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คำนำ 

แผนบริหารความเส่ียงโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดทำ

ขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานในการดำเนินงาน การบริหารความเส่ียงของโรงเรียนมหาภาพ

กระจาดทองอุปถัมภ์ เพื่อให้มีระบบบริหารความเส่ียงท่ีสามารถควบคุมปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการ

ดำเนินงานท่ีอาจเป็นมูลเหตุของความเสียหายให้อยู่ในระดับท่ียอมรับและควบคุมได้ตลอดจนเพื่อป้องกัน

บรรเทาความรุนแรงของปัญหา เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานต่าง ๆ ตามพันธกิจของโรงเรียนเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล คณะกรรมการบริหารความเส่ียง หวังเป็นอย่าง

ยิ่งว่าแผนบริหารความเส่ียงโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้จะ

เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและบุคลากรในการปฏิบัติงานใช้ถือปฏิบัติต่อไป 
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บทที่ 1 

หลักการและเหตุผล 

การบริหารความเส่ียงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี โดยจะช่วย

ให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผน การติดตาม ควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงาน 

ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดการสูญเสียและโอกาส ท่ีทำ

ให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร ภายใต้สภาวะการดำเนินงานของทุก ๆ องค์กรล้วนแต่มีความเส่ียง ซึ่งก็คือ

ความไม่แน่นอนท่ีจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจำเป็นต้องมีการจัดการความ

เส่ียงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ โดยต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเส่ียงอย่างเหมาะสม โรงเรียน

มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ จึงจำเป็นต้องจัดทำแผนบริหารความเส่ียงขึ้นเพื่อโรงเรียนดำเนินการให้บรรลุผล

ได้ทุกพันธกิจโดยให้เกิดการสูญเสียน้อยท่ีสุด และอีกท้ังให้เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมาย ดังนี้ 

1. โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ต้องปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ

วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ในหมวดท่ี 3 มาตรา 9 (1) กำหนดใหส่้วนราชการต้องจัดทำ

แผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า ได้บูรณาการบริหารความเส่ียงเข้ารวมกับตัวชี้วัดนี้และดำเนินการอย่าง

ต่อเนื่องมาทุกปี 

2. โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย

การกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ท่ีกำหนดให้ทุกส่วนราชการต้องมีการประเมินความเส่ียง

และระบบการควบคุมภายในรวมทั้งการติดตามประเมินผล 

การดำเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยท่ีไม่สามารถควบคุมได้ 

ท่ีส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของโรงเรียนและให้ระดับความเส่ียงลดลงจากเดิม เพื่อใหโ้รงเรียนมีแผน

บริหารความเส่ียงเชิงป้องกัน หรือมีแผนรองรับเพือ่ลดผลกระทบสำหรับความเส่ียงท่ีทำให้เกิดเรื่องร้ายแรงไว้

วงหน้า และดำเนินการได้ตามแผน สามารถควบคุมหรือป้องกันเหตุการณ์ร้ายแรงมีความรุนแรงลดน้อยลง 

 

1.1 วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง 

1. เพื่อใหโ้รงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ มีแผนบริหารความเส่ียง บริหารจัดการความเส่ียงท่ี

อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงสภาวการณ์ต่าง ๆ ท่ีจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของโรงเรียน 

2. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานท่ีจะส่งผลกระทบให้ไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์เป้าหมายของโรงเรียน 

1.2 เป้าหมาย 

1. โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ มีแผนบริหารความเส่ียง บริหารจัดการความเส่ียงท่ีอาจจะ

เกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงสภาวการณ์ต่าง ๆ ท่ีจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของโรงเรียน 
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2. ผู้บริหารและบุคลากร สามารถระบุความเส่ียง วิเคราะห์ความเส่ียง ประเมินความเส่ียง และจัดการ

ความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 

3. สามารถนำแผนบริหารความเส่ียงไปใช้ในการบริหารงานท่ีรับผิดชอบ 

1.3 นิยามของการบริหารความเสี่ยง 

ความเส่ียง (Risk) หมายถึง โอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหลความสูญเปล่า

หรือเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบหรือทำให้การดำเนินงานไมป่ระสบ

ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร ท้ังในด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน 

การเงินและกฎระเบียบ/กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

ปัจจัยความเส่ียง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุท่ีมาของความเส่ียง ท่ีจะทำให้ไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดท่ีไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไรและ

ทำไม ท้ังนี้สาเหตุของความเส่ียงท่ีระบุควรเป็นสาเหตุท่ีแท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลด

ความเส่ียงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง 

ความเส่ียงด้านกลยุทธ์(Strategic Risk) คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากกิจกรรมทางการดำเนินงานของ

องค์กร การกำหนดกลยุทธ์ หรือแผนงาน และนโยบายในการบริหารงาน เช่น แผนกลยุทธ์ไม่สามารถนำไป

ปฏิบัติได้จริง ขาดแคลนทรัพยากรสำคัญในการขับเคล่ือนแผนกลยุทธ์ให้สำเร็จ 

ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk) คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากความไม่พร้อมในเรื่องงบประมาณ 

การเงินท่ีใช้ในการดำเนินการโครงการนั้น ๆ เช่น การขาดสภาพคล่องทางการเงิน รายได้ไม่เพียงพอต่อการ

ดำเนินงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ข้อมลูสำคัญผิดพลาดคลาดเคล่ือน 

ความเส่ียงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานทุก ๆ 

ขั้นตอนโดยครอบคลุมถึงปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ กระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในการ

ปฏิบัติงาน เช่น การดำเนินโครงการล่าช้า/ล้มเหลว/วัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องมือ ท่ีใช้ในการดำเนินงานขาด

ประสิทธิภาพ 

ความเส่ียงด้านกฎระเบียบหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง (Compliance Risk) คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการ

ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องได้หรือ กฎหมายท่ีมีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็น

อุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 

การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) หมายถึงกระบวนการระบุความเส่ียง และ วิเคราะห์

ความเส่ียง เพื่อจัดลำดับความเส่ียงท่ีระบุ โดยการพิจารณาจากโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ 

(Impact) ของความเส่ียงนั้น ๆ 

 



 
5 แผนบริหารความเส่ียงโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอปุถมัภ์ ปี 2562 

1. โอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood : L) หมายถึง ความถ่ีหรือโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเส่ียง ซึ่งจำแนกเป็น 5 ระดับ คือ 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด คำอธิบาย 
5 
4 
3 
2 
1 

สูงมาก 
สูง 

ปานกลาง 
น้อย 

น้อยมาก 

1 เดือนต่อครั้ง/ เกิดขึ้นเป็นประจำ 
1-6เดือนต่อครั้ง/ เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย 

1 ปีต่อครั้ง/ เกิดขึ้นเป็นบางครั้ง 
2-3 ปีต่อครั้ง/ เกิดขึ้นนาน ๆ ครั้ง 

5 ปีต่อครั้ง/ เกิดขึ้นได้ในกรณียกเว้น 
 

2. ผลกระทบ (Impact : I) หมายถึงขนาดความรุนแรงของความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเส่ียง จำแนกเป็น 5 ระดับ คือ 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด คำอธิบาย 
5 รุนแรงท่ีสุด เกิดความเสียหาย ร้อยละ 25 ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-โครงการ-

กิจกรรม / กระทบต่อ ช่ือเสียง ทรัพย์สินอย่างมหันต์/การบาดเจ็บถึงชีวิต  
4  
 

รุนแรงมาก เกิดความเสียหาย ร้อยละ 20 ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-โครงการ-
กิจกรรม / กระทบต่อช่ือเสียง ทรัพย์สินอย่างมาก/บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นทุพลภาพไม่
สามารถทำงานได้ 

3  
 

ปานกลาง เกิดความเสียหาย ร้อยละ 15 ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-โครงการ-
กิจกรรม / กระทบต่อช่ือเสียง ทรัพย์สินปานกลาง/บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน 

2  
 

น้อย เกิดความเสียหาย ร้อยละ 10 ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-โครงการ
กิจกรรม / กระทบต่อช่ือเสียง ทรัพย์สินพอสมควร/ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง 

1  
 

น้อยมาก เกิดความเสียหาย ร้อยละ 5 ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-โครงการ-
กิจกรรม / กระทบต่อช่ือเสียง ทรัพย์สินเล็กน้อย/ได้รับบาดเจ็บแต่ไม่รุนแรง 
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3. ระดับของความเส่ียง (Degree of Risk : D) หมายถึง สถานะของความเส่ียงท่ีได้จากการประเมินโอกาสและ

ผลกระทบของแต่ละปัจจัยเส่ียง มีค่าเป็นเชิงปริมาณซึ่งคำนวณได้จากสูตรดังนี้ 

ระดับความเส่ียง = ระดับโอกาส X ระดับผลกระทบของความเส่ียง หรือ D = L x I 

 

การบริหารความเส่ียง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการบริหารจัดการเพื่อทำ

ให้โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเส่ียงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเส่ียงลดลง

อยู่ในระดับท่ีองค์กรยอมรับได้ ท้ังนี้เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้โดยมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบายแนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งกระทำเพื่อลดความเส่ียง และ

ทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ มีดังนี้ 

1. การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีก าหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด

ความเส่ียงและขอ้ผิดพลาดต้ังแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าท่ี การควบคุม

การเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน เป็นต้น 

2. การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีก าหนดขึ้นเพื่อค้นพบข้อผิดพลาดท่ี

เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทวน การวิเคราะห์ การยืนยันยอดการตรวจนับ การรายงานข้อบกพร่อง เป็นต้น 

3. การควบคุมโดยการช้ีแนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการเช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี การประกาศเกียรติคุณ เป็นต้น 

4. การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีกำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดท่ี

เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต 

 

ยุทธศาสตร์ในการจัดการความเสี่ยง 

แนวทางการบริหารจัดการความเส่ียงมีหลายวิธี และสามารถปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกับสถานการณ์

ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเส่ียง แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการ

ความเส่ียงนั้น ต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบของความเส่ียงทางเลือกหรือยุทธศาสตร์ในการจัดการ

ความเส่ียง โดยโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ มีวิธีการบริหาร/จัดการความเส่ียง 4 แนวคิดหลัก 

(4T’s) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
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วิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง 
 

ศัพท์ที่นิยมใช้ทั่วไป 
(กรมบัญชีกลาง) 

 
แนวคิด 4 T 

1. การยอมรับความเส่ียง หมายถึง การตกลง
กันท่ีจะยอมรับ เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการ
หรือป้องกัน แต่การเลือกบริหารความเส่ียงด้วย
วิธีนี้ต้องมีการติดตามเฝ้าระวังอย่างสม่ำเสมอ 

Risk Acceptance (Accept) Take 

2. การลด/การควบคุมความเส่ียง หมายถึง การ
ปรับปรุงระบบการทำงาน หรือ 
ออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสท่ีจะ
เกิดความเสียหาย หรือลดผลกระทบท่ีอาจจะ
เกิดขึ้นจากความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
เช่น การจัดอบรมพนักงาน การจัดทำคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 

Risk Reduction (Control)  Treat 

3. กระจายความเส่ียง หรือโอนความเส่ียง 
หมายถึง กระจายหรือถ่ายโอนความเส่ียงให้
หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่น 
การทำประกันภัยกับบริษัทภายนอก หรือการ
จ้างบุคคลภายนอกดำเนินการแทน 
(Outsource) 

Risk Sharing (Transfer)  Transfer 

4. การหลีกเล่ียงความเส่ียง หมายถึง การ
จัดการกับความเส่ียงท่ีอยู่ในระดับสูงมาก และ
ไม่อาจยอมรับได้จึงตัดสินใจยกเลิกโครงการ/
กิจกรรมท่ีจะก่อให้เกิดความเส่ียงนั้นไป 

Risk Ad voidance (Ad void)  Terminate 

 

1.4 ประโยชน์ของแผนบริหารความเส่ียง 

การดำเนินการบริหารความเส่ียงจะช่วยผู้บริหารมีข้อมูลท่ีใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น และทำให้

องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ท่ีไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ท่ีอาจทำให้

องค์กรเกิดความเสียหาย ประโยชน์ท่ีคาดหวังว่าจะได้รับจากการดำเนินการบริหารความเส่ียง มีดังนี้ 

1. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี การบริหารความเส่ียงจะช่วยให้การ

บริหารงานต่าง ๆ ขององค์กรสามารถวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเส่ียงขององค์กร และผู้บริหารทุก
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ระดับตระหนักถึงความเส่ียงต่าง ๆ และสามารถบริหารงาน กำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

2. เป็นการสร้างฐานข้อมูลความรู้ท่ีมีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหาร

ความเส่ียงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เนื่องจากการบริหารความเส่ียงเป็น

การดำเนินการซึ่งต้ังอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักองค์กร 

3. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีสำคัญท้ังหมด การบริหารความเส่ียงจะทำให้

บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเส่ียง

สำคัญท่ีส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเส่ียงท่ีมีเหตุท้ังจากปัจจัยภายใน

องค์กร และจากปัจจัยภายนอกองค์กร 

4. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเส่ียงเป็นเครื่องมือท่ีช่วยให้ผู้บริหาร

สามารถม่ันใจได้ว่าความเส่ียงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือท่ีสำคัญของ

ผู้บริหารในการบริหารงาน ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่

องค์กร 

5. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยท่ีผู้บริหารมีความเข้าใจใน

กลยุทธ์วัตถปุระสงค์ขององค์กร และระดับความเส่ียงอย่างชัดเจน 

 

1.5 การจัดทำแผนภูมิความเส่ียง 

โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ได้พิจารณาโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และระดับ

ผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยแล้วนำผลท่ีได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสท่ีจะเกิดความ

เส่ียงและผลกระทบว่าจะเกิดความเส่ียงในระดับใด (ระดับความเส่ียง = โอกาสท่ีจะเกิดเหตุกาณ์ x ผลกระทบ

ท่ีจะเกิดความเสียหาย) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับความเส่ียง คือ 

1. ระดับความเส่ียงต่ำ (Low) คะแนนระดับความเส่ียง 1-2 คะแนน หมายถึง ระดับความเส่ียงท่ี

ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเส่ียง 

2. ระดับความเส่ียงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเส่ียง 3-9 คะแนน หมายถึง ระดับความ

เส่ียงท่ียอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันมิให้ความเส่ียงเพิ่มมากขึ้นไปอยู่ในระดับท่ีไม่สามารถยอมรับ 

3. ระดับความเส่ียงสูง (high) คะแนนระดับความเส่ียงเท่ากับ 10-15 คะแนน หมายถึง ระดับความ

เส่ียงท่ีไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเส่ียงเพื่อให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 

4. ระดับความเส่ียงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเส่ียง 16-25 คะแนน หมายถึง ระดับความ

เส่ียงท่ีไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ทันที 
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ประเภทความเส่ียง 

Strategic Risk : S = ด้านกลยุทธ์ 

Operational Risk : O = ด้านการด าเนินงาน 

Financial Risk : F = ด้านการเงิน 

Compliance Risk : C = ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ 

 

1.6 การจัดลำดับ (Prioritize) ของความเส่ียง 
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บทที่ 2 
ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 

2.1 การประเมินโอกาสและผลกระทบ และระดับความเส่ียง  
 ได้นำแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 – 2564) แผนปฏิบัติราชการประจำปี จุดอ่อน
และ/หรือ ข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) และการวิเคราะห์ความเส่ียงและปัจจัยเส่ียง
จากการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ร่วมพิจารณาในท่ีประชุม โดยวิเคราะห์จากปัจจัยท่ีก่อให้เกิด
ความเส่ียง 4 ด้าน ได้ดังนี้ 
  1. ความเส่ียงด้านการบริหารวิชาการ  
 2. ความเส่ียงด้านการบริหารบุคลากร  
 3. ความเส่ียงด้านการบริหารงบประมาณ 
 4. ความเส่ียงด้านการบริหารงานท่ัวไป 
 ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ได้ดำเนินการประเมินโอกาสและผลกระทบของความ
เส่ียง จัดลำดับความเส่ียงท่ีได้จากการวิเคราะห์ เพื่อประกอบการจัดทำแผนบริหารความเส่ียงโรงเรียนมหา
ภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
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2.2 การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ข้ันตอน 

การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ข้ันตอนโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 
ยุทธศาสตร์โรงเรียน 

 (1) 
ขั้นตอน (กลยุทธ)์ 

 (2) 
วัตถุประสงค์ข้ันตอน (เป้าหมาย) 

 (3) 
1. การส่งเสริมนักเรียนให้มี
คุณธรรม จริยธรรม  มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

กลยุทธ์ที่  1 สร้างกระบวนการให้นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ร้อยละของนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์การ ประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

2. การส่งเสริมนักเรียนสู่ความ
เป็นเลิศทางวิชาการ 

กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3 ข้ึนไป 

3. การพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

1. หลักสูตรบูรณาการ แบบองค์รวม เน้น ทักษะงานและทักษะ ชีวิต มุ่งสู่
สังคมแห่ง การเรียนรู้และมุ่งสู่ สาขาวิชาชีพท่ีมีงานทำ 
2. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลงาน/ช้ินงานได้ คุณภาพในระดับดีขึ้น 
3. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาทุกระดับช้ันท่ี สอดคล้องกับเป้าหมายของ
โรงเรียน 
4. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้ กระบวนการ 
Active Learning ต่าง ๆ 

4. การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 

กลยุทธ์ที่  1   สร้างขวัญกำลังใจ แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน  
กลยุทธ์ที่  2  สร้างเสริมบุคลากรใช้ความรู้  ทักษะในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 

ร้อยละของครูผู้สอนท่ีจัดประสบการณ์การ เรียนรู้ท่ีเหมาะสมและเอื้อต่อการ
เรียนรู ้



 
12 แผนบริหารความเส่ียงโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอปุถมัภ์ ปี 2562 

การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ข้ันตอนโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 
ยุทธศาสตร์โรงเรียน 

 (1) 
ขั้นตอน (กลยุทธ)์ 

 (2) 
วัตถุประสงค์ข้ันตอน (เป้าหมาย) 

 (3) 
 การส่ือสาร ท่ีมีคุณภาพ  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้

ผู้เรียน เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์  
กลยุทธ์ที่  3    สร้างขั้นตอน กระบวนการให้ครู บุคลาก
และนักเรียนในสถานศึกษา เป็นองค์กรแห่ง การเรียนรู้ 

 

5. การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการตามแนวคิดหลักการ
บริหารจัดการองค์กรเชิงรุก 

กลยุทธ์ที่  1 เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้บริการ
ทางการศึกษา  
กลยุทธ์ที่  2 สนับสนุนกระบวนการการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  3 สร้างและสนับสนุนความร่วมมือเครือข่าย
สังคมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามา มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาผู้เรียนและสถานศึกษา 

สถานศึกษามีการพัฒนาระบบบริหารจัดการตามแนวคิดหลักการบริหารจัดการ
องค์กรเชิงรุก 

6.การพัฒนาด้านอาคาร
สถานท่ีและส่ิงแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาด้านอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมให้
เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนการสอน 

สถานศึกษามีการพัฒนาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมตามท่ีต่าง ๆ ท่ีเอื้อต่อ
การจัดการเรียนการสอน 

7. การจัดการเรียนการสอนท่ี
พัฒนาอาชีพนักเรียนโดยใช้
สถานประกอบการเป็นฐาน 

กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีพัฒนา
อาชีพนักเรียนโดยใช้สถานประกอบการเป็นฐาน 
กลยุทธ์ที่  2  สร้างและสนับสนุนความร่วมมือเครือข่าย
ของสถานปรพกอบการเข้ามา มีส่วนร่วมในการพฒันา
ผู้เรียนให้เป็นผู้มีความถนัดตามวิชาชีพ 

นักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6  ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมตามสถาน
ประกอบการและสามารถนำความรู้มาใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
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การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ข้ันตอนโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 
ยุทธศาสตร์โรงเรียน 

 (1) 
ขั้นตอน (กลยุทธ)์ 

 (2) 
วัตถุประสงค์ข้ันตอน (เป้าหมาย) 

 (3) 
8. พัฒนานักเรียนให้เท่าทัน
เทคโนโลยี 

กลยุทธ์ที่  1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารอย่างสร้างสรรค์   

ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าสืบค้นและแสวงหาความรู้จากระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

9.ส่งเสริมนักเรียนให้เป็นผู้
น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติใช้
ชีวิตประจำวัน 

กลยุทธ์ที่  1 ส่งเสริมนักเรียนให้เป็นผู้น้อมนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติใช้ชีวิตประจำวัน 

ร้อยละของครูและนักเรียนเข้าร่วม กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับส่งเสริมความเป็น 
ไทยและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง 

 

ท่ีมา : แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 – 2564)  
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2.3 การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง 

ยุทธศาสตร์ 
(1) 

กลยุทธ์ 
(2) 

ความเส่ียง 
(3) 

ปัจจัยเส่ียง 
(4) 

ประเภทความเส่ียง (5) 

1. การส่งเสริมนักเรียน
ให้มีคุณธรรม จริยธรรม  
มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

กลยุทธ์ที่  1  สร้างกระบวนการ
ให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ตามหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

- - - 

2. การส่งเสริมนักเรียนสู่
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 

กลยุทธ์ท่ี  1 พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

นักเรียนยังขาดทักษะการคิด
วิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในบางรายวิชายังไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

ปัจจัยภายใน 
1.กระบวนการจัดการเรียนรู ้
2.ส่ือและนวัตกรรม 

ด้านวิชาการ 

ปัจจัยภายนอก 
1.มีการเปล่ียนแปลงนโยบายจากผู้มีอำนาจใน
ระดับกระทรวงต่อการพัฒนาโรงเรียน 
2.ขาดการบูรณาการของหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ี
พัฒนาโรงเรียน 

ด้านวิชาการ 

ด้านวิชาการ 

3. การพัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

- - - 
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ยุทธศาสตร์ 
(1) 

กลยุทธ์ 
(2) 

ความเส่ียง 
(3) 

ปัจจัยเส่ียง 
(4) 

ประเภทความเส่ียง (5) 

 ตามหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

   

4. การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสู่
มืออาชีพ 

กลยุทธ์ที่  1  สร้างขวัญกำลังใจ 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  
กลยุทธ์ที่  2  สร้างเสริม
บุคลากรใช้ความรู้  ทักษะใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสาร ท่ีมีคุณภาพ  
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์  
กลยุทธ์ที่  3  สร้างขั้นตอน 
กระบวนการให้ครูบุคลากรและ
นักเรียนในสถานศึกษา เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู ้

1. บุคลากรยังไม่สามารถใช้ส่ือ
และนวัตกรรมได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ 
2. การนำความรู้ของบุคลากรใน
การอบรมมาใช้ในกระบวนการ
เรยีนการสอนอย่างเต็มท่ี 

ปัจจัยภายใน 
1.บุคลากร 
2.เทคนิค รูปแบบวิธีการในการจัดการเรียนรู้ท่ี
หลายหลาย 

 
ด้านบุคลากร 

ปัจจัยภายนอก 
- 
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ยุทธศาสตร์ 
(1) 

กลยุทธ์ 
(2) 

ความเส่ียง 
(3) 

ปัจจัยเส่ียง 
(4) 

ประเภท ความเส่ียง 
(5) 

5. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการตามแนวคิด
หลักการบริหาร
จัดการองค์กรเชิง
รุก 

กลยุทธ์ที่  1 เพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลให้บริการทางการศึกษา  
กลยุทธ์ที่  2 สนับสนุนกระบวนการ
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  3 สร้างและสนับสนุน
ความร่วมมือเครือข่ายสังคมและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามา 
มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนและ
สถานศึกษา 

- - - 

6.การพัฒนาด้าน
อาคารสถานท่ีและ
ส่ิงแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาด้านอาคาร
สถานท่ีและส่ิงแวดล้อมให้เอื้อต่อ
การจัดกระบวนการเรียนการสอน 

- - - 

7. การจัดการเรียน
การสอนท่ีพัฒนา
อาชีพนักเรียนโดย
ใช้สถาน
ประกอบการเป็น
ฐาน 

กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนท่ีพัฒนาอาชีพ
นักเรียนโดยใช้สถานประกอบการ
เป็นฐาน 
 

1.หลักสูตรในการเรียนในสถาน
ประกอบการยังขาดความชัดเจน 
2.รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ของสถานประกอบการ 

ปัจจัยภายใน 
1.หลักสูตร 
2.การทำ MOU ของสถานศึกษากับสถาน
ประกอบการ 
 
 

 
ด้านวิชาการ 
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ยุทธศาสตร์ 
(1) 

กลยุทธ์ 
(2) 

ความเส่ียง 
(3) 

ปัจจัยเส่ียง 
(4) 

ประเภท ความเส่ียง 
 (5) 

 กลยุทธ์ที่  2  สร้างและสนับสนุน
ความร่วมมือเครือข่ายของสถาน
ประกอบการเข้ามา มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความ
ถนัดตามวิชาชีพ 

 ปัจจัยภายนอก 
1. ความร่วมมือของสถานประกอบการ 

ด้านบริหารท่ัวไป 

8. พัฒนานักเรียน
ให้เท่าทัน
เทคโนโลยี 

กลยุทธ์ที่  1 ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
ส่ือสารอย่างสร้างสรรค์   

- - - 

9.ส่งเสริมนักเรียน
ให้เป็นผู้น้อมนำ
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
สู่การปฏิบัติใช้
ชีวิตประจำวัน 

กลยุทธ์ที่  1 ส่งเสริมนักเรียนให้เป็น
ผู้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติใช้
ชีวิตประจำวัน 

- - - 

 

ท่ีมา : แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 – 2564) ท่ีมา : สรุปผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

จำแนกตามยุทธศาสตร์ 
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2.4 การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง 

การวิเคราะห์ระดับความเส่ียงโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 

ยุทธศาสตร์ (1) กลยุทธ์ (2) 
ความเส่ียง 

(3) 
ปัจจัยความเส่ียง 

(4) 

ประเภท
ความเส่ียง 

(5) 

ปัจจัยความเส่ียง การประเมินความเส่ียง 
โอกาส 

(6) 
ผลกระทบ 

(7) 
ระดับความ
เส่ียง (8) 

ลำดับความ 
เส่ียง (9) 

1. การส่งเสริมนักเรียนให้
มีคุณธรรม จริยธรรม  มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

กลยุทธ์ที่ 1 นักเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม และ 
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

- - - - - - - 

2. การส่งเสริมนักเรียนสู่
ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

กลยุทธ์ที่  1 พัฒนา
คุณภาพการศึกษา เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

นักเรียนยังขาด
ทักษะการคิด
วิเคราะห์ และ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนใน
บางรายวิชายังไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ปัจจัยภายใน 
1.กระบวนการจัดการเรียนรู ้
2.ส่ือและนวัตกรรม 
ปัจจัยภายนอก 
1.มีการเปล่ียนแปลง 
นโยบายจากผู้มีอำนาจใน
ระดับกระทรวงต่อการ
พัฒนาโรงเรียน 
2.ขาดการบูรณาการของ
หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีพัฒนา
โรงเรียน 
 

 
 

ด้านวิชาการ 
 

ด้านวิชาการ 
 
 

ด้านวิชาการ 

3 3 9 2 
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การวิเคราะห์ระดับความเส่ียงโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 

ยุทธศาสตร์ (1) กลยุทธ์ (2) 
ความเส่ียง 

(3) 
ปัจจัยความเส่ียง 

(4) 

ประเภท
ความเส่ียง 

(5) 

ปัจจัยความเส่ียง การประเมินความเส่ียง 
โอกาส 

(6) 
ผลกระทบ 

(7) 
ระดับความ
เส่ียง (8) 

ลำดับความ 
เส่ียง (9) 

3. การพัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

กลยุทธ์ที่  1 พัฒนา
หลักสูตรและ
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

       

4. การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสู่
มืออาชีพ 

กลยุทธ์ที่  1  สร้างขวัญ
กำลังใจ แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน  
กลยุทธ์ที่  2  สร้างเสริม
บุคลากรใช้ความรู้  
ทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสาร ท่ีมี
คุณภาพ  จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให้
ผู้เรียนเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์  

1. บุคลากรยังไม่
สามารถใช้ส่ือและ
นวัตกรรมได้อย่าง
เต็มศักยภาพ 
2. การนำความรู้
ของบุคลากรใน
การอบรมมาใช้ใน
กระบวนการเรียน
การสอนยังไม่
เต็มท่ี 

ปัจจัยภายใน 
1.บุคลากร 
2.เทคนิค รูปแบบวิธีการใน
การจัดการเรียนรู้ท่ีหลาย
หลาย 
 

 
ด้าน

บุคลากร 

 
4 

 
2 

 
8 

 
3 
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การวิเคราะห์ระดับความเส่ียงโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 

ยุทธศาสตร์ (1) กลยุทธ์ (2) 
ความเส่ียง 

(3) 
ปัจจัยความเส่ียง 

(4) 

ประเภท
ความเส่ียง 

(5) 

ปัจจัยความเส่ียง การประเมินความเส่ียง 
โอกาส 

(6) 
ผลกระทบ 

(7) 
ระดับความ
เส่ียง (8) 

ลำดับความ 
เส่ียง (9) 

 

กลยุทธ์ที่  3  สร้าง
ขั้นตอน กระบวนการให้
ครูบุคลากรและนักเรียน
ในสถานศึกษา เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู ้

       

5. การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการตามแนวคิด
หลักการบริหารจัดการ
องค์กรเชิงรุก 

กลยุทธ์ที่  1 เพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลให้บริการ
ทางการศึกษา  
กลยุทธ์ที่  2 สนับสนุน
กระบวนการการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วนใน
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
กลยุทธ์ท่ี  3 สร้างและ
สนับสนุนความร่วมมือ
เครือข่ายสังคมและ 

- - - - - - - 



 
21 แผนบริหารความเส่ียงโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอปุถมัภ์ ปี 2562 

การวิเคราะห์ระดับความเส่ียงโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 

ยุทธศาสตร์ (1) กลยุทธ์ (2) 
ความเส่ียง 

(3) 
ปัจจัยความเส่ียง 

(4) 

ประเภท
ความเส่ียง 

(5) 

ปัจจัยความเส่ียง การประเมินความเส่ียง 
โอกาส 

(6) 
ผลกระทบ 

(7) 
ระดับความ
เส่ียง (8) 

ลำดับความ 
เส่ียง (9) 

 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เข้ามา มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาผู้เรียน
และสถานศึกษา 

       

6.การพัฒนาด้านอาคาร
สถานท่ีและส่ิงแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาด้าน
อาคารสถานท่ีและ
ส่ิงแวดล้อมให้เอื้อต่อ
การจัดกระบวนการเรียน
การสอน 

- - - - - - - 

7. การจัดการเรียนการ
สอนท่ีพัฒนาอาชีพ
นักเรียนโดยใช้สถาน
ประกอบการเป็นฐาน 

กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนท่ี
พัฒนาอาชีพนักเรียนโดย
ใช้สถานประกอบการ
เป็นฐาน 
 

1.หลักสูตรในการ
เรียนในสถาน
ประกอบการยัง
ขาดความชัดเจน 
2.รูปแบบการ
จัดการเรียนการ
สอนของสถาน
ประกอบการ 

ปัจจัยภายใน 
1.หลักสูตร 
2.การทำ MOU ของ
สถานศึกษากับสถาน
ประกอบการ 
 
 
 
 

 
ด้านวิชาการ 

 
4 

 
3 

 
12 

 
1 
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การวิเคราะห์ระดับความเส่ียงโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 

ยุทธศาสตร์ (1) กลยุทธ์ (2) 
ความเส่ียง 

(3) 
ปัจจัยความเส่ียง 

(4) 

ประเภท
ความเส่ียง 

(5) 

ปัจจัยความเส่ียง การประเมินความเส่ียง 
โอกาส 

(6) 
ผลกระทบ 

(7) 
ระดับความ
เส่ียง (8) 

ลำดับความ 
เส่ียง (9) 

 

กลยุทธ์ที่  2  สร้างและ
สนับสนุนความร่วมมือ
เครือข่ายของสถาน
ประกอบการเข้ามา มี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นผู้มีความ
ถนัดตามวิชาชีพ 

 ปัจจัยภายนอก 
1. ความร่วมมือของสถาน
ประกอบการ 

ด้านบริหาร
ท่ัวไป 

3 2 6 4 

8. พัฒนานักเรียนให้เท่า
ทันเทคโนโลยี 

กลยุทธ์ที่  1 ส่งเสริมให้
ผู้เรียนประยุกต์ใช้ความรู้
ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการ
ส่ือสารอย่างสร้างสรรค์   

- - - - - - - 

9.ส่งเสริมนักเรียนให้เป็นผู้
น้อมนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติใช้ชีวิตประจำวัน 

กลยุทธ์ที่  1 ส่งเสริม
นักเรียนให้เป็นผู้น้อมนำ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติใช้
ชีวิตประจำวัน 

- - - - - - - 
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บทที่ 3 

แผนบริหารความเสี่ยง โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

แผนบริหารความเสี่ยง โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 

ความ 
เสี่ยง 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

มาตรการดำเนินการจัดการ 
ความเสี่ยง/แนวทางการ

แก้ไข 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1.หลักสูตรในการเรียนในสถาน
ประกอบการยังขาดความชัดเจน
และรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนของสถานประกอบการ 

ปัจจัยภายใน 
1.หลักสูตร 
2.การทำ MOU ของ
สถานศึกษากับสถาน
ประกอบการ 

12 ด้านวิชาการ 1. การปรับหลักสูตรของ
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
การสร้างอาชีพในสถาน
ประกอบการ 
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษากับสถาน
ประกอบการ  

1 ปีงบประมาณ นางสาวณีรนุช   กุมผัน 

2. นักเรียนยังขาดทักษะการคิด
วิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในบางรายวิชายังไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

ปัจจัยภายใน 
1.กระบวนการจัดการ
เรียนรู ้
2.ส่ือและนวัตกรรม 
ปัจจัยภายนอก 
1.มีการเปล่ียนแปลง 
 

9 ด้านวิชาการ 1.การประชุมวางแผน 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
3.ส่งบุคลากรเข้าอบรมเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ / ID PLAN 
4.นิเทศติดตาม 
5.ประเมินผล 

1 ปีงบประมาณ นางสาวณีรนุช   กุมผัน 
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แผนบริหารความเสี่ยง โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 

ความ 
เสี่ยง 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

มาตรการดำเนินการจัดการ 
ความเสี่ยง/แนวทางการ

แก้ไข 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 นโยบายจากผู้มีอำนาจใน
ระดับกระทรวงต่อการ
พัฒนาโรงเรียน 
2.ขาดการบูรณาการของ
หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ี
พัฒนาโรงเรียน 

     

3. บุคลากรยังไม่สามารถใช้ส่ือและ
นวัตกรรมได้อย่างเต็มศักยภาพและ
การนำความรู้ของบุคลากรในการ
อบรมมาใช้ในกระบวนการเรียนการ
สอนอย่างยังไม่เต็มท่ี 

ปัจจัยภายใน 
1.บุคลากร 
2.เทคนิค รูปแบบวิธีการ
ในการจัดการเรียนรู้ท่ี
หลายหลาย 
 

8 
 

ด้านบุคลากร 1. การประชุมวางแผน 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
3.แผนการดำเนินงานของฝ่าย
บุคลากร  
4.ดำเนินการตามแผนของ
บุคลากร 
5.ประเมินผล 
6.รายงานผลการปฏิบัติงาน 

1 ปีการศึกษา นางสาวณัฏฐณิชา  โยธาภักดี 
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แผนบริหารความเสี่ยง โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 

ความ 
เสี่ยง 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

มาตรการดำเนินการจัดการ 
ความเสี่ยง/แนวทางการ

แก้ไข 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

4.สนับสนุนความร่วมมือเครือข่าย
ของสถานประกอบการ 

ปัจจัยภายนอก 
ความร่วมมือของสถาน
ประกอบการ 

6 
 

ด้านบริหารท่ัวไป 1. การประชุมวางแผน 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
3.แผนการดำเนินงานในการ
ขอความร่วมมือสถาน
ประกอบการ 
4.ดำเนินการตามแผนงาน 
5.ประเมินผล 
6.รายงานผลการปฏิบัติงาน 

1 ปีการศึกษา นางสาวปฐมาภรณ์ สืบนิสัย 
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3.1 คำอธิบายหลักเกณฑ์ในการประเมินระดับของโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และ ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเส่ียง (Impact) 

 

ระดับ โอกาสท่ีจะ
เกิด 

คำอธิบาย 

5 สูงมาก 1 เดือนต่อครั้ง/ เกิดขึ้นเป็นประจำ 
4 สูง 1-6เดือนต่อครั้ง/ เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย 
3 ปานกลาง 1 ปีต่อครั้ง/ เกิดขึ้นเป็นบางครั้ง 
2 น้อย 2-3 ปีต่อครั้ง/ เกิดขึ้นนานๆ ครั้ง 
1 น้อยมาก 5 ปีต่อครั้ง/ เกิดขึ้นได้ในกรณียกเว้น 

 

 

 

 

 

 

  

 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด คำอธิบาย 

5 รุนแรงที่สุด  เกิดความเสียหาย ร้อยละ 25 ของงบประมาณการ ดำเนินงานในแผนงาน-
โครงการ-กิจกรรม / กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่างมหันต์/การบาดเจ็บ
ถึงชีวิต  

4  รุนแรงมาก  เกิดความเสียหาย ร้อยละ 20 ของงบประมาณการ ดำเนินงานในแผนงาน-
โครงการ-กิจกรรม / กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่างมาก/บาดเจ็บสาหัส
ถึงข้ันทุพล ภาพไม่สามารถทำงานได้ 

3 ปานกลาง เกิดความเสียหาย ร้อยละ 15 ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-
โครงการ-กิจกรรม / กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินปานกลาง/บาดเจ็บสาหัส
ถึงข้ันหยุดงาน 

2 น้อย เกิดความเสียหาย ร้อยละ 10 ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-
โครงการ-กิจกรรม / กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินพอสมควร/ได้รับบาดเจ็บ
อย่างรุนแรง 

1 น้อยมาก เกิดความเสียหาย ร้อยละ 5 ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-
โครงการ-กิจกรรม / กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สินเล็กน้อย/ได้รับบาดเจ็บ
แต่ไม่รุนแรง 
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3.2 ระดับของความเส่ียง (Degree Of Risk) หมายถึง สถานะของความเส่ียงท่ีได้จากการประเมินโอกาส และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเส่ียง  

แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ 
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บทที่ 4 
การควบคุมภายในของโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ปี 2562 

แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายในของโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 
ณ วันที่ 30 กันยายน ของทุกปี   

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและโรงเรียน ให้ดำเนินการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

สำนัก/กลุ่ม/หน่วย/งาน  
1. นำแบบ ปค. 5 ( ของปีท่ีแล้ว ) มาติดตามผลการดำเนินงานว่าได้ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงหรือไม่  ผล

เป็นอย่างไร  แล้วสรุปลงในแบบติดตาม ปค. 5   
2. นำกิจกรรม/งานในระดับหน่วยงานย่อยมาวิเคราะห์หาความเส่ียงตามแบบประเมิน การควบคุมภายในด้วย

ตนเอง  
( แบบ CSA ) 
3. เมื่อดำเนินการตามข้อ 1-2 เรียบร้อยแล้ว ให้นำกิจกรรม/งาน ท่ีผลการดำเนินงานยังไม่ลดความเส่ียงลงตาม

ข้อ 1 และกิจกรรม/งานท่ีเป็นความเส่ียงท่ีพบใหม่ตามข้อ 2 มาหหามาตรการ/แนวทางการปรับปรุงแล้วกำหนด
ผู้รับผิดชอบและระยะเวลาท่ีดำเนินการเสร็จ แล้วสรุปลงใน แบบ ปค. 5 

4. จัดส่งแบบ ปค. 5 และแบบติดตาม ปค. 5 ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน 
ระดับโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. นำแบบ ปค.5 (ของปีท่ีแล้ว) มาติดตามผลการดำเนินงานว่าได้ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงหรือไม่  ผล

เป็นอย่างไร  แล้วสรุปลงในแบบติดตาม ปค.5   

3. ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (5 องค์ประกอบ) ในระดับหน่วยงาน แล้วสรุปลงในแบบ ปค. 4  

4. เมื่อดำเนินการตามข้อ 1-3 เรียบร้อยแล้ว ให้นำกิจกรรม/งานท่ีผลการดำเนินงานยังไม่ลดความเส่ียงลงตามข้อ 

2 และกิจกรรม/งานท่ีเป็นความเส่ียงท่ีพบใหม่ตามข้อ 3 และแบบ ปค.5 ของกลุ่ม/งาน ท่ีส่งมาให้หน่วยงานโดยให้

คณะกรรมการร่วมกันพิจารณา คัดเลือกกิจกรรม/งานท่ีเป็นความเส่ียงในระดับหน่วยงาน แล้วสรุปลงในแบบ ปค. 5  

5. นำรายละเอียดของกิจกรรม/งานท่ีปรากฏในแบบ ปค.5  มาใส่ในแบบ ปค.1   

6. ระดับ สพท.  ให้ดำเนินการสรุปความเส่ียงของสถานศึกษาในสังกัดลงในแบบ ปค.๑ และระดับ สพฐ. ให้

ดำเนินการสรุปความเส่ียงของ สพท. ลงในแบบ ปค.1   

7. ส่งร่างรายงานแบบ ปค. 1 แบบ ปค. 4 แบบ ปค. 5 และแบบติดตาม ปค. 5 ให้ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบ

ภายในของ สพฐ. หรือ สพท. สอบทานร่างรายงานดังกล่าว แล้วผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในสรุปผลการสอบทาน

ลงในแบบ ปค.6 

 8.  เมื่อผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในสอบทานเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นำแบบรายงาน ดังกล่าวเสนอ

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานหรือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพิจารณาลงนาม  
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9. ระดับโรงเรียนจัดส่งแบบ ปค. 1 แบบ ปค.4 แบบ ปค.5 แบบติดตาม ปค.5  ให้ สพท. ภายในวันท่ี 31 

ตุลาคม ของทุกปี  

10. ระดับ สพท. จัดส่งแบบ ปค. 1 แบบ ปค.4 แบบ ปค.5 แบบติดตำม ปค.5 และแบบ ปค.6 ให้ สพฐ. ภายใน

วันท่ี 30 พฤศจิกายนของทุกปี  

11. ระดับ สพฐ. จัดส่งแบบ ปค. 1 แบบ ปค.4 แบบ ปค.5 แบบติดตาม ปค.5 และแบบ ปค.6   ให้ รมว.ศธ. 

และ สป.ศธ. ภายในวันท่ี ๓๐ ธันวาคมของทุกปี   
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สรุปแบบรายงานการควบคุมภายใน 
 

สพฐ./สพท./โรงเรียน สำนัก/กลุ่ม/หน่วย/งาน 
แบบรายงานที่ส่งให้ผู้กำกับดูแล  
1. แบบ ปค.1  
2. แบบ ปค.4  
3. แบบ ปค.5  
4. แบบติดตาม ปค.5  
5. แบบ ปค.6 (ส่งเฉพาะ สพท.)  
แบบรายงานที่เก็บไว้ที่หน่วยงาน  
แบบประเมิน 5 องค์ประกอบ  

แบบรายงานที่ส่งให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  
1. แบบ ปค.5  
2. แบบติดตาม ปค.5 
แบบรายงานที่เก็บไว้ที่หน่วยงาน  
แบบ CSA 
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คำส่ังโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 

ท่ี  44/ 2562 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2562 

 

 
เพื่อให้การดำเนินงานการประเมินผลการควบคุมภายในของโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ประจำปี 2562 

เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังกำหนด อาศัยอำนาจตามข้อ 5 และ ข้อ 8 ของหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 จึงแต่งต้ัง
คณะกรรมการทำหน้าท่ีเกี่ยวกับการประเมินผลการควบคุมภายใน ดังนี้ 

1. คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ประกอบด้วย     
1.1. นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 
1.2. นางสาวพิกุล ว่องไว        ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษา       
1.3. นางสาวณีรนุช กุมผัน        ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษา 
1.4. นางสาวศรัณย์ญุตา  กุศลส่ง        ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากรระดับประถมศึกษา  
1.5. นางสาวณัฏฐณิชา    โยธาภักดี      ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากรระดับมัธยมศึกษา 
1.6. นางประนอม รัตนะรัต        ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอาคารสถานท่ีระดับประถมศึกษา 
1.7. นายศราวุธ  บุญส่ง        ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอาคารสถานท่ีระดับมัธยมศึกษา     
1.8. นางมุทิตา  ฟักน่วม        ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนระดับประถมศึกษา  
1.9. ว่าท่ี ร.ต.วุฒิไกร มูลคาย         ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
1.10. นางชญาญ์นนัท์ วิพัชรพรสกุล  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน 
1.11. นางสาวปฐมาภรณ์  สืบนิสัย        ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารท่ัวไป 

 

มีหน้าที่ อำนวยการในการประเมินผลและกำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561   

 

2. คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย  
   2.1  นายอิทธิพัทธ์  ธีระวรรณสาร  ประธาน 
   2.2  นางสาวณีรนุช  กุมผัน   รองประธาน 
   2.3  นางสาวพิกุล  ว่องไว   กรรมการ 
   2.4  นางสาวณัฏฐณิชา  โยธาภักด ี  กรรมการ 
   2.5  นางสาวศรัณย์ญุตา   กุศลส่ง   กรรมการ 
   2.6  นางประนอม  รัตนะรัต   กรรมการ 
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   2.7  นายศราวุธ  บุญส่ง   กรรมการ 
   2.8  นางมุทิตา  ฟักน่วม   กรรมการ 
   2.9  ว่าท่ี ร.ต.วุฒิไกร  มูลคาย   กรรมการ 
   2.10  นางสาวอุ่นเรือน  นาเมืองรักษ ์  กรรมการ 
   2.11  นางสาวฑัญญาชนก จรัสกุณโฮง  กรรมการ 
   2.12  นางสาวศุภลักษณ์ ปาผักโข   กรรมการ 
   2.13  นางสาวปฐมาภรณ์  สืบนิสัย                     กรรมการและเลขานุการ  
   2.14  นางสาวไพลิน  บุตรลพ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่ รวบรวมกล่ันกรองและสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวม ประสานงานจัดทำรายงานการ

ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน (แบบ ปค. 1 แบบประเมิน 5 องค์ประกอบ ปค.4 ปค.5 และแบบติดตาม ปค.5) 
3. คณะกรรมการจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในหน่วยงานย่อยประกอบด้วย 
3.1 คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายบริหารงานวิชาการ งานวัดและประเมินผล งานกิจการนักเรียน 
1. นางสาวณีรนุช กุมผัน   ประธาน 
2. นางสาวฑัญญาชนก จรัสกุณโฮง  กรรมการ 
3. นางสุกัญญา  สุดแสงพันธ์  กรรมการ 
4. นางสวาศุภลักษณ์ ปาผักโข   กรรมการ 
5. นางสาววลัยพร มุสิกมาศ  กรรมการ 
6. นางสาวหนึ่งฤทัย ธีระอรรถ  กรรมการ 
7. นางสาวณฐมน แสงนาค   กรรมการ 
8. นางสาวอัญชลี พงษ์ศิลา  กรรมการ 
9. นางสาวมลฤดี  วงค์รอบ   กรรมการ 
10. นางสาวนภา  ไตรภูมิ   กรรมการ 
11. นางสาวปิ่นทอง คีรีอร่ามรัศมิ์  กรรมการ 
12. นางสาวพิมพิลา บุญเลิศ   กรรมการ 
13. นางสุรัตนา  แสงศิลา   กรรมการ 
14. นางศุภนุช  อ้วนเจริญสุข  กรรมการ 
15. ว่าท่ี ร้อยตรีวุฒิไกร มูลคาย   กรรมการ 
16. นายภูวดล  ขันคำมาละ  กรรมการ 
17. นายจามร  จิตรบุญมา  กรรมการ 
18. นายเอกนรินทร ์ เผือกผ่อง  กรรมการ 
19. นายไอสูรย์  ปราบอริพ่าย  กรรมการ 
20. นายชาคริต  สิมล้ิม   กรรมการ 
21. นางสาวทยิดา เลาเฟย   กรรมการ 
22. นางสาวนันทวดี ขำมี   กรรมการ 
23. นางสาวอุษา  โพธิกุล   กรรมการ 
24. นางมุทิตา  ฟักน่วม   กรรมการ 
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25. นางสาวพิกุล  ว่องไว   กรรมการและเลขานุการ  
   

3.2 คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายงานบริหารงานบุคลากร 
1. นางสาวณัฏฐณิชา โยธาภักดี  ประธาน 
2. นางสาวอุ่นเรือน นาเมืองรักษ ์  กรรมการ 
3. นางสาวปวิตตรา เกษมสุข   กรรมการ 
4. นางสาวสินี  สุวรรณเมศ  กรรมการ 
5. นางสาวอารยา สอนวงษ ์  กรรมการ 
6. นางสาวยุวดี  นุตกลาง   กรรมการ 
7. นางอรอนงค์  รัตนะ   กรรมการ 
8. นางสาวศรัณย์ญุตา กุศลส่ง   กรรมการและเลขานุการ 
3.3 คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายงานบริหารงานงบประมาณ งานพัสดุ 
1. นางชญาญ์นนัท์ วิพัชรพรสกุล  ประธาน 
2. นายศราวุธ  บุญส่ง   กรรมการ 
3. นางสาวปฐมาภรณ์ สืบนิสัย   กรรมการ 
4. นางสาวศศิธร แสงศรีเรือง  กรรมการ 
5. นางสาวนภา  ไตรภูมิ   กรรมการ 
6. นางสาวอุษา  เขียวงาม  กรรมการ 
7. นางสาวอรอนงค์ รัตนะ   กรรมการ 
8. นางมุทิตา  ฟักน่วม   กรรมการและเลขานุการ 
3.4 คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป งานอาคารสถานที ่
1. นางสาวปฐมาภรณ์ สืบนิสัย   ประธาน 
2. นางประนอม  รัตนะรัต   กรรมการ 
3. นายวรวุฒ ิ  กฐินเทศ   กรรมการ 
4. นางณัฐธยาน์  สิขเรศ   กรรมการ 
5. นางอัญชลี  คณานับ   กรรมการ 
6. นางศิริพร  เจติยวรรณ  กรรมการ 
7. นางสาวสุจิตราภรณ์ ถินรัตน ์   กรรมการ 
8. นางสาวสุกัญญา เทียนเงิน  กรรมการ 
9. นางสาวไพลิน บุตรลพ   กรรมการ 
10. นางสาวนุชธิดา ปือทอง   กรรมการ 
11. นางสาวปทิตตา สุขเกษม   กรรมการ 
12. นางสาวสมพิศ ประกาศพิภาค  กรรมการ 
13. นายศราวุธ  บุญส่ง   กรรมการและเลขานุการ 
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มีหน้าที่ รวบรวมกล่ันกรองและสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของแต่ละงาน ประสานงานจัดทำรายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย (แบบ CSA ปค.5 และแบบติดตาม ปค.5 

 

ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ัง  ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำเร็จตามวัตถุประสงค์  และทันตาม
กำหนดเวลา ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
  ส่ัง  ณ  วันท่ี 8  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562 

 

 
(นายอิทธิพัทธ์  ธีระวรรณสาร) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 
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แบบบันทึกการประเมินตนเอง (CSA) 
งานบริหารงานวิชาการ 

การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง ( Control Self Assessment : CSA ) 
1. ให้วิเคราะห์ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ังหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ
หน่วยของหน่วยงานพร้อมระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 1 เร่ือง ( นำข้อมูลไปใส่ ปค. 5 ช่อง 1 ) 
 1.1. เร่ือง  งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 

 1.2.  วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อให้โรงเรียนกระจาดทองอุปถัมภ์  มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   ท่ีได้มาตรฐานตรงตามท่ี

กำหนดในกฎกระทรวง 
 
2. ภารกิจนั้นมีขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติอะไรบ้าง หรือทำอย่างไรที่จะทำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 2.1  กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

2.2  การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
2.3  จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
2.4  ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา 
2.5  มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
2.6  จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
2.7  จัดทำรายงานประจำป ี
2.8  มีการพัฒนาคุณภาพอยา่งต่อเนื่อง  

3.ให้วิเคราะห์ข้ันตอนหรือกระบวนการที่ปฏิบัติอยู่ (จากข้อ 2) ดำเนนิการอย่างไร 
ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติ (จากข้อ 2) การดำเนินการ (นำข้อมูลไปใส่แบบ ปค.5 ช่องท่ี 3) 

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ท่ียังไม่ได้
มาตรฐานตรงตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

1. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2. การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
3. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
4. ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา 
5. มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
6. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
7. จัดทำรายงานประจำป ี
8. มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  

 
4. ข้ันตอนหรือกระบวนการที่ปฏิบัติอยู่เป็นอยา่งไร (บรรลุวัตถุประสงค์/ไม่บรรลุวัตถุประสงค์)  
ถ้ายังไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยงอะไร 
 4.1. จากการประเมินผลการควบคุม (นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.5 ช่องท่ี 4) พบว่า กิจกรรมการควบคุมท่ีกำหนดไว้มีการ
ปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเส่ียงได้แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกำหนด 
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 4.2. ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยงอย่างไร (นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.5 ช่องท่ี 2 ) 
 จากการดำเนินงานงานพัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายในไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจากการดำเนินงานและรายงานผล
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนด 
 
 
5.จากผลการประเมิน ถ้าพบว่ายังมีความเสี่ยงอยู่ (ปัญหา) เกิดจากสาเหตุอะไร จะแก้ไขอย่างไร ใครเป็นคนแก้ไข 

ปัญหา/สาเหตุ 
(นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค. 5 ช่องท่ี 5) 

การแก้ไข (การปรับปรุงการควบคุม) 
(นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค. 5 ช่องท่ี 5) 

กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ 
(นำข้อมูลไปใส่ในแบบ  

ปค. 5 ช่องท่ี 7) 
 

ปัญหา :  
1. การจัดทำมาตรฐานการศึกษาของ 

สถานศึกษา ยังไม่เหมาะสม และไม่สอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา 

2. การจัดทำรายงานประจำปียังไม่เป็นไป 
ตามท่ีกำหนด 
 
สาเหตุ :  

1. การไม่อิงตามมาตรฐานการศึกษาเมื่อ 
บุคลากรได้ดำเนินการโครงการ/กิจกรรม 
 

2. การดำเนินกิจกรรมขาดการรายงาน 
โครงงานเป็นบางกิจกรรม 

แนวทางการแก้ไข : 
1. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อ 

ศึกษาวิเคราะห์สถานภาพของสถานศึกษา
อย่างจริงจัง 
 

2. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบ และ 
ประเมินคุณภาพภายในท่ีเป็นระบบ 
 

3. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประกัน 
คุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 
พฤษภาคม 2562 
นางสาวณีรนุช  กุมผัน 
 
 
ตลอดปีการศึกษา 2562   
นางสาวณีรนุช  กุมผัน 
 
 
31 มีนาคม 2563 
นางสาวณีรนุช  กุมผัน 
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 แบบ ปค.5 
งานบริหารวิชาการ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2562  

ภารกิจตามกฏหมายที่จัดต้ังหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคญั
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 (1) 

ความเสี่ยง 
 
 
 

(2) 

การควบคุมภายในที่มีอยู่  
 
 
 

(3) 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน  

 
 

(4) 

ความเสียงที่ยังมีอยู ่
 
 
 

(5) 

การปรับปรุงการ
ควบคุม 

 
 

(6) 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ/กำหนด

เสร็จ 
 
 

(7) 

งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายใน 
วัตถุประสงค์ 
      เพื่อให้โรงเรียนกระจาดทอง
อุปถัมภ์  มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา   ท่ีได้มาตรฐาน
ตรงตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 
 
 
 

การพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา   
ท่ียังไม่ได้มาตรฐาน
ตรงตามท่ีกำหนดใน
กฎกระทรวง 

1. กำหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
2. การจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา 
3. จัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ 
4. ดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาการศึกษา 
5. มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา 
6. จัดให้มีการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
7. จัดทำรายงานประจำป ี
8. มีการพัฒนาคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง 

กิจกรรมการควบคุมท่ี
กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่ง
สมารถลดความเสี่ยงลงได้ 
ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ท่ี
กำหนดไว้ 

การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาไม่เป็นไปตาม
มาตรฐาน เนื่องจาก 
1. การจัดทำมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
ยังไม่เหมาะสม และไม่
สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา 
2. การจัดทำรายงาน
ประจำปียังไม่เป็นไปตามท่ี
กำหนด 

1. จัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เพื่อศึกษา
วิเคราะห์สถานภาพ
ของสถานศึกษาอย่าง
จริงจัง 
2. จัดให้มีการติดตาม
ตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพ
ภายในท่ีเป็นระบบ 
3. เผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

16 พฤษภาคม 2562 
นางสาวณีรนุช  กุมผัน 
 
 
ตลอดปีการศึกษา 
2562   
นางสาวณีรนุช  กุมผัน 
 
31 มีนาคม 2563 
นางสาวณีรนุช  กุมผัน 
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แบบบันทึกการประเมินตนเอง (CSA) 
งานบริหารงานบุคคล 

การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง ( Control Self Assessment : CSA ) 
1. ให้วิเคราะห์ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ังหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วย
ของหน่วยงานพร้อมระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 1 เร่ือง ( นำข้อมูลไปใส่ ปค. 5 ช่อง 1 ) 
 1.1. เร่ือง การพัฒนาบุคคลากร 
 1.2.  วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อใหค้ณะครู บุคลากร ไดพ้ฒันาทกัษะและเทคนิควธิใีนการปฏบิตังิาน เพื่อใหง้านทีป่ฏบิตัเิกดิ
ประสทิธภิาพ  คุณภาพประสทิธผิลและคุณภาพ ดว้ยการท า ID Plan 

2) เพื่อใหส้ามารถน าความรู ้เทคนคิในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนมาสนับสนุนส่งเสรมิทีส่ง่ผลให้
นักเรยีนมคีวามรู ้เกดิทกัษะและคุณลกัษณะตามวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไว ้
 

2. ภารกิจนั้นมีขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติอะไรบ้าง หรือทำอย่างไรที่จะทำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 2.1  ประชุมคณะครูในโรงเรียนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตนเอง 
 2.2  จัดทำ ID Plan 
 2.3. จัดทำรายงานการพัฒนาตนเอง 
 2.4. ประเมินผล/ตรวจสอบการดำเนินงาน 
  
3.ให้วิเคราะห์ข้ันตอนหรือกระบวนการที่ปฏิบัติอยู่ (จากข้อ 2) ดำเนนิการอย่างไร 

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติ (จากข้อ 2) การดำเนินการ (นำข้อมูลไปใส่แบบ ปค.5 ช่องท่ี 3) 
1. ประชุมครู 
 

1.มีการประชุมครูเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตนเอง 
2.สำรวจความต้องการในการพัฒนาตนเองในแต่ละด้าน 
3. เรียนรู้วิธีการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง 

2. จัดทำ ID Plan 
 

1.จัดทำ ID Plan และดำเนินการพัฒนาตนเองตามแผนท่ีวาง
ไว ้
2. ฝ่ายบุคคลเก็บรวมรวม ID Plan เพื่อเป็นข้อมูลในการ
ติดตามการพัฒนาตนเองของบุคลากร 

3. จัดทำรายงานการพัฒนาตนเอง 
 

 

เมื่อมีการพัฒนาตนเองแต่ละครั้ง ต้องมีการทำรายงานการ
พัฒนาตนเอง และการนำความรู้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

4. ประเมินผล/ตรวจสอบการดำเนินงาน 
 
 

ประเมินการการพัฒนาตนเอง จากรายงานการพัฒนาตนเอง 
และติดตามการนำความรู้จากการพัฒนา มาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน และพัฒนานักเรียนต่อไป 
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4. ขั้นตอนหรือกระบวนการที่ปฏิบัติอยู่เป็นอยา่งไร (บรรลุวัตถุประสงค์/ไม่บรรลุวัตถุประสงค์)  
ถ้ายังไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยงอะไร 
 4.1. จากการประเมินผลการควบคุม (นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.5 ช่องท่ี 4) พบว่า กิจกรรมการควบคุมท่ีกำหนดไว้มีการปฏิบัติ
ซึ่งสามารถลดความเส่ียงได้แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกำหนด 
 4.2. ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยงอย่างไร (นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.5 ช่องท่ี 2 ) 
 จากการดำเนินงานพัฒนาบุคลกร ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจากการดำเนินงานและรายงานผลไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนด 
 
5.จากผลการประเมิน ถ้าพบว่ายังมีความเสี่ยงอยู่ (ปัญหา) เกิดจากสาเหตุอะไร จะแก้ไขอย่างไร ใครเป็นคนแก้ไข 

ปัญหา/สาเหตุ 
(นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค. 5 ช่องท่ี 5) 

การแก้ไข (การปรับปรุงการควบคุม) 
(นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค. 5 ช่องท่ี 6) 

กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ 
(นำข้อมูลไปใส่ในแบบ  

ปค. 5 ช่องท่ี 7) 
 

ปัญหา :การพัฒนาตนเองตาม ID Plan ไม่
เป็นไปตามที่กำหนดไว้  
สาเหตุ :  
1.เนื่องจากการพัฒนาตนเองตามโครงการ
คูปองครู ยังไม่มีรายละเอียดการอบรม 
2.ในการทำรายงานการพัฒนาตนเอง เมื่อได้
ผ่านการอบรมในหลักสูตรต่างๆ  ยังไม่ได้มีการ
ทำรายงานการอบรม 
3.ขาดการกำกับ ติดตามในการดำเนินการ 

 
 
 
 
 

 
1.แต่งต้ังบุคลากรดำเนินการติดตามการจัดทำ
รายงานการพัฒนาตนเอง  
 
2.ประชุมครูเพื่อช้ีทราบถึงกระบวนการ 
ขั้นตอน และความสำคัญของการพัฒนา
ตนเอง และความสำคัญของการทำรายงาย
การพัฒนาตนเอง 

 
 
 
 
 

15 ต.ค. 2562 
ตลอดปีการศึกษา 
นางสาวณัฏฐณิชา 
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แบบ ปค.5 
งานบุคคล 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2562  

 

  

ภารกิจตามกฏหมายที่จัดต้ังหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคญั
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 (1) 

ความเสี่ยง 
 
 
 

(2) 

การควบคุมภายในที่มีอยู ่
 
 
 

(3) 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน  

 
 

(4) 

ความเสียงที่ยังมีอยู ่
 
 
 

(5) 

การปรับปรุงการ
ควบคุม 

 
 

(6) 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ 

 
 

(7) 
การพัฒนาบุคลากร 
วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อใหค้ณะครู บุคลากร ได้
พฒันาทกัษะและเทคนิควธิใีนการ
ปฏบิตังิาน เพื่อใหง้านทีป่ฏบิตัเิกดิ
ประสทิธภิาพ  คุณภาพประสทิธผิล
และคุณภาพ ดว้ยการท า ID Plan 
2) เพื่อใหส้ามารถน าความรู ้
เทคนิคในการจดักจิกรรมการเรยีน
การสอนมาสนับสนุนส่งเสรมิทีส่่งผล
ใหนั้กเรยีนมคีวามรู ้เกดิทกัษะและ
คุณลกัษณะตามวตัถุประสงคท์ี่
ก าหนดไว้ 

การพัฒนาตนเอง
ตาม ID Plan ไม่
เป็นไปตามท่ีกำหนด
ไว้  

1.มีการประชุมครูเพ่ือจัดทำ
แผนพัฒนาตนเอง 
2.สำรวจความต้องการในการ
พัฒนาตนเองในแต่ละด้าน 
3. เรียนรู้วิธีการจัดทำแผนพัฒนา
ตนเอง 
4.จัดทำ ID Plan และดำเนินการ
พัฒนาตนเองตามแผนที่วางไว้ 
5. ฝ่ายบุคคลเก็บรวมรวม ID 
Plan เพ่ือเป็นข้อมูลในการติดตาม
การพัฒนาตนเองของบุคลากร 

กิจกรรมการควบคุม
ที่ปฏิบัติอยู่จริงให้
บรรลุวัตถุประสงค์
ที่ต้ังไว้ 

การดำเนินการยังมีความเสี่ยงที่ทำ
ให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ดังน้ี 
1.เน่ืองจากการพัฒนาตนเองตาม
โครงการคูปองครู ยังไม่มี
รายละเอียดการอบรม 
2.ในการทำรายงานการพัฒนา
ตนเอง เมื่อได้ผ่านการอบรมใน
หลักสูตรต่างๆ  ยังไม่ได้มีการทำ
รายงานการอบรม 
3.ขาดการกำกับ ติดตามในการ
ดำเนินการ 
 

-1.แต่งต้ังบุคลากร
ดำเนินการติดตามการ
จัดทำรายงานการ
พัฒนาตนเอง  
 
2.ประชุมครูเพ่ือชี้ทราบ
ถึงกระบวนการ ข้ันตอน 
และความสำคัญของ
การพัฒนาตนเอง และ
ความสำคัญของการทำ
รายงายการพัฒนา
ตนเอง 

1ปีการศึกษา 
นางสาวณัฏฐณิชา 
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การบันทึกการประเมินตนเอง (CSA) 

กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง ( Control Self Assessment : CSA ) 
1. ให้วิเคราะห์ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ังหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วย
ของหน่วยงานพร้อมระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 1 เร่ือง ( นำข้อมูลไปใส่ ปค. 5 ช่อง 1 ) 
 1.1. เร่ือง............การจดัการทำโครงการตามงบประมาณ........................... 
 1.2.  วัตถุประสงค์ 

3) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการเกี่ยวกับงบประมาณในองค์กรให้เกิดประโยชน์ 
4) .เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นระบบ 

2. ภารกิจนั้นมีขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติอะไรบ้าง หรือทำอย่างไรที่จะทำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 2.1 ประชุมคณะครูในโรงเรียน 
 2.2. แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการท่ีกำหนด 
 2.3. ดำเนินการตามท่ีกำหนด 
 2.4. ประเมินผล/ตรวจสอบการดำเนินงาน 
  
3.ให้วิเคราะห์ข้ันตอนหรือกระบวนการที่ปฏิบัติอยู่ (จากข้อ 2) ดำเนนิการอย่างไร 

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติ (จากข้อ 2) การดำเนินการ (นำข้อมูลไปใส่แบบ ปค.5 ช่องท่ี 3) 
1.แต่งต้ังคณะทำงานรับผิดชอบ 
2. สำรวจโครงการท่ีเสนอมา 
3.จัดทำโครงการของโรงเรียนท้ังหมด 
 

1.มีการประชุมและแต่งต้ังคณะทำงาน 
2.สำรวจโครงการของสถานศึกษา 
3. เบิก-จ่าย เป็นไปตามระเบียบการใช้เงินในแต่ละโครงการ 

4.จัดทำระเบียบการใช้เงินในโครงการของสถานศึกษา 
5. จัดทำแผนโครงการเบิกจ่ายประจำปี 

 

4.จัดทำข้อมูลงบประมาณโครงการของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน 
5.มีการเบิก-จ่ายตามโครงการท่ีกำหนด 
 

6.จัดทำเอกสารรูปแบบรายงานของการเบิกจ่าพัสดุ 
 

6.มีการทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายพัสดุเป็นปัจจุบัน 

 
4. ขั้นตอนหรือกระบวนการที่ปฏิบัติอยู่เป็นอยา่งไร (บรรลุวัตถุประสงค์/ไม่บรรลุวัตถุประสงค์)  
ถ้ายังไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยงอะไร 
 4.1. จากการประเมินผลการควบคุม (นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.5 ช่องท่ี 4) พบว่า กิจกรรมการควบคุมท่ีกำหนดไว้มีการปฏิบัติ
ซึ่งสามารถลดความเส่ียงได้แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกำหนด 
 4.2. ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยงอย่างไร (นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.5 ช่องท่ี 2 ) 
 จากการดำเนินงาน......การเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการ..........ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจากการดำเนินงานเบิกจ่าย การ
จัดซื้อวัสดุ เนื่องจากความจำเป็นที่ควบคุมไม่ได้ และรายงานผลไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนด 
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5.จากผลการประเมิน ถ้าพบว่ายังมีความเสี่ยงอยู่ (ปัญหา) เกิดจากสาเหตุอะไร จะแก้ไขอย่างไร ใครเป็นคนแก้ไข 
ปัญหา/สาเหตุ 

(นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค. 5 ช่องท่ี 5) 
การแก้ไข (การปรับปรุงการควบคุม) 
(นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค. 5 ช่องท่ี 6) 

กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ 
(นำข้อมูลไปใส่ในแบบ  

ปค. 5 ช่องท่ี 7) 
 

ปัญหา : การใช้เงินในโครงการเกิน
งบประมาณที่ต้ังไว้ 
 
 
สาเหตุ :  
1.เพื่อใหโ้ครงการบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 
 
 
2.ประมาณการงบประมาณน้อยเกินความเป็น
จริง 
 
3.ขาดการกำกับ ติดตามในการดำเนินการตาม
งบประมาณในโครงการ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
1.แต่งต้ังบุคลากรดำเนินการเบิกจ่าย
ตามโครงการ 
 
2.ได้นำเงินจากงบประมาณส่วนอื่นมา
เติมให้เต็มจำนวน 
 
3. จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่าย
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรในแต่ละ
โครงการ 

 
 
 
 
 

นางชญานันท์ วิพัชรพรสกุล 
15 ต.ค. 2562 
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แบบ ปค.5 
งานงบประมาณ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2562  

 

 

ภารกิจตามกฏหมายที่จัดต้ังหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคญั
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 (1) 

ความเสี่ยง 
 
 
 

(2) 

การควบคุมภายในที่มีอยู่  
 
 
 

(3) 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน  

 
 

(4) 

ความเสียงที่ยังมีอยู ่
 
 
 

(5) 

การปรับปรุงการ
ควบคุม 

 
 

(6) 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ/กำหนด

เสร็จ 
 
 

(7) 
การจัดการทำโครงการตามงบประมาณ 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของโครงการ
เก่ียวกับงบประมาณในองค์กรให้เกิด
ประโยชน์ 
2. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการ
องค์ความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้าน
การทุจริตอย่างเป็นระบบ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณใน
โครงการไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
เน่ืองจากการ
ดำเนินงานเบิกจ่าย 
การจัดซื้อวัสดุ 
เน่ืองจากความ
จำเป็นที่ควบคุม
ไม่ได้ และรายงาน
ผลไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนด 

1.มีการประชุมและแต่งต้ัง
คณะทำงาน 
2.สำรวจโครงการของสถานศึกษา 
3. เบิก-จ่าย เป็นไปตามระเบียบ
การใช้เงินในแต่ละโครงการ 
4.จัดทำข้อมูลงบประมาณ
โครงการของโรงเรียนให้เป็น
ปัจจุบัน 
5.มีการเบิก-จ่ายตามโครงการที่
กำหนด 
6.มีการทำทะเบียนคุมการเบิกจ่าย
พัสดุเป็นปัจจุบัน 

การควบคุมที่
กำหนดไว้มีการ
ปฏิบัติซึ่งสามารถลด
ความเสี่ยงได้แต่ยัง
ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
กำหนด 

การใช้เงินในโครงการเกิน
งบประมาณที่ต้ังไว้ 

1.แต่งต้ังบุคลากร
ดำเนินการเบิกจ่าย
ตามโครงการ 
2.ยืมเงินจากโครงการ
การอื่น ๆ ท่ียังไม่ได้
ดำเนินการ 
3. จัดทำทะเบียนคุม
การเบิกจ่าย
งบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรรในแต่ละ
โครงการ 

1 ต.ค. 2562 
นางชญานันท์  

 
 

31 มี.ค. 2563 
นางสาวอุษา เขียวงาม 

 
31 มีนาคม 2563 
นางมุทิตา ฟักน่วม 
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การบันทึกการประเมินตนเอง (CSA) 

กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง ( Control Self Assessment : CSA ) 
1. ให้วิเคราะห์ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ังหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ
หน่วยของหน่วยงานพร้อมระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 1 เร่ือง ( นำข้อมูลไปใส่ ปค. 5 ช่อง 1 ) 
 1.1. เร่ือง งานปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานท่ีด้านสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) 
 1.2.  วัตถุประสงค์ 

5) เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าสายส่ง (main) 
6) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการสนับสนุนการเรียนการสอน 
7) เพื่อลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า 

2. ภารกิจนั้นมีขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติอะไรบ้าง หรือทำอย่างไรที่จะทำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 2.1. สำรวจสายไฟฟ้าอาคาร  

2.2. วางแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าโดยขอความช่วยเหลือจากการไฟฟ้านครหลวง 
2.3. แต่งต้ังบุคลากรผู้รับผิดชอบประสานงาน 
2.4. ดำเนินการตามแผน 

 2.5. ให้ความรู้และรณรงค์ให้นักเรียนและบุคลากรใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด 
 2.6. ประเมินผลการดำเนินงาน 
3.ให้วิเคราะห์ข้ันตอนหรือกระบวนการที่ปฏิบัติอยู่ (จากข้อ 2) ดำเนนิการอย่างไร 

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติ (จากข้อ 2) การดำเนินการ (นำข้อมูลไปใส่แบบ ปค.5 ช่องท่ี 3) 
3.1 สำรวจสายไฟฟ้าอาคาร 3.1 สำรวจสายไฟฟ้าอาคาร 
3.2 วางแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าโดยขอความช่วยเหลือจากการ
ไฟฟ้านครหลวง 

3.2 วางแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าโดยขอความช่วยเหลือจากการ
ไฟฟ้านครหลวง 

3.3 แต่งต้ังบุคลากรผู้รับผิดชอบประสานงาน 3.3 แต่งต้ังบุคลากรผู้รับผิดชอบประสานงาน 
3.4 ดำเนินการตามแผน 3.4 ดำเนินการตามแผน 
3.5 ให้ความรู้และรณรงค์ให้นักเรียนและบุคลากรใช้ไฟฟ้า
อย่างประหยัด 

3.5 ให้ความรู้และรณรงค์ให้นักเรียนและบุคลากรใช้ไฟฟ้า
อย่างประหยัด 

3.6 ประเมินผลการดำเนินงาน 3.6 ประเมินผลการดำเนินงาน 
 
4. ขั้นตอนหรือกระบวนการที่ปฏิบัติอยู่เป็นอยา่งไร (บรรลุวัตถุประสงค์/ไม่บรรลุวัตถุประสงค์)  
ถ้ายังไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยงอะไร 
 4.1. จากการประเมินผลการควบคุม (นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.5 ช่องท่ี 4) พบว่า กิจกรรมควบคุมท่ีกำหนดไว้มีการ
ปฏิบัติท่ีสามารถลดความเส่ียงได้ในระดับหนึ่งคือ มีระบบไฟฟ้าใช่อย่างปลอดภัยและสามารถสนับสนุนการเรียนการสอนได้ แต่ยัง
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ 
 4.2. ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยงอย่างไร (นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.5 ช่องท่ี 2 ) 
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 จากกผลการดำเนินงาน เรื่อง “งานปรับปรงุ พัฒนาอาคารสถานท่ีด้านสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า)” ไม่บรรลุวัตถุประสงค์
เนื่องจากยังมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าไม่ลดลง                              
 
5.จากผลการประเมิน ถ้าพบว่ายังมีความเสี่ยงอยู่ (ปัญหา) เกิดจากสาเหตุอะไร จะแก้ไขอย่างไร ใครเป็นคนแก้ไข 

ปัญหา/สาเหตุ 
(นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค. 5 ช่องท่ี 5) 

การแก้ไข (การปรับปรุงการควบคุม) 
(นำข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค. 5 ช่องท่ี 6) 

กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ 
(นำข้อมูลไปใส่ในแบบ  

ปค. 5 ช่องท่ี 7) 
ปัญหา :  ปริมาณการใช้ไฟฟ้าไม่ลดลง 
 
สาเหตุ :  
1. งบประมาณไม่เพียงพอ 
 
2. การใช้สถานท่ีจากหน่วยงานภายนอก 
 
 
 
3. อุปกรณ์การใช้งานมีความล้าสมัย  
 

 
 
 

1.เสนอของบประมาณสนับสนุน 
 
2.มีมาตรการในการใช้สถานท่ีของหน่วยงาน
ภายนอกโดยการควบคุมในส่วนของเวลา
การใช้งาน 
 
3. ปรับเปล่ียนอุปกรณ์ไฟฟ้า  

 
 
 

1 ตุลาคม 2562 
นางสาวปฐมาภรณ์  สืบนิสัย 

1 ปีการศึกษา 
นายศราวุธ  บุญส่ง 

 
 

30 มีนาคม 2563 
นายศราวุธ  บุญส่ง 

 
 
 
. 
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แบบ ปค.5 
งานบริหารท่ัวไป 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2562  

ภารกิจตามกฏหมายที่จัดต้ังหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคญั
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 (1) 

ความเสี่ยง 
 
 
 

(2) 

การควบคุมภายในที่มีอยู่  
 
 
 

(3) 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน  

 
 

(4) 

ความเสียงที่ยังมีอยู ่
 
 
 

(5) 

การปรับปรุงการ
ควบคุม 

 
 

(6) 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ 

 
(7) 

งานปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่
ด้านสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) 
1. เพ่ือปรับปรุงระบบไฟฟ้าสายส่ง 
(main) 
2. เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการ
สนับสนุนการเรียนการสอน 
3. เพ่ือลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า 

ไม่บรรลุวัตถุประสงค์
เน่ืองจากยังมี
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ไม่ลดลง                              

1. สำรวจสายไฟฟ้าอาคาร 
2. วางแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าโดย
ขอความช่วยเหลือจากการไฟฟ้า
นครหลวง 
3. แต่งต้ังบุคลากรผูร้ับผิดชอบ
ประสานงาน 
4. ดำเนินการตามแผน 
5. ให้ความรู้และรณรงค์ให้
นักเรียนและบุคลากรใช้ไฟฟ้า
อย่างประหยัด 
6. ประเมินผลการดำเนินงาน 

กิจกรรมการควบคุม
ที่กำหนดไว้มกีาร
ปฏิบัติ ซึ่งสามารถ
ลดความเสี่ยงได้แต่
ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
กำหนดไว้ 

จากการดำเนินงานงานปรับปรุง 
พัฒนาอาคารสถานที่ด้าน
สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
เน่ืองจาก 
1. งบประมาณไม่เพียงพอ 
2. การใช้สถานที่จากหน่วยงาน
ภายนอก 
3. อุปกรณ์การใช้งานมีความ
ล้าสมัย 

1.เสนอของบประมาณ
สนับสนุน 
2.มีมาตรการในการใช้
สถานที่ของหน่วยงาน
ภายนอกโดยการ
ควบคุมในส่วนของเวลา
การใช้งาน 
3. ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์
ไฟฟ้า  

1 เมษายน 2563 
นางสาวปฐมาภรณ์  

สืบนิสัย 
1 ปีการศึกษา 

นายศราวุธ  บุญส่ง 
 
 

30 มีนาคม 2563 
นายศราวุธ  บุญส่ง 
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แบบ ปค.5 

โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2562  
ภารกิจตามกฏหมายที่จัดต้ังหน่วยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคญั
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 (1) 

ความเสี่ยง 
 
 
 

(2) 

การควบคุมภายในที่มีอยู่  
 
 
 

(3) 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน  

 
 

(4) 

ความเสียงที่ยังมีอยู ่
 
 
 

(5) 

การปรับปรุงการ
ควบคุม 

 
 

(6) 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ/กำหนด

เสร็จ 
 

(7) 

งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายใน 
วัตถุประสงค์ 
      เพื่อให้โรงเรียนกระจาดทอง
อุปถัมภ์  มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา   ท่ีได้มาตรฐาน
ตรงตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

การพัฒนาระบบ
การประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา   ท่ียัง
ไม่ได้มาตรฐานตรง
ตามท่ีกำหนดใน
กฎกระทรวง 

1. กำหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
2. การจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา 
3. จัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ 
4. ดำเนินงานตามแผนพัฒนา
การศึกษา 
5. มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา 
6. จัดให้มีการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
7. จัดทำรายงานประจำป ี
8. มีการพัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 

กิจกรรมการ
ควบคุมท่ีกำหนดไว้
มีการปฏิบัติ ซึ่ง
สมารถลดความ
เสี่ยงลงได้ ในระดับ
หนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
กำหนดไว้ 

การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาไม่เป็นไปตาม
มาตรฐาน เนื่องจาก 
1. การจัดทำมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ยังไม่
เหมาะสม และไม่สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา 
2. การจัดทำรายงานประจำปียัง
ไม่เป็นไปตามท่ีกำหนด 

1. จัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เพื่อศึกษา
วิเคราะห์สถานภาพ
ของสถานศึกษาอย่าง
จริงจัง 
2. จัดให้มีการติดตาม
ตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพ
ภายในท่ีเป็นระบบ 
3. เผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

16 พฤษภาคม 2562 
นางสาวณีรนุช  กุมผัน 
 
 
ตลอดปีการศึกษา 
2562   
นางสาวณีรนุช  กุมผัน 
 
31 มีนาคม 2563 
นางสาวณีรนุช  กุมผัน 
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ภารกิจตามกฏหมายที่จัดต้ังหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคญั
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 (1) 

ความเสี่ยง 
 
 
 

(2) 

การควบคุมภายในที่มีอยู่  
 
 
 

(3) 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน  

 
 

(4) 

ความเสียงที่ยังมีอยู ่
 
 
 

(5) 

การปรับปรุงการ
ควบคุม 

 
 

(6) 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ/กำหนด

เสร็จ 
 

(7) 
งานปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่
ด้านสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) 
1. เพ่ือปรับปรุงระบบไฟฟ้าสายส่ง 
(main) 
2. เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการ
สนับสนุนการเรียนการสอน 
3. เพ่ือลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า 
 
 
 
 

ไม่บรรลุวัตถุประสงค์
เน่ืองจากยังมี
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ไม่ลดลง                

1. สำรวจสายไฟฟ้าอาคาร 
2. วางแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าโดย
ขอความช่วยเหลือจากการไฟฟ้า
นครหลวง 
3. แต่งต้ังบุคลากรผูร้ับผิดชอบ
ประสานงาน 
4. ดำเนินการตามแผน 
5. ให้ความรู้และรณรงค์ให้
นักเรียนและบุคลากรใช้ไฟฟ้า
อย่างประหยัด 
6. ประเมินผลการดำเนินงาน 

กิจกรรมการควบคุม
ที่กำหนดไว้มีการ
ปฏิบัติ ซึ่งสามารถ
ลดความเสี่ยงได้แต่
ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
กำหนดไว้ 

จากการดำเนินงานงานปรับปรุง 
พัฒนาอาคารสถานที่ด้าน
สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
เน่ืองจาก 
1. งบประมาณไม่เพียงพอ 
2. การใช้สถานที่จากหน่วยงาน
ภายนอก 
3. อุปกรณ์การใช้งานมีความ
ล้าสมัย 

1.เสนอของบประมาณ
สนับสนุน 
2.มีมาตรการในการใช้
สถานที่ของหน่วยงาน
ภายนอกโดยการ
ควบคุมในส่วนของเวลา
การใช้งาน 
3. ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์
ไฟฟ้า  

1 เมษายน 2563 
นางสาวปฐมาภรณ์  

สืบนิสัย 
1 ปีการศึกษา 

นายศราวุธ  บุญส่ง 
 
 

30 มีนาคม 2563 
นายศราวุธ  บุญส่ง 

 
 

การจัดการทำโครงการตาม
งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของโครงการ
เก่ียวกับงบประมาณในองค์กรให้เกิด
ประโยชน์ 
 

การเบิกจ่าย
งบประมาณใน
โครงการไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
เน่ืองจากการ
ดำเนินงานเบิกจ่าย 
การจัดซื้อวัสดุ 
เน่ืองจากความ 

1.มีการประชุมและแต่งต้ัง
คณะทำงาน 
2.สำรวจโครงการของสถานศึกษา 
3. เบิก-จ่าย เป็นไปตามระเบียบ
การใช้เงินในแต่ละโครงการ 
4.จัดทำข้อมูลงบประมาณ
โครงการของโรงเรียนให้เป็น
ปัจจุบัน 

การควบคุมที่
กำหนดไว้มีการ
ปฏิบัติซึ่งสามารถลด
ความเสี่ยงได้แต่ยัง
ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
กำหนด 

การใช้เงินในโครงการเกิน
งบประมาณท่ีต้ังไว้ 

1.แต่งต้ังบุคลากร
ดำเนินการเบิกจ่ายตาม
โครงการ 
2.ยืมเงินจากโครงการ
การอื่น ๆ ท่ียังไม่ได้
ดำเนินการ 
 

1 ต.ค. 2562 
นางชญานันท์  

 
 

31 มี.ค. 2563 
นางสาวอุษา เขียวงาม 
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ภารกิจตามกฏหมายที่จัดต้ังหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคญั
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 (1) 

ความเสี่ยง 
 
 
 

(2) 

การควบคุมภายในที่มีอยู่  
 
 
 

(3) 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน  

 
 

(4) 

ความเสียงที่ยังมีอยู ่
 
 
 

(5) 

การปรับปรุงการ
ควบคุม 

 
 

(6) 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ/กำหนด

เสร็จ 
 

(7) 
2. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการ
องค์ความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้าน
การทุจริตอย่างเป็นระบบ 

จำเป็นที่ควบคุม
ไม่ได้ และรายงาน
ผลไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนด 

5.มีการเบิก-จ่ายตามโครงการที่
กำหนด 
6.มีการทำทะเบียนคุมการเบิกจ่าย
พัสดุเป็นปัจจุบัน 

  3. จัดทำทะเบียนคุม
การเบิกจ่ายงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรรในแต่ละ
โครงการ 

31 มีนาคม 2563 
นางมุทิตา ฟักน่วม 

การพัฒนาบุคลากร 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อใหค้ณะครู บุคลากร ไดพ้ฒันา
ทกัษะและเทคนิควธิใีนการปฏบิตังิาน 
เพื่อใหง้านทีป่ฏบิตัเิกดิประสทิธภิาพ  
คุณภาพประสทิธผิลและคุณภาพ 
ดว้ยการท า ID Plan 
2. เพื่อใหส้ามารถน าความรู ้เทคนิค
ในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน
มาสนับสนุนส่งเสรมิทีส่่งผลให้
นักเรยีนมคีวามรู ้เกดิทกัษะและ
คุณลกัษณะตามวตัถุประสงคท์ี่
ก าหนดไว้ 

การพัฒนาตนเอง
ตาม ID Plan ไม่
เป็นไปตามท่ีกำหนด
ไว้  

1.มีการประชุมครูเพ่ือจัดทำ
แผนพัฒนาตนเอง 
2.สำรวจความต้องการในการ
พัฒนาตนเองในแต่ละด้าน 
3. เรียนรู้วิธีการจัดทำแผนพัฒนา
ตนเอง 
4.จัดทำ ID Plan และดำเนินการ
พัฒนาตนเองตามแผนที่วางไว้ 
5. ฝ่ายบุคคลเก็บรวมรวม ID 
Plan เพ่ือเป็นข้อมูลในการติดตาม
การพัฒนาตนเองของบุคลากร 

กิจกรรมการควบคุม
ที่ปฏิบัติอยู่จริงให้
บรรลุวัตถุประสงค์
ที่ต้ังไว้ 

การดำเนินการยังมีความเสี่ยงที่ทำ
ให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ดังน้ี 
1.เน่ืองจากการพัฒนาตนเองตาม
โครงการคูปองครู ยังไม่มี
รายละเอียดการอบรม 
2.ในการทำรายงานการพัฒนา
ตนเอง เมื่อได้ผ่านการอบรมใน
หลักสูตรต่างๆ  ยังไม่ได้มีการทำ
รายงานการอบรม 
3.ขาดการกำกับ ติดตามในการ
ดำเนินการ 
 

1.แต่งต้ังบุคลากร
ดำเนินการติดตามการ
จัดทำรายงานการ
พัฒนาตนเอง  
 
2.ประชุมครูเพ่ือชี้ทราบ
ถึงกระบวนการ ข้ันตอน 
และความสำคัญของ
การพัฒนาตนเอง และ
ความสำคัญของการทำ
รายงายการพัฒนา
ตนเอง 

1ปีการศึกษา 
นางสาวณัฏฐณิชา 

 

 
 

 
                                                                         ( นายอิทธิพัทธ์   ธีระวรรณสาร ) 

                 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 
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แบบ ปค.4 
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

1.สภาพแวดล้อมการควบคุม                                 

(1) หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความ

ซื่อตรงและจริยธรรม 

(2) ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความเป็น

อิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าท่ีกำกับดูแลให้มีการพัฒนา

หรือปรับปรุงควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับ

การควบคุมภายใน 

(3) หัวหน้าหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการ

บังคับบัญชา อำนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีเหมาะสม

ในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับ

ดูแลของผู้กำกับดูแล 

(4) หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้าง

แรงจูงใจพัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ

ท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

(5) หน่วยงานของรัฐกำหนดให้บุคลากรมีหน้าท่ีและตวาม

รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุม

ภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

 

-   สภาพแวดล้อมการควบคุมของโรงเรียนมหาภาพ

กระจาดทองอุปถัมภ์ มีความเหมาะสมและส่วนส่งผลทำ

ให้ระบบการควบคุมภายในของโรงเรียนมีประสิทธิผล

สอดคล้องกัน  หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วย

มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน

สำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการ กำหนด

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบให้เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติงาน

แต่ละตำแหน่งไว้อย่างชัดเจน                                

2.การประเมินความเสี่ยง 

 (6) หน่วยงานระบบวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของ

การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้

อย่างชัดเจนและเพียงพอท่ีจะสามารถระบุและประเมิน

ความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ 

(7) หน่วยงานระบุความเส่ียงท่ีมีผลต่อการบรรลุ

วัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมท้ัง

หน่วยงาน และวิเคราะห์ความเส่ียงเพื่อกำหนดวิธีการ

จัดการความเส่ียงนั้น 

 

-  โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ มีการติดตาม

และประเมินความเสี่ยง ระบุความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นใน

อนาคต จากปัจจัยต่างๆ เพื่อหาแนวทางปอ้งกันเพื่อ

จัดการบริหารกับความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดจากการ

ปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
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(8) หน่วยงานพิจารณาโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตเพื่อ

ประกอบการประเมินความเส่ียงท่ีส่งผลต่อการบรรลุ

วตัถุประสงค์ 

(9) หน่วยงานระบุและประเมินความเส่ียงการเปล่ียนแปลง

ท่ีอาจมีผลกระทบ มีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน 

 

3. กิจกรรมการควบคุม 

 (10) หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลด

ความเส่ียงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับ

ได้ 

(11) หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมควบคุมท่ัวไปด้าน

เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ 

(12) หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้

ในนโยบายประกอบด้วยผลสำเร็จท่ีคาดหวังและขั้นตอน

การปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง 

 

-  ในภาพรวมมีการจัดกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม เกิด

ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ โดยโรงเรียน

กำหนดให้จัดกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการ

ปฏิบัติงานตามปกติ และมีการกำกับดูแลติดตามและ

ประเมินผล 

4. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 

(13) หน่วยงานจะทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศท่ี

เกี่ยวข้อง และมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตาม

การควบคุมภายใน 

(14) หน่วยงานมีการส่ือสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ 

รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบท่ีมีต่อการควบคุม

ภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุน ให้มีการปฏิบัติ

ตามการควบคุมภายในท่ีกำหนด 

(15) หน่วยงานมีการส่ือสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่อง

ท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีกำหนด 

 

 

-  มีข้อมูลสารสนเทศผ่านระรบเครือข่ายเว็ปไซต์โรงเรียน  

faecbook   Line  ระบบ SMSS สามารถใช้ได้ทั้งงาน

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ฐานข้อมูล

รายงานการประเมินผล การแลกเปลี่ยน เผยแพร่ความรู้

เก่ียวกับระบบควบคุมภายใน ทั้งภายในและภายนอก

โรงเรียน สะดวกต่อผู้ใช้ และผู้บริหาร สำหรับใช้เป็น

ข้อมูลสารสนเทศ ที่ช่วยใน 

การบริหารจัดการสถานศึกษา 

5. การติดตามประเมินผล 

 (16) หน่วยงานระบุ พัฒนาและดำเนินการประเมินผล

ระหว่างการปฏิบัติงานและหรือเป็นรายครั้งตามท่ีกำหนด 

เพื่อให้มีความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของ

การควบคุมภายใน 

 

-  มีระบบการติดตามประเมินผล และรายงานผลการ

ปฏิบัติงานด้วยระบบ PDCA โดยผู้บริหารสามารถติดตาม

ผลการปฏิบัติงานของระบบการควบคุมภายในได้อย่าง

ต่อเนื่อง มีการจัดทำรายงานผลการประเมินเป็น
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(17) หน่วยงานประเมินผลและส่ือสารข้อบกพร่องหรือ

จุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหาร

และผู้กำกับดูแลเพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถส่ังการแก้ไขได้

อย่างเหมาะสม 

 

ฐานข้อมูลเพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศในการกำหนด

แผนปฏิบัติงาน การปรับปรุงพัฒนาในปีงบประมาณ

ต่อไป 

 
ผลการประเมินโดยรวม 
 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ได้ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในครบ 5 
องค์ประกอบแล้ว ปรากฏว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  กำหนดมีระบบการควบคุมท่ีเพียงพอ 
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามยังมีองค์ประกอบการควบคุมบางประเด็นท่ีพบว่ายังมีจุดอ่อนอย่าง
มีนัยสำคัญ ซึ่งจะต้องปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
และกำหนดวิธีการหรือแผนการปรับปรุง การควบคุมภายในท่ีเหมาะสมต่อไป 
 

                                
                           ( นายอิทธิพัทธ์   ธีระวรรณสาร ) 

         ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 
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แบบ ปค.1  
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

( ระดับหน่วยงานของรัฐ ) 
 

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1 
 

 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน
สำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีการท่ีหน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยง
นของรัฐ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานท่ีมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการ
รายงานท่ีเกี่ยวข้องกับการเงิน และไม่ใช่การเงินท่ีเช่ือถือได้ ทันเวลา และโปร่งใสรวมทั้งด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน 
 จากผลการประเมินดังกล่าว โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ เห็นว่าการควบคุม
ภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2561 ภายใต้การกำกับดูแลของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 อย่างไรก็ดี มีความเส่ียงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ สรุปได้
ดังนี ้
 งานบริหารวิชาการ 
 งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 

1. ความเส่ียงท่ีมีอยู่ท่ีต้องกำหนดปรับปรุงควบคุมภายใน 
การดำเนินการงานพัฒนาระบบประกนัคุณภาพ ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
เนื่องจาก 
1.1. การจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ยังไม่เหมาะสม และไม่สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา 
1.2. การจัดทำรายงานประจำปียังไม่เป็นไปตามท่ีกำหนด 

  2. การปรับปรุงควบคุมภายใน 
    2.1. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อศึกษาวิเคราะห์สถานภาพของสถานศึกษาอย่าง
จริงจัง 
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     2.2. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในท่ีเป็นระบบ 
     2.3. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
งานบริหารงานบุคคล 

 การพัฒนาบุคลากร 
1. ความเส่ียงท่ีมีอยู่ท่ีต้องกำหนดปรับปรุงควบคุมภายใน 

การดำเนินการการพัฒนาบุคลากร ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เนื่องจาก 
1.1. การพัฒนาตนเองตามโครงการคูปองครู ยังไมม่ีรายละเอียดการอบรม 
1.2.ในการทำรายงานการพัฒนาตนเอง เมื่อได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ยังไม่ได้มี
การทำรายงานการอบรม 
1.3.ขาดการกำกับ ติดตามในการดำเนินการ 

  2. การปรับปรุงควบคุมภายใน 
                          2.1. แต่งต้ังบุคลากรดำเนินการติดตามการจัดทำรายงานการพัฒนาตนเอง  

2.2. ประชุมครูเพื่อช้ีทราบถึงกระบวนการ ข้ันตอน และความสำคัญของการพัฒนา
ตนเอง และความสำคัญของการทำรายงายการพัฒนาตนเอง 

งานบริหารงบประมาณ 
 การจัดการทำโครงการตามงบประมาณ 

1. ความเส่ียงท่ีมีอยู่ท่ีต้องกำหนดปรับปรุงควบคุมภายใน 
การดำเนินการงานการจัดทำโครงการตามงบประมาณ ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย เนื่องจาก 
1.1. การใช้เงินในโครงการเกินงบประมาณท่ีต้ังไว้ 

  2. การปรับปรุงควบคุมภายใน 
      2.1. แต่งต้ังบุคลากรดำเนินการเบิกจ่ายตามโครงการ 

     2.2. ยืมเงินจากโครงการการอื่น ๆ ท่ียังไม่ได้ดำเนินการ 
     2.3. จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรในแต่ละโครงการ 
งานบริหารท่ัวไป 

 งานปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่ด้านสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) 
1. ความเส่ียงท่ีมีอยู่ท่ีต้องกำหนดปรับปรุงควบคุมภายใน 

การดำเนินการงานปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานท่ีด้านสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย เนื่องจาก 
1.1. งบประมาณไม่เพียงพอ 
1.2. การใช้สถานท่ีจากหน่วยงานภายนอก 
1.3. อุปกรณ์การใช้งานมีความล้าสมัย 

2. การปรับปรุงควบคุมภายใน 
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2.1. เสนอของบประมาณสนับสนุน 
2.2. มีมาตรการในการใช้สถานท่ีของหน่วยงานภายนอกโดยการควบคุมในส่วนของเวลา
การใช้งาน 
2.3. ปรับเปล่ียนอุปกรณ์ไฟฟ้า 
 
 

                                
                           ( นายอิทธิพัทธ์   ธีระวรรณสาร ) 

         ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 
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  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายในของโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 
 
ณ วันที่ 30 กันยายน ของทุกปี   

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและโรงเรียน ให้
ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

สำนัก/กลุ่ม/หน่วย/งาน  
1. นำแบบ ปค. 5 ( ของปีท่ีแล้ว ) มาติดตามผลการดำเนินงานว่าได้ดำเนินการตามแผนการ

ปรับปรุงหรือไม่  ผลเป็นอย่างไร  แล้วสรุปลงในแบบติดตาม ปค. 5   
2. นำกิจกรรม/งานในระดับหน่วยงานย่อยมาวิเคราะห์หาความเส่ียงตามแบบประเมิน การ

ควบคุมภายในด้วยตนเอง ( แบบ CSA ) 
3. เมื่อดำเนินการตามข้อ 1-2 เรียบร้อยแล้ว ให้นำกิจกรรม/งาน ท่ีผลการดำเนินงานยังไม่ลด

ความเส่ียงลงตามข้อ 1 และกิจกรรม/งานท่ีเป็นความเส่ียงท่ีพบใหม่ตามข้อ 2 มาหหามาตรการ/แนว
ทางการปรับปรุงแล้วกำหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาท่ีดำเนินการเสร็จ แล้วสรุปลงใน แบบ ปค. 5 

4. จัดส่งแบบ ปค. 5 และแบบติดตาม ปค. 5 ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน 
ระดับโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. นำแบบ ปค.5 (ของปีท่ีแล้ว) มาติดตามผลการดำเนินงานว่าได้ดำเนินการตามแผนการ

ปรับปรุงหรือไม่  ผลเป็นอย่างไร  แล้วสรุปลงในแบบติดตาม ปค.5   

3. ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (5 องค์ประกอบ) ในระดับหน่วยงาน แล้ว

สรุปลงในแบบ ปค. 4  

4. เมื่อดำเนินการตามข้อ 1-3 เรียบร้อยแล้ว ให้นำกิจกรรม/งานท่ีผลการดำเนินงานยังไม่ลด

ความเส่ียงลงตามข้อ 2 และกิจกรรม/งานท่ีเป็นความเส่ียงท่ีพบใหม่ตามข้อ 3 และแบบ ปค.5 ของ

กลุ่ม/งาน ท่ีส่งมาให้หน่วยงานโดยให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณา คัดเลือกกิจกรรม/งานท่ีเป็น

ความเส่ียงในระดับหน่วยงาน แล้วสรุปลงในแบบ ปค. 5  

5. นำรายละเอียดของกิจกรรม/งานท่ีปรากฏในแบบ ปค.5  มาใส่ในแบบ ปค.1   

6. ระดับ สพท.  ให้ดำเนินการสรุปความเส่ียงของสถานศึกษาในสังกัดลงในแบบ ปค.๑ และ

ระดับ สพฐ. ให้ดำเนินการสรุปความเส่ียงของ สพท. ลงในแบบ ปค.1   

7. ส่งร่างรายงานแบบ ปค. 1 แบบ ปค. 4 แบบ ปค. 5 และแบบติดตาม ปค. 5 ให้

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในของ สพฐ. หรือ สพท. สอบทานร่างรายงานดังกล่าว แล้ว

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในสรุปผลการสอบทานลงในแบบ ปค.6 
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 8.  เมื่อผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในสอบทานเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นำแบบรายงาน 

ดังกล่าวเสนอเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาพิจารณาลงนาม  

9. ระดับโรงเรียนจัดส่งแบบ ปค. 1 แบบ ปค.4 แบบ ปค.5 แบบติดตาม ปค.5  ให้ สพท. 

ภายในวันท่ี 31 ตุลาคม ของทุกปี  

10. ระดับ สพท. จัดส่งแบบ ปค. 1 แบบ ปค.4 แบบ ปค.5 แบบติดตำม ปค.5 และแบบ ปค.

6 ให้ สพฐ. ภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายนของทุกปี  

11. ระดับ สพฐ. จัดส่งแบบ ปค. 1 แบบ ปค.4 แบบ ปค.5 แบบติดตาม ปค.5 และแบบ ปค.

6   ให้ รมว.ศธ. และ สป.ศธ. ภายในวันท่ี ๓๐ ธันวาคมของทุกปี   
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สรุปแบบรายงานการควบคุมภายใน 
สพฐ./สพท./โรงเรียน สำนัก/กลุ่ม/หน่วย/งาน 

แบบรายงานที่ส่งให้ผู้กำกับดูแล  
1. แบบ ปค.1  
2. แบบ ปค.4  
3. แบบ ปค.5  
4. แบบติดตาม ปค.5  
5. แบบ ปค.6 (ส่งเฉพาะ สพท.)  
แบบรายงานที่เก็บไว้ที่หน่วยงาน  
แบบประเมิน 5 องค์ประกอบ  

แบบรายงานที่ส่งให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  
1. แบบ ปค.5  
2. แบบติดตาม ปค.5 
แบบรายงานที่เก็บไว้ที่หน่วยงาน  
แบบ CSA 
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 ปฏิทินการดำเนินงานระบบการควบคุมภายใน 

 

 

 

วัน / เดือน / ปี กิจกรรม หมายเหตุ 
ต้ังแต่ 1 ตุลาคม - แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ภายใน 31 ตุลาคม - แจ้งให้ทุกงานดําเนินการจัดทําแบบติดตาม ปค.๕ แบบ CSA และ

แบบ ปค.5 
 

ตุลาคม - ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาจัดทําแบบติดตาม ปค.๕ แบบ 
ปค.๔ แบบ ปค.๕ และแบบ ปค.๑ 

 

ตุลาคม - แต่ละกลุ่มงาน ประเมินผลการดำเนินงานควบคุมภายในและ 
สรุปผลการประเมิน 

 

ระหว่างปีการศึกษา - จัดส่งรายงานการควบคุมภายในให้ สพป..  
- ติดตามทบทวนแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ตามความเหมาะสม 

 


