กระบวนกำรปฏิบัติ/โครงกำร/
กิจกรรม/ด้ำนของงำนที่ประเมิน
และวัตถุประสงค์ของกำรควบคุม
1. กลุ่มอำนวยกำร
ระบบงำนสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์
(e-filing)
เพื่อให้กำรดำเนินงำนรับ-ส่ง
หนังสือรำชกำรมีประสิทธิภำพ
รวดเร็ว และลดขั้นตอนในกำร
ดำเนินงำน

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2
รำยงำนผลกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่
งวด/เวลำที่
กำรปรับปรุงกำรควบคุม
พบจุดอ่อน
กำรดำเนินงำนกำรรับ-ส่งหนังสือ
รำชกำรในระบบงำนสำรบรรณอีเล็ค
ทรอนิกส์ของสำนักงำนและโรงเรียน
ยังไม่มีประสิทธิภำพเท่ำที่ควร
เนื่องจำก
1. เครื่องมืออุปกรณ์ไม่มี
ประสิทธิภำพ ไม่ทันสมัย
2. เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบไม่ได้รับกำร
พัฒนำ

งวดสิ้นสุด 1. ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
30 ก.ย.61 ในกำรติดตั้งระบบสัญญำณ
เครือข่ำย internet
ควำมเร็วสูงให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
ครบทุกโรงเรียน
2. ส่งเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบงำน
สำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (efiling) เข้ำรับกำรอบรมกำรใช้
งำนระบบ Smart Obec เพื่อ
เป็นวิทยำกรแกนนำ
3. จัดอบรมบุคลำกรผู้รับผิดชอบ
งำนธุรกำรของแต่ละกลุ่ม และ
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียนเกี่ยวกับ
ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์
(e-filing)
4. สนับสนุนงบประมำณในกำร
เช่ำระบบ internet และจัดหำ
เครื่องมือ อุปกรณ์ ให้เพียงพอ
และทันสมัย

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
31 ต.ค.61
นำงพัชรี สุวรรณอำไพ

30 มิ.ย.62
นำงพัชรี สุวรรณอำไพ

30 ก.ค.62
นำงพัชรี สุวรรณอำไพ

30 ก.ย.62
นำงพัชรี สุวรรณอำไพ
ผอ.กลุ่มอำนวยกำร

แบบติดตำม ปอ.3
วิธีกำรติดตำมและสรุปผล
กำรประเมิน/ข้อคิดเห็น
จำกกำรติดตำมเอกสำร
พบว่ำ
ข้อ 1 มีกำรติดตั้งระบบ
สัญญำณ internet
ควำมเร็วสูงครบทุก
โรงเรียน
ข้อ 2 – 4 ยังไม่ได้
ดำเนินกำร เนื่องจำกยัง
ไม่ถึงระยะเวลำที่กำหนด
สรุปผลกำรดำเนินงำน
ยังไม่สำมำรถลดควำม
เสี่ยงได้จะต้องดำเนินงำน
ตำมแผนกำรปรับปรุงนี้
ต่อไป

กระบวนกำรปฏิบัติ/โครงกำร/
กิจกรรม/ด้ำนของงำนที่ประเมิน
และวัตถุประสงค์ของกำรควบคุม
2. กลุ่มบริหำรกำรเงินและ
สินทรัพย์
กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณนอก
งบประมำณ
เพื่อให้กำรเบิกจ่ำยเงินนอก
งบประมำณมีควำมถูกต้อง
ครบถ้วน และทันกำหนดเวลำ

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2
รำยงำนผลกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่
งวด/เวลำที่
กำรปรับปรุงกำรควบคุม
พบจุดอ่อน
จำกกำรดำเนินงำน กำรรำยงำนทำง
กำรเงินยังไม่ถูกต้อง ครบถ้วน และ
ทันตำมกำหนดเวลำ เนื่องจำก
1. บุคลำกรมีควำมเข้ำใจในระบบไม่
ดีพอ
2. กำรเบิกจ่ำยเงินในระบบยังล่ำช้ำ
เนื่องจำกเครื่องมือ อุปกรณ์ ทำง
เทคโนโลยีไม่ทันสมัย
3. งบประมำณในกำรอบรมบุคลำกร
ไม่เพียงพอ
4. กฎ ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับมีกำร
เปลี่ยนแปลงบ่อย หรือไม่เป็น
ปัจจุบัน

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

งวดสิ้นสุด 1. มีกำรจัดทำคำสั่งมอบหมำย
30 ต.ค.61
30 ก.ย.61 หน้ำที่ควำมรับผิดชอบอย่ำง
ชัดเจน
2. จัดทำคู่มือ แนวทำงกำร
30 พ.ค.62
ปฏิบัติงำนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
3. อบรมให้ควำมรู้แก่เจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบัติงำนอย่ำงสม่ำเสมอ
31 ก.ค.62
นำงจุฑำมณี หอยตะคุ
ผอ.กลุ่มบริหำรงำน
กำรเงินและสินทรัพย์

แบบติดตำม ปอ.3
วิธีกำรติดตำมและสรุปผล
กำรประเมิน/ข้อคิดเห็น
จำกกำรติดตำมเอกสำร
พบว่ำ
1.มีกำรจัดทำคำสั่ง
มอบหมำยหน้ำที่
รับผิดชอบอย่ำงชัดเจน
ข้อ 2 และ 3 ยังไม่ได้
ดำเนินกำร เนื่องจำกยัง
ไม่ถึงระยะเวลำที่กำหนด
สรุปผลกำรดำเนินงำน
กำรเบิกจ่ำยเงินนอก
งบประมำณ ยังต้อง
ดำเนินกำรตำมแผนกำร
ปรับปรุงนี้ต่อไป

กระบวนกำรปฏิบัติ/โครงกำร/
กิจกรรม/ด้ำนของงำนที่ประเมิน
และวัตถุประสงค์ของกำรควบคุม
3. กลุ่มนโยบำยและแผน
3.1 งำนวิเครำะห์งบประมำณ
เพื่อให้กำรบริหำรงบประมำณ
ของหน่วยงำนเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และ
บรรลุเป้ำประสงค์

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2
รำยงำนผลกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่
งวด/เวลำที่พบ
กำรปรับปรุงกำรควบคุม
จุดอ่อน
จำกกำรดำเนินงำน กำรจัดตั้ง กำร
จัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
ยังไม่เป็นไปตำมวัตถุประสงค์
เนื่องจำก
1. ระยะเวลำในกำรดำเนินงำน
เร่งด่วน
2. สถำนศึกษำขำดควำมรู้ควำม
เข้ำใจในกำรดำเนินกำรบริหำร
งบประมำณที่มีประสิทธิภำพ

งวดสิ้นสุด
30 ก.ย.61

1. แต่งตั้งคณะทำงำนในกำร
ดำเนินงำนให้ครอบคลุมทุก
เครือข่ำย
2. กำหนดแผน/ปฎิทินกำร
ปฏิบัติงำนให้ชัดเจน
3. ประชุมชี้แจงกระบวนกำร
วิธีดำเนินงำนให้ชัดเจนและ
ต่อเนื่อง
4. มีกำรกำกับติดตำมเร่งรัดกำร
ดำเนินกำรบริหำรงบประมำณ
อย่ำงต่อเนื่องและรวดเร็ว

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
31 ต.ค.61

แบบติดตำม ปอ.3
วิธีกำรติดตำมและสรุปผล
กำรประเมิน/ข้อคิดเห็น

จำกกำรติดตำมเอกสำร
พบว่ำ
1.มีกำรแต่งตั้งคณะทำ
31 ต.ค.61
งำนครอบคลุมทุก
เครือข่ำย
31 พ.ค.62
2.มีกำรจัดแผน/ปฏิทิน
กำรปฏิบัติงำนไว้อย่ำง
ชัดเจน
30 ก.ย.62
ข้อ 3 และข้อ 4 ยังไม่ได้
นำงชลันธร ภูมี
ดำเนินกำร เนื่องจำกยัง
ผอ.กลุ่มนโยบำยและ ไม่ถึงระยะเวลำที่กำหนด
แผน
สรุปผลกำรดำเนินงำน
กำรจัดตั้ง จัดสรร
งบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปี จะต้อง
ดำเนินงำนตำมแผนกำร
ปรับปรุงนี้ต่อไป

กระบวนกำรปฏิบัติ/โครงกำร/
กิจกรรม/ด้ำนของงำนที่ประเมิน
และวัตถุประสงค์ของกำรควบคุม
3. กลุ่มนโยบำยและแผน
3.2 งำนข้อมูลสำรสนเทศ
เพื่อให้มีฐำนข้อมูลที่ถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน สำมำรถให้บริกำร
หน่วยงำน ทั้งภำยในและภำยนอก
ได้ และง่ำยต่อกำรสืบค้นและกำร
ใช้งำน

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2
รำยงำนผลกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
ณ วันที่ 30 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่
งวด/เวลำที่พบ
กำรปรับปรุงกำรควบคุม
จุดอ่อน
จำกกำรดำเนินงำนระบบข้อมูล
สำรสนเทศของสำนักงำนและ
สถำนศึกษำ ยังไม่เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ เนื่องจำก
1. ไม่สำมำรถจัดส่งข้อมูลสำรสนเทศ
ได้ภำยในระยะเวลำที่กำหนด
2. ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันและไม่มี
ควำมสมบูรณ์
3. มีกำรควบคุมไม่เพียงพอ (อุปกรณ์
เครื่องมือระบบสำรสนเทศไม่
เพียงพอ) และสภำพแวดล้อมกำร
ดำเนินงำนไม่มีแผนกำรซ่อมบำรุง
อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ชัดเจน

งวดสิ้นสุด
30 ก.ย.61

1. แต่งตั้งบุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่
ในกำรสำรวจควำมพึงพอใจของ
ผู้มำใช้บริกำรครอบคลุมทุก
เครือข่ำย
2. กำหนดแผน/ปฎิทินกำร
ปฏิบัติงำนให้ชัดเจน
3. ประชุมชี้แจงกระบวนกำร
วิธีดำเนินงำนให้ชัดเจน
4. มีกำรกำกับติดตำมกำร
ดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
31 ต.ค.61

แบบติดตำม ปอ.3
วิธีกำรติดตำมและสรุปผล
กำรประเมิน/ข้อคิดเห็น

จำกกำรติดตำมเอกสำร
พบว่ำ
1.มีกำรแต่งตั้งคณะทำ
งำนครอบคลุมทุก
31 ต.ค.61
เครือข่ำย
2.มีกำรจัดแผน/ปฏิทิน
31 พ.ค.62
กำรปฏิบัติงำนไว้อย่ำง
ชัดเจน
30 ก.ย.62
ข้อ 3 และข้อ 4 ยังไม่ได้
นำงชลันธร ภูมี
ดำเนินกำร เนื่องจำกยัง
ผอ.กลุ่มนโยบำยและ ไม่ถึงระยะเวลำที่กำหนด
แผน
สรุปผลกำรดำเนินงำน
กำรจัดตั้ง จัดสรร
งบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปี จะต้อง
ดำเนินงำนตำมแผนกำร
ปรับปรุงนี้ต่อไป

กระบวนกำรปฏิบัติ/โครงกำร/
กิจกรรม/ด้ำนของงำนที่ประเมิน
และวัตถุประสงค์ของกำรควบคุม
4. กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
กำรพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรให้มี
ประสิทธิภำพ
เพื่อให้บุคลำกรได้พัฒนำ
ตนเอง และเพิ่มประสิทธิภำพใน
กำรปฏิบัติหน้ำที่

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2
รำยงำนผลกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่
งวด/เวลำที่พบ
กำรปรับปรุงกำรควบคุม
จุดอ่อน
จำกกำรดำเนินงำนกำรพัฒนำตนเอง งวดสิ้นสุด
และกำรปฏิบัติหน้ำที่ของบุคลำกรใน 30 ก.ย.61
สังกัดยังไม่มีประสิทธิภำพเท่ำที่ควร
เนื่องจำก
1. บุคลำกรขำดควำมรู้และทักษะ
กำรใช้เทคโนโลยีในกำรปฏิบัติงำน
2. บุคลำกรบำงส่วนยังขำดควำม
ตระหนักในหน้ำที่ที่รับผิดชอบ
3. งบประมำณในกำรพัฒนำ
บุคลำกรไม่เพียงพอ

1. สนับสนุนและส่งเสริมให้
บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำตนเอง
ให้มำกขึ้น
2. สนับสนุนและส่งเสริมให้
บุคลำกรปลูกฝังจิตสำนึกในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงสม่ำเสมอ
3. สนับสนุนงบประมำณในกำร
ดำเนินงำนพัฒนำบุคลำกรให้
เพียงพอ

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
31 พ.ค.62

แบบติดตำม ปอ.3
วิธีกำรติดตำมและสรุปผล
กำรประเมิน/ข้อคิดเห็น

จำกกำรติดตำมเอกสำร
พบว่ำ
ข้อ 1 – 3 ยังไม่ได้
31 ก.ค.62
ดำเนินกำร เนื่องจำกยัง
ไม่ถึงระยะเวลำที่กำหนด
สรุปผลกำรดำเนินงำน
30 ก.ย.62
กำรพัฒนำสมรรถนะ
นำงชลัดดำ ภูมิวัฒน์ บุคลำกรให้ประสิทธิภำพ
ผอ.กลุ่มพัฒนำครู
จะต้องดำเนินกำรตำม
และบุคลำกรทำงกำร แผนปรับปรุงนี้ต่อไป
ศึกษำ

กระบวนกำรปฏิบัติ/โครงกำร/
กิจกรรม/ด้ำนของงำนที่ประเมิน
และวัตถุประสงค์ของกำรควบคุม
5. กลุ่มนิเทศติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
กำรส่งเสริมพัฒนำระบบประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ
เพื่อให้กำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำของสถำนศึกษำเป็นไป
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2
รำยงำนผลกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
ณ วันที่ 30 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่
งวด/เวลำที่พบ
กำรปรับปรุงกำรควบคุม
จุดอ่อน
จำกกำรดำเนินงำนกำรประกัน
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำยังไม่
เป็นไปตำมมำตรฐำน เนื่องจำก
1. กำรนิเทศ ติดตำมระบบกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
สถำนศึกษำไม่เป็นระบบและ
ต่อเนื่อง
2. งบประมำณในกำรดำเนินงำนไม่
เพียงพอ

งวดสิ้นสุด
30 ก.ย.61

1. จัดตั้งเครือข่ำยในสถำนศึกษำ
2. เผยแพร่ควำมรู้ควำมเข้ำใจให้
บุคลำกรในสถำนศึกษำเห็น
ควำมสำคัญของงระบบกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำและ
มีควำมเข้ำใจอย่ำงแท้จริง
3. สนับสนุนงบประมำณในกำร
นิเทศ ติดตำมและประเมินผล
สถำนศึกษำให้เพียงพอ
4. มีกำรนิเทศ กำกับ ติดตำม
และประเมินผลกำรดำเนินงำน
ประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำให้เป็นระบบและ
ต่อเนื่อง

แบบติดตำม ปอ.3
กำหนดเสร็จ/
วิธีกำรติดตำมและสรุปผล
ผู้รับผิดชอบ
กำรประเมิน/ข้อคิดเห็น
30 ต.ค.61
31 พ.ค.62

31 พ.ค.62
30 ก.ย.62
นำงวิไลวรรณ สิทธิ
ผอ.กลุ่มนิเทศฯ

จำกกำรติดตำมเอกสำร
พบว่ำ
1.มีกำรจัดตั้งเครือข่ำยใน
สถำนศึกษำ
ข้อ 2 – 4 ยังไม่ได้
ดำเนินกำร เนื่องจำกยัง
ไม่ถึงระยะเวลำที่กำหนด
สรุปผลกำรดำเนินงำน
กำรประกันคุณภำพ
ภำยในสถำนศึกษำ ยัง
ต้องดำเนินกำรตำมแผน
ปรับปรุงนี้ต่อไป

กระบวนกำรปฏิบัติ/โครงกำร/
กิจกรรม/ด้ำนของงำนที่ประเมิน
และวัตถุประสงค์ของกำรควบคุม
6. กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
กำรดำเนินงำนป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ
เพื่อเป็นกำรดำเนินกำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำยำเสพติดใน
สถำนศึกษำอย่ำงยั่งยืน

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2
รำยงำนผลกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่
งวด/เวลำที่พบ
กำรปรับปรุงกำรควบคุม
จุดอ่อน
จำกกำรดำเนินงำนกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำยำเสพติดยังไม่ได้ผล
เท่ำที่ควร เนื่องจำก
1. ยำเสพติดมีกำรแพร่ขยำยตัวเมื่อ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีควำมอ่อนแอและ
หละหลวม และจังหวัดนครพนมเป็น
จังหวัดชำยแดนติดกับประเทศเพื่อน
บ้ำนที่เป็นเป้ำหมำยของกำรขนส่ง
และจุดพักยำเสพติด
2. สถำนศึกษำบำงแห่งปกปิดข้อมูล
ที่แท้จริง ทำให้กำรแก้ไขปัญหำไม่
ตรงจุด
3. กำรรำยงำนผลไม่เป็นไปตำม
กำหนด ทำให้กำรแก้ไขปัญหำล่ำช้ำ

งวดสิ้นสุด
30 ก.ย.61

1. จัดทำแผน/ปฏิทินกำร
ดำเนินงำนที่ชัดเจนแจ้งให้
สถำนศึกษำรับทรำบ
2. เผยแพร่ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยำ
เสพติดให้บุคลำกรใน
สถำนศึกษำมีควำมตระหนักและ
ให้ควำมสำคัญอย่ำงจริงจัง
3. เน้นย้ำในเชิงนโยบำยให้ทุก
โรงเรียนในสังกัดสำนึกและถือ
ปฏิบัติ
4. สนับสนุน ส่งเสริม ในกำร
สร้ำงสังคมที่เข้มแข็ง โดยนำ
แนวควำมคิดกำรป้องกัน
มำกกว่ำกำรปรำบปรำม

แบบติดตำม ปอ.3
กำหนดเสร็จ/
วิธีกำรติดตำมและสรุปผล
ผู้รับผิดชอบ
กำรประเมิน/ข้อคิดเห็น
30 ต.ค.61
31 พ.ค.62

31 พ.ค.62
30 ก.ย.62
นำงวิไลวรรณ สิทธิ
ผอ.กลุ่มนิเทศฯ

(ลงชื่อ)
(นำยประสงค์ สุภำ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2
วันที่
เดือน
พ.ศ. 2561

จำกกำรติดตำมเอกสำร
พบว่ำ
1.มีกำรจัดแผน/ปฏิทิน
กำรปฏิบัติงำนไว้อย่ำง
ชัดเจน
ข้อ 2 – 4 ยังไม่ได้
ดำเนินกำร เนื่องจำกยัง
ไม่ถึงระยะเวลำที่กำหนด
สรุปผลกำรดำเนินงำน
กำรประกันคุณภำพ
ภำยในสถำนศึกษำ ยัง
ต้องดำเนินกำรตำมแผน
ปรับปรุงนี้ต่อไป

แบบ ปค.5
กลุ่มอำนวยกำร
รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
สำหรับระยะเวลำกำรดำเนินงำนสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จดั ตั้ง
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ
ตำมแผนกำรดำเนินกำรหรือ
ภำรกิจอื่นๆ ทีส่ ำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/
วัตถุประสงค์

ระบบงำนสำรบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-filing)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้กำรดำเนินงำน
รับ-ส่งหนังสือรำชกำรมี
ประสิทธิภำพ รวดเร็ว
และลดขั้นตอนในกำร
ดำเนินงำน

ควำมเสีย่ ง

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่

กำรรับ-ส่งหนังสือ
รำชกำรในระบบงำน
สำรบรรณอีเล็คทรอ
นิกส์ของสำนักงำนและ
โรงเรียนยังไม่มี
ประสิทธิภำพเท่ำที่ควร

1.ดำเนินกำรติดตั้งระบบ
สัญญำณเครือข่ำย
internet ให้ครอบคลุม
ทุกพื้นที่
2.กำกับติดตำมกำร
ปฏิบัติงำนของ จนท.รับส่ง ตำมระบบงำนสำร
บรรณอิเล็คทรอนิก
3.พัฒนำบุคลำกรที่
รับผิดชอบ

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน

กิจกรรมกำร
ควบคุมที่กำหนดไว้มี
กำรปฏิบัติ ซึ่ง
สำมำรถลดควำม
เสี่ยงลงได้ในระดับ
หนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
กำหนด

ควำมเสีย่ งที่ยังมีอยู่

กำรรับ-ส่งหนังสือ
รำชกำรในระบบงำนสำร
บรรณอีเล็คทรอนิกส์ของ
สำนักงำนและโรงเรียนยัง
ไม่มีประสิทธิภำพ
เท่ำที่ควร เนื่องจำก
1. เครื่องมืออุปกรณ์ไม่มี
ประสิทธิภำพ ไม่ทันสมัย
2. บุคลำกรผู้รับผิดชอบ
ไม่ได้รับกำรพัฒนำอย่ำง
ต่อเนื่อง
3. ไม่มีกำรกำกับติดตำม
อย่ำงต่อเนื่อง

กำรปรับปรุง
กำรควบคุมภำยใน

1. สนับสนุนงบประมำณ
ในกำรดำเนินกำรเช่ำ
ระบบ internet ให้ทุก
โรงเรียน ตลอดจนจัดหำ
เครื่องมือ อุปกรณ์ ให้
เพียงพอและทันสมัย
2. พัฒนำบุคลำกรที่
รับผิดชอบงำนสำรบรรณ
อย่ำงต่อเนื่อง
3. จัดทำปฏิทิน/แผนใน
กำรกำกับติดตำมที่เป็น
ระบบและต่อเนื่อง

(ลงชื่อ).......................................................
(นำงพัชรี สุวรรณอำไพ)
ผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร
วันที่.................เดือน...............................พ.ศ..................

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ

กลุ่มอำนวยกำร
31 ต.ค.61

30 มิ.ย.62
30 ก.ย.62

แบบ ปค.5
กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
สำหรับระยะเวลำกำรดำเนินงำนสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จดั ตั้ง
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ
ตำมแผนกำรดำเนินกำรหรือ
ภำรกิจอื่นๆ ทีส่ ำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์

ควำมเสีย่ ง

กำรควบคุมภำยใน
ที่มีอยู่

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน

ควำมเสีย่ งที่ยังมีอยู่

กำรปรับปรุง
กำรควบคุมภำยใน

กำรพัฒนำสมรรถนะ
บุคลำกรให้มีประสิทธิภำพ
เพื่อให้บุคลำกรได้
พัฒนำตนเอง และเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่

กำรพัฒนำตนเอง
และกำรปฏิบัติหน้ำที่
ของบุคลำกรในสังกัด
ยังไม่มีประสิทธิภำพ
เท่ำทีค่ วร

1. มีกำรพัฒนำให้ควำมรู้
และทักษะกำรใช้
เทคโนโลยีในกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกร
2. ปลูกจิตสำนึกให้
บุคลำกรมีควำมตระหนัก
ในหน้ำที่ที่รับผิดชอบ
3. สนับสนุนงบประมำณ
ในกำรพัฒนำบุคลำกร

กิจกรรมกำรควบคุม
ที่กำหนดไว้มีกำร
ปฏิบัติ ซึ่งสำมำรถลด
ควำมเสี่ยงลงได้ใน
ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ที่
กำหนด

กำรพัฒนำตนเองและ
กำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
บุคลำกรในสังกัดยังไม่มี
ประสิทธิภำพเท่ำที่ควร
เนื่องจำก
1. บุคลำกรขำดควำมรู้และ
ทักษะกำรใช้เทคโนโลยีใน
กำรปฏิบัติงำน
2. บุคลำกรบำงส่วนยังขำด
ควำมตระหนักในหน้ำที่ที่
รับผิดชอบ
3. งบประมำณในกำร
พัฒนำบุคลำกรไม่เพียงพอ

1. สนับสนุนและ
ส่งเสริมให้บุคลำกร
ได้รับกำรพัฒนำตนเอง
ให้มำกขึ้น
2. สนับสนุนและ
ส่งเสริมให้บุคลำกร
ปลูกฝังจิตสำนึกในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำง
สม่ำเสมอ
3. สนับสนุน
งบประมำณในกำร
ดำเนินงำนพัฒนำ
บุคลำกรให้เพียงพอ

(ลงชื่อ).......................................................
(นำงสำวชลัดดำ ภูมิวัฒน์)
ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
วันที่.................เดือน...............................พ.ศ..................

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ

กลุ่มพัฒนำฯ
30 พ.ค.62
30 ก.ค.62

30 ก.ย.62

แบบ ปค.5
กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
สำหรับระยะเวลำกำรดำเนินงำนสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่
จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำรหรือภำรกิจ
อื่นๆ ที่สำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/
วัตถุประสงค์

ควำมเสีย่ ง

กำรส่งเสริมพัฒนำ
ระบบประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้กำร
ประกันคุณภำพ
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำเป็นไป
ตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำ

โรงเรียนในสังกัด
ขำดกำรนิเทศติดตำม
จำกต้นสังกัดเกี่ยวกับ
กำรส่งเสริมพัฒนำ
ระบบประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ
เท่ำที่ควร

กำรควบคุมภำยใน
ที่มีอยู่

1. ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีกำร
นิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผล
2. เผยแพร่
ประชำสัมพันธ์
เกี่ยวกับกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน

ควำมเสีย่ งที่ยังมีอยู่

กิจกรรมกำร
ควบคุมที่กำหนดไว้มี
กำรปฏิบัติ ซึ่ง
สำมำรถลดควำมเสี่ยง
ลงได้ในระดับหนึ่ง แต่
ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
กำหนด

โรงเรียนในสังกัดขำด
กำรนิเทศติดตำมจำกต้น
สังกัด เนื่องจำก
1.โรงเรียนในสังกัดมีระบบ
ประกันคุณภำพกำรศึกษำไม่
เป็นไปตำมมำตรฐำนในบำง
มำตรฐำน
2.ระบบข้อมูลสำรสนเทศไม่
เป็นปัจจุบัน
3.กำรนิเทศกำกับติดตำมไม่
ต่อเนื่องและเป็นระบบ

กำรปรับปรุง
กำรควบคุมภำยใน

1. เผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำให้
สถำนศึกษำได้ใช้เป็นแนวทำงกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงทั่วถึง
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำร
นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำร
ดำเนินงำนประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำให้เป็นระบบและ
ต่อเนื่อง
3. สนับสนุนงบประมำณในกำร
นิเทศ ติดตำมและประเมินผล
สถำนศึกษำให้เพียงพอ

(ลงชื่อ).......................................................
(นำงวิไลวรรณ สิทธิ)
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
วันที่.................เดือน...............................พ.ศ..................

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ

กลุ่มนิเทศฯ
30 พ.ค..62
30 มิ.ย.62

30 ก.ย.62

แบบ ปค.5
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
สำหรับระยะเวลำกำรดำเนินงำนสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จดั ตั้ง
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ
ตำมแผนกำรดำเนินกำรหรือ
ภำรกิจอื่นๆ ทีส่ ำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/
วัตถุประสงค์

ควำมเสีย่ ง

กำรควบคุมภำยใน
ที่มีอยู่

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน

ควำมเสีย่ งที่ยังมีอยู่

กำรปรับปรุง
กำรควบคุมภำยใน

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ

กำรดำเนินงำนป้องกัน
และแก้ไขปัญหำยำเสพ
ติดในสถำนศึกษำ
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นกำร
ดำเนินกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำยำเสพติดใน
สถำนศึกษำ

กำรดำเนินกำร
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติดใน
สถำนศึกษำยังไม่
ได้ผลเท่ำที่ควร

1. แจ้งสถำนศึกษำ
เกี่ยวกับแผนกำร
ดำเนินงำนประจำปี
2. นำระบบกำรติดตำม
เข้ำมำใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน

กิจกรรมกำร
ควบคุมที่กำหนดไว้มี
กำรปฏิบัติ ซึ่งสำมำรถ
ลดควำมเสี่ยงลงได้ใน
ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
บรรลุวัตถุประ-สงค์ที่
กำหนด

กำรดำเนินกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำยัง
ไม่ได้ผลเท่ำที่ควร เนื่องจำก
1. ยำเสพติดมีกำรแพร่ขยำยตัว
เมื่อเจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีควำม
อ่อนแอ จังหวัดนครพนมเป็น
จังหวัดชำยแดน ติดกับประเทศ
เพื่อนบ้ำนที่เป็นเป้ำหมำยของ
กำรขนส่งและจุดพักยำเสพติด
2. สถำนศึกษำบำงแห่งปกปิด
ข้อมูลที่แท้จริง ทำให้กำรแก้ไข
ปัญหำไม่ตรงจุด
3. กำรรำยงำนผลไม่เป็นไปตำม
กำหนดทำให้กำรแก้ไขปัญหำ
ล่ำช้ำ

1. จัดทำแผน/ปฏิทินกำร
ดำเนินงำนที่ชัดเจนแจ้ง
ให้สถำนศึกษำรับทรำบ
2. เน้นย้ำในเชิงนโยบำย
ให้ทุกโรงเรียนในสังกัด
3. สนับสนุน ส่งเสริม ใน
กำรสร้ำงสังคมให้
เข้มแข็ง โดยนำแนวคิด
ด้ำนกำรป้องกันมำกกว่ำ
กำรปรำบปรำม
4. เน้นย้ำกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนเพื่อสร้ำง
ทักษะชีวิตสอดแทรก
เนื้อหำองค์ควำมรู้
เกี่ยวกับยำเสพติดให้โทษ
ให้เหมำะสมกับทุกช่วง
วัย

กลุ่มส่งเสริมฯ
30 ต.ค.61
30 พ.ค.62
30 ก.ย.62

30 ก.ย.62

แบบ ปค.5
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
สำหรับระยะเวลำกำรดำเนินงำนสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จดั ตั้ง
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ
ตำมแผนกำรดำเนินกำรหรือ
ภำรกิจอื่นๆ ทีส่ ำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/
วัตถุประสงค์

ควำมเสีย่ ง

กำรควบคุมภำยใน
ที่มีอยู่

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน

ควำมเสีย่ งที่ยังมีอยู่

กำรปรับปรุง
กำรควบคุมภำยใน

4. กำรพิจำรณำจัดสรรและ
อนุมัติกำรใช้จ่ำยงบประมำณใน
กำรดำเนินงำนป้องกันยำเสพติด
ล่ำช้ำ ทำให้จัดกิจกรรมไม่เป็นไป
ตำมแผนที่วำงไว้

5. สนับสนุนให้วิทยำกร
ภำยนอกเข้ำไป
ปฏิบัติกำรสอนเสริม
เช่น ตำรวจ ทหำร
สำธำรณสุข ครูพระ
เป็นต้น

(ลงชื่อ).......................................................
(นำงพิสมัย สุวรรณมำโจ)
ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
วันที่.................เดือน...............................พ.ศ..................

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ

30 ก.ย.62

แบบ ปค.5
กลุ่มนโยบำยและแผน
รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
สำหรับระยะเวลำกำรดำเนินงำนสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จดั ตั้ง
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ
ตำมแผนกำรดำเนินกำรหรือ
ภำรกิจอื่นๆ ทีส่ ำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/
วัตถุประสงค์

ควำมเสีย่ ง

กำรควบคุมภำยใน
ที่มีอยู่

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน

ควำมเสีย่ งที่ยังมีอยู่

กำรปรับปรุง
กำรควบคุมภำยใน

กำรจัดตั้ง จัดสรร
งบประมำณ กำรกำกับ
ติดตำมกำรบริหำร
งบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปี
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และ
กำรกำกับติดตำมกำร
บริหำรงบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปี

กำรจัดตั้ง กำร
จัดสรรงบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปี
ยังไม่เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์
เท่ำที่ควร

1. ศึกษำรำยละเอียด
วงเงินที่ได้รับจัดสรร
2. ศึกษำระเบียบ
หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ
ในกำรบริหำร
งบประมำณ
3. แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรจัดตัง้
จัดสรรกำกับติดตำม
กำรบริหำรงบประมำณ
4. ประชุมกำรกำกับ
ติดตำมกำรบริหำร
งบประมำณ

กิจกรรมกำรควบคุมที่
กำหนดไว้มีกำรปฏิบัติ
ซึ่งสำมำรถลดควำม
เสี่ยงลงได้ในระดับหนึ่ง
แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด

กำรจัดตั้ง กำรจัดสรรงบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปี ยังไม่เป็นไป
ตำมวัตถุประสงค์เนื่องจำก
1. ระยะเวลำในกำรดำเนินงำน
เร่งด่วน
2. สถำนศึกษำขำดควำมรู้ควำม
เข้ำใจในกำรดำเนินกำรบริหำร
งบประมำณที่มีประสิทธิภำพ

1. แต่งตั้งคณะทำงำนใน
กำรดำเนินงำนให้
ครอบคลุมทุกเครือข่ำย
2. กำหนดแผน/ปฎิทิน
กำรปฏิบัติงำนให้ชัดเจน
3. ประชุมชี้แจงกระบวน
และวิธีดำเนินงำนให้
ชัดเจน และต่อเนื่อง
4. กำกับติดตำมเร่งรัด
กำรดำเนินกำรบริหำร
งบประมำณอย่ำง
ต่อเนื่องและรวดเร็ว

(ลงชื่อ).......................................................
(นำงชลันธร ภูม)ี
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
วันที่..............เดือน................................พ.ศ............

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ

กลุ่มแผนฯ
30 ต.ค.61
30 ต.ค.61
30 พ.ค.62
30 ก.ย.62

แบบ ปค.5
กลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์
รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
สำหรับระยะเวลำกำรดำเนินงำนสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่
จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ
ที่สำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์

ควำมเสีย่ ง

กำรควบคุมภำยใน
ที่มีอยู่

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน

ควำมเสีย่ งที่ยังมีอยู่

กำรปรับปรุง
กำรควบคุมภำยใน

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ

กลุ่มบริหำรกำรเงินและ
สินทรัพย์
กำรเบิกจ่ำยเงิน
งบประมำณนอก
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้กำรเบิก
จ่ำยเงินงบประมำณ เงิน
นอกงบประมำณ
มีควำมถูกต้อง ครบถ้วน
และทันกำหนดเวลำ

รำยงำนทำงกำรเงินยัง
ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน
และทันตำม
กำหนดเวลำ

1. มอบหมำยหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบและ
กำหนดผู้รับผิดชอบอย่ำง
ชัดเจน
2. พัฒนำให้ควำมรู้แก่
เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน
อย่ำงสม่ำเสมอ
3. ต้องปฏิบัติตำมกฎ
ระเบียบคำสั่งข้อบังคับที่
กำหนด
4. ผู้บังคับบัญชำให้
ควำมสำคัญกับกำรจัดทำ
รำยงำน

กิจกรรมกำรควบคุม
ที่กำหนดไว้มีกำร
ปฏิบัติ ซึ่งสำมำรถลด
ควำมเสี่ยงลงได้ใน
ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
บรรลุวัตถุประ-สงค์ที่
กำหนด

รำยงำนทำงกำรเงินยังไม่
ถูกต้อง ครบถ้วน และทันตำม
กำหนดเวลำ เนื่องจำก
1. บุคลำกรมีควำมเข้ำใจใน
ระบบไม่ดีพอ
2. กำรเบิกจ่ำยเงินในระบบยัง
ล่ำช้ำ เนื่องจำกเครื่องมือ
อุปกรณ์ ทำงเทคโนโลยีไม่
ทันสมัย
3. งบประมำณในกำรอบรม
บุคลำกรไม่เพียงพอ
4. กฎ ระเบียบ คำสั่ง
ข้อบังคับมีกำรเปลี่ยนแปลง
บ่อย หรือไม่เป็นปัจจุบัน

1.จัดทำคำสั่งมอบหมำย
หน้ำที่รับผิดชอบอย่ำง
ชัดเจน
2.ส่งเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ
เข้ำรับกำรอบรมอย่ำง
ต่อเนื่อง
3.จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติที่
เป็นปัจจุบัน

กลุ่มกำรเงินฯ
30 ต.ค.61
30 พ.ค.62
30 ก.ย.62

แบบ ปค.5
กลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์
รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
สำหรับระยะเวลำกำรดำเนินงำนสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่
จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ
ที่สำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์

ควำมเสีย่ ง

กำรควบคุมภำยใน
ที่มีอยู่

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน

ควำมเสีย่ งที่ยังมีอยู่

กำรปรับปรุง
กำรควบคุมภำยใน

5. ผู้บังคับบัญชำมีภำระงำนมำก
ทำให้ไม่มีเวลำติดตำมผลงำน
เท่ำที่ควร
(ลงชื่อ).......................................................
(นำงจุฑำมณี หอยตะคุ)
ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
วันที่..................เดือน................................พ.ศ.............

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ

แบบติดตำม ปย.2
กลุ่มอำนวยกำร
รำยงำนผลกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
กระบวนกำรปฏิบัติงำน/
โครงกำร/กิจกรรม/ด้ำนของ
งำนที่ประเมิน และ
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม

กำรควบคุมที่มีอยู่

กำรประเมินผลกำรควบคุม

ควำมเสีย่ งที่มีอยู่

กำรปรับปรุงกำรควบคุม

กำหนด
เสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

ระบบงำนสำรบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-filing)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้กำรดำเนินงำน
รับ-ส่งหนังสือรำชกำรมี
ประสิทธิภำพ รวดเร็ว
และลดขั้นตอนในกำร
ดำเนินงำน

1.ดำเนินกำรติดตั้งระบบ
สัญญำณเครือข่ำย
internet ให้ครอบคลุม
ทุกพื้นที่
2.กำกับติดตำมกำร
ปฏิบัติงำนของ จนท.
รับ-ส่ง ตำมระบบงำน
สำรบรรณอิเล็คทรอนิก
3.พัฒนำบุคลำกรที่
รับผิดชอบ

กิจกรรมกำรควบคุมที่
กำหนดไว้มีกำรปฏิบัติ
ซึ่งสำมำรถลดควำมเสี่ยง
ลงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยัง
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่
กำหนดไว้

กำรรับ-ส่งหนังสือ
รำชกำรในระบบงำนสำร
บรรณอีเล็คทรอนิกส์ของ
สำนักงำนและโรงเรียน
ยังไม่มีประสิทธิภำพ
เท่ำที่ควร เนื่องจำก
1. เครื่องมืออุปกรณ์ไม่มี
ประสิทธิภำพ ไม่ทันสมัย
2. บุคลำกรผู้รับผิดชอบ
ไม่ได้รับกำรพัฒนำอย่ำง
ต่อเนื่อง

1. สพฐ.มีนโยบำยให้ทุก
โรงเรียนต้องมี internet
ที่มีประสิทธิภำพ
2. สนับสนุนงบประมำณ
ให้โรงเรียนดำเนินกำรเช่ำ
ระบบ internet ทีม่ ี
ประสิทธิภำพทุกโรงเรียน
ตลอดจนกำรจัดหำ
เครื่องมือ อุปกรณ์ ให้
เพียงพอและทันสมัย
3. พัฒนำบุคลำกรที่
รับผิดชอบอย่ำงต่อเนื่อง

กลุ่ม
อำนวยกำร
31 ต.ค.61
31 ต.ค.61

วิธีกำรติดตำมและสรุปผลกำร
ประเมิน/ข้อคิดเห็น

จำกกำรตรวจสอบเอกสำร
และสอบถำมพบว่ำ
แผนกำรปรับปรุงข้อ 1 มี
กำรประสำนหน่วยงำนที่
เกีย่ วข้องติดตั้งระบบ
สัญญำณเครือข่ำย
internet ให้ครอบคลุม
พื้นที่
ข้อ 2 สพฐ.ได้จัดสรร
งบประมำณในกำรเช่ำ
30 มิ.ย.62 internet ให้ทุกโรงเรียน
ข้อ 3 ยังไม่ถึงกำหนด
ดำเนินกำร ซึ่งสำมำรถลด
ควำมเสี่ยงได้เพียงบำงส่วน
สรุปว่ำกำรควบคุมที่มีอยู่ไม่
สำมำรถลดควำมเสี่ยงได้ จึง
ควรให้มีกำรควบคุมต่อไป
ลำยมือชื่อ.......................................................
(นำงพัชรี สุวรรณอำไพ)
ผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร
วันที่..................เดือน................................พ.ศ.............

แบบติดตำม ปย.2
กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
รำยงำนผลกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
กระบวนกำรปฏิบัติงำน/
โครงกำร/กิจกรรม/ด้ำนของ
งำนที่ประเมิน และ
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม

กำรพัฒนำสมรรถนะ
บุคลำกรให้มี
ประสิทธิภำพ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้บุคลำกรได้
พัฒนำตนเอง และเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่

กำรควบคุมที่มีอยู่

กำรประเมินผลกำรควบคุม

ควำมเสีย่ งที่มีอยู่

1. มีกำรพัฒนำให้ควำมรู้
และทักษะกำรใช้
เทคโนโลยีในกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกร
2. ปลูกจิตสำนึกให้
บุคลำกรมีควำมตระหนัก
ในหน้ำที่ที่รับผิดชอบ
3. สนับสนุนงบประมำณ
ในกำรพัฒนำบุคลำกร

กิจกรรมกำรควบคุมที่
กำหนดไว้มีกำรปฏิบัติ
ซึ่งสำมำรถลดควำมเสี่ยง
ลงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยัง
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่
กำหนดไว้

กำรพัฒนำตนเองและ
กำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
บุคลำกรในสังกัดยังไม่มี
ประสิทธิภำพเท่ำที่ควร
เนื่องจำก
1. บุคลำกรขำดควำมรู้
และทักษะกำรใช้
เทคโนโลยีในกำร
ปฏิบัติงำน
2. บุคลำกรบำงส่วนยัง
ขำดควำมตระหนักใน
หน้ำที่ที่รับผิดชอบ
3. งบประมำณในกำร
พัฒนำบุคลำกรไม่
เพียงพอ

กำรปรับปรุงกำรควบคุม

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

วิธีกำรติดตำมและสรุปผล
กำรประเมิน/ข้อคิดเห็น

1. สนับสนุนและส่งเสริม
ให้บุคลำกรได้รับกำร
พัฒนำตนเองให้มำกขึ้น
2. สนับสนุนและส่งเสริม
ให้บุคลำกรปลูกฝัง
จิตสำนึกในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่อย่ำงสม่ำเสมอ
3. สนับสนุนงบประมำณ
ในกำรดำเนินงำนพัฒนำ
บุคลำกรให้เพียงพอ

กลุ่มพัฒนำฯ
30 พ.ค.62

จำกกำรตรวจสอบ
เอกสำรและสอบถำม
พบว่ำ แผนกำรปรับปรุง
ข้อ 1-3 ยังไม่ถึงกำหนด
ดำเนินกำร จึงยังไม่
สำมำรถลดควำมเสี่ยงได้
สรุปว่ำกำรควบคุมที่มี
อยู่ไม่สำมำรถลดควำม
เสี่ยงได้ จึงควรให้มีกำร
ควบคุมต่อไป

30 ก.ค.62

30 ก.ย.62

(ลงชื่อ).......................................................
(นำงชลันดำ ภูมิวัฒน์)
ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
วันที่..................เดือน................................พ.ศ.............

แบบติดตำม ปย.2
กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
รำยงำนผลกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
กระบวนกำรปฏิบัติงำน/
โครงกำร/กิจกรรม/ด้ำนของ
งำนที่ประเมิน และ
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม

กำรควบคุมที่มีอยู่

กำรประเมินผลกำรควบคุม

ควำมเสีย่ งที่มีอยู่

กำรปรับปรุงกำรควบคุม

กำรส่งเสริมพัฒนำระบบ
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้กำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำเป็นไปตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำ

1. ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้มีกำรนิเทศ ติดตำม
และประเมินผล
2. เผยแพร่
ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับ
กำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ

กิจกรรมกำรควบคุมที่
กำหนดไว้มีกำรปฏิบัติ
ซึ่งสำมำรถลดควำมเสี่ยง
ลงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยัง
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่
กำหนด

โรงเรียนในสังกัด
ขำดกำรนิเทศติดตำม
จำกต้นสังกัด เนื่องจำก
1.โรงเรียนในสังกัดมี
ระบบประกันคุณภำพ
กำรศึกษำไม่เป็นไปตำม
มำตรฐำนในบำง
มำตรฐำน
2.ระบบข้อมูล
สำรสนเทศไม่เป็น
ปัจจุบัน
3.กำรนิเทศกำกับติดตำม
ไม่ต่อเนื่องและเป็น
ระบบ

1. เผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับ
กำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำให้สถำนศึกษำ
ได้ใช้เป็นแนวทำงกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงทั่วถึง
2. ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้มีกำรนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรดำเนินงำน
ประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำให้เป็นระบบ
และต่อเนื่อง
3. สนับสนุนงบประมำณ
ในกำรนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลสถำนศึกษำให้
เพียงพอ

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มนิเทศฯ
30 พ.ค..62

30 มิ.ย.62

วิธีกำรติดตำมและสรุปผล
กำรประเมิน/ข้อคิดเห็น

จำกกำรตรวจสอบ
เอกสำรและสอบถำม
พบว่ำ แผนกำรปรับปรุง
ข้อ 1 – 3 ยังไม่ถึง
กำหนดดำเนินกำร
จึงยังไม่สำมำรถลด
ควำมเสี่ยงได้ สรุปว่ำ
กำรควบคุมที่มีอยู่ไม่
สำมำรถลดควำมเสี่ยงได้
จึงควรให้มีกำรควบคุม
ต่อไป

30 ก.ย.62

(ลงชื่อ).......................................................
(นำงวิไลวรรณ สิทธิ)
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศและประเมินผลทำงกำรศึกษำ
วันที่..................เดือน................................พ.ศ.............

แบบติดตำม ปย.2
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
รำยงำนผลกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
กระบวนกำรปฏิบัติงำน/
โครงกำร/กิจกรรม/ด้ำนของ
งำนที่ประเมิน และ
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม

กำรควบคุมที่มีอยู่

กำรประเมินผลกำรควบคุม

ควำมเสีย่ งที่มีอยู่

กำรปรับปรุงกำรควบคุม

กำรดำเนินงำนป้องกัน
และแก้ไขปัญหำยำเสพ
ติดในสถำนศึกษำ
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นกำร
ดำเนินกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำยำเสพติดใน
สถำนศึกษำ

1. แจ้งสถำนศึกษำ
เกี่ยวกับแผนกำร
ดำเนินงำนประจำปี
2. นำระบบกำรติดตำม
เข้ำมำใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน

กิจกรรมกำรควบคุม
ที่กำหนดไว้มีกำรปฏิบัติ
ซึ่งสำมำรถลดควำมเสี่ยง
ลงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยัง
ไม่บรรลุวัตถุประ-สงค์ที่
กำหนด

กำรดำเนินกำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำยำเสพ
ติดในสถำนศึกษำยังไม่
ได้ผลเท่ำที่ควร
เนื่องจำก
1. ยำเสพติดมีกำรแพร่
ขยำยตัวเมื่อเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐมีควำมอ่อนแอ
จังหวัดนครพนมเป็น
จังหวัดชำยแดน ติดกับ
ประเทศเพื่อนบ้ำนที่เป็น
เป้ำหมำยของกำรขนส่ง
และจุดพักยำเสพติด
2. สถำนศึกษำบำงแห่ง
ปกปิดข้อมูลที่แท้จริง ทำ
ให้กำรแก้ไขปัญหำไม่
ตรงจุด
3. กำรรำยงำนผลไม่
เป็นไปตำมกำหนดทำให้
กำรแก้ไขปัญหำล่ำช้ำ

1. จัดทำแผน/ปฏิทินกำร
ดำเนินงำนที่ชัดเจนแจ้งให้
สถำนศึกษำรับทรำบ
2. เน้นย้ำในเชิงนโยบำยให้
ทุกโรงเรียนในสังกัด
3. สนับสนุน ส่งเสริม ใน
กำรสร้ำงสังคมให้เข้มแข็ง
โดยนำแนวคิดด้ำนกำร
ป้องกันมำกกว่ำกำร
ปรำบปรำม
4. เน้นย้ำกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนเพื่อสร้ำงทักษะ
ชีวิตสอดแทรกเนื้อหำองค์
ควำมรู้เกี่ยวกับยำเสพติด
ให้โทษให้เหมำะสมกับทุก
ช่วงวัย

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

วิธีกำรติดตำมและสรุปผล
กำรประเมิน/ข้อคิดเห็น

กลุ่มส่งเสริมฯ จำกกำรตรวจสอบ
30 ต.ค.61
เอกสำรและสอบถำม
พบว่ำ แผนกำรปรับปรุง
30 พ.ค.62
ข้อ 1.มีกำรจัดทำแผน/
ปฏิทินกำรดำเนินงำน
30 ก.ย.62
ซึ่งสำมำรถลดควำม
เสี่ยงได้เพียงบำงส่วน
ข้อ 2 – 4 ยังไม่ถึง
กำหนดดำเนินกำร
สรุปว่ำกำรควบคุมที่มี
30 ก.ย.62
อยู่ไม่สำมำรถลดควำม
เสี่ยงได้ในระดับที่น่ำ
พอใจ จึงควรให้มีกำร
ควบคุมต่อไป

แบบติดตำม ปย.2
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
รำยงำนผลกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
กระบวนกำรปฏิบัติงำน/
โครงกำร/กิจกรรม/ด้ำนของ
งำนที่ประเมิน และ
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม

กำรควบคุมที่มีอยู่

กำรประเมินผลกำรควบคุม

ควำมเสีย่ งที่มีอยู่

4. กำรพิจำรณำจัดสรร
และ อนุมัติกำรใช้จ่ำย
งบประมำณในกำร
ดำเนินงำนป้องกันยำ
เสพติดล่ำช้ำ ทำให้จัด
กิจกรรมไม่เป็นไปตำม
แผนที่วำงไว้

กำรปรับปรุงกำรควบคุม

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

วิธีกำรติดตำมและสรุปผล
กำรประเมิน/ข้อคิดเห็น

5. สนับสนุนให้วิทยำกร
30 ก.ย.62
ภำยนอกเข้ำไปปฏิบัติกำร
สอนเสริม
เช่น ตำรวจ ทหำร
สำธำรณสุข ครูพระ
เป็นต้น

(ลงชื่อ).......................................................
(นำงพิสมัย สุวรรณมำโจ)
ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
วันที่..................เดือน................................พ.ศ.............

แบบติดตำม ปย.2
กลุ่มนโยบำยและแผน
รำยงำนผลกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
กระบวนกำรปฏิบัติงำน/
โครงกำร/กิจกรรม/ด้ำนของ
งำนที่ประเมิน และ
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม

กำรควบคุมที่มีอยู่

กำรประเมินผลกำรควบคุม

ควำมเสีย่ งที่มีอยู่

กำรปรับปรุงกำรควบคุม

กำรจัดตั้ง จัดสรร
งบประมำณ กำรกำกับ
ติดตำมกำรบริหำร
งบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปี
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และ
กำรกำกับติดตำมกำร
บริหำรงบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปี

1. ศึกษำรำยละเอียด
วงเงินที่ได้รับจัดสรร
2. ศึกษำระเบียบ
หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ
ในกำรบริหำร
งบประมำณ
3. แต่งตั้งคณะกรรมกำร
จัดตั้งจัดสรรกำกับ
ติดตำมกำรบริหำร
งบประมำณ
4. ประชุมกำรกำกับ
ติดตำมกำรบริหำร
งบประมำณ

กิจกรรมกำรควบคุมที่
กำหนดไว้มีกำรปฏิบัติ
ซึ่งสำมำรถลดควำมเสี่ยง
ลงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยัง
ไม่บรรลุวัตถุประ-สงค์ที่
กำหนด

กำรจัดตั้ง กำรจัดสรร
งบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปี ยังไม่เป็นไป
ตำมวัตถุประสงค์
เนื่องจำก
1. ระยะเวลำในกำร
ดำเนินงำนเร่งด่วน
2. สถำนศึกษำขำด
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำร
ดำเนินกำรบริหำร
งบประมำณที่มี
ประสิทธิภำพ

1. แต่งตั้งคณะทำงำนใน
กำรดำเนินงำนให้
ครอบคลุมทุกเครือข่ำย
2. กำหนดแผน/ปฎิทินกำร
ปฏิบัติงำนให้ชัดเจน
3. ประชุมชี้แจงกระบวน
และวิธีดำเนินงำนให้
ชัดเจน และต่อเนื่อง
4. กำกับติดตำมเร่งรัดกำร
ดำเนินกำรบริหำร
งบประมำณอย่ำงต่อเนื่อง
และรวดเร็ว

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มแผนฯ
30 ต.ค.61
30 ต.ค.61
30 พ.ค.62
30 ก.ย.62

วิธีกำรติดตำมและสรุปผล
กำรประเมิน/ข้อคิดเห็น

จำกกำรตรวจสอบ
เอกสำรและสอบถำม
พบว่ำ แผนกำรปรับปรุง
ข้อ 1.มีกำรแต่งตั้ง
คณะทำงำน
ข้อ 2.มีกำรจัดทำแผน/
ปฏิทินกำรดำเนินงำน
ซึ่งสำมำรถลดควำม
เสี่ยงได้เพียงบำงส่วน
ข้อ 3-4 ยังไม่ถึงกำหนด
ดำเนินกำร สรุปว่ำกำร
ควบคุมที่มีอยู่ไม่
สำมำรถลดควำมเสี่ยงได้
ในระดับที่น่ำพอใจ จึง
ควรให้มีกำรควบคุม
ต่อไป

(ลงชื่อ).......................................................
(นำงชลันธร ภูมี)
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
วันที่..................เดือน................................พ.ศ.............

แบบติดตำม ปย.2
กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
รำยงำนผลกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
กระบวนกำรปฏิบัติงำน/
โครงกำร/กิจกรรม/ด้ำนของ
งำนที่ประเมิน และ
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม

กำรควบคุมที่มีอยู่

กำรประเมินผลกำรควบคุม

ควำมเสีย่ งที่มีอยู่

กำรปรับปรุงกำรควบคุม

กลุ่มบริหำรกำรเงินและ
สินทรัพย์
กำรเบิกจ่ำยเงิน
งบประมำณนอก
งบประมำณ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้กำรเบิก
จ่ำยเงินงบประมำณ เงิน
นอกงบประมำณ
มีควำมถูกต้อง ครบถ้วน
และทันกำหนดเวลำ

1. มอบหมำยหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบและ
กำหนดผู้รับผิดชอบอย่ำง
ชัดเจน
2. พัฒนำให้ควำมรู้แก่
เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน
อย่ำงสม่ำเสมอ
3. ต้องปฏิบัติตำมกฎ
ระเบียบคำสั่งข้อบังคับที่
กำหนด
4. ผู้บังคับบัญชำให้
ควำมสำคัญกับกำรจัดทำ
รำยงำน

กิจกรรมกำรควบคุมที่
กำหนดไว้มีกำรปฏิบัติ
ซึ่งสำมำรถลดควำมเสี่ยง
ลงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยัง
ไม่บรรลุวัตถุประ-สงค์ที่
กำหนด

รำยงำนทำงกำรเงินยังไม่
ถูกต้อง ครบถ้วน และ
ทันตำมกำหนดเวลำ
เนื่องจำก
1. บุคลำกรมีควำมเข้ำใจ
ในระบบไม่ดีพอ
2. กำรเบิกจ่ำยเงินใน
ระบบยังล่ำช้ำ เนื่องจำก
เครื่องมือ อุปกรณ์ ทำง
เทคโนโลยีไม่ทันสมัย
3. งบประมำณในกำร
อบรมบุคลำกรไม่
เพียงพอ
4. กฎ ระเบียบ คำสั่ง
ข้อบังคับมีกำร
เปลี่ยนแปลงบ่อย
หรือไม่เป็นปัจจุบัน

1.จัดทำคำสั่งมอบหมำย
หน้ำที่รับผิดชอบอย่ำง
ชัดเจน
2.ส่งเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ
เข้ำรับกำรอบรมอย่ำง
ต่อเนื่อง
3.จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติที่
เป็นปัจจุบัน

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

วิธีกำรติดตำมและสรุปผล
กำรประเมิน/ข้อคิดเห็น

กลุ่มกำรเงินฯ จำกกำรตรวจสอบ
30 ต.ค.61
เอกสำรและสอบถำม
พบว่ำ แผนกำรปรับปรุง
30 พ.ค.62
ข้อ 1.มีกำรแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบ ซึ่งสำมำรถ
ลดควำมเสี่ยงได้ใน
30 ก.ย.62
ระดับหนึ่ง
ข้อ 2-3 ยังไม่ถึงกำหนด
ดำเนินกำร สรุปว่ำกำร
ควบคุมที่มีอยู่ไม่
สำมำรถลดควำมเสี่ยงได้
ในระดับที่น่ำพอใจ จึง
ควรให้มีกำรควบคุม
ต่อไป

แบบติดตำม ปย.2
กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
รำยงำนผลกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
กระบวนกำรปฏิบัติงำน/
โครงกำร/กิจกรรม/ด้ำนของ
งำนที่ประเมิน และ
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม

กำรควบคุมที่มีอยู่

กำรประเมินผลกำรควบคุม

ควำมเสีย่ งที่มีอยู่

กำรปรับปรุงกำรควบคุม

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

วิธีกำรติดตำมและสรุปผล
กำรประเมิน/ข้อคิดเห็น

5. ผู้บังคับบัญชำมีภำระ
งำนมำก ทำให้ไม่มีเวลำ
ติดตำมผลงำนเท่ำที่ควร

(ลงชื่อ).......................................................
(นำงจุฑำมณี หอยตะคุ)
ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
วันที่..................เดือน................................พ.ศ.............

