
ซ่ือหน่วยงาน ะ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

แบบประเมินความเสี่ยงภารกิจเพ่ือการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินการส้ินสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารก ิจ ว ัตถ ุป ระสงค ์
ป ระเภท  08.1.

ความเส ี่ยง
บ ีจจ ัยเส ี่ยง การควบค ุม  

ท ี่ม ีอย ู่

ความเส ี่ยง 

ท ี่เหล ืออย ู่
ผลกระทบ

ค ่าคะแนน  

ผลกระทบ

ค ่าค ะแนน  

โอกาส

ค ่า/ระด ับ 

ความเสี่ยง

ว ิธ ีการตอบสนองความ 

เสี่ยง0 8 ภายใบ ภายนอก

๑. การควบค ุม  

ภายใน

๑. ปฏ ิบ ้ต ิตาม 

กฎหมายและ 

ระเบ ียบข ้อบ ังค ับท ี่ 

เท ี่ยวข้อง 

๒. ให ้เป ็น1โปตาม. 

หล ักเกณฑ ์ 

กระท รวงการคล ัง  

๓. จ ัดทำรายงาน  

การควบค ุมภายใน  

ของ สป.

/ ๑. การจ ัดวาง 

ระบ บ ก ารค วบ  คุม 

ภายในของหบ ่วย- 

งาบไม ่ฟ ้นไปตาม 

หล ักเกณ ฑ ์ๆ และ 

ข ั้นตอนท ี่หน ่วยงาน 

ต ้นล ังก ัดกำหนด 

เท ่าท ี่ควร

๒. ไม ่ไต ้ประช ุม 

ปฏ ิบ ัต ิการเท ี่อ  

เส ร ิมสร ้างความร ู้ 

ความเข ้าใจเท ี่ยว 

ก ับการควบค ุม  

ภายใน

๓. บ ุคลากรบาง 

กล ุ่มไม ่เพ ียง พอต ่อ 

การปฏ ิบ ัต ิ งาน 

ตามโครง สร้างท ี่ 

เปล ี่ยน- แปลง ทำ 

ให ้การปฏ ิบ ัต ิงาน  

ซํ้า ข ้อนในเวลา 

เด ียวก ันหลาย 

ภารก ิจ

-ไม ่มแผน 

การควบ  

ค ุมภายใน 

-ไม ่ม ีการ 

ป ระช ุม  

เสร ิมสร ้าง 

ค วาม ร ู้ 

ความ 

เข้าใจ

-ไมใต้ 

ร ับท ราบ  

แนวปฏ ิบ ัต ิ 

จาก สป.

ท ุกป ี เนอง 

จากว ิธการ 

รายงานผลม ี 

การเปล ี่ยน  

แปลง

๑. แจ ้งแนวฏ ิบ ัต ิ 

ตามหน ังส ี่อ  สป. ที่ 

ศธ ๐ ๒ ๐ ๑ .๕/

๑๒(^๐๑ ใ.

ตค.๒ ๕ ๖ ๔ ให ้ 

บ ุคลากรใบ 

หน ่วยงานทราบ 

๒. แต ่ล ะกล ุ่ม / 

ห น ่วยส ำรวจภาระ 

งาน ตามกฎหมาย 

ท ี่จ ัดต ั้งหน ่วยงาน 

ของร ัฐ ห ร ือภารก ิจ  

ตามแผนการ 

ดำเน ินงานหร ือ  

ภ ารก ิจอ ื่น  ๆ ที่ 

สำค ัญ ของหน ่วย- 

งาบ/โครงการ1 หร ือ 

คำล ังมอบหมาย 

งาบของหน ่วยงาน 

๓. แต ่ล ะกล ุ่ม / 

หน ่วยว ิเค ราะห ์ห า 

ความเส ี่ยง ตาม 

กฎหมายท ี่จ ัดต ั้ง 

หน ่วยงานของร ัฐ  

ห ร ือภารก ิจตาม  

แผนการดำเน ินงาน 

ห ร ือภ ารก ิจอ ื่น  ๆ

๑. ไมใต ้ 

ป ระช ุมปฏ ิบ ัต ิ- 

การเพ ื่อ เสร ิม  

สร ้างความร ู้ 

ความเข ้าใจ 

เท ี่ยวก ับการ 

ควบค ุมภายใน 

ทำให ้เจ ้าหน ้าท ี่ท ี่ 

ร ับม ีดขอบและ 

คณ ะทำงานจ ัด  

วางระบบการ 

ควบค ุมภายใน 

ของหน ่วยงาน 

ไม ่เป ็นไปตาม 

หลักเกณฑ์ท ี่ 

กำหนด 

๒. บ ุคลากร 

บางกล ุ่มใน 

หน ่วยงานไม ่ 

เพ ียงพอต ่อการ 

ปฏ ิบ ัต ิงาบตาม 

โครงสร้างท ี่ 

เปล ี่ยนแปลง ทำ 

ให ้ม ีการ 

ปฏ ิบ ัต ิงาน  

เร ่งด ่วนและ 

ซ ํ้าข ้อบในเวลา

ไม ่เป ็นไปตาม 

หล ักเกณฑ ์ 

และข ั้นตอนท ี่ 

ก ระท รวงการ 

คล ังกำหนด 

เท ่าท ี่ควร

๒ ๑ ๒ จ ัดทำโครงการประช ุม 

ปฏ ิบ ัต ิการเสร ิมสร ้าง 

ความรู้ความเข ้าใจ 

เท ี่ยวก ับการควบค ุม 

ภายใน



ภารก ิจ ว ัตอ ุป ระสงค ์
ประเภท  0 ฌ .

ความฟ ยง
ป ีจจ ัยเส ียง การควบศ ุม  

ท ี่ม ีอย ู่

ความเท ี่ยง 

ท ี่เหล ืออย ู่
ผลกระทบ

ค ่าคะแนน  

ผลกระทบ

ค ่าคะแนน  

โอกาส

ค ่า/ระด ับ  

ความเที่ยง

ว ิธ ีการตอบสนองความ 

เที่ยง0 8 0 ภายใน ภายนอก

ท ี่สำค ัญของ 

หน ่วยงาน  /  

โครงการ หร ือ  

คำท ี่งมอบหมาย 

งานของหน ่วยงาน 

๔. แต่งตั้ง ผอ,แต่ 

ล ะกล ุ่ม /หน ่วย เป ็น  

คณ ะก รรม ก าร/ 

คณ ะทำงาน เพื่อ 

กำหนดร ับผ ิดขอบ 

ความเท ี่ยง และ 

ว ิเค ราะห ์ห าความ  

เที่ยง ตามภาระ 

งานท ี่กำหนดของ 

แต ่ละกล ุ่ม /หน ่วย  

๔. แต ่ละกล ุ่ม / 

หน ่วยป ระเม ินอ งค ์ 

ป ระกอบของการ 

ควบค ุมภายใน 

ภายในกล ุ่ม /หน ่วย 

ตามภาระงานท ี่ 

กฎหมายจ ัดต ั้ง 

ห ร ือภารก ิจตาม  

แผนการดำเน ินงาน 

ห ร ือภ ารก ิจอ ื่น  ๆ 

ท ี่สำค ัญของ 

ห น ่วยงาบ/ 

โครงการ หร ือ  

คำท ี่'งมอบหมาย 

งานของหน ่วยงาน 

๖. ให ้แต ่ละกล ุ่ม / 

หน ่วย  ส ืกษ าเร ืยนร ู้

เด ียว ก ับหลาย 

ภารก ิจ  การ 

จ ัดส ่งรายงาน 

การควบค ุม  

ภายในให ้ สป 

ต ้องร ีบ เร ่ง 

อาจจะไม ่เป ็น  ไป 

ตามข ั้นตอนของ 

หล ักเกณ ฑ ์ๆ ท่ี 

กำหนด



4
ภารก ิจ ว ัตถ ุป ระสงค ์

ป ระเภท  0 8 1
ความเส ียง

ป ีจจ ัยเส ียง การควบค ุม  

ท ี่ม ีอย ู่

ความเส ียง 

ท ี่เหลออยู่
ผลกระทบ

ค ่าค ะแนน  

ผลกระทบ

ค ่าคะแนน 

โอกาส

ค ่า/ระด ับ  

ความเส ียง

ว ิธ ีการตอบสนองความ 

เสียง0 8 ภายใน ภายนอก

การควบค ุมภายใบ 

ด ้วยตนเอง ตาม 

หล ักเกณฑ ์ว ่าด ้วย 

มาตรฐานและหล ัก  

เกณฑ์’ปฐบ ้ต ิก าร 

ควบค ุมภายใบ 

สำหร ับหน ่วยงาบ 

ของรัฐ พ.ศ.

๒ ๕๖® อาจจะทำ 

ให ้ความเข ้าใจ 

คลาดเคล ื่อนไม ่ 

ตรงก ับ ตาม 

หน ังส ือ

กระทรวงการคล ัง 

ด ่วนมาก ที่ กค 

๐๔ ๐๙/'ว.®๐ ๔  ลง 

ว ันท ี่ ๕ ต ุลาคม 

๒๔๖®

๗. เสนอรายงาบ 

การควบค ุมภายใน  

ให ้ศธจ.ทราบและ 

พ ิจารณ าลงนาม 

โดยผ ่านการสอบ 

ทานรายงาบจาก 

ผอ.หน ่วย 

ตรวจสอบ

๘. หน ่วยงาน 

รายงานการ 

ควบค ุมภายในให ้ 

สป.ทราบ และ 

รายงาบผ ่าน ระบบ  

ตามระยะเวลาท ี่



ภารก ิจ ว ัตถ ุป ระสงค ์
ป ระเภท  0 8 1

ความเส ียง
บ ิจจ ัยเส ียง การควบค ุม  

ท ี่ม ีอย ู่

ความเส ียง 

ท ี่เหล ืออย ู่
ผลกระทบ

ค ่าคะแนน  

ผลกระทบ

ค ่าคะแนน 

โอกาส

ค ่า/ระด ับ  

ความเสียง

ว ิธ ีการตอบสนองความ 

เสียง0 8 0 ภายใน ภายนอก

กำหนด

๒. การย ืม เง ิน  

ทุกงบราย'จ่าเย 

ของ ศธจ.บศร 

ศ ร ีธ รรม ราช

๑. เพ ื่อให ้ถ ูกต ้อา 

ต าม ระ เป ียบ ก ระ  

ทรวงการคล ังพ ื่ 

กำหนด

๒. เพ ื่อให ้ท ัน 

เวลา

๓. เพ ื่อให ้เป ็นไป 

ตามว ัตถ ุป ระสงค ์ 

ของการปฏ ิบ ้ต ิงาน

/ ๑. การวางฎ ีกาเบ ิก  

จ ่ายเง ินย ืมไม ่ท ัน 

ตามพ ื่ผ ู้ย ืมต ้องการ 

๒. ผ ู้ย ืมส ่งเอกสาร 

การย ืมเง ินไม ่ 

ถ ูกต ้องไม ่ครบ ถ ้วน 

ตามพ ื่กำหนด 

๓. การส ่งใช ้เง ินย ืม 

ไม ่เป ็นไปตามท ี่ 

ระเป ียบกำห นด  

๔. ผ ู้ย ืมส ่งเอกสาร 

หล ักฐานการจ ่ายไม ่ 

เป ็นไปตามระยะ 

เวลาท ี่กำหนด

๑.ผู้ย ืม 

ขาดความ 

ตระหน ัก  

ในการ 

ปฏ ิป ัต ้ 

ตาม

ระเป ียบท ี่ 

กำหนด 

๒.ผู้ย ืมไม่ 

ปฎ ิบ ้ต ิ 

ตามแนว 

ทางที่ 

หน ่วยงาน 

กำหนด 

๓. ผู้ย ืมไม่ 

แนบ 

เอกสาร 

ไนการย ืม  

เง ินตามท ี่ 

กำหนด 

จะต ้องม ี 

การต ิด 

ตามทวง 

ลามส่งผล 

ให ้ส ีย 

เวลาใน 

การ 

ปฎ ิบ ้ต  

งานของ 

เจ ้าหน ้าท ี่ 

เง ินย ืม

๑. ม ีการปฏ ิน ัต ิ 

ต ามระเบ ียบว ่าด ้วย  

การเบ ิกจ ่ายเง ินย ืม  

ท ี่เก ียวข ้อง 

๒. กำห นดระยะ 

เวลาในการส ่ง 

เอกสารเพ ื่อย ืมเง ิน  

ตามระบบ  

๓. เจ ้าหน ้าท ี่ผ ู้ 

ปฎ ิบ ้ต ิต รวจสอบ 

ความถ ูกต ้องของ 

เอกสารตามท ี่ 

ระเป ียบกำหนด 

พ ร ้อมนำเสนอ ผู้มี 

อำนาจเพ ื่อการ 

อบ ุม ้ต ิ

๔. ให ้คำแนะนำแก ่ 

ผ ู้ย ืมเง ินเพ ื่อ 

ดำเน ินการแยก 

ประเภท รายจ ่าย ให ้ 

ถ ูกต้อง

๔ ม ีการกำก ับ  

ต ิดตามและเร ่งร ัด  

การส ่งไข ้เง ินย ืมให ้ 

เป ็นไปตามระเบ ียบ 

กระท รวง การคล ัง 

กำหนด โดยการ 

จ ัดทำเป ็นหน ังส ือ 

และเร ่งร ัดด ้วย  

วาจา และท ี่ป!ระข ุม

๑. ผ ู้ย ืมม ีค วามร ู้ 

ความเข ้าใจใน  

ระเบ ียบ ว ่าด ้วย  

การเบ ิกจ ่ายเง ิน  

ย ืมไม ่ข ัดเจน 

๒. ผ ู้ย ืมขาด 

ความตระหน ัก ใบ  

การปฎ ิบ ิต ิตาม 

ระเบ ียบท ี่ 

กำหนด

๓. ผ ู้ย ืมไม ่ปฏ ิบ ้ต ิ 

ตามแนวทางท ี่ 

หน ่วยงาน  

กำหนด

๔. ผ ู้ย ืมไม ่แนบ 

เอกสารใบการ 

ย ืมเง ินตามท ี่ 

กำหนด จะต ้องม ี 

การต ิดตามทวง 

ถาม ส ่งผลให ้ 

เส ียเวลาในการ 

ปฏ ิบ ้ต ิงานของ 

เจ ้าหน ้าท ี่เง ินย ืม

การควบค ุมท ี่ 

ปฐบ ้ต ิอย ู่ 

สามารถลด 

ความเส ียงได ้ 

ใน ระด ับหน ึ๋ง  

แต ่ย ังใม ่ด ิท ี่ส ุด 

จ ึงจะย ังม ี 

ความควบค ุม  

ต่อไป

๒ ๒ ๔ ๑. เน ้นย ํ้าค'วามรู้ความ 

เข ้าใจในการปฎ ิบ ํต ิตาม 

ระเบ ียบว ่าด ้วยการเบ ิก  

จ่ายเงินยืมโดยการจัดทำ 

ค ู่ม ือ /แนวปฎ ิบ ิต ิในการ 

เบ ิกจ ่ายเง ินย ืม 

๒. สร ้างความตระหน ัก  

ให ้บ ุคลากรในล ังก ัดได ้ 

ตระหน ักก ีงการปฏ ิบ ้ต ิ 

ตามระเบ ียบว ่าด ้วยการ 

เบ ิกจ ่ายเง ินย ืมตามท ี่ 

กำหนด

๓. กำก ับต ิดตามให ้ 

บ ุคลากรในล ังก ัดปฎน ัต ิ 

ตามแนวทางท ี่ 

หน ่วยงานกำหนด



ภารก ิจ ว ัดอ ุป ระสงค ์
ป ระเภท  0 8 ).

ความเส ์ยง
ป ็จจ ัยเส ียง การควบค ุม  

ท ี่ม ีอย ู่

ความเส ียง 

ท ี่เหล ืออย ู่
ผลกระทบ

ค ่าค ะแนน  

ผลกระทบ

ค ่าคะแนน 

โอกาส

ค ่า/ระด ับ  

ความเส ียง

ว ิธ ีการตอบสนองความ 

เสียง0 ?! 0 ภายใน ภายนอก

๓. การ 

ให ้บ ร ิก าร 

ยานพ าหนะ

๑. บ ร ิก าร อำนวย 

ความสะดวก และ 

บ ร ิก ารงาน  

ยานพาหนะในการ 

ปฎิบ้ติ-งาน'ให้กับ 

ช ้าราขการและ 

ล ูกจ ้างท ุกระด ับใบ 

ศธจ.นศ.

๒. เพ ื่อควบค ุม 

การใช ้รกยนด ์ 

ราชการให ้ถ ูกต ้อง 

ตามระเป ียบพ ื่ 

กำหนด

/ พน ักงาบข ับรถม ีไม ่ 

เพ ียงพอก ับจำนวน 

รถราชการพ ื่ม ีอย ู่ 

เน ื่องจากม ี 

พน ักงานข ับ รถจ ้าง 

เหมาบร ิการ ๑  คน 

ม ีรถ ราขการ ๓ ด ับ

พน ักงาน 

ข ับรถม ีไม ่ 

เพ ียงพอ 

กับ

จำนวนรถ  

ราชการพ ื่ 

ม ีอย ู่

๑. มีการจัดทำ 

ระเบ ียบหล ักเกณ ฑ ์ 

ข ั้นตอนการขอ 

อน ุญาตใช ้รถ 

ราขการ ม ีการ 

บ ันพ ื่กช ้อย ูลการใช ้ 

รถราชการตาม  

แบบฟอร ์มพ ื่ 

กำหนด

๒. บำร ุงร ักษาตาม 

กำหนดเวลา ตาม 

เหต ุการณ ์(ไม ่ปกต ิ) 

และระยะทาง! 

(ปกติ) โดยการ 

จ ัดทำทะเบ ียน 

ป ระว ัต ิการซ ่อม  

บำร ุงร ักษารถ 

ราชการและ 

ระยะท าง เพื่อ 

ควบค ุมการใช ้รถ  

ราชการ

๑ .พน ักงานข ับรถ 

ม ีไม ่เพ ียงพอก ัป 

จำนวนรถ  

ราชการท ี่ม ีอย ู่ 

๒. ม ีพน ักงานข ับ  

รถจ ้างเหมา 

บ ร ิก าร  ๑  คน 

และรถราชการ 

ม ี ๓ ด ัน

การควบค ุมท ี่ม ี 

อย ู่สามารถลด 

ความเส ียงให ้ 

อย ู่ในระด ับท ี่ 

ยอมร ับไต ้ 

สามารถลด 

ความเส ียงไต ้ 

ระด ับหน ื่ง  แต่ 

ย ังไม่เพ ียงพอ

๒ ๑ ๒ -ม ีการมอบหมายงานท ี่ 

ช ัดเจน

๔. การจัดต ั้ง. 

จ ัด ส รร และ 

รายงานผลการ 

ใช ้จ ่าย 

งบ ป ระม าณ  

ของ ดธจ.นคร 

ศ ร ีธ รรม ราข

๑. จ ัดทำแผนการ 

ใช ้จ ่ายงบประมาณ  

ของหน ่วยงาน 

๒. เสนอขอ 

งบป ระมาณ ให ้ 

สอดคล ้อง และ 

เหมาะสม ตาม 

ภารก ิจความจำ 

เป ็นของหน ่วยงาน 

๓. ต ิดตามการใช ้! 

จ ่ายงบป ระมาณ ให ้

/ ไม ่สามารถขอ 

งบป ระมาณ  

(เพ ื่มเต ิม) กรณ ีพ ื่ 

งบประมาณ ไม ่ 

เพ ียงพอ ได ้ท ับต ่อ 

ภ ารก ิจความจำเป ็น  

พ ื่ต ้องใช ้

การค ุมงบ 

ป ระมาณ  

ไม ่ครอบ 

คล ุมครบ- 

กวนตามที 

หน ่วยงาน 

ต ้นส ังก ัด/ 

หน ่วยงาน 

อ ื่น  ๆ 

จ ัดสรรมา 

ให ้

การจ ัดทำทะเบ ียน  

ค ุมการจ ัดสรร

การค ุม  

งบป ระม าณ  

ไม ่ค รอบคล ุม  

ค รบ ถ ้วน  ตามที่ 

หน ่วยงานต ้น  

ส ังก ัด /หน ่วยงาน 

อ ื่น  ๆ จ ัดสรรมา 

ให ้

๒ ๑ ๒ ๑. งบประมาณท ี่ 

หน ่วยงานต ้นส ังก ัด/ 

หน ่วยงานอ ื่น  ๆ จ ัดสรร 

มาให ้ท ุกรายงาบ ให้[ลง 

ร ับแจ ้งกล ุ่มนโยบายและ 

แผน

๒. การขออน ุม ี?ใช ้งบ 

ป ระมาณ  ต้องเสนอเร ื่อง 

ผ ่านกล ุ่มนโยบายและ 

แผน

๓. จ ัดทำทะเบ ียนค ุม



ภารก ิจ ว ัตถ ุป ระสงค ์
ป ระเภท  0 8 1

ความเท ียง
ป้จจ ัยเท ียง การควบค ุม  

ท ีม ีอย ู่

ความเทียง 

ท ีเหล ืออยู่
ผลกระทบ

ค ่าคะแนน  

ผลกระทบ

ค ่าคะแนน  

โอกาส

ค ่า/ระด ับ 

ความเทียง

ว ิธ ีการตอบสนองความ 

เทียง0 8 ภายใน ภายนอก

เป ็นไปตามว ัตค ุ- 

ป ระส งค ์ เป ้าหมาย 

ท ีกำหนด 

๔. รายงาบผลการ 

ใซ ัจ ่ายงบประมาณ  

ให ้หน ่วยงานต ้น  

ส ังก ัด ทราบ

การใช ้จ ่ายงบประมาณ  

ให ้เป ็นป ้จจ ุบ ัน  

๔.จ ัดเตร ียมรายละเอ ียด 

เสนอของบประมาณ  

รายการท ีคาดว ่า 

งบประมาณ จะไม ่ 

เพ ียงพอไปยังต ้นสังก ัด

๔. ท ุนการ 

สกษา

พ ระราซ ท าน  

ช ่วยเหล ือ 

น ัก เร ียนท ี 

ป ระสบ เห ต ุ 

อ ุทกภ ัยในพ ื้นท ี 

ภาคใต ้ (จ.บศ.)

๑. ส ่งเสร ิม  สน ับ 

สน ุน  น ัก เร ียบ  

น ักสกษ าท ีป ระสบ  

เหต ุอ ุทกภ ัยใน 

ภาคใต ้ 

๒. ช ่วยเหล ือ 

น ัก เร ียน  นักสกไ!เา 

เป ็นค ่าใช ้จ ่ายใน 

การสกษา ค ่าครอง 

ช ้พ ค ่าหอพ ัก ค่า 

อ ุป ก รณ ์ก ารเร ียน  

ของน ัก เร ียน  

น ักสกษา ทีใด้รีบ. 

ท ุนการสกษา 

พ ระราชท าน  

ช ่วย เหล ือน ัก เร ียน  

ท ีป ระสบ เห ต ุ 

อ ุทกภ ัย (จ ังหว ัด 

นครศ ร ีธ รรม ราขท ี 

ป ระสบอ ุท กภ ัย )

/ ๑. ผ ู้ร ับท ุนบางราย 

ไม ่สานารกเร ียนต ่อ  

จนจบข ั้นส ูงส ุดได ้ 

๒. ผ ู้ร ับท ุนบางราย 

ใช ้จ ่ายเง ินท ุบไม ่ 

เป ็นไปตาม 

หล ักเกณฑ ์และ 

เงอ'น'โขทีกำหนด

จัดทำ 

ทะเบ ียน  

ค ุมผ ู้ได ้ร ับ 

ท ุนและ 

ต ิดตาม 

ผลการ 

เร ียน 

อย ่างน ้อย 

ป ็ล ะ  ๑ 

ครั้ง

ให้ทาง; 

โรงเร ียน 

ควบค ุมด ูแล 

น ัก เร ียน  

น ักสกษาให ้ 

ม ีการใช ้ 

จ ่ายเง ิน 

เป ็นไปตาม 

หลักเกณฑ ์ท ี 

กำหนด

๑. จ ัดทำทะเบ ียน 

ค ุมผ ู้ได ้ร ับท ุนและ 

ต ิดตาม ผลการ 

เร ียนอย ่างน ้อย ป ี 

ละ ๑  ครั้ง 

๒. ให ้ทางโรงเร ียน 

ควบค ุมด ูแล 

น ัก เร ียน  น ักสกษา 

ให ้ม ีการใช ้จ ่ายเง ิน  

เป ็นไปตาม 

หลักเกณฑ ์ท ี 

กำหนด

๑. เศรษฐก ิจของ 

ครอบคร ัว  

๒. ความไม ่ 

เช ้าใจทางด ้าน 

การสกษาใน 

รายว ิขาท ีผ ู้ร ับ  

ท ุนถน ัด

๑. น ักเร ียบท ุน  

หางานทำ 

ระห ว ่าง เร ียบ  

๒. ความใม ่ 

พร ้อมทางด ้าน  

สต ิป ้ญญา

๒ ๒ ๔ ๑. ประสานส ่าน ักงาน 

เหล ่ากาขาดจังหวัด 

นครค่!ธร5มราชเพื่อขอ 

สน ับสน ุนถ ุงย ังช ้พให ้ก ับ 

น ักเร ียนท ุน

๒. ประสานหน ่วยงานท ี 

เก ียวช ้องเพ ื่อร ่วมท ุรณา 

การในการออกต ิดตาม 

เย ียมบ ้านน ักเร ียนท ุน 

เช่น เหล ่ากาขาดย ังหวัด 

หน ่วยงานทางการสกษา 

ทีเกียวช้อง พมจ. กคน. 

๓. ให ้เช ้าสกษาหลักส ูตร 

การจ ัดการสกษาแบบ 

เร ียนรวม ขั้งทำให้เด ็กม ี 

พ ัฒนาการด ีข ั้น



ภารก ิจ ว ัตถ ุป ระสงค ์
ป ระเภท  0 8 1

ความเท ี่ยง
ป ีจจ ัยเท ี่ยง การควบค ุม  

ท ี่ม ีอย ู่

ความเท ี่ยง 

ท ี่เหล ืออย ู่
ผลกระทบ

ค ่าคะแนน  

ผลกระทบ

ค ่าคะแนน 

โอกาส

ค ่า/ระด ัช  

ความเที่ยง

ว ิธ ีการตอบสนองความ 

เที่ยง0 8 0 ภายใน ภายบอก

๖ .หน ่วยงาบท ี่ 

ทำหน ้าท ี่ 

เลขาบ ุการ มี 

การดำเน ินการ 

ป ระข ุม แ บ บ ม ี 

ข ั้นตอนเร ียง 

ลำด ับ ระเบ ียบ  

วา ระก าร  

ป ระข ุม ก ่อ น  

หล ังอย ่างม ีเหต ุ 

ม ีผล สร ุปมต ิท ี่ 

ป ระข ุม แล ะจ ัด  

ทำรายงานการ 

ประข ุมได ้อย ่าง 

ค รบ ถ ้วน  ถูก; 

ต้อง จ ัด ุเจน  

การจ ัดป ระข ุม  

มต ิของท ี่ 

ประข ุมสามารถ 

นำ'ไปปฏ ิบ ัต ิให ้ 

เก ิดผล

-การดำเน ินการ 

ป ระข ุม แบ บ ม ี 

ข ั้นตอน  เร ียงลำด ับ 

ระ เบ ีย บ วาระก าร  

ป ระข ุมก ่อนหล ัง  

อย ่างม ีเหต ุม ีผล 

สร ุปมต ิท ี่ป ระข ุม  

และจ ัดทำรายงาน 

การประข ุมได ้อย ่าง 

ค รบถ ้วน  ถ ูกต ้อง 

จ ัด เจน  การจ ัด  

ประข ุมมต ิของท ี่ 

ป ระข ุมสามารถ  

นำไปปฏ ิบ ัต ิให ้ 

เก ิดผล

การดำเน ินการ 

ป ระข ุมท ี่ก ระข ั้นช ิด  

ม ีเร ิอ งด ่วนและ 

จำเป ็น  ทำให ้การ 

ประข ุมไม ่เป ็นไปตาม 

ปฏ ิท ินท ี่กำหนดไว ้

มติ กศจ. 

ม ีความ 

ล่าช้า

หน ่วยงาน 

เลขาบ ุการต ้อง 

วางแผน 

ก ระบ วน การ 

ทำงาน ให ้ละเอยด 

รอบคอบ  และ 

ดำเน ินการให ้ 

ท ันเวลา

การปฏ ิบ ีต ิตาม 

มต ิ กศจ. ม ีความ  

ล่าช้า

การปฏ ิ'น ิต ิตาม 

มต ิ กศจ. เกิด 

ความล ่าช ้า

๑ ๒ ๒ ก่าก ่บ ต ิดตาม และ 

ตรวจสอบการ 

บร ิหารงานบ ุคคลของ 

ช ้าราขการคร ูและ 

บ ุคลากรทางการที่ก'ษา

๗.การป ร ับป ร ุง  

หล ักเกณ ฑ ์และ 

ว ิธ ีก ารด ้านการ 

บ ร ิห ารงาน  

บ ุคคล เข ่น 

หล ักเกณ ฑ ์และ 

ว ิธ ีก ารย ้าย  

ผ ู้บ ร ิห าร 

สถานท ี่กษา 

หล ักเกณ ฑ ์และ 

ว ิธ ีก าร เงื่อนไข

ระเบ ียบหล ัก เกณ ฑ ์ 

ม ีก ารป ร ับป ร ุงอย ่าง  

ต ่อเม ีอง

มต ิ กศ'จ. 

ม ีความ 

ลำช้า

ที่ก'ษ'าระเบียบ 

หล ักเกณฑ ์ จัดทำ 

ส ร ุป ระเบ ียบ  

หล ักเกณฑ ์ ไว ้เป ็น  

ค ู่ม ีอในการ 

ปฏ ิบ ้ตงาบ

การปฏ ิบ ัต ิตาม 

มต ิ กสจ. ม ีความ  

ล่าช ้า

มต ิ กคจ. มี 

ความล ่าช ้า

๑ ๒ ๒ กำก ับ ต ิดตาม และ 

ตรวจสอบการ 

บริหารงานบ ุคคลข®ง 

ช ้าราชการคร ูและ 

บ ุคลากรทางการท ี่กษา



ภารก ิจ ว ัตถ ุป ระสงค ์
ป ระเภท  0 8 1

ความเส ียง
บ ีจจ ัยเส ียง การควบค ุม  

ท ีม ีอย ู่

ความเส ียง 

ท ีเหล ืออย ู่
ผลกระทบ

ค ่าคะแนน  

ผลกระทบ

ค ่าคะแนน 

โอกาส

ค ่า/ระด ับ  

ความเสียง

ว ิธ ีการตอบสนองความ 

เสียง0 8 ภายใน ภายนอก

การ?เอบ 

แข ่งข ับใน 

ตำแหน ่งคร ู 

ผ ู้ช ่วยหล ัก - 

เกณฑ ์ และ 

ว ิธ ีการโอน 

ย ้ายข ้าราชการ 

คร ูและบ ุคลากร 

ทางการค ํก'ษา 

อย ่างต ่อเนอง 

ทำให้หน่วยงาน 

ท ีทำหน ้าท ี่ 

เลขาบ ุการต ้อง 

ส ืกษา ระเบ ียบ  

หล ักเกณฑ ์ให ้ม ี 

ความช ัด เจน ’ 

ต ้องตอบ 

คำถามให ้ก ับ 

ฝ ่ายเลขาน ุการ 

และท ีป ระช ุม  

ไต ้อย ่างถ ูกต ้อง 

ข ัด เจน เทีอ 

การนำไปส ู่การ 

ม ีมต ิ1ของ,ที 

ป ระช ุม  ต่อไป



ภารก ิจ ว ัตอ ุป ระสงค ์
ป ระเภท  0 ผ .

ความเท ี่ยง
ป้จจ ัยเท ี่ยง การควบค ุม  

ท ีมอย ู่

ความเท ี่ยง 

ท ี่เหล ืออย ู่
ผลกระทบ

ค ่าคะแนน  

ผลกระทบ

ค ่าคะแนน 

โอกาส

ค ่า/ระด ับ  

ความเที่ยง

ว ิธ ีการตอบสนองความ 

เท่ียง0 ?! 0 ภายใน ภายนอก

๘. โครงการ 

การตรวจ  

ต ิดตาม และ 

ป ระเม ินผล การ 

ดำเน ินงานตาม 

นโยบายและ: 

ย ุทธศาสตร ์ 

ป ระจ ำป ี 

งบป ระม าณ  

๒๕ ๖๔  ศธจ.

นศ.

๑. เพ ื่อสน ับสน ุน 

การตรวจต ิดตาม1 

ประเม ินผลการ 

ดำเน ินงาบตาม 

นโยบายและ 

ย ุทธศาสตร์ของ 

ผ ู้ต รวจราชการ 

กระทรวง?!กษา 

ธ ิการ สำน ักงาน 

?{กษาธีการภาค ๕ 

และผ ู้พ ื่เกยวข ้อง 

ท ั้งการตรวจ 

ราชการแบบกรณ ี 

ปกต ิ แบบชุ)รณาเ 

การ และแบบกรณ ี 

พ ิเศษ

๒. เพ ื่อตรวจ 

ต ิดตามประเม ินผล 

การดำเน ินงาบตาม 

นโยบายและ 

ย ุทธศาสตร์ของ 

กระทรวง?!กษาธ ิก 

ารและช ุเรณ าการ 

การทำงานระหว ่าง 

หน ่วยงานการ 

?!กษาในพ ื้นท ี่ 

ร ับผ ิดขอบ 

๓. เพ ื่อประเม ิน 

ผลสํ'มฤทธี้ของ 

หน่วยงานการที่กษา 

ในพ ื้นท ี่ร ับผ ิดชอบ 

การปฎ ิบต ิตาม

/ การป ระส าน  

ข ้อม ูลก ับหน ่วยงาน 

การ ท ี่กษาอาจจะ 

ล ่าข ้า บางครั้ง 

ผ ู้ต รวจราชการแจ ้ง 

ว ัน  เวลา ในการมา 

ตรวจราชการ 

เร ่งด ่วนและกระช ั้น  

ริ๒

การแจ ้งว ัน  

เวลา ในการ 

ตรวจ 

ราชการ 

ก ระช ั้น 1ริเด

๑. ต ิดตามการ 

ดำเน ินงานตาม 

นโยบาย และ 

ย ุทธศาสตร์ของ 

หน ่วยงานการ 

ท ี่กษาในจังหวัด 

๒. ร ับก ารต รวจ - 

ราซการของผ ู้ตรวจ 

ราชการ

๓. พ ัฒ นาค ุณภาพ 

การ?!กษาตาม 

นโยบายและ 

ช ุดเน ้นชอง 

หน ่วยงานต ้นส ํงก ัด

การป ระส าน  

ข ้อม ูลก ับ 

หน ่วยงาน 

การท ี่กษาอาจจะ 

ล่าข ้า

การแจ ้งว ับ  

เวลา ในการ 

ตรวจราชการ 

กระช ั้นซด

๑ ๑ ๑ ประช ุมสร ้างความเข ้าใจ 

เป ็นกรอบท ิศทาง 

เดียวกันใบการจัดทำ 

ข ้อม ูลการตรวจราฃการ 

ของหน่วยงาบ 

การ?!กษา/ผู้ตรวจ 

ราชการ ตรวจราชการ 

ตามกำหนดเวลาท ี่ 

ช ัดเจน



ภารก ิจ ว ัตถ ุป ระสงค ์
ป ระเภท  0 8 1

ความเท ียง
ป ้จจ ัยเท ียง การควบค ุม  

ท ีม ีอย ู่

ความเท ียง 

ท ีเหล ืออย ู่
ผลกระทบ

ค ่าคะแนน  

ผลกระทบ

ค ่าคะแนน 

โอกาส

ค ่า/ระด ับ  

ความเทียง

ว ิธ ีการตอบสนองความ 

เทียง0 8 ภายใน ภายษอก

บโยบายและ 

ย ุทธศาสตร์สำค ัญ

๙. การส ่งเสรม 

การป ้องก ับ  

แก้ไข และ 

ค ุ้มครองความ  

ป ระพ ฤต ิ 

น ัก เร ียบและ 

น ัก  ก ัก  พา

๑. เฝ ืาระว ัง 

สถานการณ ์ป ีญ หา 

ความประพ ฤต ิ 

น ัก เร ียบและ 

น ักค ักษา โดยการ 

ร ับแจ ้งเหต ุจากสาย 

ด ่วน  ๑๕:๗๙ พร ้อม  

ท ั้งดำเน ินการแก ้ไข 

๖. ส ่งเสร ิม  สน ับ- 

สบ ุบ  และ 

ป ระสาบงาบ  

สถานค ักพาและ 

หน ่วยงาบท ี 

เก ียวข ้องในการ 

ป ้องก ับ  แก้ไข 

ป ีญ หาความ 

ป ระพ ฤต ิน ัก เร ีย น  

และน ักค ักพา และ 

ค ุ้มครองส ิทธ ิของ 

น ัก เร ียบและ 

น ักค ักพา

/ ๑. บ ุคลากรท ีม ี 

ค วามร ู้ค วาม  

สามารถใบการ 

ดำเน ินงานและ 

ประสาบไม ่เพ ียงพอ 

๒. การออก 

ปฏ ิบ ้ต ิงานไม ่ 

เป ็นไปตามแผนท ี 

กำหนดไว ้

๑.

บ ุคลากร 

ท ีม ีค วาม ร ู้ 

ความ 

สามารถ 

ไนการ 

ดำเน ิน- 

งานและ 

ป ระส าน  

ไม่เพ ียง- 

พอ

๖. การ 

ออก

ปฎ ิบ ิต ิ -  

งานไม่ 

เจนไป 

ตามแผน 

ท ีกำหนด 

ไว ้

๑. จ ัดต ั้งภ ูนย ์เสมา 

ร ักษ ์ ศธจ.นศ. และ 

แต ่งต ั้งพน ักงาน 

เจ ้าหน ้าท ีส ่งเสร ิม  

ความประพ ฤต ิ 

น ัก เร ียนและ 

น ักค ักษาปฎ ิบ ิต ิ 

หน้าท ีไนเขตพ ื้นท ี 

จ ังหว ัดนครศร ี- 

ธรรมราช  

๖. ป ระข ุม  

กำหนดพ ื้นท ีแ(ยง 

และจ ัดทำแผนการ 

ออกตรวจ ต ิดตาม 

เฝ ืาระว ังป ้ญหก 

ความประพ ฤต ิ 

น ัก เร ียนและ 

น ักค ักษา

๑. ออกตรวจ 

ต ิดตามเฝ ืาระว ัง 

ค วามป ระพ ฤต ิ 

น ัก เร ียนและ 

น ักค ักพา

๑. บ ุคลากร 

ขาดท ักพะและ 

ป ระสบ ก ารณ ์ 

ในการออก 

ตรวจเฝ ืาระว ัง  

ป ้ญ หาความ 

ป ระพ ฤต ิ 

น ัก เร ียนและ 

น ักค ักพา 

1®. ขาดความ 

ร ่วมมอจาก 

หน ่วยงานท ี 

เก ียวข้อง

๑ ๑ ๑ ๑. ประสานงานและ 

บ ูรผ าการก ับหน ่วยงาน  

ท ีเก ียวข ้องและเครีอข ่าย 

ไนการดำเน ินงาน 

1®. จ ัดก ิจกรรมทบทวน 

การปฏ ิบ ิต ิงานตรวจ 

ติดตาม เฝ ืาระว ังป ึญหา 

ความประพฤต ิน ัก เร ียน  

และน ักค ักพา



ภารก ิจ ว ัตถ ุป ระสงค ์
ป ร ะ ๓ ท 0 8 1

ความเส ียง
ป ็จจ ัยเส ียง การควบค ุม  

ท ี่ฝ ็อย ู่

ความเส ียง 

ท ี่เหล ืออย ู่
ผลกระทบ

ค ่าคะแนน  

ผลกระทบ

ค ่าคะแนน 

โอกาส

ค่า/'ระตั'บ 

ความเส ียง

ว ิธ ีการตอบสนองความ 

เสียง๐ 8 0 ภายใน ภายนอก

๑๐ .โครงการ 

ตรวจต ิดตาม  

การใช ้จ ่าย เงิน 

อ ุดหน ุน  

โรงเร ียนเอกขน 

ป ระจ ำป ี 

งบป ระม าณ  

10๕๖๔

๑. ตรวจสอบ 

เอกสารทารขอร ับ  

เง ินอ ุดหน ุน  ข ้อม ูล 

๑ ๐  ส ิงหาคม 

10๔๖๔ ให ้ท ันตาม 

กำหนด

๒. ตรวจสอบการ 

ใข ้จ ่ายเง ินอ ุดหน ุน  

ต่าง ๆ ของ 

โรงเร ัยนเอกขนให ้ 

เป ็นไปตามกฎ 

ระเป ียบของทาง 

ราขการอย ่าง 

เคร ่งคร ัด

/ ๑. การตรวจสอบ 

เอกสารการขอร ับ  

เง ินอ ุดหน ุนต ่าง ๆ 

ป ีจำนวนมาก ท ัาให ้ 

ไม ่ท ันตามเวลาท ี่ 

กำหนด 

๒. การตรวจ  

ต ิดตามเง ินอ ุดหน ุน  

ต่าง ๆ ต ้องอาขัย 

ค วาม เด ้าน กฎ  

ระเป ็ยบต ่าง ๆ เป ็น 

จำนวนมาก และป ี 

ความละเอ ียด 

ข ับข ้อน  คณ ะ- 

กรรมการท ี่ไต ้ร ับ  

การแต ่งต ั้งย ังไม ่ป ี 

ค วาม เความ เข ้าใจ  

เท ่าท ี่ควรทำให ้การ 

ตรวจต ิดตามไม ่ 

เป ็นไปตามว ัตอ ุ- 

ป ระส งค ์

๑. การ 

ตรวจ 

ติดตาม 

เง ินอ ุด- 

หน ุน 

ต ่างๆ 

ต ้องอาข ัย 

ค วาม ร ู้ 

ด ้านกฎ 

ระเป ียบ  

ต ่างๆเป ็น  

จำนวน 

มาก และ 

ป ีความ 

ละเอ ียด 

ข ับข ้อน 

คณ ะ- 

กรรมการ 

ท ี่ไต้รับ 

การ

แต่งตั้งย ัง 

ไม่ป ี 

ค วาม ร ู้ 

ความ 

เข้าใจ 

เท ่าท ี่ควร 

ทำให ้การ 

ตรวจ 

ติดตามไม่ 

เป ็นไป 

ตามว ัตอ ุ- 

ป ระส งค ์

๑. การ 

ตรวจสอบ 

เอกสารการ 

ขอร ับ เง ิน  

อ ุดหน ุน 

ต ่าง ๆ ปี 

จำนวนมาก 

ทำให้ไม ่ท ัน 

ตามเวลาท ี่ 

กำหนด

๑. แต ่งต ั้งคณะ- 

ก รรมการต รวจ  

ติดตามการ'ไข ้ 

จ ่ายเง ินอ ุดหน ุบ 

ของโรงเร ียน 

เอกขบ ป ระจำป ี 

งบประมาณ  

๒๔๖๔เพอ 

กล ั่นกรองเอกสาร 

การขอร ับ เง ิน  

อ ุดหน ุนต ่าง ๆ 

ก ่อนตรวจต ิดตามๆ 

๒. กำข ับ

เจ ้าหน ้าท ี่ให ้ป ีความ 

รอบคอบ ระม ัด - 

ระว ัง  และสร้าง 

ความตระหน ัก ใบ  

การตรวจสอบ 

เอกสารและตรวจ 

ติดตามการ'ไข้.

จ ่ายเง ินอ ุดหน ุน  

ของโรงเร ียบให ้ 

เป ็นไปตามกฎ 

ระเป ียบของทาง 

ราชการอย ่าง 

เคร ่งคร ัด 

๓. ส ่งเจ ้าหน ้าท ี่ 

เข ้าร ับการอบรม  

ท ุกครั้งท ี่ทาง 

หน ่วยงานต ้นข ังก ัด  

ป ีการจ ัดอบรม

๑. บ ุคลากร 

ผ ู้ร ับผ ิดชอบย ัง 

ขาดความร ู้ค วาม

เข ้าใจในกฎ
-. .1.1 

ระ เป ียบท เก ิย ใ

ช ้องก ับการตรวจ 

ต ิดตามเง ิน 

อ ุดหน ุบ 

๒. โรงเรียนยัง; 

ปฎ ิน ัต ิไม ่เป ็นไป 

ตามกฎ ระเป ียบ  

ของทางราชการ

การเป ีก  

จ ่ายเง ิน 

อ ุดหน ุนของ 

โรงเร ียบ กรณ ี 

ท ี่เป ิกผ ิดพลาด 

ป ีการเร ียกเง ิน  

ค ืนพร ้อม 

ดอกเบ ี้ย และ 

ดำเน ินการ 

ตามกฎหมาย 

อย ่างเคร ่งคร ัด

๒ ๑ ๒ ๑. สัแจงทำความ 

เข ้าใจส ืงความจำเป ็นใบ 

การปฎ ิน ัต ิงานท ี่ป ีข ้อ 

จำก ัดของจำนวนและ 

ค ุณสมบ ัต ิของบ ุคลากรท ี่ 

ปฏ ิบ ัต ิ ตลอดจนสร้าง 

ขวัญกำลังใจ และให ้ 

คำปรึกษาแก'

ผ ู้ร ับผ ิดขอบ เพื่อ'ไห้เกิด 

ความม ั่นใจในการ 

ปฎ ิป ีต ิงาน 

๒. ปร ับ เปล ี่ยน  

หม ุน เร ียนงานก ัน  

เพ ื่อ'ไห้เก ิดความ1และ 

ท ักษะการปฏ ิบ ัต ิงาน 

เท ี่มข ึ้นสามารถ 

ปฏ ิบ ัต ิงานได ้อย ่างป ี 

ประส ิทธ ีภาพ 

๓. ต ิดตามการเบ ิก 

จ ่ายเง ินอ ุดหน ุนของ 

โรงเร ียน กรณ ีท ี่เบ ิก 

ผ ิดพลาด ป ีการเร ียกเง ิน  

ค ืนพร ้อมดอกเบ ี้ย  และ 

ดำเน ินการตามกฎหมาย 

อย ่างเคร ่งคร ัด 

๔. ต ้องป ีระบบควบค ุม  

การปฏ ิบ ัต ิงานอย ่าง 

เคร่งครัด



ภารก ิจ ว ัตถ ุป ระสงค ์
ป ร ะ ๓ ท 0 6 1

ความเส ียง
บ ิจจ ัยเส ียง การควบค ุม  

ท ี่ม ีอย ู่

ความเส ียง 

ท ี่เหล ืออยู่
ผลกระทบ

ค ่าคะแนน 

ผลกระทบ

ค ่าคะแนน 

โอกาส

ค ่า/ระด ับ  

ความเส ียง

ว ิธ ีการตอบสนองความ 

เสียง0 6 0 ภายใน ภายนอก

๔. ออกตรวจ 

ต ิดตามโรงเร ียน 

ตามก?เมเบ ิาหมาย
น '
ทกำหนด

๔. รายงานผล

การตรวจต ิดตาม

๑๐ . ก ิจกรร!) 

การตรวจสอบ 

หรอให้ตำ 

ปร ิกษาเร ื่อง 

การไซ ้จ ่ายเง ิน 

อ ุดหบ ุบ ,!เอง 

สถาน?เกษา 

เอกขนในด ังก ัด

๑. เพ ื่อให ้ราบว ่า 

การปฏ ิบ ัต ิงานด ้าน  

การเง ินเบ ิกจ ่ายเง ิน  

อ ุดหนุน'ของ 

สถาน?[กษ'าเอกชน 

เป ็น'ใปดาม 

กฎหมาย ระเป ียบ  

ซ ้อบ ังค ับ ตำ?!'ง 

และมต ิค ะร ัฐมนตร ี 

ท ี่เก ียวซ้อง 

๒. เพ ื่อให ้ทราบว ่า 

การปฏ ิบ ัต ิงาน  

เก ียวก ับการร ับ เง ิน  

มการควบค ุม  

ภายในพ ื่ม ี 

ป ระส ิทธ ิภาพ  

๓. เพ ื่อ?เงเสริมให ้ 

เก ิดก ระบวนการ 

กำก ับด ูแลท ี่ด มี 

ความโปร่งใสใน 

การปฏ ิบ ัต ิงาน  

บ ิองก ันการ 

ประพ ฤต ิม ิขอบ  

ห ร ือการท ุจร ิต  

รวมท ั้ง เป ีนการลด 

ความเส ียงท ี่อาจ

/ การปฏ ิบ ัต ิการไม ่ 

เป ีบไปตามว ัตอ ุ- 

ประสงค ์ของ 

โครงการตาม 

แผนปฏ ิบ ัต ิก าร 

ป ระจ ำป ี

ความร ุนแรง 

ของการแพร ่ 

ระบาดของ 

โรคไวรัสโค 

โรบา!®๐®๙ 

ใบพ ื่นท ี่ย ังม ี 

ความร ุนแรง

๑.มิการจัดทำ 

แผนการตรวจสอบ 

ภายในป ระจำป ี 

กำหนดก ิจกรรม  

ออกตรวจโรงเร ียน  

เอกชน จำนวน  

๑ ๐ โรงเร ียบ 

๒.ใต ้ป ีก ารแจ ้งปร ับ  

แผนเมอม ีการ. 

ป ระกาศมาต รก าร 

บ ิอ งก ันและควบค ุม  

สถานการณ ์การ 

แพร ่ระบาดของโรค 

ต ิดเช ื้อโวรัสโคโรนา 

๒ ๐๑ ๙  ของกระ- 

ทรวง?เกษาธ ิการ 

๓.น ่าก ิจก รรม  

ด ังก?เาวมากำหนด 

ในแผนปฏ ิบ ัต ิก าร 

ต รวจสอบประจำป ี 

งบประมาถ)

๒๔๖๔

ความร ุนแรงของ 

การแพ ร ่ระบาด  

ของโรคไวรัสโค 

โรนา ๒ ๐๑ ๙  ใน 

พ ื้นท ี่ย ังม ีความ 

ร ุนแรงอาจจะ 

กระทบต ่อความ 

สำเร ีจของ 

ก ิจกรรมการออก 

ตรวจสอบ

การปฏ ิบ ัต ิการ 

ไม่เ'ป ีน'โปตาม 

ว ัตถ ุป ระสงค ์ 

ของโครงการ 

ตามแผน 

ปฏ ิบ ัต ิก าร 

ป ระจ ำป ี

๑ ๒ ๒ -ข ั๋นตอบหาก 

สถานการณ ์ปกต ิในช ่วง 

ออกตรวจ จะดำเน ิน  

การตามแผน?เอลงไป 

ตรวจสอบเอกสารและ 

ให ้ดำปริกษา ณ 

สถาน?เกษๆ 

-ข ั้บตอนหาก 

สถานการณ ์โม ่ปกต ิจะม ี 

การให ้ดำปริกษาผ ่าน 

ระบบอ ิเลกทรอน ิกส ์



%
ภารก ิจ ว ัตถ ุป ระสงค ์

ป ระเภท  0 8 1
ดวามเส ียง

ป ็จจ ัยเส ียง การควบค ุม  

ท ี่ม ีอย ู่

ความเส ียง 

ท ี่เหล ืออย ู่
ผลกระทบ

ค ่าคะแนน  

ผลกระทบ

ค ่าคะแนน 

โอกาส

ค ่า/ระด ับ  

ความเส ียง

ว ิธ ีการตอบสนองความ 

เสียง0 8 ภายใน ภายนอก

เก ิดฃ ี้นจนทำให ้ 

การดำเน ินงาบไม ่ 

บ รรล ุว ัตถ ุป ระสงค ์ 

๔. เฟ ้อให ้ห ัวหน ้า 

ส ่วนราขการได ้ 

ท ราบป ้ญ หาการ 

ปฏ ิบ ํต ๊งานของ 

ผ ู้ใด ้บ ังค ับบ ัญชา 

และสามารถแก ้ไข 

ป ีญ หาต ่างๆ ได้ 

อย ่างรวด เร ็วและ 

ห ับกาล

0 วัตอุประสงค์การดำเนินงาน 0เว6โล1:1๐ก5 

8 วัตอุประสงค์การรายงาน (ไอเว๐โปทรู 

 ̂ วัตอุประสงค์การปฏิบัติตามระเบียบ ดวเาาเวปลกออ

ล0าย̂ อ..... (นา๗'ช!ค&ฬ โศจ^) 
ต0าแห̂ ง.... ^ ใ^!การจังทวัตนครครธรรมราซ
ว ันท ี่..........................................-.............


