
















 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 

ส ำหรับระยะเวลำกำรด ำเนินงำน สิ้นสุด 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 
  

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 
1. กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อให้มีแผนปฏิบัตริาชการประจ าปี               
ที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของ สป. 
ขั้นตอน 
   1.1 วิเคราะห์ รับนโยบายจาก สนย.สป.        
ในการจัดท าแผนปฏิบัตริาชการประจ าปี            
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อท าความเข้าใจมอบหมายผูร้ับผิดชอบ
แผนปฏิบัตริาชการประจ าป ี
 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 

 
 
   1. ผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วม
ประชุมกับ สนย.สป. เพ่ือรับ
นโยบาย แนวทางการจดัท า
แผนปฏิบัตริาชการ 
   2. แต่งตั้งคณะท างานจดัท า
แผนปฏิบัตริาชการประจ าป ี

 
 
 
 
 
 

การควบคุม
ที่มีอยู่

สามารถลด
ความเสีย่ง
อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได ้

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 

31 มี.ค.63 
กลุ่มพัฒนา

ระบบบรหิาร 
 
 
 
 

แบบ ปค.๕ 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

   1.2 จัดท าแผนปฏิบตัิราชการ 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อให้แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของ สป. 
 

-    1. ประชุมคณะท างานเพื่อ
ร่วมกันพิจารณาและจัดท า
โครงการทีส่อดคล้องกับ
งบประมาณที่ไดร้ับ 
   2. รวบรวมโครงการและ
ตรวจสอบความถูกต้องและ
จัดท าร่างแผนปฏิบัตริาชการ
ประจ าปเีสนอผูบ้ริหาร
หน่วยงานพิจารณา 
   3. จัดท าแผนปฏบิัติราชการ
ประจ าปีฉบับสมบรูณเ์สนอ
ผู้บริหารหน่วยงานให้ความ
เห็นชอบ 
   4. ขออนุมัติหลักการ
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปตี่อ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

การควบคุม
ที่มีอยู่

สามารถลด
ความเสีย่ง
อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได ้

   



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

   1.3 ติดตามและด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิ
ราชการประจ าป ี
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ   
ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าป ี

-    1. มีการด าเนินการตาม
โครงการในแผนและติดตามผล
ตามแบบ สงป. 301 และ สงป. 
302 เป็นรายเดือนและรายไตร
มาส 
   2. เร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าป ี
   3. รายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปี
ให้ สนย. สป. ทราบ เป็นราย
ไตรมาส 

การควบคุม
ที่มีอยู่

สามารถลด
ความเสีย่ง
อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได ้

- -  

   1.4 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อทราบผลและรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัตริาชการประจ าป ี

-    1. รวบรวมข้อมลูผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าป ี
   2. ประชุมคณะท างานจัดท า
รายงานประจ าป ี
   3. จัดท ารายงานผลการ
ปฏิบัติราชการประจ าปีเสนอ
ผู้บริหารหน่วยงานเห็นชอบ 
   4. ส่งรายงานผลการ

การควบคุม
ที่มีอยู่ยังไม่
เพียงพอ   
จึงยังไม่

สามารถลด
ความเสีย่ง

ตามที่ระบุไว ้

   ผู้รับผิดชอบไม่สามารถ
ด าเนินงานได้ เนื่องจาก 
ยังไม่ทราบผลผลติ ผลลัพธ์
ของทุกโครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนฯ 

   1. แต่งตั้งคณะท างาน
จัดท ารายงานผล         
การด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัตริาชการ
ประจ าปี พ.ศ. 2561 
ของ กพร.สป. 
   2. จัดประชุม
คณะท างานจัดท า
รายงานประจ าป ี

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีให้ผูบ้ริหาร/ 
บุคลากร กพร.สป. 
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์   
บนเว็บไซต์ กพร.สป. 

   3. จัดท ารายงานผล
การด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัตริาชการ
ประจ าปเีสนอผูบ้ริหาร
หน่วยงานเห็นชอบ 
   4. จัดส่งรายงานผล
การด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัตริาชการ
ประจ าปีให้ สนย.สป. 
และเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ 
 
 
 

2. กำรพัฒนำบุคลำกร 
วัตถุประสงค์ 
        ๑. เพื่อให้บุคลากรมคีวามรูค้วามสามารถ 
และประสบการณ์ สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ 
ในการพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
         ๒. เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาสมรรถนะ 
ทักษะ และประสบการณ์ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
ขั้นตอน 
   2.1 วางแผนการพัฒนาบุคลากร 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อให้ได้หลักสูตรที่เหมาะสมตรงกับความ
ต้องการของบุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1. ส ารวจความต้องการ    
การพัฒนาบุคลากร 
   2. ก าหนดให้มีการติดตาม
แบบส ารวจภายใน ๑ สปัดาห ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพียงพอ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

   3. สรุปผลส ารวจความ
ต้องการ การพัฒนาบุคลากร 
และจัดท าบันทึกเสนอผู้บริหาร
ทราบ 

   2.2 ประสานงานผูเ้กี่ยวข้อง 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อเตรียมความพร้อมในการจดัโครงการพัฒนา
บุคลากร 

-    1. ประสานวิทยากร และ
สถานท่ีในการจัดโครงการ
พัฒนาบุคลากร 
   2. ส ารวจสถานท่ีจริงก่อน 
การจัดโครงการฯ 

การควบคุม
ที่มีอยู่

สามารถลด
ความเสีย่ง
อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได ้

     

   2.3 ขออนุมัติโครงการพัฒนาบคุลากรและ
ค่าใช้จ่าย 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่ออนุมัติให้จัดโครงการพัฒนาบุคลากร และเบิก
ค่าใช้จ่ายตามระเบยีบการฝึกอบรมและระเบยีบที่
เกี่ยวข้อง 

-    1. จัดท าโครงการพัฒนา
บุคลากรและประมาณการ
ค่าใช้จ่าย 
   2. จัดท าหนังสือขออนุมัติ  
จัดโครงการ/งบประมาณ      
ต่อผู้บริหาร 
   3. จัดท าหนังสือเชิญวิทยากร 
   4. จัดท าหนังสือขออนุมัติยมื
เงิน 
   5. จัดท าหนังสือขออนุมัติ
จัดซื้อจัดจ้าง 

เพียงพอ  -    



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

   2.4 ด าเนินการพัฒนาบุคลากร (อบรม) 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อให้บุคลากรในสังกัด กพร. เข้าอบรมได้ครบ
ทุกคนภายในเวลาที่ก าหนด 

-    1. แจ้งประสานผู้เข้ารับ   
การอบรม/ประธาน/วิทยากร 
   2. รับลงทะเบียน/
ด าเนินการ/อบรมตามโครงการ 
/แจกแบบประเมินผลความพึง
พอใจ 

การควบคุม
ที่มีอยู่

สามารถลด
ความเสีย่ง
อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได ้

- -  

   2.5 ประเมินและสรุปผลการจดัอบรมพร้อม
จัดท ารายงานการประเมินผลการฝึกอบรม 
วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อให้บุคลากรในสังกัดที่เขา้รับการฝึกอบรม
ตอบและส่งคืนแบบประเมินความพึงพอใจโครงการ
ครบทุกคน 
   2. เพื่อให้ได้ผลการประเมินท่ีครบถ้วน ถูกต้อง   
และน าไปปรับปรุงการด าเนินงานพัฒนาบุคลากร 
(อบรม) ครั้งต่อไป 

-    1. สรุปค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม
และขออนุมัตเิบิกค่าใช้จ่าย 
   2. วิเคราะห์และสรุป
ประมวลผลข้อมูลความพึงพอใจ
โครงการ 
   3. สรุปรายงานผลการจดั
โครงการในภาพรวมเสนอ
ผู้บริหารภายใน 30 วันท าการ
หลังเสร็จสิ้นการจดัอบรม 
 
 
 

การควบคุม
ที่มีอยู่

เพียงพอ
สามารถลด
ลดความ

เสี่ยงอยู่ใน
ระดับที่

ยอมรับได ้

- -  



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

3. กำรจัดซ้ือจัดหำและเบิกจ่ำยพัสดุ 
วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อให้มีวัสดุพร้อมใช้ในการด าเนินงานอย่าง
เพียงพอ 
   2. เพื่อให้ได้พัสดุตรงตามความต้องการใช้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน 
ขั้นตอน 
   3.1 วางแผนการจัดซื้อจดัหาพสัดุและขออนุมัติ
จัดซื้อ 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อให้ได้ประเภท/จ านวนพัสดทุี่จะจัดซื้อ
ครบถ้วนตามความต้องการของบคุลากร 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
   1. ส ารวจพัสดุคงเหลือ และ
ความต้องการพัสดุของบุคลากร
ในหน่วยงาน 
   2. จัดท าแผนการจัดซื้อพสัดุ
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 
   3. จัดท าบันทึกข้อเสนอ
ผู้บริหารให้ความเห็นชอบจัดซื้อ
พัสด ุ

 
 
 
 
 
 
 

การควบคุม
ที่มีอยู่

สามารถลด
ความเสีย่ง
อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได ้

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

   3.2 การจดัซื้อพัสด ุ
วัตถุประสงค์ 
    1. เพื่อให้มีการจัดซื้อพัสดุได้ครบถ้วนตามความ
ต้องการของบุคลากรและเป็นไปตามระเบียบที่
ก าหนด 
   2. เพื่อให้การจัดหาพสัดุเป็นไปตามวิธีและ
กระบวนการจดัหาพสัด ุ
 

-    1. จัดท ารายละเอยีดข้อมลู 
จ านวนพัสดุ รูปแบบ 
คุณลักษณะที่ต้องการจัดซื้อ 
   2. จัดส่งบันทึกของการจัดซื้อ
พัสดุและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้
กลุ่มบรหิารงานคลังและ
สินทรัพย์ สอ. 
   3. ก าหนดให้ผู้รบัผิดชอบ
ประสานงานโดยตรงกับกลุม่
บริหารงานคลังและสินทรัพย์ 
สอ. เพื่อท าความเข้าใจเกีย่วกับ

การควบคุม
ที่มีอยู่

สามารถลด
ความเสีย่ง
อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได ้

- -  



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

คุณลักษณะ/คุณภาพของพัสดุ 
ที่จะจัดซื้อ ให้เป็นไปตามความ
ต้องการและถูกต้องตามระเบียบ
พัสดุฯ 

   3.3 ตรวจรับและเบิกจ่ายพัสด ุ
วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อจัดส่งพัสดุใหค้รบถ้วนตามความต้องการ
ของบุคลากร 
   2. เพื่อป้องกันการสูญหายของพัสด ุ

-    1. มีการตรวจรับและเบิกจ่าย
พัสด ุ
   2. จัดท าทะเบียนคมุพัสดุ
รวมทั้งรายงานผลพัสดุคงเหลือ
ทุกไตรมาสให้เป็นปัจจุบัน โดย
จัดท าเอกสารใบเบิกจ่ายพสัดุ
ประกอบการจดัท าบัญชีวัสดุ 
ครุภณัฑ ์
   3. ลงทะเบียนบัญชีวัสดุ
ครุภณัฑ์ที่จัดหามาโดยใช้
รหัสควบคมุ 
 

การควบคุม
ที่มีอยู่

สามารถลด
ความเสีย่ง
อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได ้

- -  



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

4. กำรรับ- ส่งหนังสือรำชกำร 
วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อให้สามารถด าเนินการตามข้อสั่งการ     
ในหนังสือราชการได้ทันตามก าหนดเวลา 
   2. เพื่อให้หนังสือราชการมีความถูกต้องตาม
รูปแบบระเบียบงานสารบรรณและหลักไวยากรณ ์
 
กำรรับหนังสือรำชกำร 
ขั้นตอน 
   1. วิเคราะหต์รวจสอบความถูกต้องของหนังสือ
ราชการที่ได้รับจากหน่วยงานภายในและภายนอก
สังกัด 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1. วิเคราะหต์รวจสอบความ
ถูกต้องของหนังสือราชการให้
ตรงกับหน่วยงานและภารกิจ 
กพร.สป. 
   2. ส่งคืนหนังสือให้หน่วยงาน
เจ้าของเรื่องเมื่อตรวจสอบว่าไม่
ถูกต้องตามหน่วยงานและ
ภารกิจของ กพร.สป. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพียงพอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

   2. ลงทะเบียนรับหนังสือราชการและด าเนินการ
ตามความส าคญั/เร่งด่วน 
วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อให้ผู้บริหารหน่วยงานทราบหนังสือ
ราชการ 
   2. เพื่อให้ผู้รับผดิชอบสามารถด าเนินการตาม  
ข้อสั่งการในหนังสือราชการได้ทันตามก าหนดเวลา 

-    1. ลงทะเบียนรับด้วยระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์
   2. จัดแฟ้มตามล าดับ
ความส าคญั/เร่งด่วน เสนอ
ผู้บริหารหน่วยงานสั่งการ 
   3. ด าเนินการที่พิจารณา    
สั่งการและบันทึกในระบบ    
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์
   4. แจ้งกลุ่มงานและบคุลากร
ที่เกี่ยวข้องทราบและด าเนินการ 

เพียงพอ - -  

กำรส่งหนังสือรำชกำร 
ขั้นตอน 
   1. ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือท่ีรับจาก
กลุ่มงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามรูปแบบ
ระเบียบงานสารบรรณ/หลักไวยากรณ ์
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อให้หนังสือราชการมีความถกูต้องตามรูปแบบ
ระเบียบงานสารบรรณ/หลักไวยากรณ ์

 
 
- 

 
 
   1. ตรวจสอบรูปแบบหนังสือ
ราชการให้ถูกต้องตามระเบยีบ
งานสารบรรณ/หลักไวยากรณ ์

 
 

เพียงพอ 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

   2. เสนอผู้บริหารลงนาม/รับทราบหนังสือ
ราชการ 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อให้ผู้บริหารลงนาม/รับทราบหนังสือราชการ
ตามล าดับความส าคญั/เร่งด่วน 

-    1. จัดแฟ้มหนังสือราชการ
ตามล าดับความส าคญัและ
เร่งด่วน เสนอผู้บริหารลงนาม   
/รับทราบ 
   2. ส่งคืนผู้รับผิดชอบกรณี
ผู้บริหารแก้ไขเนื้อหาหนังสือ
ราชการ 
   3. ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วน เมื่อผูร้ับผดิชอบแก้ไข
ปรับปรุงตามที่ผู้บรหิารสั่งการ
และเสนอผู้บริหารลงนามอีกครั้ง 

เพียงพอ - -  

   3. ด าเนินการส่งหนังสือราชการ 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อส่งหนังสือราชการได้ครบถว้น ถูกต้อง     
และทันก าหนดเวลา 

-     1. ตรวจสอบความครบถ้วน
และประทับตราช่ือผู้บริหารและ
วันท่ี 
   2. ออกเลขท่ีหนังสือน าส่งใน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
และแสกนเก็บไวเ้ป็นข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส ์
   3. จัดเตรียมเอกสารให้
เรียบร้อยครบถ้วน 
 
 
 
 
 

การควบคุม
ที่มีอยู่

สามารถลด
ความเสีย่ง
อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได ้

- -  



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

5. กำรพัฒนำโครงสร้ำงและระบบงำนของ 
กระทรวงศึกษำธกิำร 
    5.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้าง
ระบบราชการของกระทรวงศึกษาธิการ      
วัตถุประสงค์ 
    เพื่อให้ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
โครงสร้างระบบราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นปัจจุบัน    
           5.1.1 จัดท าค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ
พัฒนาโครงสร้างระบบราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
            5.1.2 เสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาลงนามค าสั่ง    
            5.1.3 แจ้งคณะกรรมการฯ ทราบ 
 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   1. มีการปรับปรุงค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาโครงสร้าง
ระบบราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ           
ทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 

 
 

เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   5.2 การขอจัดตั้งส่วนราชการระดับกรม
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อจัดท าเอกสารค าช้ีแจงประกอบการขอจัดตั้ง
ส่วนราชการให้ทุกต้องครบถ้วนตามรายการที่
ก าหนด 
          5.2.1 รับค าขอจัดตั้งส่วนราชการจาก
องค์กรหลัก/ส านัก/หน่วยงาน ใน สป. 
          5.2.2 ตรวจสอบความถกูต้องของเอกสาร
และให้ความเห็นเกี่ยวกับการขอจดัตั้งส่วนราชการ
เบื้องต้น 

-    1. ในการวิเคราะห์ทวน
บทบาทภารกิจของหน่วยงาน
ตอ้งอธิบายเหตผุลประกอบแล้ว
ข้อให้ได้อย่างชัดเจนทุกต้อง
เหมาะสมและจดัเอกสารการ
ตรวจสอบความทุกต้องทุกครั้ง 
   2. จัดท าเอกสารการเขียนค า
ช้ีแจงฯ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ 
ใช้เป็นตัวอย่างในการด าเนินการ 

เพียงพอ - -  



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

6. กำรพัฒนำโครงสร้ำงและระบบงำนของ สป. 
   6.1 การแต่งตั้งคณะท างานแบง่ส่วนราชการ 
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อให้ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานแบ่งส่วนราชการ 
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นปัจจุบัน 
         1) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานแบ่งส่วน
ราชการของส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
         2) เสนอปลัดกระทรวงศึกษาธิการพิจารณา
ลงนามค าสั่ง 
         3) แจ้งคณะท างานทราบ 
 
 

 
- 

 
   1. มีการปรับปรุงค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานแบ่งส่วนราชการ 
ของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการทุกครั้งท่ีมี         
การเปลีย่นแปลงปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการหรือรัฐมนตร ี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 
เพียงพอ 

 
- 

 
- 

 
 

   6.2 การทบทวนบทบาท ภารกจิและโครงสร้าง 
ของ สป. 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อให้การด าเนินการวิเคราะห์ ทบทวนบทบาท 
ภารกิจและโครงสร้างของทุกหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครอบคลมุ
หน้าท่ีความรับผิดชอบในปัจจุบันและแนวโนม้     
ในอนาคต 
         6.2.1 จดัท าและขออนุมตัิโครงการฯ และ
งบประมาณ  
         6.2.2 แต่งตั้งคณะท างานทบทวนบทบาท 
ภารกิจและโครงสร้าง ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 
          6.2.3 รวบรวมและศึกษาข้อมูลการ

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   1. องค์ประกอบของ
คณะท างานทบทวนบทบาท 
ภารกิจและโครงสร้างของ สป. 
ต้องประกอบด้วยผู้แทนจากทุก
หน่วยงานในสังกัดส่วนกลางและ
ผู้แทนจากส านักงานศึกษาธิการ
ภาค และส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด 
   2. ต้องติดตามรวบรวมข้อมูล
การทบทวนบทบาท ภารกิจ 
และโครงสร้างจากทุกหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนภายใน
เวลาที่ก าหนด 
 

เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

ทบทวนบทบาท ภารกิจและโครงสร้างของ
หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 
           6.2.4 จัดประชุมเพื่อรบัทราบนโยบาย
และช้ีแจงวิธีการด าเนินงานร่วมกนัในการทบทวน
บทบาท ภารกิจและโครงสร้างของหน่วยงานใน
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
            6.2.5 จัดประชุมปฏิบตัิการเพื่อบทบาท 
ภารกิจและโครงสร้างของหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
           6.2.6 สรุปผลการทบทวนบทบาท 
ภารกิจ และโครงสรา้งของหน่วยงานในสังกัด เสนอ
ผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการทบทวน
บทบาทภารกิจ และแจ้งหน่วยงานในสังกัดทราบ
ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 
 

   3. ด าเนินการการทบทวน
บทบาท ภารกิจ ให้ครอบคลุม
กับภารกิจท่ีแตล่ะส านักต้อง
ด าเนินการใหเ้ป็นปัจจุบันอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 
   4. จัดท าตัวอย่างเอกสาร 
ที่เกี่ยวข้องประกอบการขอจัดตั้ง
หน่วยงานให้หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
   5. สรุปผลการประชุมทบทวน
บทบาท ภารกิจ และโครงสร้าง
ให้ผู้บริหารทราบ ภายใน
ระยะเวลา 3 วันท าการ 
หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม  
   6. จัดท ารายงานการประชุม
เสนอผู้บริหารและแจ้งเวียนให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งทราบได้ 
ภายในเวลา 15 วันท าการ  
นับจากวันท่ีเสนอสรุปผลการ
ประชุมให้ผู้บริหารทราบ 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

   6.3 การขอจัดตั้งส่วนราชการระดับต่ ากว่ากรม 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อจัดท าเอกสารค าช้ีแจงประกอบการขอจัดตั้ง
ส่วนราชการ ให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามรายการที่
ก าหนด 
      6.3.1 รับค าขอจดัตั้งส่วนราชการจากส านัก  
/หน่วยงานใน สป 
      6.3.2 ตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสาร 
และให้ความเห็นเกี่ยวกับการขอจดัตั้งส่วนราชการ
เบื้องต้น 

-    1. ในการวิเคราะห์ ทบทวน
บทบาทภารกิจของหน่วยงาน 
ต้องอธิบายเหตผุลประกอบ
ค าถามแตล่ะข้อให้ได้อย่าง
ชัดเจน ถูกต้อง เหมาะสม    
และจัดท าเอกสารการตรวจสอบ
ความถูกต้องทุกครั้ง 
   2. จัดท าเอกสารการเขียนค า
ช้ีแจงฯ เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ 
ใช้เป็นตัวอย่างในการด าเนินการ 

เพียงพอ - -  

       6.3.3 จัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวงเพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมของการจดัตั้งส่วนราชการ 
        6.3.4 ประชุมคณะคณะกรรมการพัฒนา
โครงสร้างระบบราชการของกระทรวง 

-    1. ต้องส่งระเบียบวาระ 
การประชุม/เอกสารประกอบ 
การประชุมให้คณะกรรมการฯ  
ก่อนการประชุม ไม่น้อยกว่า    
3 วันท าการ  

เพียงพอ - -  



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

7. กำรจัดท ำค ำรับรองและประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
   7.1 กำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตัิราชการให้เกิดผล
สัมฤทธ์ิ และเป็นการแสดงความรบัผิดชอบใน    
การปฏิบัติงาน 

 
- 

 
   1. ศึกษากรอบการ
ประเมินผล 
   2. จัดประชุมเตรยีมข้อมลู
ตัวช้ีวัด   
   3. เจรจาความเหมาะสม
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายและเกณฑ์
การให้คะแนน   
   4. ส่งค ารับรองให้ส านักงาน 
ก.พ.ร.   
   5. แจ้งค ารับรองและ
มอบหมายส านักรับผิดชอบ
ด าเนินการ 
   6. จัดท าคู่มือการประเมินผล
การปฏิบัตริาชการตามค ารับรอง
การปฏิบัตริาชการ ศธ. และสป.   
   7. ส่งคู่มือการประเมินฯ ให้
ส านักงาน ก.พ.ร.องค์กรหลัก
และส านักใน สป. ท่ีเกี่ยวข้อง
ปฏิบัต ิ

 
เพียงพอ 

 
- 

 
- 

  
 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

   7.2 กำรประเมินผลกำรปฏิบติัรำชกำร 
         7.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการและ
คณะท างานตดิตามประเมินผลการปฏิบัตริาชการ
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ  
        7.2.2 ประชุมคณะกรรมการและ
คณะท างานตดิตามประเมินผลฯ  
        7.2.3 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการและ
คณะท างานตดิตามประเมินผลฯ 
        7.2.4 เสนอผลการประชุมคณะกรรมการฯ 
ต่อผู้บริหารระดับสูง 
        7.2.5 ประชุมปฏิบัติการและจัดท ารายงาน
ผลการประเมินรอบ 6,9,12 เดือน และ รายงาน
เข้าระบบ e-sar card ส่งให้ส านักงาน ก.พ.ร.   
ตามก าหนด 
       7.2.6 ประสานงาน/ด าเนินการในการตรวจ
ประเมินภายนอก 
       7.2.7 แจ้งผลคะแนนประเมินให้ส านักใน 
สป.ศธ. ทราบ 

- - เพียงพอ - -   

8. กำรจัดท ำค ำรับรองและประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรระดับส ำนัก 
   8.1 กำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 
ระดับส ำนัก 
วัตถุประสงค์ 
   ๑. เพื่อให้ส านักมีแนวทางในการปฏิบัตริาชการ 
ที่สนับสนุนให้องค์กรบรรลเุป้าหมาย 
   ๒. เพื่อให้ส านักจัดท าค ารับรองการปฏิบัติ

 
 
- 

 
 

   1. ศึกษา ทบทวน และ
เตรียมการจดัท าค ารบัรองการ
ปฏิบัติราชการ 
   2. วิเคราะห์ข้อมลูจดัท า
กรอบการประเมินผลการปฏิบตัิ
ราชการฯ 

 
 

การควบคุม
ที่มีอยู่

สามารถลด
ความเสีย่ง
อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได ้

 
 
 

 
 

    
 

 
 
 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

ราชการได้อย่างถูกต้องตามแนวทางที่ก าหนด 
   ๓. เพื่อให้ผู้บริหารหน่วยงานมีเครื่องมือ         
ในการก ากับ ติดตามการปฏิบัตริาชการ 

   3. จัดประชุมคณะกรรมการ 
/คณะท างานพิจารณากรอบการ
ประเมินฯ 
   4. จัดประชุมช้ีแจงแนว
ทางการจัดท าค ารับรอง      
การปฏิบัตริาชการฯ 
   5. จัดประชุมเจรจาความ
เหมาะสมของตัวช้ีวัด  
ค่าเป้าหมายและเกณฑ์การให้
คะแนน 
   6. ตรวจสอบร่างค ารับรองฯ 
ของส านัก 
   7. เสนอปลดักระทรวง
ศึกษาธิการลงนาม 
ในค ารับรองฯ ของส านัก 
   8. ตรวจสอบร่างคู่มือ
รายละเอียดตัวช้ีวัด เพื่อ
ประกอบค ารับรองฯ 
   9. แจ้งส านักด าเนินการตาม
ค ารับรองฯ 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

   8.2 กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
วัตถุประสงค์ 
   ๑. เพื่อทราบความคืบหน้าของการด าเนินงาน
ตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการของ
หน่วยงานในสังกัด 
   ๒. เพื่อทราบผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามค า
รับรองการปฏบิัติราชการของหน่วยงานในสังกัด 

- 
 
 

   1. จัดท าหนังสือแจ้งให้ส านัก
ส่งรายงานผลการด าเนินงาน
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ
รอบ 9 และ 12 เดือน 
   2. ตรวจสอบรายงานผล  
การด าเนินงานของส านัก 
   3. จัดเก็บข้อมูลรายงานผล
การด าเนินงานของส านัก เพื่อใช้
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 
 

การควบคุม
ที่มีอยู่

สามารถลด
ความเสีย่ง
อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได ้

     
 

 

   8.3 กำรประเมินผลกำรปฏิบติัรำชกำร ระดับ
ส ำนัก 
          วัตถุประสงค์ 
           เพื่อทราบข้อมูล เอกสาร หลักฐานอ้างอิง 
ผลการประเมินตัวช้ีวัดการปฏิบตัิราชการ 
ข้อเสนอแนะที่จะน าไปเป็นข้อมลูในการจัดท า
ตัวช้ีวัดในปีถัดไป 

-    1. จัดท าโครงการและเสนอ
อนุมัต ิ
   2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลฯ 
   3. สร้างเครื่องมือประเมินผล
การปฏิบัตริาชการระดับส านัก 
    4.  จดัประชุมคณะกรรมการฯ 
   5. ประเมินผลการปฏบิัติ
ราชการเป็นรายส านัก 
   6. สรุปคะแนนประเมินราย
ส านัก 
   7. เสนอปลดักระทรวง
ศึกษาธิการให้ความเห็นชอบผล
คะแนนประเมินฯ 

เพียงพอ - -   



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

   8. แจ้งคะแนนประเมินเป็น
รายส านัก 
   9. จัดท ารายงานผลการ
ประเมินประจ าปีงบประมาณ 
   10. จัดเก็บในฐานข้อมลู 

9. กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครฐั
ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อพัฒนาส านักงานปลัดกระทรวงให้เป็น
หน่วยงานท่ีมีประสิทธิภาพตามพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง 
ที่ดี พ.ศ. 2546 และตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบราชการไทย   
   2. เพื่อปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากลที่ก าหนดไว้  
   3. เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะด้านการบริหารจัดการ
องค์การด้วยนวัตกรรมใหม่ให้กับบุคลากร 

-    4. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรและ
ผลักดันให้องค์การไปสู่เป้าหมายตามที่ก าหนด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

- ขั้นตอน 
   9.1 ศึกษาหลักการ แนวคิดการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ และกรอบการประเมินผล
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตาม
เกณฑ์คณุภาพการบรหิารจดัการภาครัฐ พ.ศ. 
2558        
วัตถุประสงค์                                              
   เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกีย่วกับแนวคิด 
หลักการในการก าหนด/จัดท านโยบายการก ากับ
ดูแลองค์การที่ด ี

 
- 

 
   ศึกษาหลักการ แนวคิด    
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ และกรอบการ
ประเมินผลการพัฒนาคณุภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐตาม
เกณฑ์คณุภาพการบรหิารจดัการ
ภาครัฐ พ.ศ. 2558 
 

 
เพียงพอ 

 
- 

 
- 

 

   9.2 จัดท าและขออนุมัตโิครงการพัฒนาคุณภาพ 
การบริหารจัดการภาครัฐ 
วัตถุประสงค์  
   เพื่ออนุมัติโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

-    1. จัดท าโครงการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจดัการ
ภาครัฐของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
   2. เสนอปลดักระทรวง
ศึกษาธิการพิจารณาอนุมตัิ
โครงการ 

 
 

เพียงพอ - -  



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

   9.3 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและก ากับ 
ดูแล และคณะกรรมการ/คณะท างานด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของ สป.             
วัตถุประสงค์                                           
   เพื่อให้มีคณะกรรมการที่มีคุณลกัษณะที่เกี่ยวข้อง
กับงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

   ส านัก/หน่วยงานส่งรายชื่อ
บุคลากรเพื่อแต่งตั้ง
คณะท างานท่ีมีคณุลักษณะไม่
เกี่ยวข้องกับงานพัฒนา
คุณภาพการบริหารจดัการ
ภาครัฐ 

   1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ และคณะท างาน 
   3. จัดท าบันทึกเสนอ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
พิจารณาลงนามในค าสั่งฯ 
   4. แจ้งค าสั่งให้คณะกรรมการ 
/คณะท างานฯ ทราบ 

ไม่เพียงพอ    ส านัก/หน่วยงานส่ง
รายชื่อบุคลากรเพื่อแต่งตั้ง
คณะท างานท่ีมีคณุลักษณะ
ไม่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนา
คุณภาพการบริหารจดัการ
ภาครัฐ 
 
 
 
 
 

   มีการแจ้งคุณลักษณะ
ของบุคลากรที่จะแต่งตั้ง
คณะท างานให้ส านัก/
หน่วยงานทราบ 

  

   9.4 จัดประชุมเพื่อให้ความรู้ ช้ีแจงท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ตามเกณฑ์คณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 
ปี 2558 ให้แก่คณะท างาน 
วัตถุประสงค์      
   เพื่อให้คณะท างานมีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ                     

-    1. ประสาน/จัดหาวิทยากร  
ที่มีความรู้ความสามารถใน   
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ มาใหค้วามรู้
เกี่ยวกับการพัฒนาคณุภาพ  
การบริหารจัดการภาครัฐ 
   2.  ขออนุมัติการจัดประชุมฯ 
   3. แจ้งส านัก/หน่วยงานใน
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ประชุม  
   4. ด าเนินการจัดประชุมฯ 
 
 
 
 

เพียงพอ - -  



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

   9.5 จัดประชุมเพื่อทบทวนและจัดท าลักษณะ
ส าคัญขององค์การ              
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อให้มีข้อมูลลักษณะส าคัญขององค์การที่
ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 

-    1. จัดท าบันทึกเสนอ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการขอ
อนุมัติการจดัประชุมฯ           
   2. แจ้งส านัก/หน่วยงานใน
สังกัด สป. ที่เกี่ยวข้องทราบ
ก าหนดการประชุม 
   3. ด าเนินการจดัประชุม  
   4. รวบรวม จัดเก็บข้อมูล 
จัดท าเอกสารลักษณะส าคัญของ
องค์การ  
   5. น าเสนอลักษณะส าคัญ
ขององค์การ ประจ าปี
งบประมาณ ต่อผู้บริหาร       
ลงนามรับทราบผลการจดัท า
ลักษณะส าคญัขององค์การ
ภายในไตรมาส 2 
   6. จัดท าเอกสารและแจ้งส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง 

เพียงพอ - -  



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

   9.6 จัดประชุมจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐ หมวด 1 - 6 และตัวช้ีวัด
ผลลัพธ์หมวด 7 
วัตถุประสงค์       
   เพื่อมีร่างแผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ครบทุกหมวด รวมทั้งตัวช้ีวัดผลลัพธ์    
หมวด 7 

-    1. จัดท าบันทึกเสนอ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการขอ
อนุมัติการจดัประชุมฯ  
   2. แจ้งส านัก/หน่วยงานใน
สังกัด สป. ที่เกี่ยวข้องทราบ
ก าหนดการประชุม  
   3. ด าเนินการจัดประชุมฯ 
 

เพียงพอ - -  

   9.7 จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐของ สป. ประจ าปีงบประมาณ 
วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อให้แผนการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ มีประสทิธิภาพ และ
ครอบคลมุ ครบถ้วน ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 
   2. เพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา และตัวช้ีวัดที่ก าหนด     

-    1. รวบรวมข้อมลูจากส านัก  
/หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ
ในหมวด 1-6 และหมวด 7 
ผลลัพธ์การด าเนินการ เพื่อ
น ามาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐของ 
สป. 
   2. จัดท าแผนพัฒนาคณุภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ ของ 
สป. ฉบับสมบูรณ ์
   3. จัดท าบันทึกเสนอ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้
ความเห็นชอบและลงนาม 
ในแผนฯ ภายในไตรมาส 2  
   4. แจ้งส านัก/หน่วยงานใน
สังกัด สป.  ท่ีรับผิดชอบ/
เกี่ยวข้อง 

เพียงพอ - -  



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

สู่การปฏิบัติ ภายใน 5 วัน     
ท าการ นับจากวันที่ไดร้ับแผนฯ   
ที่ผู้บริหารลงนามแล้ว  

   9.8 จัดประชุมเพื่อให้ความรู้ ให้ค าปรึกษาและ
การใช้เทคนิคการปรับปรุงองค์การรายหมวด
วัตถุประสงค์       
   เพื่อให้คณะท างานมีความรู้และสามารถ
ด าเนินงานการพัฒนาคณุภาพการบริหารจดัการ
ภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

-    1. ประสาน/จัดหาวิทยากร  
ที่มีความรู้ ความสามารถในการ
พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐมาให้ความรู้ 
เทคนิค แก่คณะท างาน 
   2. ขออนุมัติการจัดประชุมฯ 
   3. แจ้งส านัก/หน่วยงานใน
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ประชุม  
   4. ด าเนินการจัดประชุมฯ 

เพียงพอ - -  



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

   9.9 ประชุมสรุปผลการด าเนินงานและจดัท า
รายงานผลการด าเนินการพัฒนาคณุภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อสรุปผลการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 

-     1.  ขออนุมัติการจัดประชุมฯ  
   2. แจ้งส านัก/หน่วยงานใน
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ประชุม 
   3. ด าเนินการจัดประชุมฯ 

เพียงพอ - -  

   9.10 จดัท ารายงานผลการด าเนินงานด าเนินงาน
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อรายงานผลการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐของส านกังาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งข้อเสนอแนะ  
และแนวทางในการด าเนินงานต่อผู้บริหาร 

   ไม่สามารถรายงานผลการ
ด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบ
ภายในปีงบประมาณได้
เนื่องจากผลการด าเนินงานใน
รายหมวดหรือประเด็นรายข้อ
จะสามารถเก็บผลไดภ้ายหลัง
จากสิ้นปีงบประมาณไปแล้ว 

   1. สรุปผลการด าเนินงาน 
   2. จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐของ สป. 
   3. จัดท าบันทึกเสนอ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อ
ทราบผลการด าเนินงานพัฒนา
คุณภาพการบริหารจดัการ
ภาครัฐของ สป. 
 

ไม่เพียงพอ    ไม่สามารถรายงานผล 
การด าเนินงานใหผู้้บริหาร
ทราบภายในปีงบประมาณ
ได้เนื่องจากผลการ
ด าเนินงานในรายหมวดหรือ
ประเด็นรายข้อจะสามารถ
เก็บผลไดภ้ายหลังจากสิ้น
ปีงบประมาณไปแล้ว 

   จัดท าสรุปและ
รายงานผลเสนอ
ผู้บริหารภายในเดือน
ตุลาคม 

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

10. กำรจัดท ำนโยบำยกำรก ำกบัดูแลองค์กำรที่ดี
ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อให้คณะท างานและบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง  
ในสั งกัดส านั กงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ        
มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดท านโยบายการก ากับ
ดูแลองค์การที่ดี ที่มีความเหมาะสมกับบริบทของ
องค์การ  
   2. เพื่อทบทวนและจัดท านโยบายการก ากับดูแล
องค์การที่ดีของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
   3. เพื่อให้มีนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี
เป็นแนวทางส าหรับยึดถือเป็นหลักการ และน าไปสู่
การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม  
   4. เพื่อส่งเสริมให้ส านัก/หน่วยงานให้สังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้น านโยบาย
การก ากับดูแลองค์การที่ดีไปก ากับให้บุคลากร
ปฏิบัติ ราชการด้ วยความโปร่งใส มีมาตรฐาน     
การปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 
ขั้นตอน 
   10.1 ศึกษาแนวคดิ หลักการ นโยบายในการ
ก าหนด/จดัท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี              
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกีย่วกับแนวคิด 
หลักการในการก าหนด/จัดท านโยบายการก ากับ
ดูแลองค์การที่ด ี
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ศึกษาแนวคิด  หลักการ 
นโยบาย ในการก าหนด/จดัท า 
นโยบายการก ากับดูแลองค์การ
ที่ด ีครอบคลมุนโยบายหลัก 
นโยบายหลัก 4 ด้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพียงพอ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

   10.2 จดัท าและขออนุมัติโครงการนโยบายการ
ก ากับดูแลองค์การที่ดีของ สป. 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่ออนุมัติโครงการนโยบายการก ากับดูแล
องค์การที่ดีของ สป. 

 
 
 
- 

 
 
 
   1. จัดท าโครงการนโยบาย
การก ากับดูแลองค์การที่ดีของ 
ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 
   2. จัดท าบันทึกเสนอ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ     
เพื่ออนุมัติโครงการ 

 

 
 
 

เพียงพอ 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

   10.3 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานเพื่อ
ทบทวนและจัดท านโยบายการก ากับองค์การที่ดี
ของ สป.  
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อให้มีคณะกรรมการที่มีคุณลกัษณะที่เกี่ยวข้อง
กับงานการจัดท านโยบายการกับกับดูแลองค์การที่ดี
ของ สป.                     

-    1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการและคณะท างาน
เพื่อทบทวนและจัดท านโยบาย
การก ากับองค์การที่ดี         
ของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการประจ าปงีบประมาณ 
   2. จัดท าบันทึกเสนอ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
พิจารณาลงนามในค าสั่งฯ 

เพียงพอ - -  



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

   10.4 จดัประชุมเพื่อให้ความรู้ ช้ีแจงท าความ
เข้าใจในแนวทางการจัดท านโยบายการก ากับดูแล
องค์การที่ดี แก่คณะท างาน และผูเ้กี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อให้คณะท างานและผูเ้กี่ยวขอ้งมีความรู้
เกี่ยวกับการจดัท านโยบายการก ากับดูแลองค์การ  
ที่ด ี 

-    1. ประสาน/จัดหาวิทยากร
มาให้ความรู้และแนวทางในการ
จัดท านโยบายการก ากับดูแล
องค์การที่ดี 
   2.  ขออนุมัติการจัดประชุมฯ 
   3. แจ้งส านัก/หน่วยงานใน
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ประชุม  
   4. ด าเนินการจัดประชุมฯ 
 
 
 

เพียงพอ - -   

   10.5 จดัประชุมเพื่อทบทวนนโยบายการก ากับ
องค์การที่ดีและจัดท านโยบายการก ากับดูแล
องค์การที่ดี      
วัตถุประสงค์                                    
   1. เพื่อทบทวนนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่
ดีของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้สอดรับ
กับนโยบายหลักและแนวทางปฏิบตัิ จากนโยบาย
เร่งด่วนของส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
และแผนปฏิบัตริาชการ 
   2. เพื่อให้มีมาตรการ/โครงการ/กิจกรรม รองรับ
นโยบายหลัก 4 ด้าน                                                   

-    1. ประสาน/จัดหาวิทยากร
มาให้ความรู้และแนวทางในการ
จัดท านโยบายการก ากับดูแล
องค์การที่ดี 
    2.  ขออนุมัติการจัดประชุมฯ    
   3. แจ้งส านัก/หน่วยงานใน
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ประชุม 
   4. ด าเนินการจดัประชุมฯ 
 
 
 

เพียงพอ - -   



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

   10.6 จดัท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
วัตถุประสงค์  
   1. เพื่อมีนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี    
และเป็นแนวทางปฏิบตัิที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
   2. เพื่อเป็นเครื่องมือในการก ากบัดูแลให้      
การด าเนินงานของส่วนราชการเปน็ไปตาม      
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกจิการบ้านเมือง  
ที่ด ีเพื่อประโยชนส์ุขของประชาชนใน  ๔ ด้าน                                            

-    1. จัดท านโยบายการก ากับ
ดูแลองค์การที่ดี ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   
ฉบับสมบรูณ ์
   2. จัดท าบันทึกเสนอ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้
ความเห็นชอบ และลงนามใน
นโยบายการก ากับดูแลองค์การ
ที่ดี และประกาศใช้ ภายใน  
ไตรมาส 2  
 
 

เพียงพอ - -   

   10.7 ประกาศและเผยแพร่นโยบายการก ากับ
องค์การที่ดีของ สป. ให้ส านัก/หนว่ยงานในสังกัด
ทราบและถือปฏิบัต ิ
วัตถุประสงค์  
   เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดได้
รับทราบ และเข้าใจนโยบายการก ากับดูแลองค์การ
ที่ดี ของส านักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ     
และน าไปสู่การปฏิบตัิเป็นแนวทางเดียวกัน 

-    1. จัดท าเอกสารรูปเล่ม
นโยบายการก ากับดูแลองค์การ
ที่ดี ของ สป. เผยแพร่และแจ้ง
ให้ส านัก/หน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง
น าไปสู่การปฏิบตั ิ
   2. เผยแพร่นโยบายการก ากับ
องค์การที่ดีของ สป. ไม่น้อยกว่า 
2 ช่องทาง 
 
 
 

เพียงพอ - -   



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

   10.8 แต่งตั้งคณะท างานผู้รับผดิชอบในการ
ด าเนินงานตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
วัตถุประสงค์        
   เพื่อมอบหมายผูร้ับผดิชอบการด าเนินงานตาม
นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดขีอง สป.  

-    1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานผูร้ับผิดชอบใน   
การด าเนินงานตามนโยบาย  
การก ากับดูแลองค์การที่ดี    
ของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ  
   2. จัดท าบันทึกเสนอ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
พิจารณาลงนามในค าสั่งฯ 
   3. แจ้งค าสั่งให้คณะท างานฯ 
ทราบ 
 

เพียงพอ - -  

   10.9 จดัประชุมจัดท าแผนการด าเนินงานตาม
นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดขีองส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
วัตถุประสงค์  
   เพื่อมีร่างแผนการด าเนินงานตามนโยบายการ
ก ากับดูแลองค์การที่ดีของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

-     1.  ขออนุมัติการจัดประชุมฯ     
   2. แจ้งส านัก/หน่วยงานใน
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ประชุม 
   3. ด าเนินการจดัประชุมฯ 

เพียงพอ - -  



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

   10.10 จัดท าแผนการด าเนินงานตามนโยบาย
การก ากับดูแลองค์การที่ดีและตัวช้ีวัดระดับ
ความส าเร็จของมาตรการ/โครงการ/กิจกรรมตาม
นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ด ี
วัตถุประสงค์   
   1. เพื่อให้แผนการด าเนินงานตามนโยบายการ
ก ากับดูแลองค์การที่ดี มีประสิทธิภาพ และมี
โครงการ/กิจกรรมที่ครอบคลุมนโยบายหลัก ๔ ด้าน 
   2. เพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานตามนโยบายการ
ก ากับดูแลองค์การที่ดี เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา และตัวช้ีวัดที่ก าหนด               

-    1. รวบรวมข้อมลูจากส านัก/
หน่วยงานในสังกัดที่รับผดิชอบ
การด าเนินงานตามมาตรการ/
โครงการ/กิจกรรมตามนโยบาย
การก ากับ ดูแลองค์การที่ดี เพื่อ
น ามาจัดท าแผนการด าเนินงาน
ตามนโยบายการก ากับดูแล
องค์การที่ดี  
   2. จัดท าแผนการด าเนินงาน
ตามนโยบายการก ากับดูแล
องค์การที่ดีของ สป. ฉบับ
สมบูรณ ์
   3. จัดท าบันทึกเสนอเสนอ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้
ความเห็นชอบแผนการ
ด าเนินงานตามนโยบายการ
ก ากับดูแลองค์การที่ดี ภายใน
ไตรมาส ๒          
   4. แจ้งส านัก/หน่วยงานใน
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ที่เกี่ยวข้องน า
แผนการด าเนินงานตามนโยบาย
การก ากับดูแลองค์การที่ดี       
สู่การปฏิบัติภายใน ๕ วันท าการ  
นับจากวันท่ีได้รับแผนการ
ด าเนินงานฯ ที่ผู้บริหารลงนาม
แล้ว 

เพียงพอ - -  



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

   10.11 ตดิตามผลการด าเนินงานและ
ความก้าวหน้าตามแผนการด าเนินงานตามนโยบาย
การก ากับดูแลองค์การที่ดี ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
วัตถุประสงค์  
   เพื่อติดตามความก้าวหน้าและผลการด าเนินงาน
ให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงานตามนโยบายการ
ก ากับดูแลองค์การที่ด ี

   ผู้รับผิดชอบกิจกรรมตาม
แผนการด าเนินงานตาม
นโยบายการก ากับดูแล
องค์การที่ดี ขาดความเขา้ใจใน
การเขียนรายงาน
ความก้าวหน้า/ผลการ
ด าเนินงาน เนื่องจากไมเ่ข้า
ร่วมประชุม ท าให้ได้ข้อมลูกา
รายงานที่ไม่ครอบคลุม 
ครบถ้วน 

   1. แจ้งให้ส านัก/หน่วยงาน   
ที่รับผิดชอบจัดท ารายงาน
ความก้าวหน้า/ผลการ
ด าเนินงาน จ านวน ๒ ครั้ง   
รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน 
   2. จัดประชุมเพื่อติดตามผล
การด าเนินงาน 

ไม่เพียงพอ    ผู้รับผิดชอบกิจกรรมตาม
แผนการด าเนินงานตาม
นโยบายการก ากับดูแล
องค์การที่ดี ขาดความเขา้ใจ
ในการเขียนรายงานความ 
ก้าวหน้า/ผลการด าเนินงาน 
เนื่องจากไม่เข้าร่วมประชุม 
ท าให้ได้ข้อมูลการายงานที่
ไม่ครอบคลุม ครบถ้วน 
 

   1. ประสาน
ผู้รับผิดชอบเข้าร่วม
ประชุม                     
   2. จัดท าตัวอย่างการ
เขียนรายงาน
ความก้าวหน้า/ผลการ
ด าเนินงานท่ีถูกต้อง  
เพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ตามแผนการด าเนิน  
งานฯ 

 

   10.12 ประชุมสรุปผลการด าเนินงานตาม
นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ด ี
วัตถุประสงค์       
   เพื่อสรุปผลการด าเนินงานตามนโยบายการก ากับ
ดูแลองค์การที่ดีประจ าปีงบประมาณ 

-     1.  ขออนุมัติการจัดประชุมฯ    
   2. แจ้งส านัก/หน่วยงานใน
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ประชุม 
   3. ด าเนินการจดัประชุมฯ 

เพียงพอ - -  



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

   10.13 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตาม
นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ด ีประจ าปี
งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบาย    
การก ากับดูแลองค์การที่ดี รวมทั้งข้อเสนอแนะ      
และแนวทางในการด าเนินงานต่อผู้บริหาร                                    

-    1. สรุปและจัดท ารายงานผล
การด าเนินงานตามนโยบายการ
ก ากับดูแลองค์การที่ดี ประจ าปี
งบประมาณ  
   2. เสนอปลดักระทรวง
ศึกษาธิการเพื่อทราบผลการ
ด าเนินงานตามนโยบายการ
ก ากับดูแลองค์การที่ดี ประจ าปี
งบประมาณภายในเดือนตลุาคม 
 

เพียงพอ - -  

11. กำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร  
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อยกระดับความรู้ของบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานขององค์การยิ่งขึ้น 
ขั้นตอน 
   11.1 ศึกษาข้อมลูที่เกี่ยวข้อง 
วัตถุประสงค์  
   เพื่อรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์แนวทางการจัดการ
ความรู้และตารางการวิเคราะห์การจัดการความรู้
พร้อมเอกสารตัวอย่างในการด าเนนิงานการจัดการ
ความรู้ของส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
   1. ศึกษาข้อมูลรวบรวมและ
ศึกษาวิเคราะห์หลักเกณฑ์แนว
ทางการจัดการความรูต้าม
หลักเกณฑ์ของส านักงาน กพร.  
   2. วิเคราะห์บทบาทภารกิจ 
กระบวนการปฏิบัติงานการ
จัดการความรู้ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(ส านัก/หน่วยงาน) และจัดท า
เอกสารตัวอย่างการวิเคราะห์
การจัดการความรู ้

 
 
 
 
 
 

เพียงพอ 

 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

   11.2 เสนอขออนุมัติโครงการจดัการความรู้
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ         
วัตถุประสงค์          
   เพื่ออนุมัติจัดประชุมการจัดการความรู้ของ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

-    1. การขออนุมัติโครงการการ
จัดการความรู้ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
   2. จัดท าข้อมูลรายละเอียด
กิจกรรรองรับโครงการการ
จัดการความรู้  
   3. จัดท าประมาณการ
ค่าใช้จ่ายแต่ละกิจกรรมเพื่อ
ประกอบการขออนุมตัิวงเงิน
โครงการการจัดการความรู้ของ
ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธกิาร 

เพียงพอ - -  

   11.3 การเสนอขออนุมัติแต่งตัง้ผู้บริหารสูงสดุ 
CKO และผูร้ับผดิชอบ CEO ของหน่วยงานและ
คณะท างานการจัดการความรู ้
วัตถุประสงค์  
   เพื่อให้มีคณะกรรมการและคณะท างานท่ีมี
คุณลักษณะที่เกีย่วข้องกับการจัดการความรู ้

   ส านัก/หน่วยงานส่ง
บุคลากรคณุลักษณะไมต่รงกับ
งานการจัดการความรู้ทีต่้อง
ด าเนินการ 

   1. จัดท าหนังสือประสาน
ส านัก/หน่วยงาน แจ้งช่ือ
ข้าราชการและผูร้ับผดิชอบเพื่อ
น ามาจัดท าค าสั่งเพื่อเสนอขอ
ความเป็นชอบลงนามในค าสั่ง
แจ้งส านัก/หน่วยงาน  
   2. จัดท าค าสั่ง สป.แต่งตั้ง
ผู้บริหารสูงสุด CKO และ
ผู้รับผิดชอบ CEO ของ
หน่วยงานและคณะท างาน  
   3. จัดท าค าสั่งและรายชื่อผู้ที่
เกี่ยวข้องด้านการจัดการความรู ้

เพียงพอ - -  



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

   11.4 จดัประชุมเพื่อให้ความรูเ้กี่ยวกับการ
จัดการความรู้ให้กับคณะท างาน         
วัตถุประสงค์         
   เพื่อให้คณะท างานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดการความรู้และผู้เกีย่วข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   1. ประสานงานการจัด
ประชุม 
   2. จัดท าหนังสือขออนุมัติจดั
ประชุม/จัดท าแบบการจัดการ
ความรู ้
   3. ประสานงานหัวหน้า
หน่วยงาน/ผอ.กพร./วิทยากร 
  4. จัดท ารายชื่อ/จัดเตรียม
เอกสาร/จัดวาระการประชุม
และรายละเอียดการประชุม 
   5. จัดท าค ากล่าวรายงาน/ 
พิธีเปิด-ปิด 
   6. ด าเนินการประชุม
ปฏิบัติการ 
   7. จัดท า (ร่าง) แบบการ
จัดการความรู ้
   8. ทบทวนกิจกรรมตาม
แผนการจดัการความรู ้
   9. ประสานผู้รับผิดชอบองค์
ความรู ้
   10. จัดท าหนังสือขอความ
เห็นชอบและอนุมตัิแผนการ
จัดการความรู ้
   11. จัดท าหนังสือแจ้งส านัก 
/หน่วยงานผูร้ับผดิชอบและ
หน่วยงานในสังกัด 
 

เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

 
 
 
   11.5 จดัประชุมเพื่อทบทวนคัดเลือกองค์ความรู้  
วัตถุประสงค์  
   เพื่อจัดท าแผนการจดัการความรู้  เพื่อให้ได้องค์
ความรู้ที่สอดรับตามยุทธศาสตร์จากกระบวนการ
หลักตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 

 
 
 
   ควรพิจารณาบุคลากร      
ที่รับผิดชอบองค์ความรูจ้าก
กระบวนการหลักเข้าร่วม
ประชุมหรือผู้ที่มีความรู้เรื่อง
แผนงาน/โครงการตาม
แผนปฏิบัตริาชการของ
ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการอย่างชัดเจน 

   12. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ลงเว็บไซต ์
 
   1. เข้าร่วมประชุม/ระดม
ความคิดเห็น/ก าหนดระยะเวลา
ด าเนินการ/คัดเลือกองค์ความรู้
ที่สอดรับตามยุทธศาสตร์จาก
กระบวนการหลักของส านัก/ 
หน่วยงาน ในสังกัด สป. 
   2. สรุปผลการเข้าร่วมประชุม
และตารางผลการคดัเลือกองค์
ความรู้ตามประเด็นยุทธศาสตร์  
   3. วางแนวทางการด าเดิน
งานการจัดการความรู้ของ สป. 
ประจ าปีงบประมาณตามเกณฑ์
การบริหารจัดการภาครัฐ IT 7 

 
 
 

เพียงพอ 

 
 
 

- 

 
 
 

- 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

   11.6 เสนอผู้บริหารให้ความเหน็ชอบการจ าแนก
รายการความรู้และลงนามในแผนการจัดการความรู ้

-    1. ท าหนังสือขอความ
เห็นชอบองค์ความรู้ต่อหัวหน้า
ส่วนราชการ  
   2. จัดท าตารางสรุปองค์
ความรู้ที่สอดรับจาก
กระบวนการหลักของส านัก     
/หน่วยงานในสังกัด  
   3. จัดท าหนังสือแจ้งส านัก   
/หน่วยงานในสังกัดทราบองค์
ความรู้ที่หัวหน้าส่วนราชการ  
ให้ความเห็นชอบ  
   4. จัดท าเอกสารส่งหนังสือ 
ให้ส านัก/หน่วยงานทีร่ับผดิชอบ
แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 
 

เพียงพอ - -  

   11.7 จดัส่งแผนการจดัการความรู้ให้หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องน าไปสูก่ารปฏิบัต ิ

-    1. ท าหนังสือเสนอขออนุมัติ
แผนการจดัการความรูต้่อ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
   2. ท าหนังสือแจ้งส านัก       
/หน่วยงานในสังกัดและส านัก  
ที่รับผิดชอบองค์ความรู้  
   3. จัดท าเอกสารรูปเล่ม
แผนการจดัการความรู้ของ สป. 
   4. ประสานจัดส่งข้อมูล
แผนการจดัการความรู้ของ สป. 
ลงเว็บไซต์หน่วยงาน  

เพียงพอ - -   



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

   11.8 เสนอค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานด าเนินการ
ตามแผนการจัดการความรู ้

-    1. จัดท าหนังสือขอความ
เห็นชอบลงนามในค าสั่งแจ้ง
ส านัก/หน่วยงานในสังกัด สป.  
   2. จัดท าค าสั่ง สป.ด้านการ
จัดการความรู ้
   3. จัดท าหนังสือแจ้งส านัก   
/หน่วยงาน 
   4. จัดเอกสารส่งส านัก        
/หน่วยงาน 
 

เพียงพอ - -  

   11.9 ติดตามผลการด าเนินงานและ
ความก้าวหน้าตามแผนการจัดการความรู้  
     - กรณีเป็นหนังสือ/แบบรายงานหรือ  
     - กรณีจัดประชุม 

   การติดตามเร่งรดัข้อมูลจาก
ส านัก/หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ
องค์ความรู้ ได้แก่  
   1. รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแบบการ
จัดการความรู้ตามกิจกรรม
ด าเนินงาน 8 ขั้นตอน ไตร
มาส 3 และไตรมาส 4 
   2. ผลการด าเนินงานตาม
เกณฑต์ัวช้ีวัดการจัดการ
ความรู ้
   3. ประสานงานผู้เข้าร่วม
ประชุมและรายงานผลการ
ด าเนินงาน เพราะมักจะไมเ่ข้า
ร่วมประชุมติดภารกิจอ่ืน หรือ
ส่งผู้ไม่ทราบข้อมลูเข้าประชุม
แทน 

   1. จัดท าหนังสือติดตาม
รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนการจดัการความรู ้
   2. จัดท าหนังสือแจ้งส านัก   
/หน่วยงานติดตามผลกการ
ด าเนินงานครั้งท่ี ๑ ไตรมาส ๓ 
ครั้งที่ ๒ ไตรมาส ๔ และสิ้น
ปีงบประมาณ 
   3. จัดท าแบบฟอร์มรายงาน
ตามแบบรายงาน 
   4. เสนอขออนุมัติจัดประชุม
ติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนการจดัการความรู ้
   5. จัดส่งหนังสือแจ้งส านัก    
/หน่วยงานพร้อมแบบฟอรม์
รายงาน 
 

เพียงพอ - -   



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

   6. จัดท าวาระการประชุม 
ครั้งท่ี ๑ ครั้งท่ี ๒ และสิ้น
ปีงบประมาณ 
   7. จัดท าสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานการจดัการความรู้ 
น าเสนอที่ประชุม   
   8. รายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนการจัดการความรู้   
ครั้งท่ี ๑ ครั้งท่ี ๒ และสิ้น
ปีงบประมาณ 
   9. จัดท ารายงานการประชุม 
ครั้งท่ี ๑ ครั้งท่ี ๒ และสิ้น
ปีงบประมาณ 
   10. เสนอรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนการจัดการ
ความรู ้
   11. จัดส่งรายงานผลการ
ด าเนินงานให้ส านัก/หน่วยงาน
ในสังกัด 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

   11.10 เสนอขออนุมัติจัดกิจกรรมการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ วัน KM DAY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   1. จัดท าหนังสือขออนุมัติจดั
กิจการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM 
DAY ตามแผนการจดัการความรู้
ของ สป.  
   2. จัดท าก าหนดการกิจกรรม
แลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการ
ความรู ้
   3. จัดท าประมาณการ
ค่าใช้จ่ายเพื่อประกอบการขอ
อนุมัติวงเงินกิจกรรมการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูต้ามแผนการ
จัดการความรู้ของ สป. 
   4. จัดท าหนังสือแจ้งส านัก   
/หน่วยงานในสังกัดเข้าร่วม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
   5. จัดท ารายชื่อผูเ้ข้าร่วม
กิจกรรมการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
   6. จัดท าแบบฟอร์มการ
น าเสนอองค์ความรู้  
   7. จัดท าตัวอย่างการถอด
บทเรียนองค์ความรู้  
   8. จัดท าตาราง 
   9. จัดท าหนังสือเชิญวิทยากร 
   10. จัดท าหนังสือเชิญ
ประธานเปดิ/ปดิ  
   11. จัดท าหนังสือร่างค า
กล่าวรายงาน ค ากล่าวเปดิและ

เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
   11.11 จัดประชุมสรุปผลการด าเนินงานตาม
แผนการจดัการความรู ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 

ค ากล่าวปิด  
   12. จัดท าแบบประเมินความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
การแลกเปลี่ยนเรียน KM DAY  
   13. จัดท าเอกสาร
ประกอบการประชุมกิจกรรม
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ วัน KM DAY 
 
   1. จัดท าหนังสือเสนอขอ
ความเห็นชอบลงนามในสรุปผล
การด าเนินงานตามแผนการ
จัดการความรู้ของ สป.  
   2. ประสาน เร่งรัดติดตาม
การรายงานและจดัท าสรุปลการ
ด าเนินงานตามแผนการจัดการ
ความรู้ของ สป.  
   3. จัดท าหนังสือแจ้งส านัก   
/หน่วยงานในสังกัดทราบ  
   4. จัดท าเอกสารส่งส านัก     
/หน่วยงาน  
   5. ส่งข้อมูลเผยแพร่ใน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

เพียงพอ 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

   11.12 รายงานผลการด าเนินงานการจัดการ
ความรู้เสนอผู้บริหารทราบ        
วัตถุประสงค์         
   เพื่อรายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี
งบประมาณต่อหัวหน้าส่วนราชการให้ความ
เห็นชอบรายงานผลการจัดการความรู ้

   ต้องเร่งรัดติดตามข้อมลูจาก
ส านัก/หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ
ได้แก ่
   1. รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนการ
จัดการความรู้ ณ สิ้น
ปีงบประมาณ  
   2. เกณฑ์ตัวช้ีวัดตามแผน 
KM   
   3. ถอดบทเรียนองค์ความรู้   
ถ้าส านัก/หน่วยงานไมส่่ง
ข้อมูลท าให้ไมส่ามารถรายงาน
ผลได้ตามก าหนดระยะเวลา
หรือภายในงบประมาณ   

   1. สรุปผลการด าเนินการการ
จัดการความรู้    
   2. รายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนการจัดการความรู้ ณ 
สิ้นปีงบประมาณ                     
   3. รายงานผลเกณฑ์ตัวชี้วัด
การจัดการความรู้ จ านวน ๑๐ 
องค์ความรู้          
   4. รายงานผลลัพธ์การ
ด าเนินงานการ : ร้อยละ เฉลี่ย
ถ่วงน้ าหนักผลสมัฤทธ์ิของการ
ด าเนินการตามแผนการจดัการ
ความรู้         
   5. ถอดบทเรียนองค์ความรู้
จัดเก็บฐานข้อมลูส่งศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเก็บฐานข้อมลูของ สป.
ศธ. 

เพียงพอ - -   



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

   11.13 แจ้งผู้บริหารระดับสูง ส านัก/หน่วยงาน
ทราบผลการด าเนินงานการจดัการความรู้ประจ าปี
งบประมาณและลงเว็บไซต์หน่วยงานประจ าป ี

-    1. จัดท าหนังสือแจ้งถอด
บทเรียนองค์ความรู้เสนอ
ผู้บริหารลงนาม 
   2. จัดท าเอกสารรายงานส่ง
ผู้บริหาร ส านัก/หน่วยงานใน
สังกัด  
   3. ประสานส่งข้อมูลเผยแพร่
ทางเว็บไซต ์
 
 
 
 

เพียงพอ - -  



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

   11.14 ส่งถอดบทเรียนองค์ความรู้ให้ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจดัเก็บ  
ในฐานข้อมูลส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

   1. ไม่สามารถเร่งรดัติดตาม
ส านัก/หน่วยงานให้จดัส่งองค์
ความรู้ได้ภายในก าหนดเวลา  
   2. ส านัก/หน่วยงานมี
ภารกิจงานสิ้นงบประมาณ  
ซึ่งเป็นงานประจ าของส านัก/
หน่วยงานท าให้ไม่มเีวลาสรุป
ถอดบทเรียนองค์ความรู้ให้
กลุ่มพัฒนาระบบ 

   1. จัดท าหนังสือส่งถอด
บทเรียนเสนอปลดักระทรวง
ศึกษาลงนามแจ้งส านัก/
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบองค์
ความรู ้
   2. รวบรวมจดัท าข้อมูลองค์
ความรู้จากส านัก/หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบสิ้นปีงบประมาณ    
   3. จัดท าหนังสือส่งองค์
ความรู้ประจ าปีให้ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารจัดเก็บเจ้าฐานข้อมลูของ
ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ  

ไม่เพียงพอ - -  



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

กลุ่มตรวจสอบภำยใน 
1. ตรวจสอบ ติดตำมประเมินผล 
ให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรบริหำร กำรเงิน  
กำรบัญชีและกำรด ำเนินงำนของกระทรวง     
และส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  
    การวิเคราะหส์อบทานด้านการเงินและบัญชี  
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อทราบว่าการจัดท ารายงานการเงินของ
หน่วยงานในสังกัดเป็นไปตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบญัชีท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด 
 

 
 
 
 
 
 
 
   รายงานผลการสอบทาน 
ด้านการเงินและบัญชียังไม่
ครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์ที่
กรมบัญชีกลางก าหนด 
 

 
 
 
 
 
 
 
   1. ศึกษาเกณฑ์ประเมินผล
การปฏิบัติงานด้านบัญชีของ
กรมบัญชีกลาง  
   2. ส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรมหลักสูตรของกรม 
บัญชีกลางหรือหลักสตูร 
ที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 

การควบคุม
ที่มีอยู่

เพียงพอ 
และมี

ประสิทธิผล
สามารถลด
ความเสีย่ง
ได้ในระดับ

หนึ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
ความเสีย่ง 
   รายงานผลการสอบทาน
ด้านการเงิน และบัญชีไม่
ครบถ้วน ถูกต้องตามเกณฑ์
ที่กรมบัญชีกลางก าหนด  
ปัจจัยภายใน 
   บุคลากรที่ไดร้ับ
มอบหมายยังมคีวามรู้ 
ทักษะ ประสบการณไ์ม่
เพียงพอ 

 
 
 
 
 
 
 
   1. สอนงานตามความ
รับผิดชอบ เพ่ือสร้าง
ความเช่ียวชาญเฉพาะทาง  
   2. จัดท าแนวทางการ
ปฏิบัติงานและเครื่องมือ
การประเมนิเสนอหัวหน้า
กลุม่งานตรวจสอบระดับ
กระทรวงพิจารณาให้
ความเห็นชอบก่อนการ
ด าเนินงาน 
   3. ก ากับติดตามการ
ปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ 
ภายใน 

 
 
 
 
 
 
 

31 มี.ค.63 
กลุ่มตรวจสอบ

ภายใน 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

2. กำรประเมินประสิทธภิำพประสิทธิผล 
กำรควบคุมภำยใน  
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อทราบว่าการปฏิบัตติามระบบการควบคุม
ภายในของหน่วยงานในสังกัดมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล 

 
 
 
   รายงานผลการสอบทาน 
ประสิทธภิาพ ประสิทธิผล 
ระบบการควบคุมภายในยังไม่
ครบถ้วน ถูกต้อง 

 
 
 
   1. ศึกษาหลักเกณฑ์กระทรวง 
การคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2561 
   2 . ส่ งบุ คลากรเข้ ารับการ
อบรมหลักสูตรเรื่องการควบคุม
ภายใน 
   3. มอบหมายงานตามความ
รับผิดชอบ เพ่ือสร้างความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

 
 
 

การควบคุม
ที่มีอยู่

เพียงพอ 
และมี

ประสิทธิผล
สามารถลด
ความเสีย่ง
ได้ในระดับ

หนึ่ง 

 
 
 
ความเสีย่ง 
   รายงานการประเมิน
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
การควบคุมภายในไม่
ครบถ้วน ถูกต้อง 
ปัจจัยภายใน 
   บุคลากรที่ไดร้ับ
มอบหมายยังมคีวามรู้ 
ทักษะ ประสบการณไ์ม่
เพียงพอ 

 
 
 
   1. สอนงานในเรื่อง 
การประเมินประสิทธภิาพ
ประสิทธิผลการควบคุม
ภายในจากหัวหน้าทีม
ตรวจสอบ 
   2. จัดท าแนวทางการ
ปฏิบัติงานและ
เครื่องมือการประเมิน
เสนอหัวหน้ากลุ่มงาน
ตรวจสอบระดับ
กระทรวงพิจารณาให้
ความเห็นชอบก่อนการ
ด าเนินงาน 
   3. ก ากับติดตามการ
ปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ
ภายใน 
 

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

3. กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน กำร
บัญชี และกำรดูแลรักษำควำมปลอดภัยของ
ทรัพย์สิน ของหน่วยงำนส่วนกลำง ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดและส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค  
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงานทางด้านการเงิน
และการบัญชีเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าสั่ง และมตคิณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งแสดงข้อมูลทางการเงินและบัญชีถูกต้อง
ครบถ้วน เชื่อถือได้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
   สรุปผลการตรวจสอบ 
การปฏิบัติงานทาง 
ด้านการเงินและการบัญชีไม่
ครบถ้วนถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   1. จัดท ากระดาษท าการเป็น
แนวทางในการตรวจสอบและ
เป็นมาตรฐานเดยีวกัน 
   2. ส่งผู้ตรวจสอบภายในเข้า
รับการพัฒนาอบรมความรู้ที่
เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
   3. ให้ผู้ตรวจสอบภายใน 
น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาใช้สนับสนุนหรือประกอบ 
การตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

การควบคุม
ที่มีอยู่

เพียงพอ 
และมี

ประสิทธิผล
สามารถลด
ความเสีย่ง
ได้ในระดับ

หนึ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   1. แผนการปฏบิัติงาน
ตรวจสอบและกระดาษ 
ท าการไมค่รอบคลุม
กฎหมายระเบยีบ ข้อบังคับ 
ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้อง 
   2. ความรู้ทักษะของ 
ผู้ตรวจสอบภายในไมเ่ป็น
ปัจจุบันเนื่องจากเกณฑ์
แนวทาง หรือกฎหมาย    
ที่เกี่ยวข้องมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ 
   3. ความรู้ทักษะของ 
ผู้ตรวจสอบภายในด้านการ
น าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
มาใช้สนับสนุนหรือประกอบ 
การตรวจสอบยังไม่เพียงพอ 
   4. ข้อมูลที่หน่วยรับตรวจ 
ส่งมาให้ไม่เพียงพอต่อ 
การวิเคราะห ์
 

 
 
 
 
 
   1. ทบทวนและ
ปรับปรุงกระดาษท าการ
ส าหรับตรวจสอบต่อเนื่อง
สม่ าเสมออย่างน้อย 
ปีละ 1 ครั้ง และเมื่อมีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
เกณฑ์แนวทาง หรือ
กฎหมายที่เกีย่วข้อง  
   2. จัดให้มีการสอน
งานโดยผูต้รวจสอบ
ภายในอาวุโสของกลุ่ม
ตรวจสอบ 
ภายใน  
   3. หัวหน้าทีมสอบ
ทานความถูกต้องของ
รายงานและเสนอ ผอ.
กลุ่มพิจารณา 
   4. ส่งเสรมิให้มีการ
เข้ารับการอบรมพัฒนา
ความรู้ ทักษะที่
เกี่ยวข้องกับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
4. ให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน ด้ำน
กำรบริหำรควำมเสี่ยง และประเมินกำรควบคุม
ภำยใน ด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี และด้ำน
กฎระเบียบต่ำงๆ 
วัตถุประสงค์  
   เพื่อให้ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
ภายใน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
การเงิน การบัญชี และเรื่องกฎระเบียบต่าง ๆ  มี
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ขั้นตอน รวมถึง
ประเด็นท่ีอาจเข้าใจคลาดเคลื่อน  
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ไม่สามารถให้ค าปรึกษา  
แก่ผู้ขอรับการปรึกษา (กรณีที่
กฎระเบียบต่าง ๆ ระบุไม่
ชัดเจน) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ศึกษาท าความเข้าใจแนวทาง 
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่าง
ต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การควบคุม
ที่มีอยู่

เพียงพอ 
และมี

ประสิทธิผล
สามารถลด
ความเสีย่ง
ได้ในระดับ

หนึ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ไม่สามารถให้ค าปรึกษา
แก่ผู้ขอรับการปรึกษา (กรณี
ทีก่ฎระเบยีบต่าง ๆ ระบุไม่
ชัดเจน) 
 
    

อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
   5. ประสานขอข้อมลู
จากหน่วยรับตรวจ
เพิ่มเตมิ 
 
 
 
 
 
 
 
   ก าหนดแนว
ปฏิบัติการใหค้ าปรึกษา 
โดยให้ประสานกับ
หน่วยงานผู้ก าหนด
กฎระเบียบต่างๆ เพื่อ
ปรึกษาหารือเกีย่วกับ
กรณีที่เกดิขึ้น หรือกรณี
ที่หน่วยรับตรวจสอบ
ถาม พร้อมท าความ
เข้าใจในค าตอบหรือ
แนวทางแก้ไขให้เข้าใจ
สอดคล้องตรงกัน 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

5. กำรติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะใน
รำยงำนกำรตรวจสอบกำรปฏิบัตงิำนด้ำนกำรเงิน 
กำรบัญชี และกำรดูแลรกัษำควำมปลอดภัยของ
ทรัพย์สินของหน่วยงำนส่วนกลำง ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดและส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อติดตามการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจว่า
ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการ
ตรวจสอบอยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

 
 
 
 
 
 
   1. สรุปผลการติดตามการ
ด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ
ในรายงานผลการตรวจสอบ 
ไม่ครบถ้วนตามข้อเสนอแนะ 
และไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และ
มติคณะรัฐมนตรีทีเ่กี่ยวข้อง 
   2. สรุปผลการติดตามการ
ด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของ
หน่วยรับตรวจไม่ครบถ้วน 
   3. กระดาษท าการไม่
ครอบคลมุข้อเสนอแนะใน
รายงานผลการตรวจสอบ 

 
 
 
 
 
 
   1. จัดท ากระดาษท าการเป็น
แนวทางในการตรวจสอบ และ
เป็นมาตรฐานเดยีวกัน 
   2. ทบทวนและปรับปรุง
กระดาษท าการส าหรับการ
ติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ
อย่างน้อยปีละ  
1 ครั้ง   

 
 
 
 
 
 

การควบคุม
ที่มีอยู่

เพียงพอ 
และมี

ประสิทธิผล
สามารถลด
ความเสีย่ง
ได้ในระดับ

หนึ่ง 

 
 
 
 
 
 
ความเสีย่ง 
   การรายงานผลการ
ติดตามการด าเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะในรายงานผล
การตรวจสอบของหน่วยรับ
ตรวจลา่ช้า 
 
 

 
 
 
 
 
 
   ประสานตดิตาม   
ทวงถามเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบในการ
รายงานผลของหน่วย 
รับตรวจ 

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

6. กำรจัดท ำเว็บไซต์ 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของหน่วยงาน
ให้สาธารณชนได้รับทราบ 

 
 
   1. เว็บไซต์ของกลุม่
ตรวจสอบภายในเสียหาย    
ใช้งานไม่ได ้
   2. ข้อมูลในเว็บไซต์ไม่
เคลื่อนไหว 

 
 
   1. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ
อบรมจัดท าเว็บไซต ์
   2. มอบหมายให้มเีจ้าหน้าท่ี
จัดท าเว็บไซต์  
   3. ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ี
ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
หาแนวทางแก้ไขปัญหา  
   4. สอบถามเจ้าหน้าท่ี 
ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญการ
จัดท าเว็บไซต์จากหน่วยงานอื่น 

 
 

การควบคุม
ที่มีอยู่

เพียงพอ 
และมี

ประสิทธิผล
สามารถลด
ความเสีย่ง
ได้ในระดับ

หนึ่ง 

 
 
ความเสีย่ง 
    การจัดท าเว็บไซต์ของ 
กลุ่มลา่ช้าและไม่เป็น
ปัจจุบัน  
ปัจจัยภายใน 
   บุคลากรที่รับผิดชอบดูแล
เว็บไซต์มีภารกิจงานประจ า 
จึงดูแลเว็บไซต์ไม่สม่ าเสมอ 
ไม่มีการส ารองข้อมูลใน
เว็บไซต ์

 
 
   1. เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบจัดท า
แผนการจดัท าและดูแล
เว็บไซต ์
   2. เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบมีการสอน
งานการจัดท าเว็บไซต์
ให้กับบุคลากรใน
หน่วยงาน เพื่อให้ช่วย
จัดท าเว็บไซต์  
   3. เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบแบ่งเวลา
จากงานประจ ามาจัดท า
เว็บไซต์อยา่งสม่ าเสมอ 
เพื่อน าเสนอข้อมูลทีเ่ป็น
ปัจจุบัน และส ารอง
ข้อมูลเว็บไซต ์

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

ส ำนักอ ำนวยกำร สป. 
- กลุ่มช่วยอ ำนวยกำรและประสำนรำชกำร  
   ด าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ านวยการและงาน
เลขานุการของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
รวมทั้งการจัดระบบการอ านวยการและการ
ประสานราชการของผู้บริหารระดบัสูงในสังกัด
กระทรวง 
1. งำนเลขำนุกำร 
วัตถุประสงค์ 
   1. น าเสนองานให้ผู้บริหารพิจารณาสั่งการได้
ถูกต้อง ทันเวลา ตรงตามภารกจิของแต่ละ
หน่วยงาน 
   2. อ านวยความสะดวกแก่ผู้บรหิารให้สามารถ
ปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ ท่ีเกีย่วข้องกับอ านาจหน้าท่ี
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การจดัการเดินทางไป
ราชการ การจดัท ารายงาน การประชุม การเขยีน
สาร/ค านิยมในโอกาสตา่งๆ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1. ไม่ทันตามก าหนดเวลา 
   2. ไม่ตรงตามภารกิจของ
หน่วยงาน 
   3. เอกสารที่ใช้
ประกอบการอ านวยความ
สะดวกในเรื่องต่างๆ ไม่ถูกต้อง 
ถูกส่งคืนแก้ไข 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1. จัดล าดับการน าเสนองาน
ตามความเร่งด่วน 
   2. สอบถามรายละเอียดจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องก่อน       
การมอบหมาย 
   3. จัดท ารูปแบบของเอกสาร  
ที่ใช้ในเรื่องต่างๆ เพื่อเป็นแนว
ทางการด าเนินงาน 
   4. สอบถามเอกสารที่ใช้กับ
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเสีย่ง
อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได ้

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

31 มี.ค.63 
ส านัก

อ านวยการ สป. 
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หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

2. งำนประสำนรำชกำร 
วัตถุประสงค์ 
   ประสานงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
ต่างๆของผู้บริหารให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
 
 
 
- กลุ่มบริหำรงำนกลำง 
   ประสานงานกับหน่วยงานท้ังภายในและภายนอก
กระทรวงในงานท่ีเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติหรือ
งานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องซึ่งเป็นงานท่ีมิได้อยู่ในอ านาจ
หน้าท่ีของส่วนราชการใดในสังกัดกระทรวง 
วัตถุประสงค์ 
   หน่วยงานมีระบบอ านวยการและการประสาน
ราชการที่มีประสิทธิภาพ 
 

   1. สั่งการไม่ทันตาม
ก าหนดเวลาการประชุม 
   2. มอบหมายการประชุมไม่
ตรงตามภารกิจของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 

   1. ประสานหน่วยงานท่ีจะ
มอบหมายให้เข้าร่วมประชุม
ล่วงหน้า 
   2. ประสานรายละเอยีดจาก
หน่วยงานท่ีจะมอบหมายให้
ชัดเจนก่อนการมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
- กระบวนกำรรับ-ส่งเอกสำร
หลักฐำนของทำงรำชกำร 
   1. จัดท าคู่มือก าหนดเป็นแนว
ปฏิบัติเจา้หน้าท่ีรับ-ส่งหนังสือ 
เอกสารและพสัดุไปรษณยี์ให้
ชัดเจน 
   2. มีการจัดท าตัวช้ีวัดในเรื่อง
ร้อยละของจ านวนเอกสารที่เกดิ
ความผิดพลาดในการรับ-ส่ง 
   3. มีการวางมาตรการ/
แนวทางในการควบคุมความ
เสี่ยงในเรื่องการเอกสารของ
ราชการ 

ความเสีย่ง
อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพียงพอ 
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หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

   - กระบวนกำรออกเลขที่
หนังสือรำชกำรของ ศธ.และ 
สป. 
   1. แจ้งเวียนหนังสือ
เสรมิสร้างความเข้าใจใน
หน่วยงานในสังกัดทราบถึง
หลักเกณฑ์การน าหนังสือออกมา
เลขท่ีที่งานสารบรรณกลาง 
   2. มอบให้เจ้าหน้าที่ท่ี
รับผิดชอบโดยตรงและหัวหน้า
งานท่ีก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด  
เจ้าหน้าท่ีตดิตาม ทวงถามส่ง
ส าเนาหนังสือ เพื่อมา scan เข้า
ระบบ 
 
- กระบวนกำรจัดกจิกรรม/
โครงกำรของ ศธ.และ สป. 
   1. มีการแจ้งส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องในส่วนของหน้าท่ี
รับผิดชอบ พร้อมแจ้ง
ก าหนดการเข้าร่วมกิจกรรมครบ
ทุกหน่วยงานได้ทันเวลาที่
ก าหนด 
   2. โทรประสานงานไว้
ล่วงหน้าเพื่อเตือนการจัดส่ง
ข้อมูล 
   3. ปรับปรุงแบบส ารวจโดย

เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

เพิ่มชื่อผู้ประสานงานของแต่ละ
หน่วยงานเพิ่มอีก 1 ราย พร้อม
ก าชับให้ผู้ประสานงานเดินทาง
ไปพร้อมกับรถบัสผู้เข้าร่วม
โครงการ 
 
- กระบวนกำรจัดประชุม
หัวหน้ำส่วนรำชกำรส่วนกลำง
ใน สป. 
   1. สามารถรวบรวมเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม
หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางใน 
สป. จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้
ครบถ้วนไดไ้ม่น้อยกว่า 4 วันท า
การ ก่อนการจัดประชุมไดไ้ม่
น้อยกว่า ร้อยละ 70 ของการ
จัดประชุมทั้งหมด 
   2. สามารถจัดส่งรายงานการ
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ส่วนกลางใน สป. ได้ภายใน 15 
วัน หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม 
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
การจัดประชุมทั้งหมด 
   3. สรุปประเด็นผลการ
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ส่วนกลางใน สป. ผดิพลาดได้ไม่
เกิน 3 ครั้ง ของการจัดประชุม

 
 
 
 
 
 

เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

ทัง้หมด 
 
   - กระบวนกำรสนับสนุนและ
ประสำนงำนพระรำชพิธี/รฐั
พิธี/พิธีกำรต่ำงๆ 
   1. มีการประสานส านัก
เลขาธิการพระราชวังเพื่อขอ
ทราบก าหนดการได้ทันก่อนเข้า
เฝ้าทกุครั้ง 
   2. แจ้งหน่วยงาน/ส่วน
ราชการทราบก าหนดการ การ
ร่วมพระราชพิธี/รัฐพิธี/พิธีการ
ต่างๆ/ได้ทันเวลาก่อนวันงาน 
   3. ตรวจสอบความถูกต้อง
ของการประดับ
เครื่องราชอิสรยิาภรณ์ของผูเ้ข้า
เฝ้าฯก่อนออกเดินทางได้ถูกต้อง
ทุกครั้ง ทุกคน 
   4. รายงานผลต่อ
ปลัดกระทรวงหลังจากเข้าเฝ้าฯ
ในงานราชพิธี/รัฐพิธี และพิธี
การต่างๆภายใน 2 วันท าการ 
นับจากวันท่ีเข้าร่วมงานพระราช
พิธีทุกครั้ง 
 
 
 

 
 

เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

   - กระบวนกำรพระรำชทำน
เพลิงศพ/ดินพระรำชทำน 
   1. ตรวจสอบเอกสาร
ประกอบค าขอพระราชทาน
เพลิงศพ/ดินพระราชทานให้
ถูกต้องครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ 
60 จากค าขอฯทั้งหมด 
 

เพียงพอ 
 
 
 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

- กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
1. งำนสรรหำบรรจุและแต่งต้ัง 
   ด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงาน       
การบริหารงานบุคคล การพัฒนาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลขององค์กร การบริหารงานคลังและ
สินทรัพย์ของกระทรวงและส านักงานปลัดกระทรวง 
วัตถุประสงค์ 
   หน่วยงานมีระบบอ านวยการและการประสาน
ราชการที่มีประสิทธิภาพ 
 

 
 
   1. เอกสาร หลักฐานการ
เสนอขอพิจารณาระยะเวลา
ขั้นต่ าฯ (ระยะเวลาเกื้อกูล) 
ของผู้สมัครไม่ครบถ้วน 
   2. ผู้สมัครไม่ยื่นเอกสารที่
ใช้ประกอบการพิจารณา 
 

 
 
- กำรด ำเนินกำรคัดเลือกบุคคล
เข้ำรับกำรประเมินผลงำนเพ่ือ
เลื่อนและแต่งต้ังให้ด ำรง
ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร 
ระดับช ำนำญกำรและระดับ
ช ำนำญกำรพิเศษ 
   1. มีแนวทางในการ
ด าเนินงานตามหนังสือส านักงาน 
ก.พ. ท่ี นร 1006/ว10 ลง
วันท่ี 15 กันยายน 2548 และ
ประกาศ อ.ก.พ.ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ      
ลงวันท่ี 9 กุมภาพันธ์        
พ.ศ.2549 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม 
   2. เจ้าหน้าที่และ
ผู้บังคับบัญชามีการตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล 
เอกสารการสมัครคดัเลือก 
   3. บุคลากรมีการถ่ายทอด 
แลกเปลีย่นข้อมูลในการ
ด าเนินการและประเด็นปัญหา    
ที่พบในการด าเนินการ 
 

 
 

ไม่เพียงพอ 
 

 
 
   1. เอกสารหลักฐานการ
เสนอขอพิจารณาระยะเวลา
ขั้นต่ าฯ(ระยะเวลาเกื้อกลู)
ของผู้สมัครไม่ครบถ้วน 
   2. ผู้สมัครไม่ยื่นเอกสารที่
ใช้ประกอบการพิจารณา 
ส่งผลต่อผลการพิจารณา
ของคณะกรรมการฯ 
 

 
 
   1. จัดท าสรุปเอกสาร
ที่จะต้องใช้ในการยื่นใบ
สมัครเข้ารับการคัดเลือก
กรณีมคีุณสมบัติ
ครบถ้วนและกรณีที่
จะต้องเสนอ
คณะกรรมการพิจารณา
ระยะเวลาเกื้อกูล 
เผยแพร่ทางเว็บไซต ์

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

  
 
1. ผูส้มัครจ านวนน้อย ส่งผล
ให้โอกาสในการคดัเลือกคนท่ี
เหมาะสมกับงานเพื่อบรรจุ
น้อย 
 

- กระบวนกำรสรรหำและบรรจุ
แต่งต้ังบุคคลเข้ำรับรำชกำร 
   1. มีแนวทางในการ
ด าเนินการตามหนังสือส านักงาน 
ก.พ. ท่ี นร 1004/ว18 ลง
วันท่ี 11 ธ.ค.56 
   2. มีการก าหนดระยะเวลา
ของการด าเนินการในแตล่ะ
ขั้นตอน โดยมติที่ประชุม
คณะกรรมการฯ 
   3. มีการตรวจสอบ
รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่
ขอบรรจุ ครบถ้วนทุกประเด็น
ทุกครั้ง 
   4. มีการวิเคราะห์ความ
เหมาะสมของบัญชีท่ีจะ
ด าเนินการคดัเลือกว่ามีความ
เหมาะสมกับต าแหน่งท่ีขอบรรจุ
ทุกครั้ง 
   5. บุคลากรมีการถ่ายทอด 
แลกเปลีย่นข้อมูล ในการ
ด าเนินการ 
 

 
 

เพียงพอ 
 

   



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

  
 
   1. มีการเปลี่ยนแปลง
เจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบบ่อยครั้ง 
   2. เจ้าหน้าที่ไม่ทราบถึง
ขั้นตอน เอกสาร วิธีการ ท่ี
ต้องด าเนินการ 
   3. การด าเนินการอาจไม่
ครบถ้วนทุกองค์ประกอบ 
 
 

   - กระบวนกำรทดลองกำร
ปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำร 
   1. มีแนวทางในการ
ด าเนินการตามกฎ ก.พ. ว่าด้วย 
“การทดลองปฏิบตัิหน้าที่
ราชการและการพัฒนา”
ข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการ พ.ศ.
2553 และประกาศส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
การก าหนดระยะเวลาการ
ทดลองปฏิบัติหนา้ที่ราชารฯ 
   2. มีการตรวจสอบ
รายละเอียดในประเด็นต่างๆ 
เช่น องค์ประกอบ
คณะกรรมการฯ ระยะเวลาการ
ทดลองฯ องค์ประกอบในการ
ประเมินผลการทดลองและผล
การประเมินฯจากหน่วยงานต้น
สังกัดเพื่อสามารถด าเนินการขั้น
ต่อไปได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ในเรื่องการทดลองปฏิบตัิหน้าที่
ราชการก าหนด 
   3. บุคลากรมีการถ่ายทอด 
แลกเปลีย่นข้อมูลในการ
ด าเนินงาน 
 

 
 

เพียงพอ 

   



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

  
 
   1. เอกสารผู้พิจารณาไม่
ครบถ้วน 
   2. คุณวุฒิไมต่รงตาม
คุณสมบัต ิ
   3. เอกสารน าเสนอ สื่อได้
ไม่ชัดเจน เช่น ขอเพิ่มคุณวุฒิ
และขอปรับเงินเดือนตาม
คุณวุฒิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   - กระบวนกำรปรับอัตรำ
เงินเดือนให้ได้รับตำมคุณวุฒิ 
   1. มีแนวทางในการ
ด าเนินการตามกฎ ก.พ.ว่าด้วย 
การให้ข้าราชการไดร้ับเงินเดือน 
พ.ศ.2551 
   2. มีการตรวจสอบรับรอง
คุณวุฒิจากเว็บไซต์ของ
ส านักงาน ก.พ. หรือแหล่งข้อมลู
ที่แสดงให้เห็นว่า ก.พ.รับรอง
คุณวุฒิ 
   3. มีการตรวจสอบข้อมลูจาก
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
   4. ตรวจสอบประวัติการรับ 
ราชการของผู้ขอปรับอัตรา
เงินเดือนตามคุณวุฒิจาก
ทะเบียนประวัติข้าราชการ 
    5. ตรวจสอบคณุวุฒิที่น ามา
ขอปรับอัตราเงินเดือนจาก
เอกสารหลักฐานตา่งๆ ได้แก่ 
มาตรฐานการก าหนดต าแหน่ง 
ส าเนาปริญญาบัตรหรือ
ใบรับรองสภามหาวิทยาลัยและ 
Transcript 
   6. ตรวจสอบคณุวุฒิที่
ส านักงานปลัดฯเคยให้ความ
เห็นชอบไว้แล้ว 

 
 

เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
   1. เอกสารรับโอนไม่
สอดคล้องกับประเภทระดับ
การโอน 
   2. ส่วนในต้นสังกัดไม่ยอม
ให้โอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   7. บุคลากรมีการถ่ายทอด 
แลกเปลีย่นข้อมูลในการ
ด าเนนิการและประเด็นปัญหาที่
พบ 
 
   - กระบวนกำรรับโอน
ข้ำรำชกำร 
   1. มีแนวทางในการ
ด าเนินการตามหนังสือส านักงาน 
ก.พ. ท่ี นร 1006/ว4 ลงวันท่ี 
20 ก.พ.62 
และหลักเกณฑ์การแต่งตั้งหรือ
พิจารณาเข้าสูต่ าแหน่งประเภท 
และระดับต่างๆ 
   2. มีการตรวจสอบแบบค า
ร้องขอโอนให้ถูกต้องตาม
รูปแบบทุกครั้งท่ีด าเนินการ 
   3. มีการตรวจสอบประเภท 
ระดับต าแหน่งของผู้ขอโอนและ
ต าแหน่งระดับต าแหน่งว่างได้
ถูกต้อง ครบถ้วนทุกประเด็นทุก
ครั้งท่ีด าเนินการ 
   4. มีการเสนอผู้มีอ านาจสั่ง
บรรจุเห็นชอบรับโอนก่อนลง
นามหนังสือสอบถามความ
ขัดข้องไปยังส่วนราชการที่ให้
โอนทุกครั้งท่ีด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 

เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1. ขาดบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน 
   2. การปฏิบัติงานไม่
ต่อเนื่อง เนื่องจากต้องมีการ
สอนงานผู้ปฏิบตัิงานใหม ่
 
 

   5. มีการตรวจสอบวันท่ี ท่ีไม่
ขัดข้องในการโอนทุกครั้งท่ี
ด าเนินการ 
   6. บุคลากรมีการถ่ายทอด 
แลกเปลีย่นข้อมูลในการ
ด าเนินการ 
 
   - กระบวนกำรให้โอน
ข้ำรำชกำร 
   1. มีแนวทางในการ
ด าเนินการตามหนังสือส านักงาน 
ก.พ. ท่ี นร 1006/ว4 ลงวันท่ี 
20 ก.พ.62 
   2. เจ้าหน้าท่ีและ
ผู้บังคับบัญชามีการตรวจสอบ
ความถูกต้อง ครบถ้วนของ
ประเด็นข้อมูลทีส่่วนราชการที่
ขอรับโอนต้องการทราบทุกครั้ง
ที่ด าเนินการ 
   3. มีการตรวจสอบวันที่ท่ีรับ
โอนในค าสั่งรับโอนทุกครั้งท่ี
ด าเนินการ 
   4. บุคลากรมีการถ่ายทอด 
แลกเปลีย่นข้อมูลในการ
ด าเนินการ และประเด็นปัญหา
ที่พบในการด าเนินการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพียงพอ 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

2. งำนบริหำรค่ำตอบแทนและวิชำกำร 
   ด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงาน การ
บริหารงานบุคคล การพัฒนาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลขององค์กร การบริหารงานคลังและ
สินทรัพย์และส านักงานปลัดกระทรวง 
   กระบวนการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน
สามัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ 
วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อให้ข้อมูลการเลื่อนเงินเดอืน การเลื่อน
ค่าจ้าง การเลื่อนขั้นค่าตอบแทนมคีวามถูกต้องและ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนด 
   2. เพื่อให้ข้าราชการในสังกัดไดเ้ลื่อนเงินเดือน
โดยเร็ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1. ข้อมูลที่ไดร้ับมีความ
ผิดพลาดต้องกลับไปแก้ไข   
ท าให้เสียเวลาในการ
ด าเนินงาน 
   2. ได้รับข้อมลูลา่ช้าไม่
เป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
   3. ระยะเวลาที่จ ากัดและ
ต้องให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แต่
ข้อมูลมีองค์ประกอบและมี
จ านวนมาก อาจท าให้เกิด
ความผิดพลาดได ้
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1. ประสานงานหน่วยงาน
ต่างๆทวงถามและติดตามเป็น
ระยะเพื่อเป็นการแกไ้ขปัญหา
ด้านความล่าช้าในการส่งข้อมลู
และประสานงานเกี่ยวกับข้อมูล
ที่ต้องกลับไปแก้ไขทางโทรศัพท์ 
และทาง group line  
   2. มีปฏิทินแผนการ
ด าเนินงานโดยก าหนดเวลาที่
ชัดเจน 
   3. มีระบบ ICT บน Internet 
(ระบบประมวลผลการเลื่อน
เงินเดือน) เพื่อเช่ือมโยงการ
ท างานในทุกภาคส่วนใน
ส่วนกลาง ส านักงานศึกษาธิการ
ภาค และส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดทุกจังหวัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   1. ข้อมูลที่ไดร้ับมีความ
ผิดพลาดต้องกลับไปแก้ไข
ท าให้เสียเวลาในการ
ด าเนินงาน 
   2. ได้รับข้อมลูลา่ช้าไม่
เป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
   3. ระยะเวลาที่จ ากัดและ
ต้องให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แต่
ข้อมูลมีองค์ประกอบและมี
จ านวนมาก อาจท าให้เกิด
ความผิดพลาดได ้
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   1. ให้หน่วยงาน
ตรวจสอบและยืนยัน
ข้อมูลตามแบบท่ีก าหนด 
   2. เมื่อถึงระยะเวลาที่
ก าหนดให้เจ้าหนา้ที่
ติดตามหน่วยงานท่ียังไม่
ส่งข้อมูล 
   3. เพิ่มจ านวนผู้
ตรวจสอบเพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้อง ให้มีความ
ถูกต้องมากที่สุด 
   4. ปรับปรุง
กระบวนงานโดยใช้ ICT 
บน Internet (ระบบ
ประมวลผลการเลื่อน

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. งำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์และสวัสดิกำร 
   ด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงาน       
การบริหารงานบุคคล การพัฒนาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลขององค์กร การบริหารงานคลังและ
สินทรัพย์และส านักงานปลัดกระทรวง 
วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อให้ข้อมูลการน าเสนอพระราชทานเครื่อง
ราชฯมีความถูกต้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ระเบียบการขอพระราชทานเครื่องราชฯของส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตร ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1. เอกสารที่รับมายังไม่
ครบถ้วน ท าให้ไมส่ามารถ
ด าเนินการได้ และล่าช้าในการ
ส่งเรื่องไปส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตร ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1. ตรวจสอบค าร้องให้เป็นไป
ตามระเบียบการขอพระราชทาน
เครื่องราชฯของส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตร ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่พียงพอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1. เอกสารทีไ่ด้รับจาก
หน่วยงานต่างๆที่ส่งมา
เอกสารยังไม่ครบ ท าให้ไม่
สามารถด าเนินการได้ และ
ล่าช้าในการส่งเรื่องไปส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตร ี

เงินเดือน)เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นให้
เหมาะกับสถานการณ์
ปัจจุบัน 
   5. มีการสรุปประเด็น
ปัญหาและอุปสรรคใน
การควบคุมและแกไ้ข
ปัญหาในรอบถัดไป  
 
 
 
 
 
 
 
  1. จัดท ารายละเอียด
การเสนอขอ
พระราชทานเครื่อง
ราชฯลงในเว็บไซต ์



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

4. งำนพัฒนำบุคลำกร 
   ด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงาน การ
บริหารงานบุคคล การพัฒนาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลขององค์กร การบริหารงานคลังและ
สินทรัพย์และส านักงานปลัดกระทรวง 
   กระบวนการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหนา้ที่ราชการของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการของส านักงานปลดักระทรวง
ศึกษาธิการ ให้เป็นข้าราชการทีด่ี มีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัตงิานให้บรรลุ
ยุทธศาสตร์ พันธกิจ และเปา้หมายของ สป. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1. การบรรจุข้าราชการ
บรรจุใหม่ของแตล่ะหน่วยงาน
ไม่มีแผนการสรรหาที่ชัดเจน 
ท าให้การประสานงานแจ้ง
หน่วยต่างๆมรีะยะเวลา
กระช้ันชิด 
   2. หน่วยงานอ่ืนหรือส่วน
ราชการอื่นท่ีไดร้ับอนุมัตจิาก
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ    
ให้ส่งข้าราชการบรรจุใหมเ่ข้า
ร่วมการฝึกอบรม โอน
งบประมาณสมทบช้า อาจท า
ให้ยืมเงินไม่ทัน 
   3. การอบรมในช่วงที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1. สร้างเครือข่ายนัก
ทรัพยากรบุคคลระหว่าง
หน่วยงาน ด าเนินการ
ประสานงานเป็นการภายใน 
   2. ประสานงานเป็นการ
ภายในล่วงหน้าเกีย่วกับกานโอน
งบประมาณสมทบก่อนท่ีหนังสือ
อย่างเป็นทางการจะส่งถึง 
  3. หากไดร้ับโอนงบประมาณ
ยังไม่ครบถ้วนทุกหน่วยงาน ให้
ขออนุมัติยืมเงินทดรองราชการ
ไปก่อน 
   4. มีแผนการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นให้กับผู้เข้าอบรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีความ
เพียงพอและ
ปฏิบัติตาม
อย่างตอ
เนื่อง งาน
ส าเรจ็ตาม
วัตถุประสง
ค์ความเสี่ยง

ลดลง
สามารถ
ป้องกันได้ 

   



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

เป็นกิจกรรมที่ต้องฝึกปฏิบตัิ
ตามกิจกรรมลูกเสือ อาจท าให้
ผู้เข้าร่วมไดร้ับบาดเจ็บ 
   4. การตรวจสอบความ
ถูกต้องครบถ้วนของการใช้
จ่ายเงินงบประมาณในการ
ด าเนินงานอาจมีความ
ผิดพลาดคลาดเคลื่อน ท าให้
ต้องถูกเรียกคืนเงิน
งบประมาณที่ไดจ้่ายไปจริง
ก่อนแล้ว 

   5. ศึกษาระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมดูงาน
และการประชุมระหว่างประเทศ 
พ.ศ.2549และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
   6. ศึกษามาตรการประหยดั
งบประมาณให้มีความเข้าใจ
ชัดเจน 
   7. ประสานงานภายในกับ
เจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบตรวจสอบ
หลักฐานการเบิกจ่ายของกลุม่
บริหารงานคลังและสินทรัพย์ 
สอ.สป. 
 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

5. งำนทะเบียนและฐำนข้อมูล 
   ด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงาน การ
บริหารงานบุคคล การพัฒนาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลขององค์กร การบริหารงานคลังและ
สินทรัพย์และส านักงานปลัดกระทรวง 
วัตถุประสงค์ 
   หน่วยงานมีระบบอ านวยการและการประสาน
ราชการที่มีประสิทธิภาพ 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  1. การไม่ไดร้ับข้อมลู/
เอกสาร 
   2. เครื่องคอมพิวเตอรห์ลัก 
ในการเช่ือมต่อระบบเครือข่าย
ขัดข้องไม่สามารถลงข้อมูล
ระบบได ้
   3. ระบบอินเตอร์เน็ต
ขัดข้องไม่สามารถลงข้อมูลใน
ระบบได ้
   4. ระบบโปรแกรมผิดพลาด
ส่งผลใหร้ายงานข้อมลูไม่
ถูกต้อง ไม่สามารถลงข้อมลูใน
ระบบได ้
   5. รายงายผลของระบบ
โปรแกรมไมต่รงความต้องการ
ใช้งานท้ังหมด 
 

 
 
 
 
 
 
   - งำนทะเบียนประวัติและ
ฐำนข้อมูลกำรจัดเก็บข้อมลู
บุคลำกรในระบบสำรสนเทศ
ทรัพยำกรบุคคล(DPIS) 
   1. มีทะเบียนรบัข้อมูล/
เอกสาร แสดงเครื่องหมาย
สัญลักษณล์งในข้อมูล/เอกสาร
ว่าได้มีการบันทึกลงในระบบแล้ว 
   2. ตรวจสอบรายงานที่ได้ว่ามี
ความถูกต้องเป็นปัจจุบันหรือไม ่
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพียงพอ 

   



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

  
 
   1. การไดร้ับข้อมูล/เอกสาร
ไม่ครบถ้วน 
   2. เครื่องคอมพิวเตอรห์ลัก 
ในการเช่ือมต่อระบบเครือข่าย
ขัดข้องไม่สามารถลงข้อมูล
ระบบได ้
   3. การจัดซื้อวัสดุที่ใช้ใน
การผลิตบัตรไม่เพียงพอ 

   - กำรจัดท ำบัตรประจ ำตัว
เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ 
   1. มีทะเบียนรบัข้อมูล/
เอกสาร 
   2. มีแบบฟอร์มขอท าบัตร  
ประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
   3. แจ้งผู้รับผดิชอบมา
ซ่อมแซมแก้ไข 
   4. ตั้งงบประมาณการจดัซื้อ
วัสดุให้เพียงพอ 
 
 

 
 

เพียงพอ 

   



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

- กลุ่มบริหำรงำนคลังและสินทรพัย์ 
1. กำรรับ – น ำส่งเงิน 
วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อให้การรับ-น าส่งเงิน มีความถูกต้อง 
ครบถ้วนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังก าหนด 
   2. เพื่อให้การบันทึกรายการรับ-น าส่งเงิน ถูกต้อง 
ครบถ้วน 
 

 
 
 
   1. น าส่งรายไดผ้ิดประเภท 
   2. บันทึกบัญชีผิดประเภท 
และไม่ถูกต้อง 
   3. การปฏิบัติงานผ่าน 
Excel Loader พบว่าข้อมูลที่
ส่งเข้าระบบบันทึกผิดพลาด
โดยไม่ทราบว่าแต่ละกรณีจะ
แก้ไขอย่างไร ท าให้ข้อมลูการ
น าส่งเงินเกิดการคลาดเคลื่อน   
 

 
 
 
  1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและ
จัดส่งเงินตามประเภทเงินท่ี
น าส่ง 
   2. ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่
ผู้น าเงินมาช าระ 
   3. สรุปข้อมลูการรับเงิน
ประจ าวันส่งกรรมการตรวจนับ 
   4. จัดท าทะเบียนคมุ
ใบเสร็จรับเงิน 
   5. จัดท ารายงานรายได้ที่
จัดเก็บและน าส่งแทน 
   6. กรณีเกดิข้อผิดพลาด 
ต้องการแก้ไขรายการต้องแจ้ง
กรมบัญชีกลาง แล้วแต่กรณี
แก้ไขรายการหรือยกเลิกรายการ
ให ้
 

 
 
 

การควบคมุ
ที่มีอยู่

สามารถลด
ความเสีย่ง
ได้ในระบบ
หนึ่งแต่ยังไม่

เพียงพอ 

 
 
 
   1. หน่วยงานผู้ยืมน า
เอกสารส่งคืนเงินไม่
ครบถ้วน 
   2. ออกใบเสร็จรับเงิน ไม่
ถูกต้องตามประเภทเงินท่ีรับ 
   3. การปฏิบัติงานผ่าน 
GFMIS Terminal 
เจ้าหน้าท่ีไม่ทราบว่า
รายการใดระบบบันทึกให้
อัตโนมัติ และไม่ทราบว่า 
กรณีต้องการยกเลิกรายการ
ไปแล้วระบบประมวลผลให้
แล้วหรือไม่ อย่างไร 
 

 
 
 
   1. ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานการส่งใช้เงินยืม
ให้ถูกต้องครบถ้วนก่อน
ออกใบเสร็จรับเงิน 
   2. จัดท าทะเบียนคมุ
ใบเสร็จรับเงิน โดยแยก
ประเภทของ
ใบเสร็จรับเงิน 
   3. ก าหนดให้
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานให้
ความส าคญักับการสอบ
ทานข้อมูลที่บันทึกกับ
เอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง 
 

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

2. กำรให้ยืมเงิน 
วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดและถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง 
   2. เพื่อให้การยืมเงินถูกต้องทันเวลาภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
   3. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน
และก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

 
 
   1. การวางฎีกาเงินยืมไม่ทัน
ตามที่หน่วยงานผูย้ืมต้องการ 
   2. ผู้ยืมส่งเอกสารการยมื
เงินขาดความครบถ้วนถูกต้อง 
   3. การส่งใช้เงินยืม ผู้ยมืไม่
สามารถแยกประเภทค่าใช้จ่าย 
 

 
 
   1. เจ้าหน้าท่ีผู้ปฎิบัติ 
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและ
กฎ ระเบยีบที่เกี่ยวข้องก่อน
เสนออนุมัติให้ยมืเงิน 
   2. การจัดท ารายการขอเบิก
เงินยืมราชการผ่านระบบ 
GFMISบันทึกข้อมูลศูนยต์้นทุน
และรหัสตา่ง ๆ ได้ถูกต้องและ
รวดเร็วตามเวลาที่ก าหนด 
   3. เร่งรัดการจ่ายเงินยืมได้
รวดเร็ว ทันระยะเวลา 
   4. ให้ค าแนะน าแก่ผู้ยมืเงินไป
ใช้จ่ายอย่างถูกต้อง 
   5. มีการจัดท าทะเบียนลูกหนี้
เงินยืมครบถ้วน 
   6. จัดท ารายงานลูกหนี้เงินยืม
คงค้างประจ าเดือนเสนอหัวหน้า 
กคส.สอ. ทราบ และแจ้งงาน
งบประมาณและบัญชี เป็น
ประจ าทุกเดือน 
   7. ก ากับ ติดตาม และเร่งรัด
การส่งใช้เงินยืมให้เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด เดือนละ 2 ครั้ง 

 
 

การควบคุม
ที่มีอยู่

สามารถลด
ความเสีย่ง
ได้ในระดับ
หนึ่งแต่ยังไม่

เพียงพอ 
 

 
 
   1. หน่วยงานผู้ยืมส่งเรื่อง
ยืมเงินกระชั้นชิด มผีลท าให้
เกิดความคลาดเคลื่อนใน
การวางเบิกเงินยืมในระบบ 
GFMIS 
   2. ระบบท่ีพัฒนาขึ้นเพื่อ
ใช้บันทึกข้อมูลลูกหนี้ 
สามารถตรวจสอบ
รายละเอียดของข้อมลู
ลูกหนี้เงินยืมได้ยังไม่
ครบถ้วน มีผลท าให้การ
รายงานลูกหนีเ้งินยืมมีความ
ล่าช้า 
  3. สัญญายืมเงินท่ีครบ
ก าหนดแล้ว ผูย้ืมยังไม่ส่งใช้
เงินยืม 
  4. ผู้ยืมไม่แนบเอกสาร
ประกอบการยมืเงินให้
ครบถ้วน 
 

 
 
   1. จัดท าหนังสือ 
เวียน เพื่อซักซ้อมความ
เข้าใจและขั้นตอนในการ
ยืมเงิน 
   2. พัฒนาระบบ
ควบคุมงบประมาณ 
BMS ที่มีอยู่ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
   3. ท าหนังสือติดตาม
ทวงถาม โดยจัดท าเป็น
หนังสือเร่งรดัการส่งใช้
เงินยืม 
   4. แจ้งหน่วยงานผู้ยืม
ต้องแนบเอกสาร
ประกอบการยมืเงินให้
ครบถ้วน 
 

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

3. กำรจัดท ำรำยงำนกำรเงิน 
วัตถุประสงค์ 
     1. เพื่อให้รายงานการเงินมีความถูกต้อง
น่าเชื่อถือ 
     2. เพื่อให้สามารถจัดท ารายงานการเงินและ
จัดส่งให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ทันภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 

 
 
   1. เจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบ
ของแต่ละหน่วยเบิกจ่ายใน
สังกัดยังขาดความรู้ ความ
เข้าใจ ในการบันทึกบัญชีและ
จัดท ารายงานการเงิน 
   2. เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัตติาม
ระเบียบ/หนังสือ   สั่งการของ
กรมบัญชีกลาง 
   3. มีหน่วยเบิกจ่ายจ านวน
มากขึ้น ปัจจุบัน 216 หน่วย
เบิกจ่าย ส่งผลให้การปิดบัญชี
แต่ละหน่วยเบิกจ่ายไมเ่ป็นไป
ตามก าหนด ส่งผลให้การ
จัดท ารายงานการเงินภาพรวม
ระดับกรมลา่ช้า 
 

 
 
   1. ส านักอ านวยการ สป. 
มอบหมายแบ่งหน่วยเบิกจ่ายให้
เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบเพื่อให้
ค าปรึกษา แนะน า รวมทั้งดูแล
รายการทางบญัชี และการ
ปรับปรุงรายการที่เกดิข้อ
คลาดเคลื่อน 
   2. มีคู่มือการบันทึกบัญชีใน
ระบบ GFMIS ตามหลักการและ
แนวทางที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนด 
   3. มีการตรวจสอบ ปรับปรุง
รายการทางบญัชีให้ครบถ้วน 
ถูกต้อง และจัดท ารายงาน
การเงินได้ถูกต้องตามที่
กรมบัญชีกลางก าหนด 
   4. จัดส่งรายงานการเงินให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้ภายใน
60 วัน นับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณตามที่
กรมบัญชีกลางก าหนด 
 

 
 

การควบคุม
ที่มีอยู่

สามารถลด
ความเสีย่ง
ได้ในระดับ
หนึ่งแต่ยังไม่

เพียงพอ 
 

 
 
   1. เอกสารการเงินท่ี
เจ้าหน้าท่ีการเงินจัดส่งให้ 
ยังไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้องและ
ล่าช้าผลกระทบ 
หากเกินงวดของการบันทึก
บัญชี รายงานการเงิน
ประจ าเดือน จะไม่ถูกต้อง  
   2. ข้อมูลในการปรับปรุง
บัญชีเกณฑ์คงค้าง ณ วันสิ้น
ปี -รายงานค่าเสื่อมราคา
ประจ าปไีม่ถูกต้องตรงกับ
ทะเบียนคุมพสัดุ  และ
ใบส าคัญค้างจ่ายจัดส่งล่าช้า
ผลกระทบท าให้มีระยะเวลา
กระช้ันชิดในการปรับปรุง
แก้ไขข้อผิดพลาดและท าให้
รายงานการเงินไม่ถูกต้อง 
   3. หน่วยเบิกจ่ายบาง
แห่งไม่ปรับปรุงรายการ ณ 
วันสิ้นปีงบประมาณ ส่งผล
ให้รายงานการเงินไม่ถูกต้อง 
   4. หน่วยเบิกจ่ายบาง
แห่งยังไม่จัดส่งรายงาน
การเงิน เพื่อให้ส านัก
อ านวยการ สป.รวบรวม

 
 
  1. จัดอบรม ช้ีแจงและ
แนวทางการปฏิบัติงาน
ทางบัญชีให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ ให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ ในการ
บันทึกบัญชีและจดัท า
รายงานการเงิน 
   2. ก าหนดให้  
เจ้าหน้าท่ีการเงิน
ตรวจสอบเอกสาร
การเงินให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน และจดัส่งให้
เจ้าหน้าท่ีบันทึก บัญชี
ได้รวดเร็วภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
   3. มีบันทึกแจ้งให้
หน่วยเบิกจ่ายปรับปรุง
รายการบญัชี/ข้อ
คลาดเคลื่อน และจัดส่ง
รายงานการเงินใหส้ านัก
อ านวยการ สป. ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
   4. ก าหนดให้  
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติ
ตรวจสอบทะเบียนพัสดุ 

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

เสนอในภาพรวมของ
ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 
 

ให้ถูกต้องครบถ้วนและ
ติดตามเร่งรดัใบส าคัญ
ค้าง จ่ายโดยเร็วก่อนปิด
งบการเงินประจ าป ี
   5. สรุปประเด็น
ปัญหา อุปสรรคและ
รวบรวม เสนอ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ
และพิจารณาสั่งการ 
 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

4. กำรจัดสรรและควบคุมเงินงบประมำณ 
วัตถุประสงค์ 
     1. การโอนจัดสรร/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ได้
ถูกต้อง และรวดเร็ว 
     2. รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน 
 

 
 
    1. มีการโอนจัดสรร/
เปลี่ยนแปลง ในระบบ GFMIS 
ผิดพลาด 
   2. เจ้าหน้าที่ผูร้ับผดิชอบ
ขาดความรู้ ความเข้าใจ 
   3. บางหน่วยงานไม่ได้รับ
หนังสือ 
   4. หน่วยงานที่ส่งเรื่องเพื่อ
ผูกพันงบประมาณในระบบ 
GFMIS ระบุปีงบประมาณ/
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/
งบรายจ่าย/รายการไม่ถูกต้อง 
   5. เจ้าหน้าที่ผูร้ับผดิชอบ
ขาดความรู้ ความเข้าใจ 
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 
   6. การจัดท ารายงานผลการ
เบิกจ่ายรายส านักมีความล่าช้า 
ไม่ทันต่อการน าข้อมูลใช้
บริหาร 
 

 
 
   1. สอบทานก่อนบันทึก
รายการโอนจัดสรร/
เปลี่ยนแปลงในระบบGFMIS 
   2. เพิ่มช่องทางในการส่ง
ส าเนาหนังสือให้กับหน่วยงานที่
ได้รับจัดสรร ก่อนที่หนังสือแจ้ง
ฉบับจริง จะจัดส่งถึงหน่วยงาน
นั้น ๆ ใน website  - สอ.สป 
   4. สนย.มีการส่งหนังสือแจ้ง
การโอนจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ท่ีระบุ 
แผนงาน/ผลผลิต(โครงการ)/งบ
รายจ่าย ทุกหน่วยงานทราบ 
   5. มีการซักซ้อมความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงาน 
 

 
 

การควบคุม
ที่มีอยู่

สามารถลด
ความเสีย่ง
ได้ในระดับ

หนึ่ง 
 

 
 
   1. ยังมีการโอนจัดสรร/
เปลี่ยนแปลง ในระบบ 
GFMIS ผิดพลาด 
   2. เจ้าหน้าที่ขาด
ประสบการณ์ เนื่องจากเพิ่ง
ได้รับการบรรจ ุ
   3. หน่วยงานที่ได้รับ
จัดสรรค้นหาหนังสือแจ้ง
การจัดสรร/เปลี่ยนแปลง 
ใน website-สอ. ไม่พบ 
   4. การจัดท ารายงานผล
การเบิกจ่ายรายส านักมี
ความล่าช้า ไม่ทันต่อการน า
ข้อมูลใช้บริหาร 
 

 
 
   1. จัดพิมพ์เอกสาร
การโอนจัดสรร/
เปลี่ยนแปลง จากระบบ 
GFMIS มาตรวจสอบ
ความถูกต้องทุกครั้ง 
   2. ศึกษาหาความรู้
จากคู่มือ
กรมบัญชีกลาง/สอนงาน 
   3. ปรับปรุง website 
– แยกหัวข้อเฉพาะเรื่อง
โอนจัดสรร/
เปลี่ยนแปลง เพื่อ
สะดวกต่อการค้นหา 
   4. มีการตดิตาม
เร่งรัดการปฏิบตัิหน้าที ่
   5. ศึกษาหาความรู้ใน
การปฏิบัติงานใหร้วดเร็ว
ขึ้น 
 

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

5. กำรให้บริกำรยำนพำหนะ 
วัตถุประสงค์ 
      เพื่อบริการ และอ านวยความสะดวกให้กับ
ข้าราชการและลูกจา้งในหน่วยงานต่างๆใน สป. ได้
ไปปฏิบตัิหน้าที่ ที่ไดร้ับมอบหมายให้เสร็จสิ้นตาม
ภารกิจ 
 

 
 
   1. บางครั้ง 
อินเตอร์เนต็ล่ม 
   2. บางครั้งไฟดับ 
ท าให้จัดรถยนตไ์มไ่ด ้
 

 
 
    

 
 

การควบคุม
ที่มีอยู่

สามารถลด
ความเสีย่ง
ได้ในระบบ
หนึ่งแต่ยังไม่

เพียงพอ 
 

 
 
   1. บางหน่วยงานไม่ขอใช้
รถในระบบ แต่จะให้น ารถ
ออกไปก่อน 
   2. บางหน่วยงานขอรถ
เวลา 8.30น. แต่จะใหร้ถ
ออก 8.00น. 
 

 
 
  1. มีเจ้าหน้าท่ีของ
ศูนย์เทคโนโลยฯี ดูแล
แก้ไขระบบ e-office 
   2. หากระบบล่มจะมี
แบบฟอร์มการขอใช้รถ
ให้เขียน 
   3. ควบคุม ก ากับดูแล 
พขร เป็นประจ า 
   4. พขร.บางคนไมล่ง
รายละเอียดในสมดุ 
รายการการใช้รถยนต ์
 
 

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

6. กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง 
วัตถุประสงค์ 
     เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับพัสดตุรงตามความ
ต้องการ ถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   1. การจัดซื้อจดัจ้างไม่ทัน
ตามความต้องการของ
ผู้รับบริการ 
   2. ผู้รับบริการไม่มีความรู้
ความเข้าใจกระบวนการและ
ระบบงานด้านพสัด ุ
   3. ผู้รับบริการได้พัสดุ
ล่าช้า/ได้รับพสัดไุม่ตรงตาม
ความต้องการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   1. จัดล าดับความส าคัญ ใน
การจัดซื้อจดัจ้าง 
   2. วางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง/
ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุ/ก าหนดคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้องไว้ล่วงหน้า 
   3. ก าหนดให้คณะกรรมการที่
เกี่ยวข้องจัดท าข้อมูล TOR และ  
ส่งข้อมูลยังเจ้าหน้าท่ีพัสดุ
ภายในระยะที่ก าหนด  เพื่อ
ด าเนินการต่อไปเมื่อได้รับ
จัดสรร งบประมาณ 
   4. เจ้าหน้าที่พัสดจุัดท าแนว
ปฏิบัติ/คู่มือปฏิบตัิงานและแจ้ง
เวียนผู้รบับริการเพื่อทราบ 
   5. ก าหนดระยะเวลาในการ
แจ้งความต้องการ พร้อมแนบ
รายละเอียดคุณลักษณะพัสดุให้
ครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ
ล่วงหน้า 
 
 
 
 
 

 
 

1. สามารถ
ด าเนินการ

จัดซื้อจัดจ้าง
เป็นไปตาม
แผนและ
เบิกจ่ายได ้

2. 
ผู้รับบริการ
สามารถ
เตรียม

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 
และลด

ข้อผิดพลาด
ด้านเอกสาร 
3. ได้พสัดุ
ตรงตาม
ความ

ต้องการของ
ผู้ใช้ 

 
 
 
 
 

 
 
   1. ผู้รับบริการส่งเรื่องขอ
ความอนุเคราะห์ให้จัดซื้อจัด
จ้าง กระช้ันชิด ท าให้ไม่
สามารถจัดซื้อจดัจ้างได้ทัน
ตามที่ผูร้ับบริการก าหนด 
   2. มีกระบวนการแก้ไข
ปัญหาหรือเตรยีมความ
พร้อมส าหรับการขาด
บุคลากรที่มคีวามรู้ และ
ความสามารถท่ีเหมาะสม 
แต่ไม่ทันเวลา เนื่องจาก
กระบวนการเรียนรู้อาจต้อง
ใช้เวลา และประสบการณ์
อย่างต่อเนื่อง 
   3. อาจเกิดข้อผิดพลาด
ด้านเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง
เล็กน้อย แต่ยอมรับได ้
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   1. เจ้าหน้าที่พัสดุ 
ต้องศึกษาและท าความ
เข้าใจ ระเบียบฯ 
แนวทางปฏิบัติ 
หนังสือเวียน ให้ทันกับ
เหตุการณ์ปัจจบุัน 
เพื่อจะไดเ้สนอความเห็น
ต่อหัวหน้าหน่วยงาน 
เพื่อเสนอทางเลือกให้
เป็นไปตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
   2. สร้างเครือข่าย 
งานพัสดุ เพื่อขอ
ค าแนะน า แลกเปลี่ยน 
เรียนรู้แนวทางการ
ปฏิบัติงาน 
   3. จัดอบรมให้ความรู้ 
และแนวทางการ
ปฏิบัติงานท่ีสามารถไป
ใช้ได้จริง 
   4. ผู้บริหารควรมี
แนวทางและวิธีการเพื่อ
ผลักดันให้กระบวนการ
แก้ไขปัญหาหรือเตรียม 

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
7. งำนอำคำรสถำนที่ 
วัตถุประสงค์ 
     การดูแลความปลอดภัยของอาคารสถานท่ีของ
ส านักงานปลัดกระทวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
 
 
 
8. กำรขอใช้ที่รำชพัสด ุ
วัตถุประสงค์ 
      การท าสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ ที่ได้รับบริจาคโดย
มีวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค 
 

 
 
 
 
 
 
 
   1. เนื่องจาก
กระทรวงศึกษาธิการอยู่ใน
พื้นที่ชุมนุม  จึงได้รับ
ผลกระทบจากการชุมนุม
ประท้วง บ่อยครั้ง 
   2. มีอาคารสูงหลายอาคาร 
และก่อสร้างมาหลายปี 
 
 
 
 
   1. เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุของ
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้รับ
บริจาค โดยมีวัตถุประสงค์ ไม่
เพียงพอ 
 

 
 
 
 
 
 
 
   1. มีแผนการอบรมอัคคภีัย
ให้กับบุคลากร 
   2. มีถังดับเพลิง 
   3. มีแผนปฏิบตัิการเมื่อเกิด
ภาวะฉุกเฉิน 
 

 
 
 
 
 
 
 

เมื่อเกิด
สถานการณ์
จริงอาจไม่
สามารถ

ด าเนินการ
ได้ตามแผน
ที่ท าการฝึก

ไว ้
 
 
 

1. เนื่องจาก
กรมธนา

รักษ์ 
ปรับเปลีย่น
ระเบียบวิธี
ปฏิบัติ การ
ค านวณค่า
เช่า ที่ราช
พัสดุใหม ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1. เจ้าหน้าที่ต้องศึกษา 
ท าความเข้าใจ ระเบียบวิธี
ปฏิบัติการค านวณอตัราค่า
เช่า ให้เป็นปัจจุบัน 
 

ความพร้อมส าหรับการ
ขาดบุคลากรที่มีความรู้
และความสามารถท่ี
เหมาะสม  และทันเวลา 
 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

9. กำรควบคุม/จ ำหน่ำยทรัพย์สิน 
วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อควบคุมการเบิก – จ่ายพัสดุ และลดการ
รั่วไหลของพัสดุไม่ให้เพิ่มขึ้น 
   2. เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจัดซือ้จัดหาพัสดุที่
ซ้ าซ้อนหรือเกินความจ าเป็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. ค่ำสำธำรณูปโภค 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อควบคุมค่าสาธารณูปโภค 
 

 
 
   1. พัสดุมีจ านวนมากและ
หลายประเภทห้องเก็บพัสดไุม่
เพียงพอ  
   2. สถานท่ีเก็บครภุัณฑ์
ส่งคืนไมเ่พียงพอ และอยู่
หลายที ่
   3. ด้านควบคุมครุภณัฑ์ ยัง
ไม่ใช้ระบบสารสนเทศมาให้
เก็บฐานข้อมูล   
 
 
 
 
 
 
   1. ไม่สามารถประมาณการ
ค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคได ้
   2. มีหน่วยงานเพิ่มขึ้น ท า
ให้มีการจัดส่งเอกสารทาง
ไปรษณีย์เพิ่มมากขึ้น 
 

 
 
   1. เจ้าหน้าท่ีลงบัญชรีับ – 
จ่ายพัสดุทุกครั้ง 
   2. มีสถานท่ีจัดเก็บพัสดเุก็บ
ไว้ในท่ีปลอดภยัและเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
   3. มีการลงบญัชี/ทะเบียน
ทันที ที่มีการจ าหน่ายพัสดุ
ออกไป 
 
 
 
 
 
 
 
   1. มีการเก็บข้อมลูการใช้
ไฟฟ้าของแต่ละหน่วยงาน 
 

 
 

จัดท า
ทะเบียน
ทรัพย์สิน
และพัสด ุ

มีการ
ควบคุมที่
เพียงพอ
บรรลตุาม
วัตถุประสง
ค์ของการ

ควบคุมได้ใน
ระดับหนึ่ง 

 
 
 

เพียงพอ 

 
 
   1. ความรู้ความเข้าใจด้าน
พัสดุของบุคลากร 
   2. การลงบัญช ี/ 
ทะเบียน ยังล่าช้าเนื่องจาก
ในบางครั้งมีปริมาณพัสดุ /
ครุภณัฑ์ เข้า-ออก ใน
ปริมาณมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 
 
   1. จัดหาสถานท่ี
จัดเก็บพัสดุ โดยเฉพาะ
และเป็นสัดส่วนแยก
ประเภท  
   2. ขอความร่วมมือ
หน่วยงานให้คืนครุภณัฑ์
ที่ไม่จ าเป็นใช้ ใน
ราชการ ตามช่วงเวลาที่
ก าหนด 
 

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

11. กำรเบิกจ่ำยเงินนอกประมำณ 
วัตถุประสงค์ 
      1. เพื่อให้การตรวจสอบหลักฐานประกอบการ
เบิกจ่ายเงินถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบยีบข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี  
มาตรการประหยัดของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการและหลักเกณฑต์่าง ๆที่ก าหนดไว้ให้ถือ
ปฏิบัติ  
 

 
 
   1. การเบิกจ่ายเงินให้ผู้มี
สิทธิ์รับเงินไม่เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่า
ด้วยการเบิกเงินจากคลัง การ
รับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการน าเงินส่ง
คลัง พ.ศ. 2562 
 

 
 
   1. เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัตไิด้ใช้
กฎหมายกฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องเป็นเครื่องมือในการ
ตรวจสอบหลักฐานของการเบิก
จ่ายเงิน โดยเคร่งครัด 
   2. จัดท ารายการขอเบิกเงิน
ในระบบ GFMIS มีความถูกต้อง
ก่อนอนุมัติในระบบ GFMIS  
   3. มีการตรวจข้อมูลของ
ผู้ขายก่อนการจดัท าหนังสือ
รับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 
   4. ก าหนดระยะเวลาให้
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติ ด าเนินการ
เบิกจ่ายให้ผูม้ีสิทธิรบัเงิน 
   5. ก าหนดระยะเวลาและ
แบบฟอร์มทะเบียนสรุปเรื่อง
การจ่ายเงินในแตล่ะวันให้
เจ้าหน้าท่ีการเงินจัดท าและส่ง
ให้เจ้าหน้าที่บันทึกบัญชี 
 

 
 

การควบคุม
ที่มีอยู่

สามารถลด
ความเสีย่ง
ได้ในระดับ
หนึ่งแต่ยังไม่

เพียงพอ 
 

 
 
   1. มีการแก้ไข ปรบัปรุง
ระเบียบเพิ่มเติม จ านวน
มาก เจ้าหน้าที่และผู้ขอเบิก
อาจจะตีความผดิพลาดและ
เข้าใจคลาดเคลื่อน 
   2. เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน
ยังขาดความช านาญในการ
ตรวจสอบในบางเรื่อง 
    3. เอกสารหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่ายเงิน ไม่
ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องท าให้
เกิดความล่าช้าในการเสนอ
อนุมัติเบิกจ่ายเงิน 
   4. จัดพิมพ์รหสัการขอ
เบิกเงินในระบบ GFMIS 
ตามใบขอเบิกเงิน ขบ.03 
(ประเภทรายการขอเบิก 
รายละเอียดเงินนอก
งบประมาณ) ให้ถูกต้องตรง
กับเรื่องท่ีได้รบัอนุมัติให้เบิก
จ่ายเงิน 
   5. การหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 
ส าหรับผู้รับจ้าง/ผู้ขาย 
ผิดพลาด 
 

 
 
   1. ประชุมหารือ 
ซักซ้อมความเข้าใจเรื่อง
การเบิกจ่ายเงินกับ
หน่วยงานผู้ขอเบิกเงิน 
   2. หารือ ขอ
ค าปรึกษาต่อหน่วยงาน
เจ้าของระเบียบโดย
ประสานทางวาจาและ
ลายลักษณ์อักษร 
   3. หัวหน้างานต้อง
ก ากับดูแล อย่างใกล้ชิด
เกี่ยวกับระเบียบการ
เบิกจ่ายให้เป็นปัจจุบัน 
   4. ให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานประสาน 
และให้ค าแนะน าแก่ผู้ขอ
เบิกเงิน 
   5. จัดท าแบบฟอร์ม
ในการควบคุมการ
ตรวจสอบส าหรับสอบ
ทานเอกสาร หลักฐาน
การขอเบิกค่าใช้จ่ายต่าง 
ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจ
แก่ผู้ขอเบิกเงิน เพือ่ให้
แก้ไขและหรือจัดส่ง

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

เอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายเพิ่มเติม 
   6. ก าชับให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานเพิ่มความ
ละเอียด ความรอบคอบ
ในการตรวจสอบรหสั
การขอเบิกเงินในระบบ 
GFMIS ให้ตรงกับเรื่องที่
ได้รับอนมุัติให้เบิก
จ่ายเงิน 
   7. เร่งรัดให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด าเนินการ
เบิกจ่ายเงินให้ผูม้ีสิทธ์ิ
รับเงินไดภ้ายใน 15  
วันท าการหลังจากได้รบั
โอนเงินจากคลังเพื่อให้
เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วย
การเบิกเงินจากคลัง 
การรับเงิน การจ่ายเงิน 
การเก็บรักษาเงินและ
การน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 
2562  โดยเคร่งครดั 
   8. มีการสับเปลีย่น
หมุนเวียนเจา้หน้าท่ีผู้
ปฏิบัติให้เหมาะสมกับ
งาน 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

12. กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ 
วัตถุประสงค์ 
      1. เพื่อให้การตรวจสอบหลักฐานประกอบการ
เบิกจ่ายเงินถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบยีบข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี  
มาตรการประหยัดของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการและหลักเกณฑต์่างๆทีก่ าหนดไว้ให้ถือ
ปฏิบัติ  
      2. เพื่อให้ผู้มีสิทธิรับเงินหรือเจ้าหนี้ของส่วน
ราชการรับเงินไดร้วดเร็วโดยเพิ่มช่องทางการบริการ
ด้านการโอนเงิน (Bulk Payment) กับ 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  ผ่านระบบ KTB 
Corporate Online ตามหนังสือกระทรวงการคลัง 
ที่ กค 0402.2/ว 103 ลงวันที่ 1 กันยายน 2559 

 
 
   1. การเบิกจ่ายเงินให้ผู้มี
สิทธ์ิรับเงินไม่เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการเบิกเงินจากคลัง การ
รับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการน าเงินส่ง
คลังพ.ศ. 2562 
   2. การเบิกจ่ายเงินไม่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการตามแผนการปฏิบัติ
ราชการประจ าป ี
   3 . การโอนเงินไม่ เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ 
   4. การก าหนดตัวบคุคล
ผู้ใช้งานในระบบ KTB 
Corporate Online มีบคุคล
ผู้ใช้งานน้อยเกินไป 
 

 
 
   1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตไิด้ใช้
กฎหมายกฎ ระเบียบต่างๆ        
ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องมือในการ
ตรวจสอบหลักฐานของการเบิก
จ่ายเงิน โดยเคร่งครัด 
   2. จัดท ารายการขอเบิกเงิน
ในระบบ GFMIS มีความถูกต้อง
ก่อนอนุมัติในระบบ GFMIS  
   3. มี ก ารต รวจข้ อมู ลขอ ง
ผู้ขายก่อนการจัดท าหนั งสือ
รับรองการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 
   4. ก า ห น ด ระ ย ะ เวล า ให้
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ด าเนินการ
เบิกจ่ายให้ผู้มีสิทธิรับเงิน 
   5. ก าหนดระยะเวลาและ
แบบฟอร์มทะเบียนสรุปเรื่อง
ก ารจ่ า ย เ งิน ใน แ ต่ ล ะ วั น ให้
เจ้าหน้าที่การเงินจัดท าและส่ง
ให้เจ้าหน้าที่บันทึกบัญชี 
   6. มีการปฏิบตัิงานด้านการ
โอนเงินผ่านระบบ KTB ให้
เป็นไปตามขั้นตอนและ
ประหยดัเวลา 

 
 

การควบคุม
ที่มีอยู่

สามารถลด
ความเสีย่ง
ได้ในระดับ
หนึ่งแต่ยังไม่

เพียงพอ 
 

 
 
   1. มีการแก้ไข ปรบัปรุง
ระเบียบเพิ่มเติม จ านวน
มาก เจ้าหน้าที่และผู้ขอเบิก
อาจจะตีความผดิพลาดและ
เข้าใจคลาดเคลื่อน 
   2. เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน
ยังขาดความช านาญในการ
ตรวจสอบในบางเรื่อง 
    3. เอกสารหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่ายเงิน ไม่
ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องท า
ให้เกิดความล่าช้าในการ
เสนออนุมัตเิบิกจ่ายเงิน 
    4. จดัพิมพร์หสัการขอ
เบิกเงินในระบบ GFMIS ตาม
ใบขอเบิกเงิน ขบ.01 , ขบ. 
02 (ประเภทรายการขอเบิก 
รายละเอียดงบประมาณ 
รายละเอียดเงินงบประมาณ
ขอเบิก) ไม่ถูกตอ้งตรงกบั
เรื่องทีไ่ดร้ับอนมุัติใหเ้บิก
จ่ายเงิน 
    5. การหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 
ส าหรับผู้รับจ้าง / ผู้ขาย 
ผิดพลาด 

 
 
   1. ประชุมหารือ 
ซักซ้อมความเข้าใจเรื่อง
การเบิกจ่ายเงินกับ
หน่วยงานผู้ขอเบิกเงิน 
    2. หารือ ขอ
ค าปรึกษาต่อหน่วยงาน
เจ้าของระเบียบโดย
ประสานทางวาจาและ
ลายลักษณ์อักษร 
   3. หัวหน้างานต้อง
ก ากับดูแล อย่างใกล้ชิด
เกี่ยวกับระเบียบการ
เบิกจ่ายให้เป็นปัจจุบัน 
   4. ให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานประสาน 
และให้ค าแนะน าแก่ผู้ขอ
เบิกเงิน 
   5. จัดท าแบบฟอร์ม
ในการควบคุมการ
ตรวจสอบส าหรับสอบ
ทานเอกสาร หลักฐาน
การขอเบิกค่าใช้จ่ายต่าง 
ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจ
แก่ผู้ขอเบิกเงิน เพื่อให้
แก้ไขและหรือจัดส่ง

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

    6. การก าหนดตัวบุคคล
ผู้ใช้งานในระบบ KTB 
Corporate Online มี
จ านวนน้อยเกนิไป 
 

เอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายเพิ่มเติม 
   6. ก าชับให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานเพิ่มความ
ละเอียด ความรอบคอบ
ในการตรวจสอบรหสั
การขอเบิกเงินในระบบ 
GFMISให้ตรงกับเรื่องที่
ได้รับอนมุัติให้เบิก
จ่ายเงิน 
   7. เร่งรัดให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด าเนินการ
เบิกจ่ายเงินให้ผูม้ีสิทธ์ิ
รับเงินไดภ้ายใน 15  
วันท าการหลังจากได้รบั
โอนเงินจากคลังเพื่อให้
เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วย
การเบิกเงินจากคลัง 
การรับเงิน การจ่ายเงิน 
การเก็บรักษาเงินและ
การน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 
2562  โดยเคร่งครดั 
   8. มีการสับเปลีย่น
หมุนเวียนเจา้หน้าท่ีผู้
ปฏิบัติให้เหมาะสมกับ
งาน 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

   9. ก าหนดตัวบุคคลผู้
มีสิทธิใช้งานในระบบ KTB 
Corporate Online ให้
มากกว่า 1 คน 
   10. มีการด าเนินงาน
เกี่ยวกับการเปดิใช้
บริการรบั-จ่ายเงินโดย
ผ่านระบบ KTB 
Corporate Online 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลัง
ก าหนด 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

13. กำรเบิกเงินเดือน เงินอื่น ๆ ที่จ่ำยควบกับ
เงินเดือน ค่ำจ้ำงประจ ำ และเงินตกเบิกทุก
รำยกำร ของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ 
ข้ำรำชกำรครูบุคลำกรทำงกำรศกึษำ 
ลูกจ้ำงประจ ำ  ในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร(ส่วนกลำง),สคบศ,ศธภ1-18 และ
ศธจ.77 จังหวัด โดยใช้ระบบจ่ำยตรงเงินเดือน
และค่ำจ้ำงประจ ำของกรมบัญชกีลำง 
วัตถุประสงค์ 
      1. เพื่อให้บุคลากรในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการไดร้ับเงินเดือน เงินอ่ืน ๆ 
ที่จ่ายควบกับเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และเงินตก
เบิกทุกรายการ มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบที่ก าหนดไวถ้ือปฏิบัต ิ
     2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินเดือน
และเงินอ่ืน ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดอืน และค่าจ้าง
ประจ า เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวมเร็วภายใน
ระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1. กบค.ออกค าสั่งผิด   
   2. เกิดความคลาดเคลื่อนใน
การบันทึกข้อมูล ส่งผลให้เกดิ
รายการจ่ายขาด – จ่ายเกินท่ี
หน้าจอการจ่ายเงินเดือนและ
ค่าจ้างประจ า 
   3. รายละเอียดการเบิก
เงินเดือนและเงินอ่ืน ๆที่จ่าย
ควบกับเงินเดือน และข้อมลูที่
ใช้บันทึกในระบบจ่ายตรง
เงินเดือน ที่ส่งมาจาก
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ส านักงานศึกษาธิการภาค  มี
ความล่าช้า และข้อมูลใน
เอกสารไม่เป็นปัจจุบัน 
   4. ฐานข้อมูลในระบบจา่ย
ตรงเงินเดือนยังไม่เป็นปัจจุบัน 
เนื่องจากมีการปรบัโครงสร้าง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตดิ้านการ
เบิกจ่ายเงินเดือน และค่าจ้าง
ประจ า ค านวณยอดเงิน เพื่อ
ตรวจสอบก่อนการบันทึกข้อมูล
ในระบบจ่ายตรงเงินเดือน 
   2. ตรวจสอบรายงานการ
เคลื่อนไหวข้อมูลในระบบจ่าย
ตรงเงินเดือน  
   3. เจ้าหน้าท่ีผู้บันทึกข้อมลู 
แจ้งปฏิทินการส่งข้อมลู ไปยัง
เจ้าหน้าท่ีการเงินส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และ
ส านักงานศึกษาธิการภาค พร้อม
ทั้งสร้าง E-mail ส่วนกลาง
ส าหรับการรับ-ส่งเอกสารการ
เบิกจ่ายเงินเดือน เพื่อใช้
ประกอบการเบิกจ่ายให้ทันเวลา 
ซึ่งจะหลีกเลี่ยงการส่งเอกสารที่

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การควบคุม
ที่มีอยู่

สามารถลด
ความเสีย่ง
ได้ในระดับ
หนึ่งแต่ยังไม่

เพียงพอ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1. ค าสั่งท่ีไดร้ับยังผดิอยู่
เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานไม่เพยีงพอ และ
ยังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
บ่อยๆ ซึ่งยังขาดความ
ช านาญในการตรวจสอบ  
   2. รายละเอียดการเบิก
เงินเดือนและเงินอ่ืน ๆที่จ่าย
ควบกับเงินเดือน และข้อมลู
ที่ใช้บันทึกในระบบจ่ายตรง
เงินเดือน ทีส่่งมาจาก
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ส านักงานศึกษาธิการภาค  
มีความลา่ช้า และไม่เป็น
ปัจจุบัน  
   3. รายการเบิกเกินส่งคืน
ยังมีมากเนื่องจากข้าราชการ
ลาออกระหว่างเดือน และ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1. เจ้าหน้าที่จัดท า
ค าสั่งจะต้องตรวจสอบ
ข้อมูลให้ถูกต้อง  
   2. เจ้าหน้าที่ผู้จดัท า
เงินเดือนและค่าจ้าง
ประจ า ยดึถือจากค าสั่ง
ที่ได้รับจากกลุ่ม
บริหารงานบุคคลเป็น
หลักในการบันทึกข้อมูล
ในระบบจ่ายตรง
เงินเดือน 
   3. เจ้าหน้าที่ผู้จดัท า
เงินเดือนและค่าจ้าง
ประจ าตรวจสอบ
รายการตกเบิก ของ
ข้าราชการรายคน เพื่อ
ป้องการจ่ายเงินเดือน 
หรือเงินตกเบิกเกิน  

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ท าให้มีจ านวน
ข้าราชการเพิ่มมากขึ้น 
เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูลถือจ่าย 
มีไมเ่พียงพอ พร้อมท้ังเป็น
เจ้าหน้าท่ีใหม่ และเจ้าหน้าท่ี
งานตรวจสอบ มเีพียงคนเดยีว 
   5. มีรายการเบิกเกินส่งคืน
มาก เนื่องจากข้าราชการ
ลาออกระหว่างเดือน ซึ่งค าสั่ง        
ที่กลุ่มบริหารงานคลังและ
สินทรัพย์ สป. ไดร้ับจะได้รบั
หลังจากด าเนินการจ่าย
เงินเดือนไปแล้ว 
 

เป็นความลบัทางLineกลุ่ม อีก
ทั้งยังสามารถเก็บเอกสาร 
สืบค้น เอกสารที่ส่งมาเป็น
เวลานานได ้
   4. แจ้งเจ้าหน้าท่ีผู้บันทึก
ข้อมูลถือจ่าย ตรวจสอบรายการ
น าเข้าข้อมูลการตัดโอนตาม
ค าสั่งตัดโอน หลังจากการบันทึก
ข้อมูลทุกครั้งอย่างละเอียด 
รอบคอบ 
   5. เจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงานด้าน
การเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง
ประจ าประสานงานไปยังกลุ่ม
บริหารงานบุคคล ขอข้อมูล
ข้าราชการลาออกในแตล่ะเดือน 
แล้วแก้ไขรายการจา่ยเงินเดือน
ตามสิทธิที่ข้าราชการจะไดร้ับให้
ถูกต้อง 

ค าสั่งออกล่าช้า จึงไม่
สามารถตัดจา่ยเงินเดือนที่
ถูกต้องได้ทันเวลา 
 

   4. เจ้าหน้าที่ผู้จดัท า
เงินเดือนและค่าจ้าง
ประจ ายดึถือปฏิทินการ
ปฏิบัติงานของ
กรมบัญชีกลางเป็นหลัก
ในการท างานเพื่อให้การ
เบิกจ่ายเงินเดือนเป็นไป
ด้วยความรวดเร็ว 
ทันเวลา 
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หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

14. กำรเสนอกำรใช้ดุลยพินิจของหัวหน้ำส่วน
รำชกำร 
   จัดท าข้อเสนอการใช้ดุลพินิจของหัวหน้าส่วน
ราชการอนุมัติคา่ใช้จ่ายบริหารงาน ค่าใช้จ่ายการ
ฝึกอบรม ค่าสมนาคณุวิทยากร มาตรการประหยัด
งบประมาณ การอนุมตัิเทียบต าแหน่ง
บุคคลภายนอก ค่าใช้จ่ายจัดงาน ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศกึษาธิการ (ยกเว้นส านักงาน ก.ค.ศ. 
ส านักงาน กศน. และ สช.) และรวมส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และส านักงานศึกษาธิการภาค 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้อย่างถูกต้อง 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1. ขาดข้อมูลทางสถิติ
ประกอบการเบิกจ่าย 
   2. ขาดหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่าย เช่น ใบ
เสนอราคา 
   3. ค่าใช้จ่ายบางรายการ ไม่
สามารถเบิกจ่ายตามระเบยีบ
ได ้
   4. ขาดหลักฐาน เอกสาร
ประกอบการเบิกจ่าย เช่น 
หนังสืออนุมัติโครงการ 
ก าหนดการ ค าสั่งแต่งตั้ง
กรรมการ 
   5. ขาดหลักฐาน เอกสาร
ประกอบการเบิกจ่าย เช่น 
ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1. ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553 
 
   2. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ 
   3. ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 
และที่แก้ไขเพิม่เตมิ 
   4. ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
การจัดงาน และการประชุม
ระหว่างประเทศ 2549 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การควบคุม
ที่มีอยู่ไม่
เพียงพอ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1. ข้อมูลสถิติการ 
เบิกจ่ายไม่เป็นปัจจุบัน 
   2. ได้รับเอกสารเกิน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1. จัดท าข้อมูลสถิติ
ประกอบการเบิกจ่าย 
และปรับปรุงข้อมูลอยู่
เสมอ 
   2. จัดท าหนังสือแจ้ง
ขอข้อข้อมูลเพิ่มเตมิ
ประกอบการพิจารณา 
   3. จัดท าแนวทางการ
เบิกจ่าย หรือสรุปข้อมลู
ที่จ าเป็น หรือเอกสารที่
ต้องใช้ประกอบการ
เบิกจ่ายแต่ประเภท 
   4. แจ้งเวียน
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
   5. ช้ีแจงหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

   6. ขาดหลักฐาน เอกสาร
ประกอบการเบิกจ่าย เช่น 
ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการ 
   7. ระบุตามแบบ
รายละเอียดการเทียบ  
ต าแหน่งไม่ครบถ้วน 
   8. ขาดหลักฐาน เอกสาร
ประกอบการเบิกจ่าย เช่น 
ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการ หรือ
หนังสือเชิญวิทยากร 
   9. ประสานงานทาง
โทรศัพท์ อาจไมไ่ดร้ับความ
ร่วมมือเท่าท่ีควร 
   10. การวิเคราะห์การ
เบิกจ่ายคลาดเคลื่อน ไม่ใช่
ระเบียบส าหรับการเบิกจ่าย
แต่ละประเภทค่าใช้จ่าย 
   11. เกิดความคลาดเคลื่อน
ในการจัดพิมพ์ และผดิ
ระเบียบสารบรรณ 
   12. ขาดข้อมลูสถิติการ
เบิกจ่าย หรือข้อมลูเทียบเคียง 
   13. เกิดความคลาดเคลื่อน
ในการจัดพิมพ์ และผดิ
ระเบียบสารบรรณ 
   14. เกิดความคลาดเคลื่อน
ในการจัดพิมพ์ และผดิ

   5. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ 
19/2560 มผีลบังคับใช้วันท่ี 
4 เมษายน พ.ศ. 2560 
   6. ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องสถาน
ที่ตั้งส านักงานศึกษาธิการภาค 
ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันท่ี 7 
มีนาคม พ.ศ.2562 
   7. มาตรการประหยัด
งบประมาณรายจ่ายของ
ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 
   8. หนังสือกระทรวงการคลัง 
ที่ กค 0406.6/ว 104 ลงวันท่ี 
22 กันยายน 2551 
   9. หนังสือ 
กระทรวงการคลัง ท่ี กค 
0406.6/ว 105 ลงวันท่ี 22 
กันยายน 2551 
   10. หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การเทียบต าแหน่งอย่างอื่น
เท่ากับการด ารงต าแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตาม
พระราชบัญญัตริะเบยีบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
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หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

ระเบียบสารบรรณ 
   15. ไมส่ามารถก าหนด
ระยะเวลาทีไ่ด้รบัอนุมัติจาก
กระทรวงการคลัง  
 

   11. ระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ
มอบอ านาจของผู้ด ารงต าแหน่ง
ในส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการให้แก่บุคคลอื่น พ.ศ. 
2548 
   12. หนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ท่ี 
กค 0409.6/ว126 เรื่อง การ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบเงิน
อุดหนุน 
   13. ระเบียบส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบ
เงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุน
ทั่วไป พ.ศ. 2548 
14. จดัท าหนังสือเพื่อขอข้อมูล
เพิ่มเตมิประกอบการพิจารณา 
15. ตรวจทานโดยหัวหน้างาน 
หัวหน้ากลุ่ม ผู้อ านวยการส านัก 
ก่อนเสนอผู้มีอ านาจอนุมัต ิ



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

กลุ่มสำรนิเทศ 
   ด าเนินการเกี่ยวกับการประชาสมัพันธ์ผลติและ
เผยแพร่การปฏิบตัิราชการของกระทรวงและ
ส านักงานปลัดกระทรวง 
1. งำนผลิตข่ำวและเผยแพร่ประชำสัมพันธ ์
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ข่าวสารภารกิจนโยบาย
ด้านการศึกษาของกระทรวงและส านักงาน
ปลัดกระทรวงเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ ให้
หน่วยงานท้ังภายในและภายนอกองค์กร บุคคลที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนท่ัวไปได้รับอย่างท่ัวถึง
และเป็นปจัจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   1. รับปฏิทินงาน
ประชาสมัพันธ์ / ก าหนดการ   
/ ภารกิจผู้บรหิาร 
   2. วางแผนการผลิตข่าว
ประชาสมัพันธ์ ก าหนดแนวทาง
การปฏิบัติงานใหด้ าเนินงานไป
ตามแผนงานท่ีก าหนด 
   3. ตรวจสอบข้อมลู
ก าหนดการที่ถูกต้องในการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารและ วัน 
/ เวลา /สถานท่ี ท่ีจะปฏิบัติงาน
ในแต่ละวันได้ทันเวลา 
   4. จัดบุคลากรให้เหมาะสม
กับปฏิทินงาน 
   5. จัดท าข่าว แจกและจดัท า
ข้อมูลข่าวแจกและก าหนดการ
ให้สื่อมวลชน 
   6. เดินทางไปปฏิบตัิงาน(เก็บ
ข้อมูลข่าวสาร/ภาพกิจกรรม) 
   7. เผยแพร่ประชาสมัพันธ์
ข่าวผ่านช่องทางสื่อต่างๆ อาทิ 

 
 
 
 
 
 

การควบคุม
ที่มีอยู่

เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   1. การเปลีย่นแปลง
ภารกิจผู้บริหารแบบ
กะทันหัน 
   2. ได้รับปฏิทินงานอย่าง
ประช้ันชิด 
   3. บางครั้งมีกิจกรรม     
/ ภารกิจ หลายงานใน
ช่วงเวลาเดียวกันท าให้
บุคลากรผู้ปฏิบตัิงานไม่
เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

- 
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2. งำนผลิตสื่อและเผยแพร่ประชำสัมพันธ ์
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ สรา้งการรับรู้ ความ
เข้าใจ นโยบายของศธ.ให้หน่วยงานท้ังภายในและ
ภายนอกองค์กร บุคคลทีเ่กี่ยวข้อง ตลอดจน
ประชาชนท่ัวไปได้รับทราบอย่างท่ัวถึงและเป็น
ปัจจุบันผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

เว็บไซต์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
www.moe.go.th, Facebook 
: ศธ 360 องศา, Group Line 
และสื่อสิ่งพิมพ์ 
   8. ติดตามประเมินผลการ
ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 
 
 
   1. วางแผนการผลิตสื่อ
ประชาสมัพันธ์ ก าหนดแนวทาง
การประชาสัมพันธ์ให้ด าเนินงาน
ไปตามแผนท่ีก าหนด 
   2. ประชุมพิจารณาวิเคราะห์
เนื้อหา ข้อมูล  
และก าหนดกรอบแนวทางการ
ผลิตสื่อประชาสัมพันธ ์
   3. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์(วีดิ
ทัศน์/บอร์ดประชาสมัพันธ์/
สกู๊ป/หนังสือ) 
   4. เผยแพร่ประชาสมัพันธ์
ข่าวผ่านช่องทางสื่อต่างๆ (เพจ
Facebook : ศธ 
360,YouTube : ศธ 360
องศา, Group Line , สื่อวิทยุ, 
สื่อโทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การควบคุม
ที่มีอยู่

เพียงพอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1. ข้อมูลที่ไดร้ับไม่
สมบูรณ์ท าให้ต้องปรับแกไ้ข
จึงท าให้เกิดความล่าช้าใน
การด าเนินงาน 
   2. ระยะที่จ ากัดแต่ข้อมลู
มีองค์ประกอบจ านวนมาก
ในการประสานรวบรวมอาจ
ท าให้เกิดความล่าช้าในการ
ด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

ศูนย์บริกำรประชำชน 
1. งำนรับเรื่องร้องเรียน  
   -  ส านักงานนายกรัฐมนตรี GCC1111 
   -  หนังสือส่วนราชการ / หน่วยงาน / องค์กร
ต่างๆ 
   -  เดินทางมาร้องเรียนด้วยตนเอง 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อด าเนินการงานรับเรื่องร้องเรียน และ
ประสานงานเกี่ยวกับการด าเนินการรับเรื่อง
ร้องเรียน ร้องทุกข์ ขอความเป็นธรรม ขอความ
ช่วยเหลือและรับแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับภารกิจของ 
ศธ. และพฤติกรรมอันไม่เหมาะสม ไม่ชอบธรรม
ของผู้ให้บริการ ข้าราชการ ครู คณาจารย์ บุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียน และนักศกึษาและ
สถานศึกษา  
 
2. งำนสำยด่วนกำรศึกษำ 1579 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อด าเนินการงานสายด่วนการศึกษา 1579 
โดยประสานงานเกี่ยวกับการด าเนนิการรับเรื่อง
ร้องเรียน ร้องทุกข์ ขอความเป็นธรรม ขอความ
ช่วยเหลือและรับแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับภารกิจของ 
ศธ. และพฤติกรรมอันไม่เหมาะสม ไม่ชอบธรรม
ของผู้ให้บริการ ข้าราชการ ครู คณาจารย์ บุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียน และนักศกึษาและ
สถานศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยผ่าน
ช่องทางต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 
   มีการเปิดเผยข้อมลูของผู้
ร้องโดยหน่วยงานท่ีรับเรื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1. การวิเคราะห์เรื่องเพื่อ
ให้บริการข้อมลูประชาชน
ผิดพลาด หรือวิเคราะห์
ร้องเรียนอาจมีการวิเคราะห์
เรื่องผิดพลาดท าให้แจ้ง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องผิด
หน่วยงาน 
   2. หนังสือท่ีเสนอเรื่อง
ร้องเรียนผู้บังคับบัญชาลงนาม 

 
 
 
 
 
 
 
   มีการกลั่นกรองงานว่าเรื่องใด
มีความส าคัญสมควรท าเป็นเรื่อง
ลับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1. มีการจัดท าข้อมลูพื้นฐาน
เพื่อใช้ในการให้บริการข้อมูลแก่
ประชาชน และวิเคราะหเ์รื่อง
ร้องเรียน 
   2. มีการจัดล าดับความส าคัญ
ของเรื่องร้องเรียนที่เสนอ
ผู้บังคับบัญชาผู้อ านาจลงนาม 
   3. การจัดท าระบบ              
สารบรรณเพื่อควบคุมการ

 
 
 
 
 
 
 

การควบคุม
ที่มีอยู่ไม่
เพียงพอ 

 
 
 
 
 
 
 
 

เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
  ข้อมูลเรื่องร้องเรียนบาง
เรื่องไมไ่ดร้ับการปกปดิจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
   ขอความร่วมมือจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ปกปิดเรื่องผูร้้อง 

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. งำนให้บริกำรตำม พรบ.ข้อมลูข่ำวสำรของ
รำชกำร พ.ศ.2540 
วัตถุประสงค์ 
   เพือ่ด าเนินการงานให้บริการตาม พรบ. ข้อมูล
ข่าวสาร ของราชการ พ.ศ.2540 
 
 

มีการด าเนินการเรื่องล่าช้า 
   3. การติดตามเรื่องที่ยังไม่
ยุติ อาจมีการติดตามเรื่องไม่
ครบถ้วน 
   4. หน่วยงานที่รายงานผล
การตรวจข้อเท็จจริงส่ง
เอกสารแนบประกอบการ
รายงานผลมาไม่ครบ 
   5. จัดท ารายงานผล
ประจ าเดือนไม่ทันตามก าหนด 
 
 
 
 
   หน่วยงานส่งข้อมูลไม่
ครบถ้วน ตามที่พรบ.ก าหนด 

ติดตามเรื่องที่ยังไม่ยุต ิ
   4. หนังสือท่ีแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนมีการแจ้งให้ส่งเอกสาร
แนบเมื่อมีการรายงานผล และมี
การโทรประสานขอเอกสารแนบ
เรื่อง 
   5. จัดท าข้อมูลบางส่วนไว้
ล่วงหน้าก่อนถึงก าหนดวันใน
การจัดท ารายงาน 
 
 
 
 
 
   มีหนังสือแจ้งหน่วยงานเพื่อ
จัดส่งข้อมูลมาจัดเก็บยัง ศบช.
สอ.สป. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพียงพอ 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 เสรมิสรำ้งควำมร่วมมือ
กับทุกหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
   กระบวนการสนับสนุนการด าเนนิงานของ
คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของ
กระทรวง 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงตั้งแต่ 
การก าหนดนโยบาย การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ  
แต่งตั้งคณะกรรมการการด าเนินงานของ
คณะกรรมการในการพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ
โครงการ ICT รวมถึงการตดิตามประเมินผลการ
ด าเนินงานด้าน ICT 
 

 
 
 
 
 
 
 
   1. จัดท ารายงานการ
ประชุมลา่ช้า 

 
 
 
 
 
 
 
   1. จัดท าเป็นสรุปรายการ 
การประชุมแบบย่อเพื่อแจ้งให้
หน่วยงานรับทราบมติที่ประชุม
และสามารถน าไปสู่การปฏิบัติ
ได ้
   2. มอบหมายผู้รับผิดชอบใน
การจัดท ารายงานการประชุม
ครั้งละอย่างน้อย 2 คน เพื่อ
ช่วยกันสรุปรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 

การควบคุม
ที่มีอยู่

สามารถลด
ความเสีย่ง
ให้ระดับ

หนึ่ง แต่ยัง
ไม่เพียงพอ 

 

 
 
 
 
 
 
 
   1. จัดท ารายงานการ
ประชุมลา่ช้า 

 
 
 
 
 
 
 
   1. จัดท าเป็นสรุปมติ
ที่ประชุมอย่างย่อ เพื่อ
แจ้งหน่วยงานก่อน 

 
 
 
 
 
 
 

31 มี.ค.63 
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและ

การสื่อสาร 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริมกำรวิจัยและ
พัฒนำด้ำน ICT 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมขอ้มูลประเด็น  
การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยดีจิิทัลของ
กระทรวงศึกษาธิการอย่างเป็นระบบ เพื่อได้ผล
วิเคราะห์ข้อมูลและข้อเสนอแนะตา่งๆตลอด
แนวทางที่อาจเป็นไปได้ในหารแกป้ัญหาหรือพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทลัของกระทรวงศึกษาธิการให้เกิด
การขับเคลื่อนปรับปรุงแกไ้ขให้ดียิง่ขึ้น 

 
 
 
   1. แบบท่ีใช้ในการจัดท า
ข้อเสนอมีเนื้อหามากและ
ซับซ้อน 

 
 
 
   1. ควรศึกษาแบบและ
จัดเตรียมข้อมลูให้มีความ
ครบถ้วน 

 
 
 

การควบคุม
ที่มีอยู่

สามารถลด
ความเสีย่ง
ให้ระดับ

หนึ่ง แต่ยัง
ไม่เพียงพอ 

 

 
 
 
   1. แบบท่ีใช้ในการจัดท า
ข้อเสนอมีเนื้อหามากและ
ซับซ้อน 

 
 
 
   1. จัดอบรมการเขียน
ข้อเสนอโครงการ 
   2. จัดอบรมหลักสตูร 
EA  

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 สร้ำงโอกำสและควำม
เสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
   พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยดีิจิทัล เพื่อ
การจัดการเรยีนการสอนและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
จัดการฝึกอบรมด้าน ICT ของส านกังาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ : โครงการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรด้านเทคโนโลยดีิจิทัล (Digital 
Literacy)  
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อให้บุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ และกระทรวงศึกษาธกิารมีความรู้และ
ทักษะด้านดิจิทัลตามแนวทางการพัฒนาทักษะด้าน
ดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อ
ปรับเปลีย่นภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจทิัล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1. ผู้เข้ารับการอบรมไม่
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
   2. ความคุ้มทุนในการจดั
ฝึกอบรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1. มีการตดิตามประสาน
หน่วยงานให้จัดส่งบุคลากรเข้า
รับการอบรมตามเป้าหมายที่
ก าหนด 
 
 
 
 
   2. มีการตดิตามประสาน
หน่วยงานให้จัดส่งบุคลากรเข้า
รับการอบรมตามเป้าหมายที่
ก าหนด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การควบคุม
ที่มีอยู่

สามารถลด
ความเสีย่ง
ให้ระดับ

หนึ่ง แต่ยัง
ไม่เพียงพอ 

 
การควบคุม

ที่มีอยู่
สามารถลด
ความเสีย่ง
ให้ระดับ

หนึ่ง แต่ยัง
ไม่เพียงพอ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1. ผู้เข้ารับการอบรมไม่
เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด 
 
 
 
 
 
   2. ความคุ้มทุนในการจดั
ฝึกอบรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1. ก าหนดให้
หน่วยงานจัดส่งผู้เข้ารับ
การอบรมส ารอง 1-2 
คน 
 
 
 
 
   2. ก าหนดเง่ือนไขไป
พร้อมกับการแจ้งจัดสรร
โควตาการเข้ารับการ
อบรม หากแจ้งรายชื่อผู้
เข้ารับการอบรมแล้วไม่
เข้ารับการอบรมจะตัด
สิทธิในการอมรมของ
หน่วยงานในครั้งต่อไป  

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

ส ำนักงำนรัฐมนตร ี
   การรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน ร้องขอความ
ช่วยเหลือต่อรัฐมนตร ี
กระบวนกำรย่อยที่ 1 ผู้ร้องมาด้วยตนเอง / รับเรื่อง
ทางโทรศัพท์ 
   1. พบ / รับฟังประเด็นการร้องเรียน 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้เพื่อรับฟังประเด็นการร้องเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   เจรจา / พบปะ พูดคุยไม่
เป็นผล หรือไม่สามารถรบัฟัง
ประเด็นการร้องเรียนจากผู้
ร้องได ้
 

 
 
 
 
 
 
 
   พบผู้ร้องเรียนพร้อมช้ีแจง
อธิบายเหตผุลความจ าเป็นต้อง
ด าเนินการตามขั้นตอน เพื่อเข้าสู่
กระบวนการเสนอเรื่องร้องทุกข์ฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 

การควบคุม
ที่มีอยู่

สามารถลด
ความเสีย่ง
ให้ระดับ

หนึ่ง แต่ยัง
ไม่เพียงพอ 

 

 
 
 
 
 
 
 
   เจรจา / พบปะ พูดคุยไม่
เป็นผลหรือไม่สามารถรับฟัง
ประเด็นการร้องเรียนจากผู้
ร้องได ้
 

 
 
 
 
 
 
 
   1. ประสานผู้ที่
เกี่ยวข้อง เช่น รปภ. 
   2. มีระบบ/เครื่อง
บันทึกเสียงระหว่างการ
สนทนา 
   3. จัดท าแนวทางการ
ประสานงานกับ
คณะท างานรัฐมนตรี / 
หรือหน่วยงานหลัก เพื่อ
ประสานงานในกรณีมี
ความจ าเป็นเร่งด่วน 

 
 
 
 
 
 
 

31 มี.ค.63 
ส านักงาน
รัฐมนตร ี



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

กระบวนกำรย่อยที่ 2 การรับเรื่องร้องทุกข์เป็น
จดหมาย / หนังสือ, กลุม่คน (Mob) และทาง
เว็บไซต ์
   1. รับเรื่องร้องทุกข์ 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อให้เพื่อรับฟังประเด็นการร้องเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
   2. จัดท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้น 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อจัดหนังสือแจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้นแกผู่้
ร้องได้ถูกต้อง 
 
 
 

 
 
 
 
 
   ไม่สามารถรับฟังประเด็น
การร้องเรียนจากผูร้้องได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ไม่สามารถแจ้งผลการ
พิจารณาเบื้องต้นให้ผูร้้อง
ทราบในระยะเวลาที่ก าหนด 

 
 
 
 
 
   1. ตั้งรับสถานการณ์ทีไ่ม่พึง
ประสงค์ จดัเตรียมข้อมลู
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้พร้อม
เสมอในการติดต่อประสานใน
ภาวะคับขัน 
   2. จัดท าค าช้ีแจง ข้ันตอนการ
ยื่นเรื่องร้องทุกข์ และเผยแพร่
ทางเว็บไซต/์ บอร์ด
ประชาสมัพันธ์ 
 
 
 
 
   1. ตรวจสอบข้อมลูเรื่อง
ร้องเรียนที่มีค าสั่งการแล้ว เพื่อ
ด าเนินการแจ้งผลการพิจารณา
เบื้องต้นให้ผู้ร้องทราบเป็น
ประจ าทุกวัน 
   2. แจ้งผลการพิจารณาทันที 
หลังจากได้รับหนังสือสั่งการจาก 
รมต. 
   3. ปรับปรุงเนื้อหา ข้อความ

 
 
 
 
 

การควบคุม
ที่มีอยู่

สามารถลด
ความเสีย่ง
ให้ระดับ

หนึ่ง แต่ยัง
ไม่เพียงพอ 

 
 
 
 
 
 

การควบคุม
ที่มีอยู่

สามารถลด
ความเสีย่ง
ให้ระดับ

หนึ่ง แต่ยัง
ไม่เพียงพอ 

 

 
 
 
 
 
   1. ไม่สามารถรับเรื่องได้
ทุกประเด็น  
   2. ไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการผู้ร้องได้ ซึ่ง
บางครั้งผู้ร้องจะไม่พึงพอใจ
ในแนวทางปฏิบัติของ จนท. 
   3.ไมส่ามารถน าเสนอ
หนว่ยงานเพื่อตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงได ้
 
 
 
 
   1. ไม่สามารถแจ้งผลการ
พิจารณาเบื้องต้นให้ผูร้้อง
ทราบในระยะเวลาที่ก าหนด 
(15 วันท าการ) 
   2. ข้อความในหนังสือแจ้ง
ผลการพิจารณาเบื้องต้น ไม่
ชัดเจน / ครอบคลุม
เท่าที่ควร ท าให้สื่อสารไม่
ชัดเจน 

 
 
 
 
 
   ประสาน หน.สร. เพื่อ
ประสานผู้บังคับบัญชาใน
ระดับรองลงมา ในการ
เจรจากับกลุ่มผู้ร้อง 
เพื่อให้สงบอารมณ์  
และยินยอมยื่นหนังสือ
ต่อเจ้าหน้าท่ี 
 
 
 
 
 
 
   1. ตรวจสอบเรื่องที่
สั่งการแล้วเป็นประจ า
หรือรีบด าเนินการจดัท า
หนงัสือแจ้งผู้ร้องทันที ที่
ได้รับหนังสือสั่งการจาก 
รมต. แล้ว 
   2. ระดมความ
คิดเห็น/ ร่างข้อความ 
ในหนังสือแจ้งผลการ

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

ในหนังสือแจ้งผู้ร้อง เพื่อให้
เข้าใจง่ายขึ้น 
   4. จัดท าแบบสอบถามความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ และมี
การสรุปผลการประเมินเป็นยะ
ยะ (อาจจะทุกรายไตรมาส หรือ
ทุกครึ่งปีงบประมาณ)/ หรือ
จัดท ากล่องตู้แสดงความคดิเห็น 

   3. ช่องทางในการโต้ตอบ
ความพึงพอใจในงานบริการ
รับเรื่องร้องทุกข์ ยังไม่ทั่วถึง 
   4. ผู้ร้องไมไ่ดร้ับแจ้งผล
การพิจารณา ซึ่งอาจน ามาสู่
การร้องเรยีน จนท. เจา้ของ
เรื่อง 
   5. ผู้ร้องโทรศัพท์มา
ติดตามเรื่อง และถูกต าหนิ
เจ้าหน้าที่ว่ายังไม่ได้รับการ
แก้ไขปัญหา 
   6. ส่งผลต่อภาพลักษณ์ใน
เชิงลบของหน่วยงาน 

พิจารณาให้กระชับ 
รัดกุม ครอบคลุม และ
สามารถสื่อสารผลการ
ด าเนินงานได้ชัดเจน 
เข้าใจตรงกัน 
 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

ส ำนักกำรลกูเสือยุวกำชำดและกจิกำรนักเรียน  
1. ส่งเสริม สนับสนุน และประสำนงำนกิจกำร
ลูกเสือและยุวกำชำด ให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยลูกเสือ ข้อบั งคับสภำกำชำดไทย และ
นโยบำยของกระทรวง 
   - โครงการชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค 
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว     
วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว            
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
   2. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาและสมาชิกยุวกาชาดได้
ร่วมปฏิบตัิกิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ ประสบการณ์
และวัฒนธรรม สร้างสัมพันธภาพซึ่งกันและกัน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   สภาพภูมิอากาศไม่
เอื้ออ านวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
   1. ศึกษาวิเคราะห์นโยบาย
การด าเนินการที่ผ่านมา   
   2. จัดท าและขออนุมตัิ
โครงการ 
   3. ประชาสัมพันธ์ 
ประสานงาน ทาบทาม 
   4. ก าหนดขอบข่าย แต่งตั้ง
คณะกรรมการ ประชุม
คณะกรรมการเตรียมงาน 
   5. จัดสรรงบประมาณ 
   6. ด าเนินการจดังานชุมนุม 
แบบอยู่ค่ายพักแรม  
4 วัน 3 คืน 
   7. สรุป รายงานผลการจัด
กิจกรรม 
   8. เผยแพรผ่ลการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่สามารถ
คาดเดา

สถานการณ์
ที่อาจจะ
เกิดขึ้นใน
ระหว่าง

ด าเนินการ
ได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
   จัดเตรียมสถานท่ี 
ส ารองไว้ และเตรียม
อุปกรณ์รองรับสภาพ
ภูมิอากาศที่อาจจะ
เกิดขึ้นระหว่าง
ด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

31 มี.ค.63 
ส านักการลูกเสือ
ยุวกาชาดและ
กิจการนักเรยีน 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

2. ส่งเสริม สนับสนุน ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย
เพ่ือกำรพัฒนำนักเรียนนักศึกษำ โดยผ่ำน
กระบวนกำรลูกเสือและยุวกำชำด 
   - โครงการค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี             
ยุวกาชาด ผู้บ าเพญ็ประโยชน์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
วัตถุประสงค์ 
   1. เพือ่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
   2. เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี  สมาชิกยุวกาชาด  ผู้
บ าเพ็ญประโยชน์ และผู้บังคับบญัชา ได้ร่วมปฏิบัติ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูด้้านทักษะประสบการณ์ 
และวัฒนธรรม รวมทั้งสร้างสมัพันธภาพที่ดีซึ่งกัน
และกัน 
   3. เพือ่ให้ลูกเสือ เนตรนารี สมาชิกยุวกาชาด 
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชา ยุว
กาชาด ได้น าความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และการเรียนการสอนใน
สถานศึกษาของตนให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนา
กิจการลูกเสือและยุวกาชาดต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
   1. ระยะเวลาในการ
ด าเนินงานค่อนข้างจ ากัด 
   2. งบประมาณมีจ านวน
จ ากัด ท าให้มิสามารถ
ด าเนินการไดต้ามผลสัมฤทธ์ิ 
ที่คาดหวังไว ้

 
 
 
 
 
 
 
   1. จัดเตรียมแผนงาน โครงการ 
ก าหนด รายละเอียดการ
ด าเนินงาน ศึกษาผลการ
ด าเนินงานปีท่ีผ่านมา วางแผน
ด าเนินงาน 
   2. ขออนุมัติโครงการ และ
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 
2563 
   3. ประสานผู้รับผิดชอบของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
77 จังหวัด 
   4. ก าหนดขอบข่ายภารกิจ 
จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการอ านวยการ 
   5. จัดประชุมเตรยีมการ
ด าเนินงานโครงการ / ประชุม
คณะกรรมการและหรือ
คณะท างานท่ีเกี่ยวข้อง  
   6. ประสานงานด้านการเงิน 
การจัดซื้อจดัจ้างต่างๆ  

 
 
 
 
 
 
 

การควบคุม
ที่มีอยู่

สามารถลด
ความเสีย่ง
อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได ้

   



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

   7. โอนจัดสรรเงินงบประมาณ
ให้แก่ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดทุกจังหวัด เพื่อ
ด าเนินการจัดโครงการค่ายพัก
แรมฯ 
   8. จัดโครงการค่ายพักแรมฯ 
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ในแต่
ละจังหวัด โดยจดักิจกรรม
เสรมิสร้างความรู้ ทักษะชีวิต 
ทักษะการอยู่ค่ายพักแรม และ
การสร้างสัมพันธภาพท่ีดีซึ่งกัน
และกัน 
   9. ประเมินผล และติดตาม
ผลการด าเนินงานโครงการฯ 
   9. จัดท าสรุปผลรายงาน
ผู้บริหาร 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

3. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำร
ปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมำย 
   - โครงการขยะให้ชีวิตเป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อม 
วัตถุประสงค์ 

   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความ
เข้าใจ ทักษะและประสบการณ์ เกี่ยวกับประเภทของ
ขยะ การบริห ารจั ดการกับ ขยะที่ เกิ ดขึ้ น ใน
ชีวิตประจ าวัน 
   2. เพื่อให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีทัศนคติที่ดี
ตระหนักถึงความส าคัญของการป้องกันและรักษา
สิ่งแวดล้อมและน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้าง
รายได้จากขยะประเภทต่างๆ 
 

 
 
 
 
 
 
   ระยะเวลาในการด าเนินงาน
ค่อนข้างจ ากัด เนื่องจาก
กลุ่มเป้าหมายติดสอบและปดิ
ภาคเรยีน 

 
 
 
 
 
 
   1. จัดท ารายละเอยีด
โครงการและงบประมาณ 
   2. ขออนุมัติโครงการและวาง
แผนการด าเนินการ 
   3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติ
ปรับปรุงคู่มือการจัดโครงการ
ขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
   4. โอนจัดสรรงบประมาณให้ 
ศลยก. และ ศธภ. 
   5. ด าเนินจัดโครงการขยะให้
ชีวิตเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมใน
ศธภ. 
   6. ติดตามประเมินผลการจัด
โครงการขยะให้ชีวิตเป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อม 
   7. สรุปรายงานผลการติดตาม
ประเมินผลการจดัโครงการขยะ
ให้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

 
 
 
 
 
 

การควบคุม
ที่มีอยู่

สามารถลด
ความเสีย่ง
อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได ้

   



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

ส ำนักควำมสัมพันธ์ต่ำงประเทศ 
   1. กำรเจรจำควำมร่วมมอืต่ำงประเทศและ
ประชุมนำนำชำติ 
วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อให้สามารถเจรจาเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการศึกษา 
   2. เพื่อให้การประชุมเป็นประโยชน์ต่อการ
ก าหนดทิศทาง การวางแผน การขับเคลื่อน และ
การติดตามผลทีส่อดคล้องกับประเทศสมาชิก 
   3. เพื่อริเริ่มและสานต่อการด าเนินความร่วมมือ
กับต่างประเทศ 
 

 
 
 
 
   1. การขอเลื่อนการประชุม /
การจัดหมายเจรจาเนื่องจาก
ปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือ
การควบคุม 
   2. การจัดเตรียมข้อมูลไม่
เพียงพอ / ข้อมูลไม่พร้อม 
   3. งบประมาณไมเ่พียงพอ
ท าให้การจัดประชุมไม่ราบรื่น
เท่าที่ควร 
   4. ความเสีย่งจากการขาด 
การบูรณาการด าเนินงาน 

 
 
 
 
   1. การน าข้อมูลจากอดีตมา
วิเคราะหเ์พื่อวางแผนการ
ด าเนินงานในปีปัจจุบัน 
   2. การติดตามประเมินผลการ
ด าเนินการตามแผนงานอย่าง
ใกล้ชิด 
   3. การรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนงานอย่าง
สม่ าเสมอ 
   4. การประสานงานกับ
เจ้าหน้าท่ีระดับปฏบิัติอย่าง
ใกล้ชิด 
   5. การน าเสนอปญัหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่างๆ 
ที่เกิดขึ้น ในแต่ละโครงการ/
กิจกรรม และภาพรวมทั้งระบบ 
 

 
 
 
 

หาทางการ
ลดความ
เสี่ยงโดย
พบว่า

หน่วยงาน
สามารถ
ควบคุม

ความเสีย่งท่ี
เกิดขึ้นได้ใน
ระดับหนึ่ง 
โดยการ

ประสานงาน
อย่างใกล้ชิด 

 
 
 
 
   1. การจัดก าหนด      
การประชุม / เจรจากับ
ต่างประเทศไมส่ามารถระบุ
ได้อย่างชัดเจน 
   2. ขาดการบูรณาการการ
ด าเนินงานจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
   3. การติดตามผลการ
ด าเนินงานยังไมส่ม่ าเสมอ 

 
 
 
 
   1. ส่งเสรมิ
ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด
ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน  
   2. การแลกเปลี่ยน
ข้อมูลการด าเนินงาน
ร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ 
   3. การสรา้งเครือข่าย
การท างานระหว่าง
หน่วยงานภายในและ
ภายนอก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

31 มี.ค.63 
ส านัก

ความสัมพันธ์
ต่างประเทศ 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

   2. กำรผลิตวำรสำรควำมร่วมมือกับ
ต่ำงประเทศ 
วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การ
ด าเนินงานความร่วมมือกับตา่งประเทศของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
   2. เพื่อส่งเสรมิการด าเนินความร่วมมือกับ
ต่างประเทศใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   3. เพื่อเผยแพร่วารสารให้สมาชกิได้รับทราบ
อย่างต่อเนื่องและรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   1. การขาดแคลนบุคลากร
และเจา้หน้าท่ีที่รับผิดชอบ
ด้านการผลติวารสาร และ    
e -book 
   2. เสี่ยงต่อการผลิตวารสาร
เผยแพร่ได้ล่าช้า 
   3. งบประมาณไมเ่พียงพอ
ต่อการผลิตอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   1. การปรับเปลี่ยนการจัดท า
แผนการผลติวารสารควบคู่กับ
แผนด้านการเงินในแต่ละปี  
   2. การด าเนินการจัดหา / จัด
จ้างให้สอดคล้องตามกฎระเบยีบ
ที่มีอยู่ แต่ทั้งนี้ยังมีข้อจ ากัดคือ
ต้องด าเนินการผลติและติดตาม
การด าเนินงานทุกข้ันตอนอย่าง
เคร่งครัดตั้งแตก่ารด าเนนิการจดั
จ้าง  
   3. การรายงานผลการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง หาก
เกิดความล่าช้า  ในกระบวนการ
ผลิตต้องรีบแก้ไข 
   4. การประเมิน และรายงาน
ผลเพื่อน ามาปรับปรุงการท างาน
ที่ตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการ  
   5. การท าระบบฐานข้อมลู
ประวัติและผลงานเครือข่ายผู้
แปลปัจจุบันและผู้แปลใหม่ใน
ทุกสายงานของยูเนสโก 
   6. การด าเนินการจัดท า
วารสารความร่วมมือกับ

 
 
 

การควบคุม
ทีม่ีอยู่

สามารถลด
ความเสีย่ง
ได้ในระดับ
หนึ่งแต่ยังไม่

เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   จากการด าเนินการงานยัง
มีความเสี่ยงท่ีท าให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ จากการ
ด าเนินงาน 
   1. การขาดเจ้าหน้าท่ี            
ที่มีประสบการณ์ด้านการ
ผลิตวารสาร 
   2. การผลิตวารสารมีความ
ล่าช้ากว่าก าหนด 
   3. งบประมาณถูกจ ากัด 
ส่งผลต่อคุณภาพและ
กระบวนการผลติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   1. จัดหาเจ้าหน้าท่ีที่มี
ความรู้ความสามารถด้าน
การผลติวารสารทดแทน 
    2. จัดส่งเจ้าหน้าท่ี
อบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การจัดท าระบบ
สารสนเทศและเว็บไซด์
เพื่อพัฒนาทักษะและน า
ความรู้มาใช้ในการ
ปฏิบัติการในองค์กร 
   3. การถ่ายทอด
ความรู้ระหว่างบุคลากร
ภายในองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

  ต่างประเทศของ
กระทรวงศึกษาธิการในรูปของ 
เอกสารอิเล็คทรอนิคส์ แทนการ
จัดพิมพ์เป็นรูปเลม่ 
   7. มอบเจ้าหน้าท่ีผูร้ับผิดชอบ
ด าเนนิการเกีย่วกับการจดัท าเว็บ
ไซด์ ศึกษาและหาข้อมลูเพิ่มเติม
ในการปรับปรุงการด าเนินงาน 
 

 
 

 
 
 

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

   3. กำรจัดซ้ือบัตรโดยสำรเครือ่งบินให้แก่ผู้
เดินทำงไปรำชกำรและภำรกิจที่เกี่ยวข้องกับกำร
ประชุมของหน่วยงำน 
วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้บริหาร
ระดับสูง หรือผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในการ
เดินทางไปราชการต่างประเทศ 
   2. เพื่อจัดซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินให้แก่แขก
หรือผู้เข้าร่วมประชุมจากต่างประเทศเดินทางมา
ประชุมในประเทศไทย 

 
 
 
 
   1. ความเสีย่งต่อการยกเลิก
การเดินทาง/ปรับเปลี่ยน
เที่ยวบินอย่างกะทันหัน อัน
ส่งผลใหม้ีการถูกปรับเงินจาก
บริษัทสายการบิน 
   2. ความเสีย่งจากการจดั
เที่ยวบินท่ีไมส่อดคล้องกับการ
ต่อเที่ยวบิน 
 

 
 
 
 
   1. การน าระบบอะมาดิอุสมา
ใช้ในการส ารองที่น่ังควบคู่กับการ
ประสาน กับบริษัท หรือตัวแทน 
เพื่อขอยืดระยะเวลาการออก
บัตรโดยสารเครื่องบิน 
   2. การแจ้งผลการส ารองที่น่ัง
ให้แก่ผู้เดินทางทราบอยา่ง
สม่ าเสมอ 
   3. การขออนุมัติเบิกจ่าย
ค่าธรรมเนียม  การคืนบัตร
โดยสารเครื่องบินกรณีที่เกิดจาก
ราชการเป็นเหต ุ
   4. การวางแผนเพื่อก าหนด
เส้นทางหรือสายการบินส ารอง
กรณไีม่มีที่น่ังหรือมีภารกิจ
เร่งด่วนซึ่งไมส่ามารถเดินทางโดย
สายการบินหลักได ้

 
 
 
 

การควบคุม
ที่มีอยู่

สามารถลด
ความเสีย่ง
ได้ในระดับ
หนึ่งแต่ยังไม่

เพียงพอ 
 

 
 
 
 
   จากการด าเนินการงานยัง
มีความเสี่ยงท่ีท าให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์  จากการ
ด าเนินงานได้แก่ 
   1. การยกเลิก/ปรบัเปลีย่น
เที่ยวบินอย่างกะทันหัน อัน
ส่งผลใหม้ีการถูกปรับเงินจาก
การเปลี่ยน/ยกเลิกเที่ยวบิน 
   2. ผู้เดินทางขอจัดการ
เดินทางเอง และขอเบิก
ค่าใช้จ่ายคืนภายหลัง 
   3. ผู้เดินทางไม่มารับตั๋ว
ตามก าหนด/ขาดการตดิต่อ
โดยไม่ทราบสาเหต ุ
 

 
 
 
 
   1. การประสานงาน
กับผู้เดินทางอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งโดยวาจา
และเอกสาร 
   2. การขอความ
อนุเคราะหย์กเว้น
ค่าปรับ จากบริษัทการ
บินไทย จ ากัด ในกรณี
ยกเลิกเที่ยวบิน 
 

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

4. กำรยืมเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
ต่ำงประเทศชั่วครำว 
   วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อให้ผู้เดินทางมีเงินใช้ในการเดินทางไป
ต่างประเทศเพื่อด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายให้
บรรลผุลส าเร็จ 
   2. เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
ข้อก าหนด กฎ ระเบียบและหลักเกณฑ์ของทาง
ราชการ 

 
 
 
   1. การอนุมัติเงินประจ างวด
ล่าช้า 
   2. งบประมาณไมเ่พียงพอ 
   3. หลักฐานประกอบการ
ยืมเงินไมค่รบถ้วน 
   4. หลักฐานและใบส าคญัใน
การส่งใช้เงินยืมไม่ถูกต้อง 
ครบถ้วน 
   5. ผู้เดินทาง/เจ้าของ
โครงการมภีาระตดิค้างเงินยืม
มาก่อน (ยังไม่ได้ล้างหนี้เงิน
ยืม) 
 

 
 
 
   1. การวางแผนการเดินทาง
ล่วงหน้าและประสานไปยัง
ส านักงบประมาณ และชี้แจง 
เหตุผล ความจ าเป็น 
   2. การขออุทธรณ์กรณีก่อหนี้
ผูกพันก่อนไดร้ับการจดัสรร
งบประมาณ 
   3. การขออนุมัติโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณไปยัง
ส านักงบประมาณ 
   4. การขออนุมัติยืมเงินนอก
งบประมาณ/เงินเพื่อประโยชน์
กรณีมคีวามจ าเป็นเร่งด่วน 
   5. การของบประมาณสนับสนุน
เพิ่มเตมิ 
  6. ตรวจสอบหลักฐานและ
ใบส าคัญในการส่งใช้เงินยืมให้
ถูกต้องครบถ้วน ตามระเบียบ 
  7. จัดท ารายงานพร้อมติดตาม
ประเมินผล เพื่อด าเนินการแกไ้ข
ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา 

 
 
 

การควบคุม
ที่มีอยู่

สามารถลด
ความเสีย่ง
ได้ในระดับ
หนึ่งแต่ยังไม่

เพียงพอ 
 

 
 
 
   จากการด าเนินการงานยัง
มีความเสี่ยงท่ีท าให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์  จากการ
ด าเนินงาน ได้แก ่
   1. การอนุมัติเงินประจ า
งวดล่าช้า 
   2. งบประมาณไม่
เพียงพอ 
   3. หลักฐานประกอบการ
ยืมเงินไมค่รบถ้วน 
   4. หลักฐานและใบส าคญัใน
การส่งใช้เงินยืมไม่ถูกต้อง 
ครบถ้วน 
   5. ผู้ยืมเงินตดิภาระอื่น 
 

 
 
 
   1. การประสาน        
ให้ค าปรึกษา และให้
ค าแนะน าเรื่องระเบียบ 
มาตรการและ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ใช้เงินงบประมาณที่
เปลี่ยนไปในแต่ละป ี
   2. หารือกับเจ้าของ
โครงการอย่างใกล้ชิด 
   3. หารือกับผู้มี
อ านาจในการ
ตรวจสอบ/อนุมัตเิงินยืม 

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ 
   1. กำรจัดท ำรำยงำนแผน/ผลกำรปฏิบัติงำน
และกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2562 ของส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อรายงานแผน/ผลการปฏิบตังิาน และการใช้
จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส่งไปยัง
ส านักงบประมาณ 
เป็นรายไตรมาส 
 

 
 
 
 
 
 
   1. การเปลีย่นบุคลากรของ
หน่วยงานในการรายงานผล 
   2. การรายงานล่าช้า 
   3. ขาดการอบรมผู้ที่จะ
รายงาน ลงระบบของส านัก
งบประมาณหน่วยงานหลัก 
ได้แก่ - กศน. , - สช. , - กคศ. 
   4. รายงานสรุปผลเบิกจ่าย
งบประมาณล่าช้า  
ไม่ทันเวลาในการรายงาน ตาม
เวลาที่ก าหนด 
   5. ผลรายงานจาก
หน่วยงานล่าช้า เพราะต้อง
รวมงานท้ังประเทศ 

 
 
 
 
 
 
   1. ช้ีแจงท าความเข้าใจและ
จัดส่งแบบรายงาน 
การปฏิบัติงาน และ 
การใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 แบบ สงป.301 และ
แบบ สงป.302 
กับทุกหน่วยงานในสังกัด 
ส านักงานปลัดกระทรวง 
ศึกษาธิการ 
   2. แจ้งก าหนดระยะเวลา 
และก าหนดส่งรายงาน 
เป็นรายไตรมาส รวม 
4 ไตรมาส 

 
 
 
 
 
 

การควบคุม
ที่มีอยู่

สามารถลด
ความเสีย่ง
ได้ในระดับ
หนึ่งแต่ยังไม่

เพียงพอ 
 

  
 
 
 
 
 
   1. การเปลีย่นบุคลากร
ของหน่วยงานในการ
รายงานผลการปฏิบัติงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
อาจท าให้การด าเนินงาน
ล่าช้าหรือไม่ครบถ้วน 

 
 
 
 
 
 
   1. ประชุมท าความ
เข้าใจกับบุคลากรของ
หน่วยงานท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงโดยเร็วให้
ทันต่อการรายงาน 
ในงวดต่อไป 
   2. จัดท าตัวอย่าง 
การเขียนรายงาน 

 
 
 
 
 
 

31 มี.ค.63 
ส านักนโยบาย
และยุทธศาสตร ์



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

   2. กำรจัดท ำค ำของบประมำณ 
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562ของ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อให้การจัดท ารายละเอยีดค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีความถูกต้องครอบคลุม
ภารกิจและสนองตามยุทธศาสตรช์าติ 

 
 
 
 
   1. บุคลากรบางส่วนท่ียัง
ขาดความรู้ ความเข้าใจในการ 
ปฏิบัติงาน 
   2. รายละเอียดค าขอ
งบประมาณไม่ครอบคลุม
ภารกิจและสนองตาม
ยุทธศาสตร์ชาต ิ
   3. การค านวณคา่ใช้จ่าย
และการจ าแนกประเภท
รายจ่ายยังขาดความถูกต้อง 
   4. บุคลากรยังขาดความรู้
เกี่ยวกับระเบียบวิธีการ
งบประมาณพ.ศ. 2561 

 
 
 
 
   1. ศึกษาเอกสารที่เกีย่วข้อง 
เช่น คู่มือการจัดท าค าขอ 
งบประมาณประจ าป ี
   2. ศึกษาระเบียบการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
   3. ศึกษาหลักการจ าแนก 
ประเภทงบรายจ่าย 
   4. ศึกษาพระราชบัญญัต ิ
วิธีการงบประมาณพ.ศ. 2561 

 
 
 
 

การควบคุม
ที่มีอยู่

สามารถลด
ความเสีย่ง
ได้ในระดับ
หนึ่งแต่ยังไม่

เพียงพอ 
 

 
 
 
 
   1. การจ าแนกประเภท 
รายจ่ายยังขาดความถูกต้อง 
   2. การค านวณคา่ใช้จ่าย 
ยังขาดความถูกต้องไม่
เป็นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
   3. บุคลากรบางส่วนยัง 
ขาดความรู้ ความเข้าใจ 
ในการปฏิบัติงาน 
   4. การจัดท าค าขอ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ยังไม่ครอบคลุม
ภารกิจ และสนองตาม
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

 
 
 
 
   1. รวบรวมเอกสาร
และระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 
   2. แจ้งเวียนเอกสาร 
และระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 
   3. การพัฒนา
บุคลากรให้ค าปรึกษา 
แนะน า 

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

   3. กำรพัฒนำนโยบำยของกระทรวง 
ศึกษำธิกำร 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อพัฒนานโยบายและบรูณาการงานตาม
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการกับหน่วยงานอ่ืน 

 
 
 
   1. บุคลากรขาดความ 
ช านาญเฉพาะเรื่องที่ไดร้ับ 
มอบหมาย 
   2. ส่วนราชการ / 
หน่วยงานต้นเรื่อง ก าหนด
ระยะเวลาในการด าเนินงาน
กระช้ันชิด 
   3. การประสานงานตาม
นโยบายและการบูรณาการ
ระหว่างองค์กรหลักยังมีความ
ล่าช้า 

 
 
 
   1. กฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
   2. นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
   3. การมอบหมายผู้แทนเข้า
ร่วมในการประชุม เพื่อให้
ข้อคิดเห็น เสนอแนะ และบรูณา
การ นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง
รายงานผู้บริหารระดับสูงทราบ/
พิจารณาสั่งการ 
   4. ประสานการด าเนินงาน/ 
ร่วมขับเคลื่อนนโยบายกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตามภารกิจ
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 

การควบคุม
ที่มีอยู่

สามารถลด
ความเสีย่ง
ได้ในระดับ
หนึ่งแต่ยังไม่

เพียงพอ 
 

 
 
 
   1. บุคลากรขาดความ 
ช านาญเฉพาะเรื่องที่ไดร้ับ 
มอบหมาย 
   2. ส่วนราชการ /
หน่วยงานต้นเรื่อง ก าหนด
ระยะเวลาในการด าเนินงาน
กระช้ันชิด 
   3. การประสานงานตาม 
นโยบายและการบูรณาการ 
ระหว่างองค์กรหลักยังม ี
ความล่าช้า 

 
 
 
   1. การพิจารณา
มอบหมายงานให้ตรงกับ
ความรู้ ความสามารถ 
ของบุคลากร 
   2. การพัฒนา
บุคลากรด้านการพัฒนา
นโยบาย 

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

   4. กำรจัดท ำระบบสนับสนุนนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์ สป.(BPSI) 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อจัดท าระบบ ฯ ให้เกิดประโยชน์โดยใช้
นวัตกรรมมาช่วยในการด าเนินงานเกี่ยวกับการ
ประสานการเชื่อมโยงข้อมูลระหวา่ง สนย. สป.    
กับ หน่วยงานในสังกัด สป. ท้ังในส่วนกลางและ 
ส่วนภูมภิาค 

 
 
 
   1. บุคลากรขาดความ
ช านาญในการใช้ระบบ
สนับสนุนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ สป.(BPSI) 
   2. บุคลากรไม่ให้
ความส าคญักับการใช้ระบบ
สนับสนุนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ สป.(BPSI) 
   3. มีการเปลี่ยนผูร้ับผิดชอบ
ระบบฯ ส่งผลให้การ
ด าเนินการของระบบฯ ลา่ช้า
และขาดความต่อเนื่อง 

 

 
 
 
   1. มีการตั้งคณะท างาน เพื่อ
ดูแลระบบสนับสนุนนโยบาย
และยุทธศาสตร์ สป.(BPSI) 
   2. มีการพัฒนาบุคลากร
ผู้ดูแลระบบ (Admin) 
   3. มีการจัดประชุม
คณะท างานเพื่อวางแนวทางการ
ด าเนินการ 

   4. มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
รองรับการปรบัปรุงระบบ
สนับสนุนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ สป.(BPSI) 

 
 
 

การควบคุม
ที่มีอยู่

สามารถลด
ความเสีย่ง
ได้ในระดับ
หนึ่งแต่ยังไม่

เพียงพอ 
 

 
 
 
   1. บุคลากรขาดความ
ช านาญในการใช้ระบบ
สนับสนุนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ สป.(BPSI) 
   2. บุคลากรไม่ให้
ความส าคญักับการใช้ระบบ
สนับสนุนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ สป.(BPSI) 
   3. มีการเปลี่ยน
ผู้รับผิดชอบระบบฯ ส่งผล
ให้การด าเนินการของ   
ระบบฯ ล่าช้าและขาดความ
ต่อเนื่อง 

 
 
 
   1. ประชุมท าความ
เข้าใจกับบุคลากรที่ใช้
ระบบของหน่วยงาน 
   2. จัดท าคู่มือการใช้
งานระบบสนับสนุน
นโยบายและยุทธศาสตร์ 
สป.(BPSI) 

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

   5. กำรเร่งรัดติดตำมกำรใชจ้่ำยงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณของ
กระทรวงศึกษำธกิำร 
วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อใช้ในการก ากับตรวจสอบการปฏิบตัิงาน 
และตดิตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของ
กระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามเป้าหมายการ
เบิกจ่ายและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
   2. เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินงานเพื่อน ามาก าหนดแนวทางการแก้ไขการ
เบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่าย 

 
 
 
 
   1. ผลการเบิกจ่ายของ
หน่วยงานต่ ากว่า / ไม่เป็นไป
เป้าหมาย 
   2. หน่วยงานรายงานข้อมูล
ปัญหาอุปสรรคในการใช้จ่าย
งบประมาณล่าช้า ไม่ตรงตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 

 
 
 
 
   1. มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการและมีการประชุม 
/ หารือกับคณะกรรมการและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
   2. มีการรายงานผล 
การเร่งรดัตดิตามการใช้จ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณให้ผู้บริหารทราบ 

 
 
 
 

การควบคุม
ที่มีอยู่

สามารถลด
ความเสีย่ง
ได้ในระดับ
หนึ่งแต่ยังไม่

เพียงพอ 
 

 
 
 
 
   1. บางหน่วยงาน 
ยังคงมีผลการเบิกจ่าย 
ที่ต่ ากว่า / ไมเ่ป็นไปตาม
เป้าหมาย 

 
 
 
 
   1. มีการเสนอ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
แต่งตั้งคณะกรรมการ
เร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณภายใน
หน่วยงาน 

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

   6. โครงกำรประชุมปฏิบัติกำรติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนวิจัยของส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจใน 
การรายงานผลการด าเนินงานวิจัยเข้าสู่ระบบ
บริหารจดัการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) ตามราย
ไตรมาส เพื่อเสนอต่อส านักงานการวิจัยแห่งชาติ  
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 

 
 
 
 
   1. บุคลากรขาดความรู้
ความเข้าใจในการรายงานผล 
การด าเนินงานวิจยัเข้าสูร่ะบบ 
(NRMS) ของส านักงานการ
วิจัยแห่งชาติ 
   2. บุคลากรขาดทักษะและ
ความช านาญด้านคอมพิวเตอร์
เพื่อการรายงานผลการด าเนิน
งานวิจัยเข้าสู่ระบบ (NRMS) 
ตามรายไตรมาส จ านวน 4 
ไตรมาสของ วช. 
 

 
 
 
 
   1. มีการปฏิบตัิงานตาม 
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ 
ส านักงานปลัดกระทรวง 
ศึกษาธิการ 
   2. มีการจัดประชุมชี้แจง 
และสร้างการรับรู้และความ
เข้าใจในการรายงานผลการ 
ด าเนินงานวิจัยเข้าสู่ระบบ 
(NRMS) ของส านักงาน 
การวิจัยแห่งชาต ิ
   3. มีการแจ้งให้หน่วยงานใน
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการจัดท ารายงาน
ความก้าวหน้า/ผลการด าเนิน
งานวิจัยตามรายไตรมาส 
จ านวน 4 ไตรมาส 
   4. การรายงานผลการติดตาม
ผลการด าเนินงานวิจยั ของ สป. 
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2562 ส าหรับ 
ส่ง วช.ตามรายไตรมาส  
จ านวน 4 ไตรมาส 

 
 
 
 

การควบคุม
ที่มีอยู่

สามารถลด
ความเสีย่ง
ได้ในระดับ
หนึ่งแต่ยังไม่

เพียงพอ 
 

 
 
 
 
   1. บุคลากรขาดทักษะ
ด้านคอมพิวเตอร์เพื่อการ
รายงานผลการด าเนิน
งานวิจัยเข้าสู่ระบบ (NRMS) 
ตามรายไตรมาส ของ วช. 
   2. การเปลีย่นผูร้่วม
รับผิดชอบโครงการ ส่งผลให้
การด าเนินกิจกรรมล่าช้า     
/ ขาดความต่อเนื่อง 
 

 
 
 
 
   1. มีการรายงานการ 
ติดตามผลการด าเนิน
งานวิจัยของส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจ าป ี
งบประมาณ พ.ศ. 
2562 ส าหรับส่ง  
ส านักงานการวิจัย 
แห่งชาติ รายไตรมาส  
จ านวน 4 ไตรมาส 
   2. ให้ค าปรึกษาและ 
ข้อแนะน าเกี่ยวกับ  
การรายงานผลการ
ด าเนินงานวิจัย  เข้าสู่
ระบบบรหิารจดัการ
งานวิจัย(NRMS) ของ 
วช.ได้อย่างถูกต้อง 

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

ส ำนักนิติกำร 
   1. กิจกรรมกำรทบทวนควำมเหมำะสมและกำร
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยของกระทรวงศึกษำธิกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อด าเนินการทบทวนความเหมาะสม     
ของกฎหมายของกระทรวงศึกษาธกิารให้มีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันท่ี
เปลี่ยนแปลงไปและเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา
ทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558 
   2. เพื่อด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายของ 
กระทรวงศึกษาธิการให้มคีวามเหมาะสมและ
สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป 
และเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาทบทวนความ
เหมาะสมของกฎหมายพ.ศ. 2558 
   ขั้นตอนที่ 1 รับเรื่อง 
วัตถุประสงค์  
   เพื่อรับนโยบาย / ข้อสั่งการของผู้บริหาร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   รับนโยบาย / ข้อสั่งการของ
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ /
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับ 
การร่างปรับปรุง แก้ไข และ
ทบทวนกฎหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การควบคุม
ที่มีอยู่

เพียงพอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 มี.ค.63 
ส านักนิติการ 

สป. 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

   ขั้นตอนที่ 2 แต่งต้ังคณะท ำงำน 
วัตถุประสงค์  
เพื่อให้ได้คณะท างานท่ีมีความรู้ในเรื่องกฎหมายที่
จะทบทวนและปรับปรุงแก้ไข 
 
 
 
 
 
 
 
   ขั้นตอนที่ 3 จัดประชุมคณะท ำงำนเพ่ือศึกษำ 
วิเครำะห์ และก ำหนดก ำหนดแนวทำงกำรท ำงำน 
และส ำรวจตรวจสอบกฎหมำยท่ีจะด ำเนินกำร
ทบทวนและปรับปรุงแก้ไข 
วัตถุประสงค์  
   เพื่อให้ได้กรอบแนวทางการท างานท่ีชัดเจน 

 
 
   1. คณะท างานได้ไม่ครบ
ตามจ านวนที่ต้องการ 
   2. ไม่ได้คณะท างานท่ีมี
ความรู้ความสามารถในเรื่อง
กฎหมายที่จะทบทวนและ
ปรับปรุงแก้ไขหรือยกร่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1. ไม่ได้กรอบแนวทางใน
การท างานท่ีชัดเจน 

 
 
   1. ประสานงานกับนิติกรใน
หน่วยงานท่ีจะแต่งตั้งให้เป็น
คณะท างาน 
   2. ประสานงานกับหน่วยงาน
ต้นสังกัดขอให้ส่งรายชื่อ
เจ้าหน้าท่ีมาร่วมประชุมพร้อม
ให้ข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
   1. การรวบรวมและศึกษา
ข้อมูลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจะน าไปยกร่าง 
   2. นัดประชุมคณะท างาน 
เพื่อก าหนดกรอบแนวทางการ
ท างานท่ีชัดเจน 
   3. ประสานประธานฯ เพื่อ
ก าหนดวัน เวลาสถานท่ีจัด
ประชุม 
   4.จัดเตรียมห้องประชุม 
   5.ท าหนังสือ 

 
 

การควบคุม
ที่มีอยู่ 

สามารถลด
ความเสีย่ง

ได ้
ระดับหนึ่ง
แต่ยังไม่
เพียงพอ 

 
 
 
 
 
 

การควบคุม
ที่มีอยู่ 

สามารถลด
ความเสีย่ง

ได ้
ระดับหนึ่ง
แต่ยังไม่
เพียงพอ 

 
 
   1. คณะท างานได้ไม่ครบ
ตามจ านวนที่ต้องการ 
   2. ไม่ได้คณะท างานท่ีมี
ความรู้ความสามารถในเรื่อง
กฎหมายที่จะทบทวนและ
ปรับปรุงแก้ไขหรือยกร่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1. ผู้แทนท่ีหน่วยงานส่ง
ช่ือมาเป็นคณะท างานไม่มี
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษา 
วิเคราะห ์

 
 
   1. ประสานงานกับ
หน่วยงานที่ส่งนิติการมา
เพื่อให้แต่งตั้งเป็น
คณะท างานครบตาม 
จ านวนที่ต้องการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1. ประสานงานกับ
หน่วยงานต้นสังกัด 
ที่ส่งรายชื่อผู้ที่มีความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายที่จะ
ยกร่างโดยใหส้่ง
เจ้าหน้าท่ีที่ปฏิบตัิงานใน
เรื่องนั้น ๆ โดยตรง 
ให้มาร่วมประชุมพร้อม
ให้ข้อมูลด้วย 
   2. ท าหนังสือถึง
หน่วยงาน โดยระบ ุ

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

   - ขออนุมัติจัดประชุม 
   - ขออนุมัติยืมเงิน 
   - ขอเชิญประชุม 
   - เตรียมเอกสารประกอบการ
ประชุมและ 
   - ขออนุมัติจัดซื้อจ้างจ้าง 
   6. หนังสือเชิญประชุมถึง
หน่วยงานโดยระบุรายละเอียด
ชัดเจน เช่นคุณสมบัติของ
ผู้เข้าร่วมประชุม ฯลฯ 
   7. ด าเนินการประชุม
คณะท างานฯ 
   8. หักล้างเงินยืม 
   9. รายงานการประชุม 

รายละเอียดทีต่้องการไป
ด้วย เช่น คุณสมบัติของ
ผู้เข้าร่วมประชุม ฯลฯ 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

   ขั้นตอนที่ 4 จัดประชุมยกร่ำงกฎหมำย 
วัตถุประสงค์  
   เพื่อให้ได้ร่างกฎหมายที่มเีนื้อหาถูกต้อง ครบถ้วน
และเป็นไปตามรูปแบบของกฎหมาย 

 
 
   1. ไม่ได้ร่างกฎหมายที่
ตอบสนองและสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญ พระราชกฤษฎีกา 

 
 
   1. ประสานประธานฯ เพื่อ
ก าหนดวัน เวลา สถานท่ีจัด
ประชุม 
   2. จัดเตรียมห้องประชุม 
   3. ท าหนังสือ 
   - ขออนุมัติจัดประชุม 
   - ขออนุมัติยืมเงินทดรองฯ 
   - ขอเชิญประชุม 
   - เตรียมเอกสารประกอบการ
ประชุมและขออนุมัติจดัซื้อจ้าง
จ้าง 
   4. ด าเนินการประชุม
คณะท างานฯโดยขอให้ท่ีประชุม
มีมติให้หน่วยงานส่งผู้แทนคน
เดิมเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง 
   5. หนังสือเชิญประชุมระบุช่ือ
ผู้ที่เข้าร่วมประชุมคนเดิมทีเ่ข้า
ประชุมครั้งก่อน 
   6. หักล้างเงินยืมเงินทดรอง 
   7. รายงานผลการจดัประชุม 
และเสนอร่างให้ผู้บริหารทราบ 

 
 

การควบคุม
ที่มีอยู่ 

สามารถลด
ความเสีย่ง

ได ้
ระดับหนึ่ง
แต่ยังไม่
เพียงพอ 

 
 
   1. ผู้แทนไม่ทราบปัญหา 
อุปสรรคอย่างแท้จริง 
เกี่ยวกับกฎหมายที่จะ 
ทบทวน และปรับปรุงแกไ้ข 
หรือยกร่าง 

 
 
   1. ประสานงานกับ
หน่วยงานต้นสังกัด 
ที่ส่งรายชื่อผู้ที่มีความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายที่จะ
ยกร่างโดยใหส้่ง
เจ้าหน้าท่ีทีป่ฏิบตัิงานใน
เรื่องนั้น ๆ โดยตรง 
ให้มาร่วมประชุมพร้อม
ให้ข้อมูลด้วย 
   2. ท าหนังสือถึง
หน่วยงาน โดยระบ ุ
รายละเอียดทีต่้องการไป
ด้วย เช่น คุณสมบัติของ
ผู้เข้าร่วมประชุม ฯลฯ 

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

   ขั้นตอนที่ 5 ประชุมรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้มี
ส่วนได้เสียหรือผู้ใต้บังคับบัญชำ 
วัตถุประสงค์  
   เพื่อให้ได้ข้อมูลจากทุกภาคส่วน ผู้มีส่วนได้เสีย 
และผู้ใต้บังคับบัญชา ส าหรับน าไปปรับปรุง
กฎหมาย 

 
 
 
   1. ได้ข้อมูลจากทุกภาคส่วน  
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียและผู้อยู ่
ใต้บังคับบัญชาไมเ่พียงพอ 
ส าหรับน าไปปรับปรุงร่าง 
กฎหมาย 

 
 
 
   1. ประสานประธานฯ เพื่อ
ก าหนดวัน เวลา สถานท่ีจัด
ประชุม 
   2. จัดเตรียมห้องประชุม 
   3. ท าหนังสือ 
   - ขออนุมัติจัดประชุม 
   - ขออนุมัติยืมเงินทดรองฯ 
   - ขอเชิญประชุม 
   - เตรียมเอกสารประกอบการ
ประชุมและขออนุมัติจดัซื้อจ้าง
จ้าง 
   4. หักล้างเงินยืมเงินทดรอง 
   5. รายงานผลการจดัประชุม 
และเสนอร่างให้ผู้บริหารทราบ 
   6. รวบรวมข้อมลูที่ไดจ้ากการ
ประชุมรับฟังความคิดเห็น 

 
 
 

การควบคุม
ที่มีอยู่ 

สามารถลด
ความเสีย่ง

ได ้
ระดับหนึ่ง
แต่ยังไม่
เพียงพอ 

 
 
 
   1. ผู้แทนท่ีเข้าร่วม
ประชุม ไม่เข้าใจเจตนารมณ์
ของกฎหมาย 

 
 
 
   1. ก าหนดประเด็น
การรับฟังความคดิเห็น 
ให้ชัดเจน 
   2. อธิบายเจตนารมณ์
ของแต่ละมาตรา 
ให้ผู้เข้าร่วมประชุม
รับทราบ 

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

   ขั้นตอนที่ 6 ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิพิจำรณำร่ำง
กฎหมำย 
วัตถุประสงค์  
   เพื่อให้ได้ร่างกฎหมายทีผ่่านการพิจารณา 
ของผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้แทนหน่วยงานที่มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญในร่างกฎหมายนั้นอย่างแท้จริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   1. ได้ร่างกฎหมายทีผ่่าน
การพิจารณาของผู้ทรงคณุวุฒิ
ที่ไม่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
ในร่างกฎหมายนั้น 

 
 
 
   1. ด าเนินการประชุม 
   2. ประสานประธานฯ เพื่อ
ก าหนดวัน เวลา สถานท่ีจัด
ประชุม 
   3. ประสานหน่วยงานขอช่ือ 
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในร่างกฎหมายนั้น ๆ  
   4. จัดเตรียมห้องประชุม 
   5. ท าหนังสือ 
   - ขออนุมัติจัดประชุม 
   - ขออนุมัติยืมเงินทดรองฯ 
   - ขอเชิญประชุม 
   - เตรียมเอกสารประกอบการ 
ประชุมและขออนุมัติจดัซื้อจ้าง
จ้าง 
   6. ด าเนินการประชุม
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
   7. หักล้างเงินยืมเงินทดรอง 
   8. รายงานผลการจดัประชุม
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
 
 
 

 
 
 

การควบคุม
ที่มีอยู่ 

สามารถลด
ความเสีย่ง

ได ้
ระดับหนึ่ง
แต่ยังไม่
เพียงพอ 

 
 
 
   1. หน่วยงานส่งช่ือผู้ทรง
คุณฯทีไ่ม่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะมาร่วม
พิจารณาร่างกฎหมาย 
   2. ผู้ทรงคุณวุฒิมภีารกจิ
งานมากท าให้พิจารณาล่าช้า 

 
 
 
   1. ยอมรับความเสี่ยง 
ไม่สามารถควบคุมได ้

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

   ขั้นตอนที่ 7. เสนอร่ำงต่อรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงศึกษำธกิำร / ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
วัตถุประสงค์  
   เพื่อให้ร่างกฎหมายผา่นความเห็นชอบและลง
นาม 
 
 
 
2. กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้
ทำงด้ำนกฎหมำย 
วัตถุประสงค์  
   เพื่อจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในเรื่อง
กฎหมายต่าง ๆ ที่ส าคญัในการปฏบิัติงาน 
   ขั้นตอนที่ 1 ก ำหนดหัวข้ออบรมในโครงกำร/
กิจกรรม 
วัตถุประสงค์  
   เพื่อให้ได้หัวข้อ/หลักสูตรอบรมที่เหมาะสม 
และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน ก.พ.
ก าหนด 

 
 
 
   1. รัฐมนตรีวา่การกระทรวง 
ศึกษาธิการและปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการไมเ่ห็นชอบและไม่
ลงนามในร่างกฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1. ได้เนื้อหาหลักสูตรอบรม
ที่ไม่เหมาะสมและไม่
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่
ส านักงาน ก.พ.ก าหนด 

 
 
 
   1. เสนอร่างกฎหมายทีผ่่าน
การพิจารณาและปรับแกไ้ขโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1. มีการส ารวจความต้องการ
ผ่านแบบประเมินความพึงพอใจ 
   2. ศึกษา วิเคราะห์หัวข้อ /
หลักสตูรอบรมที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่
ส านักงาน ก.พ.ก าหนด 
   3. แจ้งฝ่ายบริหารงานท่ัวไป
น าไปจัดท าเป็นแผนปฏิบัติ
ราชการของส านัก 

 
 
 

การควบคุม
ที่มีอยู่

เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การควบคุม
ที่มีอยู่ 

สามารถลด
ความเสีย่ง

ได ้
ระดับหนึ่ง
แต่ยังไม่
เพียงพอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1. ได้เนื้อหาหลักสูตร
อบรมไม่สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ที่ส านักงาน ก.พ.
ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1. จัดให้มีการประชุม
เพื่อศึกษา วิเคราะห ์
หลักสตูรในการอบรม 

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

   ขั้นตอนที่ 2 แต่งต้ังคณะท ำงำนจัดโครงกำร /
กิจกรรม 
วัตถุประสงค์  
   เพื่อก าหนดหน้าที่และผูร้ับผดิชอบโครงการ /
กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
   ขั้นตอนที่ 3 ขออนุมัติจัดโครงการ / กิจกรรมต่อ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อให้สามารถจัดโครงการ / กิจกรรมได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   1. ไม่มีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานจัดท าโครงการ /
กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1. การอนุมัติโครงการล่าช้า 
   2. งบประมาณได้รับลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   1. ก าหนดผูร้ับผดิชอบ
โครงการ 
   2. จัดท าร่างค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างาน 
   3. เสนอค าสั่งใหผู้้อ านวยการ
ส านักลงนาม 
   4. แจ้งค าสั่งให้คณะท างาน
ทราบ 
 
 
 
 
   1. ประมาณการค่าใช้จ่าย 
การจัดโครงการ / กิจกรรม 
   2. ติดต่อหาสถานท่ี 
   3. ติดต่อประสานเชิญ
วิทยากร 
   4. บันทึกขออนุมัติโครงการ /
กิจกรรม 
   4. จัดท าหนังสือเชิญวิทยากร 
   5. จัดท าหนังสือถึงหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายให้ส่ง
บุคลากรเข้ารับการอบรม 
   6. เสนอปลดักระทรวง

 
 
 

การควบคุม
ที่มีอยู่ 

สามารถลด
ความเสีย่ง

ได ้
ระดับหนึ่ง
แต่ยังไม่
เพียงพอ 

 
 
 
 

การควบคุม
ที่มีอยู่ 

สามารถลด
ความเสีย่ง

ได ้
ระดับหนึ่ง
แต่ยังไม่
เพียงพอ 

 
 
 
 

 
 
 
   1. ไม่มีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1. การจัดโครงการ /
กิจกรรมไม่เป็นไปตาม
แผนการปฏิบัติราชการ 
   2. ไม่ได้วิทยากรตามที่
ต้องการ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างาน 
   2. จัดท าปฏิทิน /
แผนการท างาน 
   3. ก ากับติดตามการ
ท างานของคณะ 
ท างานให้ตรงตามปฏิทิน 
/ แผนงาน 
 
 
 
 
   1. จัดท ากรอบ
ระยะเวลาในแตล่ะ
ขั้นตอนของการ
ด าเนินการโครงการ /
กิจกรรม 
   2. ประสานงาน
ล่วงหน้ากับ
กลุ่มเป้าหมาย 
และวิทยากรเป็นระยะ 
 
 
 

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

 
 
 
   ขั้นตอนที่ 4 ขออนุมัติยืมเงิน 
วัตถุประสงค์  
   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ / 
กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ขั้นตอนที่ 5 ด ำเนินกำรจัดโครงกำร/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์  
   เพื่อให้โครงการ / กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค ์
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   1. การอนุมัติงบประมาณ
ของส านักงบประมาณแบ่ง
อนุมัติเป็น 2 งวด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1. ไม่สามารถบริหาร
โครงการ / กิจกรรมให้เป็นไป
ตามขั้นตอนระยะเวลา  
   2. ไม่ได้วิทยาการตามที่
ต้องการ 
   3. ผู้เข้าอบรมไม่ครบตาม
จ านวน 
 
 

ศึกษาธิการอนุมัติโครงการและ
ลงนามหนังสือ 
 
 
 
   1. ประมาณการค่าใช้จ่าย 
   2. บันทึกขออนุมัติยืมเงิน 
พร้อมสัญญายมืเงิน 
   3. บันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัด
จ้าง 
   4. เสนอผู้อ านวยการส านัก 
ลงนาม 
   5. จัดส่งกลุม่บริหารงานคลัง
และสินทรัพย ์
สอ.สป.ด าเนินการ 
 
 
 
   1. เตรียมความพร้อมในการ
โครงการ / จดัโครงการ /
กิจกรรม 
   2. ผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบด าเนิน 
โครงการ / กิจกรรมตามทีไ่ดร้ับ 
มอบหมาย 
   2. ประสานงาน รบั-ส่ง 
วิทยากร 
   3. ประสานผู้เข้าร่วม

 
 
 
 
 

การควบคุม
ที่มีอยู่ 

สามารถลด
ความเสีย่ง

ได ้
ระดับหนึ่ง
แต่ยังไม่
เพียงพอ 

 
 
 
 
 

การควบคุม
ที่มีอยู่ 

สามารถลด
ความเสีย่ง

ได ้
ระดับหนึ่ง
แต่ยังไม่
เพียงพอ 

 

 
 
 
 
 
   1. จัดโครงการ / 
กิจกรรมพร้อมกัน 
   2. งบประมาณไม่
เพียงพอ 
   3. การด าเนินโครงการ /
กิจกรรมไมต่รงกับ
แผนปฏิบัตริาชการ 
 
 
 
 
 
 
   1. ไม่สามารถบริหาร
โครงการ / กิจกรรมให้
เป็นไปตามขั้นตอน
ระยะเวลา  
   2. ไม่ได้วิทยาการตามที่
ต้องการ 
   3. ผู้เข้าอบรมไม่ครบตาม
จ านวน 
 

 
 
 
 
 
   1. จัดท าแผนด าเนิน
โครงการ / กิจกรรม 
เป็น 2 แผน คือ แผน
หลักและแผนส ารอง 
   2. ประสานวิทยากร
เรื่องเอกสารประกอบ 
การอบรมล่วงหน้าอย่าง
น้อย 2 สัปดาห ์
 
 
 
 
 
   1. คณะท างานปรับ
แผนด าเนินโครงการ    
/ กิจกรรม 
   2. ปรับแผนการใช้
จ่ายเงิน 
   3. จัดท าบัญชีรายชื่อ
วิทยากร 
   4. ประสานงานกับ
หน่วยงานท่ีจัดส่ง 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
   ขั้นตอนที่ 6 ด ำเนินกำรหักล้ำงเงินยืม 
วัตถุประสงค์  
   เพื่อให้ทราบค่าใช้จ่ายและเงินเหลือจ่าย 

 
 
 
 
 
 
 
   1. การรวบรวมเอกสาร
หลักฐานทางการเงินเพื่อ
เบิกจ่ายลา่ช้า 
   2. เอกสารหลักฐานทาง
การเงินไม่ถูกต้องตรงกับความ
จริง 

โครงการ/กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
   1. ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานการเงิน 
   2. รวบรวมเอกสารหลักฐาน
เพื่อน าเบิก 
   3. ตรวจสอบคา่ใช้จ่าย
เทียบเคียงกับเงินเหลือจ่าย 
   4. น าเงินเหลือจ่ายส่งคืนคลัง 
   5. ท าบันทึกขอหักล้างเงินยืม
พร้อมส่งเอกสารประกอบการ
เบิกจ่าย 
   3. เสนอผู้อ านวยการส านักลง
นาม 
   4. น าส่งกลุ่มบริหารงานคลัง
และสินทรัพย์ สอ.สป.
ด าเนินการเบิกจ่ายเงิน 

 
 
 
 
 
 
 

การควบคุม
ที่มีอยู่ 

สามารถลด
ความเสีย่ง

ได ้
ระดับหนึ่ง
แต่ยังไม่
เพียงพอ 

 

 
 
 
 
 
 
 
   1. การรวบรวมเอกสาร
หลักฐานทางการเงินเพื่อ
เบิกจ่ายลา่ช้า 
   2. เอกสารหลักฐานทาง
การเงินไม่ถูกต้องตรงกับ
ความจริง 

บุคลากรเข้ารับการ
อบรมเป็นระยะเพื่อ
ยืนยันจ านวนผูเ้ข้ารับ
การอบรม 
 
 
 
   1. ผู้รับผดิชอบ
ติดตามและแจ้งเตือน 
เพื่อรวบรวมเอกสาร
ใบส าคัญทางการเงิน 
เป็นระยะ (กรณมีีผูส้่ง
เอกสารไม่ครบ) 
   2. ตรวจสอบเอกสาร
ใบส าคัญให้ถูกต้อง 
ตรงกับความเป็นจริง 
   3. ด าเนินการหักล้าง
เงินยืมให้เป็นไปตาม 
ที่ระเบียบก าหนด 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

   ขั้นตอนที่ 7 รำยงำนผลกำรจดักิจกรรมต่อปลัด 
กระทรวงศึกษำธกิำร 
วัตถุประสงค์  
   เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงผลการจัดโครงการ       
/ กิจกรรม 
 
 
 
 
3. กระบวนกำรด ำเนินคดี 
วัตถุประสงค์  
   เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
   กรณีมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที ่
ของบุคคลใดตามกฎหมายแพ่งหรอืกฎหมาย
ปกครองหรือบุคคลใดจะต้องใช้สิทธิทางศาล จึงต้อง
เสนอคดีของตนต่อศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีแพ่ง 
คดีอาญา คดีปกครองหรือคดีอื่นแล้วแต่กรณ ี
   ขั้นตอนที่ 1  รับเรื่อง 
วัตถุประสงค์  
   เพื่อให้แต่ละเรื่องที่มีการเสนอเข้าสู่ระบบการ 
ท างานของส่วนราชการ 

 
 
 
   1. รายงานผลการโครงการ
ล่าช้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี

 
 
 
   1. จัดท าบันทึกรายงานผล
การจัดโครงการ / กิจกรรม 
   2. เสนอผู้อ านวยการส านักลง
นามถึงปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1. รับเรื่องที่ต้องด าเนินคดีที่
ได้รับมอบหมายจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการ / ปลดักระทรวง
ศึกษาธิการ 
   2. มอบหมายผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

การควบคุม
เพียงพอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพียงพอ 

   



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

   ขั้นตอนที ่2 ตรวจสอบส ำนวน รวบรวม
ข้อเท็จจริงและพยำน หลักฐำนทีเ่กี่ยวข้องกับคดี 
วัตถุประสงค์  
   1. เพื่อทราบข้อเท็จจริงในส านวนท่ีได้รับ
มอบหมายให้ด าเนินคดี  
   2. เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่
เกี่ยวข้องกับคดีอย่างครบถ้วน เพือ่ประโยชน์ในการ
ด าเนินคดีอยา่งครบถ้วน 
   3. เพื่อประโยชน์ในการด าเนินคดีได้อย่างเต็มที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   1. ได้ข้อเท็จจริง
พยานหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องกับ
คดีไมค่รบถ้วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   1. ตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
เอกสาร 
ประกอบจากส านวนของเรื่อง 
   - กรณีหน่วยงานเป็นผู้ฟ้องคด ี
ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริง
เอกสารประกอบและอายุความ 
หากเอกสารไมค่รบถ้วน 
ต้องประสานขอเอกสารเพิ่มเติม 
   - กรณีหน่วยงานเป็นผู้ถูกฟ้อง
คดีต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า
เกี่ยวข้องกับหน่วยงานใดและ
แจ้งให้หน่วยงานช้ีแจง 
ข้อเท็จจริงและส่งเอกสาร
ประกอบให้ครบถ้วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

การควบคุม
ที่มีอยู่ 

สามารถลด
ความเสีย่ง

ได ้
ระดับหนึ่ง
แต่ยังไม่
เพียงพอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   1. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ส่งข้อเท็จจริงและเอกสาร
ประกอบล่าช้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   1. เจ้าหน้าท่ีผูร้ับ   
ผิดชอบประสานงาน
และตดิตามทวงถาม
ข้อมูลเป็นระยะ ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

   ขั้นตอนที่ 3 จัดท ำใบแต่งทนำย/ใบมอบอ ำนำจ
และหนังสือแจ้งส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด 
วัตถุประสงค์  
   1. เพื่อมอบอ านาจในการด าเนนิคดี ไม่ว่าจะเป็น
การว่าต่างหรือแกต้่างให้กับพนักงานอัยการในการ
ด าเนินคดีทางศาล 
   2. เพื่อมอบอ านาจให้บุคคลใดเป็นผู้มีสิทธิ
ด าเนินคดตีามความประสงค์ของตวัความผู้มอบ
อ านาจ 
   3. เพื่อแจ้งขอความอนุเคราะหใ์ห้ส านักงาน
อัยการสูงสดุจัดพนักงานอัยการเพือ่ให้ว่าต่างหรือ
แก้ต่างให้กับตัวความ 
 
   ขั้นตอนที่ 4 เสนอปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
พิจำรณำลงนำมในสรุปข้อเท็จจริงใบแต่ง
ทนำยควำม / ใบมอบอ ำนำจ ไปยังส ำนักงำน
อัยกำรสูงสุด 
วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาลง
นามในสรุปข้อเท็จจริง 
   2. เพื่อให้ตัวความพิจารณาข้อเท็จจริงถูกต้อง
ครบถ้วนหรือไม่ อย่างไร หากข้อเท็จจริงถูกต้อง
ครบถ้วนจะลงนามในสรุปข้อเท็จจริง พร้อมใบแต่ง
ทนายความ/ใบมอบอ านาจไปยังส านักงานอัยการ
สูงสุด 
   3. เพื่อมอบหมายให้พนักงานอัยการด าเนินการ
ว่าต่างหรือแก้ต่างคดตี่อไป 

 
 
 
   1. ได้ใบแต่งทนาย / ใบ
มอบอ านาจล่าช้า 
   2. ส่งข้อมูลให้ส านักงาน
อัยการล่าช้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1. บุคคลในขณะทีด่ ารง
ต าแหน่งไม่ใช่คนเดิมที่ถูกฟ้อง 

 
 
 
   1. สรุปข้อเท็จจริงและท า
เอกสารประกอบ 
   2. จัดท าใบแต่งทนาย /     
ใบมอบอ านาจและหนังสือแจ้ง
ส านักงานอัยการสูงสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1. เสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ 
หรือปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ลงนามในใบแต่งทนายหนังสือถึง
ส านักงานอัยการสูงสุด 
   2. รายงานสรุปข้อเท็จจริง 

 
 
 

การควบคุม
ที่มีอยู่ 

สามารถลด
ความเสีย่ง

ได ้
ระดับหนึ่ง
แต่ยังไม่
เพียงพอ 

 
 
 
 
 
 
 

การควบคุม
ที่มีอยู่ 

สามารถลด
ความเสีย่ง

ได ้
ระดับหนึ่ง
แต่ยังไม่
เพียงพอ 

 
 
 
   1. ส่งค าช้ีแจงข้อเท็จจริง
และเอกสารประกอบให้แก่
พนักงานอัยการล่าช้า 
เนื่องจากหน่วยงานส่ง
ข้อเท็จจริงและเอกสาร
ประกอบล่าช้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1. บุคคลที่ด ารงต าแหน่ง
ในขณะที่ถูกฟ้อง เปลี่ยนตัว
บุคคล จึงหาบุคคลลงนามใน
ใบมอบอ านาจไมไ่ด ้

 
 
 
   1. เจ้าหน้าท่ีผูร้ับ   
ผิดชอบประสานงาน
และตดิตามทวงถาม
ข้อมูลเป็นระยะ ๆ เพื่อ
จัดส่งให้เจ้าพนักงาน
อัยการได้ทันเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1. อยู่ระหว่างหาแนว
ทางแก้ไข 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

   ขั้นตอนที่ 5 จัดส่งข้อเท็จจริงพร้อมกับเอกสำร
หลักฐำนและใบแต่งทนำยควำม/ใบมอบอ ำนำจ 
ไปยังส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด 
วัตถุประสงค์  
   เพื่อให้พนักงานอัยการทราบข้อเท็จจริงและ
เอกสารที่เกีย่วข้องกับคดีและใช้ประกอบการ
ด าเนินคด ี
 
   ขั้นตอนที่ 6 ประสำนงำนคดีกับพนักงำน
อัยกำร 
วัตถุประสงค์  
   เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับ
พนักงานอัยการในการด าเนินคด ี

 
 
 
 

ไม่ม ี
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี

 
 
 
 
   1. จัดส่งใบแต่งทนาย /     
ใบมอบอ านาจให้ส านักงาน
อัยการสูงสดุ 
 
 
 
 
   1. รวบรวมเอกสารข้อมลูหรือ
พยานบุคคลตามที่พนักงาน
อัยการร้องขอ 
   2. น าเอกสารพยานบุคคลไป
มอบหรือเข้าพบพนักงานอัยการ
เพื่อช้ีแจง / ให้ข้อมูล 

 
 
 
 

เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 

เพียงพอ 

 
 
 
 

ไม่ม ี
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี

 
 
 
 

ไม่ม ี
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

   ขั้นตอนที่ 7 ร่วมรับฟังค ำพิพำกษำ 
วัตถุประสงค์  
   เพื่อให้ทราบค าพิพากษาของศาลในวันท่ีศาลอ่าน
ค าพิพากษา 
 
 
 
 
   ขั้นตอนที่ 8 แจ้งหน่วยงำนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือทรำบและด ำเนินกำรตำมค ำพิพำกษำ 
วัตถุประสงค์  
   เพื่อให้หน่วยงานหรือผู้เกี่ยวข้องทราบผลของค า
พิพากษาของศาลและด าเนินการปฏิบัติตามค า
พิพากษาของศาล 

 
 

ไม่ม ี
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี

 
 
   1. เข้าร่วมรับฟังค าพิพากษา
ของศาล 
   2. ติดตาม 
   3. ขอคัดส าเนาค าพิพากษา
จากศาล 
 
 
 
 
   1. สรุปผลคดีเสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการ และแจ้งหน่วยงาน
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการตาม
ค าพิพากษา 
 - กรณีหน่วยงานต้องช าระหนี้
ตามค าพิพากษาและร้องขอให้
ส านักนิติการช่วยด าเนินการ 
   2. ตรวจสอบยอดหนี้ที่ต้อง
ช าระจนถึงวันท่ีช าระเงินต่อศาล 

 
 

เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพียงพอ 

 
 

ไม่ม ี
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี

 
 

ไม่ม ี
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

4. กำรร้องทุกข์ / ร้องเรียน 
วัตถุประสงค์  
   เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ไดร้ับความเสยีหาย 
   - กรณีร้องทุกข ์
   ขั้นตอนที่ 1 รับเรื่อง 
วัตถุประสงค์  
   เพื่อรับเรื่องร้องทุกข์ไปด าเนินการ 
 
 
 
 
   ขั้นตอนที่ 2 พิจำรณำข้อเท็จจริงและข้อ
กฎหมำย 
วัตถุประสงค์  
   เพื่อให้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน 

 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี

 
 
 
 
 
 
   กรณีที่ 1 รับเรื่องจากผูร้้อง
โดยตรง 
   กรณีที่ 2 รับเรื่องร้องเรียน
จากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
   1. พิจารณาว่าเรื่องร้องทุกข์
เป็นเรื่องที่รับไว้พิจารณาได้
หรือไม ่
   2. พิจารณาข้อกฎหมายว่า
เรื่องร้องทุกข์ชอบด้วยกฎหมาย
หรือไม ่

 
 
 
 
 
 

เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 

เพียงพอ 

 
 
 
 
 

 
ไม่ม ี

 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี

 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

   ขั้นตอนที่ 3 ท ำควำมเห็นเสนอปลัดกระทรวง 
ศึกษำธิกำรเพ่ือพิจำรณำสั่งกำร 
  3.1 ไมร่ับเรื่อง  
  3.2 ส่งเรื่องให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณา 
  3.3 ให้ผู้บังคับบญัชาของผู้ร้องทุกข์ท่ีเป็นเหต ุ
แห่งการร้องทุกข์ช้ีแจงข้อเท็จจริง 
       - ส านักนิติการรับฟังช้ีแจง 
       - รวบรวมข้อเท็จจริงและเสนอความเห็น 
ต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพิจารณา 
วัตถุประสงค์  
   เพื่อให้ได้ข้อสั่งการของปลัดกระทรวง  
ศึกษาธิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1. จัดท าบันทึกเสนอ
ความเห็นต่อปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการเพื่อพิจารณาสั่งการ 
  - ไม่รับเรื่อง 
  - ส่งเรื่องให้หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องพิจารณา 
  - ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ร้อง
ทุกข์ท่ีเป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์
ช้ีแจงข้อเท็จจริง 
   2. ส านักนิติการรับฟังค า
ช้ีแจง 
   3. รวบรวมข้อเท็จจริงและ
เสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการเพื่อพิจารณา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพียงพอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

   ขั้นตอนที่ 4 แจ้งผลกำรพิจำรณำเรื่องร้องทุกข ์
ให้ผู้ร้องทุกข์และผู้บังคับบัญชำของผู้ร้องทุกข ์
ที่เป็นเหตุแห่งกำรร้องทุกข์ทรำบ และแจ้งสิทธ ิ
วัตถุประสงค์  
   เพื่อแจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ให้ผู้ร้อง
ทุกข์และผู้บังคับบญัชาของผู้ร้องทุกข์ท่ีเป็นเหตุแห่ง
การร้องทุกข์ทราบ พร้อมแจ้งสิทธฟิ้องคดีต่อศาล
ปกครองในกรณีที่ผูร้้องทุกข์ไม่เหน็ด้วยกับผลการ
พิจารณา 
 
 
   - กรณีร้องเรียน 
   ขั้นตอนที่ 1 รับเรื่อง 
วัตถุประสงค์  
   เพื่อรับเรื่องร้องเรียนไปด าเนินการ 
 
 
 
   ขั้นตอนที่ 2 พิจำรณำข้อเท็จจริงและข้อ
กฎหมำย 
วัตถุประสงค์  
   เพื่อให้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน 

 
 
 
 

ไม่ม ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี

 
 
 
 
   1. แจ้งผลการวินจิฉัยเรื่อง
ร้องทุกข์ต่อผู้ร้องทุกข์ และแจ้ง
สิทธิในการฟอ้งคคีปกครอง 
   2. กรณีผูร้้องทุกข์ไม่เห็นด้วย
กับค าพิพากษาทางไปรษณยี ์
 
 
 
 
 
   กรณีที่ 1 รับเรื่องจากผู้
ร้องเรียนโดยตรง 
    กรณีที่ 2 รับเรื่องร้องเรียน
จากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
   1. พิจารณาว่าเรื่องร้องเรยีน
เป็นเรื่องที่รับไว้พิจารณาได้
หรือไม ่
   2. พิจารณาข้อกฎหมายว่า
เรื่องร้องเรียนชอบด้วยกฎหมาย
หรือไม ่

 
 
 
 

เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 

เพียงพอ 

 
 
 
 

ไม่ม ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี

 
 
 
 

ไม่ม ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

   ขั้นตอนที่ 3 ท ำควำมเห็นเสนอปลัดกระทรวง 
ศึกษำธิกำรเพ่ือพิจำรณำสั่งกำร 
  3.1 ไม่รับเรื่อง  
  3.2 ส่งเรื่องให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องพิจำรณำ 
  3.3 ให้ผู้ถูกร้องเรียนชี้แจงข้อเท็จจริง / แต่งต้ัง 
คณะกรรมกำรสืบสวนข้อเท็จจรงิ 
       - ส ำนักนิติกำรรับฟังชี้แจงข้อเท็จจริง /
พิจำรณำส ำนวนผลกำรสืบสวนขอ้เท็จจริง 
       - ท ำควำมเห็นเสนอปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำรส ำนักนิติกำรรับฟังชีแ้จงข้อเท็จจริง
เพ่ือพิจำรณำ 
วัตถุประสงค์  
   เพื่อให้ได้ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1. จัดท าบันทึกเสนอ
ความเห็นต่อปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการเพื่อพิจารณาสั่งการ 
  - ไม่รับเรื่อง 
  - ส่งเรื่องให้หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องพิจารณา 
  - ให้ผู้ถูกร้องเรียนช้ีแจง
ข้อเท็จจริง / แต่งตั้ง
คณะกรรมการสืบสวน
ข้อเท็จจริง 
   2. ส านักนิติการรับฟังค า
ช้ีแจงข้อเท็จจริง / พิจารณา
ส านวนผลการสืบสวน
ข้อเท็จจริง 
   3. ท าความเห็นเสนอ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อ
พิจารณา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพียงพอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

   ขั้นตอนที่ 4 แจ้งผลกำรด ำเนินกำรเรื่อง
ร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทรำบ 
วัตถุประสงค์  
   เพื่อแจ้งผลให้ผู้เรียนเรียนทราบ 
 
 
 
5. กระบวนกำรด ำเนินกำรหำผู้รับผิดทำงละเมิด 
วัตถุประสงค์  
   เพื่อให้ทราบว่าส่วนราชการได้รบัความเสยีหาย
จริงหรือไม่ หากเสียหายจริง เกิดจากการกระท า
ของบุคคลใด และมีความเสียหายเท่าไรและให้หา
ผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้หน่วยงานของรัฐ
ต่อไป 
1.ขั้นตอนกำรจัดท ำค ำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมกำร 
สืบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้น / สอบข้อเท็จจริง 
ควำมรับผิดทำงละเมิด 
   ขั้นตอนที่ 1  รับเรื่อง 
วัตถุประสงค์  
   เพื่อเป็นหลักฐานการลงทะเบียนรับเรื่อง 

 
 
 

ไม่ม ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี

 
 
 
   1. ส่งหนังสือแจ้งผลการ
ด าเนินการเรื่องร้องเรยีนให้     
ผู้ร้องเรยีนทราบทางไปรษณีย ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1. ลงทะเบียนเลขรับส านัก 
   2. ผู้อ านวยการส านัก
มอบหมายเข้ากลุ่มกฎหมายการ
ปฏิบัติราชการและคด ี
   3. หัวหน้ากลุ่มกฎหมายการ
ปฏิบัติราชการและคดสี่งเรื่องให้
นิติกรเป็นเจ้าของส านวน 

 
 
 

เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพียงพอ 

 
 
 

ไม่ม ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี

 
 
 

ไม่ม ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

   ขั้นตอนที่ 2  พิจำรณำข้อเท็จจริงและข้อ
กฎหมำย 
วัตถุประสงค์  
   เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
   ขั้นตอนที่ 3 เสนอค ำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมกำร 
   - กรณีเป็นการไม่แน่ชัดว่าความ 
เสียหายเกิดจากการกระท าของเจา้หน้าท่ีหรือไม ่
ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสบืสวนขอ้เท็จจริงเบื้องต้น 
   - กรณีมีเหตุอันควรเช่ือว่าความ 
เสียหายนั้นเกิดจากการกระท าของเจ้าหน้าท่ี  
ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเทจ็จริงความรบัผิด 
ทางละเมดิ 
วัตถุประสงค์  
   เพื่อให้มีคณะกรรมการด าเนินการ 
ตรวจสอบ 

 
 
 

ไม่ม ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี

 
 
 
   1. นิติกรเจ้าของส านวน
พิจารณาข้อเท็จจริงว่าเข้าข่าย
เป็นเรื่องละเมดิหรือไม ่
   2. ตรวจสอบข้อกฎหมายใน
เบื้องต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1. กรณีเป็นการไม่แน่ชัดว่า
ความเสยีหายเกิดจากการ
กระท าของเจ้าหน้าท่ีหรือไม ่
ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสบืสวน
ข้อเท็จจริงเบื้องต้น 
   2. กรณีมเีหตุอันควรเชื่อว่า
ความเสยีหายนั้นเกิดจากการ
กระท าของเจ้าหน้าท่ีให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 
ความรับผิดทางละเมดิ 

 
 
 

เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพียงพอ 

 
 
 

ไม่ม ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี

 
 
 

ไม่ม ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

   ขั้นตอนที่ 4 ส่งค ำสั่งให้คณะกรรมกำรสืบสวน 
ข้อเท็จจริงเบื้องต้น/คณะกรรมกำรสอบ
ข้อเท็จจริงควำมรับผิดทำงละเมดิ 
วัตถุประสงค์  
   เพื่อคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้น    
/ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงทราบค าสั่งและมี
อ านาจหน้าที่วจะต้องด าเนินการตามค าสั่ง 
 
 
 
 
2. ขั้นตอนกำรพิจำรณำส ำนวนกำรสืบสวน 
ข้อเท็จจริงเบื้องต้น / สอบข้อเท็จจริงควำมรับผิด 
ทำงละเมิด 
   ขั้นตอนที่ 1 รับส ำนวนรำยงำนผลกำร
สอบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้น/ผลกำรสอบ
ข้อเท็จจริงควำมรับผิดทำงละเมดิ ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมำย 
วัตถุประสงค์  
   เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงจากส านวนรายงานผล
และข้อกฎหมาย 

 
 
 
 

ไม่ม ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี

 
 
 
 
   1. น าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ ท่ี 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการลง
นามแล้วส่งใหผู้้ได้รับแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการฯ 
   2. ส่งค าสั่งให้คณะกรรมการ
ทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1. รับส านวนรายงานผลการ
ด าเนินการจากคณะกรรมการ 
   2. นิติกรเจ้าของส านวน
ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ไดจ้าก
การสอบสวนประกอบ         
ข้อกฎหมาย 

 
 
 
 

เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพียงพอ 

 
 
 
 

ไม่ม ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี

 
 
 
 

ไม่ม ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

   ขั้นตอนที่ 2 พิจำรณำข้อเท็จจริงและข้อ
กฎหมำย 
วัตถุประสงค์  
   เพื่อน าข้อเท็จจริงจากส านวนรายงานผลของ
คณะกรรมการมาปรับกับหลักกฎหมาย ท าเป็น
ความเห็น 
 
   ขั้นตอนที่ 3 กรณีสอบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้น 
เมื่อปรากฏวา่ 
   - ไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่าความเสยีหายเกิดจากการ
กระท าของเจ้าหน้าที่ ไม่ต้องด าเนนิการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผดิทาง
ละเมิด แต่ต้องรายงานผลการพิจารณาต่อรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาว่าสมควรด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผดิทาง
ละเมิด 
   - มีเหตุอันควรเชื่อว่าความเสียหายเกิดจากการ
กระท าของเจ้าหน้าท่ี ให้ด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผดิทาง
ละเมิด  
วัตถุประสงค์  
   เพื่อให้ส านวนรายงานผลของคณะกรรมการ
ด าเนินการตามขั้นตอนท่ีกฎหมายก าหนด 
 
 
 
 

 
 
 

ไม่ม ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี
 
 
 
 
 

 
 
 
   1. พิจารณาข้อเท็จจริงและ
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1. พิจารณารายงานผลการ
สอบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นว่ามี
เหตุอันควรเชื่อว่าความเสยีหาย
เกิดจากการกระท าของ
เจ้าหน้าท่ีหรือไม ่
  - หากไม่มี ไมต่้องด าเนินการ

 
 
 

เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพียงพอ 
 
 
 
 
 

 
 
 

ไม่ม ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี
 
 
 
 
 

 
 
 

ไม่ม ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี
 
 
 
 
 

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ขั้นตอนที่ 4 เสนอควำมเห็นต่อปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำรเพ่ือพิจำรณำสั่งกำรตอ่ไป 
วัตถุประสงค์  
   เพื่อให้ส านวนรายงานผลของคณะกรรมการ
ด าเนินการตามขั้นตอนท่ีกฎหมายก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิด 
ทางละเมดิ แต่ต้องรายงานผล
การพิจารณาต่อรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาว่าสมควรด าเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ  
ข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด 
  - หากมี ต้องด าเนินการแต่งตั้ง 
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมดิ 
 
 
 
 
   1. บันทึกเสนอความเห็น
เกี่ยวกับการพิจารณาส านวน
การสืบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้น /
สอบข้อเท็จจริงความรับผดิทาง
ละเมิดที่เสนอต่อปลดักระทรวง
ศึกษาธิการเพื่อพิจารณาสั่งการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพียงพอ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

6. กระบวนกำรอุทธรณ์ค ำสั่งทำงปกครอง 
   วัตถุประสงค์  
   เพื่อด าเนินการเสนอความเห็นประกอบการ
พิจารณาอุทธรณ์ของรัฐมนตรีว่าการ /
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 
ขั้นตอนที่ 1 รับเรื่อง 
วัตถุประสงค์  
   เพื่อเป็นหลักฐานการลงทะเบียนรับเรื่องอุทธรณ์
ค าสั่ง 
 
 
 
 
 
 
   ขั้นตอนที่ 2 พิจำรณำข้อเท็จจริงและข้อ
กฎหมำย 
วัตถุประสงค์  
   เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงและด าเนินการให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี

 
 
 
 
 
 
 
 
   1. ลงทะเบียนรับเรื่องใน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์
   2. เสนอผู้อ านวยการส านัก
มอบกลุ่มวินัยและอุทธรณ ์
 
 
 
 
 
 
 
   1. พิจารณาสาระส าคัญของ
หนังสืออุทธรณ ์
   2. ตรวจสอบความถูกต้อง
ของอุทธรณ์ว่าเป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนดหรือไม ่

 
 
 
 
 
 
 
 

เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพียงพอ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี

 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

   ขั้นตอนที่ 3 เสนอควำมเห็นประกอบกำร
พิจำรณำของผู้มีอ ำนำจพิจำรณำ 
วัตถุประสงค์   
   เพื่อให้ผู้มีอ านาจพิจารณาอุทธรณ์ใช้ประกอบ 
การตัดสินใจในการสั่งอุทธรณ ์
 
 
 
 
 
 
   ขั้นตอนที่ 4 แจ้งผลกำรพิจำรณำอุทธรณ์ให้ 
ผู้อุทธรณ์ทรำบ 
วัตถุประสงค์  
   เพื่อให้ผู้อุทธรณ์ทราบผลการพิจารณาอุทธรณ์
และทราบสิทธิตามกฎหมาย กรณไีม่เห็นด้วยกับผล
การพิจารณาอุทธรณ ์

 
 
 

ไม่ม ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี

 
 
 
   1. จัดท าบันทึกเสนอ
ผู้อ านวยการส านักลงนาม
รายงานผูม้ีอ านาจพิจารณา
อุทธรณ ์
   2. จัดท าหนังสือแจ้งผลการ
พิจารณาใหผู้้อุทธรณ์ทราบโดย
ให้ผู้สั่งอุทธรณล์งนาม 
 
 
 
 
   1. ส่งหนังสือแจ้งผลการ
พิจารณาอุทธรณ์ใหผู้้อุทธรณ์
ทราบ 

 
 
 

เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพียงพอ 

 
 
 

ไม่ม ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี

 
 
 

ไม่ม ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

7. กระบวนกำรด ำเนินกำรทำงวินัย  
วัตถุประสงค์  
   เพื่อด าเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการพนักงาน
ราชการ หรือลูกจ้างในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
และจัดท าค าสั่งลงโทษ 
   1. ขั้นตอนกำรจัดท ำค ำสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมกำรสืบสวนข้อเท็จจรงิ / สอบสวนวินัย 
   1.1  รับเรื่อง 
วัตถุประสงค์  
   เพื่อเป็นหลักฐานการลงทะเบียนรับเรื่อง 
 
 
 
   1.2  พิจำรณำข้อเท็จจริงและข้อกฎหมำย 
วัตถุประสงค์  
   เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงว่าเป็นความผิดเกี่ยวกับวินัย
หรือไม ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี
 
 
 
 
 

ไม่ม ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1. ลงทะเบียนรับเรื่องใน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์
   2. เสนอผู้อ านวยการส านัก
มอบกลุ่มวินัยและอุทธรณ ์
 
 
   1. ตรวจสอบเรื่องว่าเป็นการ
ร้องเรียนใครและกรณรี้องเรียน
นั้นเป็นความผดิเกี่ยวกับวินัย
หรือไม่  
   2. ตรวจสอบว่าผู้ถูกกล่าวหา 
ว่าเป็นข้าราชการ พนักงาน
ราชการ หรือลูกจ้างในสังกัด 
หน่วยงานใด 
   3. ตรวจสอบอ านาจในการ
ด าเนินการทางวินัยแก่ผู้ถูก
กล่าวหา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพยีงพอ 
 
 
 
 
 

เพียงพอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี
 
 
 
 
 

ไม่ม ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี
 
 
 
 
 

ไม่ม ี

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

   1.3  ประสำนบุคคลที่จะแต่งต้ังเป็น
คณะกรรมกำร 
วัตถุประสงค์  
   เพื่อให้ได้บุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ 
 
 
 
   1.4  จัดท ำร่ำงค ำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมกำรฯ 
เสนอผู้มีอ ำนำจพิจำรณำลงนำม 
วัตถุประสงค์  
   เพื่อให้ได้ค าสั่ง 
 
 
 
 
   1.5  จัดส่งค ำสั่งพร้อมเอกสำรที่เกี่ยวข้องให้ 
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ีต่อไป
พร้อมแจ้งค ำสั่งให้ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบ 
วัตถุประสงค์  
   เพื่อให้คณะกรรมการและผู้ถูกกล่าวหาทราบ
ค าสั่ง 

 
 
 

ไม่ม ี
 
 
 
 
 

ไม่ม ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี

 
 
 
   1. ด าเนินการประสานบุคคล
ที่มีคุณสมบัตเิหมาะสม เพื่อ
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
สืบสวน/สอบสวน 
 
 
   1. จัดท าร่างค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯเสนอต่อผู้มี
อ านาจสั่งแต่งตั้งลงนาม 
   2. จัดท าหนังสือแจ้ง
คณะกรรมการและผู้ถูกกล่าวหา 
 
 
 
 
 
   1. จัดส่งค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสืบสวน / 
สอบสวน ที่ลงนามโดยผู้มี
อ านาจแล้วให้คณะกรรมการ
เพื่อด าเนินการต่อไป 
   2. ส่งค าสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหา
ทราบ 

 
 
 

เพียงพอ 
 
 
 
 
 

เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพียงพอ 

 
 
 

ไม่ม ี
 
 
 
 
 

ไม่ม ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี

  



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

   2. ขั้นตอนกำรพิจำรณำส ำนวนกำรสืบสวน/
สอบสวน 
   2.1 รับส ำนวนสืบสวน/สอบสวน 
วัตถุประสงค์  
   เพื่อเป็นหลักฐานการรับเรื่อง 
 
 
 
 
 
 
   2.2 พิจำรณำข้อเท็จจริงและข้อกฎหมำย 
วัตถุประสงค์  
   เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงว่ากระท าผดิวินัยหรือไม ่

 
 
 
 

ไม่ม ี
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี

 
 
 
 
   1. ลงทะเบียนรับเรื่องใน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์
   2. เสนอผู้อ านวยการส านัก
มอบกลุ่มวินัยและอุทธรณ์
ด าเนินการ 
 
 
 
 
   ผู้รับผิดชอบส านวน 
   1. พิจารณาข้อเท็จจริงที่
คณะกรรมการด าเนินการ
สืบสวนมา 
   2. พิจารณาข้อกฎหมาย
ประกอบพฤติการณ์ใน
ข้อเท็จจริงว่าเป็นการกระท าผิด
วินัยร้ายแรงหรือไมร่้ายแรง 

 
 
 
 

เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพียงพอ 

 
 
 
 

ไม่ม ี
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี

  



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

   2.3 เสนอควำมเห็นต่อผู้มีอ ำนำจพิจำรณำ 
ประกอบกำรสั่งกำร 
วัตถุประสงค์  
   เพื่อให้ได้ข้อสั่งการของผู้มีอ านาจแล้วแต่กรณ ี
 
 
 
 
 
 
 
   3. ขั้นตอนกำรพิจำรณำส ำนวนกรณีมีมูล
กระท ำควำมผิดวินัยไม่ร้ำยแรง โดยไม่แต่งต้ัง
คณะกรรมกำรสอบสวน 
   3.1 รับเรื่อง 
วัตถุประสงค์  
   เพื่อเป็นหลักฐานการรับเรื่อง 

 
 
 

ไม่ม ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี

 
 
 
   1. ผู้รับผดิชอบส านวน เสนอ
ความเห็นเพื่อประกอบการ
พิจารณาสั่งการของรัฐมนตร ี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
หรือปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
แล้วแต่กรณี ในการด าเนินการ
ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
   1. ลงทะเบียนรับเรื่องใน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์
   2. เสนอผู้อ านวยการส านัก
มอบกลุ่มวินัยและอุทธรณ ์

 
 
 

เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพียงพอ 

 
 
 

ไม่ม ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี

 
 
 

ไม่ม ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

   3.2 พิจำรณำข้อเท็จจริงและข้อกฎหมำย 
วัตถุประสงค์  
   เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท าผิดวินัย 
 
 
 
 
 
 
   3.3 ด ำเนินกำรรวบรวมพยำนหลักฐำนที่
เกี่ยวข้อง 
วัตถุประสงค์  
   เพื่อให้พยานหลักฐานและข้อสรปุ 

 
 

ไม่ม ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี

 
 
   ผู้รับผิดชอบส านวน 
   1. พิจารณาข้อเท็จจริงใน
ส านวน 
   2. พิจารณาข้อกฎหมาย
ประกอบพฤติการณ์ใน
ข้อเท็จจริงว่าเป็นการกระท า 
ผิดวินัยไม่รา้ยแรงหรือไม ่
 
 
 
   1. ผู้รับผดิชอบส านวนหรือ
ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการ
สอบสวนโดยไม่แต่งตั้ง 
คณะกรรมการ ด าเนินการ
รวบรวมพยานหลักฐานที่
เกี่ยวข้องและสรุปพยาน 
หลักฐานที่ได้ทั้งหมด 

 
 

เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพียงพอ 

 
 

ไม่ม ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี

 
 

ไม่ม ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

   3.4 จัดท ำบันทึกแจ้งข้อกล่ำวหำและสรปุ
พยำนหลักฐำนที่สนับสนุนข้อกล่ำวหำให้ผู้ถูก
กล่ำวหำทรำบและให้ผู้ถูกกล่ำวหำชี้แจงแก้ข้อ
กล่ำวหำ 
วัตถุประสงค์  
   เพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบข้อกลา่วหา และแก้ข้อ
กล่าวหา 
 
 
 
 
 
 
 
   3.5 พิจำรณำค ำชี้แจงแก้ข้อกล่ำวหำ และ
จัดท ำควำมเห็นเสนอต่อผู้มีอ ำนำจพิจำรณำ 
วัตถุประสงค์  
   เพื่อให้ผู้มีอ านาจสั่งการ 

 
 
 
 
 

ไม่ม ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี

 
 
 
 
 
   1. จัดท าบันทึกแจ้งข้อ
กล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน
ที่สนับสนุนข้อกล่าวหา 
   2. จัดส่งบันทึกแจ้งข้อ
กล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน
ที่สนับสนุนข้อกล่าวหา 
ให้ผู้ถูกกล่าวหาช้ีแจง โดย
ก าหนดระยะเวลาในการจดัท า
ค าช้ีแจงด้วย 
 
 
 
   1. เมื่อผู้ถูกกล่าวหาจัดท าค า
ช้ีแจงภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ให้พิจารณาค าช้ีแจงผู้ถูก
กล่าวหาและเสนอผู้มีอ านาจ
พิจารณาสั่งการต่อไป แต่หากผู้
ถูกกล่าวหาไม่ชี้แจงภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดและไม่
ปรากฏเหตุที่ไม่ชี้แจงให้เสนอ
ความเห็นต่อผู้มีอ านาจพิจารณา
ตามที่เห็นสมควร 

 
 
 
 
 

เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพียงพอ 

 
 
 
 
 

ไม่ม ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี

 
 
 
 
 

ไม่ม ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี
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หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

8. กำรพิจำรณำอนุญำตให้ใช้ตรำสัญลักษณ ์
วัตถุประสงค์  
   เพื่อให้ผู้ขออนุญาตน าตราสญัลกัษณ์ไปใช้ได้
ถูกต้องและเหมาะสม 
   ขั้นตอนที่ 1 รับเรื่อง 
วัตถุประสงค์  
   เพื่อเป็นหลักฐานการรับเรื่องไปด าเนินการ 
 
 
 
 
 
   ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบค ำขอและเอกสำร 
ประกอบค ำขอ 
วัตถุประสงค์  
   เพื่อความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร
ประกอบการพิจารณาอนุญาต 

 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี

 
 
 
 
 
 
   1. รับเรื่องขออนุญาตใช้ตรา
สัญลักษณ์จากหน่วยงาน /
องค์กรโดยตรง 
   2. รับเรื่องขออนุญาตใช้ตรา
สัญลักษณ์จากปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 
 
 
 
   1. ด าเนินการตรวจสอบว่าผู้
ขอใช้ตราสัญลักษณไ์ด้จดัเตรียม
เอกสารประกอบการพจิารณา
เพียงพอครบถ้วนหรือไม ่
   2. แจ้งผู้ขอใช้ตราสัญลักษณ์
จัดส่งเอกสารประกอบการ
พิจารณาเพิ่มเติม 

 
 
 
 
 
 

เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพียงพอ 

 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี

 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี
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หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

   ขั้นตอนที่ 3 พิจำรณำตรวจสอบควำม
เหมำะสมและเสนอควำมเห็นต่อผู้มีอ ำนำจ
พิจำรณำ 
วัตถุประสงค์  
   เพื่อให้ผู้มีอ านาจให้ความเห็นชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
   ขั้นตอนที่ 4 แจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้ขอใช้ตรำ 
สัญลักษณ์ทรำบ 
วัตถุประสงค์  
   เพื่อแจ้งผลการอนุญาตหรือไม่อนุญาต 

 
 
 
 

ไม่ม ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี

 
 
 
 
   1. จัดท าบันทึกเสนอ
ความเห็นเกีย่วกับการพิจารณา
อนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์
เสนอต่อปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เพื่อประกอบการ 
พิจารณาอนุญาตภายในเจด็วัน
นับแต่วันที่ไดร้ับค าขอทุกเรื่อง 
 
 
 
 
   1. จัดท าหนังสือถึงผู้ขอให้
ตราสญัลักษณ ์
   2. แจ้งผลการอนญุาตใหผู้้ขอ
ใช้ตราสัญลักษณ์ทางไปรษณีย ์

 
 
 
 

เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพียงพอ 

 
 
 
 

ไม่ม ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี

 
 
 
 

ไม่ม ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
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หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

ส ำนักตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผล 
๑. โครงกำรกำรตรวจรำชกำรตำมนโยบำยรัฐบำล
ของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศกึษำธิกำร   
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อการตรวจตดิตามตามนโยบายของรัฐบาล  
และของหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
 
 
 
   - กำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำร 
 
 

 
 
 
 
   การตรวจราชการอาจจะ
ล่าช้า เนื่องจากบางครั้ง มี
ภารกิจเร่งด่วนของ ผู้ตรวจ
ราชการฯ และอาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการ
ตรวจราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ และของ
รัฐบาล 
 
   การออกตรวจราชการ
อาจจะตรวจไมไ่ดค้รบ ตาม
จ านวนครั้ง ท่ีตั้งเป้าหมายไว้
ในแผน แต่ละรอบการตรวจ 
เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าว 
ผู้ตรวจราชการ อาจจะมี
ภารกิจเร่งด่วนต้องเปลี่ยน
เวลาออกตรวจราชการฯ   
และบางครั้งการแต่งตั้งผูต้รวจ
ราชการ.ไม่ครบตามจ านวน
เขตตรวจราชการ จะท าให้
ผู้ตรวจราชการที่มีอยูม่ีภารกิจ
งานเพิ่ม 

 
 
 
 
   มีการรายผลต่อปลัด
กระทรวงฯและรัฐมนตรีวา่การฯ 
ตามรอบรายงาน รอบท่ี ๑ 
รายงานภายในเดือน เม.ย.  
รอบที่ ๒ รายงานภายในเดือน 
พ.ย. 
 
 
 
 
   รอบการรายงานผลการตรวจ
ราชการต่อส านักปลดัส านัก
นายกรัฐมนตรี รอบที่ ๑ 
รายงานภายใน ๓๐ มี.ค. 
รอบที่ ๒ รายงาน ภายใน ๓๐ 
ก.ย.  
 

 
 
 
 

การควบคุม
ที่มีอยู่

ควบคุมได้ใน
ระดับหนึ่ง
แต่ยังไม่
เพียงพอ 

 
 
 

การควบคุม
ที่มีอยู่

ควบคุมได้ใน
ระดับหนึ่ง
แต่ยังไม่
เพียงพอ 

 

    
 
 
 
   การด าเนินการมีความ
เสี่ยง ในการคลาดเคลื่อน 
ของเวลา ผู้ตรวจราชการยัง
มีภารกิจท่ีเร่งด่วนอยู่ใน
บางครั้งจึงยังมีความเสี่ยงอยู ่
 
 
 
 
   มีการเลื่อนเวลาการออก
ตรวจเนื่องจากผู้ตรวจ
ราชการอาจจะมีภารกิจด่วน 
ท าให้ ไม่สามารถ ไปออก
ตรวจได้ ผูต้รวจราชการมไีม่
ครบตามจ านวนเขตตรวจ     
ท าให้การติดตาม ตรวจสอบ 
อาจมีไมค่รบถ้วน 
 

 
 
 
 
   การก าหนดประชุม
ผู้ตรวจราชการฯในการ
ก าชับ / อย่างเคร่งครัด
ให้มีการสรุปผลการ
ตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการฯให้ตรงตาม
ก าหนดเวลาที่ก าหนด 
 
 
   ก าหนดมอบหมาย
ผู้เกี่ยวข้องให้เข้าร่วม
ประชุมแทน(ศธภ. /
ศธจ.)ออกตรวจราชการ
แทน พร้อมจัดท าค าสั่ง
ให้ผู้ตรวจราชการฯ
รับผิดชอบครอบคลมุทุก
เขตตรวจราชการเพื่อให้
การตรวจติดตามเป็น
ด้วยความเรียบร้อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 มี.ค.63 
ส านักตรวจ

ราชการ ติดตาม 
และประเมินผล 
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หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

๒. โครงกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของ
คณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการด าเนนิงานของ
คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการให้มี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อติดตามการด าเนินงาน   
ตามมติและข้อเสนอแนะ จากผลการประชุม
คณะกรรมการตดิตามตรวจสอบและประเมินผลการ
จัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 

 
 
 
 
   ๑. การจัดประชุมอาจไม่
เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว้
เนื่องจากการก าหนดวัน
ประชุมขึ้นกับประธาน
คณะกรรมการฯก าหนด 
   ๒. มีการเปลี่ยนแปลง
นโยบายบ่อยท าให้มี
ผลกระทบต่อการด าเนินงาน
ซึ่งต้องปรับเปลีย่นตาม
นโยบายท าให้ขาดความ
ต่อเนื่องการด าเนินงาน  
   ๓. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
บางแห่งไม่ให้ความร่วมมือ
เท่าที่ควรในการรายงานผล
การด าเนินงานตามมติ  และ
ข้อเสนอแนะจากผลการ
ประชุมคณะกรรมการ       
ติดตามฯ 
 
 
 
 

 
 
 
 
   ถือปฏิบัติตามระเบียบและ
ค าสั่ง ดังนี้   
   ๑. ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการ
ตรวจราชการการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผล    
การจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐  
ข้อ ๒๐ 
   ๒.กฎกระทรวงก าหนดจ านวน 
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา         
ของคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผล    
การจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ         
พ.ศ.๒๕๔๘ 
 
 
 

 
 
 
 

การควบคุม
ที่มีอยู่

ควบคุมได้ใน
ระดับหนึ่ง
แต่ยังไม่
เพียงพอ 

 

 
 
 
 
   ๑. การเปลีย่นแปลง
นโยบายการด าเนินงานการ
จัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ และ
ของรัฐบาล 
   ๒. อาจไม่ได้รับความ
ร่วมมือจากหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องบางแห่งในการ
รายงานผลการด าเนินงาน
ตามมติและข้อเสนอแนะ
จากผลการประชุม
คณะกรรมการตดิตามฯ 

 
 
 
 
   สตผ.ในฐานะฝ่าย
เลขานุการเตรียมพร้อม
ในการด าเนินงานท่ี
เกี่ยวข้องแผนหลักและ
แผนรอง เช่น         
การจัดการประชุมอาจ
ไม่เป็นไปตามแผนอาจ
จัดท าเป็นเพื่อขอความ
เห็นชอบ/มติจาก
ผู้บริหารเพื่อให้การ
ท างานสามารถ
ขับเคลื่อน / ด าเนินได้
อย่างต่อเนื่องและทัน
ตามก าหนดระยะเวลา
(อาทิ นโยบายการตรวจ
ราชการ รายงานผลการ
ตรวจราชการฯ 
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๓. กิจกรรมกำรควบคุม  
   การตรวจสอบครุภณัฑส์ านักงานของส านักตรวจ
ราชการและติดตามประเมินผล สป. 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อส ารวจ ตรวจสอบ ควบคุมครุภณัฑ์ส านักงาน 
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน 

 
 
 
 
   ๑. ครุภณัฑ์ส านักงานยังมี     
การคลาดเคลื่อนบ่อยครั้ง 
   ๒. มีโอกาสสูญหายได้มาก 
   ๓. ครุภณัฑ์บางชนิด
ถึงแม้ว่ามีการส ารวจแล้วก็ไม่
พอใช้เนื่องจากมีสภาพเก่า 
ช ารุดงบประมาณในการจัดซื้อ        
ไม่เพียงพอ มีการขอยมืใช้     
ในกลุ่มงาน อาจจะท าให้เกิด
ความคลาดเคลื่อน การสญู
หาย  
   ๔. เจ้าหน้าท่ีดูแลมีภารกิจ
งานอ่ืนๆ หลายๆครั้งผูดู้แล
แทนไม่ได้แจ้งว่ามีอะไร
เปลี่ยนแปลงในระหว่างน้ัน.จึง
ท าให้เกิดการคลาดเคลื่อน 

 
 
 
 
   ๑. มีการจัดท าบันทึก         
แจ้งเวียนขอความร่วมมือใน  
การส ารวจ ตรวจสอบครภุณัฑ์
ส านักงาน และแนวทางในการ
ควบคุม ดูแล ครุภณัฑ์ให้เป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน 
   ๒. ตรวจสอบครุภณัฑต์ามที่
ส านักอ านวยการ สป. ได้แจ้งให้
ด าเนินการและส านักตรวจฯมี
การตรวจสอบทุกรอบ ๖ เดือน 
 

 
 
 
 

การควบคุม
ที่มีอยู่

ควบคุมได้ใน
ระดับหนึ่ง
แต่ยังไม่
เพียงพอ 

 

 
 
 
 
   ส านักตรวจราชการและ
ติดตามประเมินผล สป. แบ่ง
ออกเป็น ๒ ช้ัน คือ ช้ัน ๒ 
และช้ัน ๑๐ ซึ่งมีครภุัณฑ์
จ านวนมาก และบางครั้งมี
การเคลื่อนย้าย สับเปลีย่น 
ครุภณัฑ์ โดยไมแ่จ้งให้
เจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบทราบ 
ท าให้เกิดการคลาดเคลื่อน
ของจ านวนครุภัณฑ์
ส านักงาน 
 

 
 
 
 
   ๑. เจ้าหน้าท่ีผู้
ควบคุมดูแลท าการ
ตรวจเช็คอย่างสม่ าเสมอ  
   ๒. ตรวจสอบปรับปรุง
ทะเบียนครภุัณฑใ์ห้เป็น
ปัจจุบันเพื่อป้องกันการ
คลาดเคลื่อน 
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๔. โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเสรมิสร้ำงพลัง
เครือข่ำยภำยใต้โครงกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน  
กำรตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผลระดับ
ภำคและระดับจังหวัด 
วัตถุประสงค์ 
   ๑. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานของ
ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดในการด าเนินการตามภารกิจให้มี
ประสิทธิภาพ 
   ๒. เพื่อรายงานความก้าวหน้าความส าเร็จ ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอในการจดัการศึกษาตาม
แผนงาน/โครงการ ต่อผู้บริหารระดับสูงและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ของส านักงานศึกษาธิการภาค
และส านักงานศึกษาธิการจังหวัดให้เกิดผลสมัฤทธ์ิ
ตามนโยบาย 
   ๓. เพื่อให้เครือข่ายการตรวจราชการเป็นองค์กร
ที่เข้มแข็ง มีศักยภาพ มีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐาน
เดียวกันในการปฏิบัติงานสนับสนนุการตรวจ
ราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
   ๔. เพือ่จัดท ายุทธศาสตร์และแผนการตรวจ
ราชการ การตดิตาม และประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ.๒๕๖๒ ในการก ากับ ติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลและ
กระทรวงศึกษาธิการที่เร่งรัดด าเนนิการให้มี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 

 
 
 
 
 
   ๑. มีระบบการติดตาม
แบ่งเป็นประสานภายในซึ่ง 
อาจไม่เพียงพอ จึงมีการ
ติดตามผลการใช้งบประมาณฯ
โดยส านักตรวจราชการและ
ติดตามประเมินผลจดัสรรให้
เครือข่ายการตรวจราชการ 
   ๒. หน่วยงาน สถานศึกษาท่ี
เกี่ยวข้องยังขาดความเข้าใจใน
ระเบียบ กฎหมายว่าด้วยการ
ตรวจตดิตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการจดัการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ จากการ
ประกาศใช้ใหม่ เกี่ยวกับข้อมลู
การตรวจราชการการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการ
จัดการศึกษา จากการ
ปรับปรุงระเบียบ ศธ.  
   ๓. ข้อมูลแนวทางการตรวจ
ราชการฯมีการเปลี่ยนแปลง
ตามนโยบายและตามระเบียบ
การตรวจราชการปี ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
   ๑. ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการ
ตรวจราชการการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการ
จัดการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙  
๒.ค าสั่ง ศธ. เรื่องคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการจดั การศึกษา
ของ ศธ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

การควบคุม
ที่มีอยู่

ควบคุมได้ใน
ระดับหนึ่ง
แต่ยังไม่
เพียงพอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   ๑. เครือข่ายสนบัสนุน 
การด าเนินงานฯ ยังไม่เขา้ใจ
ระเบียบ กฎหมาย ข้อมูล
การตรวจราชการ  การ
ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการจดัการศึกษา
อย่างชัดเจน 
   ๒. ข้อมูลแนวทางการ
ตรวจราชการฯมีการ
เปลี่ยนแปลงตามนโยบาย
รัฐบาล และ  ตามระเบยีบ
การตรวจราชการ ปี พ.ศ. 
๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   1. รวบรวมข้อมลูการ
ปฏิบัติงานตามระเบียบ
การตรวจราชการและ
ติดตามประเมินผลการ
จัดการศึกษาของ ศธ.
จากผู้เกี่ยวข้อง
หน่วยงานส่วนกลางและ
ภูมิภาค (ศธจ,ศธภ) เพื่อ
การปรับปรุงแกไ้ข
ระเบียบการตรวจ
ราชการให้ชัดเจนถูกต้อง
สอดคล้องบริบท 
สภาวการณ์จริงในการ
ปฏิบัติงาน 
   2. มีการประชุม
ช้ีแจง/ประสานการ
ด าเนินงานกับ
ผู้เกี่ยวข้องให้มีความรู้
ความเข้าใจในทิศทาง
เดียวกันเพื่อการ
ขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานท่ีมี
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   ๕. เพื่อส่งเสรมิการน าเทคโนโลยีมาใช้งาน  
เพื่อให้มีช่องทางที่สะดวก  รวดเรว็ คล่องตัว ทันต่อ
เหตุการณ์ สามารถเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
การก าหนดนโยบายของผู้บริหารระดับสูงของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 
๕. โครงกำรติดตำมและรำยงำนผลกำรตรวจ
รำชกำร และติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ของกระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ          
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
วัตถุประสงค์ 
   ๑. เพื่อติดตามผลการด าเนินการขับเคลื่อน
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
   ๒. เพื่อจัดท ารายงานผลการตรวจราชการ     
และตดิตามประเมินผลการจัดการศึกษา          
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ๑. ผู้แทนท่ีหน่วยงาน
มอบหมายเข้าร่วมประชุมบาง
หน่วยงานไมส่ามารถตัดสินใจ
เกี่ยวกับแนวทางการ
ด าเนินงาน/โครงการตาม
นโยบายได้ เนื่องจากแผน
นโยบาย มีความเกี่ยวข้อง
หลายส านักของหน่วยงาน   
จึงท าให้เกิดความล่าช้าใน   
การประสานข้อมลู 
   ๒. ข้อมูลการรายงานของ
หน่วยงานจัดส่งมาล่าช้าเกิน
กว่าระยะเวลาที่ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ๑. มีการก าหนดคณะท างาน
ประเมินผลตามแผนการตรวจ
ราชการและนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ  
ซึ่งพิจารณาจากความเกีย่วข้อง
ตามภารกิจของหน่วยงาน 
   ๒. มีการก าหนดเครื่องมือ
ติดตามประเมินผลฯ โดยไดเ้ชิญ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องร่วมกัน
พิจารณาจัดท าเครื่องมือติดตาม
ประเมินผลให้สอดรับตาม
ภารกิจของหน่วยงาน 
   ๓. การจัดท ารายงานได้เชิญ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง         
และผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพิจารณา
เนื้อหาของรายงานให้มีความ
สมบูรณ์ถูกต้องและมีรปูแบบ
เล่มรายงานที่สวยงาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การควบคุม
ที่มีอยู่

ควบคุมได้ใน
ระดับหนึ่ง
แต่ยังไม่
เพียงพอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ๑. ไม่สามารถจะระบุ
ผู้รับผิดชอบโดยตรงจาก
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
และศึกษาธิการภาค        
ให้มาเข้าร่วมประชุม
เนื่องจากผู้รับผิดชอบอาจจะ
ติดภารกิจอื่นๆ จึงให้
หน่วยงานเป็นผู้พิจารณาส่ง
ผู้แทนเข้าร่วม 
   ๒. ยังมีปัญหาในเรื่องการ
จัดส่งข้อมูลจากหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง ท าให้เกิดความ
ล่าช้า 

ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ๑. การทวงถามและ
ติดตามหน่วยงานท่ี
จัดส่งข้อมูลล่าช้า 

   ๒. การวบรวมข้อมลูที่
เกี่ยวข้องจากแหล่งอ่ืน
เพื่อใช้ประประกอบการ
จัดท ารายงาน เช่น การ
สืบค้นทางเว็บไซต์ หรือ
ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
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ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

ส ำนักส่งเสรมิกิจกำรกำรศึกษำ 
1. โครงกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนสวน
พฤกษศำสตร์โรงเรียนในโครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพชือันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำรสิมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี     
ในส่วนของกระทรวงศึกษำธกิำร ปีงบประมำณ  
2562 
วัตถุประสงค์ : 
  1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด ารสิมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  2. เพื่อใหผู้้เขา้รับการอบรมมคีวามรู้ ความเข้าใจใน
การอนุรักษ์พืชพรรณ ทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศและสามารถน า
ความรู้ทีไ่ดร้ับไปใช้ในการปฏิบัติงานและให้ค าปรึกษา
แก่ผู้อื่นได ้
   3. เพื่อน าความรู้จากการศึกษาวิจัยพืชพรรณ
และความหลากหลายทางชีวภาพ การศึกษา
ทรัพยากรกายภาพ การส ารวจและบันทึกวัฒนธรรม
และภมูิปัญญาของประเทศไทย เพื่อสร้างฐานองค์
ความรู้ทางวิทยาการ ที่จะน าไปสูก่ารอนุรักษ์และ
พัฒนาอย่างยั่งยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียง 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 

31 มี.ค.63 
ส านักส่งเสรมิ

กิจการ
การศึกษา 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

   กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรมปฏบิัติการงานสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

   1. สถานท่ีไม่เหมาะสมกับผู้
เข้าอบรม ไม่สะดวกต่อการ
เดินทางเนื่องจากไมส่ามารถ
เปลี่ยนแปลงสถานท่ีได้เองทาง 
อพ.สธ. เป็นผู้ก าหนด 
 
 
   2. เอกสารประกอบการ
อบรมฯ มีการแก้ไข
ปรับเปลีย่นเนื้อหาจาก
วิทยากรและส่งกลับมาล่าช้า 
 
 
 
   3. สาระส าคญัของเนื้อหาท่ี
ใช้ท าการประเมินมีการ
ปรับเปลีย่นแก้ไขท าให้เกดิ
ความล่าช้าในการจดัท า 
 
 
 
   4. ผู้เข้าร่วมอบรมไม่ให้
ความร่วมมือไม่ให้ความสนใจ
ในการอบรม 

   1. ทางผู้จัดโครงการจัดหา 
รถรับ-ส่งอ านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้เข้าอบรมในการเดินทาง
ไปอบรม ณ สถานท่ีที่ อพ.สธ. 
ก าหนด 
 
 
   2. สอบถามติดตามเอกสาร
ประกอบการอบรม กับวิทยากร 
อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
   3. การปรับเปลี่ยน จดัท าการ
ด าเนินการแกไ้ขแบบประเมิน 
Pre-test, Post-test 
 
 
 
 
   4. ให้วิทยากรกระตุ้นการมี
ส่วนร่วมโดยการถาม – ตอบ 

การควบคุม
ที่มีอยู่

สามารถลด
ความเสีย่ง
อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได ้

 
การควบคุม

ที่มีอยู่
สามารถลด
ความเสีย่ง
อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได ้

 
การควบคุม

ที่มีอยู่
สามารถลด
ความเสีย่ง
อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได ้

 
การควบคมุ

ที่มีอยู่
สามารถลด
ความเสีย่ง
อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได ้

   



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

   กิจกรรมที่ 2  การจัดประชุมวชิาการเพื่อเตรยีม
ความพร้อมเข้ารับการประเมินโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   กิจกรรมที่ 3 การติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานโครงการฝึกอบรมปฏบิตัิการงานสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีน ในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ 

   1. นโยบายและหลักสูตรมี
การเปลีย่นแปลงตาม
สถานการณ์และปัญหาตาม 
อพ.สธ. 
 
 
 
   2. เอกสารประกอบการ
ประชุมฯ มีการแก้ไข
ปรับเปลีย่นเนื้อหาจาก
วิทยากรและส่งกลับมาล่าช้า 
 
 
 
   1. บางสถานศึกษาไมไ่ด้
น าไปปฏิบตัิและขยายผลต่อ 

   1. ปรับเปลีย่นเนื้อหา 
สาระส าคญัการประชุมตาม
นโยบายและสถานการณ์ปัจจุบัน 
 
 
 
 
   2. สอบถามติดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม กับ
วิทยากร อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
   1. ประเมินใหส้ถานศึกษาที่
ไม่น าไปปฏิบตัิไมผ่่านเกณฑ์ 
และท ารายงานแจ้งผู้บรหิาร 

การควบคุม
ที่มีอยู่

สามารถลด
ความเสีย่ง
อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได ้

 
การควบคุม

ที่มีอยู่
สามารถลด
ความเสีย่ง
อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได ้

 
การควบคุม

ที่มีอยู่
สามารถลด
ความเสีย่ง
อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได ้

 

   



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
งำนบริหำรงำนทั่วไป 
1. งำนสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส ์
   - การรับหนังสือ 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อให้ได้รับหนังสือเข้ามาในหนว่ยงาน ครบถ้วน 
ถูกต้อง รวดเร็ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   - การส่งหนังสือ 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อให้ได้รับหนังสือเข้ามาในหน่วยงาน ครบถ้วน 
ถูกต้อง รวดเร็ว 
 

 
 
 
 
 
   1. ระบบการลงทะเบียนรับ
หนังสือเกิดการขดัข้องอยู่
บ่อยครั้งจึงอาจท าให้
กระบวนการรับหนังสือเกดิ
ความผิดพลาด เคลื่อนได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1. ระบบการลงทะเบียนส่ง
หนังสือเกิดการขัดข้องอยู่
บ่อยครั้งจึงอาจท าให้
กระบวนการส่งหนังสือเกดิ
ความผิดพลาด เคลื่อนได้ อีก
ทั้งยังท าให้การเสนอเรื่องไปยัง
ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเกิดความล่าช้า 

 
 
 
 
 
   1. ลงทะเบียนหนังสือรับใน
ระบบ e-office ของหน่วยงาน 
   2. มีการเรียกรายงาน การรับ
หนังสือในแต่ละครั้ง เพื่อแนบให้
ผู้รับลงนามรับทราบ 
   3. เก็บรายงานการรับหนังสือ 
เข้าแฟ้ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1. ลงทะเบียนหนังสือส่งใน
ระบบ e-office  ของหน่วยงาน 
   2. มีการเรียกรายงานการส่ง
หนังสือในแต่ละครั้ง เพ่ือแนบให้
ผู้รับลงนามรับทราบ 
   3. เก็บรายงานการส่งหนังสือ
เข้าแฟ้ม 

 
 
 
 
 

การควบคุม
ที่มีอยู่

สามารถลด
ความเสี่ยงให้
อยู่ในระดับ 
ที่ควบคุมได้
ระดับหนึ่ง
แต่ยังไม่
เพียงพอ 

 
 
 
 
 

การควบคุม
ที่มีอยู่

เพียงพอ 
 

 
 
 
 
 
   ได้รับหนังสือราชการไม่
ครบถ้วนเนื่องจาก 
   1. ระบบ e-office  
ไม่มีการแจ้งเตือน 
ในการลงรับเลขทะเบยีนซ้ า 
   2. เจ้าหน้าท่ีหน่วยงาน
อื่นส่งหนังสือไมผ่่านงานสาร
บรรณโดยตรงท าใหไ้ม่มีใน
ระบบ 

 
 
 
 
 
   1. แจ้งให้เจ้าหน้าที่
ทุกคนในหน่วยงาน
ทราบว่าเมื่อมหีนังสือ
ราชการเข้ามายัง
หน่วยงานต้องผ่าน 
งานสารบรรณทุกครั้ง 
และให้มีการบันทึกลง 
Excel เพื่อคุมทะเบียน
อีกที และง่ายต่อการ
ค้นหา 
   2. แจ้งหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องกับระบบ     
e-office ทันทีท่ีระบบ
ขัดข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 มี.ค.63 
ศูนย์ปฏิบัติการ

ต่อต้าน       
การทุจริต 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

กลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรม 
   - กำรประชุมคณะกรรมกำรจรยิธรรม 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อให้การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจ า
หน่วยงาน มีความครบถ้วน เรียบร้อย 
   1. จัดท ำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมกำร
จริยธรรม 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อเชิญประชุมคณะกรรมการฯ ทุกท่าน         
เข้าประชุมให้ครบถ้วน รวดเร็ว และครบองค์ประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
   2. จัดท ำเรื่องยืมเงินค่ำเบี้ยประชุมให้
คณะกรรมกำรฯ 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อให้คณะกรรมการฯ ไดร้ับเบีย้ประชุมถูกต้อง 
รวดเร็ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
   1. การจัดส่งไปรษณีย์ และ
โทรสาร อาจจะตกหล่นหรือ
สูญหาย ท าให้คณะกรรมการ
ไม่ได้รับหนังสือเชิญประชุม 
 
 
 
 
 
 
   1. เจ้าหน้าที่ผูร้ับผดิชอบยัง
ขาดความรู้ ความเข้าใจ 
ในการตรวจสอบเอกสารที่ใช้
ในการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
   1. ติดต่อประสานงานกับ
คณะกรรมการจรยิธรรม     
ก่อนท าหนังสือเชิญประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
   1. จัดท าประมาณการ
ค่าใช้จ่ายในการประชุมฯ ให้
ครอบคลมุค่าใช้จ่าย 
   2. ขออนุมัติยืมเงินราชการ
ก่อนการจัดประชุม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

การควบคุม
ที่มีอยู่

สามารถลด
ความเสี่ยงให้
อยู่ในระดับ 
ที่ควบคุมได้
ระดับหนึ่ง
แต่ยังไม่
เพียงพอ 

 
การควบคุม

ที่มีอยู่
สามารถลด

ความเสี่ยงให้
อยู่ในระดับ 
ที่ควบคุมได้
ระดับหนึ่ง
แต่ยังไม่
เพียงพอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
   1. คณะกรรมการฯ  
มีบุคคลภายนอกท าให้การ
ส่งหนังสือเป็นไปด้วยความ
ล่าช้าและอาจต้องเลื่อน
ประชุม เนื่องจากไม่ครบ
องค์ประชุม 
 
 
 
 
   1. คณะกรรมการฯได้รบั
เบี้ยประชุมไม่ถูกต้อง 
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
เจ้าหน้าที่ผูร้ับผดิชอบบ่อย ท า
ให้มีความรูค้วามเข้าใจในการ
จ่ายเบี้ยประชุมไม่เพียงพอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
   1. ประสานงานกับ
คณะกรรมการก่อนที่จะ
ส่งหนงัสือ 
   2. เพิ่มช่องทางในการ
ส่งหนังสือเชิญประชุม
ทางอิเล็กทรอนิกส ์
 
 
 
 
   1. เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบต้องท า 
การศึกษาเรื่องการจ่าย
เบี้ยประชุมให้กับ
คณะกรรมการฯ และ
สอบถามข้อมูลของคณะ
กรรมการฯ แตล่ะท่าน
ให้ถูกต้อง 

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

   3. จัดท ำระเบียบวำระกำรประชุมฯ 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อเตรียมความพร้อมข้อมูลในเรื่องที่จะน าเสนอใน
ที่ประชุม ให้ครบถ้วนทุกประเด็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
   4. ด ำเนินจัดประชุมคณะกรรมกำรจริยธรรม 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อรายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม และหาแนวปฏิบัติในการด าเนินงานของ
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ 

 
 
   1. การประสานงานในการ
จัดท าข้อมูลกับคณะกรรมการ 
มีความคลาดเคลื่อน ท าให้
เอกสารประกอบวาระการ
ประชุมไม่ครบถ้วน 

 
 
   1. มีการจัดเตรยีมหัวข้อท่ีจะ
น าเสนอในที่ประชุมไว้เป็นล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1. มีใบลงช่ือกรรมการ
จริยธรรมผู้เข้าร่วมประชุม 
   2. บันทึกภาพบรรยากาศการ
ประชุม 
   3. มีการใช้เครื่องบันทึกเสยีง 
ในการประชุมทุกครั้ง 

 
 

การควบคุม
ที่มีอยู่

สามารถลด
ความเสี่ยงให้
อยู่ในระดับ 
ที่ควบคุมได้
ระดับหนึ่ง
แต่ยังไม่
เพียงพอ 

 
 
 

การควบคุม
ที่มีอยู่

เพียงพอ 

 
 
   1. เอกสารประกอบวาระ
การประชุมไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ เนื่องจากขาด 
การประสานงานกับ
คณะกรรมการฯ ก่อนการ
ประชุม 

 
 
   1. เจ้าหน้าที่ควร
เตรียมข้อมูลที่เกีย่วข้อง
ให้ครบถ้วนโดย
ประสานงานกับ
คณะกรรมการฯ ก่อน 
การจัดท าวาระการ
ประชุม 

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

   5. สรุปวำระกำรประชุม เสนอผู้บังคับบัญชำ 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อเป็นการสรุปมติในที่ประชุมให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
 
 
 
 
 
 
   6. ส่งใช้เงินยืม 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อคืนเงินราชการให้ครบถ้วน ถูกต้อง ภายใน
ระยะเวลาตามระเบยีบที่ก าหนดไว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1. คณะกรรมการฯเป็น
บุคคลภายนอก ท าให้เอกสาร
ที่ใช้ในการเบิกจ่ายต้องมีความ
ละเอยีดรอบคอบ เพราะการ
ติดตามเอกสารในภายหลังจะ
ใช้ระยะเวลามาก 

 
 
   1. มีการจดบันทึก 
การประชุมและมีเครื่องบันทึกเสียง 
ในที่ประชุมฯ 
   2. เสนอผู้บังคับบญัชาเพื่อ
รับทราบ 
 
 
 
 
   1. มีการจัดท าเอกสาร
หลักฐานการรับค่าเบีย้ประชุม
ของคณะกรรมการฯ 

 
 

การควบคุม
ที่มีอยู่

เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 

การควบคุม
ที่มีอยู่

สามารถลด
ความเสี่ยงให้
อยู่ในระดับ 
ที่ควบคุมได้
ระดับหนึ่ง
แต่ยังไม่
เพียงพอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1. รวบรวมเอกสาร
หลักฐานการรับค่าเบีย้
ประชุมของของ
คณะกรรมการลา่ช้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1. เจ้าหน้าที่
ตรวจทานเอกสารและ
รวบรวมหลักฐานให้
ถูกต้อง ครบถ้วนก่อน 
การประชุมเสร็จสิ้น 

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

   - กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรบุคลำกรดีเด่น 
“คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” 
   1. กำรจัดจ้ำงหนังสือที่ระลึก “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง 
สป.” 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อเผยแพร่ถึงประวัติของผู้ได้รับการคัดเลือก
เป็น“คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” 
 
 
 
 
 
   2. กำรจัดจ้ำงท ำเข็มที่ระลึก  “คนดีศักด์ิศรี
แห่ง สป.” 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับผู้ได้รับ 
การคัดเลือกเป็น“คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” 

 
 
 
 
 
   1. เนื่องจากหนังสือ 
ที่ระลึกมรีายละเอยีดมาก แต่
ระยะเวลาจ ากัด ในการ
ตรวจสอบให้ถูกต้องภายใน
ก าหนด 
 
 
 
 
 
   1. เนื่องจากเข็มรางวัลอาจ
ช ารุดหรือไม่สมบูรณ ์
จึงต้องตรวจรับพัสดุให้
ละเอียดทุกเข็ม 

 
 
 
 
 
   1. มอบหมายให้บุคลากรภายใน 
ศปท. ศธ. รับผิดชอบตรวจสอบ
รายละเอียดของหนังสืออย่าง
ละเอียด ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
   1. มอบหมายให้บุคลากรภายใน 
ศปท. ศธ. รับผิดชอบ ตรวจรับ
พัสดุ อย่างละเอียดทุกเขม็ 
เพื่อให้ผู้รับรางวัลฯ ทุกคนได้รับ
เข็มที่ระลึกฯที่มีความสมบูรณ ์

 
 
 
 
 

การควบคุม
ที่มีอยู่

เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 

การควบคุม
ที่มีอยู่

เพียงพอ 

   



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

งำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
และประพฤติมชิอบ 
   - กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต ให้ถูกต้อง 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อให้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติฯ และ
บริบทที่ส าคัญ 

 
 
 
 
 
   1. แผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจรติ ไม่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
และบริบทส าคญัที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
   1. จัดเตรียมเอกสาร
ยุทธศาสตร์ชาติและบริบทที่
เกี่ยวข้องเป็นแนวปฏิบัติใน 
การจัดท าแผนปฏิบัติฯ 
   2. แต่งตั้งคณะท างานจดัท า
แผนป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตกระทรวงศึกษาธิการ 
   3. แต่งตั้งคณะท างานจัดท า
แผนป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 
 

การควบคุม
ที่มีอยู่

สามารถลด
ความเสี่ยงให้
อยู่ในระดับ 
ที่ควบคุมได้
ระดับหนึ่ง
แต่ยังไม่
เพียงพอ 

 
 
 
 
 
   1. แผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตยัง
ไม่ครอบคลุมครบถ้วน ตาม
บริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไปใน
ปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
   1. สร้างความรู้และ
ความเข้าใจแก่ส่วน
ราชการในสังกัด 
เรื่องบริบทส าคัญที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต 

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

   1. ขออนุมัติกิจกรรมเพ่ือจัดประชุมปฏิบัติกำร
จัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริต 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อให้ด าเนินกิจกรรมไดต้ามแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   2. ด ำเนินงำนจัดประชุมปฏิบติักำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อใหแ้ผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทจุรติฯ 
มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของ สป. และ
แผนยุทธศาสตร์ชาตฯิ 

 
 
 
 
   1. การจัดประชุม
ปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1. ผู้เข้าร่วมการประชุมไม่ใช่
ผู้รับผิดชอบ / โครงการ /
กิจกรรมท าให้ข้อมลูขาด 
ความชัดเจน 

 
 
 
 
   1. บันทึกหนังสือขออนุมัติ
กิจกรรมจดัท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
เพื่อให้การจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน
แผนของหน่วยงานเสนอ
ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น และเสนอ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อ
เห็นชอบ 
 
 
 
 
   1. ประชุมหารือคณะท างาน 
เพื่อระดมสมอง จัดท าโครงการ 
ที่สอดคล้องกับงบประมาณที่
ได้รับ 
   2. ก าหนดหน้าทีห่น่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 
 
 

การควบคุม
ที่มีอยู่

สามารถลด
ความเสีย่ง
ให้อยู่ใน
ระดับ 

ที่ควบคุมได ้
 
 
 
 
 
 

การควบคุม
ที่มีอยู่

สามารถลด
ความเสี่ยงให้
อยู่ในระดับ 
ที่ควบคุมได้
ระดับหนึ่ง
แต่ยังไม่
เพียงพอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1. ผู้เข้าร่วมการประชุม
ไม่ใช่ผู้รับผิดชอบ / 
โครงการ / กิจกรรม ท าให้
ข้อมูลขาดความชัดเจนส่ง
ผลกระทบกับความสมบรูณ์
ของแผนปฏิบัติการฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1. ระบุกลุม่เป้าหมาย 
ผู้เข้าร่วมประชุมให้
ชัดเจนคือผูร้ับผดิชอบ 
โครงการ / กิจกรรม 
ของส่วนราชการ /
หน่วยงาน 
 

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

   3. สรุปและจัดท ำรูปเล่มแผนปฏิบัติกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อรวบรวมโครงการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต และให้มีความถูกต้อง 
ครบถ้วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   4. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 
 
 
   1. การจัดท ารูปเลม่
แผนปฏิบตัิการปอ้งกันและ
ปราบปรามการทุจริต อาจจะ 
มีข้อมูลแผนงาน/โครงการที่
ไม่ตรงกับผู้รับผิดชอบ
โครงการรายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1. หน่วยงานในสังกัดไมไ่ด้
ด าเนินการตามแผน / 
โครงการหรือรายงานว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงหรือยุบเลิก
โครงการในระหว่าง
ปีงบประมาณ 

 
 
 
   1. ตรวจสอบความถูกต้อง 
ของแต่ละโครงการ 
   2. รวบรวมโครงการ เพื่อ
เสนอร่างแผน เพื่อขอความ
เห็นชอบจากหน่วยงานในสังกัด 
สป. 
   3. สรุปและจัดท าเป็นรูปเล่ม
แผนป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
   4. จัดส่งเล่มแผนฯใหห้น่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและด าเนนิงาน
ตามแผนฯ ต่อไป    
 
 
   1. มีการติดตามผล เป็นรอบ 
6 เดือนและ รอบ 12 เดือน 
เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรค 
การด าเนินการตามแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

 
 
 

การควบคุม
ที่มีอยู่

สามารถลด
ความเสี่ยงให้
อยู่ในระดับ 
ที่ควบคุมได้
ระดับหนึ่ง
แต่ยังไม่
เพียงพอ 

 
 
 
 
 

การควบคุม
ที่มีอยู่

สามารถลด
ความเสีย่ง
ให้อยู่ใน
ระดับ 

ที่ควบคุมได้
ระดับหนึ่ง
แต่ยังไม่
เพียงพอ 

 
 
 
   1. ข้อมูลแผนงาน 
/ โครงการมีการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ก่อนการจัดท ารูปเล่มแผนฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1. ข้อมูลแผน / โครงการ
ของหน่วยงานในสังกัด  
มีการเปลี่ยนแปลงหรือยุบ
เลิกโครงการในระหว่าง
ปีงบประมาณ 

 
 
 
   1. มีการตดิตามเพื่อ
ยืนยันและสอบทาน
ข้อมูลกับผูร้ับผดิชอบ
โครงการก่อนการจัดท า
รูปเลม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1. ข้อมูลการน า
รายงานผลรอบ 6 เดือน 
มาประสานตดิตาม
หน่วยงานไมไ่ด้
ด าเนินการตามแผนงาน 
อย่างใกล้ชิด เพื่อ
รับทราบปัญหา อุปสรรค 
และให้ค าแนะน า 

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

   5. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อทราบผลและรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 

 
 
 
   1. การรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตให้ ศปท.ศธ. 

 
 
 
   1. เมื่อด าเนินงานโครงการ
ตามแผน ผู้รับผดิชอบของแตล่ะ
หน่วยงานรายงานผล 
การด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิ
การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตให้ ศปท.ศธ. 
   2. ศปท.ศธ. รวบรวมรายงาน 
เพื่อเสนอต่อผู้บริหารและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 
 

การควบคุม
ที่มีอยู่

สามารถลด
ความเสี่ยงให้
อยู่ในระดับ
ที่ควบคุมได ้

 

   



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

ศูนย์ประสำนงำนและบริหำรกำรศึกษำจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ 
   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งศูนย์
ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้เป็นหน่วยงานการศึกษาประกาศ ณ วันท่ี 
19 เมษายน พ. ศ. 2561และ ประกาศส านัก  
งานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่ง
หนว่ยงานภายในศูนย์ประสานงานและบรหิาร
การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใตส้ังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการประกาศ ณ วันที่ 19 
เมษายน 2561   
1. ขับเคลื่อนนโยบำยแผนงำนและยุทธศำสตร์
และมำตรกำรพัฒนำกำรศึกษำจงัหวัดชำยแดน
ภำคใต้ 
วัตถุประสงค์ 
            เพื่อไปสู่การปฏิบตัิให้สอดคล้องกับสภาพ
ท้องถิ่นและพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1. เป็นภารกิจท่ีบุคลากรยัง
ขาดความรูค้วามเข้าใจ 
   2. บุคลากรยังขาดความ
เข้าใจในหลักการการ
ด าเนินงานตามแผนงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1. จัดประชุมสร้างการรับรู้
และความเข้าใจเรื่องโครงการ
แผนงานต่างๆอยู่เป็นประจ า 
   2. มีการจัดท าแผนและคู่มือ
การปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การควบคุม
ที่มีอยู่

สามารถลด
ความเสีย่ง
ได้ในระดับ
หนึ่งแต่ยังไม่

เพียงพอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1. โครงสร้าง ภารกิจหลัก 
บทบาทหน้าท่ี ของ ศูนย์
ประสานงานและบริหาร
การศึกษาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ยังไม่ชัดเจน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1. จัดประชุมสร้าง
การรับรูค้วามรูค้วาม
เข้าใจ แผนงานและ
ยุทธศาสตร์ บทบาท
หน้าท่ี ให้เชื่อมโยง
สอดคล้อง กับบริบทใน
พื้นที ่
   2. แจ้งเวียนระเบยีบ 
/แผนงานท่ีเกี่ยวข้องให้
บุคลากรทราบ และถือ
ปฏิบัต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 

31 มี.ค.63 
ศูนย์

ประสานงาน
และบรหิาร
การศึกษา

จังหวัดชายแดน
ภาคใต ้



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

2. สนับสนุนกำรพัฒนำกำรศึกษำในพ้ืนที่
รับผิดชอบในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อส่งเสริมสนับสนุนด้านศึกษาให้แก่ 
สถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
นักศึกษา ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
3. ประสำนส่งเสรมิก ำกับติดตำมเร่งรัดผลกำร
ด ำเนินโครงกำรของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำท่ี
สอดคล้องกับนโยบำยและแผนงำนที่ก ำหนด 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อรายงานผลติดตามการด าเนนิงานของ
หน่วยงานในพ้ืนท่ี 
 

 
 
 
 
   1. บุคลากรขาดทักษะ
ความเชี่ยวชาญด้านวิชาการ 
   2. อยู่ในเขตพ้ืนท่ีที่
สถานการณ์ไม่ปกติท าให้เกดิ
ปัญหาในการลงพื้นที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
   1. การรายงาน ผลมีความ
รวดเร็ว แต่ยังขาดในส่วน
ความครบถ้วนของข้อมูลตาม
หัวข้อในการรายงาน 

 
 
 
 
   1. จัดการประชุมวางแผน
งาน/ โครงการก่อนเสมอ 
   2. จัดท าปฏิทินการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 
   3. มีการจัดท าค าสั่งแบ่ง
หน้าท่ีชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
   1. จัดการประชุม และจัดท า
แบบรายงานผลที่เป็นมาตรฐาน
และสามารถใช้ร่วมกันได้ทุกกลุ่ม
งานและหน่วยงานทางการศึกษา
ภายนอก 

 
 
 
 

การควบคุม
ที่มีอยู่

สามารถ
ควบคุม

ความเสีย่ง
ได้ในระดับ
หนึ่งแต่ยังไม่

เพียงพอ 
 
 
 
 
 

สามารถลด
ความเสีย่ง
ให้อยู่ใน
ระดับที่

ยอมรับได ้

 
 
 
 
   1. บุคลากรยังขาดทักษะ
และความเชี่ยวชาญด้านการ
เขียนแผนงานโครงการ 

 
 
 
 
   1. จัดประชุมการ
เขียนแผนงานโครงการ 
ที่มีความเชื่อมโยง
หลากหลายให้แก่
บุคลากร 

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

4. กำรสนับสนุนพัฒนำบุคลำกรของหน่วยงำน 
และบุคลำกรในหน่วยงำนทำงกำรศึกษำอื่น 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อส่งเสริมสนับสนุน สิทธิของบุคลากรทาง
การศึกษา 
          
 
 
 
 
 
 
 
5. กำรประสำน กำรบริหำรงำนระหว่ำง 
ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค และภำยในพ้ืนที่
รับผิดชอบ กำรบรูณำกำรในพ้ืนที่โดยยึดกำร
พัฒนำด้ำนกำรศึกษำในพ้ืนที่เฉพำะกิจจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ 
วัตถุประสงค์ 
            เพื่อ ให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ประสานงานระหว่างราชการให้เกดิประสิทธิภาพ
และประโยชน์สูงสุด    
 

 
 
 
   1. การเข้าถึงสิทธิของ
บุคลากรในองค์ยังขาดความรู้
ความเข้าใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1. เกิดความคลาดเคลื่อน
และซ้ าซ้อน 
 

 
 
 
   1. จัดการประชุมสร้างการ
รับรู้ ความรู้ความเข้าใจถึงสิทธิ
ของบุคลากร 
   2. จัดท าหนังสือแจ้งสิทธิ
ให้แก่บุคลากรทั้งในและนอก
องค์กรได้อย่างสม่ าเสมอ 
   3. จัดท าคู่มือเรื่องระเบียบ
สิทธิของบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1. จัดประชุมชี้แจงแนวทาง
หลักเกณฑ์การด าเนินงานให้
ชัดเจน 

 
 
 

สามารถลด
ความเสีย่ง
ให้อยู่ใน
ระดับที่

ยอมรับได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สามารถลด
ความเสีย่ง
ให้อยู่ใน
ระดับที่

ยอมรับได ้

   



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

6. กำรปฏิบัติงำนร่วม หรือสนับสนุนกำร
ปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมำย ตำมแผนงำน โครงกำร  
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อสนับสนุนการมสี่วนร่วมการด าเนินงานตาม
โครงการ กิจกรรม แผนงาน ของแต่ละกลุ่มงานหรือ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของ
การด าเนินงาน 

 
 
 
 
   1. ไม่มีการประสานงานใน
ระดับพื้นท่ี /การสร้าง
เครือข่ายที่ด ี
   2. การมอบหมายงานไม่
ตรงกับความสามารถของ
บุคลากร 
   3. ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานจ ากัดและเร่งด่วน 

 
 
 
 
   1. จัดท าค าสั่งแบ่งหน้าท่ีที่
ชัดเจน 
   2. มีการตรวจสอบความ
ถูกต้องของการจัดกิจกรรม
โครงการแผนงานต่างๆ 
   3. จัดท าคู่มือปฏิบตัิงาน 
   4. จัดให้มีการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานทุกเดือนทุกไตรมาส 
   5. จัดประชุมสร้างความ
ตระหนักให้แก่บุคลากร 
   6. ส่งเสรมิการท างานเป็นทีม
ให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง 
 

 
 
 
 

การควบคุม
ที่มีอยู่

สามารถ
ความเสีย่ง
ให้อยู่ใน
ระดับที่

ยอมรับได ้

   



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ 
   โครงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครแูละบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำก่อนแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่ง
ผู้บริหำรกำรศกึษำ และผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
วัตถุประสงค ์
   ๑. เพื่อให้การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บรหิาร
การศึกษา และผู้บรหิารสถานศึกษา เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
   2. เพื่อก ากับ ติดตาม การด าเนนิการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา และ
ผู้บริหารสถานศึกษา ให้เป็นไปตามที่หลักสตูร
ก าหนด 
   3. เพื่อประเมินผลผู้เข้ารับการพัฒนา และ
รายงานผลการด าเนินการพัฒนาให้ส่วนราชการต้น
สังกัด และ ก.ค.ศ. 
   4. เพื่อติดตามการปฏิบัติงานหลังจากการด ารง
ต าแหน่ง 3 เดือน 

 
 
 
 
 
 
   1. บางส่วนราชการ ไม่
ปฏิบัติตามที่ ส านักงาน ก.ค.ศ. 
ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
   1. ประชุมเตรียมการ
โครงการพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร
การศึกษา และผู้บรหิาร
สถานศึกษา 
   2. เมื่อหน่วยราชการส่ง
หนังสือแจ้งการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา 
และผูบ้ริหารสถานศึกษา เพื่อ
ร่วมประชุมเตรียมการ 
   ๓. ผู้อ านวยการและหรือ
ผู้แทนของ สคบศ. เข้าร่วม
ประชุมชี้แจง และพัฒนา
หลักสตูรกับส่วนราชการ 
 

 
 
 
 
 
 

การควบคุม
ที่มีอยู่

สามารถลด
ความเสีย่ง 
ได้ในระดับ
หนึ่งแต่ยัง 
ไม่เพียงพอ 

 

 
 
 
 
 
 
   1. ส่วนราชการบางส่วน
ราชการไม่ปฏิบตัิตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
ก.ค.ศ. ก าหนดไว ้

 
 
 
 
 
 
   ๑. ผอ.สคบศ. ประชุม
ข้าราชการครู เพื่อ
เตรียมการร่างคู่มือการ
พัฒนาข้าราชการครฯู 
   ๒. เชิญส่วนราชการที่
เกี่ยวขอ้ง ประชุม
ปฏิบัตกิาร ตรวจร่างคูม่ือ
การพัฒนาขา้ราชการครฯู 
เพิ่มเตมิแกไ้ขปรับปรุง
ร่วมกนัระหว่างส่วน
ราชการที่เกีย่วข้องและ 
สคบศ 
.   ๓. ส่งร่างเอกสาร
คู่มือไปถึงผู้บังคับบญัชา
ระดับสูงชองส่วน
ราชการรับทราบ หรือ
แก้ไขเพิ่มเติมร่วม 
   ๔. ตอบรับคู่มือการ
พัฒนาฯ หรือแจ้งการ
แก้ไขคู่มือฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 มี.ค.63 
สถาบันพัฒนา
ครู คณาจารย์ 
และบุคลากร
ทางการศึกษา 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

   กระบวนกำร : พัฒนำนักบริหำรระดับกลำง 
กระทรวงศึกษำธกิำร 
วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อเตรียมนักบริหารระดับกลางสู่นักบรหิาร
มืออาชีพ 
   2. เพื่อพัฒนากลุ่มนักบริหารระดับ กลางให้เป็น
ผู้บริหารการเปลี่ยนแปลง 
   3. เพื่อพัฒนานักบริหารระดับกลางให้สามารถ
ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบตัิไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เสรมิสร้างการศึกษา
สู่ประเทศไทย 4.0 
   4.  เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายนักบรหิารระดับกลาง 
บริหารและปฏิบัติงานในภาพรวมของทุกภาคส่วน มี
ความสามัคคีและวิสัยทัศนร์่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ  
 

 
 
 
   1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมท า
รายงานการศึกษาส่วนบุคคล 
(IS) และการศึกษากลุม่ (GP) 
ไม่ได้ เนื่องจากไม่เข้าใจถึง
กระบวนการจดัท าและมีภาระ
งานท่ีต้องส่งมาก 

 
 
 
   1. จัดท าแนวทางหรือคู่มือ
การศึกษาส่วนบุคคล (IS) และ
การศึกษากลุม่ (GP) 
 

 
 
 

การควบคุม
ยัง           

ไม่เพียงพอ 
ควรมี

กิจกรรมการ
ควบคุม
เพิ่มเตมิ 

 

 
 
 
   1. ผู้เข้ารับการฝึก อบรม
บางคนยังท ารายงาน
การศึกษาส่วนบุคคล (IS) 
และการศึกษากลุ่ม (GP) 
ไม่ได ้

 
 
 
   1. จัดท าแนวทางหรือ
คู่มือการศึกษาส่วน
บุคคล (IS) และ
การศึกษากลุม่ (GP) 
ให้ละเอียดและง่าย
ยิ่งข้ึน 
   2. จัดช่ัวโมงการให้
ปรึกษาจากวิทยากรเพิ่ม
มากขึ้น 
   3. ปรับหลักสูตรให้
เหลือรายวิชาใดวิชาหนึ่ง 

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

   ด ำเนินกำรพัฒนำนักบริหำรระดับสูง 
กระทรวงศึกษำธกิำร (นบส.ศธ.) 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อให้การด าเนินงานพัฒนานักบริหารระดับสูง 
กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) บรรลุวตัถุประสงค์
ของหลักสูตรและอยา่งมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

 
 
 
   1. จ านวนผู้เข้ารบัการ
พัฒนามาไม่ครบตามที่ก าหนด 
   2. วิทยากรที่เชิญไว้แจ้ง
ยกเลิกหรือเปลีย่นวัน 
   3. ผู้เข้ารับการพัฒนา ไม่
ส าเรจ็การพัฒนาตามหลักสตูร 
   4. ส านักงาน ก.พ. ไม่
รับรองหลักสูตร นบส.ศธ. 
   5. งบประมาณที่ไดร้ับ
จัดสรรไม่เพียงพอ 

 
 
 
   1. หัวหน้าหนว่ยงานต้นสังกัด
พิจารณาคัดเลือกและเห็นชอบ 
จัดส่งรายชื่อเข้ารับการพัฒนา 
   2. จัดกิจกรรมทดแทนหรือ
จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ โดยที่ปรึกษาประจ า 
หลักสตูร 
   3. จัดท าคู่มือให้ศึกษา  
   4. วิทยากรที่ปรึกษาจะ 
ตรวจสอบงาน ให้ค าปรึกษา 
ค าแนะน าตดิตามความคืบหน้า 
เปน็ระยะ 
   5. สร้างความตระหนักให้กับผู้
เข้ารับการพัฒนา 
   6. ควบคุมคุณภาพงานวิชาการ   
กระบวนการพัฒนา .และ
ด าเนินการตามเกณฑ์ที่ก าหนดใน 
หลักสูตร 
   7. ขอรับการสนับสนุน 
งบประมาณจากหน่วยงานต้น
สังกัด ของผู้เข้ารับการพัฒนา 

 
 
 

การควบคุม
ที่มีอยู่ 

ไม่เพียงพอ 

 
 
 
   1. วิทยากรที่เชิญไว้แจ้ง
ยกเลิกหรือเปลีย่นวัน  
   2. คณะท างานบางคน
ขาดความตระหนักในหน้าท่ี 
ความรับผิดชอบและไม ่
พัฒนาตนเอง 

 
 
 
   1. จัดกิจกรรม
ทดแทนหรือจัดกิจกรรม
การแลกเปลี่ยน เรียนรู้  
โดยที่ปรึกษาประจ า
หลักสตูร 
   2. มอบหมายงาน
และตดิตามงานอย่าง
ใกล้ชิด และมีบทลงโทษ
ที่เหมาะสม 

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

   โครงกำรพัฒนำสมรรถนะผู้บรหิำร  ครู และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยควำมร่วมมือกับ
หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ : หลักสูตรกำรพัฒนำ
สมรรถนะผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
วัตถุประสงค์  
   1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร  ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาให้ สอดคลอ้งกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที ่21  
   2. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการพัฒนา
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
 

 
 
 
 
 
   1. ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากร ทางการศึกษาของ
ภาคและจังหวัดอาจได้รบัการ
พิจารณาใหเ้ข้ารับการพัฒนา
ได้ไม่ครบตามจ านวนที่ก าหนด  
เนื่องจากต้นสังกัดต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาเข้า
รับการพัฒนา 
 

 
 
 
 
 
   1. ขอความร่วมมือหน่วยงาน 
ส่งแบบตอบรับการส่งบุคลากร
เข้ารับการพัฒนาให้ทราบ
ล่วงหน้าก่อนก าหนด  
   2. ประสานหน่วยงาน
กลุ่มเป้าหมายเพื่อยืนยันและ
ตรวจสอบจ านวนผู้เข้ารับการ
พัฒนาอีกครั้งก่อนถึงก าหนด 
 

 
 
 
 
 

การควบคุม
ที่ด าเนินการ 
สามารถลด
ความเสีย่ง 
ได้ในระดับ
หนึ่งแต่ยัง  
ไม่เพียงพอ 

 

 
 
 
 
 
   1. กลุ่มเป้าหมายมักจะ
แจ้งปฏิเสธเพื่อเขา้รับการ
พัฒนาตอนใกล้ถึงก าหนด 
 

 
 
 
 
 
   1. วางแผนเตรยีมการ
รองรับขอความร่วมมือ
ให้พิจารณาส่งบุคลากร
แทนหรือบุคลากรที่มี
ความพร้อม 
 

 



 

ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่
กำรประเมินผล 

กำรควบคุมภำยใน 
ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 

ศึกษำธิกำรภำค    
   1. ก าหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนา
ภาคต่างๆใหเ้ชื่อมโยงและสอดคลอ้งกับ        
ทิศทางการพัฒนาประเทศนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้ง    
การพัฒนาด้านอื่นๆ ในพื้นที่รับผิดชอบตาม
ศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแต่
ละพื้นท่ี 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อให้หน่วยงานสามารถก าหนดยุทธศาสตร์
และบทบาทการพัฒนาภาคต่างๆ ให้สอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาประเทศ กระทรวง และ
กลุ่มจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1. บุคลากรยังขาดความรู้
ความเข้าใจในการก าหนด
ยุทธศาสตร์และบทบาท       
การพัฒนาภาคต่างๆ ให้
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศ กระทรวง และกลุ่ม
จังหวัด ซึ่งอาจท าให้การจัดการ
แผนยุทศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาระดับภาคไมเ่ป็นไป 
ในทิศทางที่ก าหนด 
 
   2. โครงสร้าง ภารกิจ บทบาท
หน้าท่ี ของส านักงานศึกษาธิการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1. จัดประชุมสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการก าหนดยุทธศาสตร์
และบทบาทการพัฒนาภาคต่างๆ 
ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศ กระทรวง และกลุ่ม
จังหวัด 
 
 
 
 
 
   2. มีการจัดประชุมสร้างความรู้
ความเข้าใจยุทธศาสตรบ์ทบาท

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1. การควบคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งได้
ระดับหนึ่ง แตย่ัง
ไม่เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
   2. การความคุม
ที่มีอยู่สามารถลด

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1. บุคลากรยังขาด
ความพร้อมในการ
ปรับเปลีย่นกระบวนการ
ท างาน การเขียน
แผนงาน โครงการให้
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาต ิ
 
 
 
 
   2. โครงสร้าง ภารกิจ  
บทบาทหน้าท่ี ของ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1. จัดประชุมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การก าหนดแผนงาน
โครงการใหส้อดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาต ิ
 
 
 
 
 
 
   2. จัดประชุมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ

31 มี.ค.63 
ศึกษาธิการ

ภาค 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่
กำรประเมินผล 

กำรควบคุมภำยใน 
ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 

ภาคมีการเปลีย่นแปลงและยังไม่
แน่นอน 
 
 
   3. องค์กรภายนอกและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องไม่เห็น
ความส าคญั และไมเ่ข้ามามี 
ส่วนร่วมในการก าหนด
ยุทธศาสตร์และบทบาทในการ
พัฒนาภาค 
 
 
   4. ผู้บริหารไม่เห็น
ความส าคญัในการมสี่วนร่วม 
โดยส่งบุคลากรที่ขาดความรู้และ
ประสบการณ์มาแทน 
 
   5. บุคลากรผู้ปฏิบตัิงานมีไม่
เพียงพอต่อปริมาณงานท าให้
ขาดความรอบคอบในระเบยีบ
ข้อบังคับ 

หน้าท่ีให้เช่ือมโยงและสอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาประเทศ 
 
 
   3. มีการมอบหมายบุคลากรที่มี
ศักยภาพและมีความเหมาะสมเพือ่
รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
   4. มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
สร้างองค์ความรู้และทักษะในการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
 
 
   5. จัดท ามาตรการการท างาน
ร่วมกัน 
 

ความเสีย่งได้ใน
ระดับหนึ่งแตย่ังไม่
เพียงพอ 
 
   3. การความคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งได้ใน
ระดับหนึ่งแตย่ังไม่
เพียงพอ    
 
 
 
   4. การความคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งได้ใน
ระดับหนึ่งแตย่ังไม่
เพียงพอ 
   5. การควบคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได ้

ส านักงานศึกษาธิการ
ภาคมีการเปลีย่นแปลง
และยังไม่แน่นอน 
 
   3. องค์กรภายนอก
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องไม่เห็น
ความส าคญั และไมเ่ข้า
มามีส่วนร่วมในการ
ก าหนดยุทธศาสตร์และ
บทบาทในการพัฒนา
ภาค 
   4. ผู้บริหารไม่เห็น
ความส าคญัในการมสี่วน
ร่วม โดยส่งบุคลากรที่
ขาดความรู้และ
ประสบการณ์มาแทน 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ บทบาทหน้าท่ี
ให้เช่ือมโยงและสอดคล้อง
กับทิศทาง การพัฒนา
ประเทศต่อไป 
   3. สื่อสารสรา้งความ
เข้าใจให้องค์กรและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้เกิด
ความตระหนักและเห็น
ประโยชน์ท่ีจะไดร้ับจาก 
การเข้ามาก าหนดและ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์
 
   4. มีการพัฒนาบุคลากร
เพื่อสร้างองค์ความรู้และ
ทักษะในการปฏิบัติงานใน
หน้าท่ี 
 
 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่
กำรประเมินผล 

กำรควบคุมภำยใน 
ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 

     6. การประสานงานกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีอุปสรรค 
 
 
 
 
  7. ความรู้ความเข้าใจของ
บุคลากรและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการด าเนินงานตาม
บทบาทหน้าท่ี 
 
 
 
 
   8. มีภารกิจใหม่ที่บุคลากรยัง
ขาดความรูค้วามเข้าใจในการ
ด าเนินงานตามภารกจิ 
 
 
 
 
    

   6. มีการจัดประชุมหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
   7. การประชุมชี้แจงเพ่ือสร้าง
การรับรู้แก่บคุลากรและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
   8. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 

   6. มีระบบการ
คุมคุมภายใน
เพียงพอและ
ด าเนินการอยา่ง
ต่อเนื่อง 
 
   7. การความคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งได้ใน
ระดับหนึ่งแตย่ังไม่
เพียงพอ 
 
 
 
   8. การความคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งได้ใน
ระดับหนึ่งแตย่ังไม่
เพียงพอ 
 

 
 
 
 
 
 
   7. บุคลากรขาด
ประสบการณ์และ
สมรรถนะของบุคลากร
ส านักงาน 
 
 
 
  
   8. โครงสร้างภารกิจ 
บทบาทหน้าท่ีของ
ส านักงานศึกษาธิการ
ภาค มีการเปลีย่นแปลง
ยังไม่แน่นอน 
 

 
 
 
 
 
 
   7. มีการอบรมเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะการ
ด าเนินงานของบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
   8. แจ้งเวียนคู่มือ
ระเบียบ/กฎหมาย/       
ข้อปฏิบัติให้บุคลากร
รับทราบและถือปฏิบตั ิ

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่
กำรประเมินผล 

กำรควบคุมภำยใน 
ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 

    9. หน่วยงานทางการศึกษา
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องไม่มี
ระบบการจัดเก็บข้อมลูและ
รายงานผลข้อมูลทีม่ีรูปแบบและ
มาตรฐานเดียวกัน 

   9. ประชุมช้ีแจงการด าเนินการ
บริหารจดัเก็บข้อมลูทางการศึกษา
ของหน่วยงานทางการศึกษาและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวของในพื้นที่ 

   9. การความคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งได้ใน
ระดับหนึ่งแตย่ังไม่
เพียงพอ 
 

   9. หน่วยงานทางการ
ศึกษาและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องยังขาด
บุคลากรทีร่ับผดิชอบ
การด าเนินการด้าน
ข้อมูลโดยตรง 

   9. ก าหนดกรอบ
โครงสร้างข้อมูลและ
เครื่องมือในการจัดเก็บ
ข้อมูลที่มีความชัดเจนและ
น าไปใช้ได้จริง 

 

   2. สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบเกีย่วกับงานด้านวิชาการ การวิจัย 
และพัฒนา 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อให้มีงานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนา เพื่อ
ใช้ในการพัฒนาการศึกษา 

 
 
 
 
   1. บุคลากรยังขาดความรู้
ความเข้าใจในงานด้านวิจัยและ
พัฒนา 
 
 
 
   2. หน่วยงานทางการศึกษาใน
พื้นที่บางหน่วยงานไม่ค่อยให้
ความส าคญัและให้ความร่วมมือ
ในการพัฒนางานด้านการวิจัย
และพัฒนา รวมถึงการบรูณา
การในระดบัพ้ืนท่ี 

 
 
 
 
   1. จัดประชุมสร้างความรู้ความ
เข้าใจในงานด้านวิจัยและพัฒนา 
 
 
 
 
   2. มีการตดิต่อประสานงานเพื่อ
ขอให้เกิดความร่วมมือระหว่าง
ส านักงานศึกษาธิการภาคและ
หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดบั 
ในพื้นที่รับผิดชอบ 
 

 
 
 
 
   1. การความคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งได้ใน
ระดับหนึ่งแตย่ังไม่
เพียงพอ 
 
   2. การควบคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได ้

 
 
 
 
   1. บุคลากรยังขาด
ความรู้ความเข้าใจใน
งานด้านวิจัยและพัฒนา 

 
 
 
 
   1. จัดประชุมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในงาน
ด้านวิจัยและพัฒนา 

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่
กำรประเมินผล 

กำรควบคุมภำยใน 
ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 

    3. ส านักงานศึกษาธิการภาค
ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ในการสนับสนุนงานด้านการ
วิจัย 
   4. การด าเนินงานอาจไม่
เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 
 
 
 
 
   5. งบประมาณที่น ามาจดัสรร
ไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจาก
งบประมาณไม่เพียงพอ 
 
 
   6. ความไม่ชัดเจนในการ
ประสานข้อมูลระหว่าง
ส านักงานศึกษาธิการภาคกับ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 

   3. ใช้งบประมาณส าหรับการ
บริหารส านักงานมาสนับสนุนงาน
ด้านการวิจัย 
 
   4. มีการจัดท าแผนการ
ด าเนินงานล่วงหน้าและแจ้ง
ประสานก าหนดการการให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ
ล่วงหน้า ด้วยระยะเวลาที่
เหมาะสมเพียงพอต่อการ
เตรียมการ 
   5. มีการตดิตามประเมินผลการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
   6. รับข่าวสารจากฝ่ายบริหาร 
เช่นการออกประกาศ/ค าสั่ง        
/หนังสือเวียน และการจัดประชุม
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

   3. การควบคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได ้
   4. การความคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งได้ใน
ระดับหนึ่งแตย่ังไม่
เพียงพอ 
 
 
   5. การความคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งได้ใน
ระดับหนึ่งแตย่ังไม่
เพียงพอ 
   6. มีระบบการ
ควบคุมภายใน
เพียงพอและ
ด าเนินการอยา่ง
ต่อเนื่อง 

 
 
 
 
   4. ภารกิจของกลุ่ม
พัฒนาการศึกษามีมาก 
ในขณะที่บุคลากรมี
จ านวนจ ากัด ท าให้การ
ด าเนินงานไม่เป็นไปตาม
กรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 
   5. งบประมาณจ ากัด
ท าให้ไม่สามารถจดัหา
กลุ่มเป้าหมายไดต้าม
ก าหนด 
 

 
 
 
 
   4. จัดท าแผนการ
ด าเนินงานล่วงหน้าและแจ้ง
ประสานก าหนดการ       
ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ทราบล่วงหน้า 
 
 
   5. บูรณาการการใช้
งบประมาณร่วมกัน 

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่
กำรประเมินผล 

กำรควบคุมภำยใน 
ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 

    7. หน่วยงานสนับสนุนงาน
ด้านวิชาการแต่ยังมไิด้
ด าเนินการในส่วนของงานวิจัย
และพัฒนา 
 
 
 
 
   8. การให้ความร่วมมือของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
และหน่วยงานทางการศึกษาใน
การพัฒนางานด้านวิชาการ  
การวิจัยและพัฒนารวมถึง
การบูรณาการในระดับพื้นท่ียัง
ไม่เพียงพอ 
 
   9. มีการปรับเปลี่ยนต าแหน่ง
และการโอนย้ายบุคลากรท าให้
การพัฒนาวิชาการไม่ต่อเนื่อง 

   7. มีการด าเนินการจดัท าวิจัย 
เรื่องการพัฒนารูปแบบการตดิตาม
และประเมินผลแบบมสี่วนร่วมให้
มีประสิทธิภาพตาม             
หลักธรรมาภิบาลและสอดคล้อง
กับทิศทางการปฏิรูปการศึกษา
ของประเทศไทยในยุค 4.0 
 
   8. จัดท าโครงการ กิจกรรมที่
สอดคล้องกับนโยบายและความ
ต้องการของหน่วยงานสถานศึกษา
ในพื้นที่รับผิดชอบ 
 
 
 
 
   9. ส่งเสรมิ สนับสนุน บุคลากร
ให้ได้รับการอบรมพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

   7. มีการ
เผยแพร่งานวิจยั
เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 
 
   8. การความคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งได้ใน
ระดับหนึ่งแตย่ังไม่
เพียงพอ 
 
 
 
   9. การความคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งได้ใน
ระดับหนึ่งแตย่ังไม่
เพียงพอ 
 
 

   7. หน่วยงาน
สนับสนุนงานด้าน
วิชาการแต่ยังมิได้
ด าเนินการในส่วนของ
งานวิจัยและพัฒนา 
 
 
 
   8. การประสานงาน
ระหว่างส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดและ
ศึกษาธิการภาคยังมี
ความคลาดเคลื่อน 
 
 
 
   9. บุคลากรขาด
ทักษะและความ
เชี่ยวชาญด้านวิชาการ
งานวิจัย 

   7. มีโครงการรองรับเพื่อ
การจัดท างานด้านวิจยั 
 
 
 
 
 
 
   8. มีการตดิต่อ
ประสานงานเพื่อขอให้เกิด
ความร่วมมือระหว่าง
ศึกษาธิการภาคและ
หน่วยงานทางการศึกษา  
ทุกระดับทุกพ้ืนท่ี 
 
 
   9. พัฒนาบุคลากรในงาน
ด้านวิชาการและงานวิจัย 

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่
กำรประเมินผล 

กำรควบคุมภำยใน 
ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 

   3. ก ากับดูแล ตดิตามและประเมินผล      
การด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ในพื้นที่รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อให้การประเมินผลการด าเนนิงานของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตามค ารับรอง    
การปฏิบัตริาชการเป็นไปได้อย่างถูกต้อง 

 
 
 
 
   1. ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดยังขาดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับค ารับรองและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
   2. ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดบางจังหวัดในพื้นที่
รับผิดชอบ ยังมีความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนตามค ารับรอง   
การปฏิบัตริาชการประจ าปี  
บางตัวช้ีวัด 
 
 

 
 
 
 
   1. ประชุมช้ีแจง ทบทวน    
การจัดท าค ารับรองและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
   2. ประชุมช้ีแจง ทบทวน การ
จัดท าค ารับรองการปฏิบตัิราชการ
ประจ าป ี
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   1. การความคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งได้ใน
ระดับหนึ่งแตย่ังไม่
เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
   2. การควบคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได ้
 
 
 
 

 
 
 
 
   1. ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดยัง
ขาดความรูค้วามเข้าใจ
เกี่ยวกับค ารับรองและ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   1. ประชุมช้ีแจงทบทวน
การจัดท าค ารับรองและ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการและมีการลงพื้นที่
ติดตาม/ช้ีแจง            
การด าเนินงานตามค า
รับรองการปฏบิัติราชการ
ของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดในพ้ืนท่ีที่รับผิดชอบ
อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่
กำรประเมินผล 

กำรควบคุมภำยใน 
ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 

   3. การรายงานผล          
การปฏิบัติงานตามค ารับรอง  
การปฏิบัตริาชการของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดไม่เป็นไปตาม
ปฏิทินการปฏิบตัิงาน 
 
 
 
   4. งบประมาณไมเ่พียงพอต่อ
การก ากับ ติดตามผล         
การด าเนินงานของส านักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัดและพื้นท่ี
รับผิดชอบ 
 
   5. บุคลากรไม่เพียงพอส่งผล
ให้การก ากับ ติดตามผล      
การด าเนินงานของศึกษาธิการ
จังหวัดล่าช้า เนื่องจากบุคลากร
ที่มีอยู่มีภาระงานค่อนข้างมาก 
 
 
 
 

   3. มีการซักซ้อมความเข้าใจใน
ตัวช้ีวัดการรายงานผล           
การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
   4. จัดท าแผนการด าเนินงาน 
เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปตี่อศึกษาธิการภาคและ
ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 
 
   5. แต่งตั้งคณะท างานในการ
ตรวจราชการบูรณาการท างาน
ร่วมกับกลุม่อื่นๆและอาจมี     
การสรรหาอัตราจ้างช่ัวคราว     
มาช่วยปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

   3. มีการ
รายงานการ
รับรองในรอบ 9-
12 เดือนเป็นไป
ตามปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
   4. การความคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งได้ใน
ระดับหนึ่งแตย่ังไม่
เพียงพอ 
 
   5. การความคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งได้ใน
ระดับหนึ่งแตย่ังไม่
เพียงพอ 
 
 
 
 

   3. ผู้รับผดิชอบ
ตัวช้ีวัดขาดความรู้ความ
เข้าใจในการรายงานผล
การปฏิบัติงานตามค า
รับรองการปฏบิัติ
ราชการของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 
 
    4. งบประมาณไม่
เพียงพอ 
 
 
 
 
   5. บุคลากรไม่
เพียงพอต่องาน 
 
 
 
 
 
 
 

   3. มีการจัดโครงการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามค ารับรองการปฏิบัต ิ
ราชการของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดประจ าปี
งบประมาณ 2562 
 
 
   4. บูรณาการการใช้
งบประมาณร่วมกัน 
 
 
 
 
   5. มีการบูรณาการ
บุคลากรภายในส านักงาน
ศึกษาธิการภาคเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานส าเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่
กำรประเมินผล 

กำรควบคุมภำยใน 
ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 

   6. การรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามค ารับรอง     
การปฏิบัตริาชการของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดยังไม่ถูกต้อง
ตามเกณฑ์ประเมิน 

   6. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการ
ด าเนินงานตามค ารับรอง และการ
รายงานผลตามปฏิทินปฏิบตัิงาน 

   6. การความคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งได้ใน
ระดับหนึ่งแตย่ังไม่
เพียงพอ 
 
 

   6. การรายงานผล
การปฏิบัติงานตามค า
รับรองการปฏบิัติ
ราชการของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดยังไม่
ถูกต้องตามเกณฑ์
ประเมิน เนื่องจาก
ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเป็นหน่วยงานที่
จัดตั้งขึ้นใหม่และ
บุคลากรมาจากหลาย
หน่วยงาน 
 
 

   6. จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน พัฒนาทักษะ 
บุคลากรใหม้ีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติ 
ราชการตามค ารับรอง
ปฏิบัติราชการ 

 



 

ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่
กำรประเมินผล 

กำรควบคุมภำยใน 
ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 

ศึกษำธิกำรจังหวัด 
   ปฏิบัติภารกิจตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง        
การปฏิรปูการศึกษาในภมูิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 1 เมษายน 2560 
และประกาศส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส านักงาน
ศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
มีภารกิจและความรับผิดชอบดังน้ี 
   1. รับผิดชอบงำนธุรกำรของ กศจ. อกศจ. 
คณะอนุกรรมกำรบริหำรรำชกำรเชิง
ยุทธศำสตร์ และอนุกรรมกำรเกี่ยวกับกำร
พัฒนำกำรศึกษำ คณะอนุกรรมกำรและ
คณะท ำงำน 
วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อจัดประชุม กศจ.และจัดท าระเบียบ
วาระการประชุม จดัท าข้อมูลรายละเอียด
ประกอบการประชุมให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่ กคศ.ก าหนดและกฎหมาย
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
   2. เพื่อจัดท ารายงานการประชมุ แจ้งผลมติ
ประชุม ให้หน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1. ขาดบุคลากรที่ด ารง
ต าแหน่งสายงานตรงตามกรอบ
อัตราก าลัง ในการปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน การบญัชีและการ
พัสดุ ซึง่เป็นงานส่วนหนึ่งของ
กลุ่มอ านวยการและโครงสร้าง
ของกรอบอัตราก าลัง           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1. จัดท าค าสั่งมอบหมาย
ภารกิจในแตล่ะงานเพื่อควบคมุ   
มิให้มีการปฏิบัติงานท่ีซ้ าซ้อนและ
เกิดความเสี่ยงให้มีความชัดเจน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1.การควบคุมที่
มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งได้
ระดับหนึ่ง แตย่ัง
ไม่เพียงพอ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1. ในปัจจุบันกลุ่ม
อ านวยการยังมีบุคลากร
ไม่ครบตามกรอบ
อัตราก าลัง ดังนั้นในการ
ปฏิบัติงานจึงยังไม่
สามารถแบ่งภารงานให้
ขาดออกจากกันได้อย่าง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1. ก าหนดแผนการ
ปฏิบัติงาน จัดท าปฏิทิน  
การด าเนินงาน และ
แนวทางการด าเนินงานใน
แต่ละภารกิจตามขอบข่าย
ของแต่ละงาน 
 

31 มี.ค.63 
ศึกษาธิการ

จังหวัด 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐ
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หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่
กำรประเมินผล 

กำรควบคุมภำยใน 
ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 

ได้รับทราบมติ กศจ. 
 

ยังขาดแคลนบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
   2. การจัดท าข้อมลู
รายละเอียดประกอบการประชุม
ของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาไม่ครบถ้วน ส่งผลต่อ
การพิจารณาวาระการประชุม 
 
 
 
 
   3. การขาดแคลนบุคลากร  
ในหน่วยงาน เนื่องจากบุคลากร
ไม่ครบตามกรอบอัตราก าลัง  
ท าให้ต้องมีการบูรณาการใน 
การปฏิบัติงาน ซึ่งผู้ที่ไดร้ับ 
มอบหมายไม่มีความรู้       
ความช านาญในการปฏิบัติอาจ

 
 
 
 
 
 
 
   2. การจัดประชุมช้ีแจงเกี่ยวกับ
การจัดท ารายละเอียด
ประกอบการประชุม กศจ. ให้กับ
เจ้าหน้าท่ีของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาและมีคู่มือการจัดท า
ระเบียบวาระการประชุม       
การจัดท าข้อมลูรายละเอียด
ประกอบการประชุมที่ชัดเจน 
 
   3. ให้ความรู้โดยศึกษาจากคูม่ือ 
ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง มีการ
สอนงานโดยผู้ที่มีความรู้มากกว่า 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   2. การควบคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งได้
ระดับหนึ่ง แตย่ัง
ไม่เพียงพอ 
 
 
 
 
   3. การควบคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได ้
 
 
 

ชัดเจน บางภารกิจคน
ปฏิบัติงานยังเป็นคนคน
เดียวกัน เพียงแต่
ปฏิบัติงานคนละบทบาท
จึงท าให้ยังคงมีความ
เสี่ยงในการปฏิบัติงาน 
 
   2. การจัดท าข้อมลู 
รายละเอียด
ประกอบการประชุมของ
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาไม่ครบถ้วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   2. จัดประชุมกลั่นกรอง
จัดท าข้อมูลก่อนเข้าคณะ 
อกศจ. เพื่อตรวจสอบข้อมูล
และจัดท ารายละเอยีด
ประกอบการประชุมของ
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน 
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ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 
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ที่
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ผิดพลาดได ้
 
   4. การขาดแคลนบุคลากรใน
การท างานของทุกกลุ่มงาน เมื่อ
เทียบกับปริมาณงาน ภาระงาน
ของแต่ละกลุม่งานแล้วถือว่าไม่
เหมาะสม 
 
   5. บุคลากรทีไ่ด้รับมอบหมาย
การปฏิบัตหิน้าท่ีงาน กศจ. เป็น
กลุ่มอ านวยการ ซึ่งวาระการ
ประชุมส่วนใหญ่เป็นเรื่อง
เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย 
ข้อบังคบั เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล ท าให้บุคลากร
ผู้จัดท ารายงานไม่มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย 
ข้อบังคับในการบริหารงาน
บุคคลส่งผลให้การปฏิบตัิหน้าที่
ไม่ตรงกับความรูค้วามสามารถ 
อาจส่งผลเสยีหายได้ในอนาคต 
 
 

 
 
   4. การจัดท าโครงการจ้างเหมา
บริการลูกจ้าง เพื่อมาท างานใน
กลุ่มงานท่ีขาดแคลน 
 
 
 
   5. จัดท าแฟ้มระเบียบ 
กฎหมาย หนังสือสั่งการ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบตัิ 
ประกาศ ค าสั่ง ความรับผิดชอบ
และภารกิจของ กศจ. ท่ีเกี่ยวข้อง
ไว้ให้ครบถ้วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   4. การควบคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งได้
ระดับหนึ่ง แตย่ัง
ไม่เพียงพอ 
 
   5. การควบคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งได้
ระดับหนึ่ง แตย่ัง
ไม่เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   4. บุคลากรมีการ
ลาออกหรือเปลี่ยน
ต าแหน่ง 
 
 
 
   5. บุคลากรทีไ่ด้รับ
มอบหมายการปฏิบตัิ
หน้าท่ีงาน กศจ. เป็น
กลุ่มอ านวยการ ซึ่งวาระ
การประชุมส่วนใหญเ่ป็น
เรื่องเกี่ยวกับระเบียบ 
กฎหมาย ข้อบังคับ 
เกี่ยวกับการบรหิารงาน
บุคคล ท าให้บุคลากร
ผู้จัดท ารายงานไม่มี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบ 
กฎหมาย ข้อบังคับใน
การบริหารงานบุคคล
ส่งผลให้การปฏิบตัิ

 
 
   4. มีการประกาศรับ
สมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมา
บริการเพื่อแกไ้ขปัญหาขาด
แคลนบุคลากรในส านักงาน 
 
 
   5. ประสานเรื่องที่ส าคญั
หรือเรื่องเกี่ยวกับระเบยีบ 
กฎหมาย ข้อบังคับ 
เกี่ยวกับการบรหิารงาน
บุคคล กับเจ้าหน้าท่ีเจ้าของ
เรื่องโดยตรงในการจดัท า
วาระการประชุมและ
ระเบียบวาระการประชุมใน
แต่ละครั้ง 
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ที่
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   6. การจัดท าเอกสารรูปเล่ม
รายงานการประชุมไม่ถูกต้อง/
ผิดพลาด 
 
 
   7. ภารกิจเร่งด่วน กระช้ันชิด
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท่ีต้อง
ขอมติ กศจ. ท่ีก าหนดระยะเวลา
ตามปฏิทินของหน่วยงาน     
ต้นสังกัดที่ต้องเสนอขออนุมัต ิ
 
 
   8. สพป. และ สพม. ส่งข้อมูล
และรายละเอียดไม่ทันภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ส่งผลต่อ
การจัดท าระเบียบวาระ       
การประชุมอาจท าให้ล่าช้า 
 
 

 
 
 
 
   6. ตรวจสอบอย่างละเอียด
รอบคอบรัดกมุมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
   7. การประชุมร่วมกันระหว่าง
หน่วยงาน สร้างข้อตกลงและ
ความเข้าใจให้ตรงกัน มีการ
ก าหนดปฏิทินการประชุมระหว่าง 
อกศจ. และ กศจ. ให้ด าเนินการ
อย่างเป็นระบบ 
 
   8. จัดประชุมชี้แจงการจัดท า
รายละเอียดประกอบการประชุม 
กศจ. ให้กับเจ้าหน้าที่ สพป.และ 
สพม. 
 
 
 

 
 
 
 
   6. การควบคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได ้
 
   7. การควบคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได ้
 
 
 
   8. การควบคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งได้
ระดับหนึ่ง แตย่ัง
ไม่เพียงพอ 
 
 

หน้าท่ีไม่ตรงกับความรู้
ความสามารถ อาจส่งผล
เสียหายได้ในอนาคต 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   8. การจัดท าข้อมลู
และรายละเอียด
ประกอบการประชุมยัง
ไม่ครบถ้วน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   8. ก าหนดให้ สพป.และ 
สพม. ส่งข้อมูลและ
รายละเอียดล่วงหน้าอย่าง
น้อย 5 วัน เพื่อผู้รับผิดชอบ
จะไดต้รวจสอบ 
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   9. ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ไมไ่ด้จดัส่งระเบียบ
วาระตามปฏิทินก าหนด และ
จ านวนองค์คณะที่เข้าประชุมไม่
ครบองค์ประชุม 
 
 
   10. การจดัประชุม กศจ.ไม่
เป็นไปตามปฏิทินที่ก าหนด และ
การจัดส่งหนังสือถึงกรรมการ
และระเบียบวาระการประชุม 
กศจ.ไมเ่ป็นไปตามก าหนด  
 
 
   

   9. ก าชับ/สร้างความเข้าใจให้
ส่งวาระตามปฏิทินก าหนด และ
จัดท าหนังสือราชการเชิญ
ผู้เกี่ยวข้องประชุมการจัดท า
ระเบียบวาระก่อนด าเนินการ
ประชุมจริง 
 
   10. การก าหนดระยะเวลาให้
กลุ่มที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการ อกศจ. 
ส่งระเบยีบวาระการประชุมให้ทัน
ก าหนดในการจดัท าระเบียบวาระ
การประชุม 

   9. การควบคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งได้
ระดับหนึ่ง แตย่ัง
ไม่เพียงพอ 
 
 
   10. การ
ควบคุมที่มีอยู่
สามารถลดความ
เสี่ยงได้ระดับหนึ่ง 
แต่ยังไมเ่พียงพอ 
 
 
 
 

   9. ยังมีส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ไมไ่ด้
จัดส่งระเบียบวาระตาม
ปฏิทินก าหนด 
 
 
 
   10. การจดัประชุม 
กศจ.ไมเ่ป็นไปตาม
ปฏิทินท่ีก าหนด และ
การจัดส่งหนังสือถึง
กรรมการและระเบียบ
วาระการประชุม กศจ.
ไม่เป็นไปตามก าหนด 
 
 
 
 
 
 

   9. มีการประชุมก าชับ/
สร้างความเข้าใจให้ส่งวาระ
ตามปฏิทินก าหนด และ
ประสานภายในองค์คณะ
บุคคล 
 
 
   10. แจ้งกลุ่มงานท่ีได้รับ
นโยบาย/เรื่อง/โครงการ    
ที่ก าหนดให้น าเสนอ กศจ. 
วางแผนการน าเสนอวาระ
การประชุมใหเ้ป็นไปตาม
ปฏิทินการจัดประชุม กศจ. 
ที่ก าหนดไว ้
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หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่
กำรประเมินผล 

กำรควบคุมภำยใน 
ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 

   2. จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำและ
แผนปฏิบัติกำร 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพส าหรับใช้เป็นกรอบทิศทาง       
ในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   1. การประสานงานข้อมูลไม่
ถูกต้อง/ครบถ้วน และไมไ่ดร้ับ
ความร่วมมือเท่าท่ีควรจาก
หน่วยงานทางการศึกษาท่ี
เกี่ยวข้อง 
 
 
   2. การด าเนินงานดา้นการ
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษายังไม่
บรรลเุป้าหมายตามวัตถุประสงค ์
 
 
 
 
   3. โครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการ การจดัท าแผนของ    
แต่ละหน่วยงานจะมตี้นสังกัด   
มีผู้บังคับบัญชาโดยตรงไม่
สามารถสนับสนุนงบประมาณ 
ให้ส่วนราชการต่างๆได ้

 
 
 
   1. ผู้บริหาร ก ากับ ดูแล 
หน่วยงาน แสดงให้เห็นถึงความ
เป็นอิสระจากฝา่ยบริหารและมี
หน้าท่ีก ากับดูแลให้มีการพัฒนา
หรือปรับปรุงการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาและแผนปฏิบัติการ 
 
   2. ปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์
ชาติ ยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์
จังหวัด และนโยบายผู้บริหารทุก
ระดับ 
 
 
   3. วิเคราะห์นโยบายทีเ่กี่ยวข้อง
และจัดประชุมระดมความคดิเห็น 
ปรับปรุงแผน น าเสนอ กศจ. 
 
 
 

 
 
 
   1. การควบคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งได้
ระดับหนึ่ง แตย่ัง
ไม่เพียงพอ 
 
 
   2. การควบคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งได้
ระดับหนึ่ง แตย่ัง
ไม่เพียงพอ 
 
 
   3. การควบคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งได้
ระดับหนึ่ง แตย่ัง
ไม่เพียงพอ 
 

 
 
 
   1. งบประมาณที่
ได้รับไมเ่พียงพอ 
 
 
 
 
 
   2. มีการปรับเปลี่ยน
นโยบายและการ
ขับเคลื่อนนโยบายสู่การ
ปฏิบัติยังไม่บรรลตุาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว ้
 
 
   3. การสรุป
ด าเนินงานอาจจะล่าช้า
เนื่องจากการติดตาม
แผนการด าเนินงานแต่
ละต้นสังกัดยังส่งข้อมลู
ไม่ครบถ้วน จึงท าให้ผล

 
 
 
   1. ของบประมาณ
สนับสนุนเพิม่เตมิจาก
หน่วยงาน 
 
 
 
 
   2. วางแผนการ
ปฏิบัติงาน/ก าหนด
ระยะเวลาปฏิบัติงานให้
ชัดเจนและติดตามความ
เคลื่อนไหว การปรับเปลีย่น
นโยบายอย่างต่อเนื่อง 
 
   3. การติดต่อผู้รับผิดชอบ
โดยตรงของแต่ละหน่วยงาน 
โดยการขอเบอร์มือถือ
ส่วนตัวเพื่อตดิต่องานไดไ้ว
ขึ้นไม่ล่าช้า 
 

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่
กำรประเมินผล 

กำรควบคุมภำยใน 
ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 

 
 
 
   4. กระบวนการด าเนินงานขอ
ความเห็นชอบจาก กศจ. และ 
อกศจ. มีความลา่ช้า 
 
 
 
 
   5. ไม่ได้รับงบประมาณในการ
ด าเนินโครงการกิจกรรมได้อย่าง
ครบถ้วน 
 
 
 
   6. การให้ความร่วมมือใน
การบูรณาการจากหน่วยงานที่
จัดการศึกษาภายในจังหวัดน้อย 
 
 
 
 

 
 
 
   4. ประชุมคณะท างาน/ผู้ที่
เกี่ยวข้องจัดท าคู่มือในการ
ปฏิบัติงาน และวางแผนการ
ด าเนินงาน ระยะเวลา ข้ันตอน  
ในการปฏิบัติงานให้ชัดเจน 
 
 
   5. ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากแหล่งงบประมาณ
อื่นๆ เช่น ศบป. จชต. 
 
 
 
   6. สร้างเครือข่ายการจดั
การศึกษาจังหวัด มีคณะท างาน
ครอบคลมุในทุกหน่วยงาน 
 
 
 
 

 
 
 
   4. การควบคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งได้
ระดับหนึ่ง แตย่ัง
ไม่เพียงพอ 
 
 
   5. การควบคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งได้
ระดับหนึ่ง แตย่ัง
ไม่เพียงพอ 
 
   6. การควบคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งได้
ระดับหนึ่ง แตย่ัง
ไม่เพียงพอ 
 
 

การด าเนินงานไม่เป็น
ตามแผนการด าเนินงาน 
 
   4. การขับเคลื่อน
โครงสร้างยังมีปัญหา
และอุปสรรคในบาง
รายการ 
 
 
 
   5. ยังคงไม่ไดร้ับ
งบประมาณในการ
ด าเนินโครงการกิจกรรม
ได้อย่างครบถ้วน 
 
 
   6. ขาดความเข้มแข็ง
ในการท างานของ
เครือข่ายการจัด
การศึกษาจังหวัด  
 
 
 

 
 
 
   4. ประชุมคณะท างาน/ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องจัดท าคู่มือใน
การปฏิบัติงาน และ
วางแผนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา ข้ันตอนในการ
ปฏิบัติงานให้ชัดเจน 
 
   5. ขอรับการสนับสนุน
จากหน่วยงานต้นสังกัดของ
แต่ละหน่วยงานทาง
การศึกษา 
 
 
   6. เสรมิสร้างความ
เข้มแข็งของเครือข่ายใน
ความร่วมมือ และบรูณา
การร่วมกัน 
 
 
 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่
กำรประเมินผล 

กำรควบคุมภำยใน 
ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 

   7. การด าเนินงานจดัท า
แผนพัฒนาการศึกษา ไม่เป็นไป
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 
 
 
 
   8. หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนไม่ตระหนักถึง
ความส าคญัในการจดัท าแผน
บูรณาการระดับจังหวัด ส่งผลให้
แผนดังกล่าวไม่เกดิ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ใน
การจัดการศึกษาของจังหวัด
เท่าที่ควร 
 
   9. บุคลากรมีไมเ่พียงพอใน
การปฏิบัติงาน เนื่องจากภาระ
งานมีจ านวนมาก 
 
 
 
 

   7. จัดท าปฏิทินการจดัท าแผน 
รวมรวมระดมความคิดเห็นของ
หน่วยงาน/ผูเ้กี่ยวข้อง เพื่อให้การ
จัดการศึกษาของจังหวัดมคีวาม
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศ 
 
   8. ศึกษาผลการด าเนินงานหรือ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
การศึกษาในภาพรวมเพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการก าหนดนโยบาย
และแผนการศึกษาของจังหวัด 
 
 
 
 
   9. จ้างบุคลากรมาช่วยในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 

   7. การควบคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งได้
ระดับหนึ่ง แตย่ัง
ไม่เพียงพอ 
 
 
   8. การควบคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งได้
ระดับหนึ่ง แตย่ัง
ไม่เพียงพอ 
 
 
 
 
   9. การควบคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งได้
ระดับหนึ่ง แตย่ัง
ไม่เพียงพอ 
 
 

   7. ความไมส่มบรูณ์
ของการรายงานผลการ
ด าเนินงานกิจกรรม /
โครงการภายใน
หน่วยงาน 
 
 
   8. ผู้รับผดิชอบงาน
ต้องได้รับการพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
   9. บุคลากรที่จ้างขาด
ความรู้ ความเข้าใจและ
ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 

   7. จัดประชุมช้ีแจง     
ท าความเข้าใจให้กับ
บุคลากรและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
 
 
 
   8. การก ากับ ดูแล 
ส่งเสริม สนับสนุน บุคลากร
ในการพัฒนาตนเอง 
 
 
 
 
 
 
   9. มีการสอนงานจาก
ผู้เชี่ยวชาญ ส่งบุคลากรไป
อบรมและพัฒนา 
 
 
 
 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่
กำรประเมินผล 

กำรควบคุมภำยใน 
ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 

   10. หน่วยงานไม่มีการน า
แผนการปฏิบัติงานไปใช้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
   11. บุคลากรขาดความรู้
ความเข้าใจในการจดัท าแผนฯ 
 
 
 
 
   12. ขาดความร่วมมือของ
หน่วยงานการศึกษาในจังหวัดที่
มีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาและ
แผนปฏิบัติงาน 
 

   10. มีการก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ในการน าแผนไปสู่การปฏิบตั ิ
 
 
 
   11. แต่งตั้งคณะกรรมการจัด
เตรียมการประชุมจดัท า
แผนปฏิบัตริาชการเพื่อก าหนด
กรอบ เค้าโครง แนวทางจัดท า
(ร่าง) แผนปฏิบัตริาชการ 
 
   12. จัดท าเครือข่ายความ
ร่วมมือในการประสานงาน/
ภารกิจในการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ภายใต้เครือข่ายประชาคม
การศึกษา 
 
 

   10. การ
ควบคุมที่มีอยู่
สามารถลดความ
เสี่ยงได้ระดับหนึ่ง 
แต่ยังไมเ่พียงพอ 
 
   11. การ
ควบคุมที่มีอยู่
สามารถลดความ
เสี่ยงได้ระดับหนึ่ง 
แต่ยังไมเ่พียงพอ 
 
   12. การ
ควบคุมที่มีอยู่
สามารถลดความ
เสี่ยงได้ระดับหนึ่ง 
แต่ยังไมเ่พียงพอ 
 
 
 

   10. หน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้องให้ความส าคญั
กับแผนพัฒนาการศึกษา
น้อยกว่านโยบายของ
หน่วยต้นสังกัด 
 
   11. บุคลากรยังไม่ได้
รับการพัฒนาหรือเข้า
ร่วมการประชุม/ร่วม
จัดท าแผนกับหน่วยงาน
ต่างๆ 
 
   12. ความร่วมมือของ
หน่วยงานการศึกษาใน
จังหวัดน้อย 
 
 

   10. จัดการประชุมเพื่อ
พิจารณาทบทวน
แผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัด โดยมสี่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน 
 
   11. หน่วยงานต้นสังกัด
ควรจัดอบรมบุคลากรไปเข้า
อบรมเกี่ยวกับการจัดท า
แผนปฏิบัตริาชการในพ้ืนท่ี
ชายแดน 
 
   12. มีการประชุมสร้าง
การรับรู้ และการติดตาม
การด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่
กำรประเมินผล 

กำรควบคุมภำยใน 
ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 

   3. สั่งกำร ก ำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตำม และ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรหรือ
หน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัด
กระทรวงศึกษำธกิำรให้เป็นไปตำมนโยบำยของ
กระทรวงศึกษำธกิำร 
วัตถุประสงค์ 
   1. เพิ่มประสิทธิภาพและประสทิธิผลของการ
สนับสนุนการตรวจราชการ การตดิตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
   2. การรายงานผลการตรวจการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการจดัการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ มรีะบบและมีประสิทธิภาพ 
   3. ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามแนวทางในการ
ด าเนินงานของการสนับสนุนการตรวจราชการ
ระดับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและหน่วยงาน
การศึกษาท่ีเป็นผูร้ับการตรวจ 
 

 
 
 
 
 
 
   1. การประสานงานมีปญัหา 
อุปสรรค เนื่องจากหน่วยงาน
ทางการศึกษาไม่ใช่หน่วยงานใน
ก ากับ 
 
 
   2. ขาดความร่วมมือในการให้
ข้อมูลการด าเนินงานตาม
นโยบายที่เป็นข้อมลูที่ถูกต้อง
และเป็นปจัจุบัน 
 
 
 
   3. ระยะเวลาน้อยและขาด
ความต่อเนื่องของการติดตาม
ประเมินผล 
 

 
 
 
 
 
 
   1. ประชุมช้ีแจงการด าเนินงาน
สร้างความรู้ความเข้าใจและความ
ตระหนัก 
 
 
 
   2. มีการวางแผนการสั่งการ 
ก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วน
ราชการสถานศึกษาในสังกัดให้
เป็นไปตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 
   3. แต่งตั้งคณะท างานจากภาคี
เครือข่ายเพิม่มากข้ึน 
 
 

 
 
 
 
 
 
   1. การควบคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งได้
ระดับหนึ่ง แตย่ัง
ไม่เพียงพอ 
 
   2. การควบคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได ้
 
 
 
   3. การควบคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได ้

 
 
 
 
 
 
   1. ผู้รับผิดชอบใน
ระดับหน่วยงานยังขาด
ความรู้ความเข้าใจใน
การให้ข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   1. เปลี่ยนแปลง
ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงาน
สนับสนุนการตรวจราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่
กำรประเมินผล 

กำรควบคุมภำยใน 
ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 

   4. หน่วยงานทางการศึกษาใน
จังหวัดยังไม่ทราบบทบาทหน้าท่ี
ของ ศธจ. ซึ่งเป็นระยะเริ่มต้น
ของการเป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้น
ใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
   5. ระบบการติดต่อ
ประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ยังขาดความสมบูรณ ์
 
 
   6. ความไม่ชัดเจนในการ
ท างาน มีความซ้ าซ้อนในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 

   4. มีการประชุมช้ีแจงนโยบาย
เพื่อสร้างความเข้าใจ และการออก
พื้นที่นิเทศ ให้ค าแนะน า        
การด าเนินการตามนโยบายกับ
สถานศึกษา 
 
 
 
   5. สร้างเครือข่ายสนับสนุนการ
ตรวจราชการ ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการจดัการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 
   6. ประชุมวางแผนบรูณาการ
ร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อก าหนดแนวทางการปฏิบตัิให้
ชัดเจน ลดความซ้ าซ้อนในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 

   4. การควบคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งได้
ระดับหนึ่ง แตย่ัง
ไม่เพียงพอ 
 
 
 
   5. การควบคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได ้
 
   6. การควบคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งได้
ระดับหนึ่ง แตย่ัง
ไม่เพียงพอ 
 
 
 
 
 

   4. ความไมเ่ข้าใจใน
บทบาทหน้าท่ีของ ศธจ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   6. ข้อมูลสารสนเทศ
ไม่ตรงตามความเป็นจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 

   4. ผู้บริหารมีการมอบ
นโยบาย ก าหนดและแบ่ง
พื้นที่ผู้รับผดิชอบในการ
ก ากับดูแลฯ และ 
ประชาสมัพันธ์ช้ีแจงอย่าง
ต่อเนื่องในภาคส่วนท่ี
เกี่ยวข้องทุกวาระโอกาส 
 
 
 
 
 
 
   6. จัดท าโครงการรองรับ
การจัดท าข้อมลูสารสนเทศ
และเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อ
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐ
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หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่
กำรประเมินผล 

กำรควบคุมภำยใน 
ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 

   7. หน่วยงานการศึกษาไม่มี
คลังข้อมูลสารสนเทศเพื่อจดัเก็บ
ข้อมูลในระบบฐานข้อมลู
สารสนเทศของหน่วยงาน 
 
 
 
 
   8. ความล่าช้าในการประสาน
ข้อมูลย้อนกลับภายในส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และ
หน่วยงานทางการศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
   

   7. มีแหล่งจัดเก็บ Big Data   
ในการจัดการระบบฐานข้อมลู
สารสนเทศของแต่ละหน่วยงาน
การศึกษา มีคู่มือสนับสนุนการ
ตรวจราชการ การตดิตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการจัด
การศึกษา 
 
   8. ก ากับ ดูแล เร่งรดั ติดตาม
และประเมินผลการปฏบิัติงานของ 
ส่วนราชการหรือหน่วยงานทาง
การศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตาม
นโยบายของกระทรวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   7. การควบคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได ้
 
 
 
 
   8. การควบคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งได้
ระดับหนึ่ง แตย่ัง
ไม่เพียงพอ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   8. ขาดความร่วมมือ
ของหน่วยงานทาง
การศึกษาในประชาคม
การศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   8. ประชุมสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือของประชาคม
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่
กำรประเมินผล 

กำรควบคุมภำยใน 
ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 

   4. จัดระบบ ส่งเสรมิ  และประสำนงำน
เครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศและเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศในการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษา และมีเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ คลังข้อมลู เกี่ยวกับเทคโนโลยี
ดิจิตอลเพื่อการศึกษา  

 
 
 
 
   1. บุคลากรขาดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการบริหารข้อมูล
สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทลั 
 
 
 
   2. ขาดข้อมูลสภาพการ
ด าเนินงานด้านเครือข่ายข้อมลู
สารสนเทศและเทคโนโลย ี
 
 
 
 
   3. การประสานงานและ
เชื่อมโยงข้อมูลผิดพลาด 
 
 
 
 

 
 
 
 
   1. ส่งเสริมหรือจัดกิจกรรมท่ีให้
ความรู้แก่บุคลากร หรือส่งเสริมให้
บุคลากรเข้าอมรม 
 
 
 
   2. การส ารวจสภาพการ
ด าเนินงานด้านเครือข่ายข้อมลู
สารสนเทศและเทคโนโลยี 
ประสานความร่วมมือกับหน่วย
ต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูลส่วน
ที่ขาด 
 
   3. ส่งเสรมิหรือจดักิจกรรมที่ให้
ความรู้แก่บุคลากรหรือส่งเสรมิให้
บุคลากรเข้ารับการอบรม 
 
 
 

 
 
 
 
   1. การควบคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งได้
ระดับหนึ่ง แตย่ัง
ไม่เพียงพอ 
 
   2. การควบคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งได้
ระดับหนึ่ง แตย่ัง
ไม่เพียงพอ 
 
 
   3. การควบคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได ้
 
 

 
 
 
 
   1. บุคลากรยังไม่
ช านาญในการบริหาร
ข้อมูลสารสนเทศและ
เทคโนโลยีดิจิทลั 
 
 
   2. ข้อมูลที่จ าเป็นยัง
ไม่ครบถ้วนสมบรูณ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   1. จัดท าโครงการรองรับ
การจัดท าข้อมลูสารสนเทศ
และเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา 
 
 
   2. มีการวางแผนการ
ด าเนินงานท่ีชัดเจน 
โดยเฉพาะกรอบการจัดเก็บ
ข้อมูลสารสนเทศ 
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ที่
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   4. ขาดแคลนบุคลากรด้าน
เทคนิค ด้านการบริหารจัดการ 
เช่น แบบฟอร์มในการจัดเก็บ
ข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน,
เครื่องมือในการบรหิารจดัการ 
 
   5. จัดเก็บข้อมูลล่าช้า 
เนื่องจากไมไ่ด้รับความร่วมมือ
จากหน่วยงานอื่นเท่าที่ควร 
 
 
 
 
 
   6. การให้บริการข้อมลู
สารสนเทศยังไม่สะดวกและ
รวดเร็ว 
 
 
 
 
 
 

   4. หน่วยงานทางการศึกษาใน
สังกัดรับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศตามแบบฟอร์มที่
ก าหนด 
 
 
   5. ประชุมช้ีแจง ขอความ 
อนุเคราะหห์น่วยงานทาง
การศึกษา บุคลากร ในการจัดท า
ระบบข้อมลูสารสนเทศเพื่อบูรณา
การเช่ือมโยงกับหน่วยงาน 
สถานศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัด 
 
 
   6. การสรา้งเครือข่ายข้อมลู
สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาของส่วนราชการ 
หน่วยงานและสถานศึกษาในพ้ืนท่ี
จังหวัด 
 
 
 
 

   4. การควบคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งได้
ระดับหนึ่ง แตย่ัง
ไม่เพียงพอ 
 
   5. การควบคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งได้
ระดับหนึ่ง แตย่ัง
ไม่เพียงพอ 
 
 
 
   6. การควบคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งได้
ระดับหนึ่ง แตย่ัง
ไม่เพียงพอ 
 
 
 
 

   4. รายละเอียดของ
ข้อมูลไมเ่ป็นปัจจุบัน 
ขาดความสมบูรณ์ของ
ข้อมูล 
 
 
   5. จัดเก็บข้อมูลล่าช้า 
เนื่องจากไมไ่ด้รับความ
ร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืน
เท่าที่ควร 
 
 
 
 
   6. การเข้าถึงระบบ
ข้อมูลยังคงไมส่ะดวก
และรวดเร็ว 
 
 
 
 
 
 

   4. ปรับปรุงฐานข้อมูลให้
เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง 
สมบูรณ์ สะดวกในการ
ค้นหา เพ่ือสามารถน าไปใช้
ประโยชนไ์ด้ทันที 
 
   5. ประชุมช้ีแจง        
ขอความอนุเคราะห์
หน่วยงานทางการศึกษา 
บุคลากร ในการจัดท าระบบ
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อบูรณา
การเช่ือมโยงกับหน่วยงาน 
สถานศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัด 
 
   6. การปรับปรุงบริการ
ด้านข้อมูลสารสนเทศ
ส าหรับบคุลากรใน
หน่วยงาน 
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   7. การจัดสรรครุภณัฑ์ 
คอมพิวเตอร์ยังไม่เพียงพอกับ
จ านวนบุคลากรในหน่วยงาน 
 
 
   8. ระบบสารสนเทศและ
สัญญาณอินเตอร์เนต็ยังไม่
เสถียรท าให้การปฏิบตัิงานใน
ระบบอิเล็กทรอนิกสล์่าช้าหรือ
ปฏิบัติงานไม่ได ้
 
   9. จัดเก็บข้อมูลไดไ้ม่
ครบถ้วน คลาดเคลื่อน ล่าช้า ไม่
เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 
 
 
   10. ข้อมูลความต้องการแต่
ละหน่วยงาน มีความ
หลากหลายท าให้ยากต่อการ 
ด าเนินการจัดเก็บเพื่อน าไปใช้
ประโยชน ์
 

   7. มีการประสานและวางแผน
กับผู้เกี่ยวข้องในการจัดซื้ออุปกรณ์
คอมพิวเตอร์  
 
 
   8. มีผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
อุปกรณ์เครือข่ายให้สนบัสนุนการ
ท างาน 
 
 
 
   9. ตั้งคณะท างานบรหิารและ
จัดท าข้อมูลสารสนเทศ มีการ
ก าหนดระยะเวลาการติดตาม  
 
 
 
   10. แต่งตั้งคณะท างานฯ และ
จัดท าปฏิทินการด าเนินงานการ
รวบรวมและจดัระบบข้อมูลพร้อม
ใช้งาน 
 
 

   7. การควบคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได ้
 
   7. การควบคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งได้
ระดับหนึ่ง แตย่ัง
ไม่เพียงพอ 
 
   9. การควบคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งได้
ระดับหนึ่ง แตย่ัง
ไม่เพียงพอ 
 
   10. การ 
ควบคุมที่มีอยู่
สามารถลดความ
เสี่ยงได้ระดับหนึ่ง 
แต่ยังไมเ่พียงพอ 
 

 
 
 
 
 
   7. การเจรญิเติบโต
และการเปลีย่นแปลง
ของเทคโนโลยีใหม่ๆ 
 
 
 
   9. ข้อมูลที่ไดย้ังไม่
ครบถ้วนและล่าช้า
เนื่องจากบางหน่วยไมไ่ด้
อยู่ในสังกัด 
 
 
   10. ความถูกต้องของ
ข้อมูลที่แต่ละหน่วยงาน
ส่งมายัง ศธจ. 
 
 
 

 
 
 
 
 
   7. ศึกษาและตดิตาม
สภาวะการเปลี่ยนแปลง 
เพื่อน ามาพัฒนา
ระบบปฏิบตัิการ 
 
 
   9. การพัฒนาศักยภาพ 
บุคลากรเพื่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
   10. มีการจัดระบบ
ส่งเสริมและประสานงาน
เครือข่ายข้อมลูสารสนเทศ
และเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อ
การศึกษา และแต่งตั้ง
คณะท างานตรวจสอบ
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   11. การจดัท าข้อมูล
สารสนเทศไม่ถูกต้องครบถ้วน 
เป็นปัจจุบัน การจดัส่งข้อมลูของ
หน่วยงานไม่เป็นไปตามก าหนด
ระยะเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   11. ออกแบบตารางการจัดเก็บ
ข้อมูลให้เหมาะสมกับการใช้
บริหารจดัการของส านักงาน
ศึกษาธิการ 

 
 
   11. การ 
ควบคุมที่มีอยู่
สามารถลดความ
เสี่ยงได้ระดับหนึ่ง 
แต่ยังไมเ่พียงพอ 
 
 
 

 
 
   11. ยังมีบางตาราง
การจัดเก็บข้อมูลที่ผู้
กรอกแบบไมเ่ข้าใจและ
การลดจ านวนตาราง
ส ารวจลง 

รับรองข้อมูล 
 
   11. ออกแบบตารางการ
จัดเก็บข้อมลูให้เหมาะสม 
เพียงพอต่อการบริหาร
จัดการ 
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   5. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรศกึษำเพ่ือคน
พิกำร ผู้ด้อยโอกำส และผู้มีควำมสำมำรถ
พิเศษ 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการศึกษาของ    
คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผูม้ีความสามารถ
พิเศษของสถานศึกษาทุกระดับในพื้นที่และน าผล
ไปพัฒนาระบบการจัดการพิเศษส าหรับคนพิการ  
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มคีวามสามารถพิเศษ 

 
 
 
 
   1. การประสานงานเกี่ยวกับ
การจัดเก็บข้อมูลมคีวามยุ่งยาก
เพราะระบบพ้ืนฐานของแต่ละ
หน่วยงานแตกต่างกัน 
 
 
 
 
 
 
   2. ไม่ได้รับความร่วมมือจาก
หน่วยงานในสังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   1. การก าหนดกลไกในการ
ท างานในรูปแบบของ
คณะกรรมการหรือคณะท างาน
เพื่อบูรณาการกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม 
 
 
 
 
 
   2. มีการประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานในสังกัด มีโครงการ
เพื่อสนับสนุนการด าเนินการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา
เพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มี
ความสามารถพิเศษ 
 
 
 

 
 
 
 
  1. การควบคุมที่
มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งได้
ระดับหนึ่ง แตย่ัง
ไม่เพียงพอ  
 
 
 
 
 
   2. การควบคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได ้
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   1. การประสานงาน
เกี่ยวกับการจดัเก็บ
ข้อมูลมีความยุ่งยาก
เพราะระบบพ้ืนฐานของ
แต่ละหน่วยงานแตกต่าง
กัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   1. สร้างการรับรู้ ความ
เข้าใจให้แต่ละหน่วยงาน
การศึกษา หรือหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด 
เพื่อเกิดการบรูณาการ
ท างาน ลดความซ้ าซ้อนใน
การด าเนินงานและสามารถ
ให้ความช่วยเหลือและ
ติดตามได้อย่างต่อเนื่องและ
ทั่วถึง 
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   3. ยังไม่มีข้อมลูที่ครอบคลุม
ทุกหน่วยงาน 
 
 
 
   4. การขาดโอกาสทาง
การศึกษาหรือได้รบัการศึกษาไม่
ต่อเนื่อง ท าให้เป็นสาเหตุของ
การหลดุจากระบบการศึกษาจน
กลายเป็นแรงงานไรฝ้ีมือละมี
พฤติกรรมเสี่ยงตา่งๆในสังคม
ต่อไป 
 
 
 
 
   5. บุคลากรขาดความรู้ความ
เข้าใจและทักษะในการจัดการ
ส าหรับเด็กพิการ ผู้ด้อยโอกาส 
และเด็กพิเศษ 
 
 
 

   3. ก ากับให้มีการประสานงาน
ข้อมูลกับเครือข่ายให้มี
ประสิทธิภาพ 
 
 
   4. ด าเนินการส่งเสริมและ
สนับสนุนตามแนวทางประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องก าหนด
ประเภทและหลักเกณฑ์ของคน
พิการทางการศึกษา พ..ศ.2552 
และประกาศหลักเกณฑ์และ
วิธีการจัดท าแผนการจดัการศึกษา
เฉพาะบุคคล 
 
 
 
   5. ประชุมคณะท างานเพื่อ
ตรวจสอบข้อมลูเด็กพิการ เด็ก
ออกกลางคัน ผู้ด้อยโอกาส เด็กตก
หล่น และผู้มีความสามารถพิเศษ
เพื่อพัฒนารูปแบบการจดั
การศึกษาท่ีเหมาะสมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

   3. การควบคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได ้
 
   4. การควบคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งได้
ระดับหนึ่ง แตย่ัง
ไม่เพียงพอ  
 
 
 
 
 
 
   5. การควบคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งได้
ระดับหนึ่ง แตย่ัง
ไม่เพียงพอ  
 
 

 
 
 
 
 
   4. ยังคงมีคนพิการ  
ผู้ด้อยโอกาสและผูม้ี
ความสามารถพิเศษที่
ต้องได้รับการส่งเสรมิ
และสนบัสนุนใหไ้ด้รับ
โอกาสเข้ารับ การศึกษา
ทั้งในระบบ นอกระบบ 
และการศึกษาตาม
อัธยาศัยที่ต้อง
ด าเนินการต่อเนื่อง 
 
   5. ข้อมูลคลาดเคลื่อน
ไม่ครบถ้วนสมบรูณ ์
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   4. ด าเนินการส่งเสริม
และสนบัสนุนอย่างต่อเนื่อง
ในระยะที่ 3 และผู้ขาด
โอกาสรายใหม่ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
   5. ประชุมคณะท างาน
เพื่อตรวจสอบข้อมลูเด็ก
พิการ เด็กออกกลางคัน 
ผู้ด้อยโอกาส เด็กตกหล่น 
และผูม้ีความสามารถพิเศษ
เพื่อพัฒนารูปแบบการจดั
การศึกษาท่ีเหมาะสมได้
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   6. การน ารูปแบบ /       
แนวทางการส่งเสริม สนับสนุน 
การเพิ่มโอกาสการเข้าถึง
การศึกษาในรูปแบบท่ีเหมาะสม
ส าหรับคนพิการ ผูด้้อยโอกาส 
และผู้ทีม่ีความสามารถพิเศษ 
ไปสู่การปฏิบตัิยังไมม่ีความ
ชัดเจนและต่อเนื่อง 
 
 
   7. ยังมีข้อมูลของเด็กพิการ  
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มี
ความสามารถพิเศษ ท่ีมีความ
คลาดเคลื่อนไม่ครบถ้วน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   6. มีการก าหนดรูปแบบการ
ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มโอกาส
การเข้าถึงการศึกษาในรูปแบบ
ส าหรับคนพิการ ผูด้้อยโอกาส 
และผูม้ีความสามารถพิเศษ 
 
 
 
 
 
   7. มีการส ารวจ ตรวจสอบ
ข้อมูลเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส 
และผูม้ีความสามารถพิเศษให้
ถูกต้องครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน
จากหน่วยงานและสถานศึกษาใน
พื้นที ่
 
 
 
 
 

 
 
   6. การควบคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งได้
ระดับหนึ่ง แตย่ัง
ไม่เพียงพอ  
 
 
 
 
 
   7. การควบคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งได้
ระดับหนึ่ง แตย่ัง
ไม่เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 

 
 
   6. การน ารูปแบบ /
แนวทางการช่วยผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มี
ความสามารถพิเศษ   
ยังไม่เป็นรูปธรรมใน
ระดับพื้นท่ีและขาด  
การประสานงานของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องใน
ระดับพื้นท่ี 
 
   7. ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มี
ความสามารถพิเศษยัง
ไม่ได้รับการส่งเสรมิ 
สนับสนุน ช่วยเหลือให้
การเข้าสูร่ะบบ
การศึกษาท่ีเหมาะสม 
 
 
 
 

อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
   6. ปรับปรุง / พัฒนา
รูปแบบแนวทางการช่วยผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผูม้ี
ความสามารถพิเศษ ให้มี
ความเหมาะสมกับสภาพ
บริบทในพ้ืนท่ี  
 
 
 
 
   7. ด าเนินการส ารวจ
ข้อมูลผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
และผูม้ีความสามารถพิเศษ
จากทุกหน่วยงานและ
สถานศึกษาในพ้ืนท่ี 
 
 
 
 
 
 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่
กำรประเมินผล 

กำรควบคุมภำยใน 
ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 

   8. การประสานความร่วมมือ
การด าเนินงานกับหน่วยที่
เกี่ยวข้อง (กศน.) ในการจัดเก็บ
ข้อมูล ในการช่วยเหลือฯ ไมม่ี
ความต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 

   8. ประสานความร่วมมือการ
ด าเนินงานตามแผนงาน / 
กิจกรรมที่ก าหนดระดับจังหวัดกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

   8. การควบคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งได้
ระดับหนึ่ง แตย่ัง
ไม่เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   8. การด าเนินงาน
และรายงานผลการ
จัดเก็บข้อมลูเด็กด้อย
โอกาส เด็กออกกลางคัน
และเด็กตกหล่น ยังไม่
ครบถ้วน 
 
 

   8. ประชุมช้ีแจงสร้าง
ความเข้าใจในแนวทางการ
ด าเนินงานระหว่าง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้
ชัดเจน 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่
กำรประเมินผล 

กำรควบคุมภำยใน 
ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 

   6. ด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรบรหิำรงำนบุคคล
ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
วัตถุประสงค์ 
   - เพื่อให้การสรรหา บรรจุแต่งตัง้ การโยกย้าย
เป็นไปด้วยความบริสุทธ์ิ ยุติธรรม โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ จดัท าเกณฑ์การประเมินผลงาน 
ก าหนดภาระงาน สร้างขวัญก าลังใจแก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
   - เพื่อให้ด าเนินการทางวินัยถูกต้อง ตาม
ขั้นตอนวิธีการที่กฎหมายก าหนดเป็นสาระส าคญั 
การด าเนินการถูกต้อง และทันต่อเวลาที่ก าหนด 

 
 
 
   1. จ านวนบุคลากรไม่
เพียงพอ 
 
 
 
 
   2. การถูกร้องเรียนในการ
ด าเนินกระบวนการเกีย่วกับ
บริหารงานบุคคล ในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
เช่น การสรรหาและการคัดเลือก 
การเลื่อนเงินเดือน            
การด าเนินการทางวินัยและ   
นิติการ 
 
 
   3. การย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาต าแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ต าแหน่งคร ู

 
 
 
   1. ท างานในรูปแบบของ
คณะกรรมการ 
 
 
 
 
   2. ด าเนินการตามระเบยีบ 
หลักเกณฑ์ กฎหมาย และแนว
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ            
การปฏิบัติงานอยา่งเคร่งครดั  
 
 
 
 
 
 
   3. มีนโยบายผู้บริหารและ
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด 
 

 
 
 
   1. การควบคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งได้
ระดับหนึ่ง แตย่ัง
ไม่เพียงพอ  
 
   2. การควบคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งได้
ระดับหนึ่ง แตย่ัง
ไม่เพียงพอ  
 
 
 
 
 
   3. การควบคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งได้
ระดับหนึ่ง แตย่ัง

 
 
 
   1. การด าเนินงาน
บางครั้งล่าช้า ไม่ทันตาม
ก าหนด 
 
 
 
   2. การถูกร้องเรียนใน
การด าเนินกระบวนการ
เกี่ยวกับบริหารงาน
บุคคล ในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา และการ
เปลี่ยนแปลงกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อก าหนด
ต่างๆ 
 
   3. มีต าแหน่งว่าง
ผู้บริหารสถานศึกษา
และครมูีมากกว่าเกณฑ์
ตามสดัส่วนท่ีก าหนด 

 
 
 
   1. แต่งตั้งค าสั่ง
คณะท างาน 
 
 
 
 
   2. ก ากับ ติดตาม 
ด าเนินการตามระเบยีบ
หลักเกณฑ์ กฎหมาย และ
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานอยา่ง
เคร่งครดัเพื่อป้องกัน และ
ลดการถูกร้องเรียน 
 
 
 
   3. ด าเนินการตาม
นโยบายผู้บริหาร ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
ก.ค.ศ. ก าหนด 

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่
กำรประเมินผล 

กำรควบคุมภำยใน 
ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 

 
 
   4. การด าเนินการสอบ
คัดเลือก สอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
แต่งตั้งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
ครูผู้ช่วย สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
 
  5. จัดท าการวิเคราะห์และ
เสนอความเห็นในการพิจารณา
ลงโทษทางวินัยข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
 
 
 
   6. การตรวจส านวน        
การสอบสวนวินัยไม่ทัน
ก าหนดเวลา 
 
 
 

 
 
   4. มีการประชาสัมพันธ์ให้
ทราบโดยทั่วกัน การด าเนินการ
สอบทุกกระบวนการให้เป็นไปตาม
หลัก ธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
   5. ก าหนดประเด็น / 
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อ
กฎหมาย 
 
 
 
 
   6. วางแผนการตรวจส านวน 
และก าหนดระยะเวลาการ
ด าเนินการ 
 
 
 

ไม่เพียงพอ  
 
   4. การควบคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งได้
ระดับหนึ่ง แตย่ัง
ไม่เพียงพอ 
 
 
 
   5. การควบคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งได้
ระดับหนึ่ง แตย่ัง
ไม่เพียงพอ  
 
 
   6. การควบคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งได้
ระดับหนึ่ง แตย่ัง
ไม่เพียงพอ  
 

 
 
   4. การบรรจุและ
แต่งตั้งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ไม่ครบตามจ านวน
ต าแหน่งว่าง 
 
 
 
   5. วิเคราะห์และ
เสนอความเห็นไม่ครบ
ทุกประเด็น และ
ด าเนินการไม่ทันตาม
ระยะเวลาที่องค์คณะ
บุคคลก าหนดพิจารณา 
 
   6. ตรวจสอบส านวน
ไม่ทันระยะเวลาที่
ก าหนด 
 
 
 

 
 
   4. จัดให้มีการ
ประชาสมัพันธ์ในทุก
ช่องทาง เพื่อให้ทราบโดย
ทั่วกัน 
 
 
 
 
   5. ก าหนดประเด็น/
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
ข้อกฎหมาย 
 
 
 
 
   6. วางแผนการตรวจ
ส านวน และก าหนด
ระยะเวลาการด าเนินการ 
 
 
 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่
กำรประเมินผล 

กำรควบคุมภำยใน 
ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 

   7. บุคลากรของ ศธจ. มี
จ านวนน้อยไม่ครบตามกรอบ
อัตราก าลัง  
 
 
 
 
 
 
   8. ผู้สมัครเข้าสอบแข่งขันมี
จ านวนมากท าให้การตรวจสอบ
ต้องใช้เวลามาก และอาจมีการ 
ทุจริตในการสอบแข่งขัน 
 
 
   9. เจ้าหน้าที่โอนมาจากต่าง
หน่วยงานและขาดประสบการณ์
ด้านการบริหารงานบุคคล ท าให้
ขาดความถูกต้อง ครบถ้วนของ
ข้อมูล 
 
 
 

   7. หน่วยงานด าเนินการ
คัดเลือกผู้อ านวยการสถานศึกษา
ลงต าแหน่งว่างให้เป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์ วิธีการ ท่ี ก.ค.ศ. / 
กศจ. ก าหนด 
 
 
 
 
   8. ก าหนดผูร้ับผดิชอบ เพ่ือ
ประสานการท างานร่วมกัน และ
สร้างมาตรการป้องกันการทุจรติ 
 
 
 
   9. การส่งเสริมและให้การ
พัฒนาให้ความรู้ในระเบียบ
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตัิในการ
บริหารงานบุคคลให้กับเจา้หน้าท่ี 
 
 
 
 

   7. การควบคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งได้
ระดับหนึ่ง แตย่ัง
ไม่เพียงพอ  
 
 
 
 
   8. การควบคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งได้
ระดับหนึ่ง แตย่ัง
ไม่เพียงพอ  
 
   9. การควบคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งได้
ระดับหนึ่ง แตย่ัง
ไม่เพียงพอ  
 
 
 

   7. ขาดงบประมาณ
ส าหรับการด าเนินการ
คัดเลือกฯ 
 
 
 
 
 
 
   8. บุคลากรที่
ปฏิบัติงานมีจ านวนน้อย 
มีการทุจรติในการ
สอบแข่งขัน 
 
 
   9. ความคลาดเคลื่อน
ของข้อมูลที่อาจกระทบ
ต่อการบริหารงานบุคคล 
 
 
 
 
 

   7. ประสานขอความ
ร่วมมือจากโรงเรยีนใน
สังกัด เพื่อขออนุเคราะห์
บุคลากร อาคาร สถานท่ี
และอุปกรณ์ส าหรับการ
สอบคัดเลือกและประสาน 
สพฐ./สป. ของบประมาณ
ในการด าเนินงาน 
 
  8. มีการประชุมช้ีแจง
แนวทางในการด าเนินการ 
ระเบียบ หลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าท่ี
ผู้ด าเนินการ 
 
   9. ผู้บริหารมีการก ากับ
ดูแลอย่างใกล้ชิด และ
น าเข้าเสนอต่อ กศจ. ได้
อย่างเป็นระบบถูกต้อง
ครบถ้วนและทันต่อเวลา 
 
 
 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่
กำรประเมินผล 

กำรควบคุมภำยใน 
ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 

   10. บุคลากรแตล่ะกลุ่มงาน 
มีจ านวนน้อยไม่เพียงพอต่อ    
ภาระงานท่ีรับผิดชอบ ส่งผล
กระทบต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
   11. ขาดงบประมาณส าหรับ
การด าเนินการคัดเลือกฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   10. จัดจ้างบุคลากรภายนอก
มาปฏิบัติงาน ในลักษณะจ้างเหมา
บริการปฏิบัติในกลุม่งานท่ีขาด
แคลนบุคลากร เช่น เจ้าหนา้ที่
ธุรการ เจ้าหนา้ที่ประชาสัมพันธ์ 
พนักงานขับรถยนต์และแม่บ้าน 
 
 
   11. ประสาน สพฐ. / สป. ให้
การสนับสนุนและจัดสรร
งบประมาณส าหรับการคัดเลือกฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   10. การ
ควบคุมที่มีอยู่
สามารถลดความ
เสี่ยงได้ระดับหนึ่ง 
แต่ยังไมเ่พียงพอ 
 
 
 
   11. การ
ควบคุมที่มีอยู่
สามารถลดความ
เสี่ยงได้ระดับหนึ่ง 
แต่ยังไมเ่พียงพอ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

   10. บุคลากรมี
จ านวนน้อย และมี
ต าแหน่งไม่ครบตาม
โครงสร้าง ท าให้การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
และงานท่ีไดร้ับ
มอบหมายล่าช้า 
 
   11. สพฐ. และ สป. 
จัดสรรงบประมาณใน
การด าเนินการคัดเลือก
ผู้อ านวยการสถานศึกษา
ให้กับ ศธจ. ล่าช้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   10. มอบหมายบุคลากร
ที่มีมากไปปฏิบัติงานในกลุม่
ที่ขาดแคลนบุคลากร 
 
 
 
 
 
   11. มีการเสนอ สพฐ. 
และ สป. เกี่ยวกับการจดัท า
ปฏิทินการสรรหาบุคคล  
ลงต าแหน่งว่างทุกต าแหน่ง
ไว้ล่วงหน้า และให้มี     
การด าเนินการจัดสรร
งบประมาณส าหรับ      
การด าเนินการจัดสรรหา
ดังกล่าวให้กับ ศธจ. 
ล่วงหน้า ก่อนการ
ด าเนินการฯ  
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หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 

   12. ต าแหน่งว่างของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมี
มากกว่าเกณฑ์ตามสัดส่วนท่ี
ก าหนด 

   12. ส ารวจต าแหน่งว่างของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู จาก 
สพท.เพื่อใช้ในการรับย้าย และ
แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ
เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
และครู ใหส้ามารถด าเนินการได้
ทันเวลาตามก าหนดเวลา 

   12. การ
ควบคุมที่มีอยู่
สามารถลดความ
เสี่ยงได้ระดับหนึ่ง 
แต่ยังไมเ่พียงพอ 

   12. ด้วยระยะเวลา
การด าเนินงานตาม
ปฏิทินมีความประช้ันชิด 
ส่งผลให้การประชุม
จัดท าข้อมูลตรวจสอบ
การย้ายของ
คณะกรรมการเฉพาะกจิ
เรื่องการย้ายฯดังกลา่ว
ยากต่อการนัดหมาย
ประชุมโดยพร้อมเพรียง
กัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   12. จัดท าปฏิทินท่ี
ชัดเจนทุกข้ันตอนและนดั
หมายล่วงหน้าก่อนการ
ประชุมตลอดจนก าชับ 
สพท. ในการจัดส่งข้อมูลให้
ครบถ้วนถูกต้องและจดัส่ง
ตามเวลาที่ก าหนด 
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รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่
กำรประเมินผล 

กำรควบคุมภำยใน 
ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 

   7. ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินกำร
เกี่ยวกับงำนด้ำนวิชำกำร กำรนิเทศ และ   
แนะแนวกำรศึกษำทุกระดับและทุกประเภท 
รวมท้ังติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและ
กำรจัดกำรศึกษำ 
   วัตถุประสงค์ 
   - เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลคณุภาพ
การศึกษา 
   - ติดตามรายงานผลการด าเนินงานด้าน    
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
   1. ศึกษานิเทศก์ ศธจ. มี
ความรู้ความสามารถจ ากดั 
เพราะมีประสบการณ์นิเทศน้อย
เฉพาะในระดับ สพฐ. 
 
 
 
   2. ความคลาดเคลื่อน ความ
ไม่ถูกต้อง และความไม่เที่ยงตรง
ของข้อมูลจากหน่วยงานทาง
การศึกษาในสังกัด 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   1. จัดอบรมสร้างความรู้
ความสามารถให้แกศ่ึกษานิเทศก์
ตามบทบาทหน้าท่ีที่เปลี่ยนแปลง
ไป (ท้ังในเชิงลึกและแนวกว้าง) 
 
 
 
   2. ประสานสรา้งเครือข่ายความ
ร่วมมือของประชาคมการศึกษา 
ให้มีความเข้าใจอันดตี่อกัน มุ่งมั่น
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มี
คุณภาพและมคีวามเป็นเอกภาพ
ไปในทิศทางเดียวกัน 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
   1. การควบคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งได้
ระดับหนึ่ง แตย่ัง
ไม่เพียงพอ 
 
 
   2. การควบคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งได้
ระดับหนึ่ง แตย่ัง
ไม่เพียงพอ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   1. บุคลากรมีไม่
เพียงพอ 
 
 
 
 
 
   2. ความไม่ถูกต้อง
เที่ยงตรงของข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   1. นิเทศเชิงบูรณาการ
และการมีส่วนร่วมของทุก
ฝ่าย 
 
 
 
 
   2. ให้ทุกภาคส่วนท่ี
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานนิเทศ ตรวจ 
ติดตามและการรายงานผล
การด าเนินงาน การ
ขับเคลื่อนตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
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   3. ความเสีย่งด้านการ
ด าเนินงาน เนื่องจากมี
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการ
ด าเนินการจ านวนมาก อาจท า
ให้เกิดอุปสรรคในการท างาน
และการท าความเข้าใจ 
 
   4. หน่วยงานมีแผนการนเิทศ 
ติดตาม และประเมินผล แต่ใน
การปฏิบัติการนิเทศติดตาม ไม่
เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว ้
 
 
   5. ขาดบุคลากรต าแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ท่ีมีประสบการณ ์
 
 
 
   6. การประสานงานและการ
ให้ความร่วมมือของหน่วยตา่งๆ
มีน้อย 
 
 

   3. ก าหนดแผนการปฏิบตัิงาน
ให้สอดคล้องกับภารกิจงาน 
 
 
 
 
 
   4. จัดท าแผนการนิเทศ ติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลเพื่อการ
จัดการศึกษา และก าหนดปฏิทิน
การนิเทศ 
 
 
   5. แต่งตั้งคณะท างานนิเทศ
การศึกษา 
 
 
 
   6. ประชุมวางแผนการ
ขับเคลื่อนและประเมินผลการ
บริหารจดัการศึกษาร่วมกับ
หัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษา
ทุกระดับและทุกประเภท 

   3. การควบคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งได้
ระดับหนึ่ง แตย่ัง
ไม่เพียงพอ 
 
 
   4. การควบคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งได้
ระดับหนึ่ง แตย่ัง
ไม่เพียงพอ 
 
   5. การควบคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งได้
ระดับหนึ่ง แตย่ัง
ไม่เพียงพอ 
   6. การควบคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งได้
ระดับหนึ่ง แตย่ัง
ไม่เพียงพอ 

   3. ในการแต่งตั้ง
คณะท างานฯ เนื่องจาก
มีหลายภาคส่วนร่วม
ด าเนินการ ท าให้เกดิ
ความหลากหลายทาง
ความคิด 
 
   4. ก าหนดการและ
ระยะเวลาของการนเิทศ
ไม่เป็นไปตาม
ก าหนดการหรือปฏิทิน
การนิเทศ 
 
   5. ศึกษานิเทศก์ท่ี
แต่งตั้งใหม่ยังขาด
ประสบการณ์ในการ
ออกนิเทศ 
 
   6. การด าเนินงานมี
ช่วงเวลาที่จ ากัดเร่งรัด
อาจท าให้ผู้เกี่ยวข้องไม่
สามารถเข้าประชุมได ้
 

   3. ก าหนดแผนการ
ปฏิบัติงานให้ชัดเจน 
สอดคล้องกับภารกิจงาน 
 
 
 
 
   4. จัดท าค าสั่งโดยมี
บุคลากรในหน่วยงาน
การศึกษาร่วมเป็น
คณะกรรมการนิเทศติดตาม
และประเมินผล 
 
   5. ใช้ระบบพ่ีสอนน้องให้
ออกพ้ืนท่ีร่วมกับ
ศึกษานิเทศก์เดิมทีม่ี 
ประสบการณ ์
 
   6. การท าข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) กับส่วน
ราชการ และเพิ่มช่อง
ทางการประสานงาน เช่น 
application Line 
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   7. ขาดงบประมาณในการ
สนับสนุนในการลงพื้นที่นิเทศ 
ติดตามโดยเฉพาะ 
 
 
 
   8. ความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงาน เกดิความซ้ าซ้อน 
ข้อมูลคลาดเคลื่อน ไมต่รงความ
เป็นจริง 
 
 
    

   7. บริหารงบประมาณเพื่อให้
การด าเนินการเกดิประโยชน์สูงสดุ
และเป็นไปตามกรอบแนวทางการ
นิเทศภายในและการแนะแนว
การศึกษา 
 
   8. ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงานเพื่อบูรณาการร่วมกัน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ก าหนดทิศทางในการปฏิบตัิงาน
ให้ชัดเจนเพื่อลดความซ้ าซ้อน 
 

   7. การควบคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได ้
 
 
   8. การควบคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งได้
ระดับหนึ่ง แตย่ัง
ไม่เพียงพอ 
 
 

 
 
 
 
 
 
   8. การด าเนินการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ไม่สามารถน าไปสู่การ
ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  

 
 
 
 
 
 
    8. ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงานเพื่อบูรณาการ
ร่วมกันกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อก าหนด
ทิศทางในการปฏิบัติงานให้
ชัดเจนเพื่อลดความซ้ าซ้อน 
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8. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรตรวจสอบด้ำนกำร
บริหำร กำรเงิน และกำรบัญชขีองส่วนรำชกำร
หรือหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัด
กระทรวงศึกษำธกิำร 
วัตถุประสงค์ 
   - เพื่อให้เบิกจ่ายเงินงบประมาณ ถูกต้อง 
ครบถ้วน ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
   - ติดตาม ตรวจสอบ ให้ค าแนะน า รายงานผล
การตรวจสอบ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
เพื่อให้การบริหารงานการเงิน บัญชี ของส่วน
ราชการและสถานศึกษาในสังกัด เป็นไปด้วย
ความถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
   1. จัดท ารายงานทางการเงิน
ไม่ถูกต้องตามระบบบญัชี
ก าหนดไว ้
 
 
 
 
 
   2. บุคลากรไม่เพียงพอต่อการ
ด าเนินการตรวจสอบทุกส่วน
ราชการ หน่วยงานและ
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   1. เจ้าหน้าที่บัญชีได้เข้ารับการ
อบรมเกี่ยวกับระบบบญัชี และ
การจัดท ารายงานทางการเงิน 
 
 
 
 
 
   2. ในแต่ละปีงบประมาณ
ก าหนดแผนการตรวจสอบทุกส่วน
ราชการหรือหน่วยงานและ
สถานศึกษาโดยก าหนดจ านวน
หน่วยรับตรวจให้เหมาะสมกับ
บุคลากรที่มีอยู ่
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   1. การควบคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งได้
ระดับหนึ่ง แตย่ัง
ไม่เพียงพอ 
 
 
 
   2. การควบคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งได้
ระดับหนึ่ง แตย่ัง
ไม่เพียงพอ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   1. รายงานทาง
การเงินบางรายการไม่
ตรงตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบญัชีของ
ส่วนราชการประจ าปี
งบประมาณ 2561 
 
   2. จ านวนส่วน
ราชการหรือหน่วยงาน
และสถานศึกษาที่มี
ความเสีย่งสูงจากการ
ประเมินในแต่ละปีมี
จ านวนมาก           
การตรวจสอบให้
ครบถ้วนทุกแห่งไม่
สามารถด าเนินการได ้
 

 
 
 
 
 
   1. จัดอมรมบคุลากรที่
เกี่ยวข้องในการจัดท า
รายงานการเงินตาม
หลักเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานด้านบัญชี
ของส่วนราชการ 
 
 
   2. จัดบุคลากรให้
เพียงพอต่อการด าเนินการ
ตรวจสอบทุกส่วนราชการ
หรือหน่วยงานและ
สถานศึกษาท่ีมีความเสีย่ง
สูง 
 
 
 
 

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่
กำรประเมินผล 

กำรควบคุมภำยใน 
ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 

   3. ลูกหนี้เงินยืมไม่ปฏิบัติ 
ตามสญัญาการยมืเงิน ไมส่่งใช้
ตามก าหนด 
 
 
 
 
   4. การเก็บรักษาพสัดุคงคลัง 
ไม่มสีถานท่ีเก็บ 
 
 
 
 
 
   5. การรับจ่ายเงินผ่านระบบ 
KTB Corporate Online เป็น
เรื่องใหม่ท่ีก าหนดให้หน่วยงาน
ภาครัฐใช้ผูร้ับผดิชอบยังไม่มี
ความช านาญในการใช้งาน 
 
 
 
 

   3. จัดท าหนังสือเวียน ช้ีแจง
แนวปฏิบัติในการยมืเงิน เพื่อ 
สร้างความรู้ความเข้าใจให้เป็น
แนวทางเดียวกัน 
 
 
 
   4. จัดซื้อพัสดตุามความ
ต้องการของแต่ละกลุ่มงาน แล้วให้
เบิกพัสดไุปใช้ให้อยู่ในความ
รับผิดชอบของแต่ละกลุม่งาน หาก
เป็นวัสดสุิ้นเปลืองให้ท าบันทึกขอ
อนุมัติซื้อเป็นครั้งคราวไป 
 
   5. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบการใช้งานให้บุคลากรใน
สังกัดได้รับทราบเพื่อถือปฏิบัติ 
โดยเคร่งครดั 
 
 
 
 
 

   3. การควบคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งได้
ระดับหนึ่ง แตย่ัง
ไม่เพียงพอ 
 
 
   4. การควบคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งได้
ระดับหนึ่ง แตย่ัง
ไม่เพียงพอ 
 
 
   5. การควบคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งได้
ระดับหนึ่ง แตย่ัง
ไม่เพียงพอ 
 
 
 
 

   3. ลูกหนี้เงินยืมบาง
รายยังส่งใช้เงินยืมไม่ทัน
ตามก าหนดเวลา และ
เอกสารหลักฐานบาง
รายการไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน 
 
   4. สถานท่ีเก็บพัสดุ
คงคลังมีไมเ่พียงพอ 
 
 
 
 
 
   5. บุคลากรใน
ส านักงานยังขาดความรู้
ความเข้าใจใน
กระบวนการ          
การเบิกจ่ายจึงท าให้มี
ปัญหาด้านเอกสาร   
การเบิกจ่าย 
 
 

   3. ออกหนังสือแจ้งเตือน
ให้ลูกหนีเ้งินยืมรายที่ไม่ส่ง
ใช้ตามก าหนดเวลาทราบ
และช้ีให้เห็นถึงบทลงโทษ
ตามระเบียบปฏิบัติ เป็นครั้ง
คราวไป 
 
   4. มีการขอใช้พื้นที่
โรงเรียนใกล้เคียงในการ
จัดเก็บพัสด ุ
 
 
 
 
   5. สร้างความรู้ความ
เข้าใจและแจ้งกระบวนการ
เบิกจ่ายที่ถูกต้องใน
ปีงบประมาณต่อไป 
 
 
 
 
 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่
กำรประเมินผล 

กำรควบคุมภำยใน 
ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 

   6. ขาดแคลนบุคลากรในการ
จัดท าบัญชีให้ทันตามระยะเวลา
ที่ก าหนดส่ง 
 
 
 
 
   7. เอกสารการเบิกจ่ายเงินไม่
ถูกต้อง / ไม่ครบถ้วน ไม่เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
 
 
 
   8. นโยบาย เป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานไม่
ชัดเจนไมส่อดคล้องกับภารกจิ
หลัก นโยบายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ไม่
สอดคล้องกับแผนงบประมาณ 
การเปลีย่นแปลงนโยบาย
บ่อยครั้ง 
 
 
 

   6. ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อให้สามารถน าส่งรายงานให้ทัน
ก าหนดเวลา 
 
 
 
 
   7. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
การเบิกจ่ายใหค้รบถ้วนตาม
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 
 
 
 
   8. จัดท าภารกจิหลักของ
หน่วยงานให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ/นโยบายของ
รัฐบาลและทิศทางการพฒันา
จังหวัด 
 
 
 
 
 

   6. การควบคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งได้
ระดับหนึ่ง แตย่ัง
ไม่เพียงพอ 
 
 
   7. การควบคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งได้
ระดับหนึ่ง แตย่ัง
ไม่เพียงพอ 
 
   8. การควบคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งได้
ระดับหนึ่ง แตย่ัง
ไม่เพียงพอ 
 
 
 
 
 

   6. ขาดแคลน
บุคลากร เนื่องจากมี
นักวิชาการเงินและบญัชี
ไม่เพียงพอต่อภาระงาน
ที่ต้องท าท้ังการเงินและ
บัญชีในเวลาเดียวกัน 
 
   7. มีระเบยีบและ
กฎหมายที่ออกมาใหม่ที่
ต้องท าความเข้าใจและ
ศึกษารายละเอียด
เพิ่มเตมิ 
 
   8. บุคคลที่รับผิดชอบ
โครงการปฏิบัติงานไม่
เป็นไปตามวัตถุประสงค ์
 
 
 
 
 
 
 

   6. หากงบประมาณ
เพียงพอ อาจจะด าเนินการ
จัดจ้างลูกจ้างทางการเงิน
และบัญชีมาเพิ่มเติม 
 
 
 
   7. ส่งเสรมิการเข้าร่วม
อบรมเพื่อเพ่ิมเติมความรู้
อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
 
 
 
   8. จัดท าแผน
งบประมาณระยะปานกลาง 
และแผนงบประมาณ
ประจ าปีใหส้อดคล้องกับ
ภารกิจ วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของหน่วยงาน
และให้ความส าคญักับ   
การมีส่วนร่วมทุกฝ่ายใน
หน่วยงาน 
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ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่
กำรประเมินผล 
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หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 

   9. เจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน   
ด้านพัสดไุม่เพยีงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน และระเบียบมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอท าให้ 
ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจ
ที่ไม่ชัดเจน 
 
   10. การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณล่าช้า ไม่เป็นไปตาม
ระยะเวลาก าหนด 
 
 
 
   11. ความรูค้วามเข้าใจและ
ประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานมี
ความคลาดเคลื่อน 
 
 
 
 
 
 
 

   9. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมเพื่อศึกษาระเบยีบ
กฎหมายในงานพัสด ุ
 
 
 
 
   10. ก าหนดมาตรการและ
มาตรฐานการปฏิบตัิงาน        
การเร่งรดัการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณของหน่วยงาน 
 
 
   11. ก ากับ ติดตามการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 

   9. การควบคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งได้
ระดับหนึ่ง แตย่ัง
ไม่เพียงพอ 
 
 
   10. การ
ควบคุมที่มีอยู่
สามารถลดความ
เสี่ยงได้ระดับหนึ่ง 
แต่ยังไมเ่พียงพอ 
 
   11. การ
ควบคุมที่มีอยู่
สามารถลดความ
เสี่ยงได้ระดับหนึ่ง 
แต่ยังไมเ่พียงพอ 
 
 
 
 
 

   9. การควบคุมวัสดุ
สิ้นเปลืองมีการบันทึก 
รับ-จ่าย ช้า  
 
 
 
 
   10. การเบิกจ่ายเงิน
ไม่เป็นไปตามระยะเวลา
ที่ก าหนด 
 
 
 
   11. การด าเนินงาน
ด้านการเงินและบัญชียัง
ไม่เป็นไปตามระเบียบ 
 
 
 
 
 
 
 

   9. ให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบจัดท าทะเบียน
คุมวัสดสุิ้นเปลืองให้ถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
สามารถตรวจสอบได้ทุก
เวลา 
 
   10. มีมาตรการเร่งรัด
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
 
 
 
 
   11. จัดให้บุคลากรเข้า
รับการฝึกทักษะและ
ประสบการณ์มากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่
กำรประเมินผล 

กำรควบคุมภำยใน 
ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 

   12. เจ้าหน้าท่ีหรือ
คณะกรรมการตรวจรับ/ตรวจ
การจ้างไม่ปฏิบัตติามระเบยีบ
และหลักเกณฑ์ที่ก าหนด     
หรือความรูค้วามเข้าใจใน
รายละเอียดการจดัจ้าง/จดัซื้อ 
 
 
   13. ขาดอัตราก าลังบุคลากร
ด้านการตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 
   14. การยมืเงินราชการยังไม่
สอดคล้องกับภารกิจการ
เบิกจ่ายที่แท้จริง และการส่งเงิน
ยืมไมต่รงตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
 
    

   12. ก าหนดให้มีการตรวจรับ
โดยคณะกรรมการที่มีความรู้ความ
เข้าใจในการจัดซื้อจดัจ้าง 
 
 
 
 
 
   13. จัดท าปฏิทินในการ
ตรวจสอบภายในทั้งภายใน ศธจ. 
และสถานศึกษาในความ
รับผิดชอบ 
 
 
   14. เจ้าหน้าทีต่รวจสอบ
รายการยืมเงินอย่างละเอียดว่า
เป็นไปตามระเบียบที่ถูกต้อง
หรือไม ่
   - ตรวจสอบหลักฐานที่แนบมา
กับสัญญาการยมื หากพบว่าไม่
ถูกต้องส่งกลับให้แก้ไขทันทีเพื่อจะ
ได้รับเงินยืมทันตามก าหนดเวลา

   12. การ
ควบคุมที่มีอยู่
สามารถลดความ
เสี่ยงได้ระดับหนึ่ง 
แต่ยังไมเ่พียงพอ 
 
 
 
   13. การ
ควบคุมที่มีอยู่
สามารถลดความ
เสี่ยงได้ระดับหนึ่ง 
แต่ยังไมเ่พียงพอ 
 
   14. การ
ควบคุมที่มีอยู่
สามารถลดความ
เสี่ยงได้ระดับหนึ่ง 
แต่ยังไมเ่พียงพอ 
 
 
 
 

   12. เจ้าหน้าที่ท่ี
รับผิดชอบมีน้อยและ
ขาดประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน เนื่องจากมี
บุคลากรน้อยท าใหม้ี
ข้อจ ากัดในการ
ปฏิบัติงาน 
 
   13. ขาดอัตราก าลัง
บุคลากรด้านการ
ตรวจสอบภายใน 
 
 
 
   14. การวางแผนการ
ยืมเงินในสัญญาเงินยมื
ยังไม่สอดคล้องกับการ
เบิกจ่ายที่แท้จริง 
เนื่องจากมีปัจจัยอื่นๆ
เข้ามาเกี่ยวข้อง และมี
การปรับเปลี่ยนแนว
ทางการยืมเงิน และการ
น าเงินยืมไปจา่ยบางครั้ง

   12. เสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจให้กับบุคลากร
มากยิ่งข้ึน และขอ
อนุเคราะห์บคุลากรจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้า
มาร่วมในการด าเนินงาน 
 
 
   13. หน่วยตรวจสอบ
ภายในให้ค าแนะน าต่อ
สถานศึกษาในสังกัดโดย
บูรณาการออกพื้นที่ร่วมกับ
กลุ่มต่างๆใน ศธจ. 
 
   14. ให้เจ้าหน้าท่ีแนะน า
หลักเกณฑ์การยืมเงิน 
ติดตามประสานงานกับผู้ที่
เกี่ยวข้อง ทวงถามหรือ
แก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น
ตลอดเวลา  



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่
กำรประเมินผล 

กำรควบคุมภำยใน 
ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 

ของการด าเนินงานในกิจกรรม/
โครงการนั้นๆ 
   - กรณีที่ส่งเงินยืมไม่ตรงตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดเจ้าหน้าท่ี
ด าเนินการท าหนังสือแจ้งเตือน
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่
ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ไม่ตรงตามสัญญาที่ยืม
และบางรายการไม่
สามารถถัวจ่ายให้
ครบถ้วนได ้
 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่
กำรประเมินผล 

กำรควบคุมภำยใน 
ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 

   9. ส่งเสริมและประสำนงำนกำรศึกษำ 
ศิลปวัฒนธรรม และกำรกีฬำเพ่ือกำรศึกษำ 
วัตถุประสงค์ 
   - เพื่อส่งเสริม สนับสนุนงานการศาสนา ศลิปะ 
วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศกึษาให้มี
ประสิทธิภาพและสามารถด าเนินการบรรลผุล
ตามเป้าหมาย 
   - เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนางานด้านการศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษาใน
จังหวัด ภายใต้การมีส่วนร่วมของหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 
   - เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงาน
ทางการศึกษา สถานศึกษา ด าเนนิโครงการ
ส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 

 
 
 
   1. ความยุ่งยากในการ
ประสานความร่วมมือแบบ
บูรณาการร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานซึ่งมีภารกจิที่ต่างกัน 
 
 
   2. บุคลากรยังขาด
ประสบการณ์ประสานและ
ส่งเสริมงานการศึกษา 
ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬา
เพื่อการศึกษา 
 
   3. ระยะเวลาในการ
ประสานงานท่ีกระช้ันชิด 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   1. การท างานแบบบูรณาการ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง
เหมาะสม 
 
 
 
   2. แต่งตั้งคณะท างานช่วยเหลอื
และมีความร่วมมือจากภาคี
เครือข่าย 
 
 
 
   3. น าข้อมูลการด าเนินงานในปี
ที่ผ่านมาจดัท าแนวทางการ
ด าเนินงานในการประสานงานในปี
ต่อไป 

 
 
 
   1. การควบคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งได้
ระดับหนึ่ง แตย่ัง
ไม่เพียงพอ 
 
   2. การควบคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได ้
 
 
   3. การควบคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได ้
 
 
 

 
 
 
   1. การติดต่อ
ประสานงานระหว่าง
หน่วยงานมีความล่าช้า 
ขาดความชัดเจนในการ
ปฏิบัต ิ

   
 
 
   1. จัดท าโครงการเพื่อ 
เสรมิสร้างความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
ของแต่ละหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่
กำรประเมินผล 

กำรควบคุมภำยใน 
ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 

   10. ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินกำร
เกี่ยวกับกำรจัดกำรศกึษำเอกชน 
วัตถุประสงค์ 
   - เพื่อพัฒนาระบบประกันคณุภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา โดยก าหนดรูปแบบท่ี
สถานศึกษาสามารถปฏิบัตไิด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   - เพื่อให้การศึกษาแก่ครูและบุคลากรที่
เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความรู้ ความเขา้ใจให้เกิด
ความตระหนัก และเห็นความส าคญัของการ
ประกันคณุภาพการศึกษา เพ่ือคณุภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา 
   - เพื่อก าหนดบทบาทหน้าท่ีความรับผดิชอบ
งานต่างๆ ท่ีสถานศึกษาต้องท า รวมสร้างทีมงาน
ตา่งๆ ของสถานศึกษาให้เข้มแข็งและพัฒนา
ความสามารถในการปฏิบัต ิ
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   1. ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน โอน
เงินอุดหนุนล่าช้ากว่าก าหนด 
และจ านวนเงินอุดหนุนมีการ
ทยอยจ่ายเป็นงวด ท าให้
โรงเรียนไมส่ามารถบริหารจดั
การเงินอุดหนุนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
   2. ครูและบคุลากรทางการ
ศึกษาของสถานศึกษาเอกชนมี
การเปลีย่นแปลงบ่อย ท าให้การ
เรียนการสอนไม่ต่อเนื่อง 
 
 
 
   3. สถานศึกษาขาดความรู้ใน
เรื่องระเบยีบกฎหมายของระบบ
การศึกษาเอกชน 
 

 
 
 
1. ประชุมชี้แจงความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนทุกประเภทให้กับบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องในโรงเรียน และ
เจ้าหน้าท่ีในส านักงาน 
 
 
 
 
2. จัดให้มีการก าหนดสาระการ
เรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ และ
ผลการเรยีนรู้ในวิชาแกนหลักของ
สถานศึกษาร่วมกัน และมีการ
สร้างขวัญและก าลังใจให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 
3. ประชุมและจดักิจกรรมพัฒนา
บุคลากรในสถานศึกษาเอกชน
อย่างสม่ าเสมอ 
 

 
 
 
   1. การควบคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งได้
ระดับหนึ่ง แตย่ัง
ไม่เพียงพอ 
 
 
 
 
   2. การควบคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งได้
ระดับหนึ่ง แตย่ัง
ไม่เพียงพอ 
 
 
   3. การควบคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได ้

 
 
 
   1. โรงเรียนเอกชน
บางแห่งขาดครูและ
บุคลากรที่มคีวามรูค้วาม
เข้าใจในการบริหารจัด
การเงินอุดหนุน 
 
 
 
 
   2. การไมไ่ด้น า 
ผลสัมฤทธ์ิมาใช้ภายหลัง
การอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   1. กลุ่มส่งเสรมิ
การศึกษาเอกชนร่วมกับ
กลุ่มตรวจสอบภายใน     
จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง  
การบริหารจัดการเงิน
อุดหนุนให้กับโรงเรียน
เอกชนในสังกัด 
 
 
   2. การเข้ารับการอบรม
จะต้องน าผลมาขยายให้
ผู้อื่นไดร้ับรูไ้ปพร้อมกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่
กำรประเมินผล 

กำรควบคุมภำยใน 
ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 

   4. การใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
   5. ผู้บริหารและผูร้ับผดิชอบ
การเบิกจ่ายเงินเรียนฟรี 15 ปี 
ของโรงเรียนเอกชนขาดความรู้ 
ความเข้าใจในระเบียบ
ประกอบการเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนเรียนฟรี 15 ป ี
 
   6. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน
ของโรงเรียนเอกชน จากการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-Net) ช้ัน ป.3, ม.6 ไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย 
 
 
 
 

4. แจ้งนโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติการด าเนินงานเกีย่วกับ
การศึกษาเอกชนให้โรงเรียน
เอกชนทราบและถือปฏิบตั ิ
 
 
 
5. การประชุมผู้บริหารและ
ผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินเรียน
ฟรี 15 ปี ของโรงเรียนเอกชน 
 
 
 
 
6. อบรมพัฒนาครูเรื่องการน าผล
การทดสอบ (O-Net) ไปพัฒนา
คุณภาพการเรยีนการสอนและ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
- อมรบพัฒนา เรื่องวิธีการสอนที่
เน้นกระบวนการวิเคราะห์และการ
แก้ปัญหาให้กับครผูู้สอนวิชา
ภาษาไทย คณิตศาสตร์  

   4. การควบคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งได้
ระดับหนึ่ง แตย่ัง
ไม่เพียงพอ 
 
 
   5. การควบคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งได้
ระดับหนึ่ง แตย่ัง
ไม่เพียงพอ 
 
 
   6. การควบคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งได้
ระดับหนึ่ง แตย่ัง
ไม่เพียงพอ 
 
 
 
 

   4. โรงเรียนเอกชนใช้
จ่ายเงินท่ีไดร้ับอุดหนุน
จากรัฐ ผิดหลักเกณฑ์
และวิธีการก าหนด 
 
 
 
   5. ความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนในการ
จัดท าและรวบรวม
เอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายเงินเรียนฟรี  
15 ป ี
 
   6. งานยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
(O-Net) ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 
   - ครูมีทักษะในการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอน การคิดวิเคราะห์ 
ไม่เพียงพอ 
   - การจัดกิจกรรมการ

   4. จัดให้มีการประชุม
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
เพื่อเน้นย้ าการเบิกจ่ายเงิน
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ก าหนด 25 
เดือน/ครั้ง 
 
   5. การทบทวนเพื่อสร้าง
ความเข้าใจในระเบียบ
ประกอบการเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
อย่างต่อเนื่อง 
 
 
   6. ส่งเสรมิสนับสนุน
พัฒนาครูในการจัดการ
เรียนการสอนให้มากยิ่งข้ึน 
   - สร้างเครือข่ายทาง
วิชาการภายในและ
ภายนอก 
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รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่
กำรประเมินผล 

กำรควบคุมภำยใน 
ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 

 
 
 
 
   7. จ านวนนักเรียนที่มสีิทธ์รับ
เงินอุดหนุนคลาดเคลื่อน 
 
 
 
 
   8. โรงเรียนบางแห่งไม่เข้าใจ
วัตถุประสงค์ของเงินอุดหนุน/
แนวปฏิบัติการ การใช้จ่ายเงิน
อุดหนุนแต่ละรายการ 
 

วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 
 
 
 
7. ออกตรวจสอบจ านวนนักเรยีน
ทุกๆปี 
 
 
 
   8. มอบตรวจสอบภายใน ก ากบั 
ติดตาม และท าหน้าที่ช้ีแนะ และ
ให้ค าแนะน าวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง 
 
 

 
 
 
 
   7. การควบคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งได้
ระดับหนึ่ง แตย่ัง
ไม่เพียงพอ 
 
   8. การควบคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งได้
ระดับหนึ่ง แตย่ัง
ไม่เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียนรูไ้มส่อดคล้องตาม
มาตรฐานและตัวช้ีวัดที่
ก าหนด 
 
   7. การมีเด็กซ้ าซ้อน
กับโรงเรยีนสังกัดอื่น   
 
 
 
 
   8. เจ้าหน้าท่ีโรงเรียน
เอกชนบางแห่งไม่เข้าใจ
วัตถุประสงค์ของเงิน
อุดหนุน/แนวปฏิบตัิการ 
การใช้จ่ายเงินอุดหนุน
แต่ละรายการเนื่องจาก
มีการลาออกและแต่งตั้ง
บรรจุใหม่บ่อยครั้ง 

 
 
 
 
   7. ด าเนินการตรวจสอบ
ประจ าทุกปี ใช้ระยะเวลา
เพิ่มขึ้นกับบุคลากรที่
ด าเนินงานมากขึ้นเพื่อความ
ถูกต้องยิ่งข้ึน 
 
   8. สอบถามยอดนักเรียน
ตามตัวที่มีอยูจ่ริง 
   - ติดตามตรวจสอบการ
เบิกจ่ายเป็นประจ าทุกเดือน 
   - ตรวจติดตาม นิเทศ 
การด าเนินกิจการโรงเรียน
เอกชนทุกโรงเรียนอย่าง 
ต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ     
1 ครั้ง 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่
กำรประเมินผล 

กำรควบคุมภำยใน 
ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 

   11. ปฏิบัติภำรกิจตำมนโยบำยของ
กระทรวงศึกษำธกิำรหรือตำมที่ได้รับ
มอบหมำย รวมท้ังปฏิบัติภำรกจิเกี่ยวกับ
รำชกำรประจ ำท่ัวไปของกระทรวงศึกษำธิกำร 
และประสำนงำนต่ำงๆในจังหวัด 
   1. งำนลูกเสือยุวกำชำด 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และประสานงาน
เกี่ยวกับกิจการลูกเสือ ยุวกาชาด 
 

 
 
 
 
 
 
 
   1. ในการจัดกิจกรรมตา่งๆ
ของลูกเสือยุวกาชาด             
มีสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
ค่อนข้างน้อย 
 
 
   2. พ.ร.บ. ลูกเสือ พ.ศ. 
2551 และข้อบังคับ
สภากาชาดไทย พ.ศ.2550 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดยัง
ไม่ได้รับมอบหมายให้ขับเคลื่อน
ในระดับจังหวัด 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   1. แจ้งก าหนดการแผนงานให้
หน่วยงานสถานศึกษาทราบ
ล่วงหน้า เพ่ือให้สถานศึกษามเีวลา
ในการเตรยีมการ 
 
 
   2. ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ
ของ สกก.สป.ศธ/สลช. ซึ่งจะ
มอบหมายให้ ศธจ. เป็นเรื่องๆไป 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   1. การควบคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งได้
ระดับหนึ่ง แตย่ัง
ไม่เพียงพอ 
 
   2. การควบคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งได้
ระดับหนึ่ง แตย่ัง
ไม่เพียงพอ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   1. สถานศึกษาส่ง 
สมาชิกลูกเสือยุวกาชาด
เข้าร่วมกิจกรรมน้อย 
 
 
 
   2. ขาดการ
ประสานงานของ
บุคลากรบางหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   1. ด าเนินการตามแผน
เดิม แตด่ าเนินการให้เร็วข้ึน 
 
 
 
 
   2. สร้างความเข้าใจใน
บทบาทหน้าท่ีของงาน
ลูกเสือยุวกาชาดกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง       
มีการประสานแผนงานถึง
หน่วยงานต้นสังกัดเพื่อสั่ง
การไปยังโรงเรยีนในสังกัด 
 
 
 

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่
กำรประเมินผล 

กำรควบคุมภำยใน 
ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 

   3. บุคลากรไม่มคีุณวุฒิ
ทางด้านลูกเสือ/ยุวกาชาด 
 
 
 
 
 
 
   4. ความปลอดภัยในการลง
พื้นที่ เนื่องจากเป็นพื้นที่เสี่ยงใน
เหตุการณ์ความไมส่งบ 
 
 
 
   5. ประชาสัมพันธ/์ขอความ
ร่วมมือหน่วยงานดา้นการศึกษา 
จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมยุวกาชาด แต่การ
สื่อสารอาจไม่ถึงสถานศึกษา 
 
 
 
 

   3. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
พัฒนาให้มีความรูด้้านลูกเสือ/   
ยุวกาชาด และมคีุณวุฒิทาง
ลูกเสือ/ยุวกาชาด 
 
 
 
 
   4. การบูรณาการจากหน่วยงาน 
กอ.ร่วมในการคุ้มครองและรักษา
ความปลอดภัย 
 
 
 
   5. ก าหนดรายละเอียด จ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมและ
คุณสมบัตไิว้อย่างชัดเจน ล่วงหน้า 

   3. การควบคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งได้
ระดับหนึ่ง แตย่ัง
ไม่เพียงพอ 
 
 
 
   4. การควบคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งได้
ระดับหนึ่ง แตย่ัง
ไม่เพียงพอ 
 
   5. การควบคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งได้
ระดับหนึ่ง แตย่ัง
ไม่เพียงพอ 

   3. เนื่องจากกลุ่ม
ลูกเสือยุวกาชาด        
มีอัตราก าลังน้อยไมเ่ต็ม
กรอบ ท าให้บุคลากรแต่
ละคนท าเกินภาระงาน
อาจท าให้เกิด
ข้อผิดพลาดได ้
 
   4. ความปลอดภัยใน
การลงพื้นที่ เนื่องจาก
เป็นพื้นที่เสี่ยงใน
เหตุการณ์ความไมส่งบ 
 
 
   5. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม     
ยุวกาชาด อาจไมเ่ป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

   3. บูรณาการการท างาน
ร่วมกัน 
 
 
 
 
 
 
   4. การบูรณาการจาก
หน่วยงาน กอ.ร่วมในการ
คุ้มครองและรักษาความ
ปลอดภัย 
 
 
   5. ประสานงานผู้บริหาร
สถานศึกษา ที่มีการเรียน
การสอนยุวกาชาดจัดส่ง
เจ้าหน้าที่และผู้บังคับบญัชา
ยุวกาชาดและสมาชิกเข้า
ร่วมโครงการ/กิจกรรม 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่
กำรประเมินผล 

กำรควบคุมภำยใน 
ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 

   2. ศูนย์เสมำรักษ์ 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อส่งเสริมการป้องกัน แก้ไขและคุ้มครอง
ความประพฤตินักเรียน นักศึกษา 

 
 
   1. เจ้าหน้าท่ีศูนย์เสมารักษ์ยัง
ขาดความรู้ในการปฏิบตัิงาน 
 
 
 
   2. เจ้าหน้าที่ส่งเสรมิความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
ไม่ครอบคลุมในการออกไป
สอดส่องดูแลพฤติกรรมนักเรียน
และนักศึกษา ตามแหล่งและ
สถานท่ีต่างๆ 
 
   3. มีแผนการออกตรวจ
ติดตาม ความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษาในปีงบประมาณ 
2562 แต่อาจไม่เป็นไปตาม
แผนที่ก าหนด 

 
 
   1. การจัดประชุม/อบรมให้
ความรู้แก่เจา้หน้าท่ีศูนย์เสมารักษ ์
 
 
 
   2. มีการอบรมเพื่อให้บุคลากร
ได้รับความรู้ เกีย่วกับการส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียน นักศึกษา 
ตามหลักสูตรที่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด และ
ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่รับผิดชอบ 
 
   3. จัดท าหนังสือและค าสั่ง/ 
ประกาศแจ้งหน่วยงาน/
สถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง การออก
ตรวจ ติดตาม ความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา ตลอดปี
การศึกษา 

 
 
   1. การควบคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งได้
ระดับหนึ่ง แตย่ัง
ไม่เพียงพอ 
   2. การควบคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได ้
 
 
 
   3. การควบคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งได้
ระดับหนึ่ง แตย่ัง
ไม่เพียงพอ 
 

 
 
   1. เจ้าหน้าท่ีศูนย์
เสมารักษ์ยังขาดความรู้
ในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   3. พนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียน นักศึกษาไม่ 
สามารถออกเฝ้าระวัง
และออกติดตามได้ทุก
เดือน ตลอด
ปีงบประมาณ 

 
 
   1. การจัดประชุม/อบรม
ให้ความรู้แก่เจา้หน้าท่ีศูนย์
เสมารักษ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   3. ประสานงาน
หน่วยงานท่ีปฏิบัติหน้าท่ี
ด้านการส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน นักศึกษา 
บูรณาการออกเฝ้าระวังและ
ตรวจตดิตามความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา
ร่วมกัน เช่น ฝ่ายปกครอง 
ฝ่ายต ารวจ 

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่
กำรประเมินผล 

กำรควบคุมภำยใน 
ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 

    4. หัวหน้าสถานศึกษาและครู
ให้ความส าคญักับงานส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนน้อย 

   4. ด าเนินการพัฒนาครูให้เป็น
พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
(พสน) 

   4. การควบคุม
ที่มีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งได้
ระดับหนึ่ง แตย่ัง
ไม่เพียงพอ 

   4. สถานศึกษาหลาย
แห่งบุคลากรยังไมผ่่าน
การอบรมเป็นพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีส่งเสรมิความ
ประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา ท าให้ปฏิบัติ
หน้าท่ีไมไ่ด ้

   4. กระตุ้นให้บุคลากรที่
ผ่านการฝึกอบรมปฏิบัติ
หนา้ที่อย่างเคร่งครดั 
   - ส่งเสริมให้นักเรียนทุก
คนได้รบัการดูแลช่วยเหลือ 
ป้องกัน และแก้ไขได้
ทันท่วงที โดยขอความ
ร่วมมือผู้พบเห็นแจ้ง 
1579  

 

 
 
 



 
ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ

ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 
หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 

วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำรประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ก.ค.ศ.) 
   1. ด้ำนกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรเดินทำงไปรำชกำร  
วัตถุประสงค์  
   เพื่อให้การเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบและ
กฎหมายที่เกีย่วข้องตามเวลาที่ก าหนด 

    
 
 
 
 
   การเบิกค่าใช้จ่ายใน        
การเดินทางไปราชการไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ตามเวลาที่ก าหนด 

 
 
 
 
 
   1. รบัเรือ่งและตรวจสอบ 
สัญญายืมเงิน   
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การยืม
เงินถูกต้องตามระเบียบ 
 

 
 
 
 

 
การควบคุมที่มีอยู่
สามารถลดความ
เสี่ยงได้ระดับท่ี

ยอมรับได ้
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   2. การขออนุมตัิให้ยมืเงิน 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การ
อนุมัติการยมืเงินถูกต้องตาม
ระเบียบ 
 

การควบคุมที่มีอยู่
สามารถลดความ
เสี่ยงได้ระดับท่ี

ยอมรับได ้

   

     3. รบัเรือ่งและตรวจสอบ 
การชดใช้เงินยืม
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายถูกต้อง 
ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบ 
และตามเวลาที่ก าหนด 
 
 
 

การควบคุมที่มีอยู่
สามารถลดความ
เสี่ยงได้ระดับหนึ่ง

แต่ไมเ่พียงพอ 
 
 
 

 

   เอกสารหลักฐานที่
ประกอบการเบิกจ่ายไม่
ครบถ้วน ท าให้เกิดความ
ล่าช้าในการเบิกจ่าย และ
ไม่เป็นไปตามเวลาที่
ก าหนด เนื่องจากมีความ
คลาดเคลื่อนในการจัดท า
เอกสารประกอบการ
เบิกจ่าย 

   1. ให้ผู้รับผดิชอบ (เจ้าของ
เรื่อง) ด าเนินการติดตาม 
เอกสาร ประกอบการเบิกจ่าย
ให้ถูกต้อง และครบถ้วน ตาม
ระเบียบโดยเร็ว 
 

 

 



 
ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ

ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 
หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 

วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำรประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

 
 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   4. การขออนุมัติเบิก
จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 
วัตถุประสงค์  
   เพื่อให้การเบิกจ่ายถูกต้อง 
ประหยดั และเพื่อประโยชน์
ของทางราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การควบคุมที่มีอยู่
สามารถลดความ
เสี่ยงได้ระดับท่ี

ยอมรับได ้

    2. จัดท า Flow chart แสดง
ขั้นตอน ระยะเวลา  ในการยืมเงิน
ราชการ จนถึงการส่งหลักฐาน 
การจ่ายและเงินเหลือจ่ายท่ียืม
ไป และหากมีข้อทักท้วง 
ให้ผู้รับผิดชอบ (เจ้าของเรื่อง) 
ส่งคืนเอกสารภายในเวลา 
ที่ก าหนดตามระเบยีบฯ 
   3. น าคู่มือ และ flow 
chart เผยแพร่ในเว็บไซต์ 
ส านักงาน ก.ค.ศ. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ

ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 
หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 

วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำรประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

   2. โครงกำรพัฒนำระเบียบ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยระบบ
ทะเบียนประวัติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำพ.ศ. .... 
วัตถุประสงค์  
   เพื่อพัฒนาระเบียบ ก.ค.ศ.และคู่มือว่าด้วยระบบ
ทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาพ.ศ. .... 
 

 
 
 
 
   ไม่สามารถออกระเบียบ ก.ค.
ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และคูม่ือการ
ปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
   1. ตั้งคณะท างานเพื่อ 
หาผู้รับผิดชอบในการ
ปรับปรุงระเบียบและ
(ร่าง) คู่มือระบบทะเบียน
ประวัติข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
2555 
 

 
 
 
 
การควบคุมที่มีอยู่
สามารถลดความ

เสี่ยง ระดับที่
ยอมรับได ้

 

 
 

 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำรประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

     2. จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเชิญเจา้หน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
จัดท าทะเบียนประวัตฯิ จาก
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาและส่วนราชการ
เพื่อแสดงความคดิเห็น
เกี่ยวกับการจดัท าทะเบียน
ประวัตฯิ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   3. น า (ร่าง) ระเบียบ 
และคู่มือระบบทะเบียน
ประวัติข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
... เสนอ ส านักงาน ก.ค.ศ. 

การควบคุมที่มีอยู่
สามารถลดความ
เสี่ยงได้ระดับหนึ่ง 

แต่ยัง 
ไม่เพียงพอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การควบคุมที่มีอยู่
สามารถลดความ

เสี่ยง 
ระดับที่ยอมรับได ้

   ได้รับข้อมูลในการจัดท า
ระบบทะเบยีนประวัติไม่
ครบถ้วนเพียงพอ 
เนื่องจากส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและส่วน
ราชการ ไมเ่ห็น
ความส าคญัในการจดัท า
ทะเบียนประวัติฯบาง
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาไม่มีการ
มอบหมายหน้าที่ให้กับ
เจ้าหน้าท่ีตามระเบียบฯ  
จึงไม่ส่งผู้เข้าร่วมประชุม
หรือส่งเจ้าหน้าท่ีไมต่รงกับ
กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดท า
ให้การประชุมไมไ่ด้ข้อมลู
การปฏิบัติงานอยา่ง
แท้จริง 

   ช้ีแจง ให้ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา และส่วนราชการ 
เห็นความส าคัญและความ
จ าเป็นในการจดัท าระบบ
ทะเบียนประวัติและมีหนังสือ
แจ้งให้ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและส่วนราชการ
มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
การจัดท าทะเบียนประวัติ ตาม
ระเบียบฯ 
  

 
 
 
 
 

 
 



 
 
ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ

ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 
หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 

วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำรประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

   3. โครงกำรพัฒนำหลักเกณฑ์และวิธีกำรให้
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ          
มีวิทยฐำนะและเลื่อนวิทยฐำนะ 
วัตถุประสงค์  
   เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทย
ฐานะและเลื่อนวิทยฐานะให้เป็นไปตามนโยบายและ
กฎหมาย ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

 
 

 
 

   การปรับปรุงและพัฒนา
หลักเกณฑ์และวิธีการให้
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อน
วิทยฐานะอาจด าเนินการไม่แล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

 
 

 
 

   1.  ศึกษา วิเคราะห์กฎหมาย 
ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปน็ข้อมลู
จัดท า(รา่ง) หลักเกณฑ์และ
วิธีการให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศกึษามีวิทย-
ฐานะและเลื่อนวิทยฐานะให้
เป็นไปตามนโยบายและตามที่
กฎหมายก าหนด 

 
 

 
 

การควบคุมที่มีอยู่
สามารถลดความ

เสี่ยง 
ระดับที่ยอมรับได ้

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ

ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 
หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 

วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำรประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

 
 
 

    2. ตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ
เฉพาะกิจเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงพัฒนาหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินวิทยฐานะ 
และจัดใหม้ีการประชุมเพื่อ
จัดท า (ร่าง) หลักเกณฑ์และ
วิธีการให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทย
ฐานะให้เป็นไปตามนโยบาย
และตามที่กฎหมายก าหนด 
 
   3.  เสนอ(ร่าง) หลักเกณฑ์ 
และวิธีการให้ข้าราชการ 
ครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา มีวิทยฐานะ 
และเลื่อนวิทยฐานะ  
อ.ก.ค.ศ. วิสามัญฯ  
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบ ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

การควบคุมที่มีอยู่
สามารถลดความ
เสีย่งได้ในระดับ

หนึ่ง  
แต่ยังไมเ่พียงพอ 

 
 
 
 
 
 
 
 

   (ร่าง) หลักเกณฑ์และ
วิธีการให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษามีวิทยฐานะและ
เลื่อนวิทยฐานะ ล่าช้า 
และไม่เป็นไปตามนโยบาย
และตามที่กฎหมาย
ก าหนด เนื่องจาก 
   1. นโยบายมีการ
เปลี่ยนแปลง 
   2. มีความล่าช้าและไม่
มีการก าหนดระยะเวลาแล้ว
เสร็จที่ชัดเจนในการแก้ไข
พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
   3. มีความเข้าใจ
นโยบาย 
ไม่ชัดเจนและไม่เป็นไป
ตามทิศทางเดียวกัน 
 
 
 

   1. ประชุมเชิงปฏิบัติการระดม
ความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้ทีเ่กี่ยวข้องเพื่อสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
นโยบายประเมินวิทยฐานะให้
เป็นไปทิศทางเดยีวกันและ
สามารถจัดท า(ร่าง) หลักเกณฑ์
และวิธีการให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามวีิทย
ฐานะและเลื่อนวิทยฐานะได้ตาม
นโยบายและตามที่กฎหมายก าหนด 
   2. มีการตดิตามสอบถาม
ความคืบหน้าเกีย่วกับการ
แก้ไข 
พระราชบัญญัตริะเบยีบ
ข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาจากผู้ที่เกีย่วข้อง 

 

 
 



 
ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ

ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 
หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 

วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำรประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

   4. โครงกำรพัฒนำหลักเกณฑ์และวิธีกำรย้ำย
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
สำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ 

  
 

   

วัตถุประสงค์       
   เพื่อให้ได้หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหาร
สถานศึกษาในการด าเนินการในเรือ่งการย้ายฯ ของ
ทุกส่วนราชการให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยง 
เหมาะสมกับความต้องการของสถานศึกษา และ
เป็นมาตรฐานเดยีวกัน 

   หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สายงานบริหาร
สถานศึกษา ในการด าเนินการเรื่อง
การย้ายฯ ของทุกสว่นราชการ ไม่
สอดคล้องเชื่อมโยงไม่เหมาะสม
กับความต้องการของสถานศึกษา 
และไมเ่ป็นมาตรฐานเดียวกัน 

   1. ตั้งคณะท างาน 
    วัตถุประสงค ์
    เพื่อหาผู้รับผิดชอบจดัท า
ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการ
ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 
   2. ประชุมคณะท างาน 
    วัตถุประสงค ์
   จัดท าร่างหลักเกณฑ ์
และวิธีการย้ายผูบ้ริหาร 
สถานศึกษาให้มีความ
สอดคล้องเชื่อมโยง
เหมาะสมกบัความต้องการ
ของสถานศกึษา และเป็น
มาตรฐานเดียวกัน 
   3. เสนอ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญฯ 
และก.ค.ศ. พิจารณา 
    วัตถุประสงค ์
    เพื่อพิจารณาอนุมัตริ่าง
หลักเกณฑ ์

การควบคุมที่มีอยู่
สามารถลดความ

เสี่ยง 
ระดับที่ยอมรับได ้

 
 
 

   

 
 
 
 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำรประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

 
 
 
 

    4. ประกาศใช้หลักเกณฑ ์
    วัตถุประสงค ์
    เพื่อข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ผู้บริหาร
สถานศึกษา)ใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั 
ตามหลักเกณฑ์ฯ 
 
 
 
 

การควบคุมที่มีอยู ่
สามารถลดความ
เสี่ยงได้ในระดับ

หนึ่ง 
แต่ยังไมเ่พียงพอ 

 
 
 
 
 
 
 

วิธีการย้ายข้าราชการครฯู 
ตามหลักเกณฑ์การยา้ย
ข้าราชการครฯูไม่
สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานจริงและไม่
เป็นไปตามเจตนารมณ์
ของหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ ก.ค.ศ. ก าหนดไว้  
เนื่องจากมีความรูไ้ม่
เพียงพอ ไม่เข้าใจนโยบาย
ที่ชัดเจน 

   1. จัดท าแนวปฏิบัต/ิคู่มือ
ให้ผู้ปฏิบัตดิ าเนินการให้
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.
ศ. ก าหนดไว ้
   2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ช้ีแจงหลักเกณฑ์และวิธีการ
ย้ายข้าราชการครูฯ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำรประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

   5. โครงกำรพัฒนำระบบต ำแหน่ง  
กรอบอัตรำก ำลังและ ระเบียบ/หลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรงำนบุคคลของต ำแหน่งบุคลำกรทำง
กำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค. (2) 
วัตถุประสงค์  
   เพื่อก าหนดต าแหน่งและกรอบอัตราก าลังของ
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) 
ในหน่วยงานการศึกษาตามเวลาทีก่ าหนด 
 

 
 
 
 
   จัดท าการก าหนด
ต าแหน่งและกรอบ
อัตราก าลังของต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค. (2) 
ในหน่วยงานการศึกษา 
ไม่ได้ตามเวลาที่ก าหนด 

 
 
 
 
   1. ศึกษา วิเคราะห์ เอกสารและ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และจดัท า 
(ร่าง) การก าหนดต าแหน่งและ
กรอบอัตราก าลังของต าแหน่ง 
บุคลากรทางการศกึษาอื่นตามมาตรา 
38 ค. (2) ในหน่วยงานการศึกษา 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการก าหนด
ต าแหน่งและกรอบอัตราก าลังของ
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม
มาตรา 38 ค.(2) ในหน่วยงานการศึกษา 

 
 
 
 
การควบคุมที่มีอยู่
สามารถลดความ
เสี่ยงได้ในระดับที่

เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำรประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

 

    2.จัดประชุม 
คณะท างาน/ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อพิจารณา (ร่าง) การก าหนด
ต าแหน่งและกรอบอัตราก าลังของ
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
ตามมาตรา 38 ค. (2) ในหน่วยงาน
การศึกษาให้มีความเหมาะสม 
กับภาระงานของหน่วยงาน
การศึกษา และได้ตามเวลาที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
   3. เสนอ อ.ก.ค.ศ. 
และ ก.ค.ศ.  
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อให้ได้รับการอนุมตั ิ
 

การควบคุมที่มีอยู่
สามารถลดความ
เสี่ยงได้ในระดับ
หนึ่ง แต่ยังไม่

เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การควบคุมที่มีอยู่
สามารถลดความ
เสี่ยงได้ในระดับที่

เพียงพอ 
 

   จัดท า (ร่าง) การ
ก าหนดต าแหน่งและกรอบ
อัตราก าลังของต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค. (2) ใน
หน่วยงานการศึกษา ไมไ่ด้
ตามระยะเวลาที่ก าหนด  
เนื่องจากนโยบายของ
ผู้บริหารระดับสูงเกี่ยวกับ
การก าหนดโครงสร้างของ
หน่วยงานภายใน
กระทรวงศึกษาธิการ  
ยังไม่มีความชัดเจน 
 
 

   ติดตามความเคลื่อนไหว 
ของนโยบายเพื่อปรับปรุงการ
ก าหนดต าแหน่งและกรอบ
อัตราก าลังของหน่วยงาน
การศึกษา ให้สอดคล้องกับ
โครงสร้างที่จะก าหนด 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำรประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

   6. กำรพิจำรณำรับรองคุณวุฒิภำยในประเทศท่ี
เชื่อมโยงกับระบบ Office of Commission of 
Higher Education Curriculum online 
CHECO) ของกระทรวงกำรอุดมศกึษำ วิทยำศำสตร์ 
วิจัย และนวัตกรรม (อว.)    
วัตถุประสงค์  
     เพื่อให้การรับรองคุณวุฒิภายในประเทศมคีวาม
สอดคล้องกับการให้การรบัทราบหลักสตูรของ อว.
ซึ่งจะไมม่ีค าขอรับรองคุณวุฒิในรปูแบบเอกสาร 
เนื่องจากได้น าระบบ CHECO มาใช้ในการ
รับทราบ/เห็นชอบ หลักสูตรแล้ว จึงจ าเป็นต้องม ี
 
 
 
 
 

   1. ระบบ CHECO  
ไม่สามารถเชื่อมโยงกับ
ระบบรับรองคุณวุฒิของ 
ส านักงาน ก.ค.ศ. 
ได้โดยสมบูรณ ์
 
 
 
   2. ข้อผิดพลาดจาก 
การน าเข้าข้อมลูของ
ส านักงาน ก.ค.ศ. 
 
 
 
 
   3. ความซ้ าซ้อนใน
การที่สถาบันการ
อุดมศึกษายังคงขอ
รับรองคุณวุฒิมายัง ก.ค.
ศ. โดยตรง 

   - มีการประชุมหารือ 
ในหลักการร่วมกับ ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่     ผู้วางระบบ 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อให้เกิดความเข้าใจ 
ที่ชัดเจนร่วมกัน 
 
 
   - มีการวางระบบ 
การเขียนโปรแกรมให้เช่ือมโยงข้อมูล
ทั้ง 2 ระบบโดยอัตโนมัติ 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อลดการบันทึกข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน 
 
 
   - ประสาน อว.  เพื่อแจ้งสถาบัน
การอุดมศึกษาทราบ 
   - ก าหนดแนวปฏิบัติ            
การด าเนินการในช่วงเปลี่ยนผ่าน
เพื่อรองรับ 
วัตถุประสงค์ 
   1. เพือ่สร้างการรับรู้แกส่ถาบัน
การอุดมศึกษาที่เคยส่งเรื่องให้
ส านักงาน ก.ค.ศ. โดยตรง 
   2. เพื่อให้การด าเนินการ  มี
แนวทางที่ชัดเจนและมีความยืดหยุ่น 

การประเมินผล 
การควบคุมทีม่ีอยู ่
สามารถลดความ
เสี่ยงได้ ในระดบั

หนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอ 

   -  การเช่ือมโยงและ 
ถ่ายโอนข้อมูลระหว่าง 2 
ระบบ อาจไมส่มบรูณ ์
 
 
 
 
 
   - เจา้หนา้ที่บันทึกข้อมลู 
คลาดเคลื่อน 
 
 
 
 
 
   - สถาบนัการอดุมศึกษา 
ส่งค าขอรับรองคณุวุฒิ 
มายังส านกังาน ก.ค.ศ. 
โดยตรง 

1. ประชุมหารือร่วมกัน 
2. ทดลองและปรับปรุง
ระบบ 
 
 
 
 
 
   - มีการก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ และ ปรับปรุง
แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง 
 
 
 
 
   - มีหนังสือแจ้งแนวปฏิบัติ
และประสานให้ อว.           
แจ้งสถาบันการอุดมศึกษา 
ทราบ โดยทั่วกัน 

 

 
 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำรประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

   7. กำรจัดท ำ(ร่ำง) หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำร
ก ำหนดอัตรำเงินเดือนแรกบรรจแุบบช่วงส ำหรับ
คุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง และปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติรำชกำร 
วัตถุประสงค์  
   เพื่อก าหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุแบบช่วง
ส าหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง และปัจจยัที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพของการปฏิบัตริาชการให้เป็นไปตาม
นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 
 
   การก าหนดอตัราเงินเดือน 
แรกบรรจุแบบช่วง
ส าหรับคณุวุฒิที่ ก.ค.ศ. 
รับรองและปจัจัยที่มผีล
ต่อประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติราชการไม่เป็นไป
ตามนโยบายเนื่องจากมี
การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 
 
   1.  จัดท าแนวคิดในการพัฒนาหลักเกณฑ์
และวิธีการ 
วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อระดมความคิด 
ในการจัดท ากรอบแนวคิด 
   2. เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ก าหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุแบบ
ช่วงส าหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง 
และปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของ 
การปฏิบัตริาชการ 

 
 
 
 
 
การควบคุมที่มีอยู่
สามารถลดความ
เสี่ยงได้ระดับท่ี

ยอมรับได ้
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำรประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

 
 

    2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อพิจารณา (ร่าง) หลักเกณฑ์
และวิธีการก าหนดอัตราเงินเดือน
แบบช่วงส าหรับคณุวุฒิที่ ก.ค.ศ. 
รับรอง และปัจจัยที่มผีลต่อ
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ  
ให้มีความเหมาะสมและถูกต้อง ตรง
ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 
 

การควบคุมที่มีอยู่
สามารถลดความ
เสี่ยงได้ระดับหนึ่ง 
แต่ยังไมเ่พียงพอ 

 

  
 
  เนื้อหาของ (ร่าง) 
หลักเกณฑ์และวิธีการฯ 
ยังไม่ครอบคลุมครบถ้วน
ตามนโยบาย เนื่องจาก
นโยบายมีการ
เปลี่ยนแปลง 

 
 
 
 
 
 

 
 
   ก าหนดผู้รับผิดชอบ
ติดตามนโยบายและแจ้งให้ผู้
ที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวน 
(ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการฯ 
และเร่งเสนอโดยเร็ว 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำรประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

 
 

    3. น าเสนอส านักงาน ก.ค.ศ. 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อให้ความเห็นชอบ (ร่าง) 
หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ให้น าเสนอ 
ต่อ อ.ก.ค.ศ. วิสามญัฯ ท่ีเกี่ยวข้อง 
และ ก.ค.ศ. ต่อไป 
 

การควบคุมที่มีอยู่
สามารถลดความ
เสี่ยงได้ระดับท่ี

ยอมรับได ้
 
 
 

   

     ๔. น าเสนอ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญฯ   
ที่เกี่ยวข้อง และ ก.ค.ศ. 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อให้ความเห็นชอบ (ร่าง) 
หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ก่อน
ประกาศใช้ 

การควบคุมที่มีอยู่
สามารถลดความ
เสี่ยงได้ระดับหนึ่ง 
แต่ยังไมเ่พียงพอ 

 

   อาจไม่ไดร้ับความ
เห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์
และวิธีการฯ เนื่องจาก 
(ร่าง) หลักเกณฑ์และ
วิธีการฯ ยังไม่ครอบคลุม
ให้ครบถ้วนตามนโยบาย 
และที่ประชุมให้กลับไป
ทบทวนเนื้อหาให้
สอดคล้องก่อนแล้วค่อย
น าเสนอใหม ่

   ให้มีการทบทวน (ร่าง) 
หลักเกณฑ์และวิธีการฯ 
เพื่อให้สอดคล้องกับ
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
จากท่ีประชุม ก.ค.ศ.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำรประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

   8. เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหำหน้ีสิน
ข้ำรำชกำรคร ู
วัตถุประสงค์  
   เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ข้าราชการคร ู
 
 

 
 
 
   ไม่สามารถบรรเทา
ความเดือดร้อนให้แก่
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 
 

 
 
 
   1. การจัดสรรเงินกู้ยืมเงินทุน
หมุนเวียนฯ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 
วัตถุประสงค์ 
   จัดสรรเงินกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ 
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
 

 
 
 
การควบคุมที่มีอยู่
สามารถลดความ
เสี่ยงได้ระดับหนึ่ง
แต่ยังไมเ่พียงพอ 
 

 
 
 
   1. จัดสรรเงินกู้ยืมเงินทุน
หมุนเวียน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 อาจไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย 
เนื่องจากหลักเกณฑ์และ
วิธีการกู้ยืมได้ก าหนด
คุณสมบตัิของผู้กู้ยืมและผู้
ค้ าประกันไว้สูงเกินไปจึง
ท าให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่
เดือดร้อนและประสงค์ที่
จะกู้ยืมเงินไม่สามารถกู้ได้         
   2. การประชาสัมพันธ์
ยังไม่ทั่วถึงท าให้
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาบางส่วนไม่
ทราบข้อมูล  

 
 
 
   1. ปรับปรุงหลักเกณฑฯ์ 
เสนอคณะกรรมการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ 
   2. เพิ่มช่องทางการ
ประชาสมัพันธ์ให้เยอะขึ้น
เพื่อให ้
ข้าราชครูและบุคลากรทาง  
การศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมลู
ข่าวสารได้                      
   3. จัดสรรเงินทุนหมนุเวียนฯ 
ประจ าปี พ.ศ. 2563  ให้
เป็นไปตามเป้าหมาย 

 
 

       
 
 
 

 
 
 

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำรประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2. ตรวจสอบรายละเอียด 
ข้อมูลลูกหนีเ้งินทุนหมุนเวียนฯ 
ประจ าเดือนเพื่อติดตามลูกหนี้ท่ีค้าง
ช าระให้ช าระหนี้   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3. การด าเนินคดีกับลูกหนี้ค้าง
ช าระ เพื่อให้ลูกหนี้ช าระหนี้ตาม 
ค าพิพากษา 

การควบคุมที่มีอยู่
สามารถลดความ
เสี่ยงได้ระดับหนึ่ง
แต่ยังไมเ่พียงพอ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การควบคุมที่มีอยู่
สามารถลดความ
เสี่ยงได้ระดับหนึ่ง
แต่ยังไมเ่พียงพอ 
 

   เงินทุนหมุนเวียนฯ มี
ลูกหนี้ค้างช าระเนื่องจาก 
   1. หน่วยงาน ท่ี
เกี่ยวข้อง(ธ.ก.ส., สพท.) 
ไม่ปฏิบตัิตามแนวทางและ
ขั้นตอนการติดตามหนีค้้าง
ช าระ 
   2. เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ 
และเทคนิคการตดิตามหนี้
เงินทุนหมุนเวียนยังไม่
เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ลูกหนี้ไม่ช าระหนี้ตาม 
ค าพิพากษา เนื่องจาก 
มีเงินเดือนไม่พอช าระหนี ้
 

   1. จัดท าหนังสือแจ้ง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง    (ธ.
ก.ส., สพท.)ตดิตาม ผู้กู้ยืม
และผูค้้ าประกันให้ช าระหนีต้าม
แนวทาง 
และขั้นตอนการติดตามหนี้
ค้างช าระ  
   2. จัดประชุมเสริมสร้าง 
ความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการ
ด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯ 
ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
   3. ประชุมคณะอนุกรรมการ  
ก ากับ ติดตาม ลูกหนี้ค้างช าระ
เงินทุนหมุนเวียนฯ อย่าง
สม่ าเสมอ 
   4. น ามติ/ข้อสังเกต/
แนวทาง จากการประชุมไป
ปฏิบัติในการติดตามหนี้ค้าง
ช าระอย่างเคร่งครัด 
 
   ด าเนินการบังคับคดตีาม
กฎหมาย 
 1. ตรวจสอบการช าระหนี้ตามค า
พิพากษา 
 2. ขอหมายบังคับคด ี
 3. สืบทรัพย ์
 4. ระงับ/ยึดทรัพย ์

 



 
ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ

ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 
หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 

วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำรประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

   9. กำรพิจำรณำอุทธรณ์ กำรรอ้งทุกข์ ค ำร้องขอ
ควำมเป็นธรรมของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ/ กำรพิจำรณำข้อหำรือของส่วน
รำชกำร/กำรจัดท ำค ำแก้ต่ำงคดีปกครอง 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให้การพิจารณาอุทธรณ์ รอ้งทุกข์ ค าร้อง
ขอความเป็นธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด เป็น
ธรรม                          

2. การจดัท าคดีปกครองภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

 
 
 
 
 
   1. การพิจารณา
อุทธรณ์ ร้องทุกข์  
ค าร้องขอความ 
เป็นธรรมไมด่ าเนิน 
การภายในระยะเวลาที่
ก าหนดและไมเ่ป็นธรรม 
   2. การจัดท าคดี
ปกครองไม่เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ศาลก าหนด 
 

 
 
 
 
 
   1. รับ และตรวจสอบ วิเคราะหค์ า
ขออุทธรณ์ ค าร้องทุกข์ ร้องขอความ
เป็นธรรม ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม ่
 วัตถุประสงค ์
   1. ท าทะเบียนคุมให้มรีูปแบบ
เป็นไปในทางเดียวกันเพื่อประโยชน์
ในการก ากับติดตาม 
   2. มีรูปแบบตรวจสอบเป็นไปในทาง
เดียวกัน เพื่อง่ายต่อการพิจารณาว่า
ค าขอถูกต้องชอบด้วยกฎหมายที่รบั
ไว้พิจารณาได้หรือไม ่
 
   2. ขอส านวนเอกสารหลักฐาน
หรือค าช้ีแจงจากส่วนราชการ 
วัตถุประสงค์ 
   1. ท าทะเบียนคุมหนังสือขอ
เอกสารหลักฐานหรือค าช้ีแจง 
   2. ท าทะเบียนคุมการรับเอกสาร
หลักฐานหรือค าช้ีแจง 

 
 
 
 
 
การควบคุมที่มีอยู่
สามารถลดความ
เสี่ยงได้ระดับท่ี

ยอมรับได ้
 
 
 
 
 
 
 

การควบคุมที่มีอยู่
สามารถลดความ
เสี่ยงได้ระดับท่ี

ยอมรับได ้
 

   

 
 
 



 
ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ

ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 
หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 

วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำรประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

 
 
 

    3. วิเคราะห์ข้อเท็จจริง                   
ข้อกฎหมายพยานหลักฐาน 
ในส านวนการสอบสวนประกอบกับ
หนังสืออุทธรณ์/ ร้องทุกข์  
ค าช้ีแจงจากส่วนราชการ หน่วยงาน
การศึกษาและจัดท าความเห็น 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อจัดท าความเห็นให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดเพื่อให้
เกิดความเป็นธรรมกับผู้อุทธรณ์                 
และผูร้้องทุกข ์
   4. เสนอความเห็นต่อที่ประชุม อ.
ก.ค.ศ. วิสามญัฯ เพื่อพิจารณาและมี
มต ิ
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาและมมีต ิ
   5. แจ้งมติให้ส่วนราชการ และผู้
อุทธรณ์/ผู้ร้องทุกข ์
วัตถุประสงค์ 
   1.  เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบ
และเนินการตามมต ิ
   2. เพื่อแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้
อุทธรณ์หรือผู้ร้องทุกข์ทราบ 
 

การควบคุมที่มีอยู่
สามารถลดความ

เสี่ยง 
ได้ระดับหนึ่ง                      

แต่ยังไมเ่พียงพอ 
 
 
 
 

 
การควบคุมที่มีอยู่
สามารถลดความ
เสี่ยงได้ระดับท่ี

ยอมรับได ้
 

การควบคุมที่มีอยู่
สามารถลดความ
เสี่ยงได้ระดับท่ี

ยอมรับได ้
 

   การวิเคราะห์ปัญหาข้อ
กฎหมาย/ ข้อเท็จจริงในค า
อุทธรณ์หรือค าร้องทุกข์มี
ความล่าช้า อาจเป็นเหตุ
ให้ถูกฟ้องเป็นคดีอาญา
หรือต้องรับผดิทางละเมิด 
เนื่องจาก ส านวนที่ได้รับมี
ปริมาณมากไม่สอดคล้อง
กับอัตราก าลังท่ีมีอยู่               

   1. รวบรวมและจัด
หมวดหมู่ค าอุทธรณ์ หรือค า
ร้องทุกข์ท่ีมีลักษณะคดี
เดียวกันหรือใกล้เคียงกันให้อยู่
ในกลุ่มเดยีวกัน 
   2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อร่วมกันวิเคราะห์วินิจฉยั                
อุทธรณ์หรือร้องทุกข์ท่ีมี
ลักษณะเดียวกันเป็นไปในทาง
เดียวกัน 
   3.ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 
   4.ขออัตราก าลังทดแทน
อัตราว่าง 

 

 

 
 
 



 
ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ

ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 
หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 

วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำรประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

   10. กำรพิจำรณำส ำนวนและข้อหำรือเกี่ยวกับ 
กำรด ำเนินกำรทำงวินัยของข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
วัตถุประสงค์  

เพื่อความส าเร็จในการพิจารณาส านวนและข้อ
หารือเกี่ยวกับการด าเนินการทางวนิัยของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ถูกต้อง 
รวดเร็วและเป็นธรรมได้มาตรฐานโทษตามที่
กฎหมายก าหนดไว้ และง่ายต่อการสืบค้นข้อมลู
ภายหลัง 

 

 
 
 
 
   การพิจารณาส านวน
และข้อหารือเกี่ยวกับ
การด าเนินการทางวินัย
ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
อาจไม่ทันตามเวลา
หรือไมเ่ป็นไปตาม
มาตรฐานโทษท่ีก าหนด 
และยากต่อการสืบค้น 

 
 
 
 
   1. การรับเรื่องและตรวจสอบ
ส านวนและข้อหารือเกี่ยวกับการ
ด าเนินการทางวินัย 
วัตถุประสงค์  
   เพื่อตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้องของเอกสารและป้องกัน 
การสญูหายของส านวน ท้ังง่ายต่อ
การสืบค้นข้อมลูในภายหลัง 

 
 
 
 

การควบคุมที่มีอยู ่
สามารถลดความ
เสีย่งได้ในระดบั
หนึ่งแต่ยังไม่

เพียงพอ 

     
 
 
 
   ส านวนและข้อหารือ
เกี่ยวกับการด าเนินการ
ทางวินัยอาจเกิดการสูญ
หายหรือเอกสาร 
ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง 
เนื่องจากไม่มีการก าหนด
กรอบระยะเวลาในการ
ลงทะเบียนควบคมุส านวน
และตรวจเอกสารเบื้องต้น 

 
 
 
 
   1. ธุรการลงทะเบียนควบคุม
การรับส านวนและข้อหารือใน
ระบบส านักงานอัตโนมัติ 
ภายใน 1 วันนับแต่วันท่ีได้รับ
เรื่อง 
   2. นิติกรเจ้าของเรื่อง
ลงทะเบียนควบคุมการรับส านวน
ของตนเองในระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์ภายใน 1 วัน 
นับแต่วันที่ไดร้ับเรื่อง 
   3. นิติกรเจ้าของส านวน
ตรวจสอบความถูกต้องของ
ส านวนว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน 
และตรงกับในระบบ 
   4. นิติกรเจ้าของส านวน
จัดเก็บส านวนที่ได้รับในตู้
เอกสาร หรือกล่องเก็บเอกสาร 
เพื่อป้องกันการสูญหาย 
 

 

 
 
 
 



 
 
ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ

ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 
หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 

วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำรประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

 
 
 

    2. การพิจารณาส านวน ข้อหารอื 
เกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัย 
ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อตรวจสอบและพิจารณา
ส านวนและข้อหารือว่ามีความ
ถูกต้องเป็นไปตามข้อกฎหมาย กฎ 
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้องและเป็นไปตาม
มาตรฐานภายในเวลาที่ก าหนดไว ้

การควบคุมที่มีอยู ่
สามารถลดความ
เสี่ยงได้ในระดับ

หนึ่งแต่ยัง 
ไม่เพียงพอ 

 

   นิติกรเจ้าของเรื่อง
ตรวจสอบและพิจารณา
ส านวนและข้อหารือไม่ทัน
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
อาจถูกผู้ที่ไดร้ับความ
เสียหายฟ้องต่อศาลได้ 
เนื่องจาก 
   1. มีส านวนค้างพิจารณา 
หรือตอบข้อหารือล่าช้า 
ทั้งปริมาณส านวนและข้อ
หารือเข้ามาใหม่เป็น
จ านวนมาก เนื่องจาก 
มีจ านวนบุคลากรไม่
สอดคล้องกับปริมาณงานท่ี
มีอยู่ 
   2. บุคลากรยังมีทักษะ
ความรู้ ความเข้าใจใน
กฎระเบยีบที่มีการปรับปรุง
เปลีย่นแปลงไม่เพยีงพอ 

   1.  ผู้บังคับบัญชาก าหนด
ปริมาณงานท่ีต้องด าเนินการ
ของนิติกร 
   2.  ใหเ้จา้หนา้ที่ปฏิบตัิงาน 
นอกเวลาราชการโดยก าหนด
เป้าหมายของงาน  
   3. ส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรมเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ 
ความเข้าใจ ในกฎ ระเบียบ ท่ี
มีการเปลี่ยนแปลง 
   4. ขออัตราก าลังข้าราชการ
หรือลูกจ้างทดแทนอัตราก าลังที่
ว่าง 

 

 
 

      

 
 
 
 
 



 
 
ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ

ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 
หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 

วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำรประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

   11. กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำร
ตำมค ำรับรองกำรปฏิบัตริำชกำร 
วัตถุประสงค์  
   เพื่อรายงานผลการปฏิบตัิราชการตามค ารับรอง
การปฏิบัตริาชการไปยัง กพร. ด้วยความถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบรูณ์ และส่งได้ทันตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

 
 
   รายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรอง
การปฏิบัตริาชการ 
ไม่ครบถ้วนสมบรูณ์ 
และไม่สามารถ 
ส่งให้ กพร.ได้ทันตาม
ระยะเวลาก าหนด 

 
 
   1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
รายงานผลการปฏิบัตริาชการ  
รอบ 9 เดือน  
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อติดตามผลการปฏิบตัิราชการ 
ตามค ารับรองฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
   2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
รายงานผลการปฏิบัตริาชการ รอบ 
12 เดือน พร้อมท้ังติดตามปัญหา 
อุปสรรคในการด าเนินงาน 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อติดตามผลการปฏิบตัิราชการ
ตามค ารับรองฯ 
 
 
 

 
 
การควบคุมที่มีอยู่
สามารถลดความ
เสี่ยงได้ในระดับ
หนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การควบคุมที่มีอยู่
สามารถลดความ
เสี่ยงได้ในระดับ
หนึ่ง แต่ยังไม่

เพียงพอ 

 
 
   การรายงานผลการ
ด าเนินงานในรอบ 9 
เดือน ในเชิงปริมาณยังมี
ข้อผิดพลาด ท าให้การ
จัดท ารายงานไม่ถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบรูณ์ ตามที่ 
กพร.ก าหนด  
 
 
 
 
 
 
 
ส่งข้อมูลประกอบการ
จัดท ารายงานไม่ทันเวลา  

 
 
   1. ก ากับติดตาม
ความก้าวหน้าของการด าเนิน
โครงการเพิ่มขึ้นเป็น 3 
ระยะเวลา คือ รอบ 6 เดือน 
9 เดือน 
และ 12 เดือน 
   2. ติดตามโดยน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็น
เครื่องมือในการก ากับตดิตาม
เพื่อให้ข้อมูลเชิงปริมาณ
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
และสามารถส่ง กพร.ได้ตาม
เวลาที่ก าหนด 
 
   1. ติดตามประสานกับ
เจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบ
โครงการ/ตัวช้ีวัดใหต้รวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล 
และส่งตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
   2.รายงานผู้บริหาร 
ในแต่ละภารกิจเพื่อให้ก ากับ
ดูแลการน าส่งข้อมูลให้
ทันเวลา 

 
 
 
 
 

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำรประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

   12. จัดเวทีแสดงและเสนอผลงำนทำงวิชำกำร 
วัตถุประสงค์  
   เพื่อให้ความรู้ เกี่ยวกับนวัตกรรม 
การบริหารทรัพยากรบุคคลส าหรบัข้าราชการคร ู
และบุคลากรทางการศึกษา และเพื่อเสนอผลงาน 
ด้านการจดัการเรียนการสอน 
 

 
 
   ไม่สามารถให้ความรู้
ได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย  
 

 
 
   1. ตั้งคณะท างานและวางแผนการ
จัดเวที  
วัตถุประสงค ์
   เพื่อก าหนดทิศทางในการด าเนนิงาน 
ให้เป็นไปตามแผน 
 
 
   2. จัดเวทีให้ความรู้ โดยมีการ
ประสานไปยังหน่วยงานทาง
การศึกษาทุกสังกัด 
วัตถุประสงค ์
   เพื่อให้ความรู้ได้ครบทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
 
 
   3. สรุปรายงานเสนอเลขาธิการ 
ก.ค.ศ. 
วัตถุประสงค ์
   เพื่อสรุปรายงานเสนอเลขาธิการ 
ก.ค.ศ. 

 
 
การควบคุมที่มีอยู่
สามารถลดความ
เสี่ยงได้ระดับหนึ่ง 
แต่ยังไมเ่พียงพอ  
 
 
 
การควบคุมที่มีอยู่
สามารถลดความ
เสี่ยงได้ระดับหนึ่ง 
แต่ยังไมเ่พียงพอ 
 
 
 

 
การควบคุมที่มีอยู่
สามารถลดความ

เสี่ยงระดับท่ี
ยอมรับได ้

 
 

 
 

   ไม่เป็นไปตามแผน
เนื่องจากข้อมูลอาจยังไม่
เพียงพอหรือแผนที่วางไว ้
อาจยังไมส่อดคล้อง 
 
 
 
   กลุ่มเป้าหมายอาจไม่
สามารถน าความรู้ไปใช้ใน
งานวิจัยได้เนื่องจากมี
ความรู้ด้านการวิจัยไม่
เพียงพอ 

 
 
 

 
 

   ปรับปรุงวางแผนให้
สอดคล้องกับเวลาที่อนุมัต ิ
 
 
 
 
 
   น างานวิจัยจัดแสดงและ
บันทึกวิดีโอแล้วเผยแพรล่งใน
เว็บไซต์ส านักงาน ก.ค.ศ.  
และสือ่สังคมออนไลน ์

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำรประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

   13. บริหำรงำนตรวจสอบภำยใน 
วัตถุประสงค์  
   เพื่อให้ได้รายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ
เสนอเลขาธิการ ก.ค.ศ.จ านวน 10 รายงาน  
ภายในเดือนกันยายน 2563 

 
 
   รายงานผลการตรวจสอบ 
และข้อเสนอแนะอาจไม่
สามารถด าเนินการได้
ครบถ้วน ทันเวลา 
จ านวน 10 รายงาน
ภายในเดือน 
กันยายน 2563  

 
 
   1. ประเมินความเสี่ยงและจัดท า
แผนการตรวจสอบภายในประจ าป ี
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อจัดล าดับความเสีย่งในการวาง
แผนการตรวจสอบ 
 
 
   2. ด าเนินการตรวจสอบตามแผนการ
ตรวจสอบที่ไดร้ับอนุมัติ  
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อตรวจสอบกิจกรรมให้ครบถ้วน
ตามแผนจากข้อมูลที่มีและตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 
 
   3. จัดท ารายงานผลการตรวจสอบ
พร้อมข้อเสนอแนะต่อเลขาธิการ 
ก.ค.ศ. จ านวน 10 รายงาน ภายใน
เดือนกันยายน 2563 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อน าเสนอผลการตรวจสอบ
พร้อมขอ้เสนอแนะต่อเลขาธิการ 
ก.ค.ศ.ให้ครบถ้วนภายในเดือน
กันยายน 2563 
 

 
 
   1. การควบคุม
ที่มีอยู่สามารถลด

ความเสีย่ง 
ได้ในระดับที่
ยอมรับได ้

 
 
   2. การควบคุม
ที่มีอยู่สามารถลด

ความเสีย่ง 
ได้ในระดับหนึ่ง 
แต่ยังไมเ่พียงพอ 

 

 

3. การควบคมุที่มี
อยู่สามารถลด

ความเสีย่ง 
ได้ในระดับหนึ่ง 
แต่ยังไมเ่พียงพอ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
   2. อาจไม่สามารถ
ด าเนินการตรวจสอบ
กิจกรรมได้ครบถ้วนทุก
ประเด็นตามแผนท่ีก าหนด
เนื่องจากมีข้อมูลไม่เพียงพอ
และมรีะยะเวลาจ ากัด  
 
 
   3. อาจไม่สามารถจัดท า
รายงานผลการตรวจสอบ 
ได้ครบถ้วนทุกกิจกรรม 
ภายในเดือนกันยายน 
2563 เนื่องจากมี
บุคลากรและระยะเวลา
จ ากัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
   2. จัดท าแผนปฏบิัติงาน
พร้อมก าหนดประเด็น 
การตรวจสอบให้ชัดเจนและ
ประสานงานขอเอกสาร
ล่วงหน้า 
ก่อนเข้าตรวจเพื่อเข้าถึงข้อมลู
จริงได้อย่างรวดเร็ว  
 
   3. ขออนุมตัิปฏิบตัิงาน 
นอกเวลาราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐ 
หรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุง                
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรศึกษำ
เอกชน (สช.) 
กลุ่มอุดหนุนกำรศึกษำ 1 
   - กำรเบิกจ่ำยเงินอุดหนุนรำยบุคคล 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อให้การเบิกจ่ายและการจดัสรรเงินอุดหนุน
รายบุคคลในส่วนกลางและส่วนภมูิภาคเป็นไป
ตามที่ระเบียบก าหนด 

 

 
 
 
 
 
   1. โรงเรียนยื่นค าร้องขอรับ
เงินอุดหนุนไมต่รงตาม
ก าหนดเวลาที่ก าหนดไว้ใน
ระเบียบ 
   2. จ านวนนักเรียนที่ขอรับ
เงินอุดหนุนไม่ถูกต้อง  
 

 
 
 
 
 
   1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการก าหนดมาตรการ
ช่วยเหลือนักเรยีนในโรงเรียน
เอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบคุคล 
พ.ศ. 2558  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2559 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 
2560 
   2. ระบบสารสนเทศสถานศึกษา
เอกชน (PSIS) 
   3. คู่มือปฏิบัติงานบรหิารจดั
การเงินอุดหนุน  
   4. มีโครงการตรวจ นิเทศ และ
ติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียน
เอกชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ไม่เพียงพอ 

 
 
 
 
 
   1. การบันทึกข้อมูล
นักเรียนในระบบ PSIS  ของ
โรงเรียนไม่ถูกต้องและไม่
เป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
   2. มีนักเรียนซ้ าซ้อนท่ี
โรงเรียนไมด่ าเนินการ
ตรวจสอบให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลา 

 
 
 
 
 
   1. มีหนังสือซักซ้อม
ความเข้าใจในเรื่องการ
ขอรับเงินอุดหนุน และ
การด าเนินการบันทึก
ข้อมูลนักเรยีนในระบบ
สารสนเทศสถานศึกษา
เอกชน  (PSIS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 มี.ค.63 
สช. 

 
 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐ 
หรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำรควบคุม
ภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

กลุ่มอุดหนุนกำรศึกษำ 2 
   - เงินอุดหนุนเป็นค่ำหนังสือเรียน อุปกรณ์   
กำรเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกจิกรรม
พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าหนังสือ
เรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และ
กิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียนเปน็ไปตามระเบียบ
ที่ก าหนด 
   2. เพื่อให้เงินงบประมาณเพียงพอในการ
เบิกจ่าย 

 

 

 

   1. การเบิกจ่ายให้นักเรียน
ไม่มตีัวตน 
   2. การเบิกจ่ายให้นักเรียน
ที่ไม่มสีิทธิ 
   3. เงินท่ีโรงเรียนต้องส่งคืน
จากการเปรียบเทียบนักเรียน
ตามประมาณการมากกว่า
นักเรียนท่ีมีอยู่จริง ณ 10 
มิถุนายน 
   4. การเบิกจ่ายล่าช้า 

 

  

 

 

   1. ระเบียบกระทรวง 
ศึกษาธิการว่าด้วยการก าหนด
มาตรการช่วยเหลือนักเรียนใน
โรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนค่า
หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรยีน 
เครื่องแบบนักเรยีน และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน พ.ศ. 2552 
และที่แก้ไขเพิม่เตมิ 
   2. แนวทางการด าเนินงาน
โครงการ สนบัสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   3. ระบบสารสนเทศสถานศึกษา
เอกชนและการบริหารจัดการเงิน
อุดหนุน (PSIS) 
   4. ระบบบริหารงบประมาณเงนิ
อุดหนุนออนไลน์ (PSFS) 
   5. คู่มือการตรวจ นิเทศ และ
ติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียน
เอกชน ประจ าป ี
 
 
 
 

 

 

 

ไม่เพียงพอ 

 

 

 

   1. การเกิดนักเรียนซ้ าซ้อน
กับสังกัดอื่น ต้องใช้ระยะเวลา
ในการตรวจสอบและยืนยัน
ตัวตน 
   2. งบประมาณที่ไดร้ับไม่
เพียงพอต่อการเบิกจ่าย 
 
 

 

 

 

   1. ให้มีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศท่ีเชื่อมต่อทุก
สังกัดแบบออนไลน์ 
   2. ขออนุมัติหลักการ
ลดเปอร์เซ็นต์การค านวณ
การจ่ายเงินอุดหนุน
ประมาณการเพื่อบริหาร
งบประมาณให้เกิด
ประโยชนส์ูงสุด 
    3. มีหนังสือซักซ้อม
ความเข้าใจในแนวปฏิบัติ
ให้เป็นไปแนวทางเดียวกัน 

 

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐ 
หรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำรควบคุม
ภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

 
 
 

 

   6. ปฏิทินการปฏิบตัิงานเงิน
อุดหนุน 
   7. คู่มือปฏิบัติงานบรหิารจดั
การเงินอุดหนุน 
   8. ใช้ E-Mail ในการรับ-ส่ง 
หนังสือราชการ 
   9. มีหนังสือซักซ้อมความเข้าใจ
แนวปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน 

    

   - กำรปล่อยเงินกู้ยืม/เงินยืมของกองทุน
ส่งเสริมโรงเรียนในระบบ 

วัตถุประสงค์ 

   เพื่อให้กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบปล่อย
เงินกู้/เงินยืมได้เพิ่มมากขึ้นอย่างมปีระสิทธิภาพ 

ควำมเสี่ยง 
   - นโยบายการตั้งเป้าหมาย
ในการปล่อยเงินกู้/เงินยืม
ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการ
ประเมินผลการด าเนินงานทุน
หมุนเวียน 

ปัจจัยเสี่ยง 
   เกิดความล่าช้าในการ
ประมาณราคากลาง 
ค่าก่อสร้าง เนื่องจากกองทุน
ส่งเสริมโรงเรียนในระบบ ขาด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการให้บุคคลภายนอก
ประมาณราคากลางค่า
ก่อสร้างได ้
 
 
 
 

วิธีกำรลด 
   - โดยการปรับปรุงวิธีการ
ประมาณราคากลางค่าก่อสร้างโดย
ใช้ขนาดพื้นท่ีเป็นฐานในการ
ค านวณ 

   - ไม่เพียงพอ  

 

   - มีความล่าช้า 
ในการประมาณราคากลางค่า
ก่อสร้าง เนื่องจากกองทุน
ส่งเสริมโรงเรียนในระบบ  
ขาดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการให้บุคคล 
ภายนอกประมาณราคากลาง 
ค่าก่อสร้างได ้

 

   1. มีการปรับปรุงแก้ไข
ประกาศหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการ
กู้ยืมเงิน/ ยืมเงิน เพื่อให้
บุคคลหรือหน่วยงาน
ภายนอก ได้แก่ 
ข้าราชการที่มีใบประกอบ
วิชาชีพด้านวิศวกรรมหรือ
ด้านสถาปนิก หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น   
ผู้ประมาณราคากลางค่า
ก่อสร้างได ้
   2. มีการจัดท าหนังสือ 
เวียนแจ้งให้โรงเรียน 
ได้รับทราบ 

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐ 
หรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำรควบคุม
ภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

กลุ่มกำรเงินและบัญช ี

   - กำรรับช ำระหน้ีเงินกู้ยืม/เงินยืมของกองทุน
ส่งเสริมโรงเรียนในระบบ 

วัตถุประสงค์ 
   เพื่อให้การรับช าระหนี้เงินกู้ยมื/เงินยืมของ
กองทุนส่งเสริมโรงเรยีนในระบบเป็นไปด้วยความ
ถูกต้องและครบถ้วนตามเปา้หมาย 
ที่ก าหนด 

 

ควำมเสี่ยง 
   - แนวโน้มการเกิด 
หนี้เสีย(การรับช าระหนี้) 

ปัจจัยเสี่ยง 
   ความไม่แน่นอน 
เชิงนโยบาย เช่น นโยบายการ
รับนักเรียนผสานกับโรงเรียน
ขาด 
สภาพคล่องในการช าระหนี้ 
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอย 

 

   ๑. มีการจัดส่งเอกสารแจ้งเตือน 
การช าระหนี้ถึงโรงเรียนโดยตรงทกุ
โรงก่อนถึงวันครบก าหนดช าระหนี้
ภายใน ๓๐ วัน 
   ๒. มีการจัดส่งเอกสารการแจ้ง
เตือนการรับช าระหนี้และ
ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีในส่วน
ภูมิภาคเกี่ยวกับการรับช าระหนี้เงิน
กู้ยืม/เงินยมืก่อนถึงวันครบก าหนด
ช าระหนี้ ภายใน ๓๐ วัน 
   ๓. มีการพัฒนาระบบฐานข้อมลู
ลูกหนี้เพื่อให้การตรวจสอบ 
(Monitoring) จ านวนหนี้ท่ีค้าง
ช าระเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   - ไม่เพียงพอ 

จุดอ่อน 

   ภาวะ
เศรษฐกิจ
ถดถอยอาจท า
ให้โรงเรียนขาด
สภาพคล่อง
ทางการเงิน 

 

   - มีความไม่แน่นอนเชิง
นโยบาย เช่น นโยบายการรับ
นักเรียนผสานกับโรงเรยีน
ขาดสภาพคล่องในการช าระ
หนี ้เนื่องจากภาวะเศรษฐกจิ
ถดถอย 

 

   1. มีทิศทางในการ
บริหารจดัการลูกหนี้ค้าง
ช าระเงินกู้/เงินยมืของ
กองทุนส่งเสริมโรงเรยีนใน
ระบบ  
   2. กองทุนส่งเสริม
โรงเรียนในระบบ มีการ
ตรวจสอบและติดตามการ
ช าระหนี้ของลูกหนี้ในแต่
ละงวดการช าระหนี ้
   3. กองทุนส่งเสริม
โรงเรียนในระบบมีการ
จัดท าการวิเคราะห์
อัตราส่วนสภาพคล่องทาง
การเงินของโรงเรียนทีม่ายื่น
ขอกู้ยืมเงิน/ยืมเงินเพื่อ
ตรวจสอบความสามารถใน
การช าระหนี ้
   4. มีการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลลูกหนีเ้พื่อให้
ผู้รับบริการสามารถ
ตรวจสอบ (Monitoring) 
จ านวนหนี้ท่ีค้างช าระ 

 

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำรหรือ

ภำรกจิอื่น ๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่ 
กำรประเมินผล

กำรควบคุม
ภำยใน 

ควำมเสี่ยงที่มีอยู ่
กำรปรบัปรุง             

กำรควบคุมภำยใน 
หน่วยงำน   

ที่รับผิดชอบ 

   จัดเก็บเอกสำรหลักฐำนของโรงเรียนเอกชน 
วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อจัดเก็บเอกสารหลักฐานของโรงเรียน 
เข้าระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
(EDMS) ที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน  ไว้
เป็นข้อมูล ส าหรับใช้ในการสืบค้น  
   2. จัดเก็บเอกสารหลักฐานของโรงเรียน
ต้นฉบับส าหรับใช้อ้างอิง 

 
 
   1. เอกสารหลักฐานของ
โรงเรียนไม่ถูกต้อง ไม่
ครบถ้วน ไมส่มบูรณไ์ม่เป็น
ปัจจุบันสูญหายและหรือ
ช ารุด 

 
 
   1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมลู
รายละเอียดของเอกสารหลักฐาน
ของโรงเรียนก่อนจัดเก็บต้นฉบับ
หรือสแกนเข้าระบบ EDMS 
   2. ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบผ่านทาง Social หรือ 
โทรศัพท์ ให้แก้ไขเอกสารหลักฐาน
ของโรงเรียนให้ถูกต้อง 
   3. ท าหนังสือทักท้วงหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ ให้แก้ไขเอกสาร
หลักฐานของโรงเรยีนให้ถูกต้อง 
   4. มีระบบ EDMS มาใช้ในการ
จัดเก็บเอกสาร 
   5. จัดเก็บเอกสารต้นฉบับให้
เป็นระบบ ปลอดภยั มิให้ช ารุด 
สูญหาย และสะดวกในค้นหา
อ้างอิง  

    
 

ไม่เพียงพอ 
แต่มีความเสี่ยง

น้อยลง 

 
 
   1. เอกสารหลักฐานของ
โรงเรียนไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน
ไม่สมบูรณ์และไม่เป็นปัจจบุัน 

 
 
   1. จัดท าระเบียบว่าด้วย
การเก็บรักษาเอกสารของ
โรงเรียนเอกชนในระบบให้
ผู้เกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
   2. จัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการจดัท าเอกสาร
หลักฐานของโรงเรยีน 

 

              
   
 
 
 
 
 
 
     



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำรหรือ

ภำรกจิอื่น ๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่ 
กำรประเมินผล

กำรควบคุม
ภำยใน 

ควำมเสี่ยงที่มีอยู ่
กำรปรบัปรุงกำรควบคุม

ภำยใน 

หน่วยงำน
ที่

รับผิดชอบ 

   ตรวจสอบชื่อโรงเรียนเอกชน 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อให้การตั้งช่ือโรงเรียน หรือเปลี่ยนแปลง
ช่ือโรงเรียน เป็นไปด้วยความถูกต้องเหมาะสม 
สอดคล้องกับกฎกระทรวง ฯ และระเบียบ 
ข้อบังคับท่ีก าหนดไว ้

 
 
   1. ช่ือโรงเรียนไม่
สอดคล้องกับกฎกระทรวง ฯ 
ระเบียบ ข้อบังคับ 
   2. ไม่ส่งมาตรวจสอบช่ือ
โรงเรียน 

 
 
   1. กฎกระทรวงการขอรับ
ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนใน
ระบบการก าหนดรายการ และ
การขอเปลี่ยนแปลงรายการในตรา
สารจัดตั้ง และการก าหนดขนาด
ที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนใน
ระบบ พ.ศ. 2555 
   2. กฎกระทรวงการรับ
ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอก
ระบบ พ.ศ. 2555  
   3. มติที่ประชุม
คณะอนุกรรมการส่งเสรมิ
การศึกษาเอกชน ฝ่ายกฎหมาย 
ครั้งท่ี 9/2553  เมื่อวันที่ 8 
มิถุนายน 2553   
   4.  มติที่ประชุม
คณะอนุกรรมการส่งเสรมิ
การศึกษาเอกชน ฝ่ายกฎหมาย 
ครั้งท่ี 2/2560  เมื่อวันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2560 
   5. บันทึกข้อความของกลุ่มนติิการ 
ที่ ศธ 0211.3/520 ลงวันที่ 2 
เมษายน 2561  (การใช้อักษรย่อ) 
    
 
 

 
 

ไม่เพียงพอ 
แต่มีความเสี่ยง
น้อยลง 

 
 
   ช่ือโรงเรียนไมส่อดคล้องกับ
กฎกระทรวง ฯ ระเบียบ 
ข้อบังคับ 
 

 
 
   1. จัดอบรมให้ความรู้กับ
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานเกีย่วกับ
ตรวจสอบช่ือโรงเรียน 
   2. จัดท าระบบออนไลน์
เกี่ยวกับการตรวจสอบช่ือ 

  



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำรหรือ

ภำรกจิอื่น ๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่ 
กำรประเมินผล

กำรควบคุม
ภำยใน 

ควำมเสี่ยงที่มีอยู ่
กำรปรบัปรุงกำรควบคุม

ภำยใน 

หน่วยงำน
ที่

รับผิดชอบ 

 

 

   6. บันทึกข้อความของกลุ่มนติิการ 
ที่ ศธ 0211.3/520 ลงวันที่  1 
กรกฎาคม 2562 (การใช้ค าว่า 
สถาบัน หรือภาษาต่างประเทศ 
“Institute” หรือ “Academy”) 
   - หนังสือซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการใช้ช่ือโรงเรียน 
   - จัดท าคู่มือ และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการตรวจสอบช่ือโรงเรียน 
   - แนะน า ประสานงานกับ
เจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบ และผู้ขอใช้
ช่ือหรือเปลี่ยนแปลงช่ือโรงเรียน
ผ่านทาง Social หรือ โทรศัพท์  
   - บันทึกข้อความของกลุ่มนติิการ 
ที่ ศธ 0211.3/520 ลงวันที่        
1 กรกฎาคม 2562 (การใช้ค าว่า 
สถาบัน หรือภาษา 
ต่างประเทศ “Institute” หรือ 
“Academy”) 
   - หนังสือซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการใช้ช่ือโรงเรียน 
   - จัดท าคู่มือ และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการตรวจสอบช่ือโรงเรียน 
   - แนะน า ประสานงานกับ
เจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบ และผู้ขอใช้
ช่ือหรือเปลี่ยนแปลงช่ือโรงเรียน
ผ่านทาง Social หรือ โทรศัพท์  
 

    



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำรหรือ

ภำรกจิอื่น ๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่ 
กำรประเมินผล

กำรควบคุม
ภำยใน 

ควำมเสี่ยงที่มีอยู ่
กำรปรบัปรุงกำรควบคุม

ภำยใน 

หน่วยงำน
ที่

รับผิดชอบ 

   จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศ 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อจัดท าข้อมูลสารสนเทศและสถิติ
การศึกษาเอกชน 
   จัดเก็บ และบริกำรข้อมลูหลักฐำน
กำรศึกษำท่ีถกูต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อให้ได้ข้อมูลหลักฐานการศึกษาท่ีถูกต้อง 
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ส าหรับตรวจสอบรับรอง
วุฒิการศึกษา และออกหนังสือรับรองความรู้
ให้กับผู้เรยีนที่หลักฐานการศึกษาช ารุด สูญหาย
กรณีโรงเรยีนเลิกกิจการ 
 
   พัฒนำระบบเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ 
วัตถุประสงค์  
ได้ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการข้อมูลของ
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน 
 
 
 
 

 
 
   ความส าเรจ็ของการ
จัดเก็บและจัดท าข้อมลู 
 
 
 
   ข้อมูลหลักฐานการศึกษา
ไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนและไม่
เป็นปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
   1. ไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ 
   2. ความต้องการของ
ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศมี
การเปลีย่นแปลง และ
เพิ่มเตมิอยู่เสมอ 
 

 
 
   กฎระเบียบและระบบการ
จัดเก็บข้อมลู 
 
 
 
   1. ก ากับ  ดูแล ติดตาม ให้
จัดท าหลักฐานการศึกษาและแก้ไข
ข้อมูลให้ถูกต้อง 
   2. น าระบบจดัเก็บเอกสาร
อิเล็กทรอนิกสม์าใช้ในการจัดเก็บ
เอกสารหลักฐานการศึกษา 
 
 
1. เขียนโครงการเพื่อจดัท าค าขอ
งบประมาณตามกรอบเวลาที่
ก าหนด 
   - ประชุมคณะกรรมการก าหนด 
TOR 
   - ประชุมคณะกรรมการตรวจรบั
พัสด ุ
 

 
 

ไม่เพียงพอ 
 
 
 
 

ไม่เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่เพียงพอ 

 
 
   ความส าเรจ็ของการจัดเก็บและ
จัดท าข้อมูล 
 
 
 
   ข้อมูลหลักฐานการศึกษา 
ไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนและไม่เป็น
ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
   1. ไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ 
   2. ความต้องการของผู้ใช้งาน
ระบบสารสนเทศมีการ
เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเตมิอยู่
เสมอ 

 
 
   ปรับปรุงกฎระเบียบและ
ระบบตดิต่อประสานงานกับ
ผู้เกี่ยวข้อง 
 
   จัดท าระเบียบว่าด้วยการ
เก็บรักษาเอกสารของโรงเรียน
ในระบบให้ผู้เกีย่วข้องน าไป
ปฏิบัต ิ
 
 
 
 
   1. ตั้งคณะกรรมการเพื่อ
จัดท าโครงการ จัดท าTOR ให้
เป็นไปตามความต้องการของ
ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศท่ีมี
รายละเอียดครบถ้วน ชัดเจน 
   2. ประชุมเก็บข้อมลูความ
ต้องการในการพัฒนาระบบ
จากผู้มสี่วนได้ส่วนเสียของการ
ใช้งานระบบ 

 



 
 
 

 

ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำนของรัฐ 
หรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำรประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำรควบคุม
ภำยใน 

หน่วยงำน
ที ่

รับผิดชอบ 

   งำนตรวจสอบรำคำกลำงค่ำกอ่สร้ำงอำคำร
เรียนและอำคำรประกอบ ของโรงเรียนที่ขอรับ
เงินอุดหนุน/เงินกู้ยืน จำกส ำนักงำน 
วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อให้การประมาณการราคางานก่อสร้าง
ถูกต้อง ตรงตามแบบแปลนและทันเวลาตาม
แผนงาน 
   2. เพื่อตรวจสอบการจัดท าราคากลางให้
ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่เกีย่วข้อง 

 
 
 
 
   1. แบบแปลนไม่ชัดเจน 
ไม่มีการระบุคุณลักษณะ
ของวัสดุที่ครบถ้วน 
   2. ราคากลางของวัสดุ 
ตามที่หน่วยงานราชการ
ก าหนดราคามีไม่
ครอบคลมุทุกวัสดุ จึงต้อง
สืบค้นราคา 
   3. ด าเนินการไม่ทัน
ก าหนดเวลา 

 
 
 
 
   1. การประมาณราคาคา่ก่อสร้าง 
ใช้หลักเกณฑ์การก าหนดราคากลาง
ค่าก่อสร้างของส านักงบประมาณ 
   2. การประมาณราคาคา่ก่อสร้าง 
ใช้ราคาวัสดุของส านักงานพานิชย์
จังหวัด 
   3. การประประมาณราคาค่า
ก่อสร้าง ใช้ค่าแรงท่ีก าหนดโดย
ส านักงบประมาณ 
   4. แบบแปลนที่จะท าการ
ประมาณราคาค่าก่อสร้างจะต้อง
ด าเนินการตามกฎกระทรวง การ
ขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนใน
ระบบการก าหนดรายการและการ
ขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสาร
จัดตั้ง และการก าหนดขนาดที่ดินที่
ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียน   ในระบบ 
พ.ศ. 2555 

 
 
 
 

ไม่เพียงพอ 

 
 
 
 
   1. แบบแปลนมีการแก้ไขและ
ส่งกลับมาใหต้รวจสอบล่าช้า ท า
ให้มีเวลาในการตรวจสอบไม่ทัน
ตามก าหนดเวลา 

 
 
 
 
   1. ควรมีการวางแผนและ
ก าหนดปฏิทินการท างานให้
ชัดเจน 

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐ 
หรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำรประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำรควบคุม
ภำยใน 

หน่วยงำน
ที ่

รับผิดชอบ 

   กำรจัดท ำค ำของบประมำณในลักษณะ
บูรณำกำรเชิงยุทธศำสตร์ (Agenda) 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ในลักษณะบรูณาการในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ของ สช. 

 
 
   สช. ไม่ไดร้ับการจดัสรร
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ในลักษณะบรูณา
การ ตามเป้าหมายก าหนด 

 
 
   - รวบรวม โครงการ/กิจกรรม 

 
 

ยังไม่เพียงพอ 
 

 
 
   การเขียนโครงการ/กิจกรรม
บางโครงการ/กิจกรรม ยังไม่
สอดคล้องกับเปา้หมาย แนวทาง 
และตัวช้ีวัดของแผนบรูณาการ 

 
 
   เชิญวิทยากร/ผูเ้ชี่ยวชาญ 
มาให้ค าปรึกษา แนะน า และ
เสรมิสร้างทักษะบุคลากร ใน
การเขียนโครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนบรูณาการ 

 

โครงกำรพัฒนำระบบกำรประเมนิมำตรฐำน
และกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
   กิจกรรมที่ 6  การขับเคลื่อนการส่งเสริมการ
ประเมินมาตรฐาน และการประกนัคุณภาพ
การศึกษาในโรงเรียนเอกชนต้นแบบ 
      - ติดตามการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนในระบบ
(ส่วนกลาง และส่วนภมูิภาค 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
   - โครงกำรป้องกันและแก้ไขปญัหำ         
ยำเสพติด 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อสร้างภมูิคุ้มกันยาเสพตดิ และทักษะ
ชีวิตให้กับผู้เรียนในโรงเรยีนเอกชน 

 
 
 
 
   สถานศึกษาด าเนินการ
ตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2561  ไม่ครบและไม่
เป็นไปตามกรอบที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
กลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไป
ตามที่ก าหนด 

 
 
 
 
    ด าเนินการจัดท าแนว
ด าเนินการประกันคณุภาพภายใน
สถานศึกษา ประเภทสามัญศึกษา 
ตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
พร้อม 
 
 
 
   ประสานงานกับหน่วยงานใน
พื้นที่ให้คัดเลือกกลุม่เป้าหมายให้
ครอบคลมุที่ก าหนด 

 
 

 
 

ไม่เพียงพอ 
 

 

 

 

 

 

ไม่เพียงพอ 

 
 
 
 
   จ านวนผู้ทรงคุณวุฒิที่ออกนิเทศ
ติดตามการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา มีน้อย ไม่
เพียงพอกับโรงเรียนที่จะได้รับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 

 
 
 
 
 
   โรงเรียนในจังหวัดที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายบางส่วนไมส่่ง
นักเรียนเข้าร่วมโครงการ 

 
 
 
 
   สช. ควรมีศึกษานิเทศก์ 
เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนให้มี
คุณภาพการศึกษา หรือจดั
อบรมผู้ทรงคณุวุฒิให้มีความ
เข้าใจเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา และบริบท
ของโรงเรียนเอกชน เพิ่มมาก
ขึ้น เพื่อให้เพียงพอกับการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
   ให้หน่วยงานในพ้ืนท่ี
ประชาสมัพันธ์ให้เห็นถึง
ความส าคญัของโครงการหรือ
กิจกรรมใหม้ากขึ้น 

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐ 
หรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำรประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำรควบคุม
ภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

กลุ่มมำตรฐำนกำรศกึษำฯ 
   - ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานการ
ประกันคณุภาพโรงเรียนในระบบ ประเภท
นานาชาติ 
 วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ ให้มีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
และมีมาตรฐานระดับสากลและอยู่บนความ
รับผิดชอบต่อผู้เรียน 
   2. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้บริหาร
สถานศึกษาเอกชนเกี่ยวกับระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 
 
 

 
 
 
 
 
   1 . โรงเรียนในระบบ 
ประเภทนานาชาติ ได้รับ
ความช่วยเหลือในการ
ส่ งเสริมสนับสนุ นการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ไม่ครบทุกโรงเรียน 
   2 .  ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม ก า ร
ป ร ะ ชุ ม ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ เรื่ อ งก าร
ประกันคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนโดยตรง จึง
ไม่ได้น าความรู้ที่ได้รับไป
ใช้ในการประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน         
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   1. ก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่มีความ
จ าเป็น เร่งด่วนที่ต้ องให้ต้นสังกัด
ช่วยเหลือส่ งเสริมสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้พัฒนา
ต่อเนื่องสู่ระดับสากล 
   2 . หนั งสือ เชิญประชุมระบุ ให้
โรงเรียนส่งผู้ที่รับผิดชอบงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 
 
 
 

ไม่เพียงพอ 

 
 
 
 
 
   1. โรงเรียนที่ได้รับอนุญาตให้
จั ด ตั้ ง ใ ห ม่ ข า ด ค า แ น ะ น า 
ช่วยเหลือในการจัดการศึกษา
อ ย่ า ง มี ร ะ บ บ  มี ม า ต ร ฐ า น
การศึกษารองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกระดับสากล  
   2 . โรงเรียน ไม่ ส่ งผู้ เข้ าร่วม
ประชุมตรงตามกลุ่มเป้าหมายที่
ก าหนดไว ้

 
 
 
 
 
   1. การให้ความช่วยเหลือ
โรงเรียนที่มีความต้องการยัง
ไม่ครบตามกลุ่มเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 
   2. มีการแจ้งในหนังสือ
เชิญประชุมทุกครั้ง 

 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 

ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำนของรัฐ 
หรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำรประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำรควบคุม
ภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

กลุ่มพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
   โครงการพัฒนาหลักสูตรต้นแบบการศึกษา 
นอกระบบ   
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อพัฒนาหลักสูตรต้นแบบการศึกษา    
ของโรงเรียนเอกชนนอกระบบส าหรับใช้เป็น
ต้นแบบในการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   จ านวนผู้เข้าร่วม
ประชุม ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
   1. วางแผนการจัดประชุมให้มี
ระยะเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอ  
   2. เชิญผู้เข้าร่วมประชุม  
เกินเป้าหมายที่ก าหนด ประมาณ 
10%  
 

 

 

 
 
 
 

ไม่เพียงพอ 

 
 
 
 

   จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมน้อย
กว่าเป้าหมายที่ก าหนดเนื่องจาก
ติดภารกิจด่วนในวันที่จัดประชุม 

 
 
 
 
   ประชาสัมพันธ์/ 
โทรประสานล่วงหน้า 
เพื่อแจ้งวัน เวลา และ
สถานท่ีให้ทราบ พร้อมท้ัง
ประสานเพื่อยืนยันการเข้า
ร่วมประชุม ก่อนวันประชุม 
เพื่อหาแนวทางแก้ไข หากผู้
ยืนยันเข้าร่วมประชุม ไม่
ครบตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 
 
 
 

 
 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐ 
หรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำรประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำรควบคุม
ภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

กลุ่มพัฒนำบุคลำกร 
   วางแผน วิเคราะห์ และจัดท าโครงการ 
ในการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนนอกระบบ 
   - โครงกำรส่งเสรมิทักษะนักเรยีน 
โรงเรียนนอกระบบ 
วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ 
และทักษะของนักเรียนโรงเรียน 
นอกระบบ 
   2. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนโรงเรียน 
นอกระบบน าประสบการณ์ทีไ่ดร้ับ 
จากการแข่งขันไปประยุกต์ใช้ 
และพัฒนาตนเองให้ดียิ่งข้ึน  
 
 

 
 
 
 
 
 
   1. นักเรียนโรงเรียน 
นอกระบบบางส่วนท่ีสนใจ
อาจไมไ่ด้เข้าร่วมการ
แข่งขัน 

   2. นักเรียนโรงเรียน 
นอกระบบไม่ได้น า
ประสบการณ์จากการ
แข่งขันไปประยุกต์ใช้ให้
เป็นประโยชน์ต่อตนเอง 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. ประชาสัมพันธ์การจดั 
การแข่งขันผ่านทางเว็บไซต์สช. 
เว็บไซต์กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบ และประสานสมาคม
โรงเรียนเอกชนนอกระบบให้ช่วย 

ประชาสมัพันธ์ 

   2. จัดท ารายงานสรุปผลภายหลัง
เสร็จสิ้นโครงการ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ไม่เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
   1. การประชาสัมพันธ์ไม่
ทั่วถึงอาจท าใหน้ักเรียนโรงเรียน 
นอกระบบบางส่วนไม่ทราบข่าว 
การจดัการแข่งขัน 

   2. การสรุปผลโครงการยังไม่
มีเครื่องมือที่ใช้ส ารวจ 
การน าความรู้และประสบการณ์
ของนักเรียนโรงเรียนนอกระบบ
ที่ได้รับจากการแข่งขันไปใช้
ประโยชน์ 
 

 
 
 
 
 
 
   1. เพิ่มช่องทางการ
ประชาสมัพันธ์ผ่านทางสื่อ
ออนไลน์ท่ีสามารถเข้าถึง
ผู้รับสื่อไดเ้ป็นวงกว้าง ได้แก่ 
เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ  
และระบบรับ-ส่งหนังสือ
ราชการอิเล็กทรอนิกส์ของ 
สช. 

   2. สร้างเครื่องมือในการ
ส ารวจการน าความรู้และ
ประสบการณ์ของนักเรียน
โรงเรียนนอกระบบท่ีได้รับ
จากการแข่งขันไปใช้
ประโยชน ์

 

 

 

 

 

 



 

ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำนของรัฐ 
หรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำรประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำรควบคุม
ภำยใน 

หน่วยงำน
ที ่

รับผิดชอบ 

   กำรพัฒนำ และทบทวนควำมเหมำะสมของ
กฎหมำยว่ำด้วยโรงเรียนเอกชน 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อพัฒนา และทบทวนความเหมาะสมของ
กฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนท่ีบังคับใช้ใน
ปัจจุบัน ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ปัจจุบันและวิวัฒนาการของ
เทคโนโลยีที่มีการเปลีย่นแปลงตลอดเวลา    
และไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควร 
 

 

 

   ด ำเนินกำรตรวจสอบตำมแผนกำร
ตรวจสอบประจ ำปี  
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อให้งานตรวจสอบภายในเปน็ไปตาม
แผนการตรวจสอบประจ าป ี

 

 
 
 
   การพิจารณาทบทวน
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย   
ไม่เป็นไปตามจ านวนและ
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   เจ้าหน้าท่ีใหม่ยังขาด
ทักษะ/ความรู/้
ประสบการณ์ เกี่ยวกับการ
ด าเนินการงานตรวจสอบ
ภายใน 

 
 
 
   จัดท ารายชื่อกฎหมายทั้งในระดบั
พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง 
ระเบียบ ประกาศ น าเสนอต่อคณะ
กรรมการฯ เพื่อพิจารณาว่ามี
กฎหมายใดทีต่้องมีการด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไข อย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 

   จัดให้มีผู้มีทักษะ/ความรู้/
ประสบการณ์แนะน า เกี่ยวกับการ
ด าเนินการงานตรวจสอบภายในให้กัน 
 

 
 
 

ไม่เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สามารถลด
ความเสีย่งได้ 

แต่ยังไมเ่พียงพอ 
 

 
 
 
   กฎหมายบางประเภท 
โดยเฉพาะพระราชบัญญตัิ 
กฎกระทรวง มีความยุ่งยากใน
กระบวนการแกไ้ข และต้องมี
ความสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติอันเป็นกฎหมายแม่บท 
ซึ่งอยู่ในระหว่างการปรบัปรุง
แก้ไข และไมส่ามารถทราบ
ระยะเวลาแล้วเสร็จแน่ชัด 
 
 
 

   การปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
แผนการตรวจสอบประจ าปีซึ่ง
เป็นเวลาจ ากัด ส่วนทักษะ/
ความรู้/ประสบการณ์ต้องใช้
เวลานาน 
 

 
 
 
   ก าหนดแผนการปรับปรุง
แก้ไขกฎหมาย โดยแบ่งเป็น
แผนระยะสั้น ส าหรับ
กฎหมายใดที่กระบวนการไม่
ยุ่งยากและสามารถแก้ไขได้
ในระยะเวลาอันสั้น และ
แผนระยะยาว ส าหรับ
กฎหมายใดทีม่ีกระบวนการ
ยุ่งยากและข้อจ ากดัจาก
ปัจจัยภายนอกทีไ่มส่ามารถ
ควบคุมได ้
 
 

   จัดท าคู่มือ/แนวทางการ
ด าเนินการงานตรวจสอบ
ภายใน 
   จัดสรรใหเ้จ้าหน้าท่ีใหม่ 
ให้ได้รับการฝึกอบรม/
แลกเปลีย่นเรยีนรู้กับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง/
กรมบัญชีกลาง 
 

 



 
 

ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำนของรัฐ 
หรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำรประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำรควบคุม
ภำยใน 

หน่วยงำน
ที ่

รับผิดชอบ 

   1. จัดท ำนโยบำย แผนพัฒนำและ
มำตรฐำนกำรศกึษำเอกชนในจังหวัด ให้
สอดคล้องกับนโยบำย และมำตรฐำน
กำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำแห่งชำติ  
และแผนพัฒนำกำรศึกษำในจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้  
   - การจัดท าแผนปฏิบตัิราชการประจ าป ี

 
 
 
   หน่วยงานระดับอ าเภอ  
ยังไม่มีการจัดท า
แผนปฏิบัตริาชการ
ประจ าปีที่จะใช้เป็น
แนวทางและข้อปฏิบัติใน
การขับเคลื่อนแผนงาน  
โครงการ  กิจกรรมให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  
นโยบายชาติ  รัฐบาล  และ
กระทรวงศึกษาธิการ 
   ส านกังานการศกึษาเอกชน
อ าเภอบางแห่ง  ไม่มีการจดัท า
แผนปฏิบตัริาชการประจ าปี  
และแผนพฒันาการศึกษาเอกชน
ที่จะใช้เป็นแนวทางและข้อ
ปฏิบัติในการขบัเคลื่อนแผนงาน  
โครงการ  กิจกรรมใหส้อดคล้อง
กับยุทธศาสตร์  นโยบายชาติ  
รัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
   กลุ่มแผนงานและยุทธศาสตรไ์ดม้ี
การจัดท าแผนปฏิบตัิราชการประจ าปี  
และส่งรูปเล่มให้กับหน่วยงานระดบั
อ าเภอ  เป็นคู่มือและแนวทางในการ
จัดท าแผน 
 
 
 
   กลุม่แผนงานและยทุธศาสตรไ์ด้มกีารจัดท า
แผนปฏิบตัริาชการประจ าปีและแผนพัฒนา
การศึกษาเอกชน  และส่งรปูเลม่ให้กับ
หน่วยงานระดับอ าเภอ  เปน็คูม่ือและ
แนวทางในการจัดท าแผน 
 

 
 
 

ไม่เพียงพอ 
 
 
 
 

 
 

 
ไม่เพียงพอ 

 

 

   สช.อ. บางอ าเภอยังไม่ได้
ด าเนินการศึกษาและจัดท า
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี  
ของหน่วยงาน 

 

 

   ส านกังานการศกึษาเอกชนอ าเภอ
บางแห่ง  ยังไม่ไดด้ าเนินการ
ศึกษาและจดัท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี  และ
แผนพัฒนาการศึกษาเอกชน  
ระยะ  4  ปี  ของหน่วยงาน 

 

 

   จัดท าคู่มือและการนิเทศ  
ติดตามการจดัท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี  ระดับ
อ าเภอ  เพื่อก ากับควบคุม  
การด าเนินแผนงาน  
โครงการ  กิจกรรมของ
อ าเภอ 

   จัดท าคู่มือ  และการนเิทศ  
ติดตามการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี  และแผนพัฒนา
การศึกษาเอกชนระยะ  4  ป ี 
ระดับอ าเภอ  เพื่อก ากบั  ควบคมุ  
การด าเนินแผนงาน  โครงการ  
กิจกรรมของอ าเภอ 

 



 
 

 
 

 
 
 
 

ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำนของรัฐ 
หรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำรประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำรควบคุม
ภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

   2. จัดท ำข้อเสนอกำรจัดต้ัง จัดสรร
งบประมำณ ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ กำรใช้
จ่ำยงบประมำณ ของสถำนศึกษำเอกชนใน
จังหวัด 
   วางแผนการใช้งบประมาณ ประเภทงบ
ด าเนินงาน ของส านักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดสงขลา 
วัตถุประสงค์  
   เพื่อวางแผนการใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ภายในส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
   งบประมาณที่จดัสรรไม่
เพียงพอต่อการด าเนินงาน
ของส านักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัด และ
ส านักงานการศึกษา
เอกชนอ าเภอเนื่องจาก
ปริมาณงานเพิ่มขึ้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   วางแผนการใช้จ่ายเงินโดย
ปรึกษาหารือกับผู้บริหารถึงการ
บริหารความเสี่ยงอย่างรัดกมุ 
โดยวิเคราะหจ์ากวัตถุประสงค์ ความ
จ าเป็นต่อการใช้จ่ายงบประมาณ และ
ใช้มาตรการประหยัดในการควบคมุค่า
สาธารณูปโภคและค่าค่าวสัด ุ

 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่เพียงพอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
   งบประมาณไม่เพียงพอ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเดือนก่อนสิ้น
ปีงบ ประมาณ ซึ่งเป็นเรื่องที่
ควบคุมได้ยากเนื่องจากการ
ด าเนิน งานก ากับ ดูแลโรงเรียน
เอกชนท้ังจังหวัดสงขลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
   ของบประมาณเพิ่มเติม
จากส่วนกลาง โดยอ้าง
เหตุผลถึงความจ าเป็นต่อ
การใช้เงินงบประมาณ ซึ่ง
งบประมาณในส่วนค่า
สาธารณูปโภคสามารถ
ควบคุมให้ลดลงได้ โดย
อาศัยความร่วมมือจาก
บุคลากรในการใช้มาตรการ
ประหยดัน้ า ประหยัดไฟ 
และควบคมุการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณให้รัดกมุมากข้ึน 

 

  



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐ 
หรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ  
รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำรประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำรควบคุม
ภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

   2.1 งำนติดตำมและประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักงำน 
วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อติดตามผลการด าเนินงานต่างๆของ
ส านักงานอย่างต่อเนื่อง 
   2. เพื่อรายงานผลการด าเนินงานของ
ส านักงาน ให้หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป 
   3. เพื่อให้ทราบถึง ผลการด าเนนิงาน ปัญหา 
อุปสรรคจากการด าเนินงาน และรว่มกันหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาต่อไป 
   4. เพื่อประกอบการพิจารณา หรือ
ประกอบการตัดสินใจจากผู้บริหาร ในด้านต่างๆ
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
3. จัดท ำและพัฒนำฐำนข้อมูลสำรสนเทศ
กำรศึกษำเอกชนในจังหวัด 
การเก็บและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศของ
ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา 
วัตถุประสงค์  
เพื่อจัดเก็บ และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศลงใน
ระบบฐานข้อมูลของส านักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดสงขลาให้เป็นปัจจุบัน และมีการจัดเก็บที่
เป็นระบบ 
 
 

 
 
 
   บุคลากร/ผู้รับผิดชอบ
งาน/โครงการ/กิจกรรม ให้
ความส าคญักับการรายงาน
ผลการด าเนินงานค่อนข้าง
น้อย 
 
 
 
 
 
 

 
 
   ข้อมูลสารสน เทศของ
โรงเรียน เอกชนในระบบ 
และนอกระบบ มีการเปลี่ยน 
แปลงตลอดเวลา ท าให้ยาก
ต่อการติดตาม 
 

 
 
 
   1. ท าบันทึกข้อความแจ้งเวียน 
เรื่องการรายงานผลการด าเนินงาน
ให้บุคลากรในส านักงานทราบอย่าง
ทั่วถึง 
   2. ติดตามผลการด าเนินงานจาก
ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

   จ ะ ต้ อ งมี ก า ร ติ ด ต า ม  แ ล ะ
ประมวลผลข้อมูลสารสนเทศอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่ อให้ เป็นข้อมูลที่ เป็น
ปัจจุบัน และเชื่อถือได้ 
 

 
 
 

ไม่เพียงพอ 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

ไม่เพียงพอ 
 

 
 
 
   การรายงานยังไมเ่ป็นไป
เท่าที่ควร เนื่องจากมีบุคลากร มี
กิจกรรม หรืองาน ภารกิจในช่วง
ไตรมาสที่ 3 - 4 ค่อนข้างมาก 
 

 

 

 

 

 

   ข้อมูลสารสนเทศในส่วนของ
จ านวนครู ผูส้อน และจ านวน
ผู้เรยีน ยังมีค่าไม่คงที่ มีการ
เปลี่ยน แปลงอยู่เสมอ เนื่องจาก
มีปัจจัยที่สามารถท าให้ปริมาณ
ดังกล่าวเกิดการเปลี่ยน แปลงได้
ตลอด 

 
 
 
   1. ท าบันทึกข้อความ
เป็นลายลักษณ์อักษร แจ้ง
บุคลากรที่เกีย่วข้อง ทุก
กลุ่มงาน เพื่อเป็นการ
ติดตามและเร่งรดัการ
รายงานผลการด าเนินงาน
ให้ทันต่อเวลา และเป็น
ปัจจุบันท่ีสุด 
   2. สร้าง Time line การ
จัดส่งรายงานผลการ
ด าเนินงานหลังจากเสร็จสิ้น
กิจกรรม 
 
   ผู้รับผิดชอบต้องมีการ
ติดตามการเปลี่ยน แปลง
อยู่เสมอ โดยต้องประสาน 
และท าข้อตกลงร่วมกันกับ
โรงเรียนเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลจ านวน
ครู และจ านวนผู้เรียน     
ทางโรงเรียนจะต้องแจ้งให้
ส านักงานการ ศึกษาเอกชน
รับทราบโดยทันท ี

 



 

ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำนของ
รัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำรประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำรควบคุม
ภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

   ระบบเว็บไซด์ส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชน
จังหวัดยะลำ
http://www.yalaopec.go.th/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งำนสำรสนเทศ 
   การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 10 มิถุนายน 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการขอรับ
การอุดหนุนรายบุคคลประจ าปี และเป็น
ศูนย์กลางข้อมูลในการเผยแพร่ กรณีมีบคุคล
หรือหน่วยงานภายนอกขอข้อมลูที่เกี่ยวข้อง 
 

 
 
  1. ระบบเว็บไซดส์ านักงาน
การศึกษาเอกชนจ.ยะลา
http://www.yalaopec.go.
th/ กรณีข้อมลูสญูหายจาก
ระบบลม้เหลว                   
   2. การปรับปรุงระบบตาม
ปีปฏิทิน การพัฒนาเว็บไซด์
ให้มีความทันสมัยตาม
เทคโนโลยี การโอนย้าย
ข้อมูลกรณีจ าเป็น 
 
 
   1. ไม่สามารถด าเนินการ
ได้ทันตามก าหนดระยะเวลา 
   2. ข้อมูลที่ไดร้ับมีความ
คลาดเคลื่อน ไม่ตรงตาม
ความเป็นจริง 
 
 
 
 
 

 
 
   มีการส ารองข้อมลูในคอมพิวเตอร์
ส านักงานและระบบ Cloud Drive 
และมีการซักซ้อมการกู้คืนข้อมลูราย
ปี  
 
 
 
 
 
 
 
   1. แจ้งให้สถานศึกษาในสังกัด
ด าเนินการเตรยีมเอกสารให้ครบถว้น
ตามก าหนดระยะเวลา 
   2. แต่งตั้งคณะกรรมการ สช.
จังหวัด/สช.อ าเภอ ติดตาม ตรวจสอบ
ข้อมูลตามสภาพจริงของสถานศึกษา 
   3. คณะกรรมการสรุปรายงาน
ข้อเท็จจริงจากการติดตาม ตรวจสอบ
ข้อมูล 
   4. สรุปผลการด าเนินเงินใน
ภาพรวมอีกครั้งก่อนการประมวลผล
เป็นข้อมูลสารสนเทศ เพื่อน ามาใช้
งานจริง 

 
 

ไม่เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่เพียงพอ 

 
 
   ไม่สามารถส ารองข้อมูลได้
ทั้งหมด เพราะอุปกรณ์และ
พื้นที่ไม่เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1. ไม่สามารถน าข้อมลูมา
ประมวลผลเป็นสารสนเทศท่ี
ถูกต้องสมบูรณ์ได ้
   2. เมื่อน าข้อมูลมา
ประมวลผลอาจท าให้ได้ข้อมูล
สารสนเทศท่ีมีความ
คลาดเคลื่อนจากความเป็น
จริง 

 
 
   จัดหามีอุปกรณ์ที่
สามารถส ารองข้อมูล
ครบถ้วนไดจ้ริง และมี
พื้นที่เพียงพอท้ังใน
อุปกรณ์และระบบ 
Cloud Drive 
 
 
 
 
 
   1. ประสานติดตามการ
ส่งข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 
   2. หลังจากได้ข้อมูลที่
ผ่านการประมวลแล้ว ส่ง
ข้อมูลดังกล่าวใหโ้รงเรยีน
ตรวจสอบและยืนยันความ
ถูกต้องอีกครั้ง 
   3. สช.อ าเภอ
ด าเนินการตรวจสอบและ
ยืนยันความถูกต้องของ
ข้อมูลอีกครั้ง ก่อนส่ง สช.
จังหวัด เพื่อรายงานให้
หน่วยงานต้นสังกัดทราบ
ต่อไป 

 

http://www.yalaopec.go.th/
http://www.yalaopec.go.th/
http://www.yalaopec.go.th/


 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำนของรัฐ 
หรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำรประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำรควบคุม
ภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

   4. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ หลักสูตร สื่อ บุคลำกร 
กำรบริหำรจัดกำร รวมท้ังกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชนในจังหวัด 
   งานส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ
และนอกระบบ 
วัตถุประสงค์ 
   โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพได้มาตรฐานตามการศึกษาชาติ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรยีนไม่
เป็นไปตามที่กฎกระทรวง
ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
   1. มีการอบรมใหค้วามรู้แกโ่รงเรียน
เกี่ยวกับแนวทางการด าเนินการ
ประกันคณุภาพการศึกษา 
   2. ต้นสังกัดมีการนิเทศ ตดิตาม
เกี่ยวกับการด าเนินงานด้านการ
ประกันคณุภาพการศึกษาของโรงเรียน
ใหเ้ป็นไปตามที่กฎกระทรวงก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่เพียงพอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
   โรงเรียนร้อยละ 15 มี   
การด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา ไมเ่ป็นตามที่
กฎกระทรวงก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
   สร้างความตระหนักให้
โรงเรียนเห็นความส าคญั
ของระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 



 

ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำนของรัฐ 
หรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำรประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำรควบคุม
ภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
   - โครงการพัฒนาระบบการประเมิน 
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อพัฒนาโรงเรียนเอกชนให้มีระบบการ
ประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนว
ใหม่ตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก 
   2. เพื่อสร้างคลังข้อมูลสารสนเทศด้านการ
ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน 

 
 

 
   1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 
   2. การน าความรู้ที่ได้จาก
การอบรมไปใช้ยังไม่เพียงพอ 

 
   1. ท าหนังสือแจ้งเวียนข้อมูลไป
ยังกลุ่ม เป้าหมายให้ทราบ
รายละเอียด 
   2. มีการก าหนดแบบตอบรับเข้า
ร่วมโครงการ 
   3. มีการก าหนดระยะเวลาการส่ง
แบบตอบรับ 
   4. มีการประสานงาน
กลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง 
   5. มีการนเิทศตดิตามโรงเรยีนใน
สังกัดอย่างทั่วถึง  
   6. มีการรวบรวมองคค์วามรู้ที่
เกี่ยวข้องกับงานประกันคณุภาพ
การศึกษาลงเว็บไซต์  

 
ไม่เพียงพอ 

 
   1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการน้อยกว่าเป้าหมาย
ที่ก าหนดเนื่องจากติด
ภารกิจงานสอน   
   2. ผู้เข้าร่วมโครงการยัง
ขาดความรูค้วามเข้าใจ
เกี่ยวกับงานประกันคณุภาพ
การศึกษา 
 

 
   1. การจัดโครงการพัฒนา
ระบบการประเมินมาตรฐาน
และการประกันคณุภาพควร
จัดในช่วงต้นไตรมาสที่ 2 
เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถ
เข้าร่วมโครงการไดไ้ม่ตดิ
ภารกิจงาน  
   2. จัดโครงการพัฒนา
ระบบการประเมินมาตรฐาน
และการประกันคณุภาพ
การศึกษาเพิ่มเติม ใน
ปีงบประมาณต่อไป เพ่ือให้
ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้
เชิงลึกและน าความรูไ้ปใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 

 

   - งำนพัฒนำบุคลำกรโรงเรียนเอกชน 
วัตถุประสงค์  
   1. เพื่อพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสมัฤทธ์ิ
ทางการศึกษา 
   2. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรทาง
การศึกษาให้มีศักยภาพการท างานที่หลากหลาย 
 
 
 

   การบรรลเุป้าหมายของ
โครงการทั้งปรมิาณและ
คุณภาพ 
   1. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
โครงการไม่ครบตามจ านวนท่ี
ก าหนด 
   2. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
โครงการไมส่ามารถบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

   1. มีการก าหนดแบบตอบรับเขา้
ร่วมโครงการ 
   2. มีการก าหนดระยะเวลาการส่ง
แบบตอบรับ 
   3. มีการตดิต่อประสานงาน
กลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง 
   4. มีการประเมินความรู้ของ
กลุ่มเป้าหมายเพื่อเช่ือมโยงความรูท้ี่
จะไดร้ับ 

ไม่เพียงพอ    ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีทักษะและองค์ความรู้อยู่
ในระดับที่แตกต่างกัน 

   1. ควรก าหนดคณุสมบัติ
ของกลุ่มเป้าหมายให้มีความ
เฉพาะเจาะจงเพื่อลดความ
แตกต่างในการเข้าร่วม
โครงการ 
   2. ควรให้ความรู้พื้นฐานใน
เนื้อหาของการอบรม 

 



 

ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำนของรัฐ 
หรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำรประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
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ภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

งำนหลักสูตรสถำนศึกษำ 
   - กิจกรรมพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษาโรงเรยีน
เอกชนจังหวัดสตลู ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)   
วัตถุประสงค์   
   - เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีน
เอกชนจังหวัดสตลู  
   - เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดท าและพัฒนา
หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูล
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)   
 
 
 
   5. ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแล 
ประสำนงำน เพ่ือพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ นักเรียน โรงเรียนเอกชน  
กลุ่มพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
   งานส่ งเสริม  สนับสนุน  พัฒนาหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ การศึกษาขั้น
พื้นฐาน การศึกษาอิสลามศึกษา ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้มีความสามารถพิเศษ 
วัตถุประสงค์ 
   โรงเรียนสามารถบริหารจัดการศึกษาได้
สอดคล้องตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาก าหนด 

 
 
 
 
 
 
   - สถานศึกษาขาดความรู้
ความเข้าใจในการจดัท า
หลักสตูรสถานศึกษาตาม
หลักสตูรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)   
 
 
 
 
 
 
 
   1. หลักสตูรสถานศึกษาไม่
สอดคล้องกับหลักสตูรที่
กระทรวงศึกษาก าหนด 
   2. สถานศึกษาไมไ่ดส้่ง
หลักสตูรสถานศึกษาให้ต้น
สังกัดตรวจสอบความถูกต้อง
ก่อนประกาศใช้ 

 
 
 
 
 
 
   ท าหนังสือแจ้งเวียนไปยัง
สถานศึกษาให้ทราบรายละเอียด 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม และ
เพื่อให้มีการด าเนินการจดัท า
หลักสตูรสถานศึกษาท่ีมีการ
ปรับปรุงแล้วส่งมายังหน่วยงานตน้
สังกัดติดตามตรวจสอบความถูกตอ้ง
และปรับปรุงแก้ไขแล้วน าไปใช้ต่อไป 
 
 
 
 
 
   1. มีการอบรมใหค้วามรู้แก่
โรงเรียนเกี่ยวกับหลักสตูรที่
กระทรวงศึกษาก าหนด 
   2. ก าหนดให้โรงเรียนส่งหลักสตูร
สถานศึกษาให้ต้นสังกัดตรวจสอบ
ความถูกต้อง 
   3. ให้โรงเรียนมีการแกไ้ข
หลักสตูรสถานศึกษาให้ถูกต้อง
ก่อนท่ีจะมีการประกาศใช้หลักสูตรฯ 

 
 
 
 
 
 

ไม่เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ไม่เพียงพอ 

 
 
 
 
 
 
   จ านวนสถานศึกษาท่ีมี
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
น้อยกว่า  จ านวนเป้าหมาย
ที่ก าหนดเนื่องจาก
สถานศึกษาบางแห่งยังขาด
ความรู้ความเข้าใจในการ
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
   หลักสูตรสถานศึกษาร้อย
ละ 15 ยังไม่สอดคล้องกับ
หลักสตูรที่
กระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
   มีการท าหนังสือแจ้ง
รายละเอียดเพิ่มเติมการ
ด าเนินการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาตลอดจนเอกสาร
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560)   
ทั้งนี้ เพื่อให้โรงเรียนสามารถ
ด าเนินการได้อย่างถูกต้อง
และน าไปใช้จัดการการเรยีน
สอนต่อไป 
 
   สร้างความตระหนักให้
สถานศึกษาเห็นความส าคัญ
ของการบริหารจดัการ
หลักสตูรสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับหลักสตูรที่
กระทรวงศึกษาก าหนด 
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หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

   กลุ่มพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
   4.1 งานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนเอกชน 
วัตถุประสงค์  
   1. เพื่อพัฒนาคุณภาพและยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา 
   2. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรทาง
การศึกษาให้มีศักยภาพการท างานที่หลากหลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
   งำนส่งเสริม สนับสนุนกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติดในโรงเรียน 

 
 
 
   การบรรลเุป้าหมายของ
โครงการทั้งปรมิาณและ
คุณภาพ 
   1. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
โครงการไม่ครบตามจ านวนท่ี
ก าหนด 
   2. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
โครงการไมส่ามารถบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
 
 
   โรงเรียนไม่ด าเนินการใน
เรื่องดังกล่าวอย่างจริงจัง 

 
 
 
   1. มีการก าหนดแบบตอบรับเขา้
ร่วมโครงการ 
   2. มีการก าหนดระยะเวลาการส่ง
แบบตอบรับ 
   3. มีการตดิต่อประสานงาน
กลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง 
   4. มีการประเมินความรู้ของ
กลุ่มเป้าหมายเพื่อเช่ือมโยงความรูท้ี่
จะไดร้ับ 
 
 
 
   นิเทศ ติดตามการด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง 

 
 
 

ไม่เพียงพอ 
 

 

 

 

 

 

ไม่เพียงพอ 

 

 
 
 
   ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีทักษะและองค์ความรู้อยู่
ในระดับที่แตกต่างกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   นักเรียนกลุ่มเสี่ยง ยังขาด
ความตระหนัก ขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับอันตราย
จากยาเสพติด 
 

 

 
 
 
   1. ควรก าหนดคณุสมบัติ
ของกลุ่มเป้าหมายให้มีความ
เฉพาะเจาะจงเพื่อลดความ
แตกต่างในการเข้าร่วม
โครงการ 
   2. ควรให้ความรู้พื้นฐานใน
เนื้อหาของการอบรม 
 
 

 
 

 
   1. จัดอบรมให้ความรู้ และ
ให้ศึกษากรณตีัวอย่างปัญหาที่
เกิด ขึ้นจริงในสังคม 
   2. จัดกิจกรรมรณรงค์
ประชาสมัพันธ์ทั้งในโรงเรียน
และชุมชนใกล้เคยีง 
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   - การจัดหาพัสดุเพื่อให้การจัดหาเป็นไปตาม
วิธีและกระบวนการจดัหาพัสดุให้ได้มาซึ่งพัสดุที่
มีคุณภาพ ปริมาณที่ต้องการ ทันเวลา ราคาที่
เหมาะสม การใช้เงินคุ้มค่าเปิดโอกาสให้มีการ
แข่งขันราคาเป็นธรรม และให้เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ให้เป็นไปตามระเบียบ ค าสั่ง มติ 
ครม. กฎหมาย หรือข้อบังคับท่ีเกีย่วข้อง 

   ระยะเวลาขั้นตอนการ
ด าเนินการล่าช้า 

   หน่วยงานได้จัดท าแนวทางปฏบิัติ
และก าหนดตัวอย่างท่ีใช้ส าหรับ
ด าเนินการจัดหาพสัดุด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้จดัหาพัสดุ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง 

สามารถลด
ความเสีย่งได้
ระดับหนึ่ง 

   1. ข้ันตอนและระยะเวลา
ในการจัดหาไม่เป็นไปตาม
ก าหนด 
   2. แนวทางปฏิบัติไม่
สอดคล้องกับระเบียบ 
   3. เจ้าหน้าทีไ่ม่มี
ประสบการณ์ในการ
ด าเนนิการจัดซือ้ จดัจ้างเอง 

   ถือปฏิบัติตาม พรบ. 
ระเบียบบริหารจัดซื้อจา้งและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ ค าสั่ง 
มติ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
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ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย (กศน.) 
   ๑. จัดท ำยุทธศำสตร์แผนพัฒนำและ
มำตรฐำนกำรศกึษำนอกระบบและกำรศึกษำ
ตำมอัธยำศัย 
วัตถุประสงค์  

เพื่อให้การจัดท ายุทธศาสตร์ เป้าหมาย และ
แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยของหน่วยงาน/สถานศึกษา 
สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา 
แผนการศึกษาชาติ และแผนพัฒนาการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 
 
 
 
 
   ๑. แผนปฏิบัตริาชการ
ประจ าปีจดัท าล่าช้า ไม่เป็นไป
ตามระยะ เวลาที่ก าหนด 
   ๒. สถานศึกษาขาดความ
เข้าใจรูปแบบการรายงาน
ข้อมูล ท าให้การจัดส่งรายงาน
ล่าช้าและข้อมลูไม่ครบถ้วน 
   ๓. การติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนงานและงบประมาณ
ประจ าปีของหน่วยงานไม่
เป็นไปตามระยะเวลาที ่
ก าหนด  
 
 
 

 
 
 
 
 
   ๑. มีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมลู
ข่าวสารทางด้านนโยบายและแผน 
และข้อมลูด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   ๒. จัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารด้าน
นโยบายและแผน และข้อมลูอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 
   ๓. ก าหนดแนวทางการปฏิบตัิงาน
เสนอผู้บังคับบญัชาเพื่อพิจารณาแจ้ง
ต่อบุคลากร ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
   ๔. ด าเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ 
   ๕. ติดตาม ประเมินผล รายงาน
ผลการด าเนินงาน และสรุปผลการ
ด าเนินงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 
 
 

 
 
 
 

 
ผลการประเมิน

พบว่า การ
ควบคุมที่มีอยู่ไม่
เพียงพอท่ีจะลด
ความเสีย่งได ้

 
 
 
 
 
   สถานศึกษาขาดความ
เข้าใจรูปแบบการรายงาน
ข้อมูล ท าให้การจัดส่ง
รายงานล่าช้าและข้อมลูไม่
ครบถ้วน  
 

 
 
 
 
 
   ๑. มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ โดยจดัท าเป็น
ค าสั่ง และก าหนดเวลาแล้ว
เสร็จ 
   ๒. จัดท ารูปแบบของการ
รายงานข้อมูลที่เข้าใจง่าย 
เพื่อความสะดวก รวดเร็ว
ต่อการรายงานและการ
รวบรวมข้อมลู 
   ๓. ผู้บังคับบัญชา
ควบคุมดูแลให้หัวหน้ากลุม่
งานก ากับ ติดตาม และให้
ค าปรึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  

31 มี.ค.63 
กศน. 
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ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำรควบคุม
ภำยใน 

หน่วยงำน
ที ่

รับผิดชอบ 

   ๒. ส่งเสริม สนับสนุน กำรพัฒนำกำรศึกษำ
นอกระบบและกำรศกึษำตำมอัธยำศัย 
วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อส่งเสรมิ สนับสนุนการวจิัยและพัฒนา
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั 
   2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนใหม้ีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา และมผีลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนตามเป้าหมายทีส่ถานศึกษาก าหนด 
   3. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้พัฒนาความรู้ 
ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ 

 
 
 
   ๑. ครูขาดความรู้และทักษะ
ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้
เกี่ยวกับงานการศึกษานอก
ระบบ 
   ๒. ผู้เรียนบางส่วนมีเวลา
ว่างไม่ตรงกับการจัดกิจกรรม
การเรยีนการสอน 
 

 
 
 
   ๑. ประชุมผูเ้กี่ยวข้องเพื่อก าหนด
แผนการจดักิจกรรม 
   ๒. ด าเนินการจดักิจกรรมตาม
แผนที่ก าหนด 
   ๓. มีการนิเทศตดิตามการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนเป็น   
รายภาคเรียนหรือรายไตรมาส 
   ๔. มีการสรุปผลและรายงานผล
การจัดกิจกรรมเมื่อจบหลักสตูร 
   ๕. มีคู่มือการด าเนิน งานจัด
กิจกรรม เช่น คู่มือการด าเนินงาน
หลักสตูรการศึกษานอกระบบระดบั
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
คู่มือการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) และคู่มือการ
ด าเนินงานเทียบระดับการศึกษา 
(ฉบับปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) 
 
 
 

 
 

 
ผลการประเมิน

พบว่าการ
ควบคุมที่มีอยู่ไม่
เพียงพอท่ีจะลด
ความเสีย่งได ้

 
 
 
   ๑. ครูผูส้อนขาดความรู้
และทักษะด้านกระบวนการ
จัดการเรียนรู้เกี่ยวกับงาน
การศึกษานอกระบบ 
เนื่องจากครูบางคนไม่มีวุฒิ
ทางการศึกษาโดยตรง  
   ๒. ครูผูส้อนขาดการ
ประยุกต์ใช้บริบทของ
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยมาใช้
ให้เหมาะสมกับผู้เรยีน 

 
 
 
   ๑. จัดอบรมใหค้วามรู้แก่
ครูผูส้อนและศึกษาดูงาน
สถานท่ีที่มีการจดัการเรียน
การสอนดเีด่น เพื่อน ามา
ปรับปรุง พัฒนาการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 
   ๒. จัดให้มีการสอนเสริม
และติวเข้มในรายวิชาที่ผูเ้รียน
ไม่สามารถเข้าร่วมกจิกรรม
การเรยีนการสอนได ้
   ๓. มีการนิเทศ ตดิตาม  
การจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยให้
สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน 

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐ 
หรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำรประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำรควบคุม
ภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

   ๓. ก ำกับดูแล นิเทศติดตำม และประเมินผล
กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำม
อัธยำศัยของสถำนศึกษำและภำคีเครือข่ำย 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อนิเทศติดตาม ประเมินผลการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบายจดุเน้นการด าเนินงานของส านักงาน 
กศน.   
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
   ๑. ข้อมูลจากการนเิทศ
ติดตามผล รวมทั้งเครื่องมือท่ี
ใช้ในการนิเทศไม่ครอบคลุม
ทุกด้านส่งผลให้การพัฒนางาน
ด้านการจดัการศึกษาไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
   ๒. การนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล ไมเ่ป็นไปตามแผน
ที่ก าหนด เนื่องจากประเด็น
การนิเทศมีจ านวนมาก 
   ๓. ขาดการตดิตามผลการ
ปฏิบัติงานจากผู้บริหารหรือ
ผู้รับผิดชอบก ากับดูแลอย่าง
สม่ าเสมอ 

 
 
 
 
   ๑. ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปญัหา 
และความต้องการ เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจวางแผนและก าหนด
ทางเลือก 
   ๒. มีการก าหนดแผนนิเทศ 
ตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
   ๓. มีการสร้างสื่อ เครื่องมือ เพ่ือ
ใช้ในการนิเทศ 
   ๔. ด าเนินการนเิทศตามแผนท่ี
ก าหนด 
   ๕. ประเมินผลการปฏบิัติงาน เพื่อ
รวบรวมปญัหาในแตล่ะขั้นตอนเพ่ือ
หาทางแก้ไข 
   ๖. รายงานผลการนิเทศเพื่อแจง้
ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ผลการประเมิน

พบว่าการ
ควบคุมที่มีอยู่ไม่
เพียงพอท่ีจะลด
ความเสีย่งได ้

 
 
 
 
   ๑. เครื่องมือท่ีใช้ในการ
นิเทศ ไม่ครอบคลุมทุกด้าน 
ส่งผลให้การนิเทศงานด้าน
การจัดการศึกษาไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
   ๒. ขาดการนิเทศติดตาม
ผลการปฏิบตัิงานท่ี
ครอบคลมุทุกกิจกรรมการ
ด าเนินงาน ท าให้ไมไ่ด้เห็น
ปัญหาที่มผีลกระทบต่อการ
จัดการศึกษาที่ชัดเจน และ
อาจส่งผลให้แกไ้ขปัญหาได้
ไม่ทันเวลา 

 
 
 
 
   ๑. จัดประชุมช้ีแจงทบทวน
งานนิเทศและบทบาทภารกิจ
ของผู้ท าหน้าที่นิเทศและผู้รับ
การนิเทศทุกระดับให้เข้าใจ
ตรงกัน และน าไปสู่การปฏบิัติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   ๒. ออกแบบเครื่องมือท่ีใช้
ในการนิเทศให้ครอบคลุมงาน
ด้านการจดัการศึกษา 
   ๓. ก าหนดแผนการนิเทศ 
ติดตามประเมินผล  โดยเน้น
ประเด็นปัญหาทีส่่งผลกระทบ
ต่อผู้เรียนโดยตรง 
   ๔. ผู้บังคับบัญชา
ควบคุมดูแลให้หัวหน้ากลุม่
งานก ากับติดตามและให้
ค าปรึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงาน
อย่างสม่ าเสมอ 

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐ 
หรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำรประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำรควบคุม
ภำยใน 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

   ๔. กำรจัดกำรศึกษำนอกระบบและ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ขัน้พ้ืนฐาน 
ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ น าไป
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 

๒. เพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษาต่อเนื่อง 
เกี่ยวกับอาชีพ ทักษะชีวิต การพัฒนาสังคมและ
ชุมชน ได้มีช่องทางการประกอบอาชีพ พัฒนา
อาชีพ และด าเนินชีวิตสอดคล้องตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๓. เพื่อให้ประชาชนไดร้ับบริการการศึกษา
ตามอัธยาศัยทีต่รงกับความต้องการและ
เหมาะสมกับผู้เรียน 

   ๑. หลักฐานการรับสมัคร
นักศึกษาไม่ครบถ้วน ถูกต้อง 
   ๒. นักศึกษาไม่เข้าเรียน 
และขาดสอบ ส่งผลให้ไม่จบ
หลักสตูรตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
   ๓. การก าหนดหลักสตูรการ
จัดการศึกษาต่อเนื่องไม่
สอดคล้องกับความต้องการ
และวิถีการด าเนินชีวิตของ
ผู้เรยีน 
   ๔. หลังจากสิ้นสุดกิจกรรม 
ผู้เรยีนน าความรู้ ที่ไดร้ับจาก
การจัดกิจกรรมน าไปใช้
ประโยชนไ์ดไ้ม่มากเท่าที่ควร 
   ๕. แผนการจดักิจกรรมการ
จัดการศึกษาตามอัธยาศยัของ
ครู กศน. ต าบล  ไม่ชัดเจน 

   ๑. มีคู่มือการด าเนินงานจัด
กิจกรรม เช่น คู่มือการด าเนินงาน
หลักสตูรการศึกษานอกระบบระดบั
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
และคู่มือการจัดการศึกษาต่อเนื่อง 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) 
   ๒. ประชุมผูเ้กี่ยวข้องเพื่อก าหนด
แผนการด าเนินงาน 
   3. ด าเนินการปฏิบัติงานตามแผน
ที่ก าหนด 
   4. มีการนิเทศตดิตามการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนอย่าง
สม่ าเสมอ 
   5. มีการสรุปผลและรายงานผล
การการด าเนินงาน 
 

ผลการประเมิน
พบว่าการ

ควบคุมที่มีอยู่ไม่
เพียงพอท่ีจะลด
ความเสีย่งได ้

   ๑. เจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบ
การรับสมัครนักศึกษา ขาด
ความเข้าใจในหน้าท่ี ท าให้
เกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับ
หลักฐานของผู้สมัครไม่
ครบถ้วน ถูกต้อง 
   ๒. นักศึกษาไม่เข้าเรียน
เนื่องจากส่วนใหญ่มีอาชีพท่ี
ต้องท าในวันที่มีการจัดการ
เรียนการสอน ส่งผลให้
นักศึกษาขาดสอบ ไม่จบ
หลักสตูรตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
   ๓. การจัดการศึกษา
หลักสตูรการศึกษาต่อเนื่อง
ไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการและวิถีการด าเนิน
ชีวิตของผู้เรียนท าให้ผูเ้รียน
ไม่สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันหรือสามารถ 
ประกอบอาชีพหรือพัฒนา 
หรือพัฒนาอาชีพของ 
ตนเองได้เท่าท่ีควร 
   4. ผู้รับผดิชอบและผู้สอน 
ก าหนดแผนการจัด 
กิจกรรมการจัดการศึกษา 
ตามอัธยาศัยไม่ชัดเจน 

   ๑. ให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ ท าความเข้าใจ
คู่มือก่อนสถานศึกษาเปดิรับ
สมัครนักศึกษา 
   ๒. หากผู้สมัครน าหลักฐาน
มาไม่ครบ ให้แจ้งไป
ด าเนินการให้ครบถ้วนแล้วจึง
มาสมัครใหม ่
   ๓. ก าหนดให้มีการดูแล
ติดตามนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
เพิ่มช่องทางการสื่อสาร
ระหว่างนักศึกษาและครู เพื่อ
ร่วมกันแก้ปัญหาในการ
จัดการเรียนการสอน รวมทั้ง
ประชาสมัพันธ์การสอบของ
นักศึกษาให้ทราบอย่างท่ัวถึง 
   4. ก าหนดให้มีการส ารวจ
ความต้องการของผู้เรียนก่อน
การจัดกิจกรรมการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง โดยให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ในพื้นที่และค านึงถึง
ผลประโยชน์ที่ผู้เรยีนจะ
สามารถน าไปใช้ รวมทั้งมีการ
ติดตามการน าความรูไ้ปใช้
ประโยชน์ของผู้เรียน เพื่อ
น ามาพัฒนาและปรับปรุงการ 
ด าเนินงานในครั้งถัดไป 

 



 
 
  

ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำนของรัฐ 
หรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำรประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำรควบคุม
ภำยใน 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

     

   ๕. ก าหนดให้ครูและผู้ที่มี
หน้าท่ีรับผดิชอบ ก าหนดและ
วางแผนการจัดกจิกรรม
การศึกษาตามอัธยาศัยให้
ชัดเจน เหมาะสม และ
สอดคล้องกับนโยบายของ
ส านักงาน กศน. รวมทั้งมีการ
ติดตาม ก ากับดูแลจาก
ผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำนของรัฐ 
หรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำรประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำรควบคุม
ภำยใน 

หน่วยงำน
ที ่

รับผิดชอบ 

   ๕. กำรจัดกำรศึกษำและกำรอบรมด้ำน
อำชีพ 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้การจัดการศึกษาและฝึกอบรมด้าน
อาชีพสอดคล้องกับสภาพปัญหา ความจ าเป็น 
ความต้องการของประชาชนชายแดน โดย
มุ่งเน้นให้เกิดการสรา้งอาชีพ สร้างรายไดเ้พื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 

 
 
 
   ๑. การจัดกิจกรรมยังไม่
ครอบคลมุทุกกลุ่มเป้าหมาย  
   ๒. การจัดกิจกรรมไม่
สอดคล้องกับสภาพพื้นที่หรือ
ความต้องการของประชาชน 

 
 
 
   ๑. มีคู่มือแนวทางการด าเนินงาน
การจัดการศึกษาต่อเนื่อง (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)  
   ๒. จัดเตรียมข้อมลูและสื่อการ
เรียนรู้ เพื่อใช้ในการจัดการศึกษา
และฝึกอบรมดา้นอาชีพ 
   ๓. ประชุมผู้ที่เกีย่วข้อง เพื่อ
มอบหมายงาน ก าหนดแผนการ
ด าเนินงาน สรุปผล และรายงานผล 

 
 
 
ผลการประเมิน

พบว่าการ
ควบคุมที่มีอยู่ไม่
เพียงพอท่ีจะลด
ความเสีย่งได ้

 
 
 
   ๑. การประชาสัมพันธ์การ
จัดกิจกรรมฝึกอบรมดา้น
อาชีพกับประชาชนไม่
ครอบคลมุ เนื่องจาก
หน่วยงานรับผดิชอบพ้ืนท่ี
จ านวนหลายจังหวัด 
   ๒. แบบส ารวจการจัด
กิจกรรมฝึกอบรมด้านอาชีพ
มีข้อมูลไม่ชัดเจน ท าให้
ได้ผลส ารวจไม่เป็นไปตาม
ความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย 

 
 
 
   ๑. ศึกษาแนวทางการ
ประชาสมัพันธ์ โดยเน้นการ
พัฒนาสื่อ เพิ่มช่องทางการ
ประชาสมัพันธ์ และใช้สื่อได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้
การประชาสัมพันธ์การจัด
กิจกรรมฝึกอบรมด้านอาชีพ
ครอบคลมุพื้นท่ีรับผดิชอบ  
   ๒. ปรับปรุงแบบส ารวจการ
จัดกิจกรรมด้านอาชีพให้มี
ข้อมูลที่ชัดเจนและสอดคล้อง
กับสภาพปัญหาหรือความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายใน
พื้นที่ เพื่อให้การจัดกิจกรรม
เป็นประโยชน์สูงสดุต่อ
ประชาชน 

 



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำนของรัฐ 
หรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำรประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำรควบคุม
ภำยใน 

หน่วยงำน
ที ่

รับผิดชอบ 

   ๖. ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย และพัฒนำรูปแบบ
กิจกรรม หลักสูตร สื่อ และกระบวนกำรเรียนรู้
ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้การศึกษา ค้นคว้า วิจัย และการ
พัฒนารูปแบบกิจกรรม กระบวนการเรยีนรู้ดา้น
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเกดิ
ประโยชนส์ูงสุดต่อกลุ่มเป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
   บุคลกรไมม่ีความช านาญ 
ในเรื่องท าการค้นคว้า วิจัย 
การพัฒนารูปแบบกิจกรรม 
หลักสตูร สื่อ และ
กระบวนการเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
   ๑. ประชุม/อบรมผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 
เพื่อก าหนดแผนในการพัฒนา
กิจกรรม กระบวนการเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม 
   ๒. การให้ความรูเ้กี่ยวกับการ
พัฒนารูปแบบกิจกรรมหลักสูตร สือ่ 
และงานวิจัย 
   ๓. ประชุมสรุปผลและรายงานผล
การพัฒนารูปแบบกิจกรรมหลักสตูร 
สื่อ และงานวิจัย เมื่อด าเนินการแล้ว
เสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ผลการประเมิน
พบว่าการ

ควบคุมที่มีอยู่ไม่
เพียงพอท่ีจะลด
ความเสีย่งได ้

 
 
 
 
 
 
   การเปลี่ยนแปลงบุคลากร
บ่อย ท าให้ไม่สามารถ
ท างานได้อย่างต่อเนื่อง และ
บุคลากรที่เข้ามาทดแทน ยัง
มีความเข้าใจในการจัดท า
การ ค้นคว้า วิจัย การ
พัฒนารูปแบบกิจกรรม 
หลักสตูร สื่อ และ
กระบวนการเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และสิ่งแวดล้อมไม่เพียงพอ 

 
 
 
 
 
 
   ๑. จัดอบรมให้ความรู้แก่
บุคลากร และศึกษาดูงาน
สถานท่ีที่มีการสอนการผลิต
สื่อ เพื่อน ามาปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดกิจกรรมของ
หน่วยงาน 
   ๒. มีการควบคุมดูแลการจัด
กิจกรรมใหเ้ป็นไปตาม
แผนการด าเนินงาน รวมทั้ง
พัฒนาหลักสตูร สื่อ และ
กระบวนการเรียนรู้ ให้
สามารถน าไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

 






