
 

 
การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต 

 
 
 
 

โรงเรียนบ้านหน้าควนลงั (ราษฎร์สามัคคี) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 

 
 
 



โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคค)ี 
รายงานผลการติดตามการประเมนิผลการควบคุมภายใน 

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 256๔ 
         

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ

หรือภารกจิตาม
แผนการด าเนินการ
หรือภารกจิอื่น ๆที่

ส าคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค ์

(1) 

ความเสีย่ง  
 
 

           
 
               (2) 

 การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 
 

(3) 

การประเมินผล 
การควบคุม

ภายใน 
 
 
 

(4) 

ความเสีย่ง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 
 

(5) 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

(6) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
 
 

(7) 

วิธีการติดตาม 
และสรุปผล  

การประเมิน/ข้อคิดเห็น 
 

(8) 

งานบริหารทั่วไป  
กิจกรรมปลุก
จิตส ำนึกเฝ้ำระวัง
กำรทุจริต 
วตัถุประสงค์ 
1.เพ่ือให้นักเรียนมี
คุณลักษณะ 5 
ประกำร ตำม
โครงกำรโรงเรียน
สุจริต 

มีกำรด ำเนินกำรตำมที่
นโยบำยก ำหนด แต่ยัง
ไม่จริงจังนักเรียน
บำงส่วนยงัจ ำเปน็ต้อง
ปลูกฝังและพัฒนำ
คุณลักษณะ 5 
ประกำร ตำมโครงกำร
โรงเรียนสุจริต มีทักษะ
กำรคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ 
สุจริต อยู่ อย่ำง
พอเพียง มีจิต
สำธำรณะ 

1. มีโครงการส่งเสริม
คุณธรรม จรยิธรรม
และค่านิยมที่พึง
ประสงค ์

2. มีโครงการปลูกฝัง
วิถีประชาธิปไตยโดย
ใช้สภานักเรียน 

3. มีการจัดกิจกรรม
การเรยีนการสอนที่
สอดแทรกคณุธรรม 
จริยธรรมทุกวิชา 

กิจกรรมการ
ควบคุมท่ี
ก าหนดไว้มี
การปฏิบัติซึ่ง
สามารถลด
ความเสี่ยงได้  
แต่ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ 

 

มีกำรด ำเนินกำรตำมที่
นโยบำยก ำหนด แต่ยัง
ไม่จริงจัง 
สำเหต ุ
1. กิจกรรมส่งเสริมปลุก
จิตส ำนึกป้องกันทุจรติมี
น้อย 
2.กิจกรรมสร้ำงแรงจูงใจ
กำรท ำควำมดมีีน้อย 
3.กำรติดตำมผลกำรท ำ
กิจกรรมไมต่่อเนื่อง 
4.ขำดกำร
ประชำสมัพันธ์มำตรกำร
ปลุกจิตส ำนึก 
 

1.จัดกิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนแบบบณูำกำรห
เกี่ยวกับกำรทุจรติให้ทุก
กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
 2.จัดท ำโครงงำน
คุณธรรม 
 3.ติดตำมผลโดยกำร
สอบถำมควำมตระหนัก
ของนักเรียนภำคเรียน
ละ 1 ครั้ง 
4.ติดป้ำยประชำสมัพันธ์ 
ต่อต้ำนกำรทุจริตภำยใน
และภำยนอกอำคำร 

งานบริหารทั่วไป 
นางวัชรี  
พิพัฒนวานิช  
 
 
พฤศจิกายน 64 
กันยายน 65  
  
 

  

จำกกำรติดตำมเอกสำรและ
สัมภำษณ์ผู้เกี่ยวข้องและ
ร่องรอยหลักฐำน  พบว่ำ 
มีด ำเนินกำรครบทุกกิจกรรม
ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด แต่
ควรท ำกิจกรรมต่อเนื่องและ
ควรเพิ่มกิจกรรม  กำรจัดท ำ
หลักสูตรต้ำนทุจริตครบทุกช่วง
ชั้น และด ำเนินกำรจัดกิจกรรม 
ครบทุกช่วงชั้นและต่อเนื่อง 
เป็นรูปธรรม 

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

 

แบบติดตาม ปค. 5 



 
 
 

โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคค)ี 
รายงานผลการติดตามการประเมนิผลการควบคุมภายใน 

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 
         

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ

หรือภารกจิตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจ

อื่นๆที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 
(1) 

ความเสีย่ง  
 
 

           
 
                

(2) 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 
 
 

(3) 

การประเมินผล 
การควบคุม

ภายใน 
 
 
 
 

(4) 

ความเสีย่ง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 
 
 

(5) 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 
 

(6) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
 
 
 

(7) 

วิธีการติดตาม 
และสรุปผล  

การประเมิน/ข้อคิดเห็น 
 
 
 

(8) 

งานบริหารงานวิชาการ 
กิจกรรมการจัดการเรียน
การสอน 
วัตถุประสงค์ 
 1 เพื่อพัฒนาครูผูส้อนให้
ทักษะในการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
2  เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของโรงเรียนจากการ
ทดสอบระดับชาติ  
(O-NET) ใหสู้งขึ้น
มากกว่าร้อยละ 3 

การจัดการเรยีนการ
สอนไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
เนื่องจากระดับ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของโรงเรียนจาก
การทดสอบระดับชาติ 
(O-NET) ยังไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย   

1. มีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานชัดเจน 
2. มีการประชุมคณะท างาน
ศึกษาสถานภาพของ
สถานศึกษาและมีแผน
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 
3. มีการจัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการ
วิเคราะหห์ลักสูตรและการ
น าหลักสตูรไปใช้ และ
ติดตามนิเทศ 
4 มีการประเมินผล และ
รายงานผลการด าเนินงาน 

จากการประเมิน
พบว่ากิจกรรม
การควบคุมที่
ก าหนดไว้มีการ
ปฏิบัติซึ่ง
สามารถลด
ความเสีย่งได้ 
แต่ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ 
 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของโรงเรียนจากการ
ทดสอบระดับชาติยังไม่
เป็นไปตามเป้าท่ีก าหนด 
เนื่องจาก 
1.ครมูีงานอ่ืนนอกเหนือ 
จากงานการจัดการเรยีน
การสอนมาก 
2.ครูขาดทักษะในการ
จัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญยังสอนแบบเดมิ 
 

1.พัฒนาทีมงาน 
โดยใช้เทคนิคการมี
ส่วนร่วมแบบ
กัลยาณมิตร 
2.ใช้รูปแบบการ
นิเทศท่ีหลากหลาย
ทั้งการนิเทศภายใน 
และนิเทศภายนอก 
 3.จัดท าแผนและ
ปฏิทินการนิเทศ 
ภายในที่เน้นการมี
ส่วนร่วม 

งานบริหาร
วิชาการ  
นางโสภา ธิวงค ์
พฤศจิกายน 63 
 
พฤศจิกายน 63 
กันยายน 64 
นางโสภา ธิวงค ์
 
 
พฤศจิกายน 63 
นางโสภา ธิวงค ์

จากการตดิตามเอกสารและ
สัมภาษณผ์ู้เกี่ยวข้อง  พบว่า 
๑.มีการพัฒนาทีมงานโดยใช้เทคนคิ
การมีส่วนร่วมแบบกลัยาณมิตรทกุ
กลุ่มสาระ 
๒.มีการใช้รูปแบบการนิเทศที่
หลากหลายเช่น รูปแบบการนิเทศ
โดยผู้บริหาร 
3.มีการจัดท าแผนและปฏิทินการ
นิเทศภายในท่ีเน้นการมีส่วนร่วม 
สรุป ผลการด าเนินงานยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน(O-NET) 
สูงขึ้น สามารถลดความเสี่ยงได้จึงไม่
จ าเป็นต้องควบคุมต่อไป 

                                                                                                                                               

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

แบบติดตาม ปค. 5 



 
โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎรส์ามัคคี) 

รายงานผลการติดตามการประเมนิผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 

         

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ

หรือภารกจิตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจ

อื่นๆที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 
(1) 

ความเสีย่ง  
 
 

           
 
               (2) 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 
 

(3) 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

(4) 

ความเสีย่ง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 
 

(5) 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

(6) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
 
 

(7) 

วิธีการติดตาม 
และสรุปผล  

การประเมิน/ข้อคิดเห็น 
 

(8) 

งานบริหารงานบุคคล 
งานพัฒนาบุคลากร 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
ความสามารถและมี
จิตส านึกในการปฏิบัติ
ภารกิจท่ีรับผิดชอบให้
เกิดผลส าเร็จตาม
หลักการบริหารแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ 
 
 
 
 

ครูบางคนไมไ่ด้
ประพฤติปฏบิัติตน
ตามระเบียบวินัย  
จรรยาบรรณวิชาชีพ
คร ูขาดความ
รับผิดชอบ  ขาด
ระเบียบวินยั และ
ความสามารถในการ
จัดการเรียนการ
สอน 
 

 1.จัดท าแผนงานการ
นิเทศ และปฏิทินการ
นิเทศ 
2.ให้ครูศึกษาท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
วินัย จรรยาบรรณ
วิชาชีพครูอย่างเคร่งครัด 
3.มอบหมายงานให้ตรง
กับความรู้ความสามารถ 
/ ความถนัด 
4.ส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรม / สมัมนา ตาม
โอกาสอันควร 

จากการ
ประเมินผลการ
ควบคุม พบว่า 
กิจกรรมการ
ควบคุมที่ปฏิบัติ
อยู่จริงสามารถลด
ความเสีย่งได้ใน
ระดับหนึ่ง  แต่ยัง
ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้ง
ไว ้

การพัฒนาบุคลากรยังไม่
เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด เนื่องจาก.ครู
บางคนไม่ได้ประพฤติ
ปฏิบัติตนตามระเบยีบ
วินัย  จรรยาบรรณ
วิชาชีพครู  
2.ครูขาดทักษะในการ
จัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญยังสอนแบบเดมิ 
3.ครูส่วนมากมี
ประสบการณ์น้อย 

1. จัดท าแผนงานการ
นิเทศ และปฏิทินการ
นิเทศ ด าเนินการนเิทศ
การปฏิบัติงานอยา่งเป็น
ระบบจริงจังและ
ต่อเนื่อง 
3.ส่งเข้ารับการอบรม
สัมมนาตามสมัครใจ
พร้อมรายงานผลเมื่อสิ้น
ภารกิจ  
4.น าเสนอผลงานและ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ผลงานภาคเรยีนละ 1 
ครั้ง  

งานบริหาร
บุคคล 
30 พฤศจิกายน
2563 
นางนิศากร   
ศรีรักษ์ 

จากการตดิตามเอกสารและ
สัมภาษณผ์ู้เกี่ยวข้องพบว่า 
1. ได้จัดท าแผนงานการนิเทศ 
และปฏิทินการนิเทศด าเนินการ
นิเทศการปฏิบตัิงานอย่างเป็น
ระบบจริงจังและต่อเนื่อง 
3.ส่งเข้ารับการอบรมสัมมนาตาม
สมัครใจพร้อมรายงานผลเมื่อสิ้น
ภารกิจ  
สรุป ผลการพัฒนาครูร้อยละ
100 สามารถประพฤติปฏิบัติตน
ตามระเบียบวินัย จรรยาบรรณ
วิชาชีพครูสามารถลดความเสี่ยง
ได้ จึง 
ไม่จ าเป็นต้องควบคุมต่อไป  

              

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

แบบติดตาม ปค. 5 



โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคค)ี 
รายงานผลการติดตามการประเมนิผลการควบคุมภายใน 

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 
         

ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกจิ
ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอ่ืนๆทีส่ าคญัของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

(1) 

ความเสีย่ง 
 
 
 
 

(2) 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 
 

(3) 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

(4) 

ความเสีย่ง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 
 

(5) 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

(6) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
 
 

(7) 

วิธีการติดตาม 
และสรุปผล 

การประเมิน/ข้อคิดเห็น 
 
 

(8) 
งานบริหารงบประมาณ 
กิจกรรมการบริหารงาน
การเงินและพัสด ุ
วัตถุประสงค ์
เพื่อพัฒนาระบบงานการเงิน 
พัสดุให้มีความคล่องตัว  
โปร่งใส 

ครูมี

ประสบการณ์

น้อย ท าให้ขาด

ความรู้  ความ

เข้าใจในการ

ปฏิบัติงานด้าน

ระบบการเงิน 

บัญชีและ พัสด ุ 

  1.ส่งครผูู้รับผิดชอบเข้า

รับการอบรมเพื่อพัฒนา

ในงานท่ีรับผิดชอบ 

2. 2.แต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีนิเทศ 

ติดตามผลการ

ด าเนินงาน 
 

จากการประเมินผล
การควบคุม พบว่า 
กิจกรรมการควบคุม
ที่ปฏิบัติอยู่จริง
สามารถลดความ
เสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง  
แต่ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว ้

งานการเงินพัสดุยังไม่
เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด เป็นไปตามเป้า
ที่ก าหนด เนื่องจาก 

1.ครูมีประสบการณ์

น้อย ท าให้ขาดความรู้  

ความเข้าใจในงานท่ี

รับผิดชอบในบางเรื่อง 
2. มีการเปลีย่นแปลงครู
ผู้รับผิดชอบบ่อย  

1.จัดท าแผนและ
ปฏิทินการนิเทศ 
ภายในที่เน้นการมี
ส่วนร่วม 
2.พัฒนาทีมงาน โดย
ใช้เทคนิคการมีส่วน
ร่วมแบบกัลยาณมิตร 
3.ใช้รูปแบบการนิเทศที่
หลากหลายทั้งการ
นิเทศภายใน และนิเทศ
ภายนอก 
4. อบรมและพัฒนา
บุคลากรด้านการเงิน
และพัสดุอย่างต่อเนื่อง 

นางรุ่งรัตน์ ชูมณ ี
พฤศจิกายน 63 
 
นางรุ่งรัตน์  ชูมณ ี
พฤศจิกายน 63 
นางรุ่งรัตน์  ชูมณ ี
ธันวาคม 63 – 
กันยายน 64 
นางรุ่งรัตน์  ชูมณ ี
พฤษภาคม 64 – 
กันยายน 64 

จากการตรวจสอบติดตาม
เอกสารและสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 
พบว่า 
1.มีจัดท าแผนและปฏิทินการ
นิเทศ ภายในท่ีเน้นการมีส่วน
ร่วม 
2.มีพัฒนาทีมงาน โดยใช้เทคนิค
การมีส่วนร่วมแบบกัลยาณมิตร 
3.มีการใช้รูปแบบการนิเทศท่ี
หลากหลาย 
 4.มี,อบรมและพัฒนาบุคลากร
ด้านการเงินและพัสดุอย่าง
ต่อเนื่อง 
สรุปผลการด าเนินกิจ
กรรมการบริหารงานการเงินและ
พัสดุ ยังมีความเสี่ยง จึง
จ าเป็นต้องควบคุมต่อไป 

 
 

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

แบบติดตาม ปค. 5 



                        


