
กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ การประเมนิผล ก าหนดเสร็จ/ รายงานผล

ดา้นของงานทีป่ระเมนิ การควบคุม ผู้รับผิดชอบ การด าเนินงาน
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม

กลุ่มอ านวยการ

งานการเงนิบญัชแีละพัสดุ

1.  รับแจ้งโอนเงินงบประมาณลงทะเบยีน 30 มี.ค. 61 การเบกิจ่ายเงินรวดเร็วมากขึน้
คุมเงินประจ างวด นายเจริญพงศ์
วัตถุประสงค์ แสนโสม
 -    เพื่อใหท้ราบจ านวนเงินท่ีได้รับ  ตรวจสอบข้อมูลจากจดหมาย EMS การส่งจดหมายมาล่าช้า ผลการโอนเงินงบประมาณ การตรวจสอบทางไลน์ นางสาวสะใบแพร

ล่าช้าไม่เปน็ปจัจุบนั เปน็ประจ า สอนโสม

2.รับใบส าคัญ/เอกสารทาง การเงิน  -แจ้งเวยีนเปน็หนงัสือเปน็  - มีการ แจ้งเวยีนทางหนงัสือ  รับใบส าคัญเอกสารทาง  แจ้งเวยีนทางหนงัสือ 30 มี.ค. 61
จากงานพสัดุ ลายลักษณ์อักษร  - มีการประสานทางโทรศัพท์ให้ ทราบ การเงินพบวา่เอกสาร นายเจริญพงศ์ เอกสารเบิกจา่ยถกูต้อง ครบถว้น

วัตถุประสงค์  - ประสานทางโทรศัพท์ใหท้ราบ  เพื่อแก้ไข ไม่ถูกต้อง  ครบถ้วน แสนโสม
-เพื่อรวบรวมเอกสารแต่ละประเภทท่ีได้รับ เพื่อแก้ไข นางสาวสะใบแพร

สอนโสม
3.   ตรวจสอบใบส าคัญและ 
      รวบรวมเสนอขอความ   30 มี.ค. 61
      เหน็ชอบ      นายเจริญพงศ์ ผู้ปฏบิติัท างานแทนกันได้
วัตถุประสงค์ แสนโสม
-   เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเอกสาร ใหผู้้ปฏบิติัเรียนรู้งานและ มีการใหผู้้ปฏบิติัเรียนรู้งานและ พบวา่ยังมีข้อผิดพลาด ใหผู้้ปฏบิติัเรียนรู้งานและ นางสาวสะใบแพร

สามารถท างานแทนกันได้  สามารถท างานแทนกันได้ สามารถท างานแทนกนัได้    สอนโสม

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (รอบ 6 เดอืน)

สิ้นสุด ณ วันที.่..31.....เดอืน....มนีาคม.........พ.ศ....2561.....

แบบตดิตาม ปย 2

การควบคุมทีม่อียู่ ความเสี่ยงทีย่ังมอียู่ การปรับปรุงการควบคุม



กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ การประเมนิผล ก าหนดเสร็จ/ รายงานผล

ดา้นของงานทีป่ระเมนิ การควบคุม ผู้รับผิดชอบ การด าเนินงาน
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม
4.   ลงทะเบยีนคุมเอกสาร ตรวจสอบการลงทะเบยีน  มีการลงทะเบยีนครบถ้วน ลงทะเบยีนคุมไม่เปน็ปจัจุบนั ตรวจสอบการลงทะเบยีน 30 มี.ค. 61
วัตถุประสงค์ ใหค้รบถ้วนและเปน็ปจัจุบนั ใหค้รบถ้วนและเปน็ปจัจุบนั นายเจริญพงศ์ ลงทะเบยีนเปน็ปจัจุบนั
-  เพื่อรวบรวมเอกสารต่าง ๆ  แสนโสม
   ใหเ้ปน็ระบบในการเบกิจ่าย น.ส.สะใบแพร สอนโสม

5.  รวบรวมเอกสารเบกิเงินในระบบ  ตรวจสอบซ้ าทุกคร้ังเพือ่ป้องกันการ มกีารตรวจสอบซ้ าทกุคร้ังเพือ่ปอ้งกนั มีการเบกิเงินไม่ตรงตาม  ต้องมีการตรวจสอบซ้ าทุก 30 มี.ค. 61
     เสนอผู้มีอ านาจลงนาม   ผิดพลาด  การผิดพลาด  ผลผลิตบา้งเล็กนอ้ยประมาณ   คร้ังเพื่อปอ้งกนัการผิดพลาด นายเจริญพงศ์ ข้อผิดพลาดลดลง

เดือนละ  1 รายการ แสนโสม (2 เดือน/คร้ัง)
วัตถุประสงค์ น.ส.สะใบแพร สอนโสม

-   เพื่อเบกิเงินตามเอกสาร
6.   เขียนเช็คเสนอ อนมุัติ ตรวจสอบการเขียนจ านวนเงินแปน็ มีการตรวจสอบการเขียนจ านวนเงิน ผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือในเช็คไม่ ต้องตรวจสอบการเขียนจ านวนเงิน 30 มี.ค. 61
      จ่ายเงิน ตัวเลขและตัวอกัษรใหถ้กูต้องตรงกนั เปน็ตัวเลขและตัวอกัษรใหถู้กต้องตรงกนั สมบรูณ์น าเช็คไปเบกิเงินไม่ได้ เป็นตัวเลขและตัวอกัษรให้ถกูต้องตรงกนั นายเจริญพงศ์
วัตถุประสงค์ ตรวจสอบการลงนาม.ในเช็คของผู้มีอ านาจ มีการตรวจสอบการลงนาม.ในเช็คของ  ต้องตรวจสอบการลง แสนโสม การเขียนเช็คถูกต้อง 100%
เพื่อจ่ายเงินใหผู้้รับได้อย่างถูกต้อง   เบิก -จ่ายให้ถูกต้องและสมบูรณ์ก่อน ผู้มีอ านาจ เบิก -จา่ยใหถ้กูต้องและ  นาม.ในเช็คของผู้มีอ านาจ    น.ส.สะใบแพร สอนโสม

 และทันเวลา น าเช็คไปเบกิเงิน สมบรูณ์ก่อนน าเช็คไป  เบกิ-จ่ายใหถู้กต้องและ
 เบกิเงิน สมบรูณ์กอ่นน าเช็คไปเบกิเงิน
7.  รวบรวมเอกสาร /  -   จัดท าผังบญัชี  ซ่ึงก าหนด -   มีผังบญัชี  ซ่ึงก าหนด     -ไม่มี ใช้การควบคุมเดิม 30 มี.ค. 61
     ใบส าคัญ  ส่งใหเ้จ้าหนา้ท่ี     ประเภทบญัชี  ช่ือบญัชี      ประเภทบญัชี  ช่ือบญัชี  นายเจริญพงศ์ บนัทึกบญัชีเปน็ปจัจุบนั
      บญัชี  บนัทึกรายการ     และเลขท่ีบญัชี  ตลอดจน     และเลขท่ีบญัชี  ตลอดจน แสนโสม
วัตถุประสงค์     ค าแนะน าวา่แต่ละบญัชี     ค าแนะน าวา่แต่ละบญัชี น.ส.สะใบแพร สอนโสม

-เพื่อจัดท าบญัชีรับจ่ายประจ าวนั    ลงรายการประเภทใด    ลงรายการประเภทใด
-  จัดท าคู่มือการบนัทึกบญัชี -  มีคู่มือการบนัทึกบญัชี

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (รอบ 6 เดอืน)

สิ้นสุด ณ วันที.่..31.....เดอืน....มนีาคม.........พ.ศ....2561.....

การควบคุมทีม่อียู่ ความเสี่ยงทีย่ังมอียู่ การปรับปรุงการควบคุม

แบบตดิตาม ปย 2



กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ การประเมนิผล ก าหนดเสร็จ/ รายงานผล

ดา้นของงานทีป่ระเมนิ การควบคุม ผู้รับผิดชอบ การด าเนินงาน
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม

-  ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับ    -  ตรวจสอบเอกสารเกีย่วกบั    
   การรับ – จ่าย    การรับ – จ่าย
-  ลงทะเบยีนคุมรายจ่าย -  ลงทะเบยีนคุมรายจ่าย

8.จัดท ารายงานรับจ่ายเงิน -  พสูิจนย์อด  มีการเปรียบ -  มีการพสูิจนย์อด  มีการ ไม่มี ใช้การควบคุมเดิม 30 มี.ค. 61
พร้อมงบเดือน    เทียบรายการบัญชีกับทรัพย์สินท่ีเกีย่ว เปรียบเทียบรายการบญัชี นายเจริญพงศ์
  วัตถุประสงค์ ขอ้งและเปรียบเทียบบญัชีคุมกบับญัช ี  กับทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้อง แสนโสม ถกูต้อง ครบถว้น เป็นปัจจบุัน
-   เพื่อใหท้ราบข้อมูลการ    ย่อยทุก ส้ินเดือนหรือทุกงวด  และเปรียบเทียบบญัชี คุม น.ส.สะใบแพร สอนโสม

    เบกิจ่าย  - จัดท ารายงานประจ าเดือนต่าง ๆ กับบญัชีย่อยทุก ๆ ส้ินเดือน
 เสนอ หวัหนา้ส่วนราชการ  หรือทุกงวด
 -   ตรวจสอบทะเบยีนต่าง ๆ -จัดท ารายงานประจ า เดือนเสนอหวัหนา้

ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท า ส่วนราชการ
รายงาน -มีการตรวจสอบทะเบยีนต่าง ท่ีเกีย่วข้อง

กับการจัดท า รายงาน
9.  เก็บหลักฐานทางการเงิน  -   รวบรวมเอกสารใบส าคัญ -   มกีารรวบรวมเอกสารใบส าคัญเรียง ไม่มี ใช้การควบคุมเดิม 30 มี.ค. 61
       รอการตรวจสอบจาก      เรียงตาม  ขบ / ขจ     ตาม  ขบ / ขจ นายเจริญพงศ์ ถกูต้อง ครบถว้น เป็นปัจจบุัน
       หนว่ยตรวจสอบภายใน/       โดยแยกเก็บเปน็เดือน  โดยแยกเก็บเปน็ เดือน แสนโสม
        สตง. น.ส.สะใบแพร สอนโสม

วัตถุประสงค์
-เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสารงานการเงินและบญัชี

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (รอบ 6 เดอืน)

สิ้นสุด ณ วันที.่..31.....เดอืน....มนีาคม.........พ.ศ....2561.....

การควบคุมทีม่อียู่ ความเสี่ยงทีย่ังมอียู่ การปรับปรุงการควบคุม

แบบตดิตาม ปย 2



กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ การประเมนิผล ก าหนดเสร็จ/ รายงานผล

ดา้นของงานทีป่ระเมนิ การควบคุม ผู้รับผิดชอบ การด าเนินงาน
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม
10. การตรวจสอบใบส าคัญ - ก าชับให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบอย่าง จากการควบคุมตามขั้นตอนของการตรวจสอบ - ใบส าคัญการเบิกจ่ายยังพบข้อผิดพลาด - ใหเ้จ้าหนา้ทีป่ระสานงานกับ 30 มี.ค. 61
เงินงบประมาณ ละเอยีดรอบคอบ  และทักท้วง  แกไ้ข ใบส าคัญ  ถงึแมว้า่จะตรวจสอบให้ถกูต้อง อยูบ่า้ง  เนือ่งจากค่าใชจ้า่ยบางรายการ หนว่ยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง  เพื่อทราบ นายเจริญพงศ์

ใหถ้กูต้อง  ตรงตามระเบยีบกอ่นการ กอ่นการเบิกจา่ยทุกคร้ัง  ยงัพบขอ้ผิดพลาด ท่ีน ามาเบิกจา่ยในรายละเอยีดระบุไมชั่ดเจน แนวทางปฏิบัติที่มีการเปล่ียนแปลง แสนโสม ถกูต้อง ครบถว้น เป็นปัจจบุัน
วัตถุประสงค์ เบกิจ่ายทุกใบส าคัญ อยูบ่้าง  เนือ่งจากระเบียบการเบิกจา่ยมกีาร มีการทักท้วงแก้ไข ในแต่ละปงีบประมาณ น.ส.สะใบแพร สอนโสม

    การน าเงินงบประมาณไปใช้จ่าย - ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ปรับปรุงอตัราการเบกิจ่ายใหม ่ๆ  อยู่บอ่ยคร้ัง - ผู้เบิกบางรายยงัไม่เข้าใจแนวทางและวธิี - ให้เจา้หน้าท่ีศึกษาคู่มือและ
ได้อย่างถูกต้อง  ตรงตามระเบยีบ เพื่อใหท้ราบแนวทางการเบกิจ่ายท่ี ท าให้ผู้เบิกและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบต้องใช้ การเบิกจ่ายท่ีถูกต้องตรงตามหลักเกณฑ์ ระเบยีบใหม่ ๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง
และหลักเกณฑ์การปฏบิติัท่ีก าหนดไว้ ถูกต้อง  รวดเร็วก่อนการเบกิจ่าย เวลามากในการตรวจสอบให้ถูกต้องตาม และอตัราการเบกิจา่ยทีป่รับปรุงใหม ่ๆ เพื่อศึกษาใหเ้ขา้ใจและเพิ่มความ

- ใหเ้จา้หนา้ท่ีติดตามระเบยีบใหม ่ๆ ระเบยีบก าหนด และแนบหลักฐานประกอบการเบกิจา่ย แม่นย าในการน าไปปฏบิติัได้อยา่ง

ท่ีเกีย่วข้อง  เพือ่ศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจ ยงัไม่ครบถว้น  ท าใหต้้องใช้เวลามาก ถูกต้อง
น าไปปฏบิติัอย่างถูกต้อง ในการตรวจสอบใหถ้กูต้องตามระเบยีบ - สนบัสนนุใหเ้จา้หนา้ท่ีเขา้รับการ

ก าหนด ฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกีย่วข้อง

เพื่อเพิ่มพนูทกัษะความช านาญ

มากขึ้น
11. การตรวจสอบใบส าคัญ - เจา้หน้าท่ีตรวจสอบสิทธแิละอัตรา - ผลจากการควบคุมสามารถลดขอ้ผิดพลาด - การระบขุอ้มลูต่าง ๆ  ในใบส าคัญ - เจา้หน้าท่ีตรวจสอบหลักฐาน 30 มี.ค. 61
การเบกิจ่ายเงินสวสัดิการ การเบิกจ่ายท่ีถูกต้องตามระเบียบก าหนด ได้ดีพอสมควร  เจา้หน้าท่ียงัต้องใช้เวลามาก การเบิกจ่าย  รวมถึงหลักฐานประกอบ ของบคุคลในครอบครัวใหล้ะเอยีด นายเจริญพงศ์ ถกูต้อง ครบถว้น เป็นปัจจบุัน

รวมถึงตรวจสอบสิทธิและหลักฐานต่าง ๆ ในการตรวจสอบบคุคลในครอบครัว  และสิทธิ การเบิกจ่ายท่ีไม่ถูกต้อง  ก็สามารถน าไปสู่ ถี่ถ้วน  รอบคอบ  เมื่อมีการ แสนโสม
วัตถุประสงค์ ของบุคคลในครอบครัวอย่างระมัดระวัง ท่ีพึงจะได้รับอยา่งละเอยีด  รวมถงึหลักฐาน การทุจริตได้ง่าย เบกิจา่ย  หรือเปล่ียนแปลงแกไ้ข น.ส.สะใบแพร สอนโสม

    เพื่อใหก้ารเบกิจ่ายเงินสวสัดิการ - บนัทึกรายการเบกิจา่ยทุกคร้ัง  และให้ ประกอบการเบกิจ่ายท่ีมกีารเปล่ียนแปลงแกไ้ข อย่างต่อเนื่อง
ตรงตามสิทธแิละอัตราตามหลักเกณฑ์ ผู้เบิกรับรองส าเนาถูกต้องในหลักฐาน อาจะจะต้องใช้เวลามากในการตรวจสอบ - ให้ผู้เบิกรับรองส าเนาถูกต้อง
การเบกิจ่ายตามระเบยีบปฏบิติั ประกอบการเบกิจ่ายทุกราย ในหลักฐานประกอบการเบกิจา่ย

และปอ้งกันการทุจริตท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้ และรับรองขอ้มลูที่ระบไุว้ในใบ

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
แบบตดิตาม ปย 2

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (รอบ 6 เดอืน)
สิ้นสุด ณ วันที.่..31.....เดอืน....มนีาคม.........พ.ศ....2561.....

การควบคุมทีม่อียู่ ความเสี่ยงทีย่ังมอียู่ การปรับปรุงการควบคุม



กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ การประเมนิผล ก าหนดเสร็จ/ รายงานผล

ดา้นของงานทีป่ระเมนิ การควบคุม ผู้รับผิดชอบ การด าเนินงาน
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม

ส าคัญการเบกิจ่ายทุกคร้ัง
- เจ้าหนา้ที่ศึกษาระเบยีบการ
เบกิจ่ายท่ีเกี่ยวข้องใหม่ ๆ 
ให้ถูกต้องและแม่นย า  เพือ่ป้องกัน

12. การบนัทึกควบคุมบญัชี - ลงทะเบยีนควบคุมรายการเบกิจา่ย - ยงัพบขอ้ผิดพลาดบา้งเล็กนอ้ยในการ เจ้าหน้าท่ียังขาดความละเอียด  ถี่ถ้วน การผิดพลาด  และการทุจริต 30 มี.ค. 61
การเบกิจ่าย ทุกคร้ัง  โดยแยกประเภทและกจิกรรม ลงทะเบียนควบคุมการเบิกจ่าย  เนื่องจาก รอบคอบ  ในการบันทึกบัญชีแต่ละรายการ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้ นายเจริญพงศ์ ถกูต้อง ครบถว้น เป็นปัจจบุัน

ย่อยของส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย  งบประมาณท่ีได้รับจดัสรรแยกประมาณการ เนื่องจากต้องควบคุมตามกจิกรรมหลัก - ก าชับเจ้าหนา้ท่ีตรวจสอบ แสนโสม  
วัตถุประสงค์  สมุดเงินสด  และการ กิจกรรมหลักตามระบบ GFMIS  ท าใหเ้กิด ซ่ึงมีจ านวนมากแยกหลายรายการ  จะต้อง หรือสอบทานยอดการเบิกจ่าย น.ส.สะใบแพร สอนโสม

    ควบคุมทะเบยีบบนัทึกรายการ ควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ การสับสนมากขึ้น  และการควบคุมการ ควบคุมอย่างละเอียดมากขัน้ตอน  บางคร้ัง ในบญัชีควบคุมแต่ละประเภท
เบกิจ่ายทุกประเภท  ตามวงเงิน (Cost sheet) เบิกจา่ย  ท าให้สามารถเร่งรัดการเบิกจา่ย ยงขาดข้อมูลบางส่วนไปบ้าง  จ าเป็นต้อง สัปดาหล์ะ  1  คร้ัง
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร   - ควบคุมงบประมาณ  แยกตาม ใหเ้ปน็ไปตามแผนท่ีก าหนดไว้ สอบทานข้อมูลอยู่ตลอดเวลา - บนัทึกรายการเบกิจ่าย
ผลผลิต  เพื่อเปน็หลักฐานการรายงาน ประมาณการท่ีได้รับแต่ละใบโอนงวด อยา่งละเอียด  หลายขัน้ตอน
ข้อมูลทางการเงินได้อย่างถูกต้อง - ตรวจสอบยอดเงินหรือสอบทาน เพือ่ใหไ้ด้ขอ้มูลทีถ่กูต้องสมบูรณ์

และสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา ยอดเงินทุกประเภทอย่างนอ้ย
สัปดาหล์ะ  1  คร้ัง

งานบรหิารทั่วไป
1.ระบบงานสารบรรณ
การรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็คทรอนิกส์ 30 มี.ค. 61
วัตถุประสงค์ นางพรทิพย์ สันทัด
เพื่อใหก้ารรับ - ส่ง และแจ้งเวยีน  - ประสานงานกับส่วนกลางในกรณีที่  - ยงัพบปัญหาในการเขา้ระบบสารบรรณ  - เนื่องจากยังคงเปน็ระบบที่ใหม่  - ประสานกับส่วนกลางในการเข้าใช้ น.ส.อรอุมา พนัแสงทอง

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (รอบ 6 เดอืน)

สิ้นสุด ณ วันที.่..31.....เดอืน....มนีาคม.........พ.ศ....2561.....

แบบตดิตาม ปย 2

การควบคุมทีม่อียู่ ความเสี่ยงทีย่ังมอียู่ การปรับปรุงการควบคุม



กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ การประเมนิผล ก าหนดเสร็จ/ รายงานผล

ดา้นของงานทีป่ระเมนิ การควบคุม ผู้รับผิดชอบ การด าเนินงาน
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม
 หนงัสือภายในมีความคล่องตัว ไม่สามารถเข้าระบบงานสารบรรณได้ บา้ง เนือ่งจากบางคร้ังสัญญาณอินเทอร์เนต็ ในการใช้งานอาจมีปญัหาในราย งาน/รายละเอียดต่างๆของระบบ  - ระบบสามารถใช้งานได้ดีขึน้
และเกิดข้อผิดพลาดนอ้ย ไม่เสถียร ละเอียดต่างๆ เช่น มีรายช่ือผู้รับ สารบรรณอิเล็คทรอนกิส์ เพราะได้มีการเข้ารับการอบรม

ไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงาน เป็นต้น  เกี่ยวกับการใช้งานระบบ
 - บุคลากรยงัขาดความรู้ความเข้าใจ  - แจ้งการใช้งานเบือ้งต้นแก่บุคลากร สารบรรณอิเล็คทรอนกิส์จาก
เกีย่วกบัการใชง้านของระบบสารบรรณ ในส านักงาน ส าหรับการใช้งานของระบบ ส่วนกลางแล้ว

สารบรรณอิเล็คทรอนกิส์ 30 มี.ค. 61 มีบางคร้ังท่ีระบบขัดข้องบา้ง
 - จัดระบบการรับ - ส่งหนังสือตามล าดับ  - มีระบบการรับหนังสือตามล าดับก่อน-  - การลงทะเบียนรับหนังสือไม่ครบ  - มีทะเบียนควบคุมการรับหนังสือ นางพรทิพย์ สันทัด
กอ่น-หลังและใส่หมายเลขรับตามล าดับ หลัง และใส่หมายเลขรับตามล าดับ ถ้วนเล็กนอ้ย ตามล าดับก่อน-หลังและใส่หมายเลข น.ส.อรอุมา พนัแสงทอง

รับตามล าดับและใหม้ผู้ีลงนามรับทุกคร้ัง

 - พจิารณาความเร่งด่วนของหนังสืออย่าง  - พจิารณาความเร่งด่วนของหนังสือแต่ยัง  - ส่งหนังสือล่าช้าไม่ทันเวลาการใช้  - พิจารณาความเร่งด่วนของหนังสือ

รอบคอบ ความรอบคอบ งานบา้งเล็กนอ้ย อย่างรอบคอบและติดตามใหถ้ึงผู้เกี่ยวข้อง

ทันเวลาการใช้งาน
2.อาคารสถานท่ี
วัตถุประสงค์
เพื่อใหก้ารจัดเก็บเอกสาร/วสัดุต่างๆ  - จัดเอกสาร/วัสดุต่างๆในตู้จัดเก็บ  - พจิารณาจัดหาวสัดุส านักงานใหเ้พยีงพอ  - สถานท่ียังมีเพียงพอในการจัดเก็บ  - จัดหาสถานท่ีเก็บเอกสาร/วสัดุต่างๆ 30 มี.ค. 61  - สามารถจดัหาวัสดุใหเ้พยีงพอ

ในส านกังานมีความเปน็ระเบยีบ เอกสาร ในปริมาณท่ีเหมาะสมส าหรับการใช้งาน เอกสาร/วสัดุต่างๆ ตามสภาพพื้นท่ี นางพรทิพย์ สันทัด และเหมาะสมแกก่ารใชง้านเปน็

เรียบร้อย ในแต่ละคร้ัง  - จัดหาวัสดุใหเ้พยีงพอส าหรับการใช้ น.ส.อรอุมา พนัแสงทอง คร้ังคราวไป 
ในแต่ละคร้ัง ไม่ส่ังมาเกนิความจ าเปน็  - จัดหาสถานท่ีจัดเก็บวสัดุ

ได้เพิม่เนือ่งจากมีเอกสารคุรุสภา

สพป กจ.1 อนญุาตใหใ้ช้
หอ้งเก็บของเพิ่มขึ้น

การควบคุมทีม่อียู่ ความเสี่ยงทีย่ังมอียู่ การปรับปรุงการควบคุม

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (รอบ 6 เดอืน)

สิ้นสุด ณ วันที.่..31.....เดอืน....มนีาคม.........พ.ศ....2561.....

แบบตดิตาม ปย 2



กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ การประเมนิผล ก าหนดเสร็จ/ รายงานผล

ดา้นของงานทีป่ระเมนิ การควบคุม ผู้รับผิดชอบ การด าเนินงาน
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม
งานทนุการศกึษา

1. การจัดท าแผนการด าเนนิงาน 1.จัดท าแผนการด าเนนิงานให้ ไม่เพยีงพอ 1. แผนการด าเนนิบางขั้นตอน 1. หากมหีนว่ยงานหรือสถาน 30 มี.ค. 61 เพื่อให้การด าเนินการตามแผน

วตัถุประสงค์ เหมาะสมกับระยะเวลา และ จ ากัดด้วยระยะเวลา เช่น ศึกษาท่ีส่งไม่ทันตามก าหนดการ น.ส.วไิลรัตน์ คันธาวฒัน์ เป็นไปตามก าหนดการ ได้มีการ

1.1 เพื่อช่วยใหก้ารปฏบิติังาน วธิกีารด าเนนิงาน ตามแนวทาง ระยะเวลาการรับสมัครท่ีส้ัน อาจจะเสนอเร่ืองถงึคณะกรรมการ นางอรศมิา ศรสี าราญ ประสานงานหลายช่องทาง ท้ังทาง

เปน็ไปตามวตัถุประสงค์ ภายใน หลักเกณฑ์วธิกีารปฏบิติังานท่ี ท าใหส้ถานศึกษาบางแหง่ ส่ง เพื่อพจิารณาอนโุลม ใหเ้ขา้ร่วม นางสธุนัินท ์พลูสมบัติ การ และประสานตรง ด้วยหนังสือ

ระยะเวลาท่ีก าหนด ก าหนดให้ ใบสมัครมาไม่ทันตามก าหนด การคัดเลือกทนุฯ ในกรณีต่างๆ น.ส.วยิะดา นุ่มวฒันะ และเทคโนโลยีอื่น
1.2 แผนงานท่ีดีจะช่วยใหก้าร การ หรือ ส่งผิดท่ี ท าใหเ้กิด เช่น เป็นสถานศึกษาที่อยู่ห่างไกล นางออมทรัพย ์พุม่เล็ก

ปฏบิติังานเกิดประสิทธภิาพและ การร้องเรียน หรือข้อมูลตกหล่น ท าให้ทราบข่าวช้า หรือเกิดข้อผิด

ประสิทธผิลในการปฏบิติังาน พลาดในการจดัส่งใบสมคัรเชน่

ส่งผิดหน่วยงาน เป็นต้น อาจจะ

ต้องพจิารณาเปน็กรณีๆ ไป

2.ประชาสัมพนัธก์ารมอบทุนการศึกษา 2.ตรวจสอบการแจ้งประชาสัมพนัธ์ ไม่เพยีงพอ 2.หนว่ยงานในสังกัดบางแหง่ 2. จัดท าข้อมูลหน่วยงานในสังกัด

วัตถุประสงค์ วา่หนว่ยงานในสังกัดได้รับหนงัสือ ไม่สามารถติดต่อได้ หรือบางคร้ัง ทกุช่องทาง เพือ่ใช้ส าหรับการ 30 มี.ค. 61

2.1 เพื่อประชาสัมพนัธแ์จ้งหนว่ยงานใน แจ้งประชาสัมพนัธก์ารมอบทุน มีความยากล าบากในการติดต่อ ประชาสัมพันธ/์ติดต่อประสานงาน น.ส.วไิลรัตน์ คันธาวฒัน์  - แจ้งด้วยระบบราชการและ

สังกัดทราบ ก าหนดการ การศึกษา หรือไม่ ท าใหก้ารท างานมีความล่าช้า สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ นางอรศมิา ศรสี าราญ การส่ือสาร เช่น โทรศัพท์,ไลน์

การรับสมัคร หลักเกณฑ์ ฯลฯ ไม่คล่องตัว ที่ต้องติดต่อประสานงานเพื่อให้ นางสธุนัินท ์พลูสมบัติ หรือไปประสานงานโดยตรงท่ี

และเพื่อใหห้นว่ยงานแจ้งประชาสัมพนัธ์ การท างานมีความคล่องตัว น.ส.วยิะดา นุ่มวฒันะ หนว่ยงาน/เจา้หนา้ที่ที่เกี่ยวขอ้ง

ใหส้ถานศึกษาในสังกัดทราบต่อไป นางออมทรัพย ์พุม่เล็ก

สิ้นสุด ณ วันที.่..31.....เดอืน....มนีาคม.........พ.ศ....2561.....

การควบคุมทีม่อียู่ ความเสี่ยงทีย่ังมอียู่ การปรับปรุงการควบคุม

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (รอบ 6 เดอืน)

แบบตดิตาม ปย 2



กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ การประเมนิผล ก าหนดเสร็จ/ รายงานผล

ดา้นของงานทีป่ระเมนิ การควบคุม ผู้รับผิดชอบ การด าเนินงาน
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม
3.แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนนิการ 3. แต่งต้ังคณะกรรมการ โดยค านึงถึง ไม่เพยีงพอ 3.เจ้าหนา้ท่ีผู้รับผิดชอบงานยัง 3.เจา้หน้าทีผู้่รับผิดชอบงานต้อง

วัตถุประสงค์ ความเหมาะสมของผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ัง ขาดประสบการณ์ในการท างาน ศึกษาคู่มือการปฏิบัติงาน แนวทาง 30 มี.ค. 61

3.1 เพื่อแต่งต้ังบคุคลเปน็คณะกรรมการ โดยใหต้รงกบับทบาท อ านาจ หนา้ท่ี อาจเกิดข้อบกพร่อง หรือความ หลักเกณฑ์ วิธีการ อย่างละเอียด น.ส.วไิลรัตน์ คันธาวฒัน์ มีคณะกรรมการรับผิดชอบ

ฝ่ายต่างๆ ในการด าเนินงานทุนการศึกษา เพือ่ให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความ ผิดพลาดขึ้น เสนองานให้ผู้บังคับบัญชาช่วย นางอรศมิา ศรสี าราญ การด าเนนิการช่วยในการ

เรียบร้อย กล่ันกรอง ตรวจสอบความถกูต้อง นางสธุนัินท ์พลูสมบัติ กล่ันกรอง ตรวจสอบ 

สรุปปญัหาท่ีเกดิขึ้นและแนวทาง น.ส.วยิะดา นุ่มวฒันะ ความถูกต้องทุกกองทุน

แก้ไข นางออมทรัพย ์พุม่เล็ก

4. ด าเนนิการพจิารณา จัดสรรทุน 4. คณะกรรมการฯ พจิารณาต้อง ไม่เพยีงพอ 4.โครงการทุนการศึกษา ท่ีไม่ได้ 4.ในกรณีที่โครงการทุนการศึกษา

การศึกษาใหแ้ก่ผู้ขอรับทุนการศึกษา ด าเนนิการตามหลักเกณฑ์ แนวทาง ระบหุลักเกณฑ์ การพจิาณาค้ด ไม่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์พจิารณาที่ 30 มี.ค. 61 มีการจัดสรรทุนใหม้ีความ

วัตถุประสงค์ วธีกีารท่ีได้ก าหนดไว ้เพื่อใหก้ารา เลือกใหชั้ดเจน ท าใหย้ากต่อการ ชัดเจน คณะกรรมการต้องร่วมกัน น.ส.วไิลรัตน์ คันธาวฒัน์ เหมาะสม โดยผ่านการพจิารณา

4.1 จัดประชุมคณะกรรมการพจิารณาทุน พจิารณมีความโปร่งใส บริสุทธิ ์ พจิารณา และเส่ียงต่อการร้อง พจิารณาก าหนดเกณฑ์ขึ้น เชน่ นางอรศมิา ศรสี าราญ จากคณะกรรมการและภายใต้

การศึกษาเพื่อพจิารณาและคัดเลือกผู้ท่ี ยุติธรรม ตรวจสอบได้ เรียน ในกรณีท่ีไม่มีความชัดเจน เกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ ท่ีสามารถ นางสธุนัินท ์พลูสมบัติ เง่ือนไขหลักเกณฑ์ของแต่ละทนุ

สมควรได้รับทุนการศึกษา น ามาใชใ้นการพจิารณาและ น.ส.วยิะดา นุ่มวฒันะ

สามารถตรวจสอบได้ หากเกดิการ นางออมทรัพย ์พุม่เล็ก

ร้องเรียน

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (รอบ 6 เดอืน)
สิ้นสุด ณ วันที.่..31.....เดอืน....มนีาคม.........พ.ศ....2561.....

การควบคุมทีม่อียู่ ความเสี่ยงทีย่ังมอียู่ การปรับปรุงการควบคุม

แบบตดิตาม ปย 2
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี



กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ การประเมนิผล ก าหนดเสร็จ/ รายงานผล

ดา้นของงานทีป่ระเมนิ การควบคุม ผู้รับผิดชอบ การด าเนินงาน
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม

5. สรุปผลการพจิารณาผู้ได้รับทุนการศึกษา 5. แจ้งผลการพจิารณาผู้ได้รับทุน เพยีงพอ  -

วัตถุประสงค์ การศึกษาตามก าหนดการท่ีได้แจ้งไว้ 30 มี.ค. 61

5.1 แจ้งผลการพจิารณาคัดเลือกผู้ได้รับ โดยจัดท าประกาศและประสาน น.ส.วไิลรัตน์ คันธาวฒัน์ หนว่ยงาน/ผู้รับทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา แก่หนว่ยงานต้นสังกัด หนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องรับทราบเพื่อ นางอรศมิา ศรสี าราญ ได้รับทราบผลและเข้ารับทุน

ท่ีจัดสรรทุนการศึกษาทราบ และเพือ่ด าเนิน ด าเนินการในส่วนท่ีเกีย่วขอ้งต่อไป นางสธุนัินท ์พลูสมบัติ การศึกษาครบทุกราย

การมอบทุนการศึกษาต่อไป น.ส.วยิะดา นุ่มวฒันะ

5.2 แจ้งหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบทราบ นางออมทรัพย ์พุม่เล็ก

5.3 ประกาศรายช่ือผู้ท่ีรับทุนการศึกษา

6. สรุปข้อมูล 6. จดัท าฐานขอ้มลูทุนการศึกษาทุก ไม่เพยีงพอ 6.ข้อมูลการด าเนนิทุนการศึกษา 6.ส ารวจข้อมูลโครงการทุน

วัตถุประสงค์ ประเภทท่ีได้ด าเนินการ รวมท้ังข้อมูล ยังไม่ครบถ้วนสมบรูณ์ เนื่องจาก การศึกษาของหนว่ยงานในสังกดั 30 มี.ค. 61 เกบ็ขอ้มูลผู้รับทุน จดัท าบัญชี

6.1 เพื่อสรุปข้อมูลทุนการศึกษา ผู้ท่ีได้รับทุนการศึกษา เพื่อใช้ในการ เปน็หนว่ยงานท่ีจัดต้ังขึ้นใหม่ เพื่อน ามาจดัเกบ็เปน็ฐานขอ้มลู น.ส.วไิลรัตน์ คันธาวฒัน์ รายละเอียดก าหนดปฏทิิน/

และข้อมูลผู้ได้รับทุนการศึกษา ด าเนนิงานต่อไป ข้อมูลการโครงการทุนการศึกษา ใช้ในการด าเนนิงานต่อไป นางอรศมิา ศรสี าราญ โครงการติดตามในแผน ศธจ.

6.2 เพื่อใช้เปน็ข้อมูลส าหรับติดตามและ จึงยังมีไมคลอบคลุมท้ังหมด นางสธุนัินท ์พลูสมบัติ ปต่ีอไป

ประเมนิผลผูท้ีไ่ดรั้บทนุการศกึษาตอ่ไป น.ส.วยิะดา นุ่มวฒันะ

นางออมทรัพย ์พุม่เล็ก

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (รอบ 6 เดอืน)
สิ้นสุด ณ วันที.่..31.....เดอืน....มนีาคม.........พ.ศ....2561.....

การควบคุมทีม่อียู่ ความเสี่ยงทีย่ังมอียู่ การปรับปรุงการควบคุม

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
แบบตดิตาม ปย 2



กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ การประเมนิผล ก าหนดเสร็จ/ รายงานผล

ดา้นของงานทีป่ระเมนิ การควบคุม ผู้รับผิดชอบ การด าเนินงาน
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม
งานตรวจสอบภายใน

1. การจดัท าแผนการตรวจสอบประจ าปี 30 มี.ค. 61 1. จัดท าแผนการตรวจสอบ

วัตถุประสงค์ นางพรพิช์ชา ปรกแก้ว ประจ าป ีงปม.2561 โดยได้รับ

   1) เพื่อให้ทราบข้อมูลเบื้องต้นของหน่วย  - ก าหนดตรวจสอบเฉพาะ  - เพยีงพอ  - มีผู้ตรวจสอบภายใน  - จัดท าแผนการ น.ส.ปราณี ทองสุทธา อนุมัติแผนเมือ่วนัที ่21 ก.ย.61

รับตรวจว่ามคีวามเส่ียงด้านใดเพื่อจะได้วาง เร่ืองท่ีส าคัญและมีความ 1 คน ซ่ึงยังไม่เพยีงพอ ตรวจสอบใหส้อดคล้อง 2. ปรับแผนการตรวจสอบ

แผนการตรวจสอบได้ถูกต้องตรงกับความเส่ียง เส่ียงสูงในการปฏบิติังาน ต่อการปฏบิติังาน กับความเส่ียง ประจ าป ีงปม.2561 โดยได้รับ

ของหนว่ยรับตรวจและมคีวามเหมาะสมกบั เปน็อันดับแรก  และมี ตรวจสอบภายใน  - เปดิรับข้อมูลจาก อนมุัติปรับแผนเมื่อวนัท่ี 

บุคลากรระยะเวลาและงบประมาณท่ีใช้ใน การสุ่มตรวจสอบในเร่ือง  - ข้อมูลท่ีใช้ในการ บคุคล / หนว่ยงาน  5 ม.ค. 61

การตรวจสอบ ทีมีความเส่ียงระดับรอง วเิคราะหค์วามเส่ียงของ ภายนอกท่ีมีข้อทักท้วง

ลงมา หนว่ยรับตรวจมีนอ้ย  - รับโอนบคุลากรจาก

2. การปฏบิตังิานตรวจสอบ

วัตถุประสงค์ 30 มี.ค. 61 1. มีการจัดท าแผนการ

   1) เพื่อใหท้ราบว่าประเมนิความเส่ียงของ  - มีแผนการตรวจสอบ  - ไม่เพยีงพอ  - ผู้ตรวจสอบภายใน  - เข้ารับการฝึกอบรม นางพรพิช์ชา ปรกแก้ว ตรวจสอบภายในประจ าปี

หนว่ยรับตรวจได้ถูกต้องและสามารถให้ ภายใน ยังขาดทักษะในการ ผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ น.ส.ปราณี ทองสุทธา 2. ท าหนงัสือแจ้งงานการเงิน

ค าแนะน าแก้ไขปัญหาและป้องกันการทุจริต  - จัดท าหนงัสือแจ้ง ตรวจสอบ ตามท่ีกรมบญัชีกลางจัด กลุ่มอ านวย เพื่อตรวจตัดยอด

ล่วงหนา้ / ประสานงาน ฝึกอบรม ในวนัท่ี 31 มี.ค. 61

กับหนว่ยรับตรวจก่อนการ  - ศึกษาดูงานจาก

เข้าตรวจ หนว่ยงานอื่น ๆ

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (รอบ 6 เดอืน)

สิ้นสุด ณ วันที.่..31.....เดอืน....มนีาคม.........พ.ศ....2561.....

แบบตดิตาม ปย 2

การควบคุมทีม่อียู่ ความเสี่ยงทีย่ังมอียู่ การปรับปรุงการควบคุม



กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ การประเมนิผล ก าหนดเสร็จ/ รายงานผล

ดา้นของงานทีป่ระเมนิ การควบคุม ผู้รับผิดชอบ การด าเนินงาน
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม

 - สรุปผลข้อตรวจพบ /  - เข้าร่วมเครือข่าย

ข้อเสนอแนะไวใ้น ผู้ตรวจสอบภายในเพื่อ

กระดาษท าการ แลกเปล่ียนเรียนรู้

 - สรุปปดิการตรวจให้

ผู้บริหาร / ผู้ปฏบิติั 

รับทราบ

3. การจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ 1. มกีารตรวจสอบงานการเงิน

วัตถุประสงค์ กลุ่มอ านวยการ ซ่ึงจะตรวจ

 1) เพื่อรายงานผลการตรวจสอบต่อหวัหนา้  - จัดท ารายงานผลการ ไม่เพยีงพอ  - ไม่มี ผอ.หนว่ยตรวจสอบ  - มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 30 มี.ค. 61 ตัดยอดในเดือน ม.ีค. 61

ส่วนราชการและแจ้งหนว่ยรับตรวจเพื่อ ตรวจสอบเสนอต่อ ภายในกล่ันกรองรายงาน กับเครือข่ายผู้ตรวจสอบ นางพรพิช์ชา ปรกแก้ว ซ่ึงจะได้รายงานผลการตรวจ

น าไปปรับปรุงแก้ไขใหถู้กต้องต่อไป หวัหนา้ส่วนราชการ ผลการตรวจสอบ ภายใน น.ส.ปราณี ทองสุทธา ในเดือน มิ.ย. 61

4. การตดิตามผลการตรวจสอบ 1. มกีารตรวจสอบงานการเงิน

วัตถุประสงค์ กลุ่มอ านวยการ ซ่ึงจะตรวจ

   1) เพือ่ติดตามหน่วยรับตรวจวา่ได้มีการ  -ใหห้นว่ยรับตรวจรายงาน เพยีงพอ  - หนว่ยรับตรวจมีการ  - การท าหนงัสือเร่งรัด 30 มี.ค. 61 ตัดยอดในเดือน ม.ีค. 61

ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ผลการแก้ไข/ปรับปรุง รายงานผลการปรับปรุง ใหร้ายงานผลการปรับปรุง นางพรพิช์ชา ปรกแก้ว ซ่ึงจะได้รายงานผลการตรวจ

ตามข้อเสนอแนะของ แก้ไขเกินกวา่ระยะเวลา แก้ไขตามข้อเสนอแนะ น.ส.ปราณี ทองสุทธา ในเดือนม.ิย.61และด าเนนิการ

รายงานผลการตรวจสอบ ท่ีก าหนด ติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง

ภายในระยเวลาท่ีก าหนด ต่อไป (ถ้าม)ี

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (รอบ 6 เดอืน)

สิ้นสุด ณ วันที.่..31.....เดอืน....มนีาคม.........พ.ศ....2561.....

การควบคุมทีม่อียู่ ความเสี่ยงทีย่ังมอียู่ การปรับปรุงการควบคุม

แบบตดิตาม ปย 2



กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ การประเมนิผล ก าหนดเสร็จ/ รายงานผล

ดา้นของงานทีป่ระเมนิ การควบคุม ผู้รับผิดชอบ การด าเนินงาน
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม
1.งานลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี 30 มี.ค. 61

  1.1 กฎหมาย ระเบยีบ แนวปฏบิติั ไม่เพยีงพอ 1.บคุลากรมีความรู้ด้าน ประสานส านกัการลูกเสือฯ น.ส.ศรัณยรั์ช เดชอุ่ม 1.บุคลารได้รับการพัฒนาให้มี

วัตถุประสงค์ กฎหมาย ระเบยีบ แก้ไขกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง น.ส.ปานไพลิน สิงห์หนองโดน ความรู้ด้านกฏหมายแนวปฏบิติั

 1.เพื่อใหบ้คุลากรสามารถปฏบิติังาน 1.พ.ร.บ.ลูกแหง่ชาติ แนวปฏบิติัท่ีเกี่ยวข้องนอ้ย โดยเร่งด่วน ท่ีเกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น

ได้อย่างมีคุณภาพ ถูกต้องตามระเบยีบ พ.ศ.2551 2.บคุลากรไม่มีคุณวฒิุทาง และจัดอบรมเจ้าหนา้ท่ี 2.บคุลากรมคุีณวุฒิทางลูกเสือ

กฎหมาย ลูกเสือ อย่างต่ า A.T.C.

2.เพื่อใหง้านบรรลุวตัถุประสงค์ของ 2.จัดอบรมเจ้าหนา้ท่ีใหม้ี

องค์กร ความเข้าใจแนวทางปฏบิติั

ในแต่ละงาน

2.ส่งเสริมการป้องกนั แกไ้ขและคุ้มครอง ไม่เพยีงพอ

ความประพฤตินกัเรียน นกัศึกษา 1.บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มี

วัตถุประสงค์ 1.บคุลากรมีความรู้ด้าน ความรู้ด้านกฏหมายระเบยีบ

1.เพื่อใหบ้คุลากรมีทิศทางในการปฏบิติั 1.พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก กฎหมาย ระเบยีบ ประสานส านกัการลูกเสือฯ 30 มี.ค. 61 แนวปฏบิติัเพิ่มขึ้น

งานและปฏบิติังานได้ตามท่ีองค์กรคาดหวัง พ.ศ. 2546 แนวปฏบิติัท่ีเกี่ยวข้องนอ้ย แก้ไขกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง น.ส.ศรัณยรั์ช เดชอุ่ม 2.สป. ก าหนดสัญลักษณ์แล้ว

2.เพื่อใหน้กัเรียนมีความประพฤติไปใน 2.จัดอบรมเจ้าหนา้ท่ีใหม้ี 2.ก าหนดสัญลักษณ์ท่ีท า และจัดอบรมเจ้าหนา้ท่ี น.ส.ปานไพลิน สิงห์หนองโดน "ผสน."

ทิศทางท่ีองค์กรคาดหวงั ความเข้าใจแนวทางปฏบิติั ใหท้ราบวา่เปน็เจ้าหนา้ท่ี

ในงานท่ีรับผิดชอบ

สิ้นสุด ณ วันที.่..31.....เดอืน....มนีาคม.........พ.ศ....2561.....

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (รอบ 6 เดอืน)

แบบตดิตาม ปย 2

การควบคุมทีม่อียู่ ความเสี่ยงทีย่ังมอียู่ การปรับปรุงการควบคุม



กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ การประเมนิผล ก าหนดเสร็จ/ รายงานผล

ดา้นของงานทีป่ระเมนิ การควบคุม ผู้รับผิดชอบ การด าเนินงาน
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม
งานนโยบายและแผนฯ

1.งานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร 1.มีการศึกษา วิเคราะห ์ระบบข้อมูลพื้นฐาน กิจกรรมควบคุมท่ีก าหนดไวม้ีการปฏิบัติ การปฏบิติังานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เนือ่งจาก 1. มอบหมายผู้รับผิดชอบในการบริหาร 30 มี.ค. 61 1. ข้อมูลสารสนเทศส าหรับ 

เพื่อใหม้ีระบบข้อมูลสารสนเทศ ของส่วนกลางและวางแผนการจัดเก็บ ท่ีสามารถลดความเส่ียงได้ แต่ยงัไม่บรรลุ 1.ขอ้มลูสารสนเทศส าหรับการตัดสินใจ จัดเกบ็ข้อมูลทีชั่ดเจน และจัดเกบ็ข้อมูล นางสาวอสิรียา หมั่นดี การตัดสินใจในการบริหารจดัการ

ท่ีครอบคลุมภารกจิ ถกูต้อง เป็นปัจจบุัน ขอ้มลูใหเ้ปน็ไปตามเวลาและเง่ือนไข วตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ในการบริหาร จัดการศึกษา สารสนเทศ เป็นระบบอย่างสม่ าเสมอ จัดการศึกษามีความเพยีงพอ

สามารถน าไปใช้ในการบริหารงานได้ 2.มีการจัดท าและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ยังไม่เพยีงพอ และไม่แล้วเสร็จ 2. จดัท าปฏทิินการปฏบิัติงานเกีย่วกบั ถูกต้องมากขึ้น และสามารถรายงาน

อย่างมีประสิทธภิาพ เพือ่การบริหารใหค้รอบคลุมภารกจิของ ตามระยะเวลาท่ีก าหนด การรายงานข้อมูล เพือ่แจ้งใหห้นว่ยงาน ทันตามระยะเวลาท่ีก าหนด

สนง.ศึกษาธิการจังหวัด และตอบสนอง 2. การติดต่อส่ือสารไม่ครอบคลุม จัดเตรียมข้อมูลล่วงหนา้  2. การติดต่อส่ือสารมีช่องทาง  

ความต้องการของผู้รับบริการ และไม่หลากหลายช่องทาง 3.ปรับปรุงฐานข้อมูลให้ หลากหลายมากขึน้ เช่น มกีาร

3.มีการออกแบบวธิกีารน าเสนอ ในรูปแบบ เปน็ปจัจุบนั ถูกต้อง โดยใช้ เผยแพร่ขอ้มลูสารสนเทศทางการ

เอกสารและระบบอิเล็กทรอนกิส์ วธิคัีดกรอง และแยกหมวดหมูข่องขอ้มูล  ศึกษาผ่านทาง เอกสารรูปเล่ม,

4.มกีารบริการขอ้มลูสารสนเทศตามระบบ เพือ่สะดวกในการค้นหา และน าไปใช้ประโยชน์ Website, Facebook ,Line

ฐานข้อมูล เพือ่การบริหารท่ีเกีย่วข้อง รวมทั้งช่องทางประชาสัมพนัธอ์ืน่ๆ

5.มีการติดตาม ประมาณและรายงานผล 3. มกีารด าเนนิงานจดัท าปฏทินิ

การด าเนินงานในรอบปเีพือ่น าไปใช้ในการปรับปรุง การปฏบิติังานเกีย่วกบัการรายงานข้อมูล

พฒันาระบบข้อมูลเพื่อการบริหาร เพื่อแจ้งใหห้นว่ยงานจัดเตรียม

ข้อมลูล่วงหน้า ท าใหส้ามารถ

สามารถเก็บข้อมูลจากหน่วยงาน

การศึกษาต่างๆ ได้ทันตามก าหนดเวลา

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (รอบ 6 เดอืน)

สิ้นสุด ณ วันที.่..31.....เดอืน....มนีาคม.........พ.ศ....2561.....
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การควบคุมทีม่อียู่ ความเสี่ยงทีย่ังมอียู่ การปรับปรุงการควบคุม



กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ การประเมนิผล ก าหนดเสร็จ/ รายงานผล

ดา้นของงานทีป่ระเมนิ การควบคุม ผู้รับผิดชอบ การด าเนินงาน
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม
งานนิเทศ

โครงการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พเิศษ จังหวดักาญจนบรีุ -มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

วัตถุประสงค์ 1. เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร  - จดัสรรงบประมาณเพยีงพอ/  เพิ่มมากขึ้น มีหนว่ยงานท่ี

1. เพื่อใหก้ารด าเนนิงานเปน็ไป การจัดการศึกษาในเขตพฒันา ยังไม่เพยีงพอ 1. บคุลากรบางส่วนยังไม่ให้ เหมาะสม 30 มี.ค. 61  เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ

ตามวัตถุประสงค์ของโครงการใหม้ากท่ีสุด เศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี ไปยังบุคลากรใน ความส าคัญกับโครงการมากนกั  - มอบหมายภารกิจใหชั้ดเจน นายชาลี ส ารองทรัพย์  เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร

ส านกังานใหม้ีความรู้ความเข้าใจ การเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารในบางกลุ่ม  - ก าหนดนโยบายให้ครอบคลุม

ของโครงการใหม้ากท่ีสุด ครบถ้วน

2. เพื่อใหเ้กดิประโยชนสู์งสุดกบัโรงเรียน 2. สนับสนุนกระจายความรับผิดชอบ 2. การไม่ได้รับการจัดสรร -โรงเรียนด าเนนิการตาม

นกัเรียนและชุมชน ในเขตพฒันา ไปยงับคุลากรหลายกลุ่มงานในการ งบประมาณท าใหโ้รงเรียน 30 มี.ค. 61  บริบทของโรงเรียน ตาม

เศรษฐกิจพเิศษกาญจนบรีุ เผยแพร่ขอ้มลู ขา่วสารออกไปยงั ด าเนินการไปตามล าพังตามแนวทาง นายชาลี ส ารองทรัพย์  งบประมาณท่ีโรงเรียนมีอยู่

กลุ่มเปา้หมาย เท่าท่ีงบประมาณ

3. การกระจายข้อมูลข่าวสารไปยัง 3. จดักจิกรรมการเผยแพร่ การน า 3. การประสานงานระหวา่ง

บคุลากร หนว่ยงาน ใหเ้กดิความรู้ความเขา้ใจ โรงเรียนน าร่องในโครงการจดัการ หนว่ยงานในระดับพื้นท่ี ส านกั 30 มี.ค. 61 -มีการจัดกิจกรรมเผยแพร่

ศึกษาในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ งานเขตพืน้ท่ี ส านักงานศึกษาธกิารจังหวดั นายชาลี ส ารองทรัพย์ -มีการน าโรงเรียนน าร่องมา

มาจดันิทรรศการใหม้ีการรับรู้โดยตรง อาชีวศึกษา หรือมหาวทิยาลัย  จัดนทิรรศการ น าเสนอ

สอบถามขอ้มลูขา่วสารการด าเนนิ ในพื้นท่ี มีนอ้ยต่างคนต่างท า  หลักสูตรของโรงเรียน

กจิกรรมต่าง ๆ ท่ีถกูต้อง

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (รอบ 6 เดอืน)

สิ้นสุด ณ วันที.่..31.....เดอืน....มนีาคม.........พ.ศ....2561.....

การควบคุมทีม่อียู่ ความเสี่ยงทีย่ังมอียู่ การปรับปรุงการควบคุม
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กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ การประเมนิผล ก าหนดเสร็จ/ รายงานผล

ดา้นของงานทีป่ระเมนิ การควบคุม ผู้รับผิดชอบ การด าเนินงาน
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม

4. การน าบคุลากรท้ังของส านกังาน 4. ระดับนโยบายของแต่ละ 30 มี.ค. 61

โรงเรียนและท่ีเกี่ยวขอ้งเขา้ร่วม หนว่ยงานใหค้วามส าคัญไม่เทา่ นายชาลี ส ารองทรัพย์ -ไม่มีการพฒันาบคุลากรใน

กจิกรรมท่ีจดัขึ้นในระดับประเทศ เทียมกัน ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ส่วนทีเ่กี่ยวข้อง ท าให้กิจกรรม

เพื่อใหเ้กดิองค์ความรู้ของโครงการ ไม่มีการบรูณาการในการ  ท่ีจะด าเนนิการไม่เปน็ไปใน

บรูณาการในการด าเนนิงาน  ท านองเดียวกัน

ท าให้กจิกรรมต่าง ๆ ด าเนินไปได้

อย่างเช่ืองช้า

งานบุคคล แจ้งแนวปฏบิติั

การบริหารงานบุคคล การย้ายให้

1.การย้ายข้าราชการครู ข้าราชการครู

วัตถุประสงค์ ศึกษาใหเ้ข้าใจ

 -สามารถด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง มีการจัดบคุลากรท่ีมีความรู้ บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าท่ีด้านความ  - มีการคิดค านวนตามกฎเกณฑ์  - เกล่ียอัตราก าลังตามเกณฑ์ท่ี 30 มี.ค. 61  -เมื่อได้รับการ

โปร่งใสใหบ้รรลุตามเปา้หมายอยา่งถกูต้อง ความเขา้ใจอยา่งดี  จนท าใหง้านประสบ รับผิดชอบ  ปฏบิติังานตามกฎหมายและ ท่ีก าหนด  ก.ค.ศ. ก าหนด กลุ่มงานสรรหา พจิารณาแล้วหา้ม

มีประสิทธภิาพและประสิทธผิล ผลส าเร็จอยา่งมีประสิทธภิาพและ ระเบยีบท่ีก าหนด  - ผู้ยืน่ค าร้องขอย้ายมจี านวนมาก  - เกล่ียอตัราก าลังโดยการตัดโอน และบรรจุแต่งต้ัง ระงับการย้าย

 - การย้ายข้าราชการครู  เพื่อให้ ประสิทธผิล ต าแหนง่วา่งมีไม่เพยีงพอ ต าแหน่งจากโรงเรียนเกินเกณฑ์  -ต้องตรวจสอบ

ข้าราชการครูได้ย้ายไปโรงเรียน กับความต้องการของผู้ขอย้าย โรงเรียนท่ีขาดเกณฑ์ อัตราก าลังของ

ท่ีต้องการละเปน็ไปตามเกนฑ์ท่ีก าหนด สถานศึกษา

ก่อนตัดโอน

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (รอบ 6 เดอืน)
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การควบคุมทีม่อียู่ ความเสี่ยงทีย่ังมอียู่ การปรับปรุงการควบคุม
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กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ การประเมนิผล ก าหนดเสร็จ/ รายงานผล

ดา้นของงานทีป่ระเมนิ การควบคุม ผู้รับผิดชอบ การด าเนินงาน
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม
2.การเกล่ียอัตราก าลังครู

   วัตถุประสงค์

   -เพื่อแก้ปญัหาการขาดแคลนครู จดับุคลากรท่ีมีความรู้ ความช านาญ บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ  - โรงเรียนรายงานข้อมูลจ านวน  - แจง้เกณฑ์การคิดอตัราก าลัง 30 มี.ค. 61  - แจ้งเกณฑ์การ

ใหส้ถานศึกษาในสังกัดมีข้าราชการครู ความเข้าใจอย่างดี จนท าให้งานประสบ รับผิดชอบ ปฏิบัติงานตามระเบียบ นักเรียน  ห้องเรียนคลาดแคล่ือน หโ้รงเรียนทราบทุกปี คิดอัตราก าลังให้

 เปน็ไปตามเกณฑ์ทีก าหนด ผลส าเร็จอยา่งมีประสิทธภิาพและ หลักเกณฑ์และวธิกีารท่ีก าหนด ส่งผลต่อการค านวณอัตราก าลัง  - แจง้หลักเกณฑ์การเกล่ียอตัรา โรงเรียนทราบ
    - เพื่อใช้อัตราก าลังครูอย่างคุ้มค่าเหมาะสม ประสิทธผิล ครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. ก าลังใหโ้รงเรียนทราบ กลุ่มงานสรรหา ทุกปี

เพื่อรองรับภารกิจและเกิดประสิทธภิาพ  - ไม่สามารถเกล่ียอตัราก าลังโดย และบรรจุแต่งต้ัง  - แจ้งหลักเกณฑ์

สูงสุด การตัดโอนต าแหนง่และอัตรา การเกล่ียอัตรา

เงินเดือนครูระหวา่งโรงเรียน ก าลัง

เนื่องจากมีผู้ครองต าแหนง่  - ด าเนนิการตัด

ตัดโอนต าแหนง่

วา่งในสถานศึกษา

ท่ีเกินเกณฑ์ไป

ก าหนดใน

สถานศึกษาท่ีมี

อัตราก าลังต่ ากวา่เกณฑ์

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (รอบ 6 เดอืน)
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การควบคุมทีม่อียู่ ความเสี่ยงทีย่ังมอียู่ การปรับปรุงการควบคุม



กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ การประเมนิผล ก าหนดเสร็จ/ รายงานผล

ดา้นของงานทีป่ระเมนิ การควบคุม ผู้รับผิดชอบ การด าเนินงาน
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม

3 โครงการเสริมสร้างความรู้และการกระท า

ผิดวนิยัข้าราชการ

วัตถุประสงค์

1. ข้าราชการครูในสังกัดได้รับความรู้  - แจง้ กฎ ระเบียบให้ข้าราชการครู  - ข้าราชการครูมีพฤติกรรมในการ  -ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ พฒันาผู้บริหารสถานศึกษา/ 30 มี.ค. 61 .แจ้งกฎระเบยีบ

เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบยีบ  เพื่อน าไป และบคุลากรทางการศึกษาในสังกัด กระท าผิดวนิยันอ้ยลง ศึกษาจ านวนหนึ่งมีพฤติกรรมใน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ กลุ่มงานวนิยัและ หรือแนวปฏบิติัใหท้ราบ 

ใช้ในการปฎบิติังานได้อย่างถูกต้อง ทราบเพื่อถือเปน็แนวปฏบิติั การกระท าผิดวนิยัข้าราชการ ศึกษา เพือ่ปฏบิติัตนใหเ้ปน็ไปตาม นติิการ ท้ังเปน็หนงัสือเวยีน 

2. ข้าราชการครูในสังกัดมีคุณธรรม  - แจง้ กฎ ระเบียบให้ข้าราชการครู  - ข้าราชการครูมีพฤติกรรมในการ  -ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ กฏหมายและระเบยีบของทาง 30 มี.ค. 61 หรือทางเวบ็ไซด์

 จริยธรรมในการประพฤติปฏบิติัตน และบคุลากรทางการศึกษาในสังกัด กระท าผิดวนิยันอ้ยลง ศึกษาจ านวนหนึ่งมีพฤติกรรมใน ราชการโดยเคร่งครัด กลุ่มงานวนิยัและ

ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบของทางราชการ ทราบเพื่อถือเปน็แนวปฏบิติั การกระท าผิดวนิยัข้าราชการ อย่างสม่ าเสมอ นติิการ

(นายอนนัต์ กัลปะ)

ศึกษาธิการจงัหวัดกาญจนบุรี

วันที ่30 มีนาคม 2561

       ลงชื่อ                                                                   ผู้รายงาน

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (รอบ 6 เดอืน)
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