
          
 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าป ี
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านหน้าควนลงั (ราษฎร์สามัคคี) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30  กันยายน  พ.ศ. 2564 

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ

หรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจ

อ่ืนๆที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค ์
(1) 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 

(2) 

การควบคุมภายในที่มีอยู ่
 
 
 

(3) 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

(4) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
 
 
 
 

(5) 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

(6) 

หน่วยงานที่รับผดิชอบ 
 
 
 

(7) 

งานบริหารทั่วไป  
กิจกรรมปลุกจิตส ำนึก
เฝ้ำระวังกำรทุจริต 
วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือให้นักเรียนมี
คุณลักษณะ 5 ประกำร 
ตำมโครงกำรโรงเรียน
สุจริต มีทักษะกำรคิด มี
วินัย ซื่อสัตย์ สุจริต อยู่ 
อย่ำงพอเพียง มีจิต
สำธำรณะ 
 

มีกำรด ำเนินกำรตำมที่
นโยบำยก ำหนด แต่ยัง
ไม่จริงจังนักเรียน
บางส่วนยังจ าเป็นต้อง
ปลูกฝังและพัฒนา
คุณลักษณะ 5 ประกำร 
ตำมโครงกำรโรงเรียน
สุจริต มีทักษะกำรคิด 
มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต 
อยู่ อย่ำงพอเพียง มีจิต
สำธำรณะ 
 

1. มีโครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 
2. มีโครงการปลูกฝัง
วิถีประชาธิปไตยโดยใช้
สภานักเรียน 
3. มีการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่
สอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรมทุกวิชา 

กิจกรรมการควบคุมที่
ก าหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่ง
สามารถลดความเสี่ยงได้  
แต่ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

 

มีกำรด ำเนินกำรตำมที่
นโยบำยก ำหนด แต่ยังไม่
จริงจัง 

สำเหตุ 
1. กิจกรรมส่งเสริมปลุก
จิตส ำนึกป้องกันทุจริตมี
น้อย 
2.กิจกรรมสร้ำงแรงจูงใจ
กำรท ำควำมดีมีน้อย 
3.กำรติดตำมผลกำรท ำ
กิจกรรมไม่ต่อเนื่อง 

4.ขำดกำรประชำสัมพันธ์
มำตรกำรปลุกจิตส ำนึก 
 

1.จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
แบบบูณำกำรหเก่ียวกับกำร
ทุจริตให้ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
 2.จัดท ำโครงงำนคุณธรรม 
 3.ติดตำมผลโดยกำรสอบถำม
ควำมตระหนักของนักเรียนภำค
เรียนละ 1 คร้ัง 
4.ติดปำ้ยประชำสัมพันธ ์
ต่อต้ำนกำรทุจริตภำยในและ
ภำยนอกอำคำร 
5.กำรจัดท ำหลักสูตรต้ำนทุจริต
ครบทุกช่วงชัน้ และด ำเนนิกำร
จัดกิจกรรม 
ครบทุกช่วงชัน้และต่อเนื่อง เปน็
รูปธรรม 

งานบริหารทั่วไป 
นางวัชรี พิพัฒนวานิช 
พฤศจิกายน   
๒๕6๔ ถึง กันยายน 
2565 

 
                                                              

             ลายมือช่ือ.............................................................................. 
                        ( ดร.เรวดี  เชาวนาสัย )                 
                                                                                                                                    ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามัคคี) 
                               วันท่ี ๒๘ เดือนตุลาคม.พ.ศ.๒๕๖4 

แบบ ปค.5 

 

แบบ ปค.5 



                                              แบบ ปค.5 

โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี)                                              
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน                                                                                                     

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30  กันยายน  พ.ศ. 2564 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนนิการหรือ

ภารกิจอ่ืนๆที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(1) 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 

(2) 

การควบคุมภายในที่มีอยู ่
 
 
 
 

(3) 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

(4) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
 
 
 
 

(5) 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

(6) 

หน่วยงานที่รับผดิชอบ 
 
 
 

(7) 

งานบริหารงานวิชาการ 
  กิจกรรม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 
วัตถุประสงค์ 
 1 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 ( 3R8C ) 
 
 

การจัดการเรียน
การสอนไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
เนื่องจากผู้เรียนยัง
ขาดทักษะพื้นฐาน
การเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 
(3R8C) 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาครูผู้สอนให้มี
ความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะศตวรรษที่ 21 
(3R8C) 
2 จัดสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (plc) 
3 มีการประเมินผล นิเทศ
ติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 

จากการประเมิน
พบว่า 
กิจกรรมการ
ควบคุมท่ีก าหนดไว้
มีการปฏิบัติซึ่ง
สามารถลดความ
เสี่ยงได้ แต่ยังไม่
บรรลุวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว้ 

 

การพัฒนาผู้เรียนยัง
ไม่เป็นไปตามเป้าที่
ก าหนด เนื่องจาก 
ผู้เรียนขาดทักษะ
พ้ืนฐานการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 
(3R8C) ครูยังใช้
วิธีการสอนแบบเดิม 
 

   1.จัดท าแผนงานการการ
นิเทศและปฏิทินการนิเทศที่
ชัดเจน 
๒.ด าเนินการนิเทศการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
จริงจังและต่อเนื่อง 
3.น าเสนอผลงานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 
 
 
  

งานบริหารวิชาการ  
นางโสภา ธิวงค ์
พฤศจิกายน 64 ถึง 
กันยายน 65 
 
 

 
 
             ลายมือช่ือ.............................................................................. 
                        ( ดร.เรวดี  เชาวนาสัย )                 
                                                                                                                                    ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามัคคี) 
                               วันท่ี ๒๘ เดือนตุลาคม.พ.ศ.๒๕๖4 
 
 



 
 
 
 
 
 

       แบบ ปค.5 
โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30  กันยายน  พ.ศ. 2564 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนนิการหรือ

ภารกิจอ่ืนๆที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(1) 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 

(2) 

การควบคุมภายในที่มีอยู ่
 
 
 
 

(3) 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

(4) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
 
 
 
 

(5) 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

(6) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 
 

(7) 
งานบริหารงานบุคคล 

กิจกรรม  พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อพัฒนาครูให้มีทักษะในการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเป็น
ส าคัญ แบบ (Active Learning) 

ครูยังขาดความรู้ใน
การจัดการเรยีนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แบบ (Active 
Learning)  

 1.อบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้เรื่องการจัดการ
เรียนการสอน แบบ 
(Active Learning) 
 2.จัดสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
  3.จัดให้มีการนิเทศการ
เรียนการสอน 

จากการประเมินผลการ
ควบคุม พบว่า กิจกรรม
การควบคุมที่ปฏบิัติอยู่จริง
สามารถลดความเสี่ยงได้
ในระดับหนึ่ง  แต่ยังไม่
บรรลุวตัถุประสงค์ที่ตั้งไว ้

การพัฒนาบุคลากรยังไม่
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
เนื่องจาก 
1.ครยูังขาดทักษะในการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเป็น
ส าคัญ(Active Learning) 
2.ครูบางส่วนยังสอน
แบบเดิมๆ 
3. ครูส่วนมากมีประสบการณ์
การสอนน้อย 

1. จัดท าแผนงานการ
นิเทศ และปฏิทินการ
นิเทศท่ีชัดเจน 
2.ด าเนินการนิเทศการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็น
ระบบจริงจังและ
ต่อเนื่อง 
3.น าเสนอผลงานและ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ผลงานภาคเรยีนละ1 
ครั้ง  

นางนิศากร ศรีรักษ์ 
พฤศจิกายน 64 – 

30 กันยายน 2565 
 

 

             ลายมือช่ือ.............................................................................. 
                        ( ดร.เรวดี  เชาวนาสัย )                 
                                                                                                                                    ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามัคคี) 
                               วันท่ี ๒๘ เดือนตุลาคม.พ.ศ.๒๕๖4 



 
 
 

โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30  กันยายน  พ.ศ. 2564 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนนิการหรือ

ภารกิจอ่ืนๆที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค ์
(1) 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 

(2) 

การควบคุมภายในที่มีอยู ่
 
 
 
 

(3) 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

(4) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
 
 
 
 

(5) 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

(6) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 
 

(7) 

งานบริหารงานงบประมาณ 
กิจกรรมพัฒนาระบบ
บริหารงานการเงินและ
พัสดุ 
วัตถุประสงค ์
เพ่ือพัฒนำระบบงำน
กำรเงิน พัสดุให้ให้มีระบบ 
ถูกต้อง คล่องตัว  โปร่งใส 

ครขูาดทักษะการ

ปฏิบัติงาน  งาน

การเงิน งานบัญชี 

และพัสดุ 
 

1.จัดท าแผนและปฏิทินการ
นิเทศ ภายในที่เน้นการมี
ส่วนร่วม 
2.พัฒนาทีมงาน โดยใช้
เทคนิคการมสี่วนร่วมแบบ
กัลยาณมิตร 
3.ใช้รูปแบบการนิเทศที่
หลากหลายทั้งการนิเทศ
ภายใน และนเิทศภายนอก 
4. อบรมและพัฒนาบุคลากร
ด้านการเงินและพัสดุอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

จำกกำรประเมินผลกำร
ควบคุม พบว่ำ กิจกรรม
กำรควบคุมที่ปฏบิัติอยู่จริง
สำมำรถลดควำมเสี่ยงได้
ในระดับหนึ่ง  แต่ยังไม่
บรรลุวตัถุประสงค์ที่ตั้งไว ้

งานการการเงินพัสดุยังไม่
เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด เป้าท่ีก าหนด 
เนื่องจาก 
 ครูไมไ่ด้จบด้านการเงิน 
และพัสดุ โดยตรง ไม่มี
ความรู้ ควำมเข้ำใจงำน
กำรเงินและพัสดุ ขำด
ประสบกำรณ์ ขำด
ควำมรู้  

1.จัดท าคู่มือการด าเนินงานงาน
การเงินและพสัดุ ที่ชัดเจน  
 2.จัดท าแผนและปฏิทินการ
นิเทศภายในท่ีเน้นการมีส่วนร่วม
ที่ชัดเจน สู่การปฏิบัติ อย่างจริง 
 และใช้รูปแบบการนเิทศเพื่อให้
การช่วยเหลือท่ีหลากหลายทั้ง
การนิเทศภายใน และนิเทศ
ภายนอกแบบกัลยาณมิตร  
3. อบรมและพัฒนาบุคลากรด้าน
การเงินและพสัดุอย่างต่อเนื่อง 
 จริงจัง 

นางนันทา กิมิเส 
พฤศจิกายน 64 
 
 ครูการเงินและพัสด ุ
พฤศจิกายน 64 ถึง 
30 กันยายน 65 
 

 
             
             ลายมือช่ือ.............................................................................. 
                        ( ดร.เรวดี  เชาวนาสัย )                 
                                                                                                                                    ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามัคคี) 
                               วันท่ี ๒๘ เดือนตุลาคม.พ.ศ.๒๕๖๕ 

แบบ ปค.5 



 


