แบบ ปอ. 3
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
ประเมินและวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
1. การนิเทศ ติดตาม
การจัดการศึกษา
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ระบบการประกัน
ระบบประกันคุณภาพการ
คุณภาพการศึกษา
วัตถุประสงค์
ภายในของ
เพื่อให้การประกันคุณภาพ
สถานศึกษาไม่เป็น
การศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปตาม
ระบบ
มาตรฐานการศึกษา
2. งบประมาณในการ

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน

งวดสิ้น 30
กันยายน
2563

การปรับปรุง
การควบคุม

1.
2.

3.

ดาเนินงานไม่เพียงพอ
4.

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

วิธีการติดตามและสรุปผล
การประเมิน/ข้อคิดเห็น

วิธีการติดตาม
จัดตั้งเครือข่ายในสถานศึกษา
กันยายน 2563
1. จัดตั้งเครือข่ายระบบงานประกัน
นางณัฏฐ์ชญา วีระชานนท์ คุณภาพในสถานศึกษา
เผยแพร่ความรูค้ วามเข้าใจ
และคณะ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามและ
ให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา
กลุ่มนิเทศฯ
ประเมินผลระบบประกันคุณภาพการศึกษา
เห็นความสาคัญของระบบการ
ในสถานศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
3.จัดทาปฏิทินการนิเทศฯ กาหนด
สนับสนุนงบประมาณในการ
เป้าหมาย งบประมาณและกรอบเวลา
4.นิเทศ กากับติดตามและประเมินผลการ
นิเทศ ติดตามและประเมินผล
ประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา
5. สรุปและประเมินผลการดาเนินงาน
นิเทศ กากับ ติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาให้เป็นระบบและ
ต่อเนื่อง

กลุ่มนโยบายและแผน
แบบรายงานผลการประเมินความเสี่ยงในการจัดตั้ง จัดสรรงบประมาณ ประจาปี พ.ศ.2563
ณ วันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน
ที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ
การควบคุม

การควบคุมที่มีอยู่

การจัดตั้ง จัดสรร
งบประมาณ การกากับ
ติดตามการบริหาร
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และการกากับติดตามการ
บริหารงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี

1. ศึกษารายละเอียด
วงเงินที่ได้รับจัดสรร
2. ศึกษาระเบียบ
หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติใน
การบริหารงบประมาณ
3. แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดตั้งจัดสรรกากับติดตาม
การบริหารงบประมาณ
4. ประชุมการกากับ
ติดตามการบริหาร
งบประมาณ

การประเมินผลการ
ควบคุม

กิจกรรมการควบคุม
ที่กาหนดไว้มีการ
ปฏิบัติ ซึ่งสามารถลด
ความเสี่ยงลงได้ใน
ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ที่
กาหนด

ความเสีย่ งที่มีอยู่

การปรับปรุงการควบคุม

การจัดตั้ง การจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี ยังไม่เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์
เนื่องจาก
1. ระยะเวลาในการ
ดาเนินงานเร่งด่วน
2. สถานศึกษาขาด
ความรู้ความเข้าใจในการ
ดาเนินการบริหาร
งบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพ
3.นโยบายไม่ชัดเจน

1. แต่งตั้งคณะทางานใน
การดาเนินงานให้
ครอบคลุมทุกเครือข่าย
2. กาหนดแผน/ปฎิทิน
การปฏิบัติงานให้ชัดเจน
3. ประชุมชี้แจงกระบวน
และวิธีดาเนินงานให้
ชัดเจน และต่อเนื่อง
4. กากับติดตามเร่งรัด
การดาเนินการบริหาร
งบประมาณอย่าง
ต่อเนื่องและรวดเร็ว

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข้อคิดเห็น

นางชลันธร ภูมี จากการตรวจสอบเอกสาร
และคณะ
และสอบถามพบว่า
30 ต.ค.62
แผนการปรับปรุง
ข้อ 1.มีการแต่งตั้ง
30 ต.ค.62
คณะทางาน
ข้อ 2.มีการจัดทาแผน/
30 พ.ค.63
ปฏิทินการดาเนินงาน ซึ่ง
สามารถลดความเสี่ยงได้
เพียงบางส่วน
30 ก.ย.63
ข้อ 3-4 ยังไม่ถึงกาหนด
ดาเนินการ สรุปว่าการ
ควบคุมที่มีอยู่ไม่สามารถ
ลดความเสี่ยงได้ในระดับที่
น่าพอใจ จึงควรให้มีการ
ควบคุมต่อไป

(ลงชื่อ)
(นางชลันธร ภูมี)
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
วันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
แบบรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ณ วันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมิน และ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม

การพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้บุคลากรได้
พัฒนาตนเอง และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หน้าที่

การควบคุมที่มีอยู่

1. มีการพัฒนาให้
ความรู้และทักษะการ
ใช้เทคโนโลยีในการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร
2. ปลูกจิตสานึกให้
บุคลากรมีความ
ตระหนักในหน้าที่ที่
รับผิดชอบ
3. สนับสนุน
งบประมาณในการ
พัฒนาบุคลากร

การประเมินผลการ
ควบคุม

กิจกรรมการควบคุม
ที่กาหนดไว้มีการ
ปฏิบัติ ซึ่งสามารถลด
ความเสี่ยงลงได้ใน
ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ที่
กาหนดไว้

ความเสีย่ งที่มีอยู่

การพัฒนาตนเอง
และการปฏิบัติหน้าที่
ของบุคลากรในสังกัด
ยังไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร เนื่องจาก
1. บุคลากรขาดความรู้
และทักษะการใช้
เทคโนโลยีในการ
ปฏิบัติงาน
2. บุคลากรบางส่วนยัง
ขาดความตระหนักใน
หน้าที่ที่รับผิดชอบ
3. งบประมาณในการ
พัฒนาบุคลากรไม่
เพียงพอ

การปรับปรุงการ
ควบคุม

กาหนดเสร็จ/ผูร้ ับผิดชอบ

1. สนับสนุนและ นางสาวชลัดดา ภูมิวัฒน์
ส่งเสริมให้บุคลากร และคณะ
ได้รับการพัฒนา
30 พ.ค.63
ตนเองให้มากขึ้น
2. สนับสนุนและ
30 ก.ค.63
ส่งเสริมให้บุคลากร
ปลูกฝังจิตสานึกใน
การปฏิบัติหน้าที่
อย่างสม่าเสมอ
30 ก.ย.63
3. สนับสนุน
งบประมาณในการ
ดาเนินงานพัฒนา
บุคลากรให้เพียงพอ

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข้อคิดเห็น

จากการตรวจสอบเอกสาร
และสอบถามพบว่า
แผนการปรับปรุง
ข้อ 1-3 ยังไม่ถึงกาหนด
ดาเนินการ จึงยังไม่
สามารถลดความเสี่ยงได้
สรุปว่าการควบคุมที่มีอยู่
ไม่สามารถลดความเสี่ยง
ได้ จึงควรให้มีการควบคุม
ต่อไป

(ลงชื่อ)
(นางชลัดดา ภูมิวัฒน์)
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
วันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563

