) มาจาก CSA 8
(4) มาจาก
CSA 7,8
และไม่ทันตาม 2.กาหนดมาตรการแก้ไข
เวลาที่กาหนด ปัญหาโดยเขตพื้นที่
การศึกษา ผู้บริหาร
โรงเรียน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและศูนย์
การศึกษานอกโรงเรียน ใน
การร่วมมือกันติดตาม/ให้
ความช่วยเหลือเด็กให้ได้
เข้าเรียนอย่างเคร่งครัด
3.กาหนดเป็นมาตรการ
สาคัญในแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ2554
ของ สพป.พัทลุง เขต 2

กาหนด
เสร็จ/การ
ควบคุม

หมายเหตุ
(7)

(6)
ออกติดตาม จึงได้
วางแผนควบคุมต่อ
และจะติดตามในงวด
ต่อไป(งวดสิ้นสุด 30
กันยายน2555)
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แบบ ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
(1) มาจาก CSA 1,2
2. ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
1. เพื่อให้นักเรียนมี
คุณลักษณะและพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์
2. เพื่อให้นักเรียนมี
สุขภาพกายและสุขภาพจิต
ที่ดี
3. เพื่อให้นักเรียนมีการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่ดีขึ้น

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผลการ
ควบคุม

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

(3) นากิจกรรมใน (2)
มาวิเคราะห์แล้วสรุปผล (4) มาจาก CSA
7,8
1. ศึกษาเด็กเป็น
จากการประเมินผลตาม 1. ขาดการนิเทศ
รายบุคคล
กิจกรรมการควบคุมที่
อย่างต่อเนื่อง
2. คัดกรองเด็ก จัด กาหนดไว้พบว่าโรงเรียน 2 .ครูขาดคู่มือ
กลุ่มเด็กปกติ เสี่ยง
ได้ดาเนินการ ดังนี้
ดาเนินงาน
ด้อยโอกาส
1. มีการแต่งตั้ง
3. ครูขาดทักษะใน
3. ส่งเสริมพัฒนาเด็ก ผู้รับผิดชอบ/
การจัดกิจกรรมเสริม
ให้เต็มตามศักยภาพ
คณะทางานดูแล
ทักษะ / เสริม
4. ปูองกัน แก้ปัญหา ช่วยเหลือนักเรียน
วิชาการ
5. ส่งต่อไปยัง
2 . ดาเนินการสารวจ / 4.ผู้ปกครองบางส่วน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คัดกรองเด็กเป็น
ไม่ให้ความร่วมมือ
รายบุคคล
3.จัดกิจกรรมผู้ปกครอง
เยี่ยมชั้นเรียน
4. ครูเยี่ยมบ้านนักเรียน

การปรับปรุง
การควบคุม

กาหนด
เสร็จ/การ
ควบคุม

หมายเหตุ

(5) มาจาก CSA 8

(6)

(7)

(2) มาจาก CSA 3

1. ผู้บริหารจัดทา
30 ก.ย.
แผนนิเทศ
2555
2. จัดหา / จัดทา
คู่มือการดาเนินงาน
ให้กับครู
3. จัดกิจกรรมพัฒนา
ครู:จัดอบรมศึกษาดู
งาน
4. จัดประชุม
ผู้ปกครอง
5. จัดตั้งเครือข่าย
ผู้ปกครองแกนนา

เป็นจุดอ่อนของการ
ควบคุมที่ค้นพบงวด
สิ้นสุด 30 กันยายน
2554 จึงวางแผนควบคุม
และจะติดตามในงวด
ต่อไป
(งวดสิ้นสุด
30 กันยายน 2555)
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แบบ ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
การประเมินผลการควบคุม
ของงานที่ประเมินและ การควบคุมที่มีอยู่
วัตถุประสงค์ของการ
(3) นากิจกรรมใน (2) มา
ควบคุม
วิเคราะห์แล้วสรุปผล
(1) มาจาก CSA 1,2 (2) มาจาก CSA 3

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุม

(4) มาจาก CSA
7,8

(5) มาจาก CSA 8

กาหนด
เสร็จ/การ
ควบคุม

หมายเหตุ
(7)

(6)
5. จัดห้องเรียนสีขาว
6. จัดกิจกรรมทูบีนัมเบอร์
วัน
7. จัดกิจกรรมโฮมรูม/บริการ
สนเทศ
8. ประชุมผู้ปกครอง
9. จัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครอง
10. จัดการเรียนร่วม
ลงชื่อ........................................
(……….........………………..)
ตาแหน่ง หัวหน้างานบริหารทั่วไป
วันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ.255
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ตัวอย่าง
แบบติดตาม ปย.2
งวดสิ้นสุด 30 กันยายน 2555
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งานบริหารทั่วไป
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
แบบติดตาม ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
(1) มาจาก CSA 1,2
1. การเกณฑ์เด็กเข้าเรียน
1. เพื่อให้มีข้อมูลประชากร
วัยเรียนและข้อมูลการ
เกณฑ์เด็กเข้าเรียนครบถ้วน
สมบูรณ์และทันต่อการ
รายงานผลประจาปี
2. เพื่อให้ประชากรวัยเรียน
ในเขตพื้นที่บริการได้เข้า
เรียนครบทุกคน

การควบคุมที่มีอยู่
(2) มาจาก CSA 3
1. โรงเรียนดาเนินการตาม
พรบ.การศึกษาภาคบังคับ
พ.ศ.2545 โดยสารวจ
ข้อมูลและสามะโน
ประชากรตามระยะเวลาที่
กาหนด
2. โรงเรียนดาเนินการรับ
นักเรียนเข้าเรียน และ
ติดตามการเข้าเรียนของ
ประชากรวัยเรียน

การประเมินผลการ
ควบคุม

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

(3) นากิจกรรมใน (2)
มาวิเคราะห์แล้วสรุปผล (4) มาจาก CSA
7,8
โรงเรียนยังดาเนินการได้
ไม่ครบถ้วนทุกขั้นตอน
และครูผู้ปฏิบัติงาน
บางส่วนยังไม่มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานตาม พรบ.
การศึกษาภาคบังคับ
และแบบรายงานผล

1. ข้อมูลที่ได้มามี
ความคลาดเคลื่อนไม่
เป็นปัจจุบัน
2. การรายงานผล
การติดตามเด็กเข้า
เรียนมีข้อมูลไม่
ครบถ้วนไม่สมบูรณ์
ไม่สามารถระบุ
สถานที่เข้าเรียนนอก
เขตบริการได้

การปรับปรุง
การควบคุม

กาหนด
เสร็จ/
การ
ควบคุม

(5) มาจาก CSA 8
1.ประสานกับฝุาย
ทะเบียนราษฎร์
ของแต่ละอาเภอ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและ
สถานศึกษา
เกี่ยวกับ
รายละเอียดหรือ
ขอบข่ายของข้อมูล
ที่ต้องการ

วิธีการติดตามและ
สรุปผล การ
ประเมิน/ข้อคิดเห็น
(7)

(6)
30 ก.ย.
2555

จากเอกสารการ
ติดตามเด็กเข้าเรียนยัง
ดาเนินการได้ไม่
สมบูรณ์เนื่องจากขาด
งบประมาณในการ
ดาเนินงานโครงการ
และความร่วมมือ
ระหว่างภาคส่วนต่างๆ
ในการติดตามเด็กเข้า
เรียนยังไม่เข้มแข็ง
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แบบติดตาม ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
(1) มาจาก CSA 1,2

การควบคุมที่มีอยู่
(2) มาจาก CSA 3
ตามแนวการดาเนินงาน
ตาม พรบ.การศึกษาภาค
บังคับพ.ศ.2545 และ
ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง
การส่งเด็กเข้าเรียน พ.ศ.
2546

การประเมินผลการ
ควบคุม
(3) นากิจกรรมใน
(2) มาวิเคราะห์
แล้วสรุปผล

การปรับปรุง การควบคุม

กาหนด วิธีการติดตามและ
ความเสี่ยงที่ยังมี
เสร็จ/การ สรุปผล การ
อยู่
(5) มาจาก CSA 8
ควบคุม
ประเมิน/
(4) มาจากCSA
ข้อคิดเห็น
7,8
(6)
(7)
และไม่ทันตาม
2.กาหนดมาตรการแก้ไข
จึงมีความ
เวลาที่กาหนด
ปัญหาโดยเขตพื้นที่
จาเป็นต้องวางแผน
การศึกษา ผู้บริหาร
ควบคุมต่อไปและ
โรงเรียน องค์กรปกครอง
จะติดตามในงวด
ส่วนท้องถิ่นและศูนย์
สิ้นสุด 30 กันยายน
การศึกษานอกโรงเรียน ใน
2556
การร่วมมือกันติดตาม/ให้
ความช่วยเหลือเด็กให้ได้
เข้าเรียนอย่างเคร่งครัด
3.กาหนดเป็นมาตรการ
สาคัญในแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ2554
ของ สพป.พัทลุง เขต 2
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แบบติดตาม ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
(1) มาจาก CSA 1,2

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผลการ
ควบคุม

(2) มาจาก CSA 3

(3) นากิจกรรมใน (2)
มาวิเคราะห์แล้วสรุปผล

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

(4) มาจาก CSA
7,8
2. ระบบดูแลช่วยเหลือ 1. ศึกษาเด็กเป็น
จากการประเมินผลตาม 1. ขาดการนิเทศ
นักเรียน
รายบุคคล
กิจกรรมการควบคุมที่
อย่างต่อเนื่อง
1. เพื่อให้นักเรียนมี
2. คัดกรองเด็ก จัด กาหนดไว้พบว่าโรงเรียนได้ 2 .ครูขาดคู่มือ
คุณลักษณะและ
กลุ่มเด็กปกติ เสี่ยง
ดาเนินการ ดังนี้
ดาเนินงาน
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ ด้อยโอกาส
1. มีการแต่งตั้ง
3. ครูขาดทักษะใน
2. เพื่อให้นักเรียนมี
3. ส่งเสริมพัฒนาเด็ก ผู้รับผิดชอบ/คณะทางาน การจัดกิจกรรมเสริม
สุขภาพกายและ
ให้เต็มตามศักยภาพ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ทักษะ / เสริม
สุขภาพจิตที่ดี
4. ปูองกัน แก้ปัญหา 2 . ดาเนินการสารวจ / วิชาการ
3. เพื่อให้นักเรียนมีการ 5. ส่งต่อไปยัง
คัดกรองเด็กเป็นรายบุคคล 4.ผู้ปกครองบางส่วน
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.จัดกิจกรรมผู้ปกครอง ไม่ให้ความร่วมมือ
เรียนที่ดีขึ้น
เยี่ยมชั้นเรียน
4. ครูเยี่ยมบ้านนักเรียน

การปรับปรุง
การควบคุม

กาหนด
วิธีการติดตามและ
เสร็จ/การ สรุปผล การประเมิน/
ควบคุม
ข้อคิดเห็น

(5) มาจาก CSA 8
1. ผู้บริหารจัดทา
แผนนิเทศ
2. จัดหา / จัดทา
คู่มือการดาเนินงาน
ให้กับครู
3. จัดกิจกรรม
พัฒนาครู:จัดอบรม
ศึกษาดูงาน
4. จัดประชุม
ผู้ปกครอง
5. จัดตั้งเครือข่าย
ผู้ปกครองแกนนา

(6)
30 ก.ย.
2555

(7)
จากการติดตามเอกสาร
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนพบว่าการ
ดาเนินงานตามแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมได้
ดาเนินการตามข้อ 1.4
สาหรับข้อ 5 ยังไม่ได้
ดาเนินการ และเป็น
กิจกรรมที่มีความสาคัญ
จึงวางแผนควบคุมต่อไป
และจะติดตามในงวด
สิ้นสุด 30 กันยายน
2556
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แบบติดตาม ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
การประเมินผลการควบคุม
ของงานที่ประเมินและ การควบคุมที่มีอยู่
วัตถุประสงค์ของการ
(3) นากิจกรรมใน (2) มา
ควบคุม
วิเคราะห์แล้วสรุปผล
(1) มาจาก CSA 1,2 (2) มาจาก CSA
3

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
(4) มาจาก CSA 7,8

การปรับปรุง
การควบคุม

กาหนด
เสร็จ/
การ
ควบคุม

วิธีการติดตามและ
สรุปผล การ
ประเมิน/ข้อคิดเห็น

(5) มาจาก CSA 8

(7)
(6)

5. จัดห้องเรียนสีขาว
6. จัดกิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน
7. จัดกิจกรรมโฮมรูม/บริการ
สนเทศ
8. ประชุมผู้ปกครอง
9. จัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครอง
10. จัดการเรียนร่วม
ลงชื่อ........................................
(………………....................…………..)
ตาแหน่ง หัวหน้างานบริหารทั่วไป
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ตัวอย่าง
แบบ ปย.1
งวดสิ้นสุด 30 กันยายน 2555
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แบบ ปย. 1
งานบริหารทั่วไป
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน/ข้อสรุป
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม
1.1. ปรัชญาและรูปแบบการทางานของผู้บริหาร
ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร มีคาสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานตาม
สายการบังคับบัญชา ความมุ่งเน้นผลสาเร็จของงาน
แต่การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลไม่ต่อเนื่อง
มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมีจริยธรรมในการ
ดาเนินงาน
1.2 ความซื่อสัตย์และจริยธรรม
1.3 ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร
การมอบหมายหน้าที่ราชการ มอบหมายตาม
มาตรฐานกาหนดตาแหน่งและมีโครงการพัฒนา
บุคลากรทุกคน ตลอดจนมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดที่ชัดเจนและประกาศให้
บุคลากรรับทราบโดยทั่วกัน
1.4 โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างและสายงานการบังคับบัญชา กาหนดตาม
บทบาทหน้าที่และเป็นไปตามที่กระทรวงกาหนด

1.5 การมอบอานาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ
1.6 นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร

ในการแบ่งสวนราชการในระดับกรมมีคาสั่งการ
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนแต่
บุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานทาให้บุคลากรแต่
ละคนรับผิดชอบงานในหลายเรื่องมีมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่งแต่ละตาแหน่งที่ชัดเจนในการสรรหาบุคลากร
มาปฏิบัติงาน มีการปฐมนิเทศและจัดอบรมบุคลากร
ทุกคน และนาผลการปฏิบัติงานมาประกอบในการ
เลื่อนตาแหน่ง เลื่อนเงินเดือนและโยกย้าย แต่ควรจะ
มีการกาหนดมาตรการหรือมีการแก้ไข
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
1.7 กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน

2. การประเมินความเสี่ยง
2.1 วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ
2.2 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม
2.3 การระบุปัจจัยเสี่ยง
2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยง
2.5 การกาหนดวิธีการควบคุมเพื่อปูองกันความเสี่ยง

ผลการประเมิน/ข้อสรุป
ปัญหาที่ไม่ได้ทาตามนโยบายและข้อกาหนดตาม
จริยธรรมมีคณะกรรมการกากับ นิเทศ ติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานและมีผู้ตรวจสอบภายใน

สพป.มีการกาหนดวัตถุประสงค์ เปูาหมาย กลยุทธ์ใน
การดาเนินงานอย่างชัดเจนและทุกคนรับทราบตรงกัน
มีแผนการปฏิบัติราชการระยะยาวและแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี และมีการสรุปรายงานผลการปฏิบัติ
ตามแผนและนาเผยแพร่ให้ทราบ
มีคาสั่งคณะกรรมการดาเนินการวิเคราะห์ในระดับ
สพป.เพื่อให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยครอบคลุม
ทุกด้านได้นาความเสี่ยงจากการวิเคราะห์มาจัดทาแผน
บริหารความเสี่ยง และมีการดาเนินการตามแผน สรุป
และประเมินผลการบริหารความเสี่ยงดาเนินการ
ปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงและสรุปผลเป็นราย
กิจกรรม

3. กิจกรรมการควบคุม
3.1 มีวิธีปฏิบัติงานและกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงที่
ทาให้มั่นใจว่าเมื่อนาไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสาเร็จตาม
เปูาหมายและวัตถุประสงค์ โดยการประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรในสังกัดได้พึงตระหนักถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
ในการปฏิบัติงานและเพิ่มความระมัดระวังให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้สาเร็จตามเปูาหมายที่กาหนด

มีการกาหนดกิจกรรมการควบคุมที่เหมาะสม มี
การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน ในส่วน
ของงานที่มีความสาคัญและหรือมีความเสี่ยงได้มีการ
มอบหมายผู้รับผิดชอบดาเนินการอย่างชัดเจน การ
ตรวจสอบการเบิก การจ่าย การบันทึกบัญชีมอบให้
ผู้รับผิดชอบคนละคนเพื่อลดโอกาสในการทุจริตและ
ให้รายงาน
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
3.2 มีมาตรการปูองกันและดูแลทรัพย์สินอย่าง
รัดกุมและเพียงพอ
3.3 มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและ
เป็นลายลักษณ์อักษรตลอดจนมีมาตรการติดตาม
องค์ประกอบของการควบคุมภายในและตรวจสอบการ
ดาเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและ
ข้อกาหนดขององค์กร
4. สารสนเทศและการสื่อสาร
มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน การรายงานทางการเงินและการดาเนินงาน
การปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่ใช้ใน
การควบคุมและดาเนินกิจกรรมขององค์กรรวมทั้งข้อมูล
สารสนเทศ ได้จากภายในและภายนอกองค์กรมีการ
สื่อสารไปยังผู้บริหารภายในองค์กรและ สถานศึกษา
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ผลการประเมิน/ข้อสรุป
ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานให้เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องทาให้ผลการประเมิน/
ข้อสรุปกิจกรรมการควบคุมมีประสิทธิภาพ

การบริการข้อมูลสารสนเทศมีความเหมาะสมและ
เพียงพอต่อการติดต่อประสานงานและการบริการ
ต่างๆระหว่างหน่วยงานในสังกัด มีความสะดวก
รวดเร็วบรรลุวัตถุประสงค์ และมีการจัดตั้งตู้รับฟัง
ความคิดเห็น ณ สานักงานและช่องทางการร้องเรียน
ตลอดจนจัดทาทะเบียนคุมเกี่ยวกับข้อร้องเรียน
สามารถดาเนินการให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้
ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาได้อย่างทันทวงทีและมี
ประสิทธิภาพ

5. การติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในระหว่าง
มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระบบ
ปฏิบัติงาน การประเมินรายครั้ง การปรับปรุงแก้ไข
การควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้มีการติดตาม
ตามข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ
ประเมินผลด้วยตนเอง กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในและอยู่ใน
มีการกาหนดแผนการปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่อง
ระดับที่น่าพอใจ
ทันทีและได้ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง
ผลการประเมินโดยรวม
งานบริหารทั่วไป มีการประเมินองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ ปรากฏว่า
เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544
(ข้อ 6) แต่ยังมีจุดอ่อนในส่วนของการติดตาม ตรวจสอบผลการดาเนินงาน
ชื่อ ......................................
ตาแหน่ง หัวหน้างานบริหารทั่วไป
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ตัวอย่าง
การประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง
(Control Self Assessment : CSA)
งานบริหารทั่วไป

154

1.
2.

3.

4.

5.

การประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง
(Control Self Assessment : CSA)
งานบริหารทั่วไป
ใบงานที่ 1
วิเคราะห์งานที่มีความเสี่ยงสูง
ระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
ให้กลุ่มทาความเข้าใจถึงผลสาเร็จของภารกิจที่เลือกว่าต้องการให้เกิดผลสาเร็จอะไร
(วัตถุประสงค์)
2.1 เพื่อให้ระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเป็นปัจจุบัน
2.2 เพื่อให้การรับส่งข้อมูลข่าวสารมีประสิทธิภาพ
2.3 เพื่อให้บุคลากรที่รับผิดชอบมีความรู้ในการจัดทาและใช้ข้อมูลสารสนเทศ
2.4 เพื่อให้ระบบข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงเครือข่ายมีประสิทธิภาพ
มีขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติที่จะทาให้ภารกิจนั้นสาเร็จมีอะไรบ้างหรือทาอย่างไร
3.1 ศึกษาระบบเครือข้อมูลสารสนเทศ
3.2 วางแผนจัดตั้งงบประมาณ
3.3 อบรมบุคลากรผู้รับผิดชอบ
3.4 ปรับปรุงระบบจัดเก็บข้อมูลให้ทันสมัย รวดเร็ว
3.5 จัดระบบข้อมูลเครือข่าย/ทะเบียนให้ง่ายต่อการใช้ข้อมูล
3.6 ติดตามนิเทศอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง
แต่ละขั้นตอนมีวัตถุประสงค์ความสาเร็จอย่างไร
4.1 ระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศถูกต้องเป็นปัจจุบัน
4.2 จัดหาคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัยและเพียงพอ
4.3 ครูมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน
ถ้าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์เกิดจากสาเหตุอะไรบ้าง (ปัจจัยภายใน / ภายนอก)
ปัจจัยภายใน
ปัจจัยภายนอก
1. ขาดแคลนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ
1. การให้ข้อมูลสารสนเทศคลาดเคลื่อน
2. ข้อมูลพื้นฐานไม่ครอบคลุม
2. ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วต่า
3. ขาดงบประมาณ
4. ระบบเครือข่ายจัดเก็บข้อมูลไม่ทันสมัย

6. ให้วิเคราะห์ว่างานที่ปฏิบัติอยู่จริงในขณะประเมินปฏิบัติอย่างไร (ปฏิบัติตามระเบียบ ,
ข้อบังคับ , คาสั่งอะไร)
6.1 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ/คณะทางาน
6.2 รวบรวมข้อมูล
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6.3 จัดทาระบบข้อมูล/ทะเบียนสารสนเทศ
6.4 ปรับปรุงการบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
7. ให้กลุ่มวิเคราะห์ว่าที่ปฏิบัติจริงอยู่นั้น สามารถลดหรือควบคุมสาเหตุของความเสี่ยงได้
หรือไม่ (สรุปว่าได้ / เพียงพอ / มีประสิทธิผล : ไม่ได้ / ไม่เพียงพอ / ยังมีปัญหา
เกิดขึ้น)
จากการประเมินพบว่า ความเสี่ยงสามารถลดลงได้เพียงบางส่วน แต่ยังมีความเสี่ยงเกี่ยวกับ
7.1 ขาดการนิเทศอย่างต่อเนื่อง
7.2 ขาดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ
7.3 ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วต่า
7.4 งบประมาณไม่เพียงพอ
7.5 ข้อมูลคลาดเคลื่อนไม่เป็นปัจจุบัน
8. ถ้าพบว่ายังมีปัญหาอยู่ เกิดจากสาเหตุอะไร จะแก้ไขอย่างไร ใครคือคนแก้ไข
ปัญหา – สาเหตุ
การแก้ไข
ผู้รับผิดชอบ
1. ขาดการนิเทศอย่างต่อเนื่อง
1. จัดทาแผนนิเทศ ติดตาม
1. ผอ.สถานศึกษา
2. ขาดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ
2. จัดอบรมให้กับบุคลากร
2. หน่วยงานต้นสังกัด
3. ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
3. ปรับปรุงระบบการบันทึก
ความเร็วต่า
ข้อมูล
4. ข้อมูลคลาดเคลื่อน
4. ปรับปรุงระบบเครือข่าย
5. งบประมาณไม่เพียงพอ
อินเตอร์เน็ตให้ทันสมัย
5. จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ
ใบงานที่ 2
1. วิเคราะห์งานที่มีความเสี่ยงสูง
งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
2. ให้กลุ่มทาความเข้าใจถึงผลสาเร็จของภารกิจที่เลือกว่าต้องการให้เกิดผลสาเร็จอะไร
(วัตถุประสงค์)
2.1 เพื่อให้โรงเรียนมีข้อมูลด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
2.2 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยี
2.3 เพื่อจัดหาสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้เพียงพอกับความต้องการของนักเรียนและงาน
บริหาร ด้านต่างๆ
3. มีขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติที่จะทาให้ภารกิจนั้นสาเร็จมีอะไรบ้างหรือทาอย่างไร
3.1 สารวจสื่อเทคโนโลยีภายในโรงเรียน
3.2 จัดการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการใช้เทคโ
3.3 นโลยีแก่บุคลากรในโรงเรียน
3.4 ระดมทุนเพื่อจัดหาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้เพียงพอ
3.5 ติดตามประเมินผลการใช้ข้อมูลสารสนเทศและสื่อเทคโนโลยี
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4 แต่ละขั้นตอนมีวัตถุประสงค์ความสาเร็จอย่างไร
4.1 มีข้อมูลด้านเทคโนโลยีครบถ้วน
4.2 บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยี
4.3 มีสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่ทันสมัยและเพียงพอ
5 ถ้าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์เกิดจากสาเหตุอะไรบ้าง (ปัจจัยภายใน / ภายนอก)
ปัจจัยภายใน
ปัจจัยภายนอก
1. ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนมีไม่
ผู้ปกครองและผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องในชุมชนมี
ครบถ้วน
รายได้น้อย
2. บุคลากรบางส่วนไม่มีความรู้ในการผลิต
และการใช้สื่อเทคโนโลยี
3. งบประมาณไม่เพียงพอ
6 ให้วิเคราะห์ว่างานที่ปฏิบัติอยู่จริงในขณะประเมินปฏิบัติอย่างไร (ปฏิบัติตามระเบียบ ,
ข้อบังคับ , คาสั่งอะไร)
6.1 มีทะเบียนคุมการใช้สื่อเทคโนโลยีประจาชั้นเรียน
6.2 มีคาสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบห้องสื่อเทคโนโลยี
6.3 มีตารางการใช้ห้องสื่อเทคโนโลยี
6.4 มีทะเบียนคุมการอบรมของบุคลากร
6.5 มีทะเบียนคุมการบริจาคของบุคคลและหน่วยงานภายนอก
7 ให้กลุ่มวิเคราะห์ว่าที่ปฏิบัติจริงอยู่นั้น สามารถลดหรือควบคุมสาเหตุของความเสี่ยงได้
หรือไม่ (สรุปว่าได้ / เพียงพอ / มีประสิทธิผล : ไม่ได้ / ไม่เพียงพอ / ยังมีปัญหาเกิดขึ้น)
จากการประเมินพบว่า ความเสี่ยงสามารถลดลงได้เพียงบางส่วน แต่ยังมีความเสี่ยงเกี่ยวกับ
7.1 บุคลากรในโรงเรียนขาดความรู้ความเข้าใจในการผลิตและการใช้สื่อเทคโนโลยี
7.2 ข้อมูลสารสนเทศไม่เป็นระบบ
7.3 สื่อเทคโนโลยีมีไม่เพียงพอกับความต้องการ
8 ถ้าพบว่ายังมีปัญหาอยู่ เกิดจากสาเหตุอะไร จะแก้ไขอย่างไร ใครคือคนแก้ไข
ปัญหา – สาเหตุ
การแก้ไข
ผู้รับผิดชอบ
1. บุคลากรในโรงเรียนขาดความรู้
1. จัดอบรมการผลิตและการใช้สื่อ
1. หน่วยงานต้นสังกัด
ความเข้าใจในการผลิตและการใช้สื่อ เทคโนโลยี
2. ผอ.สถานศึกษา
เทคโนโลยี
2. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบระบบ
3. หัวหน้างานบริหาร
2. ข้อมูลสารสนเทศไม่เป็นระบบ
สารสนเทศ
ทั่วไป
3. สื่อเทคโนโลยีมีไม่เพียงพอกับความ 3. ระดมทรัพยากร
ต้องการ
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ใบงานที่ 3
1. วิเคราะห์งานที่มีความเสี่ยงสูง
งานดูแลอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
2. ให้กลุ่มทาความเข้าใจถึงผลสาเร็จของภารกิจที่เลือกว่าต้องการให้เกิดผลสาเร็จอะไร
(วัตถุประสงค์)
2.1 เพื่อการบริหารจัดการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม
2.2 เพื่อให้สภาพอาคารมีความมั่นคงปลอดภัย เหมาะสมพร้อมที่จะใช้ประโยชน์และเอื้อต่อ
การ
เรียนรู้
3 มีขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติที่จะทาให้ภารกิจนั้นสาเร็จมีอะไรบ้างหรือทาอย่างไร
3.1 สารวจสภาพความมั่นคงของอาคารสถานที่ สาธารณูปโภค และสภาพแวดล้อม
3.2 จัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงของสภาพอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
3.3 นาเสนอผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อประชุมวางแผนในการดาเนินงาน
3.4 จัดทาโครงการปรับปรุง อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม
3.5 ดาเนินงานตามโครงการ
3.6 ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
4 แต่ละขั้นตอนมีวัตถุประสงค์ความสาเร็จอย่างไร
4.1 รู้ข้อมูลพื้นฐานสภาพอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
4.2 เพื่อจัดความสาคัญของความเสี่ยง
4.3 เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบและจัดสรรงบประมาณในการดาเนินงาน
4.4 เพื่อดาเนินการลดความเสี่ยงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
5 ถ้าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์เกิดจากสาเหตุอะไรบ้าง (ปัจจัยภายใน / ภายนอก)
ปัจจัยภายใน
ปัจจัยภายนอก
1. ขาดงบประมาณ
1. ชุมชนไม่เห็นความสาคัญและไม่ให้ความ
2. ขาดการบริหารจัดการที่ดี
ร่วมมือ
2. ขาดการประสานงานและประชาสัมพัน
ระหว่างโรงเรียนและชุมชนอย่างต่อเนื่อง
3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ
6. ให้วิเคราะห์ว่างานที่ปฏิบัติอยู่จริงในขณะประเมินปฏิบัติอย่างไร (ปฏิบัติตามระเบียบ
,ข้อบังคับ , คาสั่งอะไร)
6.1 มีการแต่งตั้งคาสั่งมอบหมายงานและกาหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน
6.2 จัดทาโครงการเพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
6.3 ดาเนินงานโครงการ
6.4 ประเมินและติดตามโครงการ
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7. ให้กลุ่มวิเคราะห์ว่าที่ปฏิบัติจริงอยู่นั้น สามารถลดหรือควบคุมสาเหตุของความเสี่ยงได้
หรือไม่ (สรุปว่าได้ / เพียงพอ / มีประสิทธิผล : ไม่ได้ / ไม่เพียงพอ / ยังมีปัญหา
เกิดขึ้น)
จากการประเมินพบว่า ความเสี่ยงสามารถลดลงได้เพียงบางส่วน แต่ยังมีความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ความเสื่อมสภาพของวัสดุอุปกรณ์และโครงสร้างของอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
8. ถ้าพบว่ายังมีปัญหาอยู่ เกิดจากสาเหตุอะไร จะแก้ไขอย่างไร ใครคือคนแก้ไข
ปัญหา – สาเหตุ
การแก้ไข
ผู้รับผิดชอบ
1. อายุการใช้งาน
1. ปรับปรุงซ่อมแซม
1. ผอ.สถานศึกษา
2. ภัยธรรมชาติ
2. เฝูาระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด 2. หัวหน้างานบริหารทั่วไป
3. ผู้เกี่ยวข้อง
ใบงานที่ 4
1. วิเคราะห์งานที่มีความเสี่ยงสูง
การออกกลางคัน
2. ให้กลุ่มทาความเข้าใจถึงผลสาเร็จของภารกิจที่เลือกว่าต้องการให้เกิดผลสาเร็จอะไร
(วัตถุประสงค์)
เพื่อลดอัตราการออกกลางคันของนักเรียน
3. มีขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติที่จะทาให้ภารกิจนั้นสาเร็จมีอะไรบ้างหรือทาอย่างไร
3.1 จัดทาข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
3.2 คัดกรองนักเรียน จัดกลุ่มเด็ก
3.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา
3.4 ปูองกัน แก้ปัญหา
3.5 ส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4 แต่ละขั้นตอนมีวัตถุประสงค์ความสาเร็จอย่างไร
4.1 รู้ข้อมูลพื้นฐานของนักเรียน
4.2 จัดกลุ่มเด็กได้ถูกต้อง ปกติ เสี่ยง พิเศษ
4.3 จัดกิจกรรมให้ถูกต้องกับความต้องการของผู้เรียน
4.4 ให้คาปรึกษา ชี้แนะ แนะนา พัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน
4.5 ดาเนินการแก้ไขโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
5 ถ้าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์เกิดจากสาเหตุอะไรบ้าง (ปัจจัยภายใน / ภายนอก)
ปัจจัยภายใน
ปัจจัยภายนอก
1. ข้อมูลพื้นฐานนักเรียนไม่ 1. ผู้ปกครองมีปัญหาหย่าร้าง
ครอบคลุม
2. ผู้ปกครองมีฐานะยากจน
2. วินิจฉัยเด็กไม่ถูกต้อง
3. ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลบุตรหลาน
3. การจัดกิจกรรมโครงการ 4. ขาดความรู้ในการบริโภคข้อมูล ข่าวสาร สื่อ นวัตกรรมและ
ไม่ต่อเนื่อง
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในชีวิตประจาวัน
4. ขาดงบประมาณ
5. การกระจายงบประมาณทางด้านการศึกษาไม่ครอบคลุมและทั่วถึง
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6 ให้วิเคราะห์ว่างานที่ปฏิบัติอยู่จริงในขณะประเมินปฏิบัติอย่างไร (ปฏิบัติตามระเบียบ ,
ข้อบังคับ , คาสั่งอะไร)
6.1 มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ/คณะทางาน
6.2 สารวจนักเรียนเป็นรายบุคคล
6.3 เยี่ยมบ้านนักเรียน
6.4 ประชุมผู้ปกครอง
6.5 จัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครอง
6.6 จัดกิจกรรมโฮมรูม/บริการสารสนเทศ/ให้คาปรึกษา
6.7 กิจกรรมชมเชย
7 ให้กลุ่มวิเคราะห์ว่าที่ปฏิบัติจริงอยู่นั้น สามารถลดหรือควบคุมสาเหตุของความเสี่ยงได้
หรือไม่ (สรุปว่าได้ / เพียงพอ / มีประสิทธิผล : ไม่ได้ / ไม่เพียงพอ / ยังมีปัญหาเกิดขึ้น)
จากการประเมินพบว่า ความเสี่ยงสามารถลดลงได้เพียงบางส่วน แต่ยังมีความเสี่ยงเกี่ยวกับ
7.1 ขาดการนิเทศอย่างต่อเนื่อง
7.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนยังไม่หลากหลาย
7.3 ผู้ปกครองนักเรียนบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือ
8 ถ้าพบว่ายังมีปัญหาอยู่ เกิดจากสาเหตุอะไร จะแก้ไขอย่างไร ใครคือคนแก้ไข
ปัญหา – สาเหตุ
การแก้ไข
ผู้รับผิดชอบ
1. ขาดการนิเทศอย่างต่อเนื่อง
1. สถานศึกษามีโครงการติดตาม
1. ผอ.สถานศึกษา
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนยัง นิเทศ ภายใน
2. คณะครู
ไม่หลากหลาย
2. สถานศึกษามีโครงการกิจกรรม
3. กรรมการ
3. ผู้ปกครองนักเรียนบางส่วนไม่ให้ ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย สถานศึกษา
ความร่วมมือ
3. ประชุมผู้ปกครอง
4. จัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครอง
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ตัวอย่าง
แบบ ปย.2
งวดสิ้นสุด 30 กันยายน 2555
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งานบริหารงานทั่วไป
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555
แบบ ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
(1) มาจาก CSA 1,2
1. การเกณฑ์เด็กเข้าเรียน
1. เพื่อให้มีข้อมูลประชากร
วัยเรียนและข้อมูลการ
เกณฑ์เด็กเข้าเรียนครบถ้วน
สมบูรณ์และทันต่อการ
รายงานผลประจาปี
2. เพื่อให้ประชากรวัยเรียน
ในเขตพื้นที่บริการได้เข้า
เรียนครบทุกคน

การปรับปรุง
การควบคุม

กาหนด
การควบคุมที่มีอยู่
การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
เสร็จ/
หมายเหตุ
การ
(3) นากิจกรรมใน (2)
ควบคุม
(2) มาจาก CSA 3
มาวิเคราะห์แล้วสรุปผล (4) มาจาก CSA 7,8 (5) มาจาก CSA 8
(6)
(7)
1. โรงเรียนดาเนินการ จากการติดตามการควบคุม 1. ข้อมูลที่ได้มามี
1.ประสานกับฝุาย
30 ก.ย. เป็นจุดอ่อนของการ
ตาม พรบ.การศึกษาภาค ที่มีอยู่ พบว่าสถานศึกษาได้ ความคลาดเคลื่อนไม่ ทะเบียนราษฎร์ของ 2556
ควบคุมที่ค้นพบงวด
บังคับพ.ศ.2545 โดย
ดาเนินการติดตามการเกณฑ์ เป็นปัจจุบัน
แต่ละอาเภอ องค์กร
สิ้นสุด 30 กันยายน
สารวจข้อมูลและสามะ เด็กเข้าเรียนตามระเบียบที่ 2. การรายงานผล
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2554 ได้จัดทาแผน
โนประชากรตาม
เกี่ยวข้องและประสานกับ การติดตามเด็กเข้า
และสถานศึกษา
ควบคุมและติดตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
ทะเบียนราษฎร์เพื่อ
เรียนมีข้อมูลไม่
เกี่ยวกับรายละเอียด
เมื่อ 30 กันยายน
2. โรงเรียนดาเนินการ ตรวจสอบข้อมูล ทร.14 ของ ครบถ้วนไม่สมบูรณ์ไม่ หรือขอบข่ายของ
2555 พบว่ายังมี
รับนักเรียนเข้าเรียน
เด็กแต่ยังไม่สามารถเกณฑ์ สามารถระบุสถานที่
ข้อมูลที่ต้องการ
ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
และติดตามการเข้าเรียน เด็กเข้าเรียนได้ครบถ้วนทุก เข้าเรียนนอกเขต
งบประมาณไม่
ของประชากรวัยเรียน
ราย และขาดแคลน
บริการได้และ
เพียงพอในการออก
ติดตามนักเรียน จึง
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แบบ ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
(1) มาจาก CSA 1,2

การประเมินผลการ
การควบคุมที่มีอยู่
ควบคุม
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
(3) นากิจกรรมใน (2)
(2) มาจาก CSA 3 มาวิเคราะห์แล้วสรุปผล (4) มาจากCSA
7,8
ตามแนวการดาเนินงาน งบประมาณในการจัดทา ไม่ทันตามเวลาที่
ตาม พรบ.การศึกษาภาค แผนแผนติดตามอย่าง กาหนด
บังคับพ.ศ.2545 และ
ใกล้ชิดจึงวางแผน
3. งบประมาณไม่
ประกาศ
ควบคุมต่อไป
เพียงพอในการออก
กระทรวงศึกษาธิการ
ติดตามนักเรียน
เรื่องการส่งเด็กเข้าเรียน
พ.ศ.2546

การปรับปรุงการควบคุม
(5) มาจาก CSA 8
2.กาหนดมาตรการแก้ไข
ปัญหาโดยเขตพื้นที่
การศึกษา ผู้บริหาร
โรงเรียน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและศูนย์
การศึกษานอกโรงเรียน ใน
การร่วมมือกันติดตาม/ให้
ความช่วยเหลือเด็กให้ได้
เข้าเรียนอย่างเคร่งครัด
3.จัดสรรงบประมาณให้
เพียงพอกับการดาเนินงาน
ติดตามนักเรียน

กาหนด
เสร็จ/
การ
ควบคุม
(6)

หมายเหตุ
(7)
วางแผนควบคุมต่อไป
และจะติดตามในงวด
สิ้นสุด 30 กันยายน
2556
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แบบ ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
(1) มาจาก CSA 1,2
2. ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
1. เพื่อให้นักเรียนมี
คุณลักษณะและพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์
2. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตที่ดี
3. เพื่อให้นักเรียนมีการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่ดีขึ้น

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผลการ
ควบคุม

(2) มาจาก CSA 3

(3) นากิจกรรมใน (2)
มาวิเคราะห์แล้วสรุปผล

1. ศึกษาเด็กเป็น
รายบุคคล
2. คัดกรองเด็ก จัด
กลุ่มเด็กปกติ เสี่ยง ด้อย
โอกาส
3. ส่งเสริมพัฒนาเด็ก
ให้เต็มตามศักยภาพ
4. ปูองกัน แก้ปัญหา
5. ส่งต่อไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการ
ควบคุม

(4) มาจาก CSA 7,8 (5) มาจาก CSA 8

จากการประเมินผลการ
จัดตั้งเครือข่าย
ควบคุมพบว่าสถานศึกษา ผูป้ กครองแกนนา
ได้ดาเนินการตามแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมแต่ยัง
ไม่เป็นไปตามแผนยังมี
กิจกรรมการจัดตั้ง
เครือข่ายผู้ปกครอง ซึ่ง
เป็นกิจกรรมที่มี
ความสาคัญจึงวางแผน
ควบคุมต่อไป

1. ผู้บริหารจัดทาแผน
นิเทศ
2. จัดหา / จัดทาคู่มือ
การดาเนินงานให้กับ
ครู
3. จัดกิจกรรมพัฒนา
ครู:จัดอบรมศึกษาดู
งาน
4. จัดประชุม
ผู้ปกครอง
5. จัดตั้งเครือข่าย
ผู้ปกครองแกนนา

กาหนด
เสร็จ/
การ
ควบคุม

หมายเหตุ
(7)

(6)
30 ก.ย. เป็นจุดอ่อนของการ
2556 ควบคุมที่ค้นพบใน
งวดสิ้นสุด 30
กันยายน 2554 ได้
ทาแผนควบคุมและ
ได้ติดตามในงวด
สิ้นสุด 30 กันยายน
2555 พบว่ายังมี
จุดอ่อนจึงจัดทาแผน
ติดตามในงวดสิ้นสุด
30 กันยายน 2556
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แบบ ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
(1) มาจาก CSA 1,2
3.ระบบเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ
1.เพื่อให้ระบบเครือข่าย
ข้อมูลสารสนเทศเป็น
ปัจจุบัน
2.เพื่อให้การรับส่งข้อมูล
ข่าวสารมีประสิทธิภาพ
3.เพื่อให้บุคลากรที่
รับผิดชอบมีความรู้ในการ

การประเมินผลการควบคุม
การควบคุมที่มีอยู่

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการ
ควบคุม

(3) นากิจกรรมใน (2) มา
วิเคราะห์แล้วสรุปผล
(2) มาจาก CSA 3
1.ศึกษาระบบเครือ
ข้อมูลสารสนเทศ
2.วางแผนจัดตั้ง
งบประมาณ
3.อบรมบุคลากร
ผู้รับผิดชอบ
4.ปรับปรุงระบบ
จัดเก็บข้อมูลให้
ทันสมัย รวดเร็ว

กาหนด
เสร็จ/
การ
ควบคุม

(4) มาจาก CSA 7,8 (5) มาจาก CSA 8
จากการประเมินผลการ
ควบคุมพบว่า มีการแต่งตั้ง
คณะทางานศึกษาข้อมูล
สารสนเทศ จัดตั้ง
งบประมาณและดาเนินการจัด
อบรมครูผู้รับผิดชอบ เพื่อให้
การดาเนินงานเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง แต่ยังมีปัญหาในส่วน
ของระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตมีความเร็วต่าขาด
งบประมาณในการ

1. ขาดการนิเทศอย่าง
ต่อเนื่อง
2. ขาดบุคลากร
ผู้เชี่ยวชาญ
3. ระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตความเร็ว
ต่า
4. ข้อมูลคลาดเคลื่อน
5. งบประมาณไม่
เพียงพอ

1. จัดทาแผนนิเทศ
ติดตาม
2. จัดอบรมให้กับ
บุคลากร
3. ปรับปรุงระบบการ
บันทึกข้อมูล
4. ปรับปรุงระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ให้ทันสมัย
5. จัดสรรงบประมาณ
ให้เพียงพอ

หมายเหตุ
(7)

(6)
30 ก.ย.
2556

เป็นจุดอ่อนของการ
ควบคุมที่ค้นพบเมื่อ
งวดสิ้นสุด 30
กันยายน 2555 จึง
วางแผนควบคุมต่อไป
และจะติดตามในงวด
สิ้นสุด 30 กันยายน
2556
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แบบ ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
(1) มาจาก CSA 1,2

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผลการ
ควบคุม

(2) มาจาก CSA 3

(3) นากิจกรรมใน (2)
มาวิเคราะห์แล้วสรุปผล

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
(4) มาจาก CSA
7,8

การปรับปรุง
การควบคุม

กาหนด
เสร็จ/
การ
ควบคุม

(5) มาจาก CSA 8

หมายเหตุ
(7)

(6)
จัดทาและใช้ข้อมูล
สารสนเทศ
4.เพื่อให้ระบบข้อมูล
สารสนเทศเชื่อมโยง
เครือข่ายมีประสิทธิภาพ

5.จัดระบบข้อมูลเครือข่าย/
ทะเบียนให้ง่ายต่อการใช้
ข้อมูลติดตามนิเทศอย่าง
เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง

จัดหาแลผู้รับผิดชอบขาด
ความชานาญงานทาให้
ข้อมูลที่ได้ไม่สมบูรณ์ ไม่
เป็นปัจจุบัน
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แบบ ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
(1) มาจาก CSA 1,2
4.งานเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา
1.เพื่อให้โรงเรียนมีข้อมูล
ด้านเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา
2.เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
ความสามารถในการผลิต
และใช้สื่อเทคโนโลยี
3.เพื่อจัดหาสื่อเทคโนโลยีที่
ทันสมัยให้เพียงพอกับความ
ต้องการของนักเรียนและ
งานบริหารด้านต่างๆ

การประเมินผลการควบคุม
การควบคุมที่มีอยู่
(3) นากิจกรรมใน (2)
มาวิเคราะห์แล้วสรุปผล
(2) มาจาก CSA 3
1.สารวจสื่อเทคโนโลยี
ภายในโรงเรียน
2.จัดการอบรมเพื่อพัฒนา
ความรู้ความสามารถด้าน
การใช้เทคโนโลยีแก่
บุคลากรในโรงเรียน
3.ระดมทุนเพื่อจัดหา
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ให้เพียงพอ
3.ติดตามประเมินผลการ
ใช้ข้อมูลสารสนเทศและ
สื่อเทคโนโลยี

จากการประเมินผลการ
ควบคุม พบว่ามีการจัด
อบรมการใช้เทคโนโลยี
ให้กับบุคลากร จัดหา
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
และติดตามประเมินการใช้
เทคโนโลยีและสารสนเทศ
แต่ยังมีความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ครูขาดความรู้ในการผลิต
และใช้สื่อ ข้อมูลสารสนเทศ
ไม่เป็นปัจจุบัน และมี
เทคโนโลยีไม่เพียงพอกับ
การใช้งาน

ความเสี่ยงที่ยังมี
อยู่
(4) มาจาก CSA
7,8
1. บุคลากรใน
โรงเรียนขาดความรู้
ความเข้าใจในการ
ผลิตและการใช้สื่อ
เทคโนโลยี
2. ข้อมูล
สารสนเทศไม่เป็น
ระบบ
3. สื่อเทคโนโลยีมี
ไม่เพียงพอกับความ
ต้องการ

การปรับปรุง
การควบคุม

กาหนด
เสร็จ/
การ
ควบคุม

(5) มาจาก CSA 8
1. จัดอบรมการผลิต
และการใช้สื่อ
เทคโนโลยี
2. แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบระบบ
สารสนเทศ
3. ระดมทรัพยากร

หมายเหตุ
(7)

(6)
30 ก.ย.
2556

เป็นจุดอ่อนของการ
ควบคุมที่ค้นพบเมื่อ
งวดสิ้นสุด 30
กันยายน 2555 มี
จุดอ่อนเกี่ยวกับการ
ผลิตและการใช้สื่อ
เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา จึงวางแผน
ควบคุมและจะติดตาม
ในงวดต่อไป งวดสิ้นสุด
30 กันยายน 2556
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แบบ ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
(1) มาจาก CSA 1,2
5.งานดูแลอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม
1.เพื่อการบริหารจัดการ
อาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสม
2.เพื่อให้สภาพอาคารมี
ความมั่นคงปลอดภัย
เหมาะสมพร้อมที่จะใช้
ประโยชน์และเอื้อต่อการ
เรียนรู้

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผลการ
ควบคุม

(2) มาจาก CSA 3

(3) นากิจกรรมใน (2)
มาวิเคราะห์แล้วสรุปผล

1.สารวจสภาพความมั่นคง
ของอาคารสถานที่
สาธารณูปโภค และ
สภาพแวดล้อม
2.จัดลาดับความสาคัญของ
ความเสี่ยงของสภาพอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อม
3.นาเสนอผู้บริหาร
สถานศึกษาเพื่อประชุม
วางแผนในการดาเนินงาน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
(4) มาจาก CSA
7,8

จากการประเมินผลการ
1. อายุการใช้งาน
ควบคุมพบว่าโรงเรียนมี 2. ภัยธรรมชาติ
การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการสารวจสภาพ
ความมั่นคงและจัดลาดับ
ความเสี่ยงเพื่อนาเสนอ
ผู้บริหารดาเนินการจัดสรร
งบประมาณในการ
บารุงรักษา ซ่อมแซม
อาคารและสภาพแวดล้อม
แต่ยังคงมีความเสี่ยง

การปรับปรุง
การควบคุม
(5) มาจาก CSA 8

กาหนด
เสร็จ/
การ
ควบคุม

หมายเหตุ
(7)

(6)
1. ปรับปรุงซ่อมแซม 30 ก.ย. เป็นจุดอ่อนของการ
2. เฝูาระวังติดตาม 2556 ควบคุมที่ค้นพบเมื่อ
สถานการณ์อย่าง
งวดสิ้นสุด 30
ใกล้ชิด
กันยายน 2555 พบว่า
มีจุดอ่อนเกี่ยวกับ
เก่าแก่และชารุดของ
อาคารสถานที่จึง
วางแผนควบคุมเพื่อ
ติดตามในงวดต่อไป
งวดสิ้นสุด 30
กันยายน 2556

168

แบบ ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
(1) มาจาก CSA 1,2

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผลการ
ควบคุม

(2) มาจาก CSA 3

(3) นากิจกรรมใน (2)
มาวิเคราะห์แล้วสรุปผล

4.จัดทาโครงการ
ปรับปรุง อาคารสถานที่
และสภาพแวดล้อม
5.ดาเนินงานตาม
โครงการ
6.ติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงาน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
(4) มาจาก CSA
7,8

การปรับปรุง
การควบคุม

กาหนดเสร็จ/
การควบคุม

หมายเหตุ

(5) มาจาก CSA 8

(6)

(7)

เกี่ยวกับสภาพของอาคาร
ซึ่งมีความเก่าแก่และ
งบประมาณในการ
ปรับปรุงซ่อมแซมมีไม่
เพียงพอ
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แบบ ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
(1) มาจาก CSA 1,2
6.การออกกลางคัน
เพื่อลดอัตราการออก
กลางคันของนักเรียน

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผลการ
ควบคุม

(3) นากิจกรรมใน (2)
(2) มาจาก CSA 3 มาวิเคราะห์แล้วสรุปผล

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

(4) มาจาก CSA
7,8
1.จัดทาข้อมูล
จากการประเมินผลการ
1. ขาดการนิเทศ
นักเรียนรายบุคคล ควบคุม พบว่าโรงเรียนได้ อย่างต่อเนื่อง
2.คัดกรองนักเรียน ดาเนินการสารวจข้อมูล
2. จัดกิจกรรม
จัดกลุ่มเด็ก
นักเรียนเป็นรายบุคคล
ส่งเสริมนักเรียนยังไม่
3.จัดกิจกรรมส่งเสริม และจัดทาข้อมูลนักเรียน หลากหลาย
พัฒนา
เพื่อติดตามให้ความ
3. ผู้ปกครองนักเรียน
4.ปูองกัน แก้ปัญหา ช่วยเหลือแต่ยังไม่สามารถ บางส่วนไม่ให้ความ
5.ส่งต่อไปยัง
ลดอัตราการออกกลางคัน ร่วมมือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามเปูาหมายที่
กาหนดได้จึงวางแผน
ควบคุมต่อไป

การปรับปรุง
การควบคุม

กาหนด
เสร็จ/การ
ควบคุม

หมายเหตุ

(5) มาจาก CSA 8

(6)

(7)

1. สถานศึกษามี
30 ก.ย.
โครงการติดตาม
2556
นิเทศ ภายใน
2. สถานศึกษามี
โครงการกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน
อย่างหลากหลาย
3. ประชุมผู้ปกครอง
4. จัดตั้งเครือข่าย
ผู้ปกครอง

เป็นจุดอ่อนของการ
ควบคุมที่คน้ พบใน
งวดสิ้นสุด 30
กันยายน 2555 มี
จุดอ่อนเกี่ยวกับการ
จัดกิจกรรมส่งเสริม
นักเรียนยังไม่
หลากหลาย และการ
นิเทศไม่ต่อเนื่องจึง
วางแผนควบคุม และ
ติดตามในงวดสิ้นสุด
30 กันยายน 2556
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แบบ ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
(1) มาจาก CSA 1,2

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผลการ
ควบคุม

(2) มาจาก CSA 3

(3) นากิจกรรมใน (2)
มาวิเคราะห์แล้วสรุปผล

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
(4) มาจาก CSA
7,8

การปรับปรุง
การควบคุม

กาหนด
เสร็จ/
การ
ควบคุม

(5) มาจาก CSA 8

หมายเหตุ
(7)

(6)
7.การศึกษาต่อของ
นักเรียน
1.เพื่อให้นักเรียน เรียนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษา
ต่อในชั้นที่สูงขึ้น

1.ศึกษาเด็กเป็นรายบุคคล
2.คัดกรองเด็ก จัดกลุ่มเด็ก
3.ส่งเสริม พัฒนาเด็กให้เต็ม
ตามศักยภาพ
4.ปูองกัน แก้ปัญหาให้กับ
เด็ก
5.ให้นักเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร
ที่ทันต่อเหตุการณ์

จากการประเมินผลการ
ควบคุม พบว่าโรงเรียนได้
แต่งตั้งคณะทางานศึกษา
เด็กเป็นรายบุคคลเพื่อคัด
กรองและแยกประเภทเด็ก
ในการส่งเสริม ปูองกัน
และแก้ปัญหาเด็ก ทาให้
ความเสี่ยงลดลงในระดับ
หนึ่ง แต่ยังมีความเสี่ยง
เกี่ยวกับเด็กมีปัญหา
ครอบครัว สภาพแวดล้อม
ทางสังคม และปัญหา

1. ปัญหาครอบครัว
2. ปัญหา
สภาพแวดล้อมทาง
สังคม
3. ปัญหาเรื่องเพศ

1. ประชุมผู้ปกครอง
2. จัดโครงการ
รณรงค์ต่อต้านยาเสพ
ติด
3. ให้ความรู้เรื่อง
เพศศึกษา

เป็นจุดอ่อนของการ
ควบคุมที่ค้นพบใน
งวดสิ้นสุด 30
กันยายน 2555 มี
จุดอ่อนเกี่ยวกับเด็กมี
ปัญหาครอบครัว
ปัญหา
สภาพแวดล้อมทาง
สังคมและเรื่อง
เพศศึกษา จึง
วางแผนคุมและจะ
ติดตามในงวดสิ้นสุด
30 กันยายน 2556
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แบบ ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
(1) มาจาก CSA 1,2

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผลการ
ควบคุม

(2) มาจาก CSA 3

(3) นากิจกรรมใน (2)
มาวิเคราะห์แล้วสรุปผล

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
(4) มาจาก CSA
7,8

การปรับปรุง
การควบคุม

กาหนด
เสร็จ/
การ
ควบคุม

(5) มาจาก CSA 8

หมายเหตุ
(7)

(6)
เรื่องเพศศึกษา จึงทาแผน
ควบคุมต่อไป
ลงชื่อ........................................
(…………..............………………..)
ตาแหน่ง หัวหน้างานบริหารทั่วไป
วันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ.255
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ตัวอย่าง
การจัดทารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ระดับหน่วยรับตรวจ
สาหรับสถานศึกษา
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ตัวอย่าง
การจัดทาหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุม
ภายใน ( แบบ ปอ.1 )
กรณีไม่พบจุดอ่อนที่มีนัยสาคัญ
และกรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยสาคัญ
สาหรับสถานศึกษา
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แบบ ปอ.1
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
( กรณีไม่พบจุดอ่อนที่มีนัยสาคัญ )
เรียน (ผู้อานวยการสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 14 นครศรีธรรมราช, ผู้อานวยการ
สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2)
โรงเรียน .................................. ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. ................... ด้วยวิธีการที่โรงเรียน .................................. กาหนด
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดาเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดาเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่ง
รวมถึงการดูแลทรัพย์สิน
การปูองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้าน
ความเชื่ อถือได้ข องรายงานทางการเงิ น และการดาเนินงานและด้า นการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝุายบริหาร
จากผลการ ประเมิ น ดั ง กล่ า ว เห็ น ว่ าการคว บคุ มภ ายในขอ งโ รงเรี ย น
.......................................... สาหรับปีส้นิ สุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. ........ เป็นไปตามระบบ
การควบคุมภายในที่กาหนดไว้ มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ภายในตามที่
กล่าวในวรรคแรก
ลายมือชื่อ...........................................................
(ชื่อผู้อานวยการโรงเรียน )
ตาแหน่ง.............................................................
วันที่..........เดือน..................... พ.ศ. ................
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แบบ ปอ.1
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(กรณีมีข้อตรวจสอบหรือข้อสังเกตที่มีนัยสาคัญ)
เรียน ผู้อานวยการสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 14 จังหวัดนครศรีธรรมราช /
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
โรงเรียน........................................ ได้ประเมินผลการควบคุมภายใน สาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. ......... ด้วยวิธีการที่ โรงเรียน.........................................
ก าหนดโดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ สร้ า งความมั่ น ใจอย่ า งสมเหตุ ส มผลว่ า การด าเนิ น งานจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดาเนินงานและการ
ใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การปูองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย
การรั่วไหล การสิ้ นเปลือง หรือการทุจริตด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและ การ
ดาเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายซึ่ง
รวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝุายบริหาร
จากผลการประเมิ น ดั ง กล่ า ว เห็ น ว่ า การควบคุ ม ภายในของโรงเรี ย น
................................. สาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. ......... เป็นไปตามระบบ
การควบคุมภายในที่กาหนดไว้ มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ภายในตามที่
กล่าวในวรรคแรก
อนึ่ง การควบคุมภายในยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสาคัญดังนี้
งานบริหารทั่วไป
1. การเกณฑ์เด็กเข้าเรียนเกี่ยวกับข้อมูลนักเรียนคลาดเคลื่อน และการรายงานผล
การติดตามเด็กเข้าเรียนไม่เป็นไปตามปฏิทินที่กาหนด
2. ระบบดูแ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น เกี่ ย วกั บ ครู ข าดทั ก ษะในการจั ด กิจ กรรมทาง
วิชาการ ขาดคู่มือในการดาเนินงาน การนิเทศไม่ต่อเนื่อง และผู้ปกครองบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือ
3. ระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับการขาดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วต่า และงบประมาณไม่เพียงพอ
4. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เกี่ยวกับบุคลากรในโรงเรียนขาดความรู้ความเข้าใจ
ในการผลิตและการใช้สื่อเทคโนโลยี สื่อเทคโนโลยีไม่เพียงพอกับความต้องการและข้อมูลไม่เป็น
ปัจจุบัน
5. งานดูแ ลอาคารสถานที่ และสิ่ ง แวดล้ อม เกี่ ย วกั บ ความเสื่ อ มของสภาพวั ส ดุ
อุปกรณ์และโครงสร้างของอาคารที่เก่าแก่
6. การออกกลางคัน เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมที่ไม่หลากหลาย ขาดการนิเทศ
ติดตามอย่างต่อเนื่องและผู้ปกครองส่วนไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร
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7. การศึกษาต่อของนักเรียน เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางสังคม ปัญหาครอบครัว
ของนักเรียนและปัญหาเรื่องเพศศึกษา
งานบริหารงบประมาณ
8. การติดตามและรายงานผลโครงการประจาปี เกี่ยวกับการดาเนินงานไม่เป็นไป
ตามระยะเวลาที่กาหนด ขาดการรายงานผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ และการกากับติดตามไม่ต่อเนื่อง
9. การจั ดทาและของบประมาณ เกี่ยวกับการขาดงบประมาณ ขาดการนิเทศ
ติดตามอย่างต่อเนื่อง และเครื่องมือสื่อสารไม่ทันสมัย ชารุด
10. การบริหารการเงิน เกี่ยวกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินมีความรู้น้อย การ
ใช้จ่ ายเงินไม่เป็ นไปแผนงาน/โครงการที่กาหนด การรายงานผลไม่เป็นไปปฏิทินและการติดตาม
ตรวจสอบไม่ต่อเนื่อง
11. การจัดทาบัญชีในสถานศึกษา เกี่ยวกับครูขาดทักษะในการดาเนินงาน ครูมีคู่มือ
ไม่ครอบคลุมไม่เป็นปัจจุบันและขาดการนิเทศอย่างต่อเนื่อง
12. การควบคุม บารุงรักษาและจาหน่ายพัสดุ เกี่ยวกับบุคลากรไม่มีความชานาญใน
การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบพัสดุ และแนวปฏิบัติที่
ยุ่งยาก
งานบริหารงานบุคคล
13. ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาไม่ ผ่ า นการประเมิ น วิ ท ยฐานะ
เนื่องจากขาดที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญที่จะให้คาแนะนา
14. วินัยและการรักษาวินัย เนื่องจากบุคลากรบางคนยังไม่มีความตระหนักในเรื่อง
วินัยและการรักษาวินัย
งานบริหารวิชาการ
15. กระบวนการจัดการเรียนรู้ เนื่องจากครูไม่ได้นาความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ
เรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติ
16. การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เกี่ยวกับการขาดนิเทศอย่างต่อเนื่อง และหลักสูตร
ยังไม่หลากหลาย
17. การส่งเสริมการรักการอ่าน เกี่ยวกับครูขาดทักษะในการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมไม่เหมาะสม และขาดการนิเทศอย่างต่อเนื่อง
18. การจั ด ท าแผนการวั ด ผลและประเมิ น ผลแต่ ล ะรายวิ ช าให้ ส อดคล้ อ งกั บ
มาตรฐานการศึกษา เกี่ยวกับการขาดการนิเทศอย่างต่อเนื่อง ขาดเครื่องมือวัดผลประเมินผลที่ได้
มาตรฐาน ครูขาดทักษะในการวัดผลประเมินผล และขาดการนิเทศอย่างต่อเนื่อง
19. การจัดทาวิจัยในชั้นเรียน เนื่องจากครูขาดความตระหนักในการแก้ปัญหาโดย
วิธีการวิจัยในชั้นเรียน ผู้บริหารขาดการนิเทศอย่างต่อเนื่องและขาดงบประมาณในการสนับสนุนใน
การสร้างนวัตกรรม
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20. การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา เกี่ยวกับครูขาดความรู้ใน
การจัดการ และนาสื่อไปใช้ ขาดงบประมาณในการสนับสนุน และขาดการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง
21.การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เนื่องจากขาดงบประมาณในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ICT
และผู้ปกครองบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือ
22. การนิเทศการศึกษา เนื่องจากขาดการนิเทศอย่างต่อเนื่อง
23. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เนื่องจากโรงเรียนไม่มี
คู่มือการประเมินภายใน และขาดการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง

ลายมือชื่อ………………………………….
(...............................................)
ผู้อานวยการโรงเรียน............................................
วันที่ …..... เดือน ................. พ.ศ. ................
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ตัวอย่าง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน ( แบบ ปอ.2 )

สาหรับสถานศึกษา
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แบบ ปอ.2
โรงเรียน……………………………….
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ………. เดือน ................. พ.ศ. ……..
องค์ประกอบการควบคุมภายใน
(1)
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม
ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้
เกิด ทัศ นคติที่ดี ต่อ การควบคุ มภายใน
โดยให้
ความส าคั ญ กั บ ความซื่ อ สั ต ย์ จริ ย ธรรมและความ
โปร่ ง ใสในการด าเนิ น งาน มี ก ารบริ ห ารจั ด การที่
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลมีการกาหนดแนวทางที่
ชัดเจนต่อการปฏิบัติที่ถูกต้องและที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้ง
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง บุคลากรเข้าใจขอบเขตอานาจ
หน้าที่ รวมทั้งมีความรู้ความสามารถและทักษะในการ
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
2. การประเมินความเสี่ยง
มีการกาหนดวัตถุประสงค์และเปูาหมายของโรงเรียน
และวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมที่ชัดเจนสอดคล้องและ
เชื่อมโยงกันในการที่จะทางานให้สาเร็จด้วยงบประมาณ
และทรัพยากรที่กาหนดไว้อย่างเหมาะสม ฝุายบริหารมี
การระบุความเสี่ยงทั้ งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่
อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของโรงเรียน
มี ก ารวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งและจั ด การความเสี่ ย งที่
เหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีเครื่องมือที่สามารถบ่งชี้ถึง
การเปลี่ ยนแปลงของความเสี่ย งจากปัจจัยด้านต่าง ๆ
เช่น การเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการ เป็นต้น

ผลการประเมิน / ข้อสรุป
(2)
สภาพแวดล้ อ มการควบคุ มของโรงเรีย น
............ในภาพรวมเหมาะสมและมีส่วนทาให้
การควบคุมภายในมีประสิทธิผล อย่างไรก็ตาม
ส่วนงานย่อยบางหน่วย ซึ่งเป็นส่วนน้อยมีการ
มอบหมายหน้ า ที่ บุ ค ลากรไม่ เ หมาะสมกั บ
ความรู้ความสามารถของบุคลากร

โรงเรียน…………..มีการประเมินความเสี่ยง
โดยนาระบบการบริหารความเสี่ยงที่เป็นสากล
มาใช้ และมีการจัด การกับความเสี่ ย งต่า ง ๆ
จากผลการประเมินอย่างเป็นระบบ รวมทั้งยัง
สามารถกาหนดแนวทางการปูองกันความเสี่ยง
ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ในอนาคตจากปั จ จั ย ต่ า ง ๆ ที่
เปลี่ยนแปลงไปจากเครื่องมือที่นามาใช้
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แบบ ปอ.2
องค์ประกอบการควบคุมภายใน
(1)
3. กิจกรรมการควบคุม
โรงเรียน………..มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่
ทาให้มั่นใจว่า
เมื่อนาไปปฏิบัติแล้วจะเกิด
ผลสาเร็จตามที่ฝุายบริหารกาหนดไว้ กิจกรรม
เพื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความ
ระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สาเร็จตาม
วัตถุประสงค์

4. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
มีระบบข้อมูลสารสนเทศ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติงาน เหมาะสมต่อความต้องการของ
ผู้ ใ ช้ แ ละมี ก ารสื่ อ สารไปยั ง ฝุ า ยบริ ห ารและผู้ ที่
เกี่ยวข้องในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศ
ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ
ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพประสิ ท ธิ ผ ลและบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร

ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
(2)
ในภาพรวม โรงเรียน…………… มีกิจกรรม
ควบคุ ม ที่ เ หมาะสมเพี ย งพอและสอดคล้ อ งกั บ
กระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควร โดย
กิจ กรรมควบคุ ม เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการปฏิ บั ติ ง าน
ตามปกติโ ดยผู้ บ ริห ารและหั ว หน้ ากลุ่ มกากั บดูแ ล
ให้ มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม
งานในส่ ว นการพั ฒ นาบุ ค ลากร ยั ง ต้ อ งมี ก าร
ปรับปรุงกิ จกรรมควบคุม เพิ่มเติมซึ่ งได้ร ายงานไว้
แล้ว
ข้ อ มู ล สารสนเทศและการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร มี ค วาม
เหมาะสม กล่าวคือมีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้
งานได้ ค รอบคลุ ม ระหว่ า งส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 กับโรงเรีย น
............. รวมทั้งจัดหารูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน
ทั น เวลาและสะดวกต่ อ ผู้ ใ ช้ ผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ย
รวมทั้งได้จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ
เผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
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แบบ ปอ.2
องค์ประกอบการควบคุมภายใน
(1)
5. การติดตามประเมินผล
โรงเรียน..............................มีการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในและประเมิน คุณภาพการปฏิบัติงาน
โดยกาหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติ ตาม
ระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง
และเป็น
ส่ ว นหนึ่ งของกระบวนการปฏิบั ติงานตามปกติของฝุ า ย
บริหาร ผู้ควบคุมงานและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ มีการประเมินผลแบบรายครั้ง เป็นครั้ง
คราว กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง มีการกาหนดวิธี
ปฏิบัติ เพื่อให้ความมั่นใจว่า ข้อตรวจพบจากการ
ตรวจสอบและการสอบทาน
ได้รับการพิจารณา
สนองตอบและมี การวิ นิ จ ฉัย สั่ ง การให้ ด าเนิน การแก้ไ ข
ข้อบกพร่องทันที

ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
(2)
ระบบการติ ด ตามประเมิ น ผลของ
โรงเรียน…………. …….. มีความเหมาะสม
โดยผู้ บ ริ ห ารมีก ารติ ด ตามการปฏิ บั ติ ต าม
ระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและ
สิ้ นปี มีการประเมิน ตนเองร่ว มกัน ระหว่า ง
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ ผลการประเมินมีการ
จั ด ท ารายงานพร้ อ มข้ อ เสนอแนะเสนอ
ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง เพื่ อ สั่ ง การแก้ ไ ขและ
กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจาปีต่อไป

ผลการประเมินโดยรวม
โรงเรียน…….. …....…… มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ มีปฏิบัติงาน
และเพียงพอที่จะทาให้การปฏิบัติงานประสบผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรม
ที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึง
ได้กาหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ในเรื่องสาคัญโดยใกล้ชิด และติดตามการ
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือวิธีการควบคุม โดยเคร่งครัด
ลายมือชื่อ ..................................................
( ……………………………..)
ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียน……......................
วันที่ …….. เดือน ............ พ.ศ. ………
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ตัวอย่าง
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
(แบบ ปอ.3 ของงวดก่อน : ปีงบประมาณ 2554)
สาหรับสถานศึกษา
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมินผลและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม
(1) มาจาก ปย.2 (1)
งานบริหารวิชาการ
1. การพัฒนาประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนการสอนของครู
เพื่อพัฒนาครูให้มีทักษะ ใน
การประเมินผลและนาผลการ
ประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน
ให้มีศักยภาพมากยิง่ ขึ้น
2. กระบวนการจัดการเรียนรู้
เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามมาตรฐาน
การศึกษา

โรงเรียน............................................
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2554
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
งวด/เวลาที่
การปรับปรุงการควบคุม
พบจุดอ่อน
(2) มาจาก ปย.2 (4)
ครูไม่ได้นาความรู้เกี่ยวกับ
การประเมินผลไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างจริง

ครูไม่ได้นาความรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง

(3)

(4) มาจาก ปย.2(5)

กาหนดเสร็จ/
การควบคุม
(5) มาจาก
ปย.2

แบบ ปอ.3
หมายเหตุ

(5) มาจาก ปย.2(7)

(6)
30 ก.ย.2554 1. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการ 30.ก.ย.2555 เป็นจุดอ่อนของการควบคุมที่
ประเมินผล
ค้นพบในงวดสิ้นสุด 30 กันยายน
2. กากับ ติดตามอย่างต่อเนื่อง
2554 ยังคงมีจุดอ่อนจึงจัดทาแผน
ปรับปรุงเพื่อจะติดตามในงวดต่อไป
(งวดสิ้นสุด 30 กันยายน 2555)

30 ก.ย.2554 1. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการเรียนการสอน
2. กากับ ติดตามอย่างต่อเนื่อง

30.ก.ย.2555 เป็นจุดอ่อนของการควบคุมที่
ค้นพบในงวดสิ้นสุด 30 กันยายน
2554 ยังคงมีจุดอ่อนจึงจัดทาแผน
ปรับปรุงเพื่อจะติดตามในงวดต่อไป
(งวดสิ้นสุด 30 กันยายน 2555)
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมินผลและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม
(1) มาจาก ปย.2 (1)

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

งวด/เวลาที่พบ
จุดอ่อน

(2) มาจาก ปย.2 (4)

(3)

งานบริหารงบประมาณ
3. การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล
เพื่อให้การเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับค่า
รักษาพยาบาลเป็นไปด้วยความ
ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบ
กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
มีภาระงานมากไม่สามารถ
ดาเนินการเบิกจ่ายได้ทันตาม
รอบปฏิทินที่ สพป.กาหนด
ผู้บริหารขาดการกากับติดตาม
อย่างต่อเนื่อง

30 ก.ย.2553
30 ก.ย.2554

4. การติดตามและรายงานผล
โครงการประจาปี
1.เพื่อให้การดาเนินงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีเป็นไปตามเปูาหมาย/
วัตถุประสงค์ของ

1.การดาเนินการไม่เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
2.ขาดการรายงานผลเมื่อเสร็จ
สิ้นโครงการ
3.ขาดการกากับติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง

30 ก.ย.2554

การปรับปรุงการควบคุม

(1) มาจาก ปย.2(5)

กาหนดเสร็จ/
การควบคุม
(5) มาจาก
ปย.2

แบบ ปอ.3
หมายเหตุ

(2) มาจาก ปย.2(7)

(6)
1. รายงานการเบิกจ่ายแก่
30 ก.ย.2555 เป็นจุดอ่อนของการควบคุมที่
ผู้บริหารทุกเดือน
ค้นพบในงวดสิ้นสุด 30 กันยายน
2.ผู้บริหารกากับ ติดตาม
2553 ได้ทาแผนปรับปรุงและ
ตรวจสอบอย่างใกล้ชิดและ
ติดตามในงวด 30 กันยายน
ต่อเนื่อง
2554 พบว่ายังมีจุดอ่อนเกี่ยวกับ
ส่งหลักฐานขอเบิกเงินไม่ทันตาม
เวลาที่สพป.กาหนด จึงได้
วางแผนควบคุมและจะติดตาม
งวดสิ้นสุด 30 กันยายน 2555
1.แจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึง
30 ก.ย.2555 เป็นจุดอ่อนของการควบคุมที่
กาหนดเวลาดาเนินการตาม
ค้นพบในงวดสิ้นสุด 30 กันยายน
แผนปฏิบัติการประจาปี
2554 ได้ทาแผนปรับปรุงและจะ
2.กาหนดเป็นปฏิทินให้รายงาน
ติดตามในงวดสิ้นสุด 30 กันยายน
ผลทันทีที่ดาเนินงานโครงการ
2555
เสร็จสิ้น
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมินผลและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม
(1) มาจาก ปย.2 (1)
โครงการ และสามารถเบิกจ่าย
งบประมาณได้ทันเวลา
2.เพื่อจัดทารายงานผลการจัด
การศึกษาประจาปี
งานบริหารงานบุคคล
5.การเสนอขอให้มีวิทยฐานะ
และเลื่อนวิทยฐานะ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ให้ข้าราชการาครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีวิทยฐานะและ
เลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือ
สนง.ก.ค.ศ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ
0206.4/ว 17 ลว.30 กันยายน
2553

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

งวด/เวลาที่พบ
จุดอ่อน

(2) มาจาก ปย.2 (4)

(3)

เนื่องจากม้าราชการครูยื่น
คาขอได้ตลอดปี ซึ่งมี
ปัญหาในทางปฏิบัติด้าน
1.การตรวจสอบคุณสมบัติ
2.การแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินฯ
3.การส่งผลงานให้
คณะกรรมการ ชุดที่ 2
4.การแต่งตั้งคณะบุคคล
เนื่องจากได้รับผลอนุมัติ

30 ก.ย.2554

การปรับปรุงการควบคุม

(1) มาจาก ปย.2(5)
3.ผู้บริหารกากับติดตาม
ตรวจสอบอย่างใกล้ชิดและ
ต่อเนื่อง

กาหนดเสร็จ/
การควบคุม
(5) มาจาก
ปย.2 (6)

1.แต่งตั้งคณะทางานเพื่อ
30 ก.ย.2555
กาหนดรายละเอียดและ
มาตรการ ปฏิทิน ประชุม
วางแผนในกานเสนอวิทยฐานะ
เพื่อให้การดาเนินงานเกิดความ
คล่องตัวและไม่มีปัญหา
2.จัดทาปฏิทินรายละเอียดแจ้ง
สถานศึกษาทราบ

แบบ ปอ.3
หมายเหตุ

(2) มาจาก ปย.2(7)

เป็นจุดอ่อนของการควบคุม
ที่ค้นพบงวดสิ้นสุด 30
กันยายน 2554 จึงวางแผน
ควบคุมและจะติดตามใน
งวดต่อไป
(งวด
สิ้นสุด 30 กันยายน 2555)
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กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินผล
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม
(1) มาจาก ปย.2 (1)
6.การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
1.เพื่อให้การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเป็นไปด้วยความถูกต้องตาม
ระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง
2.เพื่อให้การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม
และมีความเสมอภาค
3.เพื่อให้การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเสร็จ

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ งวด/เวลาที่
(2) มาจาก ปย.2 พบจุดอ่อน
(4)
(3)
การดาเนินการ
30 ก.ย.
พิจารณาเลื่อนขั้น
2554
เงินไม่แล้วเสร็จ
ภายในเวลาที่
กาหนดเนื่องจาก
ภารงานมีมาก

การปรับปรุงการควบคุม
(1) มาจาก ปย.2(5)
1.ทุกกลุ่มงานจะต้องแจ้งความ
เคลื่อนไหวของบุคลากรให้กลุ่ม
งานที่รับผิดชอบทราบทันทีที่มี
การเคลื่อนไหวบุคลากรทุกครั้ง
2.เร่งรัดให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบดาเนินการให้ทัน
ตามกาหนดโดยมีมาตรการ
กาหนดสิทธิพึงได้

กาหนดเสร็จ/
การควบคุม
(5) มาจาก
ปย.2 (6)
30 ก.ย.2555

แบบ ปอ.3
หมายเหตุ
(2) มาจาก ปย.2(7)
เป็นจุดอ่อนของการ
ควบคุมที่ค้นพบงวดสิ้นสุด
30 กันยายน 2554 จึง
วางแผนควบคุมและจะ
ติดตามในงวดต่อไป
(งวดสิ้นสุด 30 กันยายน
2555)
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินผลและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม (1) มาจาก ปย.2
(1)
งานบริหารทั่วไป
7. การเกณฑ์เด็กเข้าเรียน
1. เพื่อให้มีข้อมูลประชากร
วัยเรียนและข้อมูลการ
เกณฑ์เด็กเข้าเรียนครบถ้วน
สมบูรณ์และทันต่อการ
รายงานผลประจาปี
2. เพื่อให้ประชากรวัยเรียน
ในเขตพื้นที่บริการได้เข้า
เรียนครบทุกคน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

งวด/เวลาที่พบ
จุดอ่อน

(2) มาจาก ปย.2 (4)

(3)

1. ข้อมูลที่ได้มามีความ
คลาดเคลื่อนไม่เป็นปัจจุบัน
2. การรายงานผลการ
ติดตามเด็กเข้าเรียนมีข้อมูล
ไม่ครบถ้วนไม่สมบูรณ์ไม่
สามารถระบุสถานที่เข้าเรียน
นอกเขตบริการได้และไม่ทัน
ตามเวลาที่กาหนด

30 ก.ย.2553
30 ก.ย.2554

การปรับปรุงการควบคุม

(1) มาจาก ปย.2(5)
1.ประสานกับฝุายทะเบียน
ราษฎร์ของแต่ละอาเภอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และสถานศึกษา เกี่ยวกับ
รายละเอียดหรือขอบข่ายของ
ข้อมูลที่ต้องการ
2.กาหนดมาตรการแก้ไข
ปัญหาโดยเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารโรงเรียน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและศูนย์
การศึกษานอกโรงเรียน ในการ
ร่วมมือกันติดตาม/ให้ความ
ช่วยเหลือเด็กให้ได้เข้าเรียน
อย่างเคร่งครัด

กาหนดเสร็จ/
การควบคุม
(5) มาจาก
ปย.2 (6)

แบบ ปอ.3
หมายเหตุ

(2) มาจาก ปย.2(7)

30 ก.ย.2555 เป็นจุดอ่อนของการควบคุม
ที่คน้ พบเมื่อปีงบประมาณ
2553 ได้จัดทาแผนการ
ควบคุม และดาเนินการ
ติดตามเมื่อ 30 กันยายน
2554 พบว่าความยังมี
จุดอ่อนเนื่องจากไม่มีงบ
เพียงในการติดตาม จึงได้
วางแผนควบคุมต่อและจะ
ติดตามในงวดต่อไป(งวด
สิ้นสุด 30 กันยายน2555)
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แบบ ปอ.3
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินผลและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม (1) มาจาก ปย.2
(1)

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

งวด/เวลาที่พบ
จุดอ่อน

(2) มาจาก ปย.2 (4)

(3)

การปรับปรุงการควบคุม
(1) มาจาก ปย.2(5)

กาหนดเสร็จ/
การควบคุม
(5) มาจาก
ปย.2 (6)

หมายเหตุ
(2) มาจาก ปย.2(7)

3.กาหนดเป็นมาตรการสาคัญ
ในแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ2554 ของ สพป.
พัทลุง เขต 2
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน
ที่ประเมินผลและวัตถุประสงค์
ของการควบคุม (1) มาจาก ปย.
2 (1)
8.ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1. เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะ
และพฤติกรรมที่พึงประสงค์
2. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่ดี
3. เพื่อให้นักเรียนมีการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน

(2) มาจาก ปย.2 (4)

การปรับปรุงการควบคุม
(1) มาจาก ปย.2(5)

(3)
1. ขาดการนิเทศอย่าง 30 ก.ย.2553 1. ผู้บริหารจัดทาแผนนิเทศ
ต่อเนื่อง
30 ก.ย.2554 2. จัดหา / จัดทาคู่มือการ
2 .ครูขาดคู่มือ
ดาเนินงานให้กับครู
ดาเนินงาน
3. จัดกิจกรรมพัฒนาครู:จัด
3. ครูขาดทักษะในการ
อบรมศึกษาดูงาน
จัดกิจกรรมเสริมทักษะ
4. จัดประชุมผู้ปกครอง
/ เสริมวิชาการ
5. จัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครอง
4.ผู้ปกครองบางส่วน
แกนนา
ไม่ให้ความร่วมมือ

กาหนดเสร็จ/การ
ควบคุม
(5) มาจาก ปย.2
(6)
30 ก.ย.2555

แบบ ปอ.3
หมายเหตุ
(2) มาจาก ปย.2(7)
เป็นจุดอ่อนของการ
ควบคุมที่ค้นพบงวดสิ้นสุด
30 กันยายน 2554 จึง
วางแผนควบคุมและจะ
ติดตามในงวดต่อไป
(งวดสิ้นสุด 30 กันยายน
2555)

ลงชื่อ...........................................
(.................................................)
ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียน.......................................
วันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554
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ตัวอย่าง
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติ
ตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
( แบบติดตาม ปอ.3 )
ประจาปีงบประมาณ 2555
สาหรับสถานศึกษา
( สพฐ.ได้กาหนดให้จัดทาแบบติดตาม ปอ.3 เพิ่มเติมจาก สตง. ใช้สาหรับติดตามผลการ
ดาเนินงาน )
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โรงเรียน.....................................
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินผล
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม
(1) มาจาก ปย.2 (1)
งานบริหารวิชาการ
1. การพัฒนาประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอนของครู
เพื่อพัฒนาครูให้มีทักษะ ในการ
ประเมินผลและนาผลการประเมินไป
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ของนักเรียนให้มีศักยภาพมาก
ยิ่งขึ้น

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน

(2) มาจาก ปย.2 (4)

(3)

ครูไม่ได้นาความรู้
เกี่ยวกับการ
ประเมินผลไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างจริง

การปรับปรุงการ
ควบคุม

(5)มาจาก ปย.
2(5)
30 ก.ย.2554 1. สร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับการ
ประเมินผล
2. กากับ ติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง

แบบติดตาม ปอ.3
วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมินผล/ข้อคิดเห็น

กาหนด
เสร็จ/การ
ควบคุม
(5) มาจาก
(6) มาจาก ปย.2(7)
ปย.2 (6)
30.ก.ย. จากการตรวจสอบ เอกสารการติดตาม
2555
และสรุปผลการประเมิน พบว่าโรงเรียน
ได้จัดอบรมเกี่ยวกับการประเมินผล
ให้กับครู มีการจัดทาสื่อประกอบการ
อบรมและจัดทาเอกสารการประเมินผล
ซึ่งได้ชี้แจงการจัดทาเอกสารการ
ประเมินผลให้กับครู และผู้บริหารได้
กากับ ติดตามการนาผลการประเมินมา
พัฒนาผู้เรียนเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนทาให้มี
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพิ่มขึ้น
เป็นตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
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กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ งวด/เวลาที่
การปรับปรุงการ
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินผล
พบจุดอ่อน
ควบคุม
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม
(1) มาจาก ปย.2 (1)
(2) มาจาก ปย.2
(3)
(5)มาจาก ปย.2(5)
(4)
2. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครูไม่ได้นาความรู้
30 ก.ย.2554 1. สร้างความเข้าใจ
เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
เกี่ยวกับ
เกี่ยวกับกระบวนการ
ทางการเรียนตามมาตรฐานการศึกษา กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน
เรียนรู้ไปสู่การ
2. กากับ ติดตาม
ปฏิบัติอย่างจริงจัง
อย่างต่อเนื่อง

กาหนดเสร็จ/
การควบคุม
(5) มาจาก
ปย.2 (6)

แบบติดตาม ปอ.3
วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมินผล/ข้อคิดเห็น
(6)มาจาก ปย.2(7)

30.ก.ย.2555 จากการตรวจสอบเอกสารการติดตาม
และสรุปผลการประเมินกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ พบว่าโรงเรียนได้
กาหนดเปูาหมายไว้อย่างชัดเจน และ
ดาเนินการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล และวัดผลตามสภาพจริง
เพื่อคัดแยกเด็กเรียนอ่อน ปานกลาง
และเด็กเก่ง เพื่อจัดทาแผนการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับสภาพความ
เป็นจริง มีแผนการสอนซ่อมเสริมเด็ก
อ่อน สนับสนุนเด็กเรียนเก่ง นาผลการ
ประเมินมาเปรียบเทียบกับเปูาหมาย
ทาให้ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นพอสม แต่ยังไม่
เป็นตามที่ สพฐ.กาหนด จึงจาเป็นต้อง
วางแผนควบคุมต่อไป
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กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ งวด/เวลาที่
การปรับปรุงการ
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินผล
พบจุดอ่อน
ควบคุม
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม
(1) มาจาก ปย.2 (1)
(2) มาจาก ปย.2
(3)
(4)มาจาก ปย.
(4)
2(5)
งานบริหารงบประมาณ
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ 30 ก.ย.2553 1. รายงานการ
3. การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
ผู้รับผิดชอบมีภาระ 30 ก.ย.2554 เบิกจ่ายแก่ผู้บริหาร
เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล
งานมากไม่สามารถ
ทุกเดือน
เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ ดาเนินการเบิกจ่าย
2.ผู้บริหารกากับ
เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลเป็นไปด้วย ได้ทันตามรอบ
ติดตามตรวจสอบ
ความถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบ ปฏิทินที่ สพป.
อย่างใกล้ชิดและ
กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
กาหนดผู้บริหารขาด
ต่อเนื่อง
การกากับติดตาม
อย่างต่อเนื่อง

กาหนดเสร็จ/
การควบคุม
(5) มาจาก
ปย.2 (6)

แบบติดตาม ปอ.3
วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมินผล/ข้อคิดเห็น
(6)มาจาก ปย.2(7)

30 ก.ย.2555 จากการติดตามเอกสารการขอเบิกเงิน
จากทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิกและ
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินของ
เจ้าหน้าที่การเงิน พบว่า โรงเรียนส่ง
หลักฐานขอเบิกเงินได้ทันตามที่ สพป.
กาหนดในแต่ละเดือนและการโอนเงิน
ให้กับผู้มีสิทธิ สพป.แจ้งผ่านเว็บไซต์
สานักงานทาให้ผู้ขอเบิกเงินสามารถ
ตรวจสอบการโอนเงินได้เป็นประจา
ทุกเดือน และหากพบว่าการโอนเงิน
ล่าช้าสามารถติดต่อสอบได้ทันท่วงที
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมินผลและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม
(1) มาจาก ปย.2 (1)
4. การติดตามและรายงานผล
โครงการประจาปี
1.เพื่อให้การดาเนินงานโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการประจาปี
เป็นไปตามเปูาหมาย/
วัตถุประสงค์ของโครงการ และ
สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้
ทันเวลา
2.เพื่อจัดทารายงานผลการจัด
การศึกษาประจาปี

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน
(2) มาจาก ปย.2
(3)
(4)
1.การดาเนินการไม่ 30 ก.ย.2554
เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
2.ขาดการรายงาน
ผลเมื่อเสร็จสิ้น
โครงการ
3.ขาดการกากับ
ติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง

การปรับปรุงการ
ควบคุม

กาหนดเสร็จ/
การควบคุม
(5) มาจาก
ปย.2 (6)

(4)มาจาก ปย.
2(5)
1.แจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึง 30 ก.ย.2555
กาหนดเวลา
ดาเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ
ประจาปี
2.กาหนดเป็นปฏิทิน
ให้รายงานผลทันทีที่
ดาเนินงานโครงการ
เสร็จสิ้น
3.ผู้บริหารกากับ
ติดตาม ตรวจสอบ
อย่างใกล้ชิดและ
ต่อเนื่อง

แบบติดตาม ปอ.3
วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมินผล/ข้อคิดเห็น
(6)มาจาก ปย.2(7)
จากการติดตามตรวจสอบเอกสารการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี พบว่า เจ้าหน้าที่ควบคุม
งบประมาณได้แจ้งเตือนผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรมเป็นลายลักษณ์อักษร
และผู้บริหารได้ติดตาม กากับในที่ประชุม
บุคลากรเป็นประจาทุกเดือน แต่ยังบาง
โครงการที่ไม่สามารถดาเนินการตาม
ปฏิทินได้เนื่องจากมีภารกิจเร่งด่วนจาก
หน่วยงานภายนอก/นโยบายเร่งด่วนจาก
หน่วยเหนือทาให้การดาเนินงานล่าช้าและ
การรายงานผลการดาเนินงานไม่เป็นไป
รายงานผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตาม
กาหนดจึงวางแผนปรับปรุงและจะติดตาม
งวดสิ้นสุด 30 กันยายน 2556 ต่อไป
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ งวด/เวลาที่พบ การปรับปรุงการควบคุม
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน
จุดอ่อน
ที่ประเมินผลและวัตถุประสงค์
ของการควบคุม (1) มาจาก ปย.
2 (1)
(2) มาจาก ปย.2 (4)
(3)
(3) มาจาก ปย.2(5)
งานบริหารงานบุคคล
5.การเสนอขอให้มีวิทยฐานะ
และเลื่อนวิทยฐานะ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้
ข้าราชการาครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีวิทยฐานะและ
เลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือ สนง.
ก.ค.ศ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว
17 ลว.30 กันยายน 2553

เนื่องจากม้าราชการครู
ยื่นคาขอได้ตลอดปี ซึ่ง
มีปัญหาในทางปฏิบัติ
ด้าน
1.การตรวจสอบ
คุณสมบัติ
2.การแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมิน
ฯ
3.การส่งผลงานให้
คณะกรรมการ ชุดที่ 2
4.การแต่งตั้งคณะ
บุคคลเนื่องจากได้รับ
ผลอนุมัติ

30 ก.ย.2554 1.แต่งตั้งคณะทางานเพื่อ
กาหนดรายละเอียดและ
มาตรการ ปฏิทิน ประชุม
วางแผนในกานเสนอวิทย
ฐานะเพื่อให้การ
ดาเนินงานเกิดความ
คล่องตัวและไม่มีปัญหา
2.จัดทาปฏิทิน
รายละเอียดแจ้ง
สถานศึกษาทราบ

กาหนด
เสร็จ/การ
ควบคุม

แบบติดตาม ปอ.3
วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมินผล/ข้อคิดเห็น

(5) มาจาก
(6)มาจาก ปย.2(7)
ปย.2 (6)
30 ก.ย.2555 จากการตรวจสอบเอกสารพบว่า
มีการแต่งตั้งคณะทางานเพื่อ
กาหนดรายละเอียดและมาตรการ
ปฏิทิน ประชุมวางแผนนั้น ทาให้
การเสนอขอให้มีวิทยฐานะและ
เลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
เป็นไปอย่างถูกต้องและทันตาม
เวลาที่กาหนดและปัญหาในการ
ปฏิบัติงานลดน้อยลงอยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้
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กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินผล
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม
(1) มาจาก ปย.2 (1)
6.การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
1.เพื่อให้การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเป็นไปด้วยความถูกต้องตาม
ระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง
2.เพื่อให้การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม
และมีความเสมอภาค
3.เพื่อให้การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเสร็จ

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ งวด/เวลาที่
(2) มาจาก ปย.2 พบจุดอ่อน
(4)
(3)
การดาเนินการ
พิจารณาเลื่อนขั้น
เงินไม่แล้วเสร็จ
ภายในเวลาที่
กาหนดเนื่องจาก
ภารงานมีมาก

30 ก.ย.
2554

การปรับปรุงการควบคุม
(3) มาจาก ปย.2(5)
1.ทุกกลุ่มงานจะต้องแจ้งความ
เคลื่อนไหวของบุคลากรให้กลุ่ม
งานที่รับผิดชอบทราบทันทีที่มี
การเคลื่อนไหวบุคลากรทุกครั้ง
2.เร่งรัดให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบดาเนินการให้ทัน
ตามกาหนดโดยมีมาตรการ
กาหนดสิทธิพึงได้

กาหนดเสร็จ/
การควบคุม
(5) มาจาก
ปย.2 (6)
30 ก.ย.2555

แบบติดตาม ปอ.3
วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมินผล/
ข้อคิดเห็น
(6)มาจาก ปย.2(7)
จากการติดตามเอกสาร
แผนการปรับปรุงการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
พบว่าผู้เกี่ยวข้องกับการ
ย้าย โอน หรือเมื่อมีการ
เคลื่อนไหวบุคลากรใน
หน่วยงานได้ รีบแจ้งให้
ผู้เกี่ยวข้องกับการเลื่อน
ขั้นเงินเดือนทราบโดย
ทันทีทาให้ความเสี่ยง
ลดลงอยู่ในระดับที่
ยอมรับได้
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กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ งวด/เวลา
การปรับปรุงการควบคุม
กาหนด
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินผล
ที่พบ
เสร็จ/การ
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม
จุดอ่อน
ควบคุม
(1) มาจาก ปย.2 (1)
(2) มาจาก ปย.2
(3) มาจาก ปย.2(5)
(5) มาจาก
(4)
(3)
ปย.2 (6)
งานบริหารทั่วไป
1. ข้อมูลที่ได้มามี
30 ก.ย. 1.ประสานกับฝุายทะเบียนราษฎร์
30 ก.ย.2555
7. การเกณฑ์เด็กเข้าเรียน
ความคลาดเคลื่อน
2553 ของแต่ละอาเภอ องค์กรปกครอง
1. เพื่อให้มีข้อมูลประชากรวัยเรียน ไม่เป็นปัจจุบัน
30 ก.ย. ส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา
และข้อมูลการเกณฑ์เด็กเข้าเรียน
2. การรายงานผล
2554 เกี่ยวกับรายละเอียดหรือขอบข่าย
ครบถ้วนสมบูรณ์และทันต่อการ
การติดตามเด็กเข้า
ของข้อมูลที่ตอ้ งการ
รายงานผลประจาปี
เรียนมีข้อมูลไม่
2.กาหนดมาตรการแก้ไขปัญหาโดย
2. เพื่อให้ประชากรวัยเรียนในเขต
ครบถ้วนไม่สมบูรณ์
เขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหาร
พื้นที่บริการได้เข้าเรียนครบทุกคน
ไม่สามารถระบุ
โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สถานที่เข้าเรียน
และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ใน
นอกเขตบริการได้
การร่วมมือกันติดตาม/ให้ความ
และไม่ทันตามเวลา
ช่วยเหลือเด็กให้ได้เข้าเรียนอย่าง
ที่กาหนด
เคร่งครัด
3.กาหนดเป็นมาตรการสาคัญใน
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
2554 ของ สพป.พัทลุง เขต 2

แบบติดตาม ปอ.3
วิธีการติดตามและสรุปผล
การประเมินผล/ข้อคิดเห็น
(6)มาจาก ปย.2(7)
จากการติดตามเอกสารการ
เกณฑ์เด็กเข้าเรียนยัง
ดาเนินการได้ไม่สมบูรณ์
เนื่องจากขาดงบประมาณ
ในการดาเนินงานโครงการ
และความร่วมมือระหว่าง
ภาคส่วนต่างๆในการ
ติดตามเด็กเข้าเรียนยังไม่
เข้มแข็งจึงมีความ
จาเป็นต้องวางแผนควบคุม
ต่อไปและจะติดตามในงวด
สิ้นสุด 30 กันยายน 2556
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน
ที่ประเมินผลและวัตถุประสงค์
ของการควบคุม (1) มาจาก ปย.
2 (1)
8.ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1. เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะ
และพฤติกรรมที่พึงประสงค์
2. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่ดี
3. เพื่อให้นักเรียนมีการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน

(2) มาจาก ปย.2 (4)

การปรับปรุงการควบคุม
(3) มาจาก ปย.2(5)

(3)

กาหนดเสร็จ/
การควบคุม
(5) มาจาก
ปย.2 (6)

แบบติดตาม ปอ.3
วิธีการติดตามและสรุปผล
การประเมินผล/ข้อคิดเห็น
(6)มาจาก ปย.2(7)

1. ขาดการนิเทศอย่าง 30 ก.ย.2553 1. ผู้บริหารจัดทาแผนนิเทศ
ต่อเนื่อง
30 ก.ย.2554 2. จัดหา / จัดทาคู่มือการ
2 .ครูขาดคู่มือ
ดาเนินงานให้กับครู
ดาเนินงาน
3. จัดกิจกรรมพัฒนาครู:จัด
3. ครูขาดทักษะในการ
อบรมศึกษาดูงาน
จัดกิจกรรมเสริมทักษะ
4. จัดประชุมผู้ปกครอง
/ เสริมวิชาการ
5. จัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครอง
4.ผู้ปกครองบางส่วน
แกนนา
ไม่ให้ความร่วมมือ

30 ก.ย.2555 จากการติดตามเอกสารระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนพบว่า
การดาเนินงานตามแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมได้
ดาเนินการตามข้อ 1.4 สาหรับ
ข้อ 5 ยังไม่ได้ดาเนินการ และ
เป็นกิจกรรมที่มีความสาคัญจึง
วางแผนควบคุมต่อไปและจะ
ติดตามในงวดสิ้นสุด 30
กันยายน 2556
ลงชื่อ...........................................
(.................................................)
ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียน.......................................
วันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554

199

ตัวอย่าง
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน ( แบบ ปอ.3 )
ประจาปีงบประมาณ 2555
สาหรับสถานศึกษา
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โรงเรียน............................................
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
กระบวนการปฏิบัติงาน/
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน
ที่ประเมินผลและวัตถุประสงค์
ของการควบคุม
(2) มาจาก ปย.2 (4)
(1) มาจาก ปย.2 (1)
งานบริหารวิชาการ
ผลสัมฤทธิ์นักเรียนยังไม่
1. กระบวนการจัดการเรียนรู้
เป็นตามที่ สพฐ.กาหนด
เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามมาตรฐาน
การศึกษา

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน
(3)

การปรับปรุงการควบคุม
(5)มาจาก ปย.2(5)
1. ให้ครูเสนอแผนการสอน
ล่วงหน้า 1 อาทิตย์
2. นิเทศ กากับ ติดตามการ
จัดทาแผนการสอน
3. ประชุมบุคลากร/รายงาน
ผลเดือนละครั้ง

กาหนดเสร็จ/
การควบคุม
(5) มาจาก
ปย.2 (6)

แบบ ปอ.3
หมายเหตุ
(6)มาจาก ปย.2(7)
เป็นจุดอ่อนของการควบคุมที่
ค้นพบในงวดสิ้นสุด 30 กันยายน
2554 ได้ดาเนินการติดตาม 30
กันยายน 2555 พบว่าผลสัมฤทธิ์
นักเรียนสูงขึ้นแต่ยังไม่เป็นไปตาม
เปูาหมายที่ สพฐ.กาหนดจึงจัดทา
แผนปรับปรุงเพื่อจะติดตามในงวด
ต่อไป (งวดสิ้นสุด 30 กันยายน
2556)
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมินผลและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม
(1) มาจาก ปย.2 (1)
2. การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
1. เพื่อให้ตรงตามความต้องการ
ของผู้เรียนและชุมชน
2. เพื่อให้หลักสูตรท้องถิ่นมีความ
หลากหลาย
3. เพื่อให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา
3.ส่งเสริมการรักการอ่าน
1.เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักการ
อ่าน
2.เพื่อให้นักเรียนตระหนักและ
เห็นคุณค่าของการอ่าน
3.เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการ
ด้านการอ่านดีขึ้น

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน

(2) มาจาก ปย.2 (4)

(3)

การปรับปรุงการควบคุม
(5)มาจาก ปย.2(5)

กาหนดเสร็จ/
การควบคุม
(5) มาจาก
ปย.2 (6)

แบบ ปอ.3
หมายเหตุ
(6)มาจาก ปย.2(7)

1.ขาดการนิเทศอย่าง
ต่อเนื่อง
2.หลักสูตรยังไม่มีความ
หลากหลาย

1.ผู้บริหารจัดทาแผน
นิเทศติดตาม
2. จัดทาทะเบียนภูมิ
ปัญญา
3.ปรับปรุงหลักสูตรทุกปี

เป็นจุดอ่อนของการควบคุมที่ค้นพบ
เมื่อ 30 กันยายน 2555 ยังคงมีความ
เสี่ยงเกี่ยวกับการนิเทศติดตามและ
หลักสูตรยังไม่หลากหลายจึงทาแผน
ควบคุมเพื่อติดตามในงวดต่อไป (งวด
สิ้นสุด 30 กันยายน 2556)

1.ครูขาดทักษะในการจัด
กิจกรรมที่หลากหลาย
2. เวลาในการจัด
กิจกรรมไม่เพียงพอ ไม่
เหมาะสม
3. ขาดการนิเทศติดตาม
อย่างต่อเนื่อง

1.พัฒนาครู
2. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมใน
การจัด
กิจกรรม
3. จัดทาแผนนิเทศ

เป็นจุดอ่อนของการควบคุมที่ค้นพบใน
งวดวันที่ 30 กันยายน 2555 ยังคงมี
ความเสี่ยงในส่วนของการอบรมครูยัง
ไม่ทวั่ ถึงทาให้ครูขาดทักษะในการจัด
กิจกรรม ที่หลากหลายจึงวางแผน
ควบคุมต่อไปและจะติดตามในงวด
สิ้นสุด 30 กันยายน 2556
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กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/
ด้านของงานที่ประเมินผลและวัตถุประสงค์
ของการควบคุม
(1) มาจาก ปย.2 (1)
4.จัดทาแผนการวัดผลและประเมินผลแต่ละ
รายวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
1.เพื่อให้ครูทุกคนจัดทาแผนวัดผลประเมินผล
สอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้
2.เพื่อให้สามารถวัดผลประเมินผลได้อย่างรอบ
ด้านทั้งด้านความรู้ ความคิด กระบวนการ
พฤติกรรมและเจตคติ
3.เพื่อให้นักเรียนมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีขึ้น
5.การจัดทาวิจัยในชั้นเรียน
1.เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเรื่องวิจัยชั้น
เรียน
2.เพื่อให้ครูจัดทาวิจัยชั้นเรียน
3.เพื่อให้ครูมีนวัตกรรมแก้ปัญหานักเรียน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน
(2) มาจาก ปย.2
(4)
(3)
1. ขาดการนิเทศ
อย่างต่อเนื่อง
2. ขาดเครื่องมือ
วัดผลประเมินผล
3. ครูขาดทักษะใน
การวัดผลฯ
4. ผู้ปกครองบางส่วน
ไม่ให้ความร่วมมือ

การปรับปรุงการ
ควบคุม
(5)มาจาก ปย.
2(5)
1. ผู้บริหารจัดทาแผน
นิเทศ
2. จัดทา จัดหา
เครื่องมือการวัดผลฯ
3.จัดอบรมครู
4. จัดประชุมผู้ครอง
นักเรียน

1.ครูไม่ทาวิจัยชั้น
เรียน
2. การขาดการนิเทศ
ติดตาม
3. ขาดงบประมาณ

1. ผู้บริหารทาแผน
ติดตาม
2. จัดทาโครงการเพื่อ
ของบประมาณ

กาหนดเสร็จ/
การควบคุม
(5) มาจาก
ปย.2 (6)

แบบ ปอ.3
หมายเหตุ
(6)มาจาก ปย.2(7)
เป็นจุดอ่อนของการควบคุมที่ค้นพบ
เมื่องวดวันที่ 30 กันยายน 2555 ยังคง
มีจุดอ่อนเกี่ยวกับครูขาดทักษะ/
เครื่องมือในวัดผลประเมินผลและขาด
การนิเทศจากผู้บริหารอย่างต่อเนื่องจึง
ได้วางแผนควบคุมต่อไปซึ่งจะติดตาม
ในงวดสิ้นสุด 30 กันยายน 2556
เป็นจุดอ่อนของการควบคุมที่ค้นพบ
เมื่องวดวันที่ 30 กันยายน 2555
พบว่ายังมีจุดอ่อนเกี่ยวกับการขาด
ความตระหนักในการแก้ปัญหาการ
วิจัยชั้นเรียน การนิเทศไม่ต่อเนื่องและ
มีงบประมาณไม่เพียงพอจึงวางแผน
ควบคุมและจะติดตามในงวด30 กย.56
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กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่
ประเมินผลและวัตถุประสงค์ของ
การควบคุม
(1) มาจาก ปย.2 (1)
6.การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
1.ส่งเสริมให้ครูผลิต พัฒนาสื่อและ
นวัตกรรมการเรียนการสอน
2.จัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน
3.ประเมินผลการพัฒนาการใช้สื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา
4.ส่งเสริมให้ครูผลิต พัฒนาสื่อและ
นวัตกรรมการเรียนการสอน
5.จัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน

(2) มาจาก ปย.2 (4)

(3)

1.ครูขาดความรู้ใน
การผลิต จัดหาและ
นาสื่อไปใช้
2.ครูขาดการนิเทศ
ติดตามอย่างต่อเนื่อง
3.ขาดงบประมาณ

การปรับปรุงการควบคุม
(5)มาจาก ปย.2(5)
1. จัดอบรมครูเกี่ยวกับ
การผลิต/การใช้สื่อ
2. ผู้บริหารจัดทาแผน
นิเทศ
3. จัดหางบประมาณ
สนับสนุนจากส่วนราชการ
และชุมชน

กาหนดเสร็จ/
การควบคุม
(5) มาจาก
ปย.2 (6)

แบบ ปอ.3
หมายเหตุ
(6)มาจาก ปย.2(7)
เป็นจุดอ่อนของการควบคุมที่ค้นพบ
เมื่องวดวันที่ 30 กันยายน 2555
พบว่ายังมีความเสี่ยงเกี่ยวกับครูขาด
ความรู้ในการผลิตและการใช้สื่อจึงได้
วางแผนควบคุมต่อไปซึ่งจะติดตามใน
งวดสิ้นสุด 30 กันยายน 2556
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กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินผล
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม
(1) มาจาก ปย.2 (1)
6.ประเมินผลการพัฒนาการใช้สื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน

(2) มาจาก ปย.2 (4)

(3)

การปรับปรุงการควบคุม
(5)มาจาก ปย.2(5)

7.การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
1.เพื่อให้มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
2.เพื่อให้นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ใน
การศึกษาค้นคว้า
3.เพื่อเผยแพร่แหล่งการเรียนรู้

1. ขาดงบประมาณใน
การพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ (ICT) มีไม่
เพียงพอ
2. ผู้ปกครองบางส่วน
ไม่ให้ความร่วมมือ

1. จัดสรรงบประมาณใน
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
(ICT)
2. จัดประชุมชี้แจง
ผู้ปกครอง

8.การนิเทศการศึกษา
1.เพื่อให้มีการจัดระบบการนิเทศงาน
วิชาการและการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา
2.เพื่อให้ครูได้จัดกระบวนการเรียนการ
สอนในรูปแบบที่หลากหลาย

ขาดการนิเทศอย่าง
ต่อเนื่อง

1. จัดทาแผนการนิเทศ
2. รายงานผลให้ผู้บริหาร
รับทราบ

กาหนดเสร็จ/
การควบคุม
(5) มาจาก
ปย.2 (6)

แบบ ปอ.3
หมายเหตุ
(6)มาจาก ปย.2(7)

เป็นจุดอ่อนของการควบคุมที่ค้นพบ
เมื่องวดวันที่ 30 กันยายน 2555 พบว่า
ยังมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการขาด
งบประมาณในการปรับปรุง พัฒนา
แหล่งเรียนรู้จึงจัดทาแผนควบคุมซึ่งจะ
ติดตามในงวดสิ้นสุด 30 กันยายน
2556
เป็นจุดอ่อนของการควบคุมที่ค้นพบ
เมื่องวดวันที่ 30 กันยายน 2555 พบว่า
ยังมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการนิเทศไม่
ต่อเนื่อง จึงทาแผนควบคุมและจะ
ติดตามในงวดสิ้นสุด 30 กันยายน
2556
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กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่
ประเมินผลและวัตถุประสงค์ของ
การควบคุม
(1) มาจาก ปย.2 (1)
9.การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
1.เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
3.เพื่อให้โรงเรียนมีระบบประกัน
ภายในที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล
งานบริหารงบประมาณ
10. การติดตามและรายงานผล
โครงการประจาปี
1.เพื่อให้การดาเนินงานโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการประจาปีเป็นไป
ตามเปูาหมาย/วัตถุประสงค์ของ
โครงการ และสามารถเบิกจ่าย
งบประมาณได้ทันเวลา
2.เพื่อจัดทารายงานผลการจัด
การศึกษาประจาปี

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน

(2) มาจาก ปย.2
(4)
1. ขาดคู่มือในการ
ดาเนินงาน
2. ขาดการนิเทศ
ติดตามอย่างต่อเนื่อง

(3)

1.การดาเนินการไม่
เป็นไปตามระยะเวลา
ที่กาหนด
2.ขาดการรายงานผล
เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
3.ขาดการกากับ
ติดตามอย่างต่อเนื่อง

การปรับปรุงการควบคุม
(5)มาจาก ปย.2(5)
1. ผู้บริหารจัดทาแผนนิเทศและ
กากับติดตามการดาเนินการตาม
แผนอย่างเคร่งครัด
2. จัดหา/จัดทาคู่มือระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
1.แจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึง
กาหนดเวลาดาเนินการตาม
แผนปฏิบัติการประจาปี
2.กาหนดเป็นปฏิทินให้รายงาน
ผลทันทีที่ดาเนินงานโครงการ
เสร็จสิ้น
3.ผู้บริหารกากับ ติดตาม
ตรวจสอบอย่างใกล้ชิดและ
ต่อเนื่อง

กาหนดเสร็จ/
การควบคุม
(5) มาจาก
ปย.2 (6)

แบบ ปอ.3
หมายเหตุ
(6)มาจาก ปย.2(7)
เป็นจุดอ่อนของการควบคุมที่ค้นพบ
เมื่องวดวันที่ 30 ก.ย. 2555 พบว่า
แต่ยังมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการขาด
คู่มือการประเมินและขาดการนิเทศ
อย่างต่อเนื่อง จึงวางแผนควบคุมและ
จะติดตามในงวดสิ้นสุด 30 ก.ย.2556
เป็นจุดอ่อนของการควบคุมที่ค้นพบ
เมื่อ 30 กันยายน 2554 ได้
ดาเนินการติดตามเมื่อ 30 กันยายน
2555 พบว่ายังมีความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การดาเนินงานบางโครงการไม่เป็นไป
ตามปฏิทินและการรายรายงานผลไม่
เป็นไปตามที่กาหนดจึงวางแผน
ควบคุมและจะติดตามในงวดสิ้นสุด
30 กันยายน 2556
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กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินผล
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม
(1) มาจาก ปย.2 (1)
11.การจัดทาและของบประมาณ
1.เพื่อวิเคราะห์และศึกษานโยบาย
ทางการศึกษา
2.เพื่อจัดทาแผนกลยุทธ์และ
แผนพัฒนาการศึกษา
3.เพื่อวิเคราะห์ความเหมาะสมใน
การเสนอของบประมาณ
12.การบริหารการเงิน
1.เพื่อวางแผนการจัดสรร
งบประมาณประจาปี
2.เพื่อจัดทาแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจาปี
3.เพื่อวิเคราะห์ความเหมาะสมใน
การเสนอของบประมาณ

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

งวด/เวลา การปรับปรุงการควบคุม
ที่พบ
(5)มาจาก ปย.2(5)
จุดอ่อน
(2) มาจาก ปย.2 (4)
(3)
1. ขาดงบประมาณ
1. ควรจัดสรรงบประมาณ
2. การพัฒนามีน้อย
ให้เพียงพอ
3. บุคลากรมีเวลาในการ
2. จัดการศึกษาดูงาน
ปฏิบัติงาน
ให้กับบุคลากร
4. การนิเทศ ติดตามด้าน
3. จัดประชุม/อบรม/
งบประมาณมีน้อย
พัฒนาบุคลากร
5. เครื่องมือสื่อสารด้าน
4. ลดภาระงานด้านอื่นให้
เทคโนโลยี ไม่ทันสมัย และ
น้อยลง
ชารุดเป็นส่วนใหญ่
5. จัดหาเครื่องมือสื่อสาร
1. การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไป
1. จัดอบรมให้ความรู้
ตามแผน
เกี่ยวกับการเงินให้กับ
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ/
บุคลากร
กิจกรรม ไม่รายงานผลการ
2. มีการตรวจสอบอย่าง
ดาเนินงานภายในเวลาที่กาหนด
จริงจังและต่อเนื่อง
3. มีการติดตาม ตรวจสอบไม่
ต่อเนื่อง

กาหนดเสร็จ/
การควบคุม
(5) มาจาก
ปย.2 (6)

แบบ ปอ.3
หมายเหตุ
(6)มาจาก ปย.2(7)
เป็นจุดอ่อนของการควบคุมที่
ค้นพบในงวดสิ้นสุด 30 กันยายน
2555 ยังมีความเสี่ยงเกี่ยวกับ
งบประมาณไม่เพียงพอกับการ
บริหารจัดการ เครื่องมือเทคโนโลยี
ไม่ทันสมัยและผู้บริหารนิเทศ
ติดตามไม่ต่อเนื่อง จึงต้องวางแผน
ควบคุมเพื่อตามในงวดสิ้นสุด 30
กันยายน 2556
เป็นจุดอ่อนของการควบคุมที่
ค้นพบในงวดสิ้นสุด 30 กันยายน
2555 ยังมีจุดอ่อนเกี่ยวกับมีบาง
โครงไม่สาสามารถดาเนินการตาม
ปฏิทินที่กาหนดและการรายงานผล
ไม่เป็นไปตามปฏิทินจึงต้องจัดทา
แผนปรับปรุงเพื่อกากัน ติดตามใน
งวดสิ้นสุด 30 กย.2556
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กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินผล
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม
(1) มาจาก ปย.2 (1)
13.การจัดทาบัญชีในสถานศึกษา
เพื่อให้การจัดทาบัญชีใน
สถานศึกษาถูกต้อง เป็นปัจจุบัน มี
ประสิทธิภาพ

14.การควบคุม บารุงรักษา และ
จาหน่ายพัสดุ
1.เพื่อให้การจัดเก็บพัสดุเป็นระบบและ
ปลอดภัย
2.เพื่อจัดทาทะเบียนคุมทรัพย์สินให้
เป็นปัจจุบัน
3.เพื่อให้การจาหน่ายพัสดุประจาปี
เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วนตาม
ระเบียบ
4.เพื่อสร้างจิตสานึกในการใช้ ดูแล
รักษาทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน

(2) มาจาก ปย.2 (4)
(3)
1. ครูขาดทักษะในการ
ดาเนินงาน
2. ครูมีคู่มือในการ
ดาเนินงานน้อย
3. ขาดการนิเทศ
ติดตามอย่างต่อเนื่อง
1. บุคลากรไม่มีความ
ชานาญในการใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
2. บุคลากรขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบพัสดุ และแนว
ปฏิบัติในการ
บริหารงานพัสดุ
3. ขาดการนิเทศ
ติดตามอย่างต่อเนื่อง

การปรับปรุงการควบคุม

กาหนดเสร็จ/
หมายเหตุ
การควบคุม
(5) มาจาก
(5)มาจาก ปย.2(5)
ปย.2 (6)
(6)มาจาก ปย.2(7)
1. ผู้บริหารนิเทศ ติดตาม
30 ก.ย.2556 เป็นจุดอ่อนของการควบคุมที่
อย่างใกล้ชิด
ค้นพบในงวดสิ้นสุด 30 กันยายน
2. จัดหาคู่มือที่เป็นปัจจุบัน
2555 ยังมีปัญหาในส่วนของ
และครอบคลุม
ผู้ปฏิบัติงานการเงินขาดทักษะใน
เนื้อหาในการดาเนินงาน
การดาเนินงาน จึงต้องวางแผน
3. จัดให้มีการอบรมเชิง
ควบคุมเพื่อติดตามต่อไป
ปฏิบัติการให้กับ
งวดสิ้นสุด 30 กันยายน 2556
1. ผู้บริหารนิเทศติดตามผล
30 ก.ย.2556 เป็นจุดอ่อนของการควบคุมที่
2. จัดหาคู่มือการดาเนินงาน
ค้นพบในงวดสิ้นสุด 30 กันยายน
3. จัดให้มีการอบรมพัฒนาครู
2555 แต่บุคลากรไม่มีความ
ชานาญในการใช้เครื่องมือ
เทคโนโลยี และขาดความรู้รอบรู้
ในระเบียบที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
จึงต้องวางแผนควบคุมและ
ติดตามในงวดสิ้นสุด 30 กันยายน
2556
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กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินผล
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม
(1) มาจาก ปย.2 (1)

ความเสี่ยงที่ยังมี
อยู่

(2) มาจาก ปย.2
(4)
15.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ขาดที่ปรึกษาหรือ
ศึกษาไม่ผ่านการประเมินวิทยฐานะ
ผู้เชี่ยวชาญที่จะให้
1.เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามี คาแนะนา
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดทา
ผลงานเพื่อประเมินวิทยฐานะ
2.เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้ผ่านการประเมินวิทยฐานะ
16.วินัยและการรักษาวินัย
1. บุคลากรบางคน
1.เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติ ยังไม่มีความ
ตนตามระเบียบในวิชาชีพและ
ตระหนักในเรื่อง
จรรยาบรรณ
วินัย และการรักษา
2.เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษาเป็น
วินัยเท่าที่ควร
แบบอย่างที่ดีของสังคม
2. บุคลากรขาด
3.เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจในการ
ความรู้ในเรื่องวินัย
ปฏิบัติหน้าที่ของครู

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน
(3)

การปรับปรุงการควบคุม
(5)มาจาก ปย.2(5)

กาหนดเสร็จ/
การควบคุม
(5) มาจาก
ปย.2 (6)

1. หน่วยงานต้นสังกัด
ประสานงานให้มีที่ปรึกษา
ในการจัดทาผลงาน
2. สนับสนุนให้มีการสร้าง
เครือข่ายในการจัดทา
ผลงาน

30 ก.ย.2556

1. แจ้งเวียนเกี่ยวกับ
ระเบียบ กฎหมาย และ
หนังสือเวียนใหม่ๆ
2. จัดอบรมให้ความรู้

30 ก.ย.2556

แบบ ปอ.3
หมายเหตุ
(6)มาจาก ปย.2(7)
เป็นจุดอ่อนของการควบคุมที่
ค้นพบในงวดสิ้นสุด 30 กันยายน
2555 มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการขาด
ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญที่จะให้
คาแนะนา จึงวางแผนควบคุมเพื่อ
จะติดตามในงวดสิ้นสุด 30
กันยายน 2556
เป็นจุดอ่อนของการควบคุมที่
ค้นพบในงวดสิ้นสุด 30 กันยายน
2555 มีความเสี่ยงเกี่ยวกับครูบาง
คนขาดความตระหนักในเรื่องวินัย
และการรักษาวินัย จึงวางแผน
ควบคุมเพื่อจะติดตามในงวดสิ้นสุด
30 กันยายน 2556
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กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่
ประเมินผลและวัตถุประสงค์ของ
การควบคุม
(1) มาจาก ปย.2 (1)
17. การเกณฑ์เด็กเข้าเรียน
1. เพื่อให้มีข้อมูลประชากรวัยเรียน
และข้อมูลการเกณฑ์เด็กเข้าเรียน
ครบถ้วนสมบูรณ์และทันต่อการ
รายงานผลประจาปี
2. เพื่อให้ประชากรวัยเรียนในเขต
พื้นที่บริการได้เข้าเรียนครบทุกคน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน

(2) มาจาก ปย.2 (4)

(3)

1. ข้อมูลที่ได้มามี
ความคลาดเคลื่อนไม่
เป็นปัจจุบัน
2. การรายงานผล
การติดตามเด็กเข้า
เรียนมีข้อมูลไม่
ครบถ้วนไม่สมบูรณ์ไม่
สามารถระบุสถานที่
เข้าเรียนนอกเขต
บริการได้และ
ไม่ทันตามเวลาที่
กาหนด
3. งบประมาณไม่
เพียงพอในการออก
ติดตามนักเรียน

การปรับปรุงการควบคุม
(5)มาจาก ปย.2(5)

กาหนดเสร็จ/
การควบคุม
(5) มาจาก
ปย.2 (6)

1.ประสานกับฝุายทะเบียน 30 ก.ย.2556
ราษฎร์ของแต่ละอาเภอ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและสถานศึกษา
เกี่ยวกับรายละเอียดหรือ
ขอบข่ายของข้อมูลที่
ต้องการ
2.กาหนดมาตรการแก้ไข
ปัญหาโดยเขตพื้นที่
การศึกษา ผู้บริหาร
โรงเรียน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและศูนย์
การศึกษานอกโรงเรียน ใน
การร่วมมือกันติดตาม/ให้

แบบ ปอ.3
หมายเหตุ
(6)มาจาก ปย.2(7)
เป็นจุดอ่อนของการควบคุมที่
ค้นพบงวดสิ้นสุด 30 กันยายน
2554 ได้จัดทาแผนควบคุมและ
ติดตามเมื่อ 30 กันยายน 2555
พบว่ายังมีความเสี่ยงเกี่ยวกับ
งบประมาณไม่เพียงพอในการ
ออกติดตามนักเรียน จึงวางแผน
ควบคุมต่อไปและจะติดตามใน
งวดสิ้นสุด 30 กันยายน 2556
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กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
กิจกรรม/ด้านของงานที่
ประเมินผลและวัตถุประสงค์ของ
การควบคุม
(2) มาจาก ปย.2
(1) มาจาก ปย.2 (1)
(4)

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน
(3)

การปรับปรุงการควบคุม
(5)มาจาก ปย.2(5)

กาหนดเสร็จ/
การควบคุม
(5) มาจาก
ปย.2 (6)

แบบ ปอ.3
หมายเหตุ
(6)มาจาก ปย.2(7)

ความช่วยเหลือเด็กให้ได้
เข้าเรียนอย่างเคร่งครัด
3.จัดสรรงบประมาณให้
เพียงพอกับการดาเนินงาน
ติดตามนักเรียน2.กาหนด
มาตรการแก้ไขปัญหาโดย
เขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารโรงเรียน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ศูนย์การศึกษานอก
โรงเรียน ในการร่วมมือกัน
ติดตาม/ให้ความช่วยเหลือ
เด็กให้ได้เข้าเรียนอย่าง
เคร่งครัด
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กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินผล
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม
(1) มาจาก ปย.2 (1)
(2) มาจาก ปย.2 (4)
18. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ยังไม่ได้จัดตั้งเครือข่าย
1. เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะและ ผูป้ กครองแกนนา
พฤติกรรมที่พึงประสงค์
2. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี
3. เพื่อให้นักเรียนมีการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น
19.ระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
1.เพื่อให้ระบบเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศเป็นปัจจุบัน
2.เพื่อให้การรับส่งข้อมูลข่าวสารมี
ประสิทธิภาพ
3.เพื่อให้บุคลากรที่รับผิดชอบมีความรู้
ในการ จัดทาและใช้ข้อมูลสารสนเทศ
4.เพื่อให้ระบบข้อมูลสารสนเทศ
เชื่อมโยงเครือข่ายมีประสิทธิภาพ

1. ขาดการนิเทศอย่าง
ต่อเนื่อง
2. ขาดบุคลากร
ผู้เชี่ยวชาญ
3. ระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตความเร็วต่า
4. ข้อมูลคลาดเคลื่อน
5. งบประมาณไม่
เพียงพอ

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน
(3)

การปรับปรุงการควบคุม

กาหนดเสร็จ/
การควบคุม
(5) มาจาก
(5)มาจาก ปย.2(5)
ปย.2 (6)
1. ผู้บริหารจัดทาแผนนิเทศ 30 ก.ย.2556
2. จัดหา / จัดทาคู่มือการ
ดาเนินงานให้กับครู
3. จัดกิจกรรมพัฒนาครู:จัด
อบรมศึกษาดูงาน
4. จัดประชุมผู้ปกครอง
5. จัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครอง
แกนนา
1. จัดทาแผนนิเทศ ติดตาม 30 ก.ย.2556
2. จัดอบรมให้กับบุคลากร
3. ปรับปรุงระบบการบันทึก
ข้อมูล
4. ปรับปรุงระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตให้ทันสมัย
5. จัดสรรงบประมาณให้
เพียงพอ

แบบ ปอ.3
หมายเหตุ
(6)มาจาก ปย.2(7)
เป็นจุดอ่อนของการควบคุมที่
ค้นพบในงวดสิ้นสุด 30
กันยายน 2554 ได้ทาแผน
ควบคุมและได้ติดตามในงวด
สิ้นสุด 30 กันยายน 2555
พบว่ายังมีจุดอ่อนจึงจัดทาแผน
ติดตามในงวดสิ้นสุด 30
กันยายน 2556
เป็นจุดอ่อนของการควบคุมที่
ค้นพบเมื่องวดสิ้นสุด 30
กันยายน 2555 จึงวางแผน
ควบคุมต่อไปและจะติดตามใน
งวดสิ้นสุด 30 กันยายน 2556
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กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินผล
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม
(1) มาจาก ปย.2 (1)
20.งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
1.เพื่อให้โรงเรียนมีข้อมูลด้าน
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
2.เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
ความสามารถในการผลิตและใช้สื่อ
เทคโนโลยี
3.เพื่อจัดหาสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้
เพียงพอกับความต้องการของนักเรียน
และงานบริหารด้านต่างๆ
21.งานดูแลอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม
1.เพื่อการบริหารจัดการอาคารสถานที่
และสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม
2.เพื่อให้สภาพอาคารมีความมั่นคง
ปลอดภัย เหมาะสมพร้อมที่จะใช้
ประโยชน์และเอื้อต่อการเรียนรู้

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน

(2) มาจาก ปย.2 (4)
1. บุคลากรในโรงเรียน
ขาดความรู้ความเข้าใจใน
การผลิตและการใช้สื่อ
เทคโนโลยี
2. ข้อมูลสารสนเทศไม่เป็น
ระบบ
3. สื่อเทคโนโลยีมีไม่
เพียงพอกับความต้องการ

(3)

1. อายุการใช้งาน
2. ภัยธรรมชาติ

การปรับปรุงการควบคุม

กาหนดเสร็จ/
การควบคุม
(5) มาจาก
(5)มาจาก ปย.2(5)
ปย.2 (6)
1. จัดอบรมการผลิตและ 30 ก.ย.2556
การใช้สื่อเทคโนโลยี
2. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
ระบบสารสนเทศ
3. ระดมทรัพยากร

1. ปรับปรุงซ่อมแซม
2. เฝูาระวังติดตาม
สถานการณ์อย่างใกล้ชิด

30 ก.ย.2556

แบบ ปอ.3
หมายเหตุ
(6)มาจาก ปย.2(7)
เป็นจุดอ่อนของการควบคุมที่
ค้นพบเมื่องวดสิ้นสุด 30
กันยายน 2555 มีจุดอ่อน
เกี่ยวกับการผลิตและการใช้สื่อ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จึง
วางแผนควบคุมและจะติดตาม
ในงวดต่อไป งวดสิ้นสุด 30
กันยายน 2556
เป็นจุดอ่อนของการควบคุมที่
ค้นพบเมื่องวดสิ้นสุด 30
กันยายน 2555 พบว่ามีจุดอ่อน
เกี่ยวกับเก่าแก่และชารุดของ
อาคารสถานที่จึงวางแผน
ควบคุมเพื่อติดตามในงวดต่อไป
งวดสิ้นสุด 30 กันยายน 2556
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กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่
ประเมินผลและวัตถุประสงค์ของ
การควบคุม
(1) มาจาก ปย.2 (1)
22.การออกกลางคัน
เพื่อลดอัตราการออกกลางคันของ
นักเรียน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน

(2) มาจาก ปย.2 (4)

(3)

1. ขาดการนิเทศ
อย่างต่อเนื่อง
2. จัดกิจกรรมส่งเสริม
นักเรียนยังไม่
หลากหลาย
3. ผู้ปกครองนักเรียน
บางส่วนไม่ให้ความ
ร่วมมือ

การปรับปรุงการควบคุม
(5)มาจาก ปย.2(5)
1. สถานศึกษามีโครงการ
ติดตาม นิเทศ ภายใน
2. สถานศึกษามีโครงการ
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนา
ผู้เรียนอย่างหลากหลาย
3. ประชุมผู้ปกครอง
4. จัดตั้งเครือข่าย
ผู้ปกครอง

กาหนดเสร็จ/
การควบคุม
(5) มาจาก
ปย.2 (6)
30 ก.ย.2556

แบบ ปอ.3
หมายเหตุ
(6)มาจาก ปย.2(7)
เป็นจุดอ่อนของการควบคุมที่
ค้นพบในงวดสิ้นสุด 30
กันยายน 2555 มีจุดอ่อน
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริม
นักเรียนยังไม่หลากหลาย และ
การนิเทศไม่ต่อเนื่องจึงวางแผน
ควบคุม และติดตามในงวด
สิ้นสุด 30 กันยายน 2556
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กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่
ประเมินผลและวัตถุประสงค์ของ
การควบคุม
(1) มาจาก ปย.2 (1)
23.การศึกษาต่อของนักเรียน
1.เพื่อให้นักเรียน เรียนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาต่อในชั้น
ที่สูงขึ้น

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน

(2) มาจาก ปย.2 (4)

(3)

1. ปัญหาครอบครัว
2. ปัญหา
สภาพแวดล้อมทาง
สังคม
3. ปัญหาเรื่องเพศ

การปรับปรุงการควบคุม
(5)มาจาก ปย.2(5)
1. ประชุมผู้ปกครอง
2. จัดโครงการรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด
3. ให้ความรู้เรื่อง
เพศศึกษา

กาหนดเสร็จ/
การควบคุม
(5) มาจาก
ปย.2 (6)
30 ก.ย.2556

แบบ ปอ.3
หมายเหตุ
(6)มาจาก ปย.2(7)
เป็นจุดอ่อนของการควบคุมที่
ค้นพบในงวดสิ้นสุด 30
กันยายน 2555 มีจุดอ่อน
เกี่ยวกับเด็กมีปัญหาครอบครัว
ปัญหาสภาพแวดล้อมทางสังคม
และเรื่องเพศศึกษา จึงวางแผน
คุมและจะติดตามในงวดสิ้นสุด
30 กันยายน 2556

ลงชื่อ........................................
(…………………………..)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียน.................
วันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ.25
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บรรณานุกรม
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน. แนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน. กรุ งเทพมหานคร,2553
สานักอานวยการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. คู่มือ : การดาเนินงานการ
ควบคุมภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา. กรุ งเทพมหานคร,2552
กระทรวงศึกษาธิ การ. คู่มือ: ส่ งเสริ มการบริ หารสถานศึกษาที่เป็ นนิติบุคคล. กรุ งเทพมหานคร
กลุ่มพัฒนาระบบบริ หาร สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. คู่มือ: การปฏิบตั ิงาน
สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา . กรุ งเทพมหานคร, 2554
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ตัวอย่างแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน เป็นเครื่องมือสาหรับการบริหารการ
ควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อช่วยให้ผู้บริหารและผู้ประเมินพิจารณา
ตัดสิน ได้ว่า ระบบการควบคุมภายในของหน่ว ยรับตรวจได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมและ
เพียงพอ หรือไม่ ควรปรับปรุงแก้ไขในจุดใด อย่างไร
แบบประเมินฯ นี้แยกเป็น 5 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ในแต่ละองค์ประกอบ
ประกอบด้วยข้อความภายใต้หัวข้อหลัก ๆ และหัวข้อย่อยที่เกี่ยวเนื่องกับหัวข้อหลัก ผู้ใช้หรือผู้
ประเมินอาจปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมข้อความตามความเหมาะสม ช่องว่างใต้หัวข้อ “ความเห็น/
คาอธิบาย” ใช้สาหรับจดบันทึกข้อคิดเห็นหรือคาอธิบายหัวข้อนั้น ๆ
ข้ อ คิ ด เห็ น หรื อ ค าอธิ บ ายจะไม่ เ ป็ น ลั ก ษณะ “ใช่ ” หรื อ “ไม่ ใ ช่ ” แต่ จ ะสรุ ป รวมว่ า
หน่วยงานให้ความสาคัญหรือปฏิบัติอย่างไรในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งจะช่วยให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการควบคุม
ภายในของแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ส่วนที่ว่างตอนท้ายของแต่ละองค์ประกอบของ
การควบคุมภายใน ใช้สาหรับบันทึกผลการประเมินโดยทั่วไป และระบุวิธีการที่ควรปฏิบัติ หรือควร
พิจารณาองค์ประกอบนั้น ๆ และช่องว่างตอนท้ายสุดของแบบประเมินใช้สรุปผลการประเมินการ
ควบคุมภายในโดยรวม
ในการพิจ ารณาให้ ข้อสรุ ปผลการประเมินแต่ล ะองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผู้
ประเมินควรใช้วิจารณญาณว่า
1. ข้อความใต้ข้อต่าง ๆ ในแบบประเมิน เหมาะสมที่จาไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่าง ๆ
ในองค์กรหรือไม่ ถ้าไม่เหมาะสม ควรปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาแบบประเมิน ในหัวข้อย่อยนั้น ๆ ก่อน
2. หน่วยที่ได้รับการประเมินมีการปฏิบัติตามที่ระบุ หรือไม่ อย่างไร
3. การปฏิบัติจริงมีจุดอ่อนของการควบคุมภายใน หรือไม่ อย่างไร
4. การปฏิบัติจริงมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ หรือไม่ อย่างไร
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แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
จุดที่ควรประเมิน
1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม
ผู้ประเมินควรพิจารณาแต่ละปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อม
การควบคุมเพื่อพิจารณาว่าหน่วยรับตรวจมีสภาพแวดล้อมการ
ควบคุม ที่ดีหรือไม่
1.1 ปรัชญาและรูปแบบการทางานของผู้บริหาร
มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายใน
องค์กร รวมทั้งการติดตามผล การตรวจสอบและการ
ประเมินผลทั้งจากการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบ
ภายนอก
มีทัศนคติที่เหมาะสมต่อการรายงานทางการเงิน
งบประมาณและการดาเนินงาน
มีทัศนคติและการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อการ กระจาย
อานาจ
มีทัศนคติที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงจาก
การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ และการ
พิจารณาวิธีการลดหรือปูองกันความเสี่ยง
มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงาน (Performance – Based Management)
1.2 ความซื่อสัตย์และจริยธรรม
มีข้อกาหนดด้านจริยธรรมและบทลงโทษเป็นลาย
ลักษณ์
อักษรและเวียนให้พนักงานทุกคนลงนามรับทราบเป็น
ครั้งคราว
พนักงานทราบและเข้าใจลักษณะของพฤติกรรมที่
ยอมรับและ
ไม่ยอมรับ และบทลงโทษตามข้อกาหนดด้าน
จริยธรรมและแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง
ฝุายบริหารส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กร
ที่มุ่งเน้นความสาคัญของความซื่อสัตย์และจริยธรรม
ฝุายบริหารมีการดาเนินการตามควรแก่กรณี เมื่อไม่มี
การปฏิบัติตามนโยบาย วิธีปฏิบัติ หรือระเบียบปฏิบัติ
ฝุายบริหารกาหนดเปูาหมายการดาเนินงานที่
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เป็นไปได้และไม่สร้างความกดดันให้แก่พนักงานในการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุตามเปูาหมายที่เป็นไปได้
ฝุายบริหารกาหนดสิ่งจูงใจที่ยุติธรรมและจาเป็น
เพื่อให้มั่นใจ พนักงานจะมีความซื่อสัตย์และถือปฏิบัติตาม
จริยธรรม
ฝุายบริหารดาเนินการโดยเร่งด่วนเมื่อมีสัญญาณแจ้งว่า
อาจมีปัญหาเรื่องความซื่อสัตย์และจริยธรรมของพนักงานเกิดขึ้น
1.3 ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร
มีการกาหนดระดับความรู้ ทักษะและความสามารถ
มีการจัดทาเอกสารคาบรรยายคุณลักษณะงานของแต่
ละ ตาแหน่งและเป็นปัจจุบัน
มีการระบุและแจ้งให้พนักงานทราบเกี่ยวกับความรู้
ทักษะ และความสามารถที่ต้องการสาหรับการปฏิบัติงาน
มีแผนการฝึกอบรมตามความต้องการของพนักงาน
ทั้งหมดอย่างเหมาะสม
การประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจากการ
ประเมินปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จของงาน และมีการระบุ
อย่างชัดเจน ในส่วนพนักงานมีผลการปฏิบัติงานดี และส่วนที่
ต้องมีการปรับปรุง
1.4 โครงสร้างองค์กร
มีการจัดโครงสร้างและสายงาน การบังคับบัญชาที่
ชัดเจนและเหมาะสมกับขนาดและลักษณะการดาเนินงานของ
หน่วยรับตรวจ
มีการประเมินผลโครงสร้างเป็นครั้งคราวและ
ปรับเปลี่ยนที่จาเป็นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการ
เปลี่ยนแปลง
มีการแสดงแผนภูมิการจัดองค์กรที่ถูกต้องและทันสมัย
ให้พนักงานทุกคนทราบ
1.5 การมอบอานาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ
มีการมอบหมายอานาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ให้กับบุคคลที่เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีการแจ้ง
ให้พนักงานทุกคนทราบ
ผู้บริหารมีวธิ ีการที่มีประสิทธิภาพในการติดตามผล
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1.6 ดาเนินงานที่มอบหมายนโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร
มีการกาหนดมาตรฐานหรือข้อกาหนดในการว่าจ้างบุคลากรที่
เหมาะสม โดยเน้นถึงการศึกษา ประสบการณ์ ความซื่อสัตย์
และมีจริยธรรม
มีการจัดปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่ และจัดฝึกอบรม
พนักงานทุกคนอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
การเลื่อนตาแหน่งและอัตราเงินเดือน และการโยกย้ายขึ้นอยู่
กับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้พิจารณารวมถึง
ความซื่อสัตย์และจริยธรรม
มีการลงโทษทางวินัยและแก้ไขปัญหา เมื่อมีการไม่ปฏิบัติตาม
นโยบายหรือข้อกาหนดด้านจริยธรรม
1.7 กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
มีคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ และมีการกากับดูแล การปฏิบัติงาน
ภายในองค์กรให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กาหนด
อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
มีผู้ตรวจสอบภายใน และมีการรายงานผลการตรวจสอบ
ภายในต่อหัวหน้าส่วนราชการ
1.8 อื่น ๆ (โปรดระบุ)
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
จุดที่ควรประเมิน
สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

ความเห็น/คาอธิบาย

ชื่อผู้ประเมิน........................................
ตาแหน่ง..............................................
วันที่........../...................../....................
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2. การประเมินความเสี่ยง
ก่อนการประเมินความเสี่ยงจะต้องสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์การดาเนินงานทั้งในระดับหน่วยรับตรวจ และระดับ
กิจกรรม (เช่น แผนงาน หรืองานที่ได้รับมอบหมาย)
วัตถุประสงค์ของการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในนี้
เพื่อทราบกระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ และการบริหาร
ความเสี่ยงว่า เหมาะสม เพียงพอ หรือไม่
2.1 วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ
มีการกาหนดวัตถุประสงค์และเปูาหมายการดาเนินงานของ
หน่วยงานอย่างชัดเจนและวัดผลได้
มีการเผยแพร่และชี้แจงให้บุคลากรทุกระดับทราบและ
เข้าใจ
ตรงกัน
2.2 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม
มีการกาหนดวัตถุประสงค์ของการดาเนินงานในระดับ
กิจกรรม และวัตถุประสงค์นี้สอดคล้องและสนับสนุน
วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ
วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมชัดเจน ปฏิบัติได้ และวัดผลได้
บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกาหนดและให้การ
ยอมรับ
2.3 การระบุปัจจัยเสี่ยง
ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความ
เสี่ยง
มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัย
ภายในและภายนอก เช่น การปรับลดบุคลากรการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ การเกิดภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลง
ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น
2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยง
มีการกาหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความสาคัญของ
ความเสี่ยง
มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสาคัญหรือผลกระทบ
ของความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยง
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2.5 การกาหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง
มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและ
กาหนด
วิธีการควบคุมเพื่อปูองกันหรือลดความเสี่ยง
มีการพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุนที่จะเกิดขึ้นจากการ
กาหนดวิธีการควบคุมเพื่อปูองกันหรือลดความเสี่ยง
มีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีการควบคุมเพื่อ
ปูองกันหรือลดความเสี่ยง
มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่กาหนดเพื่อ
ปูองกันหรือลดความเสี่ยง
2.6 อื่น ๆ (โปรดระบุ)
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

ความเห็น/คาอธิบาย

ชื่อผู้ประเมิน........................................
ตาแหน่ง..............................................
วันที.่ ........./...................../....................
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3. กิจกรรมการควบคุม
ในการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน ผู้ประเมินควร
พิจารณาว่า มีกิจกรรมการควบคุมที่สาคัญเหมาะสม เพียงพอและมี
ประสิทธิผลหรือไม่
3.1 กิจกรรมการควบคุมได้กาหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการ
ประเมินความเสี่ยง
3.2 บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการ
ควบคุม
3.3 มีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของผู้บริหาร
แต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร
3.4 มีมาตรการปูองกันและดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุมและเพียงพอ
3.5 มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สาคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความ
เสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น การอนุมัติ การบันทึกบัญชี และ
การดูแลรักษาทรัพย์สิน
3.6 มีข้อกาหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และบทลงโทษกรณีฝุาฝืนใน
เรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยอาศัยอานาจหน้าที่
3.7 มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การดาเนินงานขององค์กร
เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
3.8 อื่น ๆ (โปรดระบุ)
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
ชื่อผู้ประเมิน........................................
ตาแหน่ง..............................................
วันที่........../...................../....................
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จุดที่ควรประเมิน
4. สารสนเทศและการสื่อสาร
การดาเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน จะต้องมีสารสนเทศที่
เกี่ยวข้องและเชื่อถือได้ ผู้ประเมินควรพิจารณาความเหมาะสมของระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารต่อความต้องการของผู้ใช้และการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
4.1 จัดให้มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานสาหรับการบริหาร
และตัดสินใจของฝุายบริหาร
4.2 มีการจัดทาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินงานการเงิน
และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
ไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
4.3 มีการจัดเก็บข้อมูล / เอกสารประกอบการจ่ายเงินและการบันทึก
บัญชีไว้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นหมวดหมู่
4.4 มีการรายงานข้อมูลที่จาเป็นทั้งจากภายในและภายนอกให้
ผู้บริหารทุกระดับ
4.5 มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งจากภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ
เชื่อถือได้และทันกาล
4.6 มีการสื่อสารอย่างชัดเจนให้พนักงานทุกคนทราบและเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของตนเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ปัญหาและ
จุดอ่อนของการควบคุมภายในที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไข
4.7 มีกลไกหรือช่องทางให้พนักงานสามารถเสนอข้อคิดเห็น หรือ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดาเนินงานขององค์กร
4.8 มีการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอ อาทิรัฐสภา
ประชาชน สื่อมวลชน
4.9 อื่น ๆ (โปรดระบุ…………………………………………………………………)
สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ…………………………………………………………
ชื่อผู้ประเมิน........................................
ตาแหน่ง..............................................
วันที่........../...................../....................

ความเห็น/คาอธิบาย
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จุดที่ควรประเมิน
5. การติดตามประเมินผล
ผู้ประเมินควรพิจารณาความเหมาะสมของระบบการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรในอันจะช่วยให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
5.1 มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดาเนินงาน และรายงาน
ให้ผู้กากับดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่อง
และสม่าเสมอ
5.2 กรณีผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการดาเนินการ
แก้ไขอย่างทันกาล
5.3 มีการกาหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
5.4 มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการ
ควบคุมภายในที่กาหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
5.5 มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายใน และประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์
ขององค์กร ในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วย
ตนเองและ/หรือการประเมินการควบคุมย่างเป็นอิสระ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
5.6 มีการรายงานผลการประเมินผลและรายงายผลการ
ตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในโดยตรงต่อผู้กากับดูแล
และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ
5.7 มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการ
ประเมินผล และการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน
5.8 มีการกาหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กากับดูแลทันทีใน
กรณีที่มีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริต มีการไม่ปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีและมี
การกระทาอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยสาคัญ

ความเห็น/คาอธิบาย
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จุดที่ควรประเมิน
5.9 อื่น ๆ (โปรดระบุ)
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

ความเห็น/คาอธิบาย

ชื่อผู้ประเมิน........................................
ตาแหน่ง..............................................
วันที่........../...................../....................
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ภาคผนวก ข
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ตัวอย่างแบบสอบถามการควบคุมภายในและคาแนะนาการใช้แบบสอบถาม
………………………
วัตถุประสงค์
แบบสอบถามการควบคุมภายในนี้จัดทาขึ้นเพื่อให้ทราบความเสี่ยงทั่วไปที่มีผลกระทบต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน และใช้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายใน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป
แบบสอบถาม
แบบสอบถามมี 4 ชุด คือ
ชุดที่ 1 แบบสอบถามด้านการบริหาร สาหรับสอบถามผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านบริหาร
ซึ่งมีความคุ้นเคยกับการบริหารงานของหน่วยงาน
ชุด ที่ 2 แบบสอบถามด้ า นการเงิ น การบัญชี ส าหรับ สอบถามผู้ บริห ารและเจ้า หน้า ที่
ผู้รับผิดชอบด้านการเงินการบัญชี
ชุดที่ 3 แบบสอบถามด้านการการจัดซื้อจัดจ้าง สาหรับสอบถามผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ชุดที่ 4 แบบสอบถามด้านทรัพยากรบุคคลและสารสนเทศ สาหรับสอบถามผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านบุคลากร และศูนย์เทคโนโลยี
แบบสอบถามทั้ง 4 ชุด เป็นเพียงตัวอย่าง ผู้ใช้สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ตามความเหมาะสม
การใช้แบบสอบถาม
1. ผู้ประเมินเป็นผู้ถามตามแบบสอบถาม ถ้ามีการปฏิบัติตามคาถามแสดงถึงการควบคุม
ภายในที่ดีให้กรอกเครื่องหมาย “/ “ ในช่อง “มี/ใช่” ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามที่ถามให้กรอก
เครื่องหมาย “ x“ ในช่อง
“ไม่มี/ไม่ใช่” ถ้าไม่มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องที่ถามให้กรอกใน
ช่อง “ไม่มี / ไม่ใช่“ โดยใช้อักษร NA ซึ่งย่อมาจาก Not Applicable และหมายเหตุว่า ไม่มี
เรื่องที่เกี่ยวกับคาถาม
2. คาตอบว่า “ไม่มี/ไม่ใช่” หมายถึง มิได้ปฏิบัติตามคาถาม แสดงถึงจุดอ่อนของระบบ
การควบคุมภายใน ผู้ประเมินควรทดสอบและหาสาเหตุ และพิจารณาว่ามีการควบคุมอื่นทดแทน
หรือไม่
จากคาตอบที่ได้รั บ ผู้ สอบถามหรือผู้ประเมินควรสังเกตการณ์การปฏิบัติงานจริง การ
วิเคราะห์เอกสารหลักฐาน หรือคาตอบของผู้ที่มีความรู้ในเรื่องที่ถามและเชื่อถือได้ เพื่อสรุปคาตอบ
และอธิบายวิธีปฏิบัติในแต่ละข้อของคาถามในช่อง “คาอธิบาย/คาตอบ” เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
ที่จะนามาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
3. จากข้อมูลในช่อง “คาอธิบาย/คาตอบ” จะนามาพิจารณาประเมินความเพียงพอของ
ระบบการ ควบคุมภายในของแต่ละด้านและแต่ละเรื่องในด้านนั้น ๆ
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ตัวอย่างแบบสอบถามการควบคุมภายใน
ชุดที่ 1
ด้านการบริหาร
ผู้ที่จะตอบแบบสอบถามด้านนี้ได้ดีที่สุด คือ ผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านการบริหาร
ของหน่วยรับตรวจการสรุปคาถามคาตอบในช่อง “คาอธิบาย/คาตอบ” จะนาข้อมูลจากการ
สังเกตการณ์การปฏิบัติงาน การวิเคราะห์เอกสารหลักฐาน และการสัมภาษณ์ผู้มีความรู้ในเรื่องที่
สอบถาม
แบบสอบถามด้านการบริหาร ประกอบด้วยเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1. ภารกิจ
1.1 วัตถุประสงค์หลัก
1.2 การวางแผน
1.3 การติดตามผล
2. กระบวนการปฏิบัติงาน
2.1 ประสิทธิผล
2.2 ประสิทธิภาพ
3. การใช้ทรัพยากร
3.1 การจัดสรรทรัพยากร
3.2 ประสิทธิผลของการใช้ทรัพยากร
4. สภาพแวดล้อมของการดาเนินงาน
4.1 กากรปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับ
4.2 ความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการดาเนินงาน
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ตัวอย่างแบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านการบริหาร
คาถาม
มี/ใช่ ไม่มี/ไม่ใช่ คาอธิบาย/คาตอบ
1. ภารกิจ
1.1 วัตถุประสงค์หลัก
หน่วยรับตรวจมีการกาหนดภารกิจเป็น
ลายลักษณ์ อักษร
ภารกิจที่กาหนดมีความชัดเจน
กะทัดรัด และ เข้าใจ ง่าย สอดคล้องกับภารกิจของ
องค์กรที่กากับดูแล
(อาทิ กระทรวง ทบวง กรม จังหวัด)
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
หรือไม่
มีการประกาศให้บุคลากรของหน่วยรับ
ตรวจทุกคนทราบภารกิจขององค์กรหรือไม่
ฝุายบริหารมีการกาหนดวัตถุประสงค์
และเปูาหมายการดาเนินงานของหน่วยรับตรวจ
หรือไม่
วัตถุประสงค์และเปูาหมายการ
ดาเนินงานที่กาหนดสอดคล้องกับภารกิจ และ
สามารถวัดผลสาเร็จได้
หรือไม่
วัตถุประสงค์การดาเนินงานมีการแบ่ง
ออกเป็นวัตถุประสงค์ย่อยในระดับกิจกรรม หรือส่วน
งานย่อยหรือไม่
มีการกาหนดวิธีการ เพื่อให้บุคลากร
เข้าใจในงานที่ปฏิบัติว่าจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของการดาเนินงานของส่วนงานย่อย ที่เขาปฏิบัติงาน
และบรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจขององค์กรหรือไม่
1.2 การวางแผน
ฝุายบริหารมีการจัดทาแผน เพื่อให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายการดาเนินงานที่
กาหนดหรือไม่
แผนที่จัดทามีการกาหนดวัตถุประสงค์
เปูาหมาย วิธีการดาเนินงาน งบประมาณอัตรากาลัง
และระยะเวลาดาเนินงานไว้อย่างชัดเจนหรือไม่ มี
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คาถาม
การสื่อสารให้กับ บุคลากรที่รับผิดชอบการ
ปฏิบัติตามแผนทราบหรือไม่
มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในการดาเนินการตามแผนให้แก่เจ้าหน้าที่หรือไม่
1.3 การติดตามประเมินผล
มีการประเมินความคืบหน้าของการ
บรรลุวัตถุประสงค์การดาเนินงานขององค์กร เป็น
ครั้งคราวหรือไม่ อย่างไร
มีการประเมินความคืบหน้าได้รวมการ
เปรียบเทียบผลการใช้จ่ายเงินจริงกับงบประมาณและ
สาเหตุของความแตกต่างของจานวนเงินที่ใช้จ่ายเงิน
จริงกับงบประมาณหรือไม่
การประเมินความคืบหน้ามีการ
ดาเนินการในช่วงเวลาและความถี่ที่เหมาะสมหรือไม่
มีการแจ้งผลการประเมินให้บุคลากรที่
รับผิดชอบทราบ และแก้ไขปรับปรุงการดาเนินงาน
หรือไม่
บุคลากรที่รับผิดชอบได้ร้องขอให้มีการ
ทบทวนหรือปรับปรุงวัตถุประสงค์การดาเนินงาน
แผนและกระบวนการดาเนินงานหรือไม่
2. กระบวนการปฏิบัติงาน
2.1 ประสิทธิผล
กระบวนการปฏิบัติงานที่สาคัญในการ
ดาเนินงานตามภารกิจได้รับการพิจารณา และ
กาหนดโดยฝุายบริหารหรือไม่
ฝุายบริหารมีการติดตามผลเกี่ยวกับ
ประสิทธิผลของกระบวนการปฏิบัติงานหรือไม่
ในช่อง 2 – 3 ปี ที่ผ่านมามีการ
ประเมินผลการดาเนินงานในระดับผลผลิต (Output)
หรือผลลัพธ์ (Outcome) ขององค์กรว่าบรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเปูาหมายที่กาหนดหรือไม่

มี/ใช่

ไม่มี/ไม่ใช่ คาอธิบาย/คาตอบ
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ข้อเสนอแนะจากมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิผลของการดาเนินงาน ได้มีการนาไปปฏิบัติ
และจัดทาเป็นเอกสารในรูปแบบที่สามารถแก้ไข
ปรับปรุงได้ง่าย และเป็นปัจจุบันหรือไม่
2.2 ประสิทธิภาพ
มีการคานวณและเปรียบเทียบต้นทุน
ของบการดาเนินงานกับผลผลิตหรือผลลัพธ์ว่ามี
ประสิทธิภาพหรือไม่
มีการเปรียบเทียบประสิทธิภาพดังกล่าว
กับองค์กรอื่นที่มีลักษณะการดาเนินงานเช่นเดียวกัน
หรือไม่
ข้อเสนอแนะได้นามาปรับปรุงแก้ไขทัน
ต่อเหตุการณ์และมีการดาเนินงานอย่าเหมาะสมหรือไม่
3. การใช้ทรัพยากร
3.1 การจัดสรรทรัพยากร
ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในองค์กรได้รับการ
จัดสรรให้กับกระบวนการดาเนินงานทั้งหมดหรือไม่
ทรัพยากรที่มีการใช้ประโยชน์น้อยได้รับ
การแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือไม่
มีการจัดลาดับความสาคัญของ
วัตถุประสงค์การดาเนินงานหรือไม่
การจัดสรรทรัพยากร ได้ถือปฏิบัติอย่าง
สม่าเสมอ เพื่อให้องค์กรบรรลุผลที่ดีที่สุดในด้าน
ประสิทธิผลกับประสิทธิภาพหรือไม่
3.2 ประสิทธิผลของการใช้ทรัพยากร
คุณลักษณะเฉพาะตาแหน่ง ของตาแหน่งที่
สาคัญ
มีการกาหนดหน้าที่ไว้ชัดเจนและปฏิบัติงานตามที่
กาหนดหรือไม่
มีคู่มือแสดงการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือระบบ
สารสนเทศ และการบริหารเงินงบประมาณหรือไม่
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มีการกาหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ
จัดสรรทรัพยากรแต่ละประเภท เพื่อสนับสนุนการ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการดาเนินงานหรือไม่
กรณีการดาเนินงานต่ากว่าระดับที่
กาหนดมีการปฏิบัติที่เหมาะสม เพื่อปรับปรุงการ
ดาเนินงานหรือไม่
บุคลากรยอมรับมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ที่กาหนดว่าจะต้องปฏิบัติได้ในระดับที่กาหนดหรือสูง
กว่าหรือไม่
มีแผนการฝึกอบรมที่เพียงพอสาหรับ
บุคลากรในการฝึกฝนทักษะและความสามารถที่จาเป็น
ต่อการปฏิบัติงานหรือไม่
มีแผนการจูงใจให้บุคลากรพัฒนาทักษะ
และความสามารถของตนเองหรือไม่
4. สภาพแวดล้อมของการดาเนินงาน
4.1 การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับ
มีการระบุกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
และมาตรฐานที่สาคัญและจาเป็นต่อการดาเนินงาน
หรือไม่
มีการกาหนดวิธีการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่กาหนดหรือไม่
มีกลไกการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานหรือไม่
4.2 ความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการ
ดาเนินงาน
มีการระบุปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบที่มี
นัยสาคัญ ต่อการดาเนินงานในอนาคตขององค์กร
หรือไม่ (เช่น แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ
ด้านเทคโนโลยี และการออกกฎระเบียบใหม่ ๆ )
มีการติดตามผลและวางแผนปูองกันหรือ
ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกหรือไม่
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สรุป : การควบคุมด้านการบริหาร
(จากข้อ 1 – 4 มีการควบคุมที่เพียงพอหรือไม่ เพื่อให้ความมั่นใจว่า การดาเนินงานด้าน
การบริหารเป็นไปตามภารกิจ กระบวนการปฏิบัติงานและการใช้ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมของ
การดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่)
ชื่อผู้ประเมิน.......................................................
ตาแหน่ง.............................................................
วันที่...................................................................

235

ตัวอย่างแบบสอบถามด้านการเงิน
ชุดที่ 2
ด้านการเงินการบัญชี
แบบสอบถามนี้จะช่วยให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ ความน่าเชื่อถือของข้อมูลการเงิน
และรายงานการเงินผู้ที่สามารถตอบแบบสอบถามชุดที่ 2 ได้ดีที่สุด คือ ผู้บริหารระดับกลาง หรือ
กลุ่มผู้บริหารจัดการที่คุ้นเคยกับการดาเนินงานด้านการเงินของหน่วยรับตรวจ
แบบสอบถามด้านการเงิน ประกอบด้วย
1. เงินสดและเงินฝากธนาคาร
1.1 การรับเงิน
1.2 การเบิกจ่ายเงิน
1.3 เงินสดในมือ
1.4 การนาเงินส่งคลัง
1.5 การบันทึกบัญชี
1.6 เงินทดรอง
2. ทรัพย์สิน
2.1 ความเหมาะสมของการใช้
2.2 การดูแลรักษาทรัพย์สิน
2.3 การบัญชีทรัพย์สิน
3. รายงานการเงิน
3.1 ข้อมูลการเงิน
3.2 รายงานการเงิน
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ตัวอย่างแบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านการเงิน
คาถาม
มี/ใช่
ไม่มี/
ไม่ใช่
1. เงินสดและเงินฝากธนาคาร
1.1 การรับเงิน
มีการแบ่งแยกหน้าที่ด้านการรับเงิน มิให้
บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบมากกว่าหนึ่งลักษณะ
งานต่อไปนี้
- การอนุมัติการรับเงินสด
- การเก็บรักษาเงินสด
- การบันทึกบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร
- การกระทบยอดเงินสดและเงินฝาก
ธนาคาร
มีการกาหนดแนวทางปฏิบัติในการรับส่งเงิน
ระหว่างบุคคลและหน่วยงานเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่
การรับส่งเงินมีเอกสารหลักฐานสนับสนุน
ครบถ้วนและถูกต้องหรือไม่
การรับเงินโดยการโอนผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์มีการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุ
ชื่อผู้จ่ายเงิน
และจานวนเงิน และวัตถุประสงค์การจ่ายหรือไม่
มีการกาหนดข้อห้ามมิให้นาเช็คที่รับไปขึ้นเงิน
สดหรือไม่
มีการบันทึกบัญชีแยกรายการรับที่เป็นเงินสด
กับรับเป็นเช็คหรือไม่
มีการกาหนดให้ผู้ชาระด้วยเช็คธนาคารระบุสั่ง
จ่ายในนามหน่วยรับตรวจและขีดคร่อมเช็ดหรือไม่ อย่างไร
มีการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของ
เช็คก่อนรับหรือไม่
เงินสดที่ได้รับมีการบันทึกบัญชีภายในวันท
ได้รับเงิน นั้นหรือไม่
มีการออกใบเสร็จรับเงินสาหรับการรับเงินทุก
ครั้งหรือไม่

คาอธิบาย/คาตอบ
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ใบเสร็จรับเงินมีการพิมพ์หมายเลขกากับและ
ใบเสร็จรับเงินเรียงกันไปทุกฉบับหรือไม่
มีการจัดทาทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินหรือไม่
มีการสรุปยอดเงินที่ได้รับทุกวันเมื่อสิ้นเวลารับเงิน
หรือไม่
มีการตรวจสอบจานวนเงินที่รับกับหลักฐานการ
รับและรายการที่บันทึกไว้ในบัญชีทุกสิ้นวันหรือไม่
1.2 การเบิกจ่ายเงิน
มีการแบ่งแยกหน้าที่ด้านการเบิกจ่ายเงินมิให้
บุคคลใด บุคคลหนึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบมากกว่าหนึ่ง
ลักษณะงาน ต่อไปนี้
- การอนุมัติการจ่ายเงินสดและเงินฝาก
ธนาคาร
- การเก็บรักษาเงินสด
- การบันทึกบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร
- การกระทบยอดเงินสดและเงินฝาก
ธนาคาร
มีการกาหนดระเบียบเกี่ยวกับการอนุมัติเบิก
จ่ายเงินอย่างชัดเจนหรือไม่
การเบิกจ่ายเงินมีใบสาคัญหรือเอกสารหลักฐาน
ประกอบที่มีการอนุมัติอย่างถูกต้องหรือไม่
มีการตรวจสอบรายการจ่ายเงินที่บันทึกไว้ในบัญชี
กับหลักฐานการจ่ายทุกสิ้นวันหรือไม่
มีการกาหนดวงเงินและผู้มีอานาจอนุมัติการ
จ่ายเงินหรือไม่
มีมาตรการปูองกันและเก็บรักษาสมุดเช็คธนาคาร
ที่ยังไม่ได้ใช้และตรายางชื่อผู้มีอานาจลงนามหรือไม่
มีการกาหนดให้ผู้มีอานาจมากกว่าหนึ่งคน
ร่วมกันลงนามในเช็คที่สั่งจ่ายหรือไม่
มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการ
เบิกจ่ายก่อนการลงนามในเช็คสั่งจ่ายหรือไม่
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เช็คที่ลงนามแล้วมีการส่งให้เจ้าหน้าที่อื่นที่
มิใช่เป็นผู้จัดเตรียมเช็ค เพื่อชาระให้แก่เจ้าหนี้หรือไม่
มีการกาหนดให้การจ่ายเงินโดยการโอนผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วน
ราชการหรือไม่
1.3 เงินสดในมือ
มีการเก็บรักษาเงินสดไว้อย่างปลอดภัยหรือไม่
มีการนาเงินสดที่ได้รับ ฝากธนาคารภายในวันที่
ได้รับเงิน หรือ วันทาการถัดไปหรือไม่
การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นไปตามระเบียบ
ที่กาหนด และได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการหรือไม่
บัญชีเงินฝากธนาคารเปิดในนามของหน่วยรับ
ตรวจหรือไม่
มีการตรวจรับเงินสดคงเหลือเป็นครั้งคราว
หรือไม่
1.4 การนาเงินส่งคลัง
มีการนาเงินส่งคลังโดยวิธีการที่ปลอดภัยและ
ภายใน ระยะเวลาตามที่กฎหมายกาหนดหรือไม่
การนาเงินส่งคลังมีการสอบยันความถูกต้อง
ระหว่าง ผู้ส่งกับผู้รับหรือไม่
1.5 การบันทึกบัญชี
มีการบันทึกเงินที่ได้รับในบัญชีเงินสดภายในวันที่
ได้รับเงินนั้น หรือวันทาการถัดไป
มีการบันทึกเงินที่นาฝากธนาคารในบัญชีเงิน
ฝากธนาคารภายในวันที่นาฝากหรือไม่
มีการกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกสิ้นเดือน
หรือไม่
มีการบันทึกเงินการจ่ายเงินในบัญชีเงินสด
หรือบัญชีเงินฝากธนาคารในวันที่จ่ายเงินนั้นหรือไม่
มีการบันทึกเงินบัญชีเงินฝากคลังทันทีที่มีการ
นาส่งคลังหรือไม่
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1.6 เงินทดรอง
การเก็บรักษาเงินทดรองคงเหลือเป็นไป
ตาม
ระเบียบที่กาหนดหรือไม่
มีการกาหนดวิธีปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินทด
รองไว้อย่างชัดเจนหรือไม่
การเบิกชดใช้เงินทดรองเป็นไปตามค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่
บัญชีเงินฝากธนาคารเปิดในนามของหน่วยรับ
ตรวจหรือไม่
มีการตรวจนับเงินทดรองคงเหลือเป็น
ครั้งคราวหรือไม่
มีการกระทบยอดเงินทดรองทุกสิ้นเดือน
หรือไม่
มีการติดตามผลเพื่อค้นหาและ
ดาเนินการยกเลิกเงินทดรองที่ไม่เคลื่อนไหวหรือไม่
สรุป : การควบคุมเงินสดและเงินฝากธนาคาร
(จากข้อ 1.1 – 1.6 มีการควบคุมเพียงพอหรือไม่ เพื่อให้ความมั่นใจว่าการรับ
จ่ายเงินสดและเงินฝากธนาคาร เงินทดรองเป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามระเบียบที่กาหนด บันทึก
บัญชีถูกต้องครบถ้วนและสม่าเสมอหรือไม่

ชื่อผู้ประเมิน.......................................................
ตาแหน่ง.............................................................
วันที่...................................................................
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2. ทรัพย์สิน
2.1 ความเหมาะสมของการใช้
มีการแบ่งแยกหน้าที่มิให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบมากกว่าหนึ่งลักษณะงานต่อไป
- การอนุมัติซื้อ โอน หรือจาหน่าย
ทรัพย์สิน
- การใช้ทรัพย์สิน
- การบันทึกบัญชีทรัพย์สิน
- การแก้ไขและกระทบยอดคงเหลือของ
ทรัพย์สิน
การซื้อและเช่าทรัพย์สินเป็นไปตาม
ระเบียบที่กาหนดหรือไม่
มีการกาหนดวัตถุประสงค์ของการใช้ทรัพย์สิน
ไว้อย่างชัดเจนหรือไม่
การใช้ทรัพย์สินที่มีความสาคัญหรือมูลค่าสูงได้
มีการกาหนดให้เฉพาะผู้ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่จะใช้ได้
มีการฝึกอบรมวิธีการใช้ที่ถูกต้องให้แก่ผู้ใช้
ทรัพย์สินหรือไม่
2.2 การดูแลรักษาทรัพย์สิน
มีการกาหนดมาตรการปูองกันและรักษา
ทรัพย์สินที่สาคัญ หรือมีมูลค่าสูงมิให้สูญหายหรือ
เสียหายหรือไม่
มีการติดตามหรือเขียนหมายเลขรหัสหรือ
หมายเลข ครุภัณฑ์ไว้ที่ทรัพย์สินทุกรายการหรือไม่
มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษา
ทรัพย์สินหรือไม่
มีการบารุงรักษาทรัพย์สินตามระยะเวลาที่
กาหนดหรือไม่
มีการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารการประกัน
ทรัพย์สินไว้อย่างเหมาะสมหรือไม่
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2.3 การบันทึกทรัพย์สิน
บัญชีหรือทะเบียนทรัพย์สินมีรายละเอียด
หมายเลข รหัส รายการ สถานที่ใช้ หรือสถานที่เก็บ
รักษา และราคาทุกสิ้นปีหรือไม่ มีการตรวจนับ
ทรัพย์สินประจาปีหรือไม่
มีการจัดทารายงานผลการตรวจนับทรัพย์สิน
เปรียบเทียบอดจากกการตรวจนับกับทะเบียนคุมและ/
หรือบัญชีทรัพย์สินหรือไม่
สรุป : การควบคุมเงินทรัพย์สิน
(จากข้อ 2.1 – 2.3 มีการควบคุมเพียงพอหรือไม่ เพื่อให้ความมั่นใจว่าทรัพย์สิน
ทั้งหมดมีอยู่ครบถ้วน และได้รับการดูแลรักษา รวมทั้งบันทึกบัญชีอย่างถูกต้องครบและครบถ้วน
หรือไม่)

ชื่อผู้ประเมิน.......................................................
ตาแหน่ง.............................................................
วันที่...................................................................
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3. รายงานการเงิน
3.1 ข้อมูลการเงิน
บัญชีแยกประเภทมีการบันทึกรายการ
ถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่
สามารถติดตามตรวจสอบรายการจาก
เอกสารประกอบรายการ หรือเอกสารเบื้องต้นไปยัง
บัญชีแยกประเภทหรือไม่
มีการกระทบยอดบัญชีย่อยกับบัญชีคุมหรือ
บัญชีแยกประเภทมีบัญชีย่อย หรือรายละเอียด
ประกอบหรือไม่
นโยบายการบัญชีเป็นไปตามกฎหมายหรือ
ระเบียบหลักเกณฑ์ที่กาหนดหรือไม่
มีการสอบทานหรือตรวจสอบการบันทึกบัญชี
เป็นครั้งคราวหรือไม่
มีการฝึกอบรมอย่างเพียงพอให้แก่เจ้าหน้าที่
การเงินและการบัญชีหรือไม่
3.2 รายงานการเงิน
รายงานทางการเงินจัดทาขึ้นตามระยะเวลา
ทีก่ าหนดหรือไม่
มีการสอบทานและให้ความเห็นชอบรายงาน
ทาง การเงินโดยผู้มีอานาจหรือไม่
มีการประเมินประโยชน์จากรายงานการเงิน
เป็นครั้งคราวหรือไม่
สรุป : การควบคุมรายงานทางการเงิน
(จากข้อ 3.1 – 3.2 มีการควบคุมเพียงพอหรือไม่ เพื่อให้ความมั่นใจว่าข้อมูลใน
รายงานการเงินที่จัดทามีความถูกต้อง เชื่อถือได้และมีประโยชน์หรือไม่
ชื่อผู้ประเมิน.......................................................
ตาแหน่ง.............................................................
วันที่...................................................................
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ตัวอย่างแบบสอบถามการควบคุมภายใน
ชุดที่ 3
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบสอบถามนี้เหมาะสาหรับผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นผู้บริหารระดับกลางหรือกลุ่ม
ผู้บริหารซึ่งคุ้นเคยเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทาสัญญาจ้างของหน่วยงาน
ข้อสรุปคาตอบจะต้องมาจากการสังเกตการณ์ การวิเคราะห์ และถ้อยคาของผู้มีความรู้ใน
เรื่องนี้และเป็นผู้ที่น่าเชื่อถือ
แบบสอบถามการควบคุมในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
การบริหารพัสดุ
1. เรื่องทั่วไป
2. การกาหนดความต้องการ
3. การจัดหา
4. การตรวจรับและการชาระเงิน
5. การควบคุมและการแจกจ่าย
6. การบารุงรักษา
7. การจาหน่ายพัสดุ
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การบริหารพัสดุ
1. เรื่องทั่วไป
มีการแบ่งแยกหน้าที่มิให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบมากกว่าหนึ่งลักษณะงานต่อไปนี้
- การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
- การจัดซื้อจัดจ้าง
- การตรวจรับสินค้า/จัดจ้าง
- การอนุมัติเบิกจ่ายเงิน
- การบันทึกบัญชีและทะเบียน
มีระเบียบจัดซื้อที่ครอบคลุมถึงเรื่องต่อไปนี้
(กรณี
มิได้ใช้ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ)
- นโยบายการจัดซื้อ เช่น ซื้อจากผู้ขาย
หรือผู้ผลิตโดยตรง
- วิธีการคัดเลือก
- ขั้นตอนการจัดหา
- การทาสัญญา
มีระบบการตรวจสอบเพื่อให้ความมั่นใจว่ามี
การปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่กาหนด
2. การกาหนดความต้องการ
มีระเบียบหรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกาหนด
ความต้องการพัสดุหรือไม่
ผู้ใช้พัสดุ เป็นผู้กาหนดความต้องการพัสดุ
หรือไม่
การแจ้งความต้องการพัสดุหรือขอให้จัดหาได้
ระบุรายการหรือประเภทพัสดุ ปริมาณพัสดุ
กาหนดเวลาต้องการอย่างละเอียดและชัดเจนหรือไม่
มีการกาหนดระยะเวลา การแจ้งความต้องการ
พัสดุหรือขอให้จัดหาไว้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ
สาหรับการจัดหา เพื่อปูองกันการจัดหาโดยวิธีพิเศษ
โดยอ้างความเร่งด่วนหรือไม่
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3. การจัดหา
มีการจัดหาพัสดุตามที่แจ้งความต้องการไว้
หรือไม่
กาหนดระยะเวลาการดาเนินการจัดหาในแต่ละ
วิธีไว้เหมาะสมและทันกับความต้องการหรือไม่
มีการจัดทาทะเบียนประวัติผู้ขายรวมทั้งสถิติ
ราคาและปริมาณไว้หรือไม่
จัดให้มีการหมุนเวียนเจ้าหน้าที่จัดหาหรือไม่
จัดทาราคากลางเพื่อใช้เปรียบเทียบกับราคา
เสนอขายหรือไม่
มีการเปรียบเทียบราคาซื้อครั้งล่าสุดและ/หรือ
ราคาจากผู้ขายหลายแห่ง เพื่อให้ได้ราคาที่ดีที่สุดหรือไม่
มีการจัดหากระทาโดยหน่วยจัดหา หรือ
พนักงานจัดหา ตามใบแจ้งความต้องการพัสดุหรือใบ
อนุมัติจัดหาที่ได้รับอนุมัติแล้หรือไม่
กาหนดอานาจอนุมัติ โดยพิจารณาจาก
มูลค่าของพัสดุหรือบริการ เพื่อความคล่องตัวและรัดกุม
ในการปฏิบัติหรือไม่
มีการจัดทาใบสั่งซื้อและสาเนาให้ผู้เกี่ยวข้อง
คือผู้ตรวจรับของ ผู้แจ้งจัดหา บัญชี หรือการเงิน ฯลฯ
หรือไม่
กาหนดหลักเกณฑ์ในการจัดทาสัญญาชัดเจนและ
รัดกุมหรือไม่
กาหนดรูปแบบสัญญาที่เป็นมาตรฐานหรือไม่
ใบสั่งซื้อจัดทาโดยเรียงลาดับหมายเลขไว้
ล่วงหน้าและมีการอนุมัติการสั่งซื้อหรือไม่
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4. การตรวจรับและการชาระเงิน
มีการกาหนดผู้มีอานาจในการตรวจรับ
หรือไม่
พัสดุที่สาคัญหรือมูลค่าสูง ตรวจรับโดย
คณะกรรมการตรวจรับ หรือพัสดุที่มีคุณภาพพิเศษ
ตรวจรับโดยผู้ชานาญในเรื่องนั้นโดยเฉพาะหรือไม่
ตรวจนับจานวน และชนิดของพัสดุที่ได้รับ
กับใบสั่งซื้อหรือใบส่งของพร้อมลงนามผู้ตรวจรับอย่าง
น้อย 2 คน ร่วมกันหรือไม่
ทดสอบคุณภาพตามข้อกาหนดในใบสั่งซื้อ
หรือ
สัญญาซื้อหรือไม่
มีการบันทึกบัญชีอย่างทันกาลและได้รับ
การอนุมัติถูกต้องหรือไม่
มีการติดตามกับผู้ขายสาหรับสินค้าที่
ชารุดเสียหาย และได้รับไม่ครบหรือไม่
เมื่อมีการคืนสินค้า มีเอกสารลดหนี้จาก
ผู้ขายหรือไม่
มีการอนุมัติการชาระหนี้หรือไม่
มีการกาหนดหน่วยงานที่ทาหน้าที่ในการ
ตรวจจ่ายชาระหนี้หรือไม่
ใบสาคัญที่จ่ายเงินแล้วจะต้องมีการทา
เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์เพื่อปูองกันการจ่ายซ้า
หรือไม่
มีหลักฐานที่แสดงว่าได้มีการตรวจสอบใบ
ส่งของกับใบสั่งซื้อในเรื่องปริมาร ราคา ค่าขนสง
ส่วนลด(ถ้ามี) เป็นไปตามข้อตกลงหรือไม่
5. การควบคุมและการแจกจ่าย
มีการจัดทาบัญชี/ทะเบียนรับ – จ่ายพัสดุ
แยกเป็น ประเภทและมีหลักฐานประกอบทุกรายการ
หรือไม่
มีการตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิก
และลงบัญชี/ทะเบียนทุกครั้งทีมีการจ่ายพัสดุหรือไม่

มี/ใช่
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การเบิกจ่ายพัสดุได้รับอนุมัติจากหัวหน้า
หน่วยพัสดุที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สั่งจ่ายพัสดุหรือไม่
มีการเก็บใบเบิกจ่ายพัสดุไว้เป็นหลักฐานเพื่อ
นามาสอบยันความถูกต้องของพัสดุคงเหลือกับบัญชี/
ทะเบียนหรือไม่
มีกรรมการ ซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุ
ตรวจสอบการรับ/จ่ายพัสดุคงเหลือประจาปีว่าถูกต้อง
ครบถ้วนตรงตามบัญชี/ทะเบียน หรือไม่ มีการจัดทา
รายงานผลการตรวจสอบการรับ – จ่ายพัสดุคงเหลือ
ประจาปีหรือไม่
กรณีพัสดุชารุด เสื่อมสภาพ สูญหายหรือ
หมดความจาเป็นต้องใช้งาน มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง และดาเนินการตาม
ระเบียบหรือไม่
กรณีพัสดุสูญหายหรือเสีย ใช้การไม่ได้
โดยไม่ทราบสาเหตุ มีการสอบสวนหาตัวผู้รับผิดทาง
แพ่งและติดตามเรียกคืนไหมทดแทนหรือไม่
มีการให้หมายเลขทะเบียนพัสดุหรือไม่
สถานที่จัดเก็บพัสดุ มีการแต่งตั้งเวรยาม
รักษาความปลอดภัยหรือไม่
สถานที่จัดเก็บพัสดุ มีการประกันภัยไว้
หรือไม่
มีสถานที่จัดเก็บพัสดุเพียงพอหรือไม่
6. การบารุงรักษา
มีการจัดทาแผนการบารุงรักษาพัสดุหรือไม่
มีการจัดทารายงานผลการบารุงรักษาเป็นไป
ตามแผนหรือไม่
มีการจัดฝึกอบรมหรือมีคู่มือหรือมีคู่มือ
การบารุงรักษาให้แก่ผู้ใช้พัสดุหรือไม่
มีการพิจารณาข้อเปรียบเทียบการ
บารุงรักษา
ระหว่างการดาเนินงานเองและการจ้างหน่วยงาน
ภายนอกหรือไม่
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คาถาม

มี/ใช่

ไม่มี/
ไม่ใช่

คาอธิบาย/คาตอบ

7.

การจาหน่ายพัสดุ
มีรายงานพัสดุที่หมดความจาเป็นหรือหากใช้
ต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก และพัสดุที่สูญหาย
ต่อผู้มีอานาจเพื่อพิจารณาให้จาหน่ายพัสดุหรือไม่
มีการจัดทารายงานการจาหน่ายพัสดุออกจาก
บัญชีหรือไม่

สรุป : การควบคุมการบริหารพัสดุ
(จากข้อ 1 – 7 มีการควบคุมเพียงพอหรือไม่ เพื่อให้ความมั่นใจว่าการบริหาร
พัสดุเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพและประหยัดหรือไม่

ชื่อผู้ประเมิน.......................................................
ตาแหน่ง.............................................................
วันที่...................................................................
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ตัวอย่างแบบสอบถามการควบคุมภายใน
ชุดที่ 4
ด้านทรัพยากรบุคคลและสารสนเทศ
แบบสอบถามนี้ เหมาะสาหรับผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นผู้บริหารระดับผู้จัดการ
หรือกลุ่มผู้บริหารซึ่งคุ้นเคยเกี่ยวกับการบริหารบุคลากร ระบบสารสนเทศและการบริหารพัสดุของ
หน่วยรับตรวจ ข้อสรุปคาตอบจะต้องมาจากการสังเกตการณ์ การวิเคราะห์ และการสัมภาษณ์ผู้มี
ความรู้ในเรื่องนี้
แบบสอบถามด้านทรัพยากรบุคคลและสารสนเทศ ประกอบด้วย
1. การบริหารบุคลากร
1.1 การสรรหา
1.2 ค่าตอบแทน
1.3 หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.4 การฝึกอบรม
1.5 การปฏิบัติงานของบุคลากร
1.6 การสื่อสาร
2. ระบบสารสนเทศ
2.1 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
2.2 การปูองกันดูแลรักษาสารสนเทศ
2.3 ประโยชน์ของสารสนเทศ
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ตัวอย่างแบบสอบถามการควบคุมภายใน
ชุดที่ 4 ด้านทรัพยากรบุคคลและสารสนเทศ
คาถาม
มี/ใช่ ไม่มี/ไม่ใช่ คาอธิบาย/คาตอบ
1. การบริหารบุคลากร
1.1 การสรรหา
ฝุายบริหารมีการกาหนดทักษะและ
ความสามารถที่จาเป็นของตาแหน่งงานสาคัญไว้อย่าง
ชัดเจนหรือไม่
การสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุ
แต่งตั้งมีการทดสอบทักษะและความสามารถตามที่
กาหนดไว้ของแต่ละตาแหน่งงานหรือไม่
มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างทั่วถึงในการรับ
สมัครบุคลากรหรือไม่
มีการกาหนดกระบวนการคัดเลือก เพื่อให้
ได้บุคลากรที่เหมาะสมกับตาแหน่งงานที่สุดหรือไม่
1.2 ค่าตอบแทน
มีการจัดทาแนวทางการปฏิบัติเรื่อง
ค่าตอบแทนหรือไม่
มีการบันทึกเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรและ
มีหัวหน้า งานลงนามรับรองใบลงเวลาหรือไม่
การเลื่อนขั้นเงินเดือนมีการพิจารณาอนุมัติ
และจัดทา เป็นลายลักษณ์อักษร
1.3 หน้าที่ความรับผิดชอบ
มีการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ
บุคลากรแต่ละคนเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์
การดาเนินงานหรือไม่
การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญเกี่ยวกับการ
มอบหมายงานมี การจัดทาเป็นลายลักษณ์อักษร
หรือไม่
หน้าที่ความรับผิดชอบของงานที่สาคัญมีการ
อนุมัติโดยหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บริหารสูงสุด
หรือไม่
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คาถาม

มี/ใช่

ไม่มี/ไม่ใช่ คาอธิบาย/คาตอบ

1.4 การฝึกอบรม
มีการพิจารณาความต้องการฝึกอบรมของ
บุคลากรเพื่อพัฒนาทักษะหรือไม่
มีการจัดสรรงบประมาณ ทรัพยากร
เครื่องมือและการจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรอื่น
หรือไม่
1.5 การปฏิบัติงานของบุคลากร
มีการกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
หรือไม่
มีการประเมินการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานทีกาหนดเป็นครั้งคราว และจัดทาเป็นลาย
ลักษณ์อักษรหรือไม่
มีการยกย่องหรือให้รางวัลแก่บุคลากรที่มีผล
การปฏิบัติงานสูงกว่ามาตรฐานที่กาหนดหรือไม่
มีการปฏิบัติเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานที่ต่า
กว่ามาตรฐานที่กาหนดหรือไม่
1.6 การสื่อสาร
มีการสื่อสารข้อมูลคาสั่งให้บุคลากร
ระดับปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอหรือไม่
มีการกาหนดวิธีการสื่อสารเพื่อให้
บุคลากรสามารถส่งข้อเรียกร้องหรือข้อแนะนาให้กับ
ฝุายบริหารได้หรือไม่
มีการกาหนดให้ฝุายบริหารติดตามผลและ
ตอบข้อเรียกร้องและข้อแนะนาของบุคลากรหรือไม่
สรุป : การควบคุมด้านการบริหารบุคลากร
(จากข้อ 1.1 – 1.6 มีการควบคุมเพียงพอหรือไม่ เพื่อให้ความมั่นใจว่าบุคลากร
จะสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์การดาเนินงานหรือไม่)
ชื่อผู้ประเมิน.......................................................
ตาแหน่ง.............................................................
วันที่...................................................................
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คาถาม

มี/ใช่

ไม่มี/ไม่ใช่ คาอธิบาย/คาตอบ

2. ระบบสารสนเทศ
2.1 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
มีการกาหนดนโยบายการนาคอมพิวเตอร์
มาใช้ในการดาเนินงานหรือไม่
มีการกาหนดนโยบายของแต่ละส่วนงาน
ย่อยในการดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือไม่
ผู้ได้รับอนุมัติเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์
มีข้อแนะนาหรือให้การฝึกอบรมการใช้
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์กับผู้ใช้คนใหม่หรือไม่
เมื่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เกิดความเสียหาย
หรือทางานไม่ได้มีการรายงานให้ทราบและมีการแก้ไข
ได้ทันทีหรือไม่
มีการบารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตาม
ระยะเวลาที่กาหนดหรือไม่
การจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีการประสาน
และวางแผนกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าในระยะ
ยาวคอมพิวเตอร์ที่จัดซื้อจะเข้ากันได้กับคอมพิวเตอร์
อื่นหรือไม่
2.2 การป้องกันดูแลรักษาสารสนเทศ
มีการกาหนดคุณสมบัติของผู้ที่รับผิดชอบ
ด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
ผู้ที่ได้รับอนุมัติเท่านั้นที่สามารถเข้าถึง
แฟูมข้อมูลและโปรแกรม
แฟูมข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่สาคัญมีการ
กาหนดให้จัดทาแฟูมสารองและเก็บรักษาหรือไม่
มีนโยบายควบคุมความเสี่ยงจากการใช้
อินเตอร์เน็ตหรือไม่
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คาถาม
2.3 ประโยชน์ของสารสนเทศ
มีการประเมินประโยชน์ของรายงาน ที่
ประมวลจากระบบสารสนเทศเป็นครั้งคราวหรือไม่
ผู้ใช้ มีการสารวจประโยชน์ของ
สารสนเทศที่ได้รับเป็นครั้งคราวหรือไม่
มีการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพ ใหม่ ๆ ของระบบสารสนเทศอย่าง
สม่าเสมอหรือไม่
มีการประเมินการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานที่กาหนดเป็นครั้งคราว และจัดทาเป็นลาย
ลักษณ์อักษรหรือไม่

มี/ใช่

ไม่มี/ไม่ใช่ คาอธิบาย/คาตอบ

สรุป : การควบคุมสารสนเทศ
(จากข้อ 2.1 – 2.3 มีการควบคุมเพียงพอหรือไม่ เพื่อให้ความมั่นใจว่าระบบ
สารสนเทศจะช่วยให้การดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่)
ชื่อผู้ประเมิน.......................................................
ตาแหน่ง.............................................................
วันที่...................................................................
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ภาคผนวก ค
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ตัวอย่าง
ตัวอย่างแบบสอบถามการบริหารจัดการ
และคาแนะนาการใช้แบบสอบถาม
สาหรับสถานศึกษา
(แบบรายงานนี้จัดเก็บไว้ที่ส่วนงานย่อย)
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ตัวอย่างแบบสอบถามการควบคุมภายในและคาแนะนาการใช้แบบสอบถาม
วัตถุประสงค์
แบบสอบถามการควบคุมภายในนี้ จัดทาขึ้นเพื่อให้ทราบความเสี่ยงทั่วไปที่มีผลกระทบต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน และใช้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายใน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป
แบบสอบถามสาหรับสถานศึกษา
แบบสอบถามมี 4 ชุด คือ
ชุดที่ 1 แบบสอบถามงานบริหารวิชาการ สาหรับผู้บริหารและบุคลากรผู้รับผิดชอบงาน
บริหารวิชาการ
ชุดที่ 2 แบบสอบถามงานบริหารงบประมาณ สาหรับผู้บริหารและบุคลากรผู้รับผิดชอบงาน
บริหารงบประมาณ
ชุดที่ 3 แบบสอบถามงานบริหารงานบุคคล สาหรับผู้บริหารและบุคลากรผู้รับผิดชอบงาน
บริหารงานบุคคล
ชุดที่ 4 แบบสอบถามงานบริหารทั่วไป สาหรับผู้บริหารและบุคลากรผู้รับผิดชอบงานบริหาร
ทั่วไป
แบบสอบถามทั้ง 4 ชุด เป็นเพียงตัวอย่าง ผู้ใช้สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ตามความ
เหมาะสม
การใช้แบบสอบถาม
1. ผู้ประเมินเป็นผู้ถามตามแบบสอบถาม ถ้ามีการปฏิบัติตามคาถามแสดงถึงการควบคุม
ภายในที่ดีให้กรอกเครื่องหมาย “
ในช่อง “มี/ใช่” ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามที่ถามให้กรอก
เครื่องหมาย “ X” ในช่อง “ ไม่มี/ไม่ใช่” ถ้าไม่มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องที่ถามให้กรอกในช่อง “ไม่
มี/ไม่ใช่” โดยใช้อักษร NA ซึ่งย่อมาจาก Not Applicable และหมายเหตุว่า ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวกับ
คาถาม
2. คาตอบว่า “ไม่มี/ไม่ใช่” หมายถึง มิได้ปฏิบัติตามคาถาม แสดงถึงจุดอ่อนของระบบการ
ควบคุมภายใน ผู้ประเมินควรทดสอบและหาสาเหตุ และพิจารณาว่ามีการควบคุมอื่นทดแทนหรือไม่
จากคาตอบที่ได้รับ ผู้สอบทานหรือผู้ประเมินควรสังเกตการณ์การปฏิบัติงานจริง การ
วิเคราะห์เอกสารหลักฐาน หรือคาตอบของผู้ที่มีความรู้ในเรื่องที่ถามและเชื่อถือได้ เพื่อสรุปคาตอบ
และอธิบายวิธีปฏิบัติในแต่ละข้อของคาถามในช่อง “คาอธิบาย/คาตอบ” เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่
จะนามาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
3. จากข้อมูลในช่อง “คาอธิบาย/คาตอบ” จะนามาพิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในของแต่ละด้านและแต่ละเรื่องในด้านนั้น ๆ
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แบบสอบถามการควบคุมภายใน
งานบริหารวิชาการ
ของ
สถานศึกษา
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แบบสอบถามการบริหาร
งานบริหารวิชาการ
คาถาม

มี/ใช่

ไม่มี/
ไม่ใช่

คาอธิบาย/คาตอบ

1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
1.1 ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 สาระแกนกลาง
ของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับสภาพปัญหา และความต้องการของสังคม
ชุมชน และท้องถิ่น
1.2 วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และประเมิน
สถานภาพสถานศึกษา เพื่อกาหนดวิสัยทัศน์ภารกิจ
เปูาหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยการมีส่วน
ร่วมของทุกฝุายรวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
1.3 จัดทาโครงสร้างหลักสูตรและสาระต่าง ๆ
ที่กาหนดให้มีในหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ เปูาหมายและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ โดยพยายามบูรณาการเนื้อหาสาระ ทั้งใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
เดียวกันและระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความ
เหมาะสม
1.4 นาหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน และบริหารจัดการการใช้หลักสูตรให้
เหมาะสม
1.5 นิเทศการใช้หลักสูตร
1.6 ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร
1.7 ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรตามความ
เหมาะสม
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
2.1 ส่งเสริมให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
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2.2 ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยจัด
เนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ
ความถนัดของผู้เรียน ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การ
จัดการ การเผชิญ
สถานการณ์ การประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อปูองกันและ
แก้ไขปัญหา การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและการ
ปฏิบัติจริง การส่งเสริมให้รักการอ่าน และใฝุรู้อย่าง
ต่อเนื่อง การผสมผสานความรู้ต่าง ๆให้สมดุลกัน
ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ที่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระกิจกรรม ทั้งนีโ้ ดย
จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อ
ต่อการจัดกระบวน
การเรียนรู้และการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเครือข่าย
ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นมามีส่วนร่วมใน
การจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม
2.3 จัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูใน
กลุ่มสาระต่าง ๆ โดยเน้นการนิเทศที่ร่วมมือช่วยเหลือ
กันแบบกัลยาณมิตร เช่น นิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกัน หรือแบบอื่น ๆ
ตามความเหมาะสม
2.4 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครู เพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม
3. การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
3.1 กาหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผล
และประเมินผลของสถานศึกษา
3.2 ส่งเสริมให้ครูจัดทาแผนการวัดผล และ
ประเมินผลแต่ละรายวิชา ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษา สาระการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ แผนการ
จัดการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรม การเรียนรู้
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3.3 ส่งเสริมให้ครูดาเนินการวัดผล และ
ประเมินผลการเรียนการสอน โดยเน้นการประเมิน
ตามสภาพจริง จากกระบวนการ การปฏิบัติ และ
ผลงาน
3.4 จัดให้มีการเทียบโอนความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่น
สถานประกอบการ และอื่น ๆ ตามแนวทางที่
กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
3.5 พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ได้
มาตรฐาน
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหาร การ
จัดการและการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการใน
ภาพรวมของสถานศึกษา
4.2 ส่งเสริมให้ครู ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ให้แต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้
4.3 ประสานความร่วมมือในการศึกษา วิเคราะห์
วิจัย ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานการ
วิจัย หรือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และงาน
วิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร
หน่วยงานและสถาบันอื่น
5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา
5.1 ศึกษา วิเคราะห์ ความจาเป็นในการใช้สื่อ
และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน และกา
รบริหารงานวิชาการ
5.2 ส่งเสริมให้ครูผลิต พัฒนาสื่อ และนวัตกรรม
การเรียนการสอน
5.3 จัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน และการพัฒนางานด้านวิชาการ
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5.4 ประสานความร่วมมือในการผลิต จัดหา
พัฒนาและการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
เพื่อการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนางาน
วิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัวองค์กร
หน่วยงานและสถาบันอื่น
5.5 การประเมินผลการพัฒนาการใช้สื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
6. การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
6.1 สารวจแหล่งการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษา ชุมชน
ท้องถิ่น ในเขตพื้นที่การศึกษา และเขตพื้นที่
การศึกษาใกล้เคียง
6.2 จัดทาเอกสารเผยแพร่แหล่งการเรียนรู้แก่
ครู สถานศึกษาอื่น บุคคล ครอบครัว องค์กร
หน่วยงาน และสถาบันอื่น ที่จัดการศึกษาใน
บริเวณใกล้เคียง
6.3 จัดตั้งและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้รวมทั้ง
พัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ และประสานความร่วมมือ
สถานศึกษาอื่น บุคคล ครอบครัว องค์กร
หน่วยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาใน
การจัดตั้ง ส่งเสริม พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ร่วมกัน
6.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู ใช้แหล่งการ
เรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ โดยครอบคลุมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
7. การนิเทศการศึกษา
7.1 จัดระบบการนิเทศงานวิชาการ และการ
เรียนการสอนภายในสถานศึกษา
7.2 ดาเนินการนิเทศงานวิชาการ และการ
เรียนการสอนในรูปแบบหลากหลาย และเหมาะสม
กับสถานศึกษา
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7.3 ประเมินผลการจัดระบบ และกระบวนการ
นิเทศการศึกษาในสถานศึกษา
7.4 ติดตาม ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการ
และการเรียนการสอนของสถานศึกษา
7.5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์
การจัดระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับ
สถานศึกษาอื่น หรือเครือข่ายการนิเทศการศึกษา
ภายในเขตพื้นที่การศึกษา
8. การแนะแนวการศึกษา
8.1 จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการ และ
วิชาชีพภายในสถานศึกษา โดยเชื่อมโยงกับระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน และกระบวนการเรียนการ
สอน
8.2 ดาเนินการแนะแนวการศึกษา โดยความ
ร่วมมือของครูทุกคนในสถานศึกษา
8.3 ติดตามและประเมินผลการจัดการระบบ
และกระบวนการแนะแนวการศึกษาในสถานศึกษา
8.4 ประสานความร่วมมือ และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และประสบการณ์ด้านการแนะแนวการศึกษา
กับสถานศึกษา หรือเครือข่ายการแนะแนวภายใน
เขตพื้นที่การศึกษา
9. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
9.1 จัดระบบโครงสร้างองค์กร ให้รองรับการ
จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
9.2 กาหนดเกณฑ์การประเมิน เปูาหมาย
ความสาเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
และตัวชี้วัดของกระทรวง เปูาหมายความสาเร็จของ
เขตพื้นที่การศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา
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9.3 วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตาม
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้บรรลุผล
ตามเปูาหมายความสาเร็จของสถานศึกษา
9.4 ดาเนินการพัฒนางานตามแผนและติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในเพื่อ
ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
9.5 ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา และ
หน่วยงานอื่นในการปรับปรุง และพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน และการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
9.6 ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อ
การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตาม
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเขต
พื้นที่การศึกษา
9.7 ประสานงานกับสานักงานรับรองมาตรฐาน
การศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาในการ
ประเมินสถานศึกษาเพื่อเป็นฐานในการพัฒนา
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
10. การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน
10.1 การศึกษา สารวจความต้องการ
สนับสนุนงานวิชาการแก่ชุมชน
10.2 จัดให้ความรู้ เสริมสร้างความคิด และ
เทคนิค ทักษะ ทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน
ท้องถิ่น
10.3 การส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน
ท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการ
ของสถานศึกษา และที่จัดโดยบุคคล ครอบครัว
องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
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10.4 ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว ชุมชน
ท้องถิ่น
11. การประสานความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น
11.1 ประสานความร่วมมือ ช่วยเหลือในการ
พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐเอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งที่จัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานและระดับอุดมศึกษา ทั้งบริเวณใกล้เคียง
ภายในเขตพื้นที่การศึกษา ต่างเขตพื้นที่การศึกษา
11.2 สร้างเครื่องข่ายความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายใน
ประเทศและต่างประเทศ
12. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบัน
อื่นที่จัดการศึกษา
12.1 สารวจและศึกษาข้อมูลการจัดการศึกษา
รวมทั้งความต้องการในการได้รับการสนับสนุนด้าน
วิชาการของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน
และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
12.2 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาวิชาการและ
การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในการจัดการศึกษา
ของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และ
สถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
12.3 จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัด
การศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กร
หน่วยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
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แบบสอบถามการควบคุมภายใน
งานบริหารงบประมาณ
ของ
สถานศึกษา
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แบบสอบถามการควบคุมภายในของสถานศึกษา
งานบริหารงบประมาณ
คาถาม
มี/ใช่ ไม่มี/
ไม่ใช่
1. การจัดทาและเสนอของบประมาณ
1.1 การวิเคราะห์ และพัฒนานโยบายทาง
การศึกษา
1) วิเคราะห์ทิศทางและยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงานเหนือสถานศึกษา ได้แก่ เปูาหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ระดับชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติแผนปฏิบัติ
ราชการของกระทรวงศึกษาธิการ และแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) ศึกษาข้อตกลงผลการปฏิบัติงานและ
เปูาหมายการให้บริการสาธารณะทุกระดับได้แก่
เปูาหมายการให้บริการสาธารณะ (Public Service
Agreement : PSA) ข้อตกลง
การจัดทาผลผลิต (Service Delivery Agreement :
SDA) ข้อตกลงผลการปฏิบัติงานของเขตพื้นที่และผล
การดาเนินงานของสถานศึกษาที่ต้องดาเนินการ
เพื่อให้บรรลุข้อตกลงที่สถานศึกษาทากับเขตพื้นที่
การศึกษา
3) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการจัดและพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษาตามกรอบทิศทางของเขต
พื้นที่การศึกษา และตามความต้องการของ
สถานศึกษา
4) วิเคราะห์ผลการดาเนินงานของ
สถานศึกษาตามข้อตกลงที่ทากับเขตพื้นที่การศึกษา
ด้านปริมาณ คุณภาพ เวลา ตลอดจนต้นทุน ซึ่งต้อง
คานวณต้นทุนผลผลิตขององค์กร และผลผลิต งาน /
โครงการ
5) จัดทาข้อมูลสารสนเทศผลการศึกษา
วิเคราะห์ วิจัย เพื่อใช้ในการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา

คาอธิบาย/คาตอบ
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งานบริหารงบประมาณ (ต่อ)
คาถาม

มี/ใช่
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คาอธิบาย/คาตอบ

6) เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศให้เขตพื้นที่
การศึกษาและสาธารณะรับทราบ
1.2 การจัดทาแผนกลยุทธ์ หรือแผนพัฒนา
การศึกษา
1) ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา และศึกษารายงานข้อมูล
สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
2) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาที่
มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา(SWOT) และ
ประเมินสถานภาพของสถานศึกษา
3) กาหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ
(Mission) และเปูาประสงค์(Corporate Objective)
ของสถานศึกษา
4) กาหนดกลยุทธ์ของสถานศึกษา
5) กาหนดผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์
(Outcomes) และตัวชี้วัดความสาเร็จ(Key
Performance Indicators : KPIs) โดยจัดทาเป็น
ข้อมูลสารสนเทศ
6) กาหนดเปูาหมายระยะปานกลางของ
ผลผลิตในเชิงปริมาณ คุณภาพ และผลลัพธ์ที่
สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่จะ
ทาร่างข้อตกลงกับเขตพื้นที่การศึกษา
7) จัดทารายละเอียดโครงสร้าง แผนงาน
งาน/โครงการ และกิจกรรมหลัก
8) จัดให้รับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อปรับปรุงและนาเสนอขอความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา
9) เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณชน และผู้ที่
เกี่ยวข้อง
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1.3 การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอขอ
งบประมาณ
แนวทางการปฏิบัติ
1) จัดทารายละเอียดแผนงบประมาณ
แผนงาน งาน/โครงการ ให้มีความเชื่อมโยงกับ
ผลผลิตและผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัดความสาเร็จของ
สถานศึกษา พร้อมกับวิเคราะห์และจัดลาดับ
ความสาคัญของแผนงาน งาน/โครงการ เมื่อเขต
พื้นที่การศึกษาแจ้งนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการ
จัดตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาดาเนินการ
2) จัดทา กรอบประมาณ การรายจ่ายระยะ
ปานกลาง (Medium Term Expenditure
Framework : MTEF) โดยวิเคราะห์นโยบายหน่วย
เหนือที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิม วิเคราะห์ผลการดาเนินงานปีงบประมาณที่ผ่าน
มาของสถานศึกษา เพื่อปรับเปูาหมายผลผลิตที่
ต้องการดาเนินการใน 3 ปีข้างหน้า พร้อมกับปรับ
แผนงาน งาน/โครงการ และกิจกรรมหลัก ให้
สอดคล้องกับประมาณรายได้ของสถานศึกษาทั้งจาก
เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ
3) จัดทาคาขอรับงบประมาณของ
สถานศึกษา และกรอบประมาณการรายจ่ายระยะ
ปานกลาง (MTEF) เสนอต่อเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมสอดคล้องเชิงนโยบาย
4) จัดทาร่างข้อตกลงบริการผลผลิต (ร่าง
ข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน) ของสถานศึกษาที่จะต้อง
ทากับเขตพื้นที่การศึกษาเมื่อได้รับงบประมาณ โดยมี
เปูาหมายการให้บริการที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของสถานศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
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การบริหารงบประมาณ (ต่อ)
คาถาม

มี/ใช่
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คาอธิบาย/คาตอบ

2. การจัดสรรงบประมาณ
2.1 การจัดสรรงบประมาณภายในสถานศึกษา
1) จัดทาข้อตกลงบริการผลผลิตของ
สถานศึกษากับเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อได้รับ
งบประมาณ
2) ศึกษาข้อมูลการจัดสรรงบประมาณที่
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้ง
ผ่านเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งให้สถานศึกษาทราบใน
เรื่องนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการจัดสรร
งบประมาณ
3) ตรวจสอบกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
จากหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรที่เขตพื้นที่
การศึกษาแจ้ง ตลอดจนตรวจสอบวงเงินนอก
งบประมาณที่ได้จากแผนการระดมทรัพยากร
4) วิเคราะห์กิจกรรมตามภารกิจงานที่จะต้อง
ดาเนินการตามมาตรฐานโครงสร้างสายงาน และตาม
แผนงาน งาน/โครงการของสถานศึกษา เพื่อ
จัดลาดับความสาคัญ และกาหนด งบประมาณ
ทรัพยากรของแต่ละสายงาน งาน/โครงการ ให้
เป็นไปตามกรอบวงเงินงบ
ประมาณที่ได้รับ และวงเงินนอกงบประมาณตาม
แผนระดมทรัพยากร
5) ปรับปรุงกรอบงบประมาณรายจ่ายระยะ
ปานกลาง (MTEF) ให้สอดคล้องกับกรอบวงเงินที่
ได้รับ
6) จัดทารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ ซึ่งระบุแผนงาน งาน/โครงการที่
สอดคล้องวงเงินงบประมาณที่ได้รับและวงเงินนอก
งบประมาณที่ได้ตามแผนระดมทรัพยากร
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คาถาม

มี/ใช่

ไม่มี/
ไม่ใช่
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7) จัดทาข้อร่างตกลงผลผลิตของหน่วยงานภายใน
สถานศึกษา และกาหนดผู้รับผิดชอบ
8) นาเสนอแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ และร่างข้อตกลงผลผลิต
ขอความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษา
9) แจ้งจัดสรรวงเงินและจัดทาข้อตกลงผลผลิต
ให้หน่วยงานภายในสถานศึกษา รับไปดาเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณกฎหมาย
ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้องระเบียบว่าด้วยการ
บริหารงบประมาณ พ.ศ. 2545
2.2 การเบิกจ่ายและการอนุมัติงบประมาณ
1) จัดทาแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส
โดยกาหนดปฏิทินปฏิบัติงานรายเดือนให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณแล้วสรุปแยก
เป็นรายไตรมาสเป็น งบบุคลากรงบอุดหนุน งบ
ลงทุน (แยกเป็นค่าครุภัณฑ์ และค่าก่อสร้าง) และ
งบดาเนินการ (ตามนโยบายพิเศษ)
2) เสนอแผนการใช้งบประมาณวงเงินรวม
เพื่อขออนุมัติเงินประจางวดเป็นรายไตรมาสผ่านเขต
พื้นที่การศึกษาไปยังคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานรวบรวมเสนอต่อสานัก งบประมาณ
3) เบิกจ่ายงบประมาณประเภทต่าง ๆ ให้
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจาปีและอนุมัติการใช้
งบประมาณของสถานศึกษาตามประเภทและ
รายการตามที่ได้รับงบประมาณกฎหมาย ระเบียบ
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2545
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2.3 การโอนเงินงบประมาณ
การโอนเงิน ให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการ
ที่
กระทรวงการคลังกาหนด
3. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน
ผลการใช้เงินและผลการดาเนินงาน
3.1 การตรวจสอบติดตามการใช้เงินและผลการ
ดาเนินงานแนวทางการปฏิบัติ
1) จัดทาแผนการตรวจสอบ ติดตามการใช้
เงินทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ และแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส
2) จัดทาแผนการตรวจสอบ ติดตามผลการ
ดาเนินงานตามข้อตกลงการให้บริการผลผลิตของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ และแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส
3) จัดทาแผนการกากับตรวจสอบติดตาม
และปูองกันความเสี่ยงสาหรับโครงการที่มีความเสี่ยง
สูง
4) ประสานแผนและดาเนินการตรวจสอบ
ติดตาม และนิเทศให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ
ติดตามของสถานศึกษา โดยเฉพาะโครงการที่มีความ
เสี่ยงสูง
5) จัดทาข้อสรุปผลการตรวจสอบ ติดตาม
และนิเทศ พร้อมทั้งเสนอข้อปัญหาที่อาจทาให้การ
ดาเนินงานไม่ประสบผลสาเร็จ เพื่อให้สถานศึกษาเร่ง
แก้ปัญหาได้ทันสถานการณ์
6) รายงานผลการดาเนินการตรวจสอบต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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7) สรุปข้อมูลสารสนเทศที่ได้และจัดรายงาน
ข้อมูล
การใช้งบประมาณผลการดาเนินงานของสถานศึกษา
เป็นรายไตรมาสต่อเขตพื้นที่การศึกษา
3.2 การประเมินผลการใช้เงินและผลการ
ดาเนินงาน
1) กาหนดปัจจัยหลักความสาเร็จ และตัวชี้วัด
(Key Performance Indicators : KPIs) ของ
สถานศึกษา
2) จัดทาตัวชี้วัดความสาเร็จของผลผลิตที่
กาหนดตามข้อตกลงการให้บริการผลผลิตของ
สถานศึกษา
3) สร้างเครื่องมือเพื่อการประเมินผล ผลผลิต
ตามตัวชี้วัดความสาเร็จที่กาหนดไว้ตามข้อตกลงการ
ให้บริการผลผลิตของสถานศึกษา
4) ประเมินแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ
ประจาปีของสถานศึกษา และจัดทารายงานประจาปี
5) รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเขตพื้นที่การศึกษา
4. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ
การศึกษา
4.1 การจัดการทรัพยากร
1) ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายใน
สถานศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
ทราบรายการสินทรัพย์ของสถานศึกษาเพื่อใช้
ทรัพยากรร่วมกัน
2) วางระบบการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพร่วมกับบุคคลและหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน
3) สนับสนุนให้บุคลากร และสถานศึกษา
ร่วมมือกันใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์ต่อ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
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4.2 การระดมทรัพยากร
1) ศึกษา วิเคราะห์กิจกรรมและภารกิจ งาน/
โครงการ ตามกรอบประมาณการระยะปานกลาง
(MTEF) และแผนปฏิบัติการประจาปีที่มีความ
จาเป็นต้องใช้วงเงินเพิ่มเติมจากประมาณการรายได้
งบประมาณไว้ เพื่อจัดลาดับความสาคัญของกิจกรรม
ให้เป็นไปตามความเร่ง
ด่วนและช่วงเวลา
2) สารวจข้อมูลนักเรียนที่มีความต้องการได้รับ
การสนับสนุนทุนการศึกษาตามเกณฑ์การรับทุนทุก
ประเภท ตั้งกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนได้รับ
ทุนการศึกษาโดยตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกพร้อมกับให้
มีการจัดทาข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน
3) ศึกษา วิเคราะห์แหล่งทรัพยากร บุคคล
หน่วยงาน องค์กร และท้องถิ่นที่มีศักยภาพให้การ
สนับสนุนการจัดการศึกษา ตลอดจนติดต่อประสาน
ความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม
4) จัดทาแผนการระดมทรัพยากรทาง
การศึกษาและทุนการศึกษา โดยกาหนดวิธีการ
แหล่งการสนับสนุน เปูาหมาย เวลาดาเนินงาน และ
ผู้รับผิดชอบ
5) เสนอแผนการระดมทรัพยากรทาง
การศึกษาและทุนการศึกษาต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาเพื่อขอความเห็นชอบและดาเนินการใน
รูปคณะกรรมการ
6) เก็บรักษาเงินและเบิกจ่ายไปใช้ตาม
แผนปฏิบัติการประจาปีที่ต้องใช้วงเงินเพิ่มเติมให้
เป็นไปตามระเบียบของทุนการศึกษาและระเบียบว่า
ด้วยเงินนอกงบประมาณทั้งตามวัตถุประสงค์และไม่
กาหนดวัตถุประสงค์กฎหมาย ระเบียบ และเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
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พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2545
4.3 การจัดหารายได้และผลประโยชน์
1) วิเคราะห์ศักยภาพของสถานศึกษาที่
ดาเนินการจัดหารายได้ และสินทรัพย์ในส่วนที่จะ
นามาซึ่งรายได้และผลประโยชน์ของสถานศึกษา
เพื่อจัดทาทะเบียนข้อมูล
2) จัดทาแนวปฏิบัติ หรือระเบียบของ
สถานศึกษาเพื่อจัดหารายได้ และบริหารรายได้และ
ผลประโยชน์ตามแต่ละสภาพของสถานศึกษาโดยไม่
ขัดต่อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3) จัดหารายได้และผลประโยชน์ และจัดทา
ทะเบียนคุม เก็บรักษาเงินและเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกฎหมาย ระเบียบ
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
4.4 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
1) สารวจประเภทกองทุน และจัดทาข้อมูล
ยอดวงเงินและหลักเกณฑ์ของแต่ละกองทุน
2) สารวจความต้องการของนักเรียนและ
คัดเลือกเสนอให้กู้ยืมตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
3) ประสานการกู้ยืมกับหน่วยปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง
4) สร้างความตระหนักแก่ผู้กู้ยืม
5) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงาน
ผลการดาเนินงาน
4.5 กองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา
1) จัดระบบสวัสดิการเพื่อการศึกษาของ
สถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมายทั้ง
การจัดหาและการใช้สวัสดิการเพื่อการศึกษา
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การบริหารงบประมาณ (ต่อ)
คาถาม
2) วางระเบียบการใช้เงินสวัสดิการ
3) ดาเนินการจัดสวัสดิการให้เป็นไปตาม
ระเบียบ
4) กากับ ติดตาม ตรวจสอบให้เป็นไปตาม
ระเบียบ
5. การบริหารการเงิน
การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษา
เงิน การจ่ายเงิน การนาส่งเงิน การโอนเงิน การกัน
เงินไว้เบิกเหลื่อมปี ให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการ
ที่กระทรวงการคลังกาหนด
6. การบริหารการบัญชี
6.1 การจัดทาบัญชีการเงิน
1) ตั้งยอดบัญชีระหว่างปีงบประมาณทั้งการ
ตั้งยอดภายหลังการปิดบัญชีงบประมาณปีก่อน และ
การตั้งยอดก่อนปิดบัญชีปีงบประมาณปีก่อน
2) จัดทากระดาษทาการโดยปรับปรุงบัญชี
เงินงบประมาณ โอนปิดบัญชีเงินนอกงบประมาณ
เข้าบัญชีทุน และบัญชีเงินรับฝากและเงินประกัน ตัง้
ยอดบัญชีสินทรัพย์ที่เป็นบัญชีวัสดุหรือ (บัญชีสินค้า
คงเหลือ) และบัญชีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน พร้อมทั้ง
จัดทาใบสาคัญการลงบัญชีทั่วไปโดยใช้จานวนเงิน
ตามรายการหลังการปรับปรุง
3) บันทึกเปิดบัญชีคงค้าง (พึงรับพึงจ่าย :
Accrual Basis) โดยบันทึกรายการด้านเดบิตในบัญชี
แยกประเภท (สินทรัพย์และค่าใช้จ่าย) และบันทึก
รายการด้านเครดิตในบัญชีแยกประเภท (หนี้สิน ทุน
รายได้)
4) บันทึกบัญชีประจาวัน ให้ครอบคลุมการรับ
เงินงบประมาณ การรับรายได้จากการขายสินค้าหรือ
การให้บริการ การรับเงินรายได้ การจ่ายเงิน
งบประมาณ การจ่ายเงินงบประมาณให้ยืม การ
จ่ายเงินนอกงบประมาณให้ยืม

มี/ใช่

ไม่มี/
ไม่ใช่

คาอธิบาย/คาตอบ

/

สพป.และสถานศึกษา
ที่เป็นหน่วยเบิก
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การซื้อวัสดุหรือสินค้าคงเหลือ เงินทดรอง จ่ายเงิน
มัดจาและ ค่าปรับ รายได้จากเงินกู้ของรัฐ สินทรัพย์
ไม่หมุนเวียน การรับเงินบริจาค การรับเงินรายได้
แผ่นดิน การถอนเงินรายได้แผ่นดิน การเบิกเงิน
งบประมาณแทนกัน การจ่ายเงินให้หน่วยงานที่
ปฏิบัติตามระบบควบคุมการเงิน การรับเงินความรับ
ผิดทางละเมิด
5) สรุปรายการบันทึกบัญชีทุกวันทาการสรุป
รายการรับหรือจ่ายเงินผ่านไปบัญชีแยกประเภทเงิน
สด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลัง สาหรับ
รายการอื่นและรายการในสมุดรายวัน ทั่วไปให้ผ่าน
รายการเข้าบัญชีแยกประเภท ณ วันทาการสุดท้าย
ของเดือน
6) ปรับปรุงบัญชี เมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดย
ปรับรายการบัญชีรายได้จากงบประมาณค้างรับ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย/รับที่ได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่าย
ล่วงหน้า/รายได้ค้างรับ วัสดุหรือสินค้าที่ใช้ไป
ระหว่างงวดบัญชี ค่าเสื่อมราคา/ค่าตัดจาหน่าย ค่า
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
7) ปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายเพื่อบันทึก
บัญชีรายได้สูงกว่า(ต่ากว่า) ค่าใช้จ่ายในงวดบัญชี
และปิดรายการรายได้สูง(ต่า)กว่าค่าใช้จ่ายงวดบัญชี
เข้าบัญชีรายได้สูง(ต่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม แล้วให้
โอนบัญชีรายได้แผ่นดินนาส่งคลัง เข้าบัญชีรายได้
แผ่นดิน หากมียอดคงเหลือให้โอนเข้าบัญชีรายได้
แผ่นดินรอนาส่งคลัง
8) ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเงินสดและ
เงินฝากธนาคารตามรายงานคงเหลือประจาวัน และ
งบพิสูจน์ยอดฝากธนาคาร ตลอดจนตรวจสอบความ
ถูกต้องของบัญชีแยก
ประเภททั่วไปและการตรวจสอบความถูกต้องของ
บัญชีย่อยและทะเบียน
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9) แก้ไขข้อผิดพลาดจากการบันทึกรายการผิด
บัญชี จาก
การเขียนข้อความผิดหรือตัวเลขผิด จากการบันทึก
ตัวเลขผิดช่องบัญชีย่อยแต่ยอดรวมถูก โดยการขีดฆ่า
ข้อความหรือตัวเลขผิด ลงลายมือชื่อย่อกากับพร้อม
วันเดือนปีแล้วเขียนข้อความหรือตัวเลขที่ถูกต้อง
6.2 การจัดทารายงานทางการเงินและงบการเงิน
1) จัดทารายงานประจาเดือนส่งหน่วยงานต้น
สังกัดสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน และกรมบัญชีกลาง
ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยจัดทารายงาน
รายได้แผ่นดิน รายงาน
รายได้และค่าใช้จ่าย รายงานเงินประจางวด
2) จัดทารายงานประจาปี โดยจัดทางบแสดง
ฐานะการเงิน จัดทางบแสดงผลการดาเนินงานทาง
การเงิน งบกระแสเงินสดจัดทาโดยวิธีตรง จัดทา
หมายเหตุประกอบงบการเงินและจัดส่งรายงาน
ประจาปีให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานผ่านเขตพื้นที่การศึกษาและจัดส่งสานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินและกรมบัญชีกลางตามกาหนด
ระยะเวลาที่กาหนดกฎหมาย
6.3 การจัดทาและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน
และรายงาน
จัดทาและจัดหารแบบพิมพ์ขึ้นใช้เองเว้นแต่เป็น
แบบพิมพ์กลางที่เขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงาน
ต้นสังกัดหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทาขึ้นเพื่อ
จาหน่ายจ่ายแจก
7. การบริหารพัสดุและสินทรัพย์
7.1 การจัดทาระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของ
สถานศึกษา
1) ตั้งคณะกรรมการหรือบุคลากรขึ้นสารวจ
วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน อาคาร และสิ่งก่อสร้างทั้งหมด
เพื่อทราบสภาพการใช้งาน
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2) จาหน่าย บริจาค หรือขายทอดตลาดให้เป็นไป
ตาม
ระเบียบในกรณีที่หมดสภาพหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์
3) จัดทาทะเบียนคุมทรัพย์สินที่เป็นวัสดุ
ครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน ทั้งที่ซื้อหรือจัดหาจากเงิน
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ตลอดจนที่ได้
จากการบริจาคที่ยังไม่ได้บันทึกคุมไว้ โดยบันทึก
ทะเบียนคุมราคา วันเวลาที่ได้รับสินทรัพย์
4) จดทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุสาหรับที่ดิน
อาคาร และสิ่งก่อสร้างในกรณีที่ยังไม่ดาเนินการ
และที่ยังไม่สมบูรณ์ให้ประสานกับกรมธนารักษ์ หรือ
สานักงานธนารักษ์จังหวัด
เพื่อดาเนินการให้เป็นปัจจุบัน และให้จัดทาทะเบียน
คุมในส่วนของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน
5) จัดทาระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินของ
สถานศึกษา ซึ่งอาจใช้โปรแกรมระบบทะเบียนคุม
สินทรัพย์ก็ได้ ถ้าสถานศึกษามีความพร้อม
6) จัดทาระเบียบการใช้ทรัพย์สินที่เกิดจากการ
จัดหาของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
7.2 การจัดหาพัสดุ
1) วิเคราะห์แผนงาน งาน/โครงการ ที่จัดทา
กรอบรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางเพื่อตรวจดู
กิจกรรมที่ต้องใช้พัสดุที่ยังไม่มีตามทะเบียนคุม
ทรัพย์สิน และเป็นไปตามเกณฑ์ความขาดที่กาหนด
ตามมาตรฐานกลาง
2) จัดทาแผนระยะปานกลางและจัดหาพัสดุทั้ง
ในส่วนที่สถานศึกษาจัดหาเองและที่ร่วมมือกับ
สถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นจัดหา
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7.3 การกาหนดแบบรูปรายการหรือคุณ
ลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง
1) จัดทาเอกสารแบบรูปรายการหรือคุณ
ลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างในกรณีที่เป็น
แบบมาตรฐาน
2) ตั้งคณะกรรมการขึ้นกาหนดคุณลักษณะ
เฉพาะหรือแบบรูปรายการในกรณีที่ไม่เป็นแบบ
มาตรฐานโดยดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ
3) จัดซื้อจัดจ้าง โดยตรวจสอบงบประมาณ
รายละเอียด เกณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะประกาศ
จ่าย/ขายแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ
พิจารณาซองโดยคณะกรรมการ จัด
ทาสัญญา และเมื่อตรวจรับงานให้มอบเรื่องแก่
เจ้าหน้าที่การเงินวางฎีกาเบิกเงินเพื่อจ่ายแก่ผู้ขาย/ผู้
จ้าง
7.4 การควบคุม บารุงรักษา และจาหน่ายพัสดุ
1) จัดทาทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน
2) กาหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การใช้ทรัพย์สิน
3) กาหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บ
ควบคุม และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระบบและแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจาปีอย่าง
สม่าเสมอทุกปี
4) ตรวจสอบสภาพและบารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทั้งก่อนและหลังการใช้งานสาหรับทรัพย์สิน
ที่มีสภาพไม่สามารถใช้งานได้ให้ตั้งคณะกรรมการขึ้น
พิจารณาและทาจาหน่ายหรือขอรื้อถอนกรณีเป็นสิ่ง
ปลูกสร้าง
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1. การวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง
1.1 การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากาลังคน
1) วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพ
ความต้องการกาลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา
2) จัดทาแผนอัตรากาลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด
3) นาเสนอแผนอัตรากาลังเพื่อขอความ
เห็นชอบต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
4) นาแผนอัตรากาลังของสถานศึกษาสู่การ
ปฏิบัติ
1.2 การกาหนดตาแหน่ง
1) สถานศึกษาจัดทาภาระงานสาหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2) นาแผนอัตรากาลังมากาหนดตาแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษาเพื่อนาเสนอ
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษา และหรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี พิจารณา
อนุมัติ
1.3 การขอเลื่อนตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
และวิทยฐานะข้าราชการครู
1) สถานศึกษาขอปรับปรุงการกาหนด
ตาแหน่ง/ขอเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
ตาแหน่ง/ขอกาหนดตาแหน่งเพิ่มจากข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาไปยัง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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2) ประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ/ขอ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตาแหน่ง/ขอกาหนดตาแหน่ง
เพิ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
หลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด
3) ส่งคาขอปรับปรุงกาหนดตาแหน่ง/เพื่อ
เลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตาแหน่ง/ขอ
กาหนดตาแหน่งเพิ่มจากข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของสถานศึกษาต่อสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเพื่อนาเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษา และหรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณีพิจารณา
อนุมัติและเสนอผู้มีอานาจแต่งตั้ง
2. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
2.1 ดาเนินการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษากรณีได้รับมอบอานาจจาก อ.
ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
1) การสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือกและ
การคัดเลือกในกรณีจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ใน
ตาแหน่งครูผู้ช่วย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ในสถานศึกษา ให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
2) การบรรจุแต่งตั้งผู้ชานาญการหรือ
ผู้เชี่ยวชาญระดับสูง
(1) ให้สถานศึกษาเสนอเหตุผลและความ
จาเป็นอย่างยิ่งต่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา
ไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อขอความ
เห็นชอบจาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาและขอ
อนุมัติต่อ ก.ค.ศ.
(2) เมื่อ ก.ค.ศ. อนุมัติแล้วให้สถานศึกษา
ดาเนินการบรรจุและแต่งตั้งในตาแหน่งวิทยฐานะ
และให้ได้รับเงินเดือนตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
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2.2 การจ้างลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราว
1) กรณีการจ้างลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราวโดย
ใช้เงินงบประมาณให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานัก
งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
2) กรณีการจ้างลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วกรณีอื่น
นอกเหนือจาก 1) สถานศึกษาสามารถดาเนินการจ้าง
ลูกจ้างประจาและลูกจ้าชั่วคราวของสถานศึกษาได้ โดยใช้
เงินรายได้สถานศึกษา ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่
สถานศึกษากาหนด
2.3 การแต่งตั้ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
1) การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขต
พื้นที่การศึกษาหรือเขตพื้นที่การศึกษาอื่น
(1) เสนอคาร้องขอย้ายไปยังสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อดาเนินนาเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อพิจารณาอนุมัติของผู้ประสงค์ย้ายและผู้รับย้ายแล้วแต่
กรณี
(2) บรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่รับย้ายมาจากสถานศึกษาอื่นในเขตพื้นที่
การศึกษาหรือเขตพื้นที่การศึกษาอื่น สาหรับตาแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(3) รายงานการบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลประวัติ
ส่วนตัวไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อจัดทา
ทะเบียนประวัติต่อไป
2) การโอนหรือการเปลี่ยนสถานะของข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น
(1) เสนอคาร้องขอโอนของข้าราชการพนักงานส่วน
ท้องถิ่นไปยังเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อดาเนินการต่อไป
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(2) บรรจุแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษากาหนด
2.4 การบรรจุกลับเข้ารับราชการ
การบรรจุกลับเข้ารับราชการตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา กรณีออกจากราชการ(มาตรา 64) ออกจาก
ราชการตามมติคณะรัฐมนตรี(มาตรา 65) ออกจาก
ราชการเพื่อรับราชการทหารตามกฎหมายว่า ด้วย
การรับราชการทหาร
(มาตรา 66) และลาออกจากพนักงานส่วนท้องถิ่น
หรือข้าราชการอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (มาตรา 67)
กรณีออกจากราชการ (มาตรา 64) เสนอคา
ขอของผู้ขอกลับเข้ารับราชการไปยังสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเพื่อขออนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษาสาหรับตาแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ผู้มี
อานาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้ง
กรณีออกจากราชการตามมติคณะรัฐมนตรี
(มาตรา 65) ให้ยื่นเรื่องขอกลับเข้ารับราชการภายใน
กาหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติแต่ไม่เกิน 4 ปี ให้
ผู้มีอานาจตามมาตรา53 สั่งบรรจุและแต่งตั้ง
กรณีออกจากราชการเพื่อรับราชการทหาร
ตามกฎหมายว่า ด้วยการรับราชการทหาร(มาตรา
66) ให้ยื่นเรื่องขอกลับเข้ารับราชการภายในกาหนด
180 วันนับแต่วันพ้นจากราชการทหาร ให้ผู้มีอานาจ
ตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้ง
กรณีลาออกจากพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือ
ข้าราชการอื่นทีไ่ ม่ใช่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (มาตรา 67 ) สมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ให้ผู้
มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 ที่ต้องการจะ
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รับเข้า รับราชการเสนอเรื่องไปให้ ก.ค.ศ.หรือผู้ที่ ก.ค.ศ.
มอบหมายพิจารณาอนุมัติ เมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้ ผู้มี
อานาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้ง
2.5 การรักษาราชการแทนและรักษาการในตาแหน่ง
กรณีที่ไม่มีผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา หรือมี
แต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองผู้อานวยการสถานศึกษา
รักษาราชการแทนถ้ามีรองผู้อานวยการสถานศึกษาหลาย
คนให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งรอง
ผู้อานวยการสถานศึกษาคนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทน
ถ้าไม่มีผู้ดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้สถานศึกษา
เสนอข้าราชการที่เหมาะสม ให้ผู้อานวยการสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาแต่งตั้งข้าราชการในสถานศึกษา คนใดคน
หนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน (มาตรา 54 แห่งกฎหมาย
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ)
กรณีตาแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาตาแหน่งใดว่างลง หรือผู้ดารงตาแหน่งไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ ให้ผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
ตามมาตรา53 สั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษารักษาการในตาแหน่ง (มาตรา 68 แห่งกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา)
3. การ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
3.1 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
1) การพัฒนาก่อนมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่
(1) ผู้อานวยการสถานศึกษาดาเนินการปฐมนิเทศ
แก่ผู้ที่ได้รับการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
(2) แจ้งภาระงานมาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐาน
วิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑ์การประเมินผลงาน
ฯลฯแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
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สถานศึกษา ก่อนมีการมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติงาน
(3) ดาเนินการติดตาม ประเมินผลและจัดให้มีการ
พัฒนาตามความเหมาะสมและต่อเนื่อง
2) การพัฒนาระหว่างปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ม.79)
(1) ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการจาเป็นในการ
พัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และสถานศึกษา
(2) กาหนดหลักสูตรการพัฒนาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการจาเป็นในการพัฒนาตนเองของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา
(3) ดาเนินการพัฒนาตามหลักสูตร
(4) ติดตาม ประเมินการพัฒนา
(5) รายงานผลการดาเนินงานไปยังสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
3) การพัฒนาก่อนเลื่อนตาแหน่ง (ม. 80)
(1) ศึกษา วิเคราะห์ คุณลักษณะเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่ง ลักษณะงาน ตามตาแหน่งที่ได้รับการปรับปรุง
กาหนดตาแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษา
(2) ดาเนินการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจต
คติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่
เหมาะสม
(3) ติดตาม ประเมินการพัฒนา
4) การพัฒนากรณีไม่ผ่านการประเมินวิทยฐานะ
(ม. 55)
(1) ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กาหนด
(2) รายงานผลการดาเนินงานไปยังสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
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3.2 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
1) การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีปกติและกรณี
พิเศษ
(1) ผู้อานวยการสถานศึกษาแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
(2) คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ
พิจารณาตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน
(3) ผู้อานวยการสถานศึกษาพิจารณาสั่งเลื่อน
ขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา กรณีสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ต้องชี้แจงเหตุให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาดังกล่าว
ทราบ
กรณีเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ แก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ถึงแก่ความ
ตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้รายงาน
ไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อดาเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
(4) รายงานการสั่งเลื่อนและไม่เลื่อนขั้น
เงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ไปยังสานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อจัดเก็บข้อมูลลง
ในทะเบียนประวัติ ต่อไป
2) การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีถึงแก่ความตาย
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
(1) แจ้งชื่อผู้ตายและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับ
การตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการให้สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อดาเนินการขอความเห็นชอบไป
ยังคณะรัฐมนตรี
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(2) สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ตายเป็นกรณี
พิเศษ เพื่อประโยชน์ในการคานวณบาเหน็จบานาญ
(3) รายงานผลการดาเนินการไปยังสานักงาน
เขตพื้นที่เพื่อดาเนินการต่อไป
3) การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีไปศึกษาต่อ
ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัย
(1) ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูล
ของผู้ไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัย
จากสถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรม ฯลฯ
(2) ดาเนินการพิจารณาตามระเบียบที่ ก.ค.ศ.
กาหนด
(3) สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนสาหรับผู้ที่ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด
(4) รายงานผลการดาเนินการไปยังสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
3.3 การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจาและลูกจ้าง
ชั่วคราว
กรณีการเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราว
โดยใช้เงินงบประมาณให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่
กระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
กรณีการเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราว
กรณีอื่นนอกเหนือจากสถานศึกษาสามารถดาเนินการ
จ้างลูกจ้างประจาและลูกจ้าชั่วคราวของสถานศึกษาได้
โดยใช้เงินรายได้ของสถานศึกษา ภายใต้หลักเกณฑ์
และวิธีการที่สถานศึกษากาหนด
3.4 การดาเนินการเกี่ยวกับบัญชีถือจ่าย
เงินเดือน
ดาเนินการตามที่กระทรวงการคลังกาหนด
3.5 เงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนอื่น
ดาเนินการตามที่กระทรวงการคลังกาหนด
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3.6 งานทะเบียนประวัติ
1) การจัดทาและเก็บรักษาทะเบียนประวัติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
ลูกจ้าง
(1) สถานศึกษาจัดทาทะเบียนประวัติของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน ๒
ฉบับ
(2) สถานศึกษาเก็บไว้ 1 ฉบับ ส่งไปเก็บ
รักษาไว้ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1 ฉบับ
(3) เปลี่ยนแปลง บันทึกข้อมูล ลงในทะเบียน
ประวัติ
2) การแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด ของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง
(1) ข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา
และลูกจ้างประสงค์ขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ยื่นคาขอ
ตามแบบที่กาหนดโดยแนบเอกสารต่อผู้บังคับบัญชา
ขั้นต้น ประกอบ
ด้วย สูติบัตร ทะเบียนราษฎร์ หลักฐานทางการศึกษา
(2) ตรวจสอบความถูกต้อง
(3) นาเสนอไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อขออนุมัติการแก้ไขต่อ ก.ค.ศ.
(4) ดาเนินการแก้ไขในทะเบียนประวัติ
(5) แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.7 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
1) ตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน สมควร
ได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
2) ดาเนินการในการเสนอขอพระราชทา
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลาแก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกาหนด
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3) จัดทาทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และ
เหรียญจักรพรรดิมาลาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรก
คุณาภรณ์ และ ผู้คืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
3.8 การขอมีบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
1) ผู้ขอมีบัตรกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วน
บุคคลต่าง ๆ โดยมีเอกสารหลักฐาน ที่เกี่ยวข้อง
2) ตรวจสอบเอกสารความถูกต้อง
3) นาเสนอผู้มีอานาจลงนามในบัตรประจาตัว
โดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามลาดับ โดยคุมทะเบียน
ประวัติไว้
4) ส่งคืนบัตรประจาตัวถึงสถานศึกษา
3.9 งานขอหนังสือรับรอง งานขออนุญาตให้
ข้าราชการไปต่างประเทศ งานขออนุญาต ลา
อุปสมบท งานขอพระราชทานเพลิงศพ การลา
ศึกษาต่อ ยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ได้รับเงิน
วิทยพัฒน์ และ การจัดสวัสดิการ ดาเนินการตาม
กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธี
การที่เกี่ยวข้อง
4. วินัยและการรักษาวินัย
4.1 กรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง
1) ผู้อานวยการสถานศึกษาแต่งตั้ง
คณะกรรมการ เพื่อดาเนินการสอบสวนให้ได้ความจริง
และความยุติธรรมโดยไม่ชักช้า เมื่อมีกรณีอันมีมูลที่
ควรกล่าวหาว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษากระทาผิดวินัยไม่ร้ายแรง
2) ผู้อานวยการสถานศึกษาสั่งยุติเรื่องในกรณี
ที่คณะกรรมการสอบสวนแล้วพบว่าไม่ได้กระทาผิด
วินัย หรือสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้น
เงินเดือน ตามที่คณะกรรมการสอบสวนแล้วพบว่ามี
ความผิดวินัยไม่ร้ายแรง
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3) รายงานการดาเนินงานทางวินัยไม่ร้ายแรงไป
ยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4.2 กรณีความผิดวินัยร้ายแรง
1) ผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา
53 แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีอันมี
มูลว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทา
ผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กาหนดใน กฎ ก.ค.ศ.
2) ผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53
แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เสนอผลการพิจารณาให้ อ.ก.ค.ศ.เขต
พื้นที่การศึกษาพิจารณาลงโทษ
3) ผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53
แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามผล
การพิจารณาของอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
4) รายงานการดาเนินงานทางวินัยไปยัง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4.3 การอุทธรณ์
1) การอุทธรณ์กรณีความผิดวินัย
กรณีการอุทธรณ์ความผิดวินัยที่ไม่ร้ายแรง ให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นเรื่องขอ
อุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคา
สั่ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
กรณีการอุทธรณ์ความผิดวินัยร้ายแรง ให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นเรื่องขอ
อุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ.ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
คาสั่ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
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4.4 การร้องทุกข์
กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาถูกสั่งให้ออกจากราชการให้ร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ.
ภายใน ๓o นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง
กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจ
เนื่องมาจากการกระทาของผู้บังคับบัญชาหรือการ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ให้ร้องทุกข์ต่อ
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี
4.5 การเสริมสร้างและการป้องกันการกระทาผิด
วินัย
1) ให้ผู้อานวยการสถานศึกษาปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
2) ดาเนินการให้ความรู้ ฝึกอบรม การสร้าง
ขวัญและกาลังใจการจูงใจ ฯลฯ ในอันที่จะเสริมสร้าง
และพัฒนาเจตคติ จิตสานึก และพฤติกรรมของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา
3) หมั่นสังเกตตรวจสอบดูแลเอาใจใส่
ปูองกันและขจัดเหตุเพื่อมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทา
ผิดวินัยตามควรแก่กรณี
5. งานออกจากราชการ
5.1 การลาออกจากราชการ
1) ผู้อานวยการสถานศึกษาพิจารณาอนุญาต
การลาออกจากราชการของครูผู้ช่วยครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น
2) รายงานการอนุญาตการลาออกไปยัง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.2 การให้ออกจากราชการ กรณีไม่พ้นทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไม่ผ่านการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.
กาหนด
1) ดาเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากร
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ทางการศึกษาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเข้ารับ
การพัฒนาอย่างเข้มตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่
กาหนดใน
กฎ ก.ค.ศ.กาหนด
2) ดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่และความรับผิดชอบที่กาหนดไว้ในมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่ง
3) ผู้อานวยสถานศึกษาสั่งให้ผู้ที่ไม่ผ่านการ
ประเมินการทดลองปฏิบัติราชการหรือเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้มออกจากราชการ
4) รายงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ
5.3 การออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป
1) สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติครูผู้ช่วย
ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่น
2) ผู้อานวยการสถานศึกษาสั่งให้ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการหาก
ภายหลังปรากฏว่าขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30
แห่งกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3) รายงานการสั่งให้ออกจากราชการไปยัง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.4 การให้ออกจากราชการไว้ก่อน
1) ผู้อานวยการสถานศึกษาสั่งพักราชการหรือ
สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนกรณีที่ครูผู้ช่วย ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาอื่น มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทา
ผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน
หรือถูกฟูองคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทาผิดทาง
อาญา (เว้นแต่ได้กระทาผิดโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ)
2) รายงานการสั่งพักราชการหรือการให้ออก
จากราชการไว้ก่อนไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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5.5 การให้ออกจากราชการเพราะเหตุรับราชการ
นานหรือเหตุทดแทน
1) กรณีเจ็บป่วยโดยไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่โดยสม่าเสมอ
(1) ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการอันเนื่องมาจากการเจ็บปุวย
(2) ถ้าผู้อานวยการสถานศึกษาสั่งให้ออก
จากราชการเมื่อเห็นว่าไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
(3) รายงานการสั่งให้ออกจากราชการไปยังสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
2) กรณีไปปฏิบัติงานตามความประสงค์ของ
ทางราชการ
(1) ผู้อานวยการสถานศึกษาสั่งให้ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สมัครใจจะไปปฏิบัติ
ราชการตามความประสงค์ของทางราชการออกจาก
ราชการ
(2) รายงานการสั่งให้ออกจากราชการไปยัง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3) กรณีสั่งให้ออกจากราชการเพราะขาด
คุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งกฎหมายระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีเป็นผู้ไม่
มีสัญชาติไทย (ม. 30(1)) กรณีเป็นผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ตาม (ม. 30(4)) กรณีเป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิต
ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่กาหนดในกฎ
ก.ค.ศ. (ม. 30 (5)) กรณีเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(ม. 30 (5) (7)) กรณีเป็นกรรมการบริหารพรรค
การเมืองหรือเป็นเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง (ม. 30
(8)) หรือกรณีเป็นบุคคลล้มละลาย (ม.30 (9))
(1) สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติครูผู้ช่วย
ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามคุณสมบัติใน
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มาตรา (ม. 30 (1)(4) (5) (7) (8) หรือ (9) ) แห่ง
กฎหมายระเบียบข้า
ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(2) ผู้อานวยการสถานศึกษาสั่งให้ผู้ขาดคุณสมบัติ
ตามข้อ 1 ออกจากราชการ
(3) รายงานการสั่งให้ออกจากราชการไปยัง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4) กรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป กรณีมีเหตุสงสัยว่า
เป็นผู้ไม่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (ม. 30 (3) )
(1) ผู้อานวยการสถานศึกษาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่า ครู
ผู้ช่วย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่นผู้ใดเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติทั่วไป(ม. 30(3))
(2) ผู้อานวยการสถานศึกษาเสนอผลการ
สอบสวนต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
(3) เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามีมติเป็นว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 (3) ให้
ผู้อานวยการสถานศึกษาสั่งให้ออกจากราชการ
5) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าหย่อน
ความสามารถบกพร่องในหน้าที่ราชการหรือประพฤติ
ตนไม่เหมาะสม
(1) ผู้อานวยการสถานศึกษาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนเมื่อครูผู้ช่วย ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น มีกรณีถูกกล่าวหาหรือมีเหตุอันควร
สงสัยว่าหย่อนความ สามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่
ราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการหรือประพฤติตนไม่
เหมาะสม
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(2) ถ้าคณะกรรมการสอบสวนและ
ผู้อานวยการสถานศึกษาเห็นว่าครูผู้ช่วย ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอื่นไม่เป็นผู้หย่อนความสามารถ
ไม่บกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือเป็น ผู้ประพฤติตน
เหมาะสม ให้สั่งยุติเรื่อง แต่ถ้าคณะกรรมการสอบสวน
และผู้อานวยการสถานศึกษาเห็นว่าเป็นผู้หย่อน
ความสามารถบกพร่องในหน้าที่ราชการหรือ
ประพฤติตนไม่เหมาะสม ให้ส่งเรื่องไปยังสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
พิจารณา
(3) เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามีมติให้
ผู้นั้นออกจากราชการให้ผู้อานวยการสถานศึกษาสั่งให้
ออกจากราชการเพื่อรับบาเหน็จบานาญเหตุทดแทน
5.6 กรณีมีมลทินมัวหมอง
(1) ผู้อานวยการสถานศึกษาตั้งคณะกรรมการ
สอบวินัยอย่างร้ายแรง กรณีมีเหตุอันควรสงสัยอย่างยิ่ง
ว่าครูผู้ช่วย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่นได้มีการ
กระทาความผิดวินัยอย่างร้ายแรงแต่การสอบสวนไม่ได้
ความแน่ชัดพอที่สั่งลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง ถ้าให้รับ
ราชการ
ต่อไปจะทาให้เสียหายต่อทางราชการอย่างร้ายแรง
(2) ผู้อานวยการสถานศึกษาเสนอผลการ
สอบสวนไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอ
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
(3) เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามีมติให้ผู้
นั้นออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมองกรณีที่
ถูกสอบสวนข้างต้น ให้ผู้อานวยการสถานศึกษาสั่งให้
ออกจากราชการ
เพื่อรับบาเหน็จบานาญเหตุทดแทน
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การบริหารงานบุคคล (ต่อ)
คาถาม

มี/ใช่

ไม่มี/
ไม่ใช่

คาอธิบาย/คาตอบ

5.7 กรณีได้รับโทษจาคุกโดยคาสั่งของศาลหรือ
รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกใน
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุ
โทษ
(1) ผู้อานวยการสถานศึกษาสั่งให้ออกจาก
ราชการเพื่อรับบาเหน็จบานาญเหตุทดแทนเมื่อปรากฏ
ว่าครูผู้ช่วย ครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ได้รับ
โทษจาคุกโดยคาสั่งของศาลหรือรับโทษจาคุกโดยคา
พิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในความผิดที่ได้กระทาโดย
ประมาทหรือความผิด ละหุโทษ
2) รายงานผลการสั่งให้ออกจากราชการไป
ยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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แบบสอบถามการควบคุมภายใน
งานบริหารทัว่ ไป
ของ
สถานศึกษา
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แบบสอบถามการควบคุมภายในของสถานศึกษา
งานบริหารทั่วไป
คาถาม

มี/ใช่

ไม่มี/
ไม่ใช่

คาอธิบาย/
คาตอบ

1. การดาเนินงานธุรการ
1) ศึกษาวิเคราะห์สภาพงานธุรการของสถานศึกษา
และระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
2) วางแผนออกแบบระบบงานธุรการ ลดขั้นตอนการ
ดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพโดยอาจนาระบบเทคโนโลยี
มาใช้ในการดาเนินงานให้เหมะสม
3) จัดบุคลากรรับผิดชอบและพัฒนาให้มีความรู้
ความสามารถ ในการปฏิบัติงานธุรการตามระบบที่
กาหนดไว้
4) จัดหา Hardware และ Software ให้สามารถ
รองรับการปฏิบัติงานด้านธุรการได้ตามระบบที่กาหนดไว้
5) ดาเนินการงานธุรการตามระบบที่กาหนดไว้ โดยยึด
หลักความถูกต้อง รวดเร็วประหยัด และคุ้มค่า
6) ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงงานธุรการให้มี
ประสิทธิภาพ
2. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) รวบรวมประมวลวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่
จะใช้ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) สนับสนุนข้อมูล รับทราบหรือดาเนินการตามมติ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3) ดาเนินงานด้านธุรการในการจัดประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4) จัดทารายงานการประชุมและแจ้งมติที่ประชุมให้ผู้
ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบดาเนินการหรือถือปฏิบัติแล้วแต่
กรณี
5) ประสานการดาเนินงานตามมติการประชุมในเรื่อง
การอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เร่งรัดการดาเนินการและ
รายงานผลการดาเนินหารให้คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานทราบ
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งานบริหารทั่วไป (ต่อ)
คาถาม

มี/ใช่ ไม่มี/ คาอธิบาย/คาตอบ
ไม่ใช่

3. การพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
1) สารวจระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
2) จัดทาทะเบียนเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
3) จัดระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษา เพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการภายในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับระบบ
ฐานข้อมูลของเขตพื้นที่การศึกษา
4) พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบระบบเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการ
ปฏิบัติภารกิจ
5) จัดระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงกับ
สถานศึกษาอื่น เขตพื้นที่การศึกษาและส่วนกลาง
6) นาเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
การบริการและการประชาสัมพันธ์
7) ประเมินและประสานงานระบบเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ และปรับปรุงพัฒนาเป็นระยะ ๆ
4. การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา
1) จัดให้มีระบบการประสานงานและเครือข่าย
การศึกษา
2) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการ
พัฒนาเครือข่ายการศึกษา
3) ประสานงานกับเครือข่ายการศึกษาเพื่อแสวงหาความ
ร่วมมือความช่วยเหลือเพื่อส่งเสริม สนับสนุนงานการศึกษา
ของสถานศึกษา
4) เผยแพร่ข้อมูลเครือข่ายการศึกษาให้บุคลากรใน
สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบ
5) กาหนดแผนโครงการหรือกิจกรรมเพื่อการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างเครือข่ายการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา
6) ให้ความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการแก่
เครือข่ายการศึกษาของสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา
อย่างต่อเนื่อง
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งานบริหารทั่วไป (ต่อ)
คาถาม

มี/ใช่ ไม่มี/
ไม่ใช่

คาอธิบาย/คาตอบ

5. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร
5.1 การจัดระบบการบริหาร
1) ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้าง ภารกิจ การ
ดาเนินงาน ปริมาณ คุณภาพและสภาพของ
สถานศึกษา
2) วางแผนออกแบบการจัดระบบโครงสร้าง
การแบ่งส่วนราชการภายในระบบการทางานและการ
บริหารงานของสถานศึกษา
3) นาเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการส่วนราชการใน
สถานศึกษา
4) ประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการ
ตลอดจนประชาชนทั่วไปทราบ
5) ดาเนินการบริหารจัดการให้เป็นไปตาม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการที่กาหนด
6) ติดตามประเมินผลและปรับปรุงการจัดระบบ
บริหารให้ประสิทธิภาพ
5.2 การพัฒนาองค์กร
1) ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล สภาพปัจจุบัน
ปัญหาและความต้องการจาเป็นในการพัฒนาองค์กร
ของสถานศึกษา
2) กาหนดแนวทางการพัฒนาองค์กรให้
ครอบคลุมโครงสร้าง ภารกิจ บุคลากรเทคโนโลยี และ
กลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาและ
ความต้องการจาเป็นของสถานศึกษา
3) ดาเนินการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ทักษะ เจตคติ ความสามารถที่เหมาะสมกับโครงสร้าง
ภารกิจเทคโนโลยีและกลยุทธ์ของสถานศึกษา
4) กาหนดเปูาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
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งานบริหารทั่วไป (ต่อ)
คาถาม

มี/ใช่ ไม่มี/ คาอธิบาย/คาตอบ
ไม่ใช่

5) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนว
ทางการพัฒนาองค์กรเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่องและ
สม่าเสมอ
6) นาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนา
องค์กรและกระบวนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
6. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
1) สารวจข้อมูลด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของ
สถานศึกษา
2) วางแผน กาหนดนโยบายและแนวทางการนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใช้ในการบริหาร
และพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
3) ระดมจัดหาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้งานด้าน
ต่าง ๆ ของสถานศึกษา
4) สนับสนุนให้บุคลากรนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษามาใช้ในการบริหารและพัฒนาการศึกษา
5) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถและทักษะในการผลิตรวมทั้งการใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
6) ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาการผลิตการพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
7) ติดตามประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
เพื่อให้เกิดการใช้ที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับกระบวนการ
เรียนรู้
7. การส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ
บุคลากรและบริหารทั่วไป
1) สารวจปัญหาความต้องการจาเป็นของด้านวิชาการ
งบประมาณ บุคลากรและบริหารทั่วไป
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งานบริหารทั่วไป (ต่อ)
คาถาม

มี/ใช่ ไม่มี/
ไม่ใช่

คาอธิบาย/คาตอบ

2) จัดระบบส่งเสริม สนับสนุนและอานวย
ความสะดวก ในการบริหารงานด้านวิชาการ
งบประมาณ บุคลากรและบริหารทั่วไป
3) จัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่
เหมาะสม เพื่อสนับสนุนและอานวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงานทุกด้าน
4) ติดตาม ประเมินผลการสนับสนุนและ
อานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
ด้านต่าง ๆ
5) นาผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้
การสนับสนุนและอานวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ให้
มีความยึดหยุ่นคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
8. การบริหารจัดการอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม
1) กาหนดแนวทางวางแผนการบริหารจัดการ
อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา
2) บารุง ดูแลและพัฒนาอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่
มั่นคง ปลอดภัย เหมาะสมพร้อมที่จะใช้ประโยชน์
3) ติดตามและตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่
และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาเพื่อให้เกิดความ
คุ้มค่าและเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้
4) สรุป ประเมินผล และรายงานการใช้อาคาร
สถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา
9. การจัดทาสามะโนผู้เรียน
1) ประสานงานกับชุมชนและท้องถิ่นในการ
สารวจข้อมูล จานวนนักเรียนที่จะเข้ารับบริการทาง
การศึกษาในเขตบริการของสถานศึกษา
2) จัดทาสามะโนผู้ที่จะเข้ารับบริการทาง
การศึกษาของสถานศึกษา
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งานบริหารทั่วไป (ต่อ)
คาถาม

มี/ใช่ ไม่มี/ คาอธิบาย/คาตอบ
ไม่ใช่

3) จัดระบบข้อมูลสารสนเทศจากการสามะโน
ผู้เรียน เพื่อให้สามารถนาข้อมูลมาใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4) เสนอข้อมูลสารสนเทศการสามะโนผู้เรียนให้
เขตพื้นที่การศึกษารับทราบ
10. การรับนักเรียน
1) ให้สถานศึกษาประสานงานการดาเนินการ
แบ่งเขตพื้นที่บริการการศึกษาร่วมกันและเสนอ
ข้อตกลงให้เขตพื้นที่การศึกษาเห็นชอบ
2) กาหนดแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษา
โดยประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา
3) ดาเนินการรับนักเรียนตามแผนที่กาหนด
4) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน
ในการติดตามช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาในการเข้า
เรียน
5) ประเมินผลและรายงานผลการรับเด็กเข้า
เรียนให้เขตพื้นที่การศึกษารับทราบ
11. การส่งเสริมและประสานงานการจัดการศึกษา
ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
1) สารวจความต้องการในการเข้ารับบริการ
การศึกษาทุกรูปแบบทั้งในระบบ นอกระบบ และ
อัธยาศัย
2) กาหนดแนวทางและความเชื่อมโยงในการ
จัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาทั้ง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ตามความต้องการของผู้เรียน
และท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ แนวทางของเขตพื้นที่
การศึกษา
3) ดา เนินการจัดการศึกษาในรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่ง หรือทั้ง 3 รูปแบบตามความเหมาะสม
และศักยภาพของสถานศึกษา
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งานบริหารทั่วไป (ต่อ)
คาถาม

มี/ใช่ ไม่มี/
ไม่ใช่

คาอธิบาย/คาตอบ

4) ประสานเชื่อมโยงประสานความร่วมมือและ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน
องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัด
การศึกษา
5) ติดตามประเมินผลการส่งเสริมและ
ประสานงานการจัดการศึกษาทั้งในระบบนอกระบบ
และตามอัธยาศัย เพื่อปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป
12. การส่งเสริมกิจการนักเรียน
1) วางแผนกาหนดแนวทางการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมนักเรียนของสถานศึกษาโดยสนับสนุนให้
นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน
2) ดาเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนและส่งเสริม
สนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
อย่างหลากหลายตามความถนัดและความสนใจของ
นักเรียน
3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้คิดเป็น ทา
เป็น รักการอ่านและเกิดการใฝุรู้อย่างต่อเนื่อง
4) สรุปและประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก้ไข การ
ส่งเสริมกิจการนักเรียน เพื่อให้การจัดกิจกรรมเกิด
คุณค่าและประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างแท้จริง
13 การประชาสัมพันธ์
1) ศึกษาความต้องการในการเผยแพร่ข่าวสาร
ข้อมูลและผลงานของสถานศึกษาความต้องการใน
การได้รับข่าวสารข้อมูลทางการศึกษาของชุมชน
2) วางแผนการประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา
โดยการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชนองค์กร สถาบัน
และสื่อมวลชนในท้องถิ่น
3) จัดให้มีเครือข่ายการประสานงาน
ประชาสัมพันธ์
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งานบริหารทั่วไป (ต่อ)
คาถาม

มี/ใช่ ไม่มี/
ไม่ใช่

คาอธิบาย/คาตอบ

4) พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ให้
มีความรู้ความสามารถในการดาเนินการประชาสัมพันธ์
ผลงานของสถานศึกษา
5) สร้างกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ในหลากหลาย
รูปแบบ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์
6) ติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้
ทราบถึงผลที่ได้รับและนาไปดาเนินการปรับปรุงแก้ไข
พัฒนาให้เหมาะสม ต่อไป
14. การส่งเสริมสนับสนุนและประสานจัดการศึกษา
ของบุคคล ชุมชน องค์กร และหน่วยงานอื่น
1) กาหนดแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนและ
ประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กรและ
หน่วยงานอื่น
2) ให้คาปรึกษา แนะนา ส่งเสริม สนับสนุน และ
ประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับบุคคล
ชุมชน องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัด
การศึกษา
15. การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน
1) วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาตามโครงสร้าง
และภารกิจสถานศึกษา
2) วิเคราะห์ความเสี่ยงของการดาเนินงาน
กาหนดปัจจัยเสี่ยง และจัดลาดับความเสี่ยง
3) กาหนดมาตรการในการปูองกันความเสี่ยงใน
การดาเนินงานของสถานศึกษา
4) วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายใน
สถานศึกษา
5) ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝุายนามาตรการ
ปูองกันความเสี่ยงไปใช้ในการควบคุมการดาเนินงาน
ตามภารกิจ
6) ดาเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ์มาตรการและ
วิธีการที่สานักงานตรวจเงินแผ่นดินกาหนด
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งานบริหารทั่วไป (ต่อ)
คาถาม

มี/ใช่ ไม่มี/
ไม่ใช่

คาอธิบาย/คาตอบ

7) ประเมินผลการดาเนินการควบคุมภายใน ตาม
มาตรการที่กาหนดและปรับปรุงให้เหมาะสม
8) รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน
16. งานบริการสาธารณะ
1) จัดให้มีระบบการบริการสาธารณะ
2) จัดระบบข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษาเพื่อให้
บริการต่อสาธารณะ
3) ให้บริการข้อมูล ข่าวสาร และบริการอื่น ๆ แก่
สาธารณชน ตามความเหมาะสมและศักยภาพของ
สถานศึกษา
4) พัฒนาระบบการให้บริการแก่สาธารณะให้มี
ประสิทธิภาพ เกิดความพึงพอใจต่อผู้มารับบริการ
5) ประเมินความพึงพอใจงานบริการสาธารณะจาก
ผู้มาขอรับบริการ
6) นาผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนา
ระบบงานบริการสาธารณะ
17. งานที่ไม่ได้ระบุไว้ในงานอื่น
1) จัดให้มีบุคลากร รับผิดชอบงานตามความ
เหมาะสมและศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน
2) ให้ผู้ที่รับผิดชอบงานวางแผนการปฏิบัติงาน
และดาเนินงานให้เสร็จสิ้นตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
3) กากับ ติดตาม การดาเนินงานของผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย
4) ประเมินผล การปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย
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ตัวอย่าง
ตัวอย่างแบบสอบถามการควบคุมภายใน
และคาแนะนาการใช้แบบสอบถาม
สาหรับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(แบบรายงานนี้จัดเก็บไว้ที่ส่วนงานย่อย)
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ตัวอย่างแบบสอบถามการควบคุมภายในและคาแนะนาการใช้แบบสอบถาม
วัตถุประสงค์
แบบสอบถามการควบคุมภายในนี้ จัดทาขึ้นเพื่อให้ทราบความเสี่ยงทั่วไปที่มีผลกระทบต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน และใช้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายใน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป
แบบสอบถามสาหรับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แบบสอบถามมี 8 ชุด คือ
ชุดที่ 1 แบบสอบถามกลุ่มอานวยการ
ชุดที่ 2 แบบสอบถามส่งเสริมการจัดการศึกษา
ชุดที่ 3 แบบสอบถามกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ชุดที่ 4 แบบสอบถามกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชุดที่ 5 แบบสอบถามกลุ่มนโยบายและแผน
ชุดที่ 6 แบบสอบถามกลุ่มบริหารงานบุคคล
ชุดที่ 7 แบบสอบถามหน่วยตรวจสอบภายใน
ชุดที่ 8 แบบสอบถามศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร
แบบสอบถามทั้ง 8 ชุด เป็นเพียงตัวอย่าง ผู้ใช้สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ตามความ
เหมาะสม
การใช้แบบสอบถาม
1. ผู้ประเมินเป็นผู้ถามตามแบบสอบถาม ถ้ามีการปฏิบัติตามคาถามแสดงถึงการควบคุม
ภายในที่ดีให้กรอกเครื่องหมาย “
ในช่อง “มี/ใช่” ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามที่ถามให้กรอก
เครื่องหมาย “ X” ในช่อง “ ไม่มี/ไม่ใช่” ถ้าไม่มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องที่ถามให้กรอกในช่อง “ไม่
มี/ไม่ใช่” โดยใช้อักษร NA ซึ่งย่อมาจาก Not Applicable และหมายเหตุว่า ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวกับ
คาถาม
2. คาตอบว่า “ไม่มี/ไม่ใช่” หมายถึง มิได้ปฏิบัติตามคาถาม แสดงถึงจุดอ่อนของระบบการ
ควบคุมภายใน ผู้ประเมินควรทดสอบและหาสาเหตุ และพิจารณาว่ามีการควบคุมอื่นทดแทนหรือไม่
จากคาตอบที่ได้รับ ผู้สอบทานหรือผู้ประเมินควรสังเกตการณ์การปฏิบัติงานจริง การ
วิเคราะห์เอกสารหลักฐาน หรือคาตอบของผู้ที่มีความรู้ในเรื่องที่ถามและเชื่อถือได้ เพื่อสรุปคาตอบ
และอธิบายวิธีปฏิบัติในแต่ละข้อของคาถามในช่อง “คาอธิบาย/คาตอบ” เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่
จะนามาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
3. จากข้อมูลในช่อง “คาอธิบาย/คาถตอบ” จะนามาพิจารณาประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในของแต่ละด้านและแต่ละเรื่องในด้านนั้น ๆ
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แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พัทลุง เขต 2
กลุ่มอานวยการ

311

แบบสอบถามการควบคุมภายในของกลุ่มอานวยการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
คาถาม

มี/ใช่ ไม่มี/
ไม่ใช่

คาอธิบาย/
คาตอบ

1. งานธุรการ
1.1 งานสารบรรณได้ดาเนินการตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
1.2 งานรับส่งงานในหน้าที่ราชการดาเนินการตาม
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับ-ส่งงาน พ.ศ.2524
1.3 การมอบหมายหน้าที่การงานมีการดาเนินการเป็น
ลายลักษณ์อักษร
1.4 มีการดาเนินการงานเลขานุการผู้บริหาร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
1.5 การประชุมภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 มีการดาเนินการประจาและ
บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร
1.6 มีการดาเนินการงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
สม่าเสมอ
1.7 ดาเนินการการงานยานพาหนะตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ
1.8 มีการจัดระบบบริหารจัดการตามโครงสร้างการแบ่ง
ส่วนราชการเขตพื้นที่ตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ
พ.ศ.2546
1.9 มีการพัฒนาองค์กรไปสู่ความสาเร็จ
1.9 มีการจัดทาระเบียบและประกาศสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
1.11 มีการตรวจสอบกลั่นกรองงาน
1.12 มีการมอบอานาจของผู้อานวยการสานักงานเขต
พื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ให้ข้าราชการปฏิบัติ
ราชการแทน
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แบบสอบถามการควบคุมภายในของกลุ่มอานวยการ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
คาถาม

มี/ใช่ ไม่มี/ คาอธิบาย/คาตอบ
ไม่ใช่

1.13 มีการดาเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน
2. งานการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์
2.1 มีการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายนอก
องค์กร
2.2 มีการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายใน
องค์กร
2.3 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่อ
สาธารณชน
2.4 มีการบริการข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
แบบสอบถามการควบคุมภายในของกลุ่มอานวยการ
กลุ่มงานประสานงาน
คาถาม
มี/ใช่ ไม่มี/ คาอธิบาย/คาตอบ
ไม่ใช่
3. งานประสานงาน
3.1 มีการประสานการดาเนินงานระหว่างหน่วยงาน
ภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา
3.2 มีการประสานการใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน
3.3 มีการประสานงานเกี่ยวกับการสรรหากรรมการ
อนุกรรมการ ในระดับต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการ
การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ. เขต ฯ ก.ค.ศ. และ
กรรมการอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
3.4 ดาเนินการประกันชีวิตหมู่ข้าราชการ ลูกจ้าง
และนักเรียนในสถานศึกษาของรัฐอย่างเป็นระบบ
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แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พัทลุง เขต 2
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
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แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
คาถาม
มี/ใช่ ไม่มี/
ไม่ใช่

คาอธิบาย/
คาตอบ

1. งานธุรการ
1.1 มีการดาเนินการตามระเบียบงานสารบรรณ
1.2 มีการดาเนินการตามระเบียบว่าด้วยการรักษา
ความปลอดภัยแห่งชาติ
2. กลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา
2.1 งานการจัดการศึกษาภาคบังคับ
1) จัดทาแผนกาหนดที่ตั้งสถานศึกษา
2) กาหนดพื้นที่เขตบริการของสถานศึกษาทั้ง
ระดับก่อนประถม ระดับประถม ระดับม.ต้นและ ม.ปลาย
ยึดหลักการการมีส่วนร่วม
3) สารวจข้อมูลประชากรก่อนวัยเรียน
4) ประกาศรายละเอียดการส่งเด็กเข้าเรียนพร้อม
แจ้ง
หนังสือให้ผู้ปกครองของเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษา
ภาคบังคับส่งเด็ก เข้าเรียนก่อนถึงกาหนด ไม่น้อยกว่า 1
ปี
2.2 งานส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบ นอก
ระบบตามอัธยาศัย และการศึกษาตลอดชีวิต
1) ดาเนินการจัดการศึกษาในระบบ
2) ดาเนินการจัดการศึกษานอกระบบ
3) ดาเนินการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
2.3 งานส่งเสริมการจัดการศึกษาของบุคคล,
ครอบครัว ,
ชุมชนสถาบันทางศาสนาและสถานประกอบการ ฯลฯ
1) ประชาสัมพันธ์ ในสิทธิหน้าที่ในการจัด
การศึกษา
ของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และ
สถานประกอบการ ฯลฯ
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ส่งเสริมการจัดการศึกษา (ต่อ)
คาถาม

มี/ใช่ ไม่มี/ คาอธิบาย/คาตอบ
ไม่ใช่

2) ดาเนินงานอนุญาตการจัดการศึกษาของ
บุคคล,
ครอบครัว,ชุมชน สถาบันทางศาสนาและสถาน
ประกอบการฯลฯ
3) ติดตามผลการจัดการศึกษาของบุคคล
ครอบครัว
ชุมชน สถาบันทางศาสนาและสถานประกอบการอย่าง
ต่อเนื่อง
2.4 งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
1) สร้างความเข้าใจและส่งเสริมในสิทธิและหน้าที่
ในหลักการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) ประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามคาร้องขอ
3) ประสาน ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.5 งานส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน
1) ส่งเสริมการสรรหาและแต่งตั้ง และการพัฒนา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) สนับสนุนการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3) ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาเพื่อการพัฒนา
2.6 งานส่งเสริมการเทียบโอนผลการเรียน
1) พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจการเทียบ
โอนผลการเรียน
2) ส่งเสริมให้สถานศึกษากาหนดหลักเกณฑ์
วิธีการและแนวทางในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (ต่อ)
คาถาม

มี/ใช่ ไม่มี/
ไม่ใช่

คาอธิบาย/คาตอบ

3) นิเทศติดตามผลการดาเนินการเทียบโอนผล
การเรียนภายในเขตพื้นที่การศึกษา
2.7 งานส่งเสริมการจัดการศึกษาของเด็กพิการเด็ก
ด้อยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
1) จัดทาข้อมูลเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาสและ
เด็กที่มีความสามารถพิเศษอย่างเป็นระบบ
2) วิจัยและส่งเสริมการศึกษาเพื่อหารูปแบบ
และเผยแพร่วิธีการจัดการศึกษาแก่ผู้เกี่ยวข้อง
3) ติดตามผลอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
3. งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
3.1 งานส่งเสริมสุขภาพพลานามัย
1) ดาเนินการงานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย
เช่น โครงการอาหารกลางวัน โครงการอาหารเสริม (นม)
การปูองกัน และแก้ไข ปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา
2) ติดตามประเมินผลและรายงานผลอย่าง
ต่อเนื่อง
3.2 งานส่งเสริมกิจการแนะแนวในสถานศึกษา
1) ดาเนินการงานส่งเสริมกิจการแนะแนวใน
สถานศึกษาโดยเฉพาะระบบติดตามช่วยเหลือนักเรียน
2) สนับสนุนการทาวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมและ
การแก้ไขปัญหานักเรียน
3) ติดตามประเมินผลและรายงานผลกิจการแนะ
แนวอย่างต่อเนื่อง
3.3 งานส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
1) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทาแผนพัฒนางานด้าน
กีฬาและนันทนาการ
2) ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
ในสถานศึกษา
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (ต่อ)
คาถาม

มี/ใช่ ไม่มี/ คาอธิบาย/คาตอบ
ไม่ใช่

3) ประสานติดตาม นิเทศและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
3.4 งานส่งเสริมกิจการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
ผู้บาเพ็ญประโยชน์และ นักศึกษาวิชาทหาร
1) ส่งเสริมให้มีการพัฒนากิจการลูกเสือ
2) ส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
เนตรนารี และผู้กากับ นักศึกษาวิชาทหาร
3) ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่ม/กองลูกเสือ
4) ส่งเสริมให้มีการสอนวิชาพิเศษลูกเสือ
5) ดาเนินการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือ
สรรเสริญลูกเสือสดุดี เข็มการสมนาคุณ
6) ดาเนินการขอรับเครื่องหมายวูดแบคจ์ของ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
7) ดาเนินการปรับปรุงพัฒนาค่ายลูกเสือและ
ส่งเสริมการจัดกิจการรมในค่ายลูกเสือ
8) ติดตามประเมินผลและรายงานผลกิจกรรม
ลูกเสือฯ
3.5 งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยและวินัย
นักเรียน
1) ดาเนินการส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยและ
งานวินัยนักเรียน
2) สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทาระเบียบว่า
ด้วยความประพฤตินักเรียน
3) ส่งเสริมสถานศึกษาจัดทาโครงการบุคคล
ดีเด่นนักเรียนตัวอย่างในสถานศึกษา
4) ติดตามนิเทศประเมินผลและรายงานผล
กิจการประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (ต่อ)
คาถาม

มี/ใช่ ไม่มี/
ไม่ใช่

คาอธิบาย/คาตอบ

4. กลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพและกองทุน
เพื่อการศึกษา
4.1งานส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา
1) มีการดาเนินการระดมทรัพยากรเพื่อส่งเสริม
การศึกษา และสรุปผลงานอย่างต่อเนื่อง
2) ดาเนินการงานสวัสดิการกองทุนเพื่อ
การศึกษา เช่น กองทุนประถมศึกษา กองทุนเพื่อ
การศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษาและกองทุนการศึกษาหรือมูลนิธิต่าง ๆ
4.2 งานส่งเสริมการจัดสวัสดิการสวัสดิภาพใน
สถานศึกษา
1) ดาเนินงานการจัดสวัสดิการเช่น การจัดหา
ยานพาหนะ รถยนต์สวัสดิการ การกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย
สินเชื่อเพื่อการพัฒนาชีวิตครูฯลฯ
2) ดาเนินการประกันชีวิตหมู่ข้าราชการ
ลูกจ้าง และนักเรียนในสถานศึกษาของรัฐอย่างเป็น
ระบบ
4.3 งานส่งเสริมการพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน
1) ดาเนินงานพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิเด็ก
อย่างเป็นระบบ
2) ดาเนินการรณรงค์ให้สถานศึกษาปูองกัน
ความปลอดภัยและอุบัติเหตุในสถานศึกษา
5. กลุ่มส่งเสริมกิจการพิเศษ
5.1 งานโครงการอันเนือ่ งจากพระราชดาริ
1) ประชุมจัดทากรอบนโยบาย ศธ. และ
ประสานพื้นที่จัดกิจกรรมให้
2) ประสานสถานศึกษา ประสานวิทยากรเพื่อ
จัดกิจกรรมให้บรรลุเปูาหมายต่อไป
3) ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (ต่อ)
คาถาม

มี/ใช่ ไม่มี/
ไม่ใช่

คาอธิบาย/คาตอบ

5.2 งานป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพ
ติดในสถานศึกษา
1) ดาเนินการจัดระบบ ดูแล นักเรียน เพื่อคัด
กรองนักเรียน จาแนกตาม ประเภทการใช้สารเสพติด
2) จัดกิจกรรมแต่ละประเภทการใช้สารเสพติด
3) สรุปผลการดาเนินงาน
5.3 งานส่งเสริมแหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทางการ
ศึกษาและภูมิพัฒนาท้องถิ่น
1) สารวจและจัดทาทะเบียนแหล่งเรียนรู้
สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้
สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
3) ติดตามประเมินผลการใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
อย่างต่อเนื่อง
5.4 งานโครงการเสมาพัฒนาชีวิต
1) ดาเนินการชี้แจงวิธีการคักเลือกนักเรียนเพื่อ
รับทุน
2) แต่งตั้งคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่
การศึกษาพิจารณาจัดสรรทุนให้สถานศึกษา
3) เขตฯเสนอชื่อให้กระทรวงและโอนเงินให้
นักเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง
4) สรุปและรายงานผลให้ ศธ.ทราบ
5.5 งานนิเทศสัมพันธ์
1) ประสานความร่วมมือกับโครงการและทุน
ต่างประเทศ
2) ติดตามประเมินผลและรายงานโครงการ
ต่างประเทศ ทุนและสารสนเทศ
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (ต่อ)
คาถาม

มี/ใช่ ไม่มี/ คาอธิบาย/คาตอบ
ไม่ใช่

5.6 การป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคเอดส์
ในกลุ่มนักเรียนนักศึกษา
1) ดาเนินการทาแผนงาน/โครงการร่วมกัน ทั้ง
ในระดับสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา
2) ปฏิบัติการตามแผนงาน/โครงการ
3) รายงานผลอย่างต่อเนื่อง
5.7 งานสารวัตรนักเรียน
1) เขตพื้นที่การศึกษา ประชุมร่วมกันระหว่าง
สถานศึกษากับสารวัตรนักเรียนเพื่อทาแผนงาน/
โครงการ
2) จัดทาคู่มือปฏิบัติงานให้หน่วยงานและ
สถานศึกษาในการพัฒนาความประพฤตินักเรียน และ
การปูองกันการทะเลาะวิวาทของนัก
3) รายงานติดตามผลเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
และแก้ปัญหาร่วมกัน
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แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พัทลุง เขต 2
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
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แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ชุดที่ 1
งานธุรการ
คาถาม
มี/ใช่ ไม่มี/
ไม่ใช่
1. มีการศึกษา วิเคราะห์ วางแผนจัดระบบ ข้อมูล
สารสนเทศและการบริหารงานของกลุ่มให้สามารถ
ดาเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีการศึกษา วิเคราะห์ สภาพของกลุ่มและ
ออกแบบระบบงานสารบรรณให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับ
ระบบงานสารบรรณของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
3. ดาเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่ม
4. ประสานงานกับกลุ่มอื่นในสานักงาน หน่วยงานและ
สถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
ของกลุ่ม
5. ประสานการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ข่อมูลข่าวสาร
และผลงานของกลุ่ม ให้ครูบุคลากรทางการศึกษาและ
ประชาชนทั่วไปทราบ
6. จัดทารายงานผลการดาเนินงานของกลุ่ม
สรุป : งานธุรการ
มีการควบคุมที่เพียงพอหรือไม่ เพื่อให้
ความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงาน
เป็นระบบ สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ถ้าไม่
เพียงพอจะมีวิธีการปรับปรุงการควบคุมให้ดีขึ้นอย่างไร

คาอธิบาย/
คาตอบ

323

แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ชุดที่ 2
งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
คาถาม
มี/ใช่ ไม่มี/ คาอธิบาย/คาตอบ
ไม่ใช่
1. การส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
การศึกษาพิเศษ
1.1 ศึกษานโยบายของรัฐบาล
กระทรวงศึกษาธิการ และสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มและ
ทิศทางในการจัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ
1.2 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษา
พิเศษ ทั้งในและต่างประเทศ
1.3 พัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจ
สามารถจัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ และ
ดาเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาหลักสูตรได้
1.4 ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดทา
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ
1.5 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ และให้
ความช่วยเหลือสถานศึกษาในด้านการพัฒนาหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง
1.6 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่จัด
การศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ เช่น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
สรุป : การส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
การศึกษาพิเศษ
มีการควบคุมที่เพียงพอหรือไม่ เพื่อให้
ความมั่นใจว่านักเรียนก่อนวัยเรียน ผู้มีความบกพร่อง
ทางร่างกาย สติปัญญา ได้มีโอกาสรับการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง ในสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้โดยครูและ
ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและมี
324

งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ (ต่อ)
คาถาม
มี/ใช่ ไม่มี/ คาอธิบาย/คาตอบ
ไม่ใช่
ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับ
กลุ่มเปูาหมายและมีความทันสมัยอยู่เสมอ ถ้าไม่
เพียงพอจะมีวิธีการปรับปรุงการควบคุมให้ดีขึ้น
อย่างไร
2. การส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 8
กลุ่มสาระ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2.2 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัย
เกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร
2.3 รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร
2.4 พัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้
ความเข้าใจในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทา
หลักสูตรสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทุกฝุาย
2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัด
หลักสูตรเฉพาะด้าน เช่น โรงเรียน 2 ภาษา
โรงเรียนตามแนวพุทธ โรงเรียนกีฬา โรงเรียน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอัจฉริยะ
2.7 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการ
เรียนรู้และ
จัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
2.8 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการวิจัยในชั้น
เรียนและการนิเทศภายใน
2.9 ดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตามการพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาและนา
ข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา
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งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ (ต่อ)
คาถาม

มี/ใช่ ไม่มี/
ไม่ใช่

คาอธิบาย/คาตอบ

สรุป : การส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
มีการควบคุมที่เพียงพอหรือไม่ เพื่อให้
ความมั่นใจว่านักเรียนวัยเรียนทุกคนที่อยู่ในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานได้รับการจัดการเรียนรู้โดยครูและผู้บริหาร
สถานศึกษาที่มีความรู้ ความเข้าใจการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้และมีความสามารถในการ
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถ้าไม่เพียงพอ
จะมีวิธีการปรับปรุงการควบคุมให้ดีขึ้นอย่างไร
3. การศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
3.1 ศึกษาสภาพปัญหา งานวิจัยเกี่ยวกับการ
พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
3.2 ดาเนินการวิจัยการบริหารหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้
3.3 สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการ
พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ของครู
ผู้บริหาร ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง
3.4 เผยแพร่ผลงานการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการ
พัฒนาหลักสูตร และการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
3.5 นาผลการวิจัยไปกาหนดนโยบายเพื่อพัฒนา
งานบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
สรุป : การศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการ
พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
มีการควบคุมที่เพียงพอหรือไม่ เพื่อให้
ความมั่นใจว่าสถานศึกษามีผลการศึกษา ค้นคว้า
วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้ ถ้าไม่เพียงพอจะมีวิธีการปรับปรุงการควบคุมให้
ดีขึ้นอย่างไร
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แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ชุดที่ 3
งานวัดและประเมินผลการศึกษา
คาถาม

มี/ใช่ ไม่มี/
ไม่ใช่

คาอธิบาย/คาตอบ

1. การส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา
1.1 ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหา
ความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดผลและประเมินผลการศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย
1.2 ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูให้ใช้วิธีการที่
หลากหลายในการวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษา
ทัง้ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย
1.3 ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบ วิธีการในการ
พัฒนาแนวทางการวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษา
ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย
1.4 จัดทาคู่มือการวัดผล เทียบโอนผลการศึกษา
สาหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย
สรุป : การส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา
มีการควบคุมที่เพียงพอหรือไม่ เพื่อให้
ความมั่นใจว่า
1. ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งการวัดผล
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย
2. บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการ
ศึกษาแก่สถานศึกษา
2. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัด
และประเมินผลการศึกษา
2.1 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางในการติดตาม
ตรวจสอบ
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งานวัดและประเมินผลการศึกษา (ต่อ)
คาถาม

มี/ใช่ ไม่มี/
ไม่ใช่

คาอธิบาย/คาตอบ

และประเมินผลการศึกษา
2.2 ดาเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การศึกษา
2.3 จัดทารายงาน การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการศึกษา
2.4 เผยแพร่ผลการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการศึกษา
สรุป : การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา
มีการควบคุมที่เพียงพอหรือไม่ เพื่อให้
ความมั่นใจว่าสถานศึกษามีการวัดผลและประเมินผล
การศึกษาที่ถูกต้องและมีคุณภาพ ถ้าไม่เพียงพอ จะมี
วิธีการปรับปรุงการควบคุมให้ดีขึ้นอย่างไร
3. งานทดสอบทางการศึกษา
3.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับระบบ
วิธีการ เกี่ยวกับระบบวิธีการ เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการศึกษา
3.2 วางแผนการทดสอบทางการศึกษาให้
ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระของ
หลักสูตรการศึกษาข้นพื้นฐาน
3.3 กาหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษา
ให้สอดคล้องตามที่กระทรวงศึกษาธิการและสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติกาหนด
3.4 ประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ
3.5 ดาเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้
บริหารสอบวัดความรู้ ความสามารถให้กับนักเรียน
3.6 พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา
3.7 จัดสร้างโปรแกรมเก็บข้อมูลคุณภาพการศึกษา
ของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
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งานวัดและประเมินผลการศึกษา (ต่อ)
คาถาม

มี/ใช่ ไม่มี/
ไม่ใช่

คาอธิบาย/คาตอบ

สรุป : งานทดสอบทางการศึกษา
มีการควบคุมที่เพียงพอหรือไม่ เพื่อให้
ความมั่นใจว่ามีคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษาระดับ
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา และมีข้อมูล
คุณภาพการศึกษาของผู้เรียน ถ้าไม่เพียงพอ จะมี
วิธีการปรับปรุงการควบคุมให้ดีขึ้นอย่างไร
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แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ชุดที่ 4
งานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
คาถาม

มี/ใช่ ไม่มี/
ไม่ใช่

คาอธิบาย/คาตอบ

1. งานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
1.1 ศึกษา ความต้องการสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
1.2 ดาเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
รวมทั้งสื่อต้นแบบของหน่วยงานเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ
ตามคามต้องการของสถานศึกษา
1.3 ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้
ความสามารถในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
1.4 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อนาผลมา
ปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
1.5 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชนในการส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
1.6 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
สรุป : การส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
มีการควบคุมที่เพียงพอหรือไม่ เพื่อให้ความ
มั่นใจว่า สถานศึกษามีสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่าง
คุ้มค่า ถ้าไม่เพียงพอ จะมีวิธีการปรับปรุงการควบคุมให้
ดีขึ้นอย่างไร

330

งานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา (ต่อ)
คาถาม

มี/ใช่ ไม่มี/
ไม่ใช่

คาอธิบาย/คาตอบ

2. การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนา
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
2.1 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับ
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
2.2 วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อต้นแบบ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานศึกษา
2.3 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาที่
ดาเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์ วิจัย นาไปใช้และ
เผยแพร่สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
สรุป : การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
มีการควบคุมที่เพียงพอหรือไม่ เพื่อให้
ความมั่นใจว่า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาทุกแห่ง ได้ศึกษาและนาผลการวิเคราะห์
วิจัย ไปใช้ในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ให้เหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่น ถ้าไม่เพียงพอจะมี
วิธีการปรับปรุงการควบคุมให้ดีขึ้นอย่างไร
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แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ชุดที่ 5
งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
คาถาม

มี/ใช่ ไม่มี/
ไม่ใช่

คาอธิบาย/คาตอบ

1. การส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัด
กระบวนการเรียนรู้
1.1 รวบรวม จัดทา ระบบข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการ
เรียนรู้
1.2 ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการของการ
นิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
1.3 จัดทาแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการ
นิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
1.4 ดาเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เช่น
ส่งเสริมฝุายบริหารเป็นหลักในการนิเทศภายใน
ส่งเสริมครูเป็นผู้สร้างกัลยาณมิตร นิเทศภายใน
ส่งเสริมเครือข่ายการนิเทศ ครูต้อนแบบ ครูแกนนา
ผู้ปกครอง ชุมชน และภูมิปัญญา ส่งเสริมการนิเทศ
ภายนอก รวมทั้งส่งเสริมการนิเทศที่มีการรวมพลังจาก
ทุกฝุาย
1.5 ดาเนินการนิเทศโดยใช้โครงการเป็นฐาน เช่น
โครงการนาร่อง ( Pilot Study ) โครงการร่วมพัฒนา
( Joint Project ) เป็นต้น
1.6 จัดทาสรุปรายงานผล และเผยแพร่เทคนิค การ
นิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ประสบผลสาเร็จ
สรุป : การส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและ
การจัดกระบวนการเรียนรู้
มีการควบคุมที่เพียงพอหรือไม่ เพื่อให้
ความมั่นใจว่า สถานศึกษาได้รับการพัฒนาการ
จัดระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ อย่าง
มีประสิทธิภาพ ถ้าไม่เพียงพอ จะมี
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งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา(ต่อ)
คาถาม

มี/ใช่ ไม่มี/ คาอธิบาย/คาตอบ
ไม่ใช่

วิธีการปรับปรุงการควบคุมให้ดีขึ้นอย่างไร
2. การส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของ
สานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษา หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและชุมชน
2.1 ประสานการจัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับเครือข่ายการนิเทศในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
2.2 จัดทาแผนการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการ
นิเทศในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
2.3 ดาเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พัฒนาเครือข่ายการนิเทศในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย
2.4 พัฒนาห้องเรียน หรือสถานศึกษาให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้
2.5 จัดตั้งและดาเนินการในรูปแบบของเครือข่าย
ชุมชน
2.6 จัดเวทีวชิ าการให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2.7 จัดเครือข่ายบุคคล เช่น ครูแกนนา ครูต้นแบบ
ครุแห่งชาติ เป็นต้น
2.8 จัดทาสรุปรายงาน และเผยแพร่เทคนิค วิธีการ
สื่อ เครื่องมือ หรือรูปแบบเครือข่ายการนิเทศ
สรุป : การส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและชุมชน
มีการควบคุมที่เพียงพอหรือไม่ เพื่อให้ความมั่นใจว่า
1. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาจากองค์กร
เครือข่ายอย่างเป็นระบบ
2. หน่วยงาน ชุมชน องค์กรเอกชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาถ้าไม่เพียงพอ จะมีวิธีการ
ปรับปรุงการควบคุมให้ดีขึ้นอย่างไร
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งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา(ต่อ)
คาถาม

มี/ใช่ ไม่มี/
ไม่ใช่

คาอธิบาย/คาตอบ

3. การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานของสถานศึกษา
3.1 จัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการ
นิเทศและติดตามการบริหารและการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
3.2 ศึกษาวิเคราะห์และจัดทาเกณฑ์ ดัชนีชี้วัด
ความสาเร็จ ในการบริหารและการจัดการศึกษา
3.3 ดาเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผล และจัดทารายงานเผยแพร่
สรุป : การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานของสถานศึกษา
มีการควบคุมที่เพียงพอหรือไม่ เพื่อให้
ความมั่นใจว่าสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษานาผลการรายงานไปใช้ในการพัฒนา
สถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน ถ้าไม่เพียงพอ จะมี
วิธีการปรับปรุงการควบคุมให้ดีขึ้นอย่างไร
4. การศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การ
พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
4.1 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สภาพปัญหา
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัด
การศึกษา
4.2 ดาเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
บริหารและการจัดการศึกษา
4.3 ดาเนินการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัด
การศึกษา
4.4 พัฒนาเครือข่ายการนิเทศ
4.5 สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การ
วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหาร
และการจัดการศึกษา
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งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา(ต่อ)
คาถาม

มี/ใช่ ไม่มี/
ไม่ใช่

คาอธิบาย/คาตอบ

สรุป : การศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์
วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
มีการควบคุมที่เพียงพอหรือไม่ เพื่อให้
ความมั่นใจว่าสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษา มีการวิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบ
บริหารและการจัดการศึกษา และนาผลงานวิจัยไปใช้
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ถ้าไม่เพียงพอ จะมี
วิธีการปรับปรุงการควบคุมให้ดีขึ้นอย่างไร
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แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ชุดที่ 6
งานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
คาถาม
มี/ใช่ ไม่มี/
ไม่ใช่
1. การส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
1.1 ศึกษาระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ การประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ตลอดจนกฎเกณฑ์ ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
1.2 ศึกษา ค้นคว้า หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที
เกี่ยวกับการจัดทามาตรฐานการศึกษา แล้วนามาวิเคราะห์
เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติและระดับ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างความ
ตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุก
คน
1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษากาหนด
มาตรฐานระดับสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน / ท้องถิ่น
รวมทั้งการกาหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในการแปลผลและ
ตัดสินการผ่านมาตรฐานพร้อมทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างสถานศึกษาด้วยกัน
1.5 ร่วมกาหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพทั้งระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและระดับ
สถานศึกษา
1.6 ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัด สร้าง ระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีหลักการและแนวคิดอยู่
บนพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนา
1.7 นิเทศ ติดตาม การจัด สร้าง พัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาดีขึ้นอย่างไร

คาอธิบาย/คาตอบ
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งานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา (ต่อ)
คาถาม

มี/ใช่ ไม่มี/
ไม่ใช่

คาอธิบาย/คาตอบ

สรุป : การส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
มีการควบคุมที่เพียงพอหรือไม่ เพื่อให้
ความมัน่ ใจว่าสถานศึกษามีความสามารถในการ
จัดสร้างระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้
อย่างมีคุณภาพ ถ้าไม่เพียงพอ จะมีวิธีการปรับปรุง
การควบคุมให้ดีขึ้นอย่างไร
2. การตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
2.1 จัดทาระบบการตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.2 นิเทศ สถานศึกษา เพื่อให้สามารถ
ดาเนินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา โดยการประเมินตนเอง
2.3 ร่วมกับสถานศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมิน
เพื่อพัฒนาและนามาเป็นแนวทางในการปรับปรุง
สถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
2.4 จัดตั้งคณะทางานเพื่อรับผิดชอบและให้ความ
ช่วยเหลือสถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
อย่างเป็นระบบ
2.5 จัดตั้งคณะกรรมการระดับสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ดาเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ ผลการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อกาหนด
นโยบายในการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
2.6 จัดทาระบบสารสนเทศผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
2.7 จัดทาเอกสารเผยแพร่ตัวอย่างสถานศึกษาที่
ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานจากคณะกรรมการ
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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งานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา (ต่อ)
คาถาม

มี/ใช่ ไม่มี/
ไม่ใช่

คาอธิบาย/คาตอบ

2.8 นิเทศ ติดตาม กากับ สถานศึกษาทุกแห่งให้ได้
มาตรฐานตามเกณฑ์
สรุป : การตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
มีการควบคุมที่เพียงพอหรือไม่ เพื่อให้ความ
มั่นใจว่าสถานศึกษาทุกแห่งในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ได้รับการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ทั้งโดย
วิธีการประเมินตนเอง และจากคณะกรรมการระดับ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ถ้าไม่เพียงพอ จะมีวิธีการ
ปรับปรุงการควบคุมให้ดีขึ้นอย่างไร
3. การส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพ
ภายในและภายนอกสถานศึกษา
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมิน
ตนเอง และจัดทารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา
3.2 พิจารณาให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาในการ
จัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
3.3 ประสานงานกับสถานศึกษาที่มีความพร้อมรับการ
ประเมินภายนอก เพื่อเสนอรายชื่อสถานศึกษาต่อ
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
3.4 ประสานงานกับสานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ( สมศ.) เมื่อถึงกาหนดการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
3.5 ประสาน ติดตามผลการประเมินภายนอก เพื่อ
นามาใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สรุป : การส่งเสริมและประสานงานการประกัน
คุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา
มีการควบคุมที่เพียงพอหรือไม่ เพื่อให้ความ
มั่นใจว่าสถานศึกษามีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ถ้า
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งานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา (ต่อ)
คาถาม

มี/ใช่ ไม่มี/
ไม่ใช่

คาอธิบาย/คาตอบ

ไม่เพียงพอ จะมีวิธีการปรับปรุงการควบคุมให้ดีขึ้น
อย่างไร
4. การศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการศึกษา
4.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานการประกัน
คุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษาของแต่ละ
หน่วยงาน
4.2 ส่งเสริม สนับสนุนและหรือร่วมกับสถานศึกษา
ดาเนินการวิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา
4.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษานาผลการวิจัย
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
4.4 รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัย มาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
4.5 นิเทศ ติดตาม การวิจัย มาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และนาผลมาใช้ในการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สรุป : การศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
มีการควบคุมที่เพียงพอหรือไม่ เพื่อให้ความ
มั่นใจว่าสถานศึกษาทุกแห่งนาผลการวิจัยมาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามาใช้ในการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ ถ้าไม่เพียงพอ จะมีวิธีการปรับปรุงการ
ควบคุมให้ดีขึ้นอย่างไร
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แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ชุดที่ 7
งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
คาถาม

มี/ใช่ ไม่มี/
ไม่ใช่

คาอธิบาย/คาตอบ

1. งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
1.1 ดาเนินการให้มีฐานข้อมูลด้านวิชาการ
บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ และบริหารงาน
ทั่วไปของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.2 รวบรวม วิเคราะห์ และบันทึกข้อมูลทาง
วิชาการ
บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ
และบริหารงานทั่วไป ในระบบฐานข้อมูล
1.3 ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
1.4 เผยแพร่ข้อมูลในระบบเครือข่ายและ Internet
1.5 รายงานผลการวิเคราะห์ ข้อมูลต่อ
คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สรุป : การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
มีการควบคุมที่เพียงพอหรือไม่ เพื่อให้
1. ข้อมูลพื้นฐานด้านวิชาการ ด้านบริหารงาน
บุคคล ด้านบริหารงบประมาณ และด้านบริหารงาน
ทั่วไป เป็นปัจจุบันและมีสภาพพร้อมใช้งาน
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีข้อมูลเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ถ้าไม่เพียงพอ จะมีวิธีการปรับปรุง
การควบคุมให้ดีขึ้นอย่างไร
2. การวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา
2.1 รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารและการจัดการศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
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งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ต่อ)
คาถาม

มี/ใช่ ไม่มี/
ไม่ใช่

คาอธิบาย/คาตอบ

2.2 จัดทาแผนยุทธศาสตร์การติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
2.3 เสนอแผนยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
2.4 ประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเพื่อ
ดาเนินการตามแผน
สรุป : การวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
มีการควบคุมที่เพียงพอหรือไม่ เพื่อให้
ความมั่นใจว่าสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีแผนการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ถ้าไม่เพียงพอ จะมีวิธีการปรับปรุงการควบคุมให้ดีขึ้น
อย่างไร
3. การายงานผลติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา
3.1 รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ข้อมูลจาก
เครื่องมือเครื่องมือนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
3.2 จัดทาสรุปและรายงานผลการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ต่อ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา
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งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ต่อ)
คาถาม

มี/ใช่ ไม่มี/
ไม่ใช่

คาอธิบาย/คาตอบ

สรุป : การายงานผลติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
มีการควบคุมที่เพียงพอหรือไม่ เพื่อให้
ความมั่นใจว่า
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบข้อมูลการ
ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใช้ประโยชน์จาก
การรายงานผลเพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ถ้าไม่เพียงพอจะมีวิธีการปรับปรุงการควบคุมให้ดีขึ้น
อย่างไร
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แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พัทลุง เขต 2
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
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แบบสอบถามการควบคุมภายใน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คาถาม

มี/ใช่ ไม่มี/
ไม่ใช่

คาอธิบาย/คาตอบ

1. กลุ่มงานบริหารการเงิน
1.1 มีหลักฐานการรับเงินราชการ รับเงินทั่วไป
และจากคลังจังหวัด
1.2 มีการเบิกเงินตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง พ.ศ.2551
1.3 มีการเก็บรักษาเงินตามระเบียบการเก็บเงิน
และนาเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ.2551
1.4 มีการจ่ายเงินตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน
และการนาเงินส่งคลังในหน้าที่ของส่วนราชการ พ.ศ.
2551
1.5 มีการนาเงินส่งคลังตามระเบียบการเก็บรักษา
เงินและการนาเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ.2520
1.6 มีการเก็บเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีที่มีหนี้
ผูกพันและกรณีไม่มีหนี้ผูกพันตามระเบียบการเบิก
จ่ายเงินจากคลัง พ.ศ.2551
1.7 มีระเบียบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ ค่า
รักษาพยาบาล และค่าการศึกษาบุตร
2. กลุ่มงานบริหารการบัญชี
2.1 จัดทากระดาษทาการบัญชีเงินงบประมาณ
2.2 มีการบันทึกบัญชีเกณฑ์คงค้าง
2.3 มีการปรับปรุงบัญชีเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
2.4 มีการปิดบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ
2.5 มีการตรวจสอบความถูกต้องของบัญชี
2.6 มีการแก้ไขข้อผิดพลาด ตามคู่มือแนว
ทางการปรับเปลี่ยนระบบบัญชีส่วนราชการ
2.7 มีการรายงานทางการเงินประจาเดือน
ประจาปี
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กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (ต่อ)
คาถาม

มี/ใช่ ไม่มี/
ไม่ใช่

คาอธิบาย/คาตอบ

3. กลุ่มงานบริหารพัสดุและสินทรัพย์
3.1 มีการจัดซื้อ / จัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.
2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.2 มีการควบคุมพัสดุโดยลงบัญชีหรือ
ทะเบียน การจัดเก็บพัสดุและการจาหน่ายพัสดุ
3.3 มีการดาเนินงานที่ราชพัสดุ ตามระเบียบ
กฎกระทรวง ได้แก่ การขอใช้ การส่งคืน การขอขึ้น
ทะเบียน การรื้อถอน ฯลฯ
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แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พัทลุง เขต 2
กลุ่มนโยบายและแผน
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แบบสอบถามการควบคุมภายใน
กลุ่มนโยบายและแผน
คาถาม

มี/ใช่ ไม่มี/
ไม่ใช่

คาอธิบาย/คาตอบ

1. กลุ่มงานธุรการ
1.1 มีการดาเนินการตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
1.2 มีการประสานงานและให้บริการ
1.3 มีการจัดประชุมภายในกลุ่ม
1.4 มีการจัดการความรู้ภายในกลุ่ม
2. กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
2.1 มีการจัดทาแผนพัฒนา เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
2.2 มีการจัดทาข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
2.3 มีการพัฒนานวัตกรรม และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2.4 มีการประสานเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ( ICT Net Work)
3. กลุ่มงานนโยบายและแผน
3.1 มีการวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทาง
การศึกษา
3.2 มีการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.3 มีการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
3.4 มีการบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการ
การศึกษาจังหวัด
3.5 งานจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก รับและถ่ายโอน
สถานศึกษา
4. กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
4.1 มีการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย
4.2 มีการจัดทาและเสนอของบประมาณ
4.3 มีการจัดสรรงบประมาณ
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กลุ่มนโยบายและแผน (ต่อ)
คาถาม

มี/ใช่ ไม่มี/
ไม่ใช่

คาอธิบาย/คาตอบ

4.4 มีการบริหารงบประมาณ
5. กลุ่มงานติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
5.1 มีการติดตามและรายงานผลการ
ดาเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์
5.2 มีการประเมินผลการดาเนินงานตาม
นโยบายและกลยุทธ์ ( สพฐ. / แผนปฏิบัติการ
ประจาปีของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา / แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5.3 มีการพัฒนาระบบการติดตาม
ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงานของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
6. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
6.1 มีการดาเนินการจัดประชุมและจัดทา
รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
6.2 มีการประสาน ส่งเสริม สนับสนุนองค์
คณะบุคคลในการบริหารจัดการศึกษา
6.3 มีการจัดการความรู้จากการประชุม
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แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พัทลุง เขต 2
กลุ่มบริหารงานบุคคล
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แบบสอบถามการควบคุมภายใน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
คาถาม

มี/ใช่ ไม่มี/ คาอธิบาย/คาตอบ
ไม่ใช่

1. งานธุรการ
1.1 มีการดาเนินการตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
1.2 มีการดาเนินการตามระเบียบว่าด้วยการรักษา
ความ
ปลอดภัยแห่งชาติ
2. กลุ่มงานวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง
2.1 งานวิเคราะห์และวางแผนอัตรากาลังคน
1) มีการวิเคราะห์และวางแผนอัตรากาลังคน
2) มีการเกลี่ยอัตรากาลัง / การตัดโอน
ตาแหน่ง / อัตราเงินเดือน
2.2 งานกาหนดตาแหน่งและวิทยฐานะ
1) นาแผนอัตรากาลังมากาหนดตาแหน่ง
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
และหน่วยงานทางการศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
2) มีการประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการ
ครู
บุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์ ก.ค. กาหนด
3. กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
3.1 งานสรรหาและบรรจุ
1) มีการดาเนินการสอบแข่งขัน สอบ
คัดเลือกและการ
คัดเลือก
2) มีการแต่งตั้งหรือเลื่อนและแต่งตั้งจาก
ผู้สอบคัดเลือกหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
3) มีการบรรจุเข้ารับราชการใหม่
3.2 งานแต่งตั้งย้ายโอนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
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กลุ่มบริหารงานบุคคล (ต่อ)
คาถาม

มี/ใช่ ไม่มี/
ไม่ใช่

คาอธิบาย/คาตอบ

1) มีการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตามหลักเกณฑ์
2) มีการดาเนินการย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในต่างเขตพื้นที่การศึกษา
3) มีการรับโอนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ ฯ
4) มีการบรรจุกลับเข้ารับราชการตามหลักเกณฑ์
ฯ
5) มีการดาเนินการงานรักษาราชการแทน
3.3 งานออกจากราชการ
1) มีการดาเนินการงานเกษียณอายุราชกา
2) มีการดาเนินการงานลาออกจากราชการ
3) มีการดาเนินการงานการให้ออกจากราชการ
4) มีการดาเนินการงานออกจากราชการ กรณี
ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
4. กลุ่มงานบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
4.1 งานบาเหน็จความชอบ
1) มีการเลื่อนขั้นเงินเดือน / ค่าจ้างกรณีปกติ
และกรณีพิเศษ
2) ดาเนินการจัดทาบัญชีถือจ่ายเงินเดือน
ข้าราชการ / ลูกจ้างประจา และเงินวิทยฐานะและเงิน
ประจาตาแหน่ง
3) ดาเนินการงานขอรับเงินรางวัลประจาปี
4.2 งานทะเบียนประวัติ
1) ดาเนินการควบคุมการเกษียณอายุราชการ
2) ดาเนินการแก้ไข วัน เดือน ปี เกิด ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง
3) ดาเนินการจัดทาและเก็บรักษาทะเบียน
ประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
ลูกจ้าง
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กลุ่มบริหารงานบุคคล (ต่อ)
คาถาม

มี/ใช่ ไม่มี/
ไม่ใช่

คาอธิบาย/คาตอบ

4) ดาเนินการจัดทาข้อมูลทะเบียนประวัติ
ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง
5) ดาเนินการขออนุญาตการลาและเบิกจ่าย
เงินเดือนระหว่างลาในส่วนที่เกิน 60 วันทาการ
6) ดาเนินการเกี่ยวกับแฟูมประวัติของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ลาออกจาก
ราชการและถึงแก่กรรม
7) ดาเนินการบันทึกวันลาประจาปี ใน
แฟูมประวัติข้าราชการ
8) ดาเนินการให้บริการสาเนาทะเบียน
ประวัติ และ ก.พ. 7
9) ดาเนินการจัดส่งทะเบียนประวัติ และ
ก.พ. 7 ของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ที่
ย้ายในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น / ส่วน
ราชการอื่น
10) ดาเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน
ประวัติ
11) ดาเนินการรายงานบุคลากรทางการศึกษา
ถึงแก่กรรม
4.3 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
1) ดาเนินการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
2) ดาเนินการจัดทาทะเบียนผู้ได้รับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
4.4 งานบริการบุคคล
1) ดาเนินการขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
2) ดาเนินการขอมีบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่
ของรัฐ
3) ดาเนินการงานขอหนังสือรับรอง
4) ดาเนินการขออนุญาตให้ข้าราชการไป
ต่างประเทศ
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กลุ่มบริหารงานบุคคล (ต่อ)
คาถาม

มี/ใช่ ไม่มี/
ไม่ใช่

คาอธิบาย/คาตอบ

5) ดาเนินการขออนุญาตลาอุปสมบท/
ประกอบพิธีฮัจย์
6) ดาเนินการขอพระราชทานเพลิงศพ
5. กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
5.1 งานฝึกอบรมและลาศึกษาต่อ
1) ดาเนินการฝึกอบรมและพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
2) ดาเนินการงานลาศึกษาต่อ
5.2 ดาเนินการงานส่งเสริมและยกย่องเชิดชู
เกียรติ
1) ดาเนินการงานส่งเสริมและยกย่องเชิดชู
เกียรติ
5.3 งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณ
1) ดาเนินการขอรับใบอนุญาตและการขอ
ต่อใบอนุญาตวิชาชีพ
2) ดาเนินการส่งเสริมความมั่นคง ผดุง
ธรรม เป็นธรรม ในการประกอบวิชาชีพ
5.4 งานประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคล
1) ดาเนินการวิเคราะห์ วิจัย และกาหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล
2) กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผล
การปฏิบัติงานด้านพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
3) ดาเนินการตามหลักเกณฑ์
4) รายงานผลการบริหารงานบุคคลเสนอ
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพื่อเสนอ
ต่อไปยังก.ค.ศ.

353

กลุ่มบริหารงานบุคคล (ต่อ)
คาถาม

มี/ใช่ ไม่มี/
ไม่ใช่

คาอธิบาย/คาตอบ

6. กลุ่มงานวินัยและนิติการ
6.1 งานวินัย
1) มีการส่งเสริมวินัยข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
2) มีการดาเนินการทางวินัยและการลงโทษ
3) ดาเนินการสั่งพักราชการและสั่งให้ออก
จากราชการ
4) รายงานการดาเนินการทางวินัยและการ
ลงโทษ
6.2 งานอุทธรณ์และร้องทุกข์
1) มีการรับเรื่องอุทธรณ์ ให้คาปรึกษาและ
แนะนาสิทธิการอุทธรณ์
2) มีการรับเรื่องการร้องทุกข์ ให้คาปรึกษา
และแนะนาสิทธิการร้องทุกข์
6.3 งานด้านกฎหมายและการดาเนินคดีของรัฐ
1) มีการดาเนินงานด้านกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ใช้ในหน่วยงาน
2) มีการดาเนินงานด้านกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
7. กลุ่มงานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
1) ดาเนินการวิเคราะห์อานาจหน้าที่ของ
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
2) ดาเนินการประชุมและจดบันทึกผลการ
ประชุม
3) จัดทารายงานการประชุมและนาข้อมูล
ไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขต่อไป
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แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พัทลุง เขต 2
หน่วยตรวจสอบภายใน
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แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ของหน่วยตรวจสอบภายใน
คาถาม

มี/ใช่ ไม่มี/
ไม่ใช่

คาอธิบาย/คาตอบ

1. งานธุรการ
1.1 มีการดาเนินการตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
1.2 มีการดาเนินการตามระเบียบว่าด้วยการรักษา
ความ
ปลอดภัยแห่งชาติ
2. งานตรวจสอบทางการเงิน การบัญชี
2.1 ดาเนินการตรวจสอบระบบการเงิน ได้แก่
การรับเงิน การใช้จ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงิน
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย กาหนด
2.2 ดาเนินการตรวจสอบระบบบัญชี ได้แก่ การ
ตรวจสอบระบบบัญชี และการรายงานทางการเงินที่
ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
2.3 ดาเนินการตรวจสอบระบบงบประมาณ
ได้แก่ การใช้จ่ายเงินเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
2.4 ดาเนินการตรวจสอบดูแลทรัพย์สิน ได้แก่
การจัดหา การบารุงรักษา และการจาหน่ายที่เป็นไป
อย่างถูกต้อง เหมาะสม และคุ้มค่า
2.5 ดาเนินการตรวจสอบการสอบทาน การ
ควบคุมภายใน ได้แก่ การสอบทานรายงานการเงิน
การบัญชี และระบบงบประมาณ การดูแลทรัพย์สิน
และการปฏิบัติงานในกลุ่มงานต่าง ๆ ของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 และ
สถานศึกษา เพื่อให้เกิดความเพียงพอต่อการลดความ
เสี่ยงทุกด้าน
2.6 รายงานผลการตรวจสอบ โดยการ
วิเคราะห์ และสรุปผลการตรวจสอบ เพื่อเสนอต่อ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พัทลุง เขต 2 รับทราบและสั่งการ
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ของหน่วยตรวจสอบภายใน (ต่อ)
คาถาม

มี/ใช่ ไม่มี/
ไม่ใช่

คาอธิบาย/คาตอบ

2.7 ติดตามผลการตรวจสอบ เป็นการติดตามผล
การตรวจสอบ ตามข้อเสนอแนะ หรือตามที่
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พัทลุง เขต 2 สั่งการ
3. งานตรวจสอบการดาเนินงาน
3.1 ศึกษา วิเคราะห์ พันธกิจ ของสานักงานเขต
พื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 และสถานศึกษา
ทั้งปริมาณ คุณภาพ และมาตรฐานตามที่สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 และ
สถานศึกษากาหนด
3.2 วางแผนการตรวจสอบ โดยทาแผนปฏิบัติ
งาน
ตรวจสอบ
3.3 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้และแนวทาง
ปฏิบัติใน
การตรวจสอบการดาเนินงานแก่สถานศึกษา
3.4 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการตรวจสอบ
3.5 ดาเนินการตรวจสอบเพื่อเก็บข้อมูลตาม
กระดาษทาการ
3.6 สรุปผล และรายงานผลการตรวจสอบ

357

แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พัทลุง เขต 2
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คาถาม

มี/ใช่ ไม่มี/
ไม่ใช่

คาอธิบาย/
คาตอบ

1. งานระบบเครือข่าย
1.1 จัดระบบเครือข่ายติดต่อสื่อสารทางอิเลคทรอนิกส์
ภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
1.2 จัดระบบเครือข่ายติดต่อสื่อสารทางอิเลคทรอนิกส์
ระหว่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
1.3 บริหารจัดการ วางแผน และควบคุมการทางานของ
เครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย ให้สามารถใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
1.4 ศึกษา ติดตาม ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและ
เครือข่าย เพื่อเสนอแนะและวางแผนพัฒนา
1.5 ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
กลุ่มงานอื่น หรืองานที่ได้รับมอบหมาย
2. งานเผยแพร่และบริการข้อมูล
2.1 พัฒนา Web site ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารและกิจกรรมการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด
2.2 พัฒนา Web site ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เพื่อให้บริการรับ – ส่ง
หนังสือทาง Internet ( e – office ) ระหว่างสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 2 กับสถานศึกษาใน
สังกัด
2.3 ศึกษาติดตามความก้าวหน้าด้าน ICT และประยุกต์ใช้
กับงานและประชาสัมพันธ์เผยแพร่
2.4 ประสานดาเนินงานนา software ที่พัฒนาแล้วไปใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง ให้คาปรึกษาแก่ผู้ใช้และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
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ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คาถาม

มี/ใช่ ไม่มี/
ไม่ใช่

คาอธิบาย/
คาตอบ

2.5 ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของกลุ่มงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
3. งานบริการทางอิเลคทรอนิกส์
3.1 พัฒนาบริหารจัดการบารุงรักษาเครือข่าย
Moenet ระดับสถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
3.2 บริการบารุงรักษาคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายให้
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 บริการให้คาแนะนาเกี่ยวกับเทคนิควิธีการในการ
ใช้คอมพิวเตอร์
3.4 บริการให้คาแนะนาเกี่ยวกับการซ่อมบารุง
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3.5 บริการซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย
ภายใน และสถานศึกษาในสังกัด
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บรรณานุกรม
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน. แนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน. กรุงเทพมหานคร,2553
สานักอานวยการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. คู่มือ : การดาเนินงานการ
ควบคุมภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร,2552
กระทรวงศึกษาธิการ. คู่มือ: ส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล. กรุงเทพมหานคร
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. คู่มือ: การปฏิบัติงาน
สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา . กรุงเทพมหานคร, 2554
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คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
ที่ 413/2555
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานจัดทาคู่มือการจัดทารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
.....................................
ด้วยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ได้ดาเนินการจัดทา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ตามที่
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้องการให้ขยายผลการดาเนินงานระบบควบคุมภายใน
ให้กับบุคลากรผู้รับผิดชอบระบบควบคุมภายในขององค์กร
เพื่อให้การจัดทารายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการ
กาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และจัดส่งรายงาน ทัน
ตามเวลาที่กาหนด จึงได้ แต่งตั้งคณะทางานจัดทาคู่มือการจัดทารายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการดาเนินงาน ประกอบด้วย
1. นายณัฐ จันทรากุล
รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 ประธานคณะทางาน
2. นายนคร เทพหนู
รอง ผอ.สพป.พัทลุงเขต 2 รองประธานฯ
3. นายศุภเกียรติ หมื่นวงศ์
ผอ.ร.ร.บ้านเกาะทองสม
คณะทางาน
4. นายศิวพล หนูรัตแก้ว
ผอ.ร.ร.บ้านควนโคกยา
คณะทางาน
5. นายบุญเติม แดงช่วง
ผอ.ร.ร.บ้านโคกสัก
คณะทางาน
6. นายอัครพล คาคง
ผอ.ร.ร.บ้านพรุนายขาว
คณะทางาน
7. นายดารง ฉันทจิตต์
ผอ.ร.ร.วัดพรุพ้อ
คณะทางาน
8. นายวิราช พรหมทองรักษ์
ผอ.ร.ร.บ้านควนพระสาครินทร์ คณะทางาน
9. นายพรศักดิ์ บุญยัง
ผอ.ร.ร.บ้านดอนประดู่
คณะทางาน
10. นายสุนทร เกิดณรงค์
ผอ.ร.ร.บ้านแหลม
คณะทางาน
11. นายสมหมาย เชื่อมใจ
ผอ.ร.ร.บ้านควนประกอบ
คณะทางาน
12. นางจรรยา อินทฤทธิ์
ครู ร.ร.อนุบาลเขาชัยสน
คณะทางาน
13. นางจิตรา ขุนจันทร์
ครู ร.ร.วัดโหล๊ะจันกระ
คณะทางาน
14. นางกาญจนา บุญโยม
ครู ร.ร.บ้านท่านางพรหม
คณะทางาน
/15. นางวิลาวัณย์...
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15. นางวิลาวัณย์ สุวรรณวงศ์
16. นายเปรม หนูมาก
17. นางพรรณี จันทรโชติ
18. นางสาวอาไพ เพชรคง
19. นายจานง ชัยโยธา
20. นางอุไรวรรณ อุทัยรังษี
21. นายเจริญ ชูภักดี
22. นางธัญสินี สุกแปูน

ครู ร.ร.บ้านท่าลาด
คณะทางาน
ครู ร.ร.บ้านหาดไข่เต่า
คณะทางาน
ครู ร.ร.วัดสังฆวราราม
คณะทางาน
ครู ร.ร.บ้านลานช้างมิตรภาพที่ 45 คณะทางาน
ครู ร.ร. บ้านควนพระสาครินทร์ คณะทางาน
ครู ร.ร.มิตรมวลชน 1
คณะทางาน
ผอ.กลุ่มอานวยการ กรรมการและเลขานุการ
นักจัดการงานทั่วไป ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ

ให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งตามคาสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดผลดีแก่ทางราชการสูงสุด
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2555

(นายจิต เพ็งพุ่ม)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
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