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บทที่ 1
หลักกำรและเหตุผล
การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สาคัญตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีโดยจะช่วยให้
การบริ ห ารงานและการตัดสิ น ใจด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผน การติดตาม ควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงาน
ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้น ลดการสูญเสียและโอกาส ที่ทาให้
เกิ ด ความเสี ย หายแก่ อ งค์ ก ร ภายใต้ ส ภาวะการด าเนิ น งานของทุ ก ๆ องค์ ก รล้ ว นแต่ มี ค วามเสี่ ย ง ซึ่ ง ก็ คื อ
ความไม่แน่นอนที่จะส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจาเป็นต้องมีการจัดการความ
เสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ โดยต้องคานึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม โรงเรีย นชุมชน
บึ งบา จึ งจ าเป็ น ต้องจั ดทาแผนบริ ห ารความเสี่ ย งขึ้นเพื่ อโรงเรียนดาเนิน การให้ บรรลุ ผ ล ได้ทุกพันธกิจโดยให้
เกิดการสูญเสียน้อยที่สุด และอีกทั้งให้เป็นไปตามข้อกาหนดและกฎหมาย ดังนี้
1. โรงเรียนชุมชนบึงบา ต้องปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริห ารกิจ การ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ในหมวดที่ 3 มาตรา 9 (1) กาหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทา แผนปฏิบัติราชการไว้เป็น
การล่วงหน้า ได้บูรณาการบริหารความเสี่ยงเข้ารวมกับตัวชี้วัดนี้และดาเนินการอย่าง ต่อเนื่องมาทุกปี
2. โรงเรียนชุมชนบึงบาปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย การกาหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ที่กาหนดให้ทุกส่วนราชการต้องมีการประเมินความเสี่ยง และระบบการควบคุม
ภายในรวมทั้งการติดตามประเมินผล
การดาเนิ น งานตามแผนบริ ห ารความเสี่ ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่ส ามารถควบคุม ได้
ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของโรงเรียนและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม เพื่อให้โรงเรียนมีแผน
บริหารความเสี่ ยงเชิงป้ องกัน หรือมีแผนรองรับเพื่ อลดผลกระทบสาหรับความเสี่ยงที่ทาให้เกิดเรื่องร้ายแรงไว้
ล่วงหน้า และดาเนินการได้ตามแผน สามารถควบคุมหรือป้องกันเหตุการณ์ร้ายแรงมีความรุนแรงลดน้อยลง
1.1 วัตถุประสงค์ของแผนบริหำรควำมเสี่ยง
1. เพื่อให้โรงเรียนชุมชนบึงบา มีแผนบริหารความเสี่ยง บริหารจัดการความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
รวมถึงสภาวการณ์ต่าง ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของโรงเรียน
2. เพื่ อ ลดโอกาสและผลกระทบที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น ต่ อ การด าเนิ น งานที่ จ ะส่ ง ผลกระทบให้ ไ ม่ บ รรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมายของโรงเรียน
1.2 เป้ำหมำย
1. โรงเรียนชุมชนบึ งบา มีแผนบริหารความเสี่ยง บริหารจัดการความเสี่ ยงที่อาจจะ เกิดขึ้นในอนาคต
รวมถึงสภาวการณ์ต่าง ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของโรงเรียน
2. ผู้บริหารและบุคลากร สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3. สามารถนาแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ
1.3 นิยำมของกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหลความสูญเปล่า หรือ
เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบหรือทาให้การดาเนินงานไม่ประสบ ความสาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านกลยุทธ์ การดาเนินงาน การเงินและกฎระเบียบ/
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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ปั จ จั ย ความเสี่ ย ง (Risk Factor) หมายถึ ง ต้ น เหตุ ห รื อ สาเหตุ ที่ ม าของความเสี่ ย ง ที่ จ ะท าให้ ไ ม่ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไรและทาไม
ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกาหนดมาตรการลด ความเสี่ยง
ในภายหลังได้อย่างถูกต้อง
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์( Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกิจกรรมทางการดาเนินงานของ องค์ กร
การกาหนดกลยุทธ์ หรือแผนงาน และนโยบายในการบริหารงาน เช่น แผนกลยุทธ์ไม่สามารถนาไป ปฏิบัติได้จริง
ขาดแคลนทรัพยากรสาคัญในการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ให้สาเร็จ
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่องงบประมาณ การเงิน
ที่ใช้ในการดาเนินการโครงการนั้น ๆ เช่น การขาดสภาพคล่องทางการเงิน รายได้ไม่เพียงพอต่อการ ดาเนินงานให้
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลสาคัญผิดพลาดคลาดเคลื่อน
ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุก ๆ ขั้นตอน
โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในการ ปฏิบัติงาน เช่น
การดาเนินโครงการล่าช้า/ล้มเหลว/วัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องมือ ที่ใช้ในการดาเนินงานขาด ประสิทธิภาพ
ความเสี่ยงด้านกฎระเบี ยบหรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการ
ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้หรือ กฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็น อุปสรรค
ต่อการปฏิบัติงาน
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึงกระบวนการระบุความเสี่ยง และ วิเคราะห์ ความ
เสี่ยง เพื่อจัดลาดับความเสี่ ยงที่ระบุ โดยการพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ของความเสี่ยงนั้น ๆ
แผนบริหำรควำมเสี่ยงโรงเรียนชุมชนบึงบำ ปี 2564
1. โอกาสที่จะเกิด (Likelihood : L) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ซึ่งจาแนก
เป็น 5 ระดับ คือ
ระดับ
5
4
3
2
1

โอกำสที่จะเกิด
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

คำอธิบำย
1 เดือนต่อครั้ง/ เกิดขึ้นเป็นประจา
1-6เดือนต่อครั้ง/ เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย
1 ปีต่อครั้ง/ เกิดขึ้นเป็นบางครั้ง
2-3 ปีต่อครั้ง/ เกิดขึ้นนาน ๆ ครั้ง
5 ปีต่อครั้ง/ เกิดขึ้นได้ในกรณียกเว้น
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2. ผลกระทบ (Impact : I) หมายถึงขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์
ความเสี่ยง จาแนกเป็น 5 ระดับ คือ
ระดับ
5

คำอธิบำย
โอกำสที่จะเกิด
รุนแรงที่สุด เกิดความเสียหาย ร้อยละ 25 ของงบประมาณการดาเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม
/ กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่างมหันต์/การบาดเจ็บถึงชีวิต

4

รุนแรงมาก

เกิดความเสียหาย ร้อยละ 20 ของงบประมาณการดาเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม
/ กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่างมาก/บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นทุพลภาพไม่ สามารถทางานได้
เกิดความเสียหาย ร้อยละ 15 ของงบประมาณการดาเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม
/ กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินปานกลาง/บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน

3

ปานกลาง

2

น้อย

เกิดความเสียหาย ร้อยละ 10 ของงบประมาณการดาเนินงานในแผนงาน-โครงการกิจกรรม
/ กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินพอสมควร/ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง

1

น้อยมาก

เกิดความเสียหาย ร้อยละ 5 ของงบประมาณการดาเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม /
กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินเล็กน้อย/ได้รับบาดเจ็บแต่ไม่รุนแรง

3. ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk : D) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาส
และ ผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง มีค่าเป็นเชิงปริมาณซึ่งคานวณได้จากสูตรดังนี้
ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส X ระดับผลกระทบของความเสี่ยง หรือ D = L x I
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการบริหารจัดการเพื่อทาให้
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง อยู่ใน
ระดับที่องค์กรยอมรับได้ ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้โดยมีประสิทธิภาพมากขึ้น การควบคุม
(Control) หมายถึง นโยบายแนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งกระทาเพื่อลดความเสี่ยง และ ทาให้การ
ดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ มีดังนี้
1. การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กาหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
ความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุม การ
เข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน เป็นต้น
2. การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพื่อค้นพบ
ข้อผิดพลาดที่ เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทวน การวิเคราะห์ การยืนยันยอดการตรวจนับ การรายงานข้อบกพร่อง
เป็นต้น
3. การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธกี ารควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิด
ความสาเร็จ ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการเช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี การประกาศเกียรติคุณ เป็นต้น
4. การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธกี ารควบคุมที่กาหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่
เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้าอีกในอนาคต
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ยุทธศำสตร์ในกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่
กับดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
นั้ น ต้ อ งคุ้ ม ค่ า กั บ การลดระดั บ ผลกระทบของความเสี่ ย งทางเลื อ กหรือ ยุ ท ธศาสตร์ ใ นการจั ดการ ความเสี่ ยง
โดยโรงเรียนชุมชนบึงบา มีวิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง 4 แนวคิดหลัก (4T’s) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ศัพท์ที่นิยมใช้ทั่วไป
แนวคิด
วิธีกำรบริหำร/จัดกำรควำมเสี่ยง
(กรมบัญชีกลำง)
4T
1. การยอมรับความเสี่ยง หมายถึงการตกลงกันที่จะยอมรับ
Risk Acceptance (Accept)
Take
เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการหรือป้องกันแต่การเลือกบริหาร
ความเสี่ยงด้วยวิธีนี้ต้องมีการติดตามเฝ้าระวังอย่างสม่าเสมอ
2. การลด/การควบคุมความเสี่ยงหมายถึงการปรับปรุงระบบการ Risk Reduction (Control)
ทางาน หรือ ออกแบบวิธีการทางานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะ เกิด
ความเสียหายหรือลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การจัดอบรมพนักงานการจัดทา
คู่มือการปฏิบัติงาน
3. กระจายความเสี่ยงหรือโอนความเสี่ยงหมายถึง กระจายหรือ
ถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป
เช่น การทาประกันภัยกับบริษัทภายนอก หรือการ จ้าง
บุคคลภายนอกดาเนินการแทน
(Outsource)

Risk Sharing (Transfer)

4. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงหมายถึงการจัดการกับความเสี่ยงที่ Risk Ad voidance (Ad void)
อยู่ในระดับสูงมากและไม่อาจยอมรับได้จึงตัดสินใจยกเลิก
โครงการ/กิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้นไป

Treat

Transfer

Terminate

1.4 ประโยชน์ของแผนบริหำรควำมเสี่ยง
การดาเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นและทาให้องค์กร
สามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทาให้ องค์กรเกิด
ความเสียหาย ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการดาเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้
1. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้การ บริหารงาน
ต่าง ๆ ขององค์กรสามารถวิเคราะห์และจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร และผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึง
ความเสี่ยงต่าง ๆ และสามารถบริหารงาน กากับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
2. เป็นการสร้างฐานข้อมูลความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหาร
ความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสาหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็น การ
ดาเนินการซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักองค์กร
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3. ช่ว ยสะท้อนให้ เห็ น ภาพรวมของความเสี่ ย งต่าง ๆ ที่ส าคัญทั้งหมด การบริห ารความเสี่ ยงจะท าให้
บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยง สาคัญที่
ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่มีเหตุทั้งจากปัจจัยภายใน องค์กร และ
จากปัจจัยภายนอกองค์กร
4. เป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหาร สามารถ
มั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สาคัญของ ผู้บริหารในการ
บริหารงาน ซึ่งจะส่งผลให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ องค์กร
5. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็น ไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้า ใจใน
กลยุทธ์วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน
1.5 กำรจัดทำแผนภูมิควำมเสี่ยง
โรงเรียนชุมชนบึงบา ได้พิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และระดับ ผลกระทบ (Impact)
ของแต่ละปัจจัยแล้วนาผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความ เสี่ ยงและผลกระทบว่าจะเกิด
ความเสี่ยงในระดับใด (ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดเหตุกาณ์ x ผลกระทบ ที่จะเกิดความเสียหาย) ซึ่งจัดแบ่ง
เป็น 4 ระดับความเสี่ยง คือ
1. ระดับความเสี่ยงต่า (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง 1-2 คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ ยอมรับ
ได้โดยไม่ตอ้ งควบคุมความเสี่ยง
2. ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง 3-9 คะแนน หมายถึง ระดับความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันมิให้ความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นไปอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับ
3. ระดับความเสี่ยงสูง (high) คะแนนระดับความเสี่ยงเท่ากับ 10-15 คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยง
ที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
4. ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง 16-25 คะแนน หมายถึง ระดับความ
เสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ จาเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที
ประเภทควำมเสี่ยง
Strategic Risk : S = ด้านกลยุทธ์ Operational
Risk : O = ด้านการดาเนินงาน
Financial Risk : F = ด้านการเงิน
Compliance Risk : C = ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ
1.6 กำรจัดลำดับ (Prioritize) ของควำมเสี่ยง
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บทที่ 2
ขั้นตอนกำรจัดทำแผนบริหำรควำมเสี่ยง
2.1 การประเมินโอกาสและผลกระทบ และระดับความเสี่ยง
ได้นาแผนปฏิบัติราชการประจาปี จุดอ่อน และ/หรือ ข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) และการวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง จากการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ร่วมพิจารณาในที่ประชุม โดยวิเคราะห์จากปัจจัยที่ก่อให้เกิด ความเสี่ยง 4 ด้าน ได้ดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านการบริหารวิชาการ
2. ความเสี่ยงด้านการบริหารบุคลากร
3. ความเสี่ยงด้านการบริหารงบประมาณ
4. ความเสี่ยงด้านการบริหารงานทั่วไป
ซึ่งทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ดาเนินการประเมินโอกาสและผลกระทบของความ เสี่ยง จัดลาดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ เพื่อ
ประกอบการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงโรงเรียนชุมชนบึงบา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
2.2 กำรกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน
ยุทธศำสตร์โรงเรียน
(1)
1. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการให้มี
คุณภาพแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

กำรกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอนโรงเรียนชุมชนบึงบำ
ขั้นตอน (กลยุทธ)์
วัตถุประสงค์ขั้นตอน (เป้ำหมำย)
(2)
(3)
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการให้มี
1. ร้อยละของนักเรียนที่มีความพึงพอใจในการบริหารจัดการสถานศึกษาใน
คุณภาพ
ด้านต่างๆ ของโรงเรียน
2. ร้อยละของผู้ปกครองที่มีความพึงพอใจในการบริหารจัดการสถานศึกษา
ในด้านต่างๆ ของโรงเรียน
3. ร้อยละของครูที่มีความพึงพอใจในการบริหารจัดการสถานศึกษาในด้าน
ต่างๆ ของโรงเรียน
4. ร้อยละของงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน และให้ความร่วมมือในการ
จัดการศึกษามีจานวนเพิ่มขึ้น
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กำรกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอนโรงเรียนชุมชนบึงบำ
ยุทธศำสตร์โรงเรียน
ขั้นตอน (กลยุทธ)์
วัตถุประสงค์ขั้นตอน (เป้ำหมำย)
(1)
(2)
(3)
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่าง 1. ร้อยละของครูที่ผ่านการอบรม ประชุม สัมมนาในการพัฒนาตนเองให้
มีความรู้ความสามารถจัดการศึกษาให้มี
ต่อเนื่องให้มีความเป็นเลิศในด้านการจัดการเรียนรู้และ เป็นครูมืออาชีพ
ประสิทธิภาพอย่างครูมืออาชีพ
เป็นครูมืออาชีพ
2. ร้อยละของครูที่จัดทาผลงานทางวิชาการ เพื่อพัฒนาตนเองให้มีวิทยฐานะ
สูงขึ้นเป็นครูมืออาชีพมีจานวนเพิ่มขึ้น
3. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความรู้ 1. ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ (จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6)
มีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพ
ความสามารถเต็มตามศักยภาพ เป็นอยู่พอเพียงมีจิต
2. ร้อยละของนักเรียนที่ศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1)
เป็นอยู่พอเพียง มีจิตสาธารณะ มีสุขนิสัย
สาธารณะ มีสุขนิสัย สุขภาพกายและจิตที่ดี
3. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ใน
สุขภาพกายและจิตที่ดี
เกณฑ์ ดี และดีมาก
4. ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
รักการเรียน ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ ดี และดีมาก
5. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสุขภาพและสมรรถภาพ อยู่ใน
เกณฑ์ ดี และดีมาก
4.พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนให้มี กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มี
1. ร้อยละของนักเรียนทีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ 8 กลุ่มฯ
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของ
คุณภาพตามมาตรฐานหรือสมรรถนะการเรียนรู้ของ
ในเกณฑ์ ดี และดีมาก
หลักสูตร
หลักสูตรและทักษะในศตวรรษที่ 21
2. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติสูงกว่าเกณฑ์ของ
สถานศึกษากาหนด
3. ร้อยละของนักเรียนที่สามารถคิด พูด เขียนและสื่อความได้ดีในเกณฑ์ ดี
และดีมาก
4. ร้อยละของนักเรียนที่มีสามารถใช้ภาษาเพื่อการศึกษาได้ดีทั้งภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ ในเกณฑ์ ดี และดีมาก
5. ร้อยละของนักเรียนที่สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบ
เครือข่าย Internet ภายในโรงเรียน ในระดับขั้นพื้นฐาน
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กำรกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอนโรงเรียนชุมชนบึงบำ
ขั้นตอน (กลยุทธ)์
วัตถุประสงค์ขั้นตอน (เป้ำหมำย)
(2)
(3)
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 1.ร้อยละของงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน และให้ความร่วมมือในการ
และการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
จัดการศึกษามีจานวนเพิ่มขึ้น

ยุทธศำสตร์โรงเรียน
(1)
5. พัฒนาความพร้อมในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้
และการบริหารจัดการ
6. พัฒนาสภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้
ภายในโรงเรียน
เอื้อต่อการจัดการศึกษา มีบรรยากาศน่าอยู่ น่าเรียน
สะอาดและปลอดภัย

1. ร้อยละของภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมของโรงเรียน ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ที่
ถูกปรับเปลี่ยนไป ให้เป็นสถานที่น่าอยู่ น่าเรียน
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2.3 กำรระบุควำมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง
ยุทธศำสตร์
(1)
1. พัฒนากระบวนการบริหาร
จัดการให้มีคุณภาพแบบมีส่วน
ร่วมทุกภาคส่วน
2. พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความรู้
ความสามารถจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพอย่างครูมืออาชีพ

กลยุทธ์
(2)
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการให้มีคุณภาพ

3. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คน
เก่ง มีความรู้ความสามารถเต็ม
ตามศักยภาพ เป็นอยู่พอเพียง มี
จิตสาธารณะ มีสุขนิสัย สุขภาพ
กายและจิตที่ดี
4.พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของ
นักเรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้เป็น
คนดี คนเก่ง มีความรู้
ความสามารถเต็มตามศักยภาพ
เป็นอยู่พอเพียงมีจิตสาธารณะ มี
สุขนิสัย สุขภาพกายและจิตที่ดี
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมทักษะการ
- นักเรียนยังขาดทักษะการ
- กระบวนการจัดการเรียนรู้
เรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
วิเคราะห์ที่จะนาไปสู่
- สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
มาตรฐานหรือสมรรถนะการ
สมรรถนะหลักสูตรใน
เรียนรู้ของ หลักสูตรและทักษะใน
ศตวรรษที่ 21
ศตวรรษที่ 21
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- ผู้ปกครองของนักเรียนไม่นานักเรียนมา
ของนักเรียนบางคนยังไม่
เรียนตามที่กาหนด
บรรลุตามเป้าเป้าหมาย

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องให้มีความเป็นเลิศในด้าน
การจัดการเรียนรู้และเป็นครูมือ
อาชีพ

ควำมเสี่ยง
(3)
- บุคลากรยังไม่สามารถใช้
สื่อเทคโนโลยีได้อย่างเต็ม
ศักยภาพตามเป้าหมาย
- บุคลากรยังไม่สสามารถ
จัดการเรียนการสอนที่
หลากหลายได้
-

ปัจจัยเสี่ยง
(4)
-

ประเภทควำมเสี่ยง
(5)
-

- บุคลาการ
- เทคนิคการสอนที่หลาหลาย

- ฝ่ายบุคลากร

-

- ฝ่ายวิชาการ
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ยุทธศำสตร์
(1)
5. พัฒนาความพร้อมในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการเรียนรู้และการ
บริหารจัดการ
6. พัฒนาสภาพแวดล้อม และ
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

กลยุทธ์
ควำมเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง
(2)
(3)
(4)
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสารเพื่อการเรียนรู้และการ
บริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อม - อาคารสถานที่บางแห่งเริ่ม - อาคารมีอายุใช้งานค่อนข้างนาน
และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัด
ทรุดโทรม แตกหักอาจ
- ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมค่อนข้างสูง
การศึกษา มีบรรยากาศน่าอยู่ น่า
เป็นอันตรายต่อนักเรียน
เรียน สะอาดและปลอดภัย

ประเภทควำมเสี่ยง
(5)
-

- ฝ่ายงานบริหารทั่วไป
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2.4 กำรวิเครำะห์ระดับควำมเสี่ยง
กำรวิเครำะห์ระดับควำมเสี่ยงโรงเรียนชุมชนบึงบำ
ยุทธศำสตร์
(1)

1. พัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการให้มีคุณภาพ
แบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
2. พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความรู้
ความสามารถจัดการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพอย่างครู
มืออาชีพ

กลยุทธ์
(2)

ควำมเสี่ยง
(3)

ปัจจัยเสี่ยง
(4)

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา
กระบวนการบริหาร
จัดการให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาครู
- บุคลากรยังไม่สามารถ - บุคลาการ
และบุคลากรทางการ
ใช้สื่อเทคโนโลยีได้
เทคนิคการสอนที่หลา
ศึกษาอย่างต่อเนื่องให้มี
อย่างเต็มศักยภาพตาม หลาย
ความเป็นเลิศในด้านการ เป้าหมาย
จัดการเรียนรู้และเป็นครู - บุคลากรยังไม่สามารถ
มืออาชีพ
จัดการเรียนการสอนที่
หลากหลายได้
3. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา
ดี คนเก่ง มีความรู้
ผู้เรียนให้เป็นคนดี คน
ความสามารถเต็มตาม
เก่ง มีความรู้
ศักยภาพ เป็นอยู่พอเพียง มี ความสามารถเต็มตาม
จิตสาธารณะ มีสุขนิสัย
ศักยภาพ เป็นอยู่
สุขภาพกายและจิตที่ดี
พอเพียงมีจิตสาธารณะ
มีสุขนิสัย สุขภาพกาย
และจิตที่ดี

ปัจจัยควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสีย่ ง
ผลกระทบ ระดับควำมเสีย่ ง ลำดับควำมเสีย่ ง
(8)
(9)
(7)

ประเภทควำมเสี่ยง (5)

โอกำส
(6)

-

-

-

-

-

ฝ่ายบุคลากร

4

3

7

2

-

-

-

-

-
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กำรวิเครำะห์ระดับควำมเสี่ยงโรงเรียนชุมชนบึงบำ
ยุทธศำสตร์
(1)

4.พัฒนาทักษะการเรียนรู้
ของนักเรียนให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้
ของหลักสูตร

5. พัฒนาความพร้อมใน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อการ
เรียนรู้และการบริหาร
จัดการ
6. พัฒนาสภาพแวดล้อม
และแหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียน

กลยุทธ์
(2)

ควำมเสี่ยง
(3)

ปัจจัยเสี่ยง
(4)

ประเภทควำมเสี่ยง (5)

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม
- นักเรียนยังขาด
- กระบวนการจัดการ
ฝ่ายวิชาการ
ทักษะการเรียนรู้ของ
ทักษะการวิเคราะห์
เรียนรู้
ผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
ทีจ่ ะนาไปสู่
- สื่อและนวัตกรรม
มาตรฐานหรือสมรรถนะ
สมรรถนะหลักสูตร
การเรียนรู้
การเรียนรู้ของ หลักสูตร
ในศตวรรษที่ 21
และทักษะในศตวรรษที่ - ผลสัมฤทธิ์ทางการ - ผู้ปกครองของนักเรียน
21
เรียนของนักเรียน
ไม่นานักเรียนมาเรียน
บางคนยังไม่บรรลุ
ตามที่กาหนด
ตามเป้าเป้าหมาย
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม
พัฒนาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการ
สื่อสารเพื่อการเรียนรู้
และการบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา
อาคารสถานที่บางแห่ง
- อาคารมีอายุใช้งาน - ฝ่ายงานบริหาร
สภาพแวดล้อมและ
เริ่มทรุดโทรม แตกหัก
ค่อนข้างนาน
ทั่วไป
แหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อ
อาจเป็นอันตรายต่อ
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
การจัดการศึกษา มี
นักเรียน
ค่อนข้างสูง
บรรยากาศน่าอยู่ น่า
เรียน สะอาดและ
ปลอดภัย

ปัจจัยควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสีย่ ง
โอกำส ผลกระทบ ระดับควำมเสีย่ ง ลำดับควำมเสีย่ ง
(8)
(9)
(6)
(7)

3

3

6

3

-

-

-

-

4

4

8

1
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ควำมเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

- อาคารสถานที่บางแห่ง - อาคารมีอายุใช้งาน
เริ่มทรุดโทรม แตกหักอาจ ค่อนข้างนาน
เป็นอันตรายต่อนักเรียน - ค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมแซมค่อนข้างสูง
- บุคลากรยังไม่สามารถใช้
สื่อเทคโนโลยีได้อย่างเต็ม
ศักยภาพตามเป้าหมาย
- บุคลากรยังไม่สามารถ
จัดการเรียนการสอนที่
หลากหลายได้
- นักเรียนยังขาดทักษะ
การวิเคราะห์ที่จะนาไปสู่
สมรรถนะหลักสูตรใน
ศตวรรษ
ที่ 21
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน
บางคนยังไม่บรรลุตามเป้า
เป้าหมาย

- บุคลาการ
เทคนิคการสอนที่
หลากหลาย

-กระบวนการจัดการ
เรียนรู้สื่อและ
นวัตกรรมการเรียนรู้
-ผู้ปกครองของนักเรียน
ไม่นานักเรียนมาเรียน
ตามที่กาหนด

บทที่ 3
แผนบริหำรควำมเสี่ยง โรงเรียนชุมชนบึงบำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
แผนบริหำรควำมเสี่ยง โรงเรียนชุมชนบึงบำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
ระดับ
ประเภท
มำตรกำรดำเนินกำรจัดกำรควำมเสี่ยง/
ระยะเวลำ
ผู้รับผิดชอบ
ควำมเสี่ยง ควำมเสี่ยง
แนวทำงกำรแก้ไข
ดำเนินกำร
8
1
1. สารวจอาคารและสถานที่
1 ปีการศึกษา
นายกฤษณะ ปั้นงาม
2. ประชุมวางแผนการดาเนินการซ่อมแซม
3. เสนองบประมาณไปยังหน่วยงาน
4. ดาเนินการซ่อมแซม
5. ติดตามและตรวจสอบการดาเนินงาน
7
2
1.การประชุมวางแผน
1 ปีการศึกษา นางสาวอภัสรา ประชาโรจน์
2.แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
3.แผนการดาเนินงานฝ่ายบุคลากร
4.ดาเนินการตามแผนของบุคลากร
5.ประเมินผล
6.รายงานผลปฏิบัติงาน
6
3
1. การประชุมวางแผน
1 ปีการศึกษา
นางชุดาพันธ์ มีอุสาห์
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
3.ส่งบุคลากรเข้าอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้/ID PLAN
4.นิเทศติดตาม
5.ประเมินผล

14
3.1 คาอธิบายหลักเกณฑ์ในการประเมินระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และ ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)
ระดับ
5
4
3
2
1

ระดับ

โอกำสที่จะเกิด
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

คำอธิบำย
1 เดือนต่อครั้ง/ เกิดขึ้นเป็นประจา
1-6เดือนต่อครั้ง/ เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย
1 ปีต่อครั้ง/ เกิดขึ้นเป็นบางครั้ง
2-3 ปีต่อครั้ง/ เกิดขึ้นนาน ๆ ครัง้
5 ปีต่อครั้ง/ เกิดขึ้นได้ในกรณียกเว้น

คำอธิบำย

5

โอกำสที่จะเกิด
รุนแรงที่สุด

4

รุนแรงมาก

เกิดความเสียหาย ร้อยละ 20 ของงบประมาณการดาเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม / กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่างมาก/บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นทุพลภาพไม่
สามารถทางานได้

3

ปานกลาง

เกิดความเสียหาย ร้อยละ 15 ของงบประมาณการดาเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม / กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินปานกลาง/บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
ทรัพย์สินปานกลาง/บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน

2

น้อย

1

น้อยมาก

เกิดความเสียหาย ร้อยละ 25 ของงบประมาณการดาเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม / กระทบต่อชื่อเสียงทรัพย์สินอย่างมหันต์/การบาดเจ็บถึงชีวิต

เกิดความเสียหาย ร้อยละ 10 ของงบประมาณการดาเนินงานในแผนงาน-โครงการกิจกรรม / กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินพอสมควร/ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง
เกิดความเสียหาย ร้อยละ 5 ของงบประมาณการดาเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม / กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินเล็กน้อย/ได้รบั บาดเจ็บแต่ไม่รุนแรง
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3.2 ระดับของความเสี่ยง (Degree Of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาส และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง
แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่า
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บทที่ 4
กำรควบคุมภำยในของโรงเรียนชุมชนบึงบำ ปี 2564
แนวทางปฏิบั ติงานการควบคุมภายในของโรงเรียนชุมชนบึงบา ณ วันที่ 30 กันยายน ของทุกปี
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ให้ดาเนินการติดตาม
ประเมิน ผลการควบคุมภายในให้ เป็ น ไปตามหลั กเกณฑ์ กระทรวงการคลั งว่าด้ว ยมาตรฐานและหลั ก เกณฑ์
ปฏิบัติการ ควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ดังนี้
สำนัก/กลุ่ม/หน่วย/งำน
1. นาแบบ ปค. 5 ( ของปีที่แล้ว ) มาติดตามผลการดาเนินงานว่าได้ดาเนินการตามแผนการปรับปรุงหรือไม่
ผล เป็นอย่างไร แล้วสรุปลงในแบบติดตาม ปค. 5
2. นากิจกรรม/งานในระดับหน่วยงานย่อยมาวิเคราะห์หาความเสี่ยงตามแบบประเมิน การควบคุมภายในด้วย
ตนเอง( แบบ CSA )
3. เมื่อดาเนินการตามข้อ 1-2 เรียบร้อยแล้ว ให้นากิจกรรม/งาน ที่ผลการดาเนินงานยังไม่ลดความเสี่ยงลงตาม
ข้อ 1 และกิจกรรม/งานที่เป็นความเสี่ยงที่พบใหม่ตามข้อ 2 มาหหามาตรการ/แนวทางการปรับปรุงแล้วกาหนด
ผู้รับผิดชอบและระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จ แล้วสรุปลงใน แบบ ปค. 5
4. จัดส่งแบบ ปค. 5 และแบบติดตาม ปค. 5 ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
ระดับโรงเรียนชุมชนบึงบำ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน
2. นาแบบ ปค.5 (ของปีที่แล้ว ) มาติดตามผลการดาเนินงานว่าได้ดาเนินการตามแผนการปรับปรุงหรื อ ไม่
ผลเป็นอย่างไร แล้วสรุปลงในแบบติดตาม ปค.5
3. ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (5 องค์ประกอบ) ในระดับหน่วยงาน แล้วสรุปลงในแบบ ปค. 4
4. เมื่อดาเนินการตามข้อ 1-3 เรียบร้อยแล้ว ให้นากิจกรรม/งานที่ผลการดาเนินงานยังไม่ลดความเสี่ยงลงตาม
ข้อ 2 และกิจกรรม/งานที่เป็นความเสี่ยงที่พบใหม่ตามข้อ 3 และแบบ ปค.5 ของกลุ่ม/งาน ที่ส่งมาให้หน่วยงาน
โดยให้ คณะกรรมการร่วมกันพิจารณา คัดเลือกกิจกรรม/งานที่เป็นความเสี่ยงในระดับหน่วยงาน แล้วสรุปลงใน
แบบ ปค. 5
5. นารายละเอียดของกิจกรรม/งานที่ปรากฏในแบบ ปค.5 มาใส่ในแบบ ปค.1
6. ระดั บ สพท. ให้ ด าเนิ น การสรุ ป ความเสี่ ยงของสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ลงในแบบ ปค.๑ และระดั บ สพฐ.
ให้ ดาเนินการสรุปความเสี่ยงของ สพท. ลงในแบบ ปค.1
7. ส่งร่างรายงานแบบ ปค. 1 แบบ ปค. 4 แบบ ปค. 5 และแบบติดตาม ปค. 5 ให้ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบ
ภายในของ สพฐ. หรือ สพท. สอบทานร่างรายงานดังกล่าว แล้วผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายในสรุปผลการ
สอบทาน ลงในแบบ ปค.6
8. เมื่อผู้ อานวยการหน่ ว ยตรวจสอบภายในสอบทานเสร็จเรียบร้ อยแล้ ว ให้ น าแบบรายงาน ดังกล่ าวเสนอ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาลงนาม
9. ระดับโรงเรียนจัดส่งแบบ ปค. 1 แบบ ปค.4 แบบ ปค.5 แบบติดตาม ปค.5 ให้ สพท. ภายในวันที่ 31
ตุลาคม ของทุกปี
10. ระดับ สพท. จัดส่งแบบ ปค. 1 แบบ ปค.4 แบบ ปค.5 แบบติดตาม ปค.5 และแบบ ปค.6 ให้ สพฐ.
ภายใน วันที่ 30 พฤศจิกายนของทุกปี
11. ระดับ สพฐ. จัดส่งแบบ ปค. 1 แบบ ปค.4 แบบ ปค.5 แบบติดตาม ปค.5 และแบบ ปค.6 ใ ห้ ร ม ว . ศ ธ .
และ สป.ศธ. ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคมของทุกปี
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สรุปแบบรำยงำนกำรควบคุมภำยใน
สพฐ./สพท./โรงเรียน
แบบรายงานที่ส่งให้ผู้กากับดูแล
1. แบบ ปค.1
2. แบบ ปค.4
3. แบบ ปค.5
4. แบบติดตาม ปค.5
5. แบบ ปค.6 (ส่งเฉพาะ สพท.)
แบบรายงานที่เก็บ ไว้ที่หน่วยงาน
แบบประเมิน 5 องค์ประกอบ

สำนัก/กลุ่ม/หน่วย/งำน
แบบรายงานที่ส่งให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
1. แบบ ปค.5
2.แบบติดตามปค.5แบบรายงานที่เก็บ
ไว้ที่หน่วยงาน แบบ CSA
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ปฏิทินกำรดำเนินงำนระบบกำรควบคุมภำยใน
วัน / เดือน / ปี
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม
ภายใน 31 ตุลาคม
ตุลาคม
ตุลาคม
ระหว่างปีการศึกษา

กิจกรรม
- แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน
- แจ้งให้ทุกงานดาเนินการจัดทาแบบติดตาม ปค.๕ แบบ CSA และ
แบบ ปค.5
- ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาจัดทาแบบติดตาม ปค.๕
แบบ ปค.๔ แบบ ปค.๕ และแบบ ปค.๑
- แต่ละกลุ่มงาน ประเมินผลการดาเนินงานควบคุมภายในและ
สรุปผลการประเมิน
- จัดส่งรายงานการควบคุมภายในให้ สพป..
- ติดตามทบทวนแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ตามความเหมาะสม

หมำยเหตุ

