๑

๒

คานา
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับ
หน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2561 ให้หน่วยงานสามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ภารกิจงานประจาและนโยบายของ
หน่วยงานกับกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง และควบคุมภายใน ซึ่งทุกภาระงานของแต่ละกลุ่มบริหาร มี
การจัดทารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตนเอง (Control Self Assessment : CSA) เพื่อให้ภาระงาน
ในของกลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ โรงเรียนปทุมพิทยาคม สามารถดาเนินงาน และมีการกากับ นิเทศ
ติดตาม ให้สามารถดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย ของสถานศึกษา ทางกลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ ได้
จัดทารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตนเอง (Control Self Assessment : CSA) ประจาปี
งบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 ขึ้น เพื่อข้อมูล และเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาต่อไป
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ

๓

สารบัญ
หน้า
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ภาระงานในกลุ่ม บริหารงานบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานแผนอัตรากาลัง
งานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
งานแผนงานและสารสนเทศ
งานพัสดุ
งานการเงิน
งานจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน

1
3
6
10
13
15
17

๔

ประเมินการควบคุมภายในตนเอง (Control Self Assessment : CSA)
ฝ่ายบริหารงานบุคคลและงบประมาณ กลุ่ม บริหารงานบุคคล โรงเรียนปทุมพิทยาคม สพม.อบอจ
โดยนากิจกรรม/งานตามภารกิจระดับหน่วยงานย่อยมาวิเคราะห์ความเสี่ยงตามขั้นตอน
๑. ให้วิเคราะห์ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานหรือภารกิจตามแผนการาเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานพร้อมระบุวัตถุประสงค์ จานวน ๑ เรื่อง (นาข้อมูลไปใส่ ปค.๕ ช่อง ๑)
๑.๑ เรื่อง การบริหารงานบุคคล
๑.๒ วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงาน ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน หรือทาสัญญาจ้าง
2. เพื่อจัดเก็บข้อมูลการลาของครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบการลาของ
ทางราชการ และประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
3. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน
๒. ภารกิจนั้นมีขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติอะไรบ้าง หรือทาอย่างไรที่จะทาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
2.1 เสนอโครงการ และแต่งตั้งคณะกรรมการ
2.2 ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.3 ดาเนินการตามโครงการ
2.4 นิเทศ กากับ ติดตาม
๓. ให้วิเคราะห์ขั้นตอนหรือกระบวนการที่ปฏิบัติอ ยู่ (จากข้อ ๒) ดาเนินการอย่างไร
ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติ (จากข้อ 2)
การดาเนินการ (นาข้อมูลไปใส่ แบบ ปค.5 ช่องที่ 3)
3.1 เสนอโครงการ และแต่งตั้งคณะกรรมการ

- เสนอโครงการ ในแผนปฏิบัติงานประจาปี
- แต่งตั้งคณะกรรมการ ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของครูและบุคลากร ระดับกลุ่มสาระฯ
ระดับหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ระดับกลุ่มบริหารงาน
กรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู
ระดับโรงเรียน และพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและค่าจ้างลูกจ้างประจา และกรรมการ
รายงานผลการเลื่อนเงินเดือน

๕

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติ (จากข้อ 2)

การดาเนินการ (นาข้อมูลไปใส่ แบบ ปค.5 ช่องที่ 3)

3.2 ประชุมบุคลากรในโรงเรียน

- จัดประชุมคณะกรรมการฯ ตามคาสั่งโรงเรียนที่แต่งตั้ง

3.3 ดาเนินการตามโครงงาน

- การสร้างขวัญกาลังใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยการร่วมแสดงความยินดีในโอกาสต่าง ๆ เช่น วันเกิด
การเลื่อนวิทยฐานะ การได้รับรางวัลต่าง ๆ เป็นต้น
- จัดทาข้อมูลงบวันลา เม.ย.- ก.ย. /ต.ค. - มี.ค.
ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
- จัดประชุม คณะกรรมการต่าง ๆ ตามข้อ 3.1 ให้เป็น
ไปตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. กาหนด
- แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนให้ครูและบุคลากร ทราบ
- ส่งผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และเอกสารประกอบฯ ไปยัง สพม.อบอจ
ตามกาหนดเวลา
- ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงาน ให้ครูและบุคลากร ทราบ

3.4 นิเทศ กากับ ติดตาม

๔. ขั้นตอนหรือกระบวนการที่ปฏิบัติอยู่เป็นอย่างไร (บรรลุวัตถุประสงค์ /ไม่บรรลุวัตถุประสงค์) ถ้าไม่
บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยงอะไร
4.1 จากการประเมินผลการควบคุม พบว่า ผลการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงาน ของครูและบุคลากร อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม และ ดีมาก
4.2 ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยง (นาข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.5 ช่อง 2)

5. จากผลการประเมิน ถ้าพบว่ายังมีความเสี่ยงอยู่ (ปัญหา) เกิดจากสาเหตุอ ะไร จะแก้ไขอย่างไร
ใครเป็นคนแก้ไข
ปัญหา/สาเหตุ
(นาข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค. ช่องที่ ๕)
ปัญหา :
สาเหตุ :

-

การแก้ไข (การปรับปรุงการ
ควบคุม)
(นาข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.๕ ช่องที่
๖)
-

กาหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
(นาข้อมูลไปใส่ในแบบ
ปค.๕ ช่งที่ ๗)
-

๖

ประเมินการควบคุมภายในตนเอง (Control Self Assessment : CSA)
ฝ่ายบริหารงานบุคคลและงบประมาณ กลุ่ม บริหารงานบุคคล โรงเรียนปทุมพิทยาคม สพม.อบอจ
โดยนากิจกรรม/งานตามภารกิจระดับหน่วยงานย่อยมาวิเคราะห์ความเสี่ยงตามขั้นตอน
๑. ให้วิเคราะห์ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานหรือภารกิจตามแผนการาเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานพร้อมระบุวัตถุประสงค์ จานวน ๑ เรื่อง (นาข้อมูลไปใส่ ปค.๕ ช่อง ๑)
๑.๑ เรื่อง การบริหารงานวางแผนอัตรากาลัง
๑.๒ วัตถุประสงค์
1. เพื่อใหโรงเรียนมีแผนอัตรากาลัง การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ให้มีบุคลากร
เพียงพอตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กาหนด และได้รับจัดสรรครูสาขาวิชาเอกตามี่โรงเรียนต้องการ
2. เพื่อกาหนดมาตรการรองรับความขาดแคลนอัตรากาลังครูจากการเกษียณอายุราชการและ
การย้ายประจาปี
3. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษามีเจตคติที่ดีและมีขวัญกาลังใจ
ในการปฏิบัติงาน
๒. ภารกิจนั้นมีขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติอะไรบ้าง หรือทาอย่างไรที่จะทาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
2.1 เสนอโครงการ และแต่งตั้งคณะกรรมการ
2.2 ดาเนินการตามโครงการ
2.3 นิเทศ กากับ ติดตาม
๓. ให้วิเคราะห์ขั้นตอนหรือกระบวนการที่ปฏิบัติอ ยู่ (จากข้อ ๒) ดาเนินการอย่างไร
ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติ (จากข้อ 2)
การดาเนินการ (นาข้อมูลไปใส่ แบบ ปค.5 ช่องที่ 3)
3.1 เสนอโครงการ และแต่งตั้งคณะกรรมการ

- เสนอโครงการ ในแผนปฏิบัติงานประจาปี
- ขอรับการจัดสรรตาแหน่งครูเกษียณอายุราชการคืน
เพื่อนาไปจัดสรรให้กับโรงเรียนที่ประสบปัญหา ความ
ขาดแคลนอัตรากาลังครู และบรรจุครูที่จบสาขา
วิชาเอกที่โรงเรียนต้องการ
- บันทึกข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนในทะเบียนประวัติ
- เสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
- แจ้งการย้ายประจาปี 1-15 ม.ค.

๗

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติ (จากข้อ 2)

การดาเนินการ (นาข้อมูลไปใส่ แบบ ปค.5 ช่องที่ 3)

3.2 ดาเนินการตามโครงงาน

- ร่วมกับกลุ่มบริหารงานวิชาการ จัดทาแผนอัตรากาลัง
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาฯ
ขั้นพื้นฐาน ตามกรอบอัตรากาลัง/ตามเกณฑ์ของ ก.ค.ศ.
- ดาเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณ
โดยใช้เงินรายได้ของสถานศึกษา ให้อยู่ในหลักเกณฑ์
และวิธีการที่สถานศึกษากาหนด
- ให้ผู้ประสงค์ขอย้าย ยื่นคาร้องขอย้ายตามแบบคาร้อง
ขอย้ายที่ ก.ค.ศ. กาหนดได้ปีละ 1 ครั้ง ในเดือน
มกราคมของทุกปี จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
คาสั่งบรรจุแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการครู โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาฯ
- จัดทาเอกสารการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
- บันทึกทะเบียนประวัติของครูและบุคลากรในโรงเรียน
ให้เป็นปัจจุบัน

3.3 นิเทศ กากับ ติดตาม

- บันทึกฯ แจ้งให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทราบ
เรื่อง การย้ายประจาปี การขอพระราชทางเครื่องราชฯ
คาสั่งการเลื่อนเงินเดือน
- จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทะเบียนประวัติของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นปัจจุบัน

๔. ขั้นตอนหรือกระบวนการที่ปฏิบัติอยู่เป็นอย่างไร (บรรลุวัตถุประสงค์ /ไม่บรรลุวัตถุประสงค์) ถ้าไม่
บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยงอะไร
4.1 จากการประเมินผลการควบคุม นิเทศ ติดตาม พบว่า การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การขอรับ
รับพระราชทางเครื่องราชอิสริยภรณ์ การจ้างลูกจ้างชั่วคราว การย้าย การบันทึกทะเบียนประวัติฯ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
4.2 ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยง (นาข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.5 ช่อง 2)
-

๘

5. จากผลการประเมิน ถ้าพบว่ายังมีความเสี่ยงอยู่ (ปัญหา) เกิดจากสาเหตุอะไร จะแก้ไขอย่างไร
ใครเป็นคนแก้ไข
ปัญหา/สาเหตุ
(นาข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค. ช่องที่ ๕)
ปัญหา :

-

สาเหตุ :

-

การแก้ไข (การปรับปรุงการ
ควบคุม)
(นาข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.๕ ช่องที่
๖)
-

กาหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
(นาข้อมูลไปใส่ในแบบ
ปค.๕ ช่งที่ ๗)

-

-

-

๙

แบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control self Assessment : CSA)
กลุ่ม/ฝ่ายงาน บริหารงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน ปทุมพิทยาคม
ให้วิเคราะห์งาน/กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงมา 1 เรื่อง พร้อมระบุวัตถุประสงค์ของงาน/กิจกรรมนั้น
1. เรื่อง การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.1 เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาครู มี/คงสภาพ และเลื่อนวิทยฐานะ หลักเกณฑ์ (PA)
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาครู
1.2.2 เพื่อพัฒนาครูให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ
1.2.3 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. งาน/กิจกรรมนั้น มีขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติอะไรบ้าง หรือทาอย่ างไรจึงจะทาให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์
2.1. แจ้งเวียนหนังสือและวิธีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาครู
2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานในระดับกลุ่มสาระ /ระดับโรงเรียน
2.3 จัดทาประกาศโรงเรียนเรื่อง กาหนดชั่วโมงในการปฏิบัติงาน
2.4 ประชุม/อบรมชี้แจงการจัดทาบันทึกข้อตกลง (PA)
2.5 ดาเนินการเสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน สาหรับข้าราชการครูที่ขอมี/คงสภาพ และเลื่อนวิทยฐานะ
ให้วิเคราะห์ว่าขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติจริง (จากข้อ 2) ในขณะประเมินปฏิบัติอย่างไร
ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติ (จากข้อ 2)
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
3.1 แจ้งเวียนหนังสือและวิธีการเตรียมความ แจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตาแหน่งและวิทย
พร้อมในการพัฒนาครู
ฐานะข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง
ครู ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๙ ลง
วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (ว๙/๒๕๖๔) ซึ่งมีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔... โดยส่งข้อมูลและ
เอกสารในระบบAMSS ไลน์ แต่เนื่องจากช่วงคาบเกี่ยว
ในการประเมิน เพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ มีความคลาด
เคลื่อนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เก่าและหลักเกณฑ์ใหม่ จึงไม่
มั่นใจในการนับรอบการประเมิน
3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานในระดับ โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการเพื่อเตรียมความ
กลุ่มสาระ /ระดับโรงเรียน
พร้อมในการทาบันทึกข้อตกลง (PA)ในระดับกลุ่มสาระ
และในระดับโรงเรียน
3.3 จัดทาประกาศโรงเรียนเรื่อง กาหนดชั่วโมง จัดทาประกาศโรงเรียนปทุมพิทยาคม เรื่อง กาหนดชั่วโมง
ในการปฏิบัติงาน
ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีแนวปฏิบัติที่ ชัดเจนเกี่ยวกับ
ภาระงาน จานวนชั่วโมงตามตารางสอน งานส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ การมีส่วน ร่วมในชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา และงานตอบสนองนโยบาย และจุดเน้น
3.4 ประชุม/อบรมชี้แจง และจัดทาบันทึก
โรงเรียนเชิญวิทยากร มาให้ความรู้และอบรมชี้แจงการ
ข้อตกลง (PA) และส่งรายงานเมื่อสิ้น
จัดทาบันทึกข้อตกลง (PA) คณะครูจดั ทาข้อตกลงส่ง

๑๐

ปีงบประมาณ

ผู้บริหารโรงเรียน และจัดทารายงานผลเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ

3.5 ดาเนินการเสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมิน สาหรับข้าราชการครูที่ขอมี/คงสภาพ
และเลื่อนวิทยฐานะ

เสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑ์ เสนอต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในกรณี
ขอมี และคงสภาพวิทยฐานะ ส่วนคณะกรรมการประเมิน
เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ สานักงาน ก.ค.ศ.เป็นผู้แต่งตั้ง

4. จากกิจกรรมที่ปฏิบัติอยู่ ผลการประเมินเป็นอย่างไร (บรรลุวัตถุประสงค์/ไม่บรรลุวัตถุประสงค์) ถ้าไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์มีความเสี่ยงอะไร
4.1 จากการประเมินผลการควบคุม พบว่า กิจกรรมการควบคุมที่กาหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความ
เสี่ยงได้ แต่ยงั ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
4.2 ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยง รอบการประเมินหลักเกณฑ์เก่าและหลักเกณฑ์ใหม่
จากการดาเนินการงาน เนื่องจาก
4.2.1 ความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการนับเวลารอบการประเมินหลักเกณฑ์เก่าและหลักเกณฑ์ใหม่
4.2.2 ครูยังไม่เข้าใจรูปแบบและหลักเกณฑ์การประเมินเป็นเรื่องใหม่
5. ให้พิจารณาว่าถ้าพบว่ายังมีความเสี่ยงอยู่ (ปัญหา) เกิดจากสาเหตุอะไร จะแก้ไขอย่างไร ใครเป็นคนแก้ไข
การแก้ไข
กาหนดเสร็จ/
ปัญหา/สาเหตุ
(การปรับปรุงการควบคุม)
ผู้รับผิดชอบ
ปัญหา : ความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการนับเวลา
รอบการประเมิน
นางสุชาดา กิจเกียรติ์
สาเหตุ :
ศึกษาข้อมูลหลักเกณฑ์และปรึกษา และคณะกรรมการ
การไม่เข้าใจเกี่ยวกับการนับเวลาในการประเมิน ผู้มีความรู้ ผู้เชี่ยวชาญ และ
มีนาคม-เมษายน
หลักเกณฑ์เก่าและหลักเกณฑ์ใหม่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียน 2565
ปัญหา : รูปแบบและหลักเกณฑ์การประเมินเป็น
เรื่องใหม่
สาเหตุ : ครูไม่ได้ศึกษาวิธีการหลักเกณฑ์ในการ
ประเมินรูปแบบใหม่

1. จัดหาเอกสารและหลักเกณฑ์ นางสุชาดา กิจเกียรติ์
ให้คณะครูได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม และคณะกรรมการ
2. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรุ้
มีนาคม-เมษายน
2565

๑๑

แบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control self Assessment : CSA)
กลุ่ม/ฝ่าย การบริหารงานธุรการ โรงเรียน ปทุมพิทยาคม
ให้วิเคราะห์งาน/กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงมา 1 เรื่อง พร้อมระบุวัตถุประสงค์ของงาน/กิจกรรมนั้น
1. เรื่อง บริหารงานธุรการ
1.1 การจัดเก็บหนังสือ ข้อมูล คาสั่ง
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 จัดเก็บหนังสือราชการให้เป็นระบบ ถูกต้อง ตรวจสอบได้
1.2.2 การรับ-ส่งหนังสือเป็นระบบ รวดเร็ว ถูกต้อง ทันสมัย
1.2.3 ให้บริการเอกสารหนังสือ คาสั่ง แก่คณะครูและบุคลากร
2. งาน/กิจกรรมนั้น มีขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติอะไรบ้าง หรือทาอย่างไรจึงจะทาให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์
2.1. จัดระบบงานธุรการให้เป็นตามระเบียบ
2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน/รับผิดชอบงานธุรการ
2.3 รับ – ส่งหนังสือราชการ ระบบ SMSS
2.4 กากับติดตามการลงเวลาการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากร
2.5 จัดทาระเบียบวาระ/รายงาน และบันทึกการประชุม
2.6 การจัดเก็บหนังสือราชการและคาสั่งต่าง ๆ
2.7 การนิเทสติดตามประเมินการปฏิบัติงานธุรการ
2.8 สรุปรายงานผล
3.ให้วิเคราะห์ว่าขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติจริง (จากข้อ 2) ในขณะประเมินปฏิบัติอย่างไร
ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติ (จากข้อ 2)
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
3.1 จัดระบบงานธุรการให้เป็นตามระเบียบ
ดาเนินงานธุรการตามระเบียบและแนวปฏิบัติ
3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน/
รับผิดชอบงานธุรการ

โรงเรียนมีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน

3.3 รับ – ส่งหนังสือราชการ ระบบ SMSS

มีครูและเจ้าหน้าที่ ดาเนินงาน ระบบ SMSS

3.4 กากับติดตามการลงเวลาการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการและบุคลากร
3.5 จัดทาระเบียบวาระ/รายงาน และบันทึก
การประชุม

เจ้าหน้าที่ธุรการทาบัญชีสรุปการลงเวลาปฏิบัติงานของครุ
และบุคลากร เสนอผู้บริหารทุกวัน
จัดทาระเบียบวาระการประชุม บันทึกการประชุม และ
รายงานการประชุม ในการประชุมประจาเดือน และ การ
ประชุมกรณีพิเศษอื่นๆ

3.6 การจัดเก็บหนังสือราชการและคาสั่งต่าง ๆ จัดทาทะเบียนหนังสือราชการและคาสั่งของโรงเรียน มี
แฟ้มเอกสารเป็นหมวดหมู่ เป็นระบบ และตรวจสอบได้

๑๒

3.7 การนิเทสติดตามประเมินการปฏิบัติงาน
ธุรการ

มีการนิเทศติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานภาค
เรียนละ 1 ครั้ง

3.8 สรุปรายงานผล

จัดทารายงานผลการดาเนินงานภาคเรียนละ 1 ครั้ง

4. จากกิจกรรมที่ปฏิบัติอยู่ ผลการประเมินเป็นอย่างไร (บรรลุวัตถุประสงค์/ไม่บรรลุวัตถุประสงค์) ถ้าไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์มีความเสี่ยงอะไร
4.1 จากการประเมินผลการควบคุม พบว่า กิจกรรมการควบคุมที่กาหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความ
เสี่ยงได้ แต่ยงั ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
4.2 ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยง การจัดเก็บข้อมูลคาสั่งโรงเรียน
จากการดาเนินการงาน เนื่องจาก
4.2.1 คาสั่งโรงเรียนนามาเก็บไว้ที่งานธุรการไม่เป็นปัจจุบัน
5. ให้พิจารณาว่าถ้าพบว่ายังมีความเสี่ยงอยู่ (ปัญหา) เกิดจากสาเหตุอะไร จะแก้ไขอย่างไร ใครเป็นคนแก้ไข
การแก้ไข
กาหนดเสร็จ/
ปัญหา/สาเหตุ
(การปรับปรุงการควบคุม)
ผู้รับผิดชอบ
ปัญหา : คาสั่งโรงเรียนนามาเก็บไว้ที่งานธุรการ
ไม่เป็นปัจจุบัน
เจ้าหน้าที่ธุรการ
สาเหตุ :
เจ้าหน้าที่ธุรการประสานครูที่
มีนาคม 2565
ครูที่มาขอเลขที่คาสั่ง เมื่อดาเนินการออกคาสั่ง เกี่ยวข้อง
เสร็จแล้วไม่นาข้อมูลมาเก็บไว้ที่ธุรการ
-ทาหนังสือทวงเอกสาร

๑๓

ประเมินการควบคุมภายในตนเอง (Control Self Assessment : CSA)
ฝ่ายบริหารงานบุคคลและงบประมาณ กลุ่ม บริหารงานบุคคล โรงเรียนปทุมพิทยาคม สพม.อบอจ
โดยนากิจกรรม/งานตามภารกิจระดับหน่วยงานย่อยมาวิเคราะห์ ความเสี่ยงตามขั้นตอน
๑. ให้วิเคราะห์ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานหรือภารกิจตามแผนการาเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานพร้อมระบุวัตถุประสงค์ จานวน ๑ เรื่อง (นาข้อมูลไปใส่ ปค.๕ ช่อง ๑)
๑.๑ เรื่อง งานแผนงานและสาระสนเทศ
๑.๒ วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดทาแผนกลยุทธ์ หรือแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา
2. เพื่อตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใช้งบประมาณตามโครงการ
3. จัดทาและพัฒนาโครงสร้างการบริหารงานแผนงานโรงเรียน
4. จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนงานของโรงเรียน
5. จัดทาข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน
๒. ภารกิจนั้นมีขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติอะไรบ้าง หรือทาอย่างไรที่จะทาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
๒.1 วิเคราะห์และประสานงานการจัดทาแผนให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา โรงเรียนและมาตรฐานการศึกษา ดังนี้
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๔ ปี
- แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณของโรงเรียน
2.2 นาเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ เสนอขอ ความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.3 จัดทาแผนหรือโครงการสาหรับงานวิเคราะห์งบประมาณและแผนปฏิบัติการ
2.4 จัดทาปฏิทินตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณของโรงเรียน
2.5 จัดทาเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิเคราะห์งบประมาณและแผนปฏิบัติราชการ
2.6 ช่วยเหลือประสานงาน กากับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ เพื่อให้เกิดการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีอย่างมีประสิทธิภาพ
2.7 สรุปและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของโรงเรียน
2.8 ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจาปี
2.๙ ปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแต่ละปี
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๓. ให้วิเคราะห์ขั้นตอนหรือกระบวนการที่ปฏิบัติอ ยู่ (จากข้อ ๒) ดาเนินการอย่างไร
ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติ (จากข้อ 2)
การดาเนินการ (นาข้อมูลไปใส่ แบบ ปค.5 ช่องที่ 3)
3.1 วิเคราะห์และประสานงานการจัดทาแผนให้
สอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาและมาตรฐานการศึกษา ดังนี้
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๔ ปี
- แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษาของโรงเรียน

มีการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติ
การประจาปีการศึกษา โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วนในการจัดทา สอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และมาตรฐาน
การศึกษา

3.2 นาเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ เสนอขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน
3.3 จัดทาแผนหรือโครงการสาหรับงานวิเคราะห์
งบประมาณและแผนปฏิบัติการ

มีการเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีการศึกษา เสนอขอ ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

3.4 จัดทาปฏิทินตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
การศึกษาของโรงเรียน
3.5 จัดทาเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานวิเคราะห์งบประมาณและแผนปฏิบัติราชการ

รวมรวมแผนงานหรือโครงการ จัดทาปฏิทินตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีการศึกษา แต่ยังไม่ครบทุกภาระงาน
มีการจัดทาเอกสารแบบฟอร์ม การขออนุมัติใช้งบประมาณ
ตามแผนปฎิบัติการ ตามลาดับขั้นตอน

3.6 ช่วยเหลือประสานงาน กากับ ควบคุม ดูแล
ตรวจสอบ เพื่อให้เกิดการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีอย่างมีประสิทธิภาพ

กากับติดตามการดาเนินงานตามปฏิทินตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีการศึกษาของโรงเรียน เนื่องจากปฏิทิน
ปฏิบัติไม่สมบูรณ์ทาให้กิจกรรมการกากับติดตามยังขาด
ประสิทธิภาพ
ติดตามรายงานผลการปฏิบัติงาน และสรุปการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของโรงเรียน แต่ยังไม่ครบ
สมบูรณ์
นาผลการประเมินการดาเนินงานวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย
เพื่อพัฒนาปรับปรุงแผนปฏิบัติการ และปรับแผนพัฒนา
คุณภาพการพศึกษาต่อไป

3.7 สรุปและประเมินผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของโรงเรียน
3.8 ปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแต่ละปี

คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ และ
แจ้งผู้รับผิดชอบโครงการ เสนอโครงการตามงบประมาณ
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๔. ขั้นตอนหรือกระบวนการที่ปฏิบัติอยู่เป็นอย่างไร (บรรลุวัตถุประสงค์ /ไม่บรรลุวัตถุประสงค์) ถ้าไม่
บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยงอะไร
4.1 จากการประเมินผลการควบคุม พบว่า
- การรวมรวมแผนงานหรือโครงการ จัดทาปฏิทินตามแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีการศึกษา แต่ยัง
ไม่ครบทุกภาระงาน
- กากับติดตามการดาเนินงานตามปฏิทินตามแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีการศึกษาของโรงเรียน
เนื่องจากปฏิทินปฏิบัติไม่สมบูรณ์ทาให้กิจกรรมการกากับติดตามยังขาดประสิทธิภาพ
- ติดตามรายงานผลการปฏิบัติงาน และสรุปการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
โรงเรียน แต่ยังไม่ครบสมบูรณ์
4.2 ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยง (นาข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.5 ช่อง 2)
5. จากผลการประเมิน ถ้าพบว่ายังมีความเสี่ยงอยู่ (ปัญหา) เกิดจากสาเหตุอะไร จะแก้ไขอย่างไร
ใครเป็นคนแก้ไข
ปัญหา/สาเหตุ
(นาข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค. ช่องที่ ๕)
ปัญหา : - การจัดทาปฏิทินตาม
แผนปฏิบัติการประจาปี ยังไม่สมบูรณ์
ครบทุกภาระงาน
- กิจกรรมการติดตามการ
ดาเนินงาน และการรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน
สาเหตุ : - แผนกิจกรรม/โครงการที่
เสนอ ไม่ระบุช่วงเวลาของการปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจน
- ปฏิทินตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปี ไม่สมบูรณ์

การแก้ไข (การปรับปรุงการ
กาหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
ควบคุม)
(นาข้อมูลไปใส่ในแบบ
(นาข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.๕ ช่องที่
ปค.๕ ช่องที่ ๗)
๖)
- ควรมีการนิเทศกากับติดตามการ
- พฤษภาคม 2565
เขียนแผน/โครงการ ระบุช่วงเวลา งานแผนงาน
ดาเนินงานให้ชัดเจน
- ควรมีการจัดทากาหนดงาน
- พฤษภาคม 2565
แผนงานในการกากับติดตาม การ
งานแผนงาน
ดาเนินงาน และการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
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แบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control self Assessment : CSA)
งาน พัสดุและสินทรัพย์
1. ให้วิเคราะห์และเลือกงาน/กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงมา1 เรื่อง พร้อมระบุวัตถุประสงค์ของงาน/กิจกรรมนั้น
1.1 เรื่อง พัสดุและสินทรัพย์
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อดาเนินการจัดทาระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา
1.2.2 เพื่อดาเนินการกาหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อดาเนินการการควบคุม บารุงรักษา และจาหน่ายพัสดุ
2. งาน/กิ จ กรรมนั้น มีขั้ น ตอนหรือ กระบวนการปฏิ บั ติอ ะไรบ้ า ง หรื อท าอย่า งไรที่ จ ะท าให้ บ รรลุ ต าม
วัตถุประสงค์
1. การจัดทาระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา
แนวทางการปฏิบัติ
1) ตั้งคณะกรรมการหรือบุคลากรขึ้นสารวจวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน อาคารและสิ่ง ก่อสร้า งทั้ง หมดเพื่อ
ทราบสภาพการใช้งาน
2) จาหน่วย บริจาค หรือขายทอดตลาดให้เป็นไปตามระเบียบในกรณีที่หมดสภาพหรือไม่ไ ด้ใ ช้
ประโยชน์
3) จัด ท าทะเบีย นคุ มทรัพ ย์สิ นที่ เป็น วัส ดุ ครุ ภัณ ฑ์ใ ห้เ ป็น ปัจ จุบัน ทั้ ง ที่ ซื้อ หรื อจั ด หาจากเงิ น
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ตลอดจนที่ไ ด้จ ากการบริจ าคที่ยัง ไม่ไ ด้บันทึกคุมไว้โดย
บันทึกทะเบียนคุมราคา วันเวลาที่ได้รับสินทรัพย์
4) จดทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุสาหรับที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้างในกรณีที่ยังไม่ดาเนินการและที่ยัง
ไม่สมบูรณ์ให้ประสานกั บกรมธนารักษ์ หรือสานักงานธนารักษ์จัง หวัด เพื่อด าเนินการให้เป็น
ปัจจุบัน และให้จัดทาทะเบียนคุมในส่วนของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน
5) จัดทาระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินของสถานศึกษา ซึ่งอาจใช้โปรแกรมระบบทะเบียนคุมสินทรัพ ย์ก็
ได้ ถ้าสถานศึกษามีความพร้อม
6) จัด ทาระเบียบการใช้ทรั พ ย์สินที่เ กิด จากการจัด หาของสถานศึกษา โดยความเห็น ชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. การกาหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง
แนวทางการปฏิบัติ
1) จัดทาเอกสารแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้า งในกรณีที่เป็นแบบ
มาตรฐาน
2) ตั้งคณะกรรมการขึ้ น ก าหนดคุณ ลักษณะเฉพาะหรือ แบบรูปรายการในกรณีที่ไ ม่เป็ นแบบ
มาตรฐาน โดยดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ
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3) จัดซื้อจัดจ้าง โดยตรวจสอบงบประมาณ รายละเอียด เกณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะ ประกาศ จ่า ย/
ขายแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ พิจารณาซองโดยคณะกรรมการ จัด ทาสัญ ญาและ
เมื่อตรวจรับงานให้มอบเรื่องแก่เจ้าหน้าที่การเงิน วางฎีกาเบิกเงินเพื่อจ่ายแก่ผู้ขาย/ผู้จ้าง
3. การควบคุม บารุงรักษา และจาหน่ายพัสดุ
แนวทางการปฏิบัติ
1) จัดทาทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน
2) กาหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน
3) กาหนดให้มีผู้รั บ ผิด ชอบในการจัด เก็บควบคุม และเบิกจ่า ยให้เป็นไปตามระบบและแต่ง ตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจาปีอย่างสม่าเสมอทุกปี
4) ตรวจสอบสภาพและบารุง รักษาและซ่อมแซมทั้ง ก่อนและหลัง การใช้ง านสาหรับทรัพย์สินที่มี
สภาพไม่สามารถใช้งานให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณาและทาจาหน่ายหรือขอรื้ อถอนกรณีเป็น
สิ่งปลูกสร้าง
3. จากกิจกรรมที่ปฏิบัติอยู่ ผลการประเมินเป็นอย่างไร (บรรลุวัตถุประสงค์/ไม่บรรลุวัตถุประสงค์) ถ้าไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์มีความเสี่ยงอะไร
3.1 จากการประเมินผลการควบคุม พบว่า กิจกรรมการควบคุมที่ปฏิบัติอยู่จริงสามารถลดความ
เสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
3.2 ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยง จากการดาเนินการงานยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ และมี
ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ ดังนี้
3.2.1. เพื่อดาเนินการจัดทาระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา
ให้วิเคราะห์ความเสี่ยงที่พบว่ายังมีอยู่ (ปัญหา) ว่าเกิดจากสาเหตุอะไร จะแก้ไขอย่างไร ใครเป็นคนแก้ไข
ปัญหา/สาเหตุ

การแก้ไข
(การปรับปรุงการควบคุม)

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

ปัญหา :
- การจัด ท าระบบฐานข้ อมูล สินทรัพ ย์ ควรมีการเพิ่มจานวนบุคลากรในการ
ของสถานศึกษาไม่เป็นปัจจุบัน
ปฏิบัตงิ านพัสดุ
สาเหตุ :
- เนื่องจากบุค ลากรที่ปฏิบัติงานพัสดุมี
จ าน วนจ ากั ด และผู้ ป ฏิ บั ติ ด าร ง
ตาแหน่งครู ซึ่งทุกคนมีค าบสอนของ
ตนเองทาให้ต้องรับผิด ชอบภาระงาน
มากกว่าหนึ่งงาน

หัวหน้างานพัสดุ
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

18
ประเมินการควบคุมภายในตนเอง (Control Self Assessment : CSA)
ฝ่ายบริหารงานบุคคลและงบประมาณ กลุ่ม บริหารงานบุคคลและงบประมาณ
โรงเรียนปทุมพิทยาคม สพม.อบอจ
โดยนากิจกรรม/งานตามภารกิจระดับหน่วยงานย่อยมาวิเคราะห์ความเสี่ยงตามขั้นตอน
1. วิเคราะห์ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
1.1 เรื่อง การบริหารงานการเงินและบัญชี
1.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลงานการเงิน-บัญชี ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
2. เพื่อจัดทาและจัดเก็บเอกสารงานการเงิน-บัญชี ให้เป็นระเบียบ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
3. เพื่อควบคุม ป้องกัน กากับติดตามการบริหารงบประมาณให้ถูกต้อง โปร่งใส มีประสิทธิภาพตรวจสอบได้
และเป็นไปตามระเบียบที่กาหนด
2. ภารกิจนั้นมีขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติอย่างไรบ้าง หรือทาอย่างไรที่จะทาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
2.1 ศึกษากฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนโยบายของโรงเรียน เขตพื้นที่ และสพฐ.
2.2 จัดทาระบบบัญชี เอกสารต่างๆ ทะเบียนคุมเงินแต่ละประเภทรวมทั้ง แผนการใช้เงินงบประมาณ
2.3 จัดทาบัญชีรายงานข้อมูล การเงิน
2.4 รายงานข้อมูลไปยังหน่วยที่ เกี่ยวข้อง
3. วิเคราะห์ขั้นตอนหรือกระบวนการที่ปฏิบัติอยู่
ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติ

การดาเนินการ

3.1 ศึกษากฏหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
นโยบายของโรงเรียน เขตพื้นที่ และ สพฐ

จัดหาคู่มือ ระเบียบการบริหารงานการเงิน และ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

3.2 จัดทาระบบบัญชี เอกสารต่าง ๆ ทะเบียนคุม
เงินแต่ละประเภทรวมทั้งแผนการใช้เงินงบประมาณ

จัดระบบการปฏิบัติงาน จัดทาบัญชีเงินสด รายงาน
เงินคงเหลือ ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ และ
แผนปฏิบัติการ

3.3 จัดทาบัญชีรายงานข้อมูลการเงิน
3.4 รายงานข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดทารายงานประเภทเงินคงเหลือ ส่ง เขตพืน้ ที่ และ
สตง.
รายงานข้อมูล e budget ปีละ 2 ครั้ง
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4. ขั้นตอนหรือกระบวนการที่ปฏิบัติอยู่เป็นอย่างไร (บรรลุวัตถุประสงค์/ไม่บรรลุวัตถุประสงค์) ถ้าไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์มีความเสี่ยงอะไร
4.1 จากการประเมิน เรื่องการจัดทาระบบบัญชี ทะเบียนคุมเงินแต่ละประเภท รวมทั้งแผนการใช้จ่ายเงิน
พบว่า การดาเนินการที่ปฏิบัติอยู่ช่วยลดความเสี่ยงได้แต่ยงั ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนด
4.2 การดาเนินงานยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจากมีความเสี่ยงคือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานมีภาระการสอน
เยอะ รับผิดชอบงานหลายอย่าง ส่งผลให้ไม่มีเวลาจัดทาระบบบัญชี ทะเบียนคุมเงินแต่ละประเภท
5. จากผลการประเมินถ้าพบว่ายังมีความเสี่ยงอยู่( ปัญหา) เกิดจากสาเกตุอะไร/จะแก้ไขย่างไร/ใครแก้ไข
ปัญหา/สาเหตุ

การแก้ไข

กาหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ

ปัญหา : บุคลากรที่ปฏิบัติงานมี
ภาระการสอนเยอะและรับผิดชอบ
งานหลายอย่าง
สาเหตุ : 1. จานวนบุคลากรมี
จานวนน้อยกว่าภารงาน

1. ประชุมวางแผนกาหนด
อัตรากาลัง

ฝ่ายบริหาร/ก่อนเปิดภาคเรียน

2. การแบ่งงานและ
กาหนดภาระงานของบุคลากรใน
โรงเรียนไม่มีความสมดุล

2. ประชุมชี้แจงบุคลากรและ
กาหนดภารงานตามความรู้
ความสามารถและความถนัด

ฝ่ายบริหาร/ก่อนเปิดภาคเรียน
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ประเมินการควบคุมภายในตนเอง (Control Self Assessment : CSA)
ฝ่ายบริหารงานบุคคลและงบประมาณ กลุ่ม บริหารงานบุคคลและงบประมาณ
โรงเรียนปทุมพิทยาคม สพม.อบอจ
โดยนากิจกรรม/งานตามภารกิจระดับหน่วยงานย่อยมาวิเคราะห์ความเสี่ยงตามขั้นตอน
๕. ให้วิเคราะห์ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานหรือภารกิจตามแผนการาเนินการหรือภารกิจ
อื่นๆ ที่สาคัญของหน่วยงานพร้อมระบุวัตถุประสงค์ จานวน ๑ เรื่อง (นาข้อมูลไปใส่ ปค.๕ ช่อง ๑)
๑.๑ เรื่อง งานจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน
๑.๒ วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้โรงเรียนมีกรอบและแนวทางในการจัดวางระบบควบคุมภายใน ตาม
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หมวด 4 เพื่อลดปัญหาและควบคุมความเสี่ยง
ในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนทุกด้าน
2) เพื่อให้โรงเรียนสามารถรายงานผลการควบคุมภายในต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดทั้งมี
การดาเนินการตามแผนการปรับปรุง และมีการติดตามผลเพื่อให้งานบริหารการศึกษาของโรงเรียนเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
๖. ภารกิจนั้นมีขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติอะไรบ้าง หรือทาอย่างไรที่จะทาให้บรรลุ ตามวัตถุประสงค์
๒.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน
๒.๒ ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (5 องค์ประกอบ)
๒.3 วิเคราะห์โครงสร้างงาน และกรอบหน้าที่ภาระงานในกลุ่มบริหารทั้ง 4 กลุ่มงาน
2.4 กากับติดตามการดาเนินงานตามคาสั่งโครงสร้าง เรื่องการมอบหมายงานในหน้าที่นอกเหนือจาก
งานสอน โดยหัวหน้ากลุ่มบริหาร
2.5 นิเทศติดตามการดาเนินงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงการดาเนินงานจากการประเมินผลการควบคุม
ภายในด้วยตนเอง (CSA)
2.6 จัดลาดับความเสี่ยงในหน่วยงาน เลือกงานที่เป็นความเสี่ยงสูง สรุปลงในแบบ ปค.5
2.7 ติดตามการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงจากปีงบประมาณที่ผ่านมา ลงในแบบติดตาม ปค.5
2.8 สรุปรายงานการควบคุมภายในตนเอง ตามแบบ ปค.1 รายงานต้นสังกัด
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๗. ให้วิเคราะห์ขั้นตอนหรือกระบวนการที่ปฏิบัติอ ยู่ (จากข้อ ๒) ดาเนินการอย่างไร
ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติ (จากข้อ 2)
การดาเนินการ (นาข้อมูลไปใส่ แบบ ปค.5 ช่องที่ 3)
๒.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุม
ภายในสถานศึกษา

จัดทาคาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการประเมินการควบคุมภายใน

๒.๒ ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (5 ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (5
องค์ประกอบ)
องค์ประกอบ) จากคณะกรรมการดาเนินงาน
๒.3 วิเคราะห์โครงสร้างงาน และกรอบหน้าที่ภาระ
งานในกลุ่มบริหารทั้ง 4 กลุ่มงาน

วิเคราะห์คาสั่งโครงสร้างงาน และกรอบหน้าที่ภาระงานใน
กลุ่มบริหารทั้ง 4 กลุ่มงาน

2.4 กากับติดตามการดาเนินงานตามคาสั่ง
โครงสร้าง เรื่องการมอบหมายงานในหน้าที่
นอกเหนือจากงานสอน โดยหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร

ประชุมติดตามการดาเนินงาน และให้ความรู้กรอบภาระงาน
ในหน้าที่ตามคาสั่งโครงสร้าง เรื่องการมอบหมายงานใน
หน้าที่นอกเหนือจากงานสอน

2.5 นิเทศติดตามการดาเนินงาน วิเคราะห์ความ
เสี่ยงการดาเนินงานจากการประเมินผลการควบคุม
ภายในด้วยตนเอง (CSA)

ทุกภาระงานในคาสั่งจัดทารายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในตนเอง (CSA) รวบรวมรายงานเป็นระดับกลุ่ม
บริหารงาน แต่ยังมีบางภาระงานที่ไม่เข้าใจภาระหน้าที่

2.6 จัดลาดับความเสี่ยงในหน่วยงาน เลือกงานที่
เป็นความเสี่ยงสูง สรุปลงในแบบ ปค.5

ทุกกลุ่มบริหารงานจัดลาดับความเสี่ยง เลือกความเสี่ยงสูงสุด
บันทึกลงแบบ ปค.5

2.7 ติดตามการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงจาก
ปีงบประมาณที่ผ่านมา ลงในแบบติดตาม ปค.5

ติดตามการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากปีงบประมาณ
ที่ผ่านมาจากผู้รับผิดชอบงาน และบันทึกลงแบบติดตาม
ปค.5
2.8 สรุปรายงานการควบคุมภายในตนเอง ตามแบบ จัดทารายงานการควบคุมภายในตนเอง ตามแบบ ปค.1
ปค.1 รายงานต้นสังกัด
รายงานต้นสังกัด

4. ขั้นตอนหรือกระบวนการที่ปฏิบัติอยู่เป็นอย่างไร (บรรลุวัตถุประสงค์ /ไม่บรรลุวัตถุประสงค์) ถ้า
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยงอะไร
4.1 จากการประเมินผลการควบคุม พบว่า
- นิเทศติดตามการดาเนินงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงการดาเนินงานจากการประเมินผลการควบคุม
ภายในด้วยตนเอง (CSA) ทุกภาระงานในคาสั่งจัดทารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตนเอง (CSA)
รวบรวมรายงานเป็นระดับกลุ่มบริหารงาน แต่ยังมีบางภาระงานที่ไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย
4.2 ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยง (นาข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.5 ช่อง 2)
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5. จากผลการประเมิน ถ้าพบว่ายังมีความเสี่ยงอยู่ (ปัญหา) เกิดจากสาเหตุอะไร จะแก้ไขอย่างไร
ใครเป็นคนแก้ไข
ปัญหา/สาเหตุ
(นาข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค. ช่องที่ ๕)

การแก้ไข (การปรับปรุงการควบคุม)
(นาข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.๕ ช่องที่ ๖)

ปัญหา : - บางภาระงานไม่สามารถ
ดาเนินการประเมินผลการควบคุม
ภายในตนเอง (CSA) ได้
สาเหตุ : - บุคลากรยังขาดการศึกษา
บทบาทหน้าที่ภาระงานทีไ่ ด้รับ
มอบหมายตามคาสั่ง

- ควรมีการนิเทศกากับติดตามการ
เขียนแผน/โครงการ ระบุช่วงเวลา
ดาเนินงานให้ชัดเจน

กาหนดเสร็จ/ผูร้ ับผิดชอบ
(นาข้อมูลไปใส่ในแบบ
ปค.๕ ช่องที่ ๗)

- มีนาคม 2565
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร/งาน
ควบคุมภายใน
- กันยายน 2565
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร/งาน
ควบคุมภายใน

