
O37 การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
รายงานการติดตามการประเมินผลตามแผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2565 

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา ต าบลวะตะแบก อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
เดือน ตุลาคม 2564 - เดือน มีนาคม 2565 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจ

อ่ืน ๆ ท่ีส าคัญของ
หน่วยงานรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุม
ภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยัง

มีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

 
วิธีการติดตามและสรุปผล
การประเมิน/ข้อคิดเห็น 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

การจัดการเรียนการสอน 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้นักเรียนไม่มีผล
การเรียน ๐,ร,มส. และ
มผ. 

 
-นักเรียนมีผลการ
เรียน ๐,ร,มส และมผ. 
-นักเรียนชั้น ม.๓, ม.
๖ ไม่จบการศึกษา 

 
๑. ประชุมแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัด
กิจกรรมตลาดนัด ๐,ร
,มส และมผ. 
๒. ก ากับ ติดตามการ
จัดกิจกรรม 
๓. ประเมินผล สรุป
การจัดกิจกรรม 

 
กลุ่มบริหาร
วิชาการมีการ
ก ากับ ติดตาม
การด าเนินงาน
ตามโครงการ
นิเทศภายใน
สถานศึกษา/
โครงการประกัน
คุณภาพ 

 
กิจกรรมการ
ควบคุมท่ี
ก าหนดไว้  
ยังไม่บรรลุ
จุดประสงค์ที่
ก าหนดไว้ 

 
๑. จัดประชุมวาง
แผนการจัดกิจกรรม 
๒. การด าเนินงาน
ตามแผน 
๓. ก ากับติดตาม 
นิเทศและประเมินผล 
 

 
นางสาวดุจ
ดาว  
พงศ์สุวรรณ
และคณะ 
 

 

๑. ประชุมแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตาม 
ประเมินผล 
๒.ด าเนินการปฏิบัติงาน 
ติดตามประเมินผล 
๓. สรุปผลการติดตาม
ประเมินการควบคุมภายใน
ของกลุ่มบริหารวิชาการอย่าง
ต่อเนื่องให้เป็นไปตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดของ  



ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจ

อ่ืน ๆ ท่ีส าคัญของ
หน่วยงานรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 

 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุม
ภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยัง

มีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

 
วิธีการติดตามและสรุปผล
การประเมิน/ข้อคิดเห็น 

   การศึกษาใน
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   กลุ่มบริหารวิชาการ  
    สรุปผลการด าเนิน งาน
พบว่า ไม่มีความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจ

อ่ืน ๆ ท่ีส าคัญของ
หน่วยงานรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 

 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุม
ภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยัง

มีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

 
วิธีการติดตามและสรุปผล
การประเมิน/ข้อคิดเห็น 

กลุ่มงานบริงานทั่วไป 

พัฒนาอาคารสถานที่และ
สิ่งปลูกสร้างที่ช ารุดทรุด
โทรมจากวาตภัย 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคม
และกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่
เรียนรู้ 
๒. เพ่ือความสะอาด
เรียบร้อยสวยงาม
ปลอดภัยตามบริบททาง
กายภาพของสถานศึกษา 
๓. เพ่ือพัฒนาอาคาร
สถานที่และสิ่งปลูกสร้างที่ 

 

อาคาร ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ 

 มีความเสียหายที่
เกิดข้ึนจาก 

วาตภัย 

 
๑. มีการแต่งตั้ง
คณะท างาน 
๒. มีการจัดท า
โครงการพัฒนา
อาคารสถานที่และสิ่ง
ปลูกสร้างที่ช ารุดทรุด
โทรม 
๓. มีการด าเนินงาน
โครงการพัฒนา
อาคารสถานที่และสิ่ง
ปลูกสร้างที่ช ารุดทรุด 
โทรม 

๔. จัดท ารายงาน
โครงการพัฒนา 

 

กิจกรรมการ
ควบคุมท่ีก าหนด
ไว้ ยังไม่บรรลุ
จุดประสงค์ที่
ก าหนดไว้ 

 

การด าเนิน 

งานยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์
และเป้าหมาย 
เนื่องจาก 

๑. วาตภัยเป็น
ภัยที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติที่ไม่
สามารถควบคุม
ได้ 

 

๑. ประชุมการจัด
แผนการด าเนินงาน
และก าหนดวิธีปฏิบัติ
ที่ชัดเจน 

๒. ก าหนดปฏิทินการ
ติดตามงานที่ชัดเจน 

๓. จัดจ้างเพื่อ
ปรับปรุง ซ่อมแซม
อาคารที่ช ารุด ทรุด
โทรม 

๔. ตรวจสอบความ
เรียบร้อยหลังการ
ซ่อมแซม 

 

นายพชร  
รอดไธสง 
และคณะ 

 

 

จากการติดตาม
เอกสารรายงานและสอบถาม
พบว่า  
๑. มีการประชุมปฏิบัติการจัด
แผนและก าหนดวิธีปฏิบัติที่
ชัดเจน 

๒. มีการแต่งตั้งและ
มอบหมายให้บุคลากรทุกคน
ด าเนินงานตามปฏิทินที่
ชัดเจน 

๓. สรุปผลการด าเนินงาน
บรรลุวัตถุประสงค์จาก
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ผลการด าเนินงานของ 



ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจ

อ่ืน ๆ ท่ีส าคัญของ
หน่วยงานรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 

 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุม
ภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยัง

มีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

 
วิธีการติดตามและสรุปผล
การประเมิน/ข้อคิดเห็น 

ช ารุดทรุดโทรมจากวาต
ภัย 

 อาคารสถานที่และสิ่ง
ปลูกสร้างที่ช ารุดทรุด
โทรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ๕. แต่งตั้งกรรมการ
ตรวจสอบ ดูแล
อาคารและสิ่งปลูก
สร้างอย่างสม่ าเสมอ 

 โรงเรียนพบว่า ผู้ปกครอง
นักเรียน ชุมชน มีความพึง
พอใจระดับดี เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้สามารถ
ควบคุมได้  
 
 
 
 
 
 
 



ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจ

อ่ืน ๆ ท่ีส าคัญของ
หน่วยงานรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 

 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุม
ภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยัง

มีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

 
วิธีการติดตามและสรุปผล
การประเมิน/ข้อคิดเห็น 

กลุ่มงานบริหารงาน
บุคคล 
การขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้ข้าราชการและ
บุคลากรทางศึกษาที่มี
คุณสมบัติครบสามารถยื่น
ขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ตามก าหนด 
 
 
 

 
 

ร้อยละของการขอ
พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ 

 
๑.มีการแต่งตั้ง
คณะท างาน 
๒.จัดท าแผนการขอ
พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
๓.ด าเนินการตามแผน
ที่วางไว้ 
๔.มีการนิเทศ ก ากับ
ติดตามประเมินผล
การด าเนินงาน 

 
กลุ่มบริหารงาน
บุคคล มีการ
นิเทศ ก ากับ 
ติดตาม และ
ประเมินผลการ
ด าเนินงาน
โครงการพัฒนา
งานบุคคล 

 

การด าเนิน 

งานยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์
และเป้าหมาย 

 
- ข้าราชการครูและ
บุคลากรเข้าใจ
หลักเกณฑ์และวิธีการ
ขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
- ด าเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ
เบื้องต้นของครูและ
บุคลากรในการขอ
พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
- แจ้งข้าราชการครู
และบุคลากรที่มี
คุณสมบัติในการยื่น 

 
นางสาว
สุภาพร  พร้า
เพียงและ
คณะ 
 
 
 
 

 
- ข้าราชการครูและบุคลากร
เข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการ
ขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
- ด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติเบื้องต้นของครูและ
บุคลากรในการขอ
พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
- แจ้งข้าราชการครูและ
บุคลากรที่มีคุณสมบัติในการ
ยื่นขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 



ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจ

อ่ืน ๆ ท่ีส าคัญของ
หน่วยงานรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 

 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุม
ภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยัง

มีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

 
วิธีการติดตามและสรุปผล
การประเมิน/ข้อคิดเห็น 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจ

อ่ืน ๆ ท่ีส าคัญของ
หน่วยงานรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 

 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุม
ภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยัง

มีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

 
วิธีการติดตามและสรุปผล
การประเมิน/ข้อคิดเห็น 

กลุ่มงานบริหาร
งบประมาณ 
การขอใช้เงินตามแผน 
วัตถุประสงค์ 
๑. การปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรในกลุ่มงาน
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้อง โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 
 

การขอใช้เงินตาม
โครงการบางโครงการ
มีความจ าเป็นใช้
งบประมาณมากกว่า
ที่ตั้งไว้ตามโครงการ
ในแผนปฏิบัติการ 

1. คู่มือปฏิบัติงานของ
กลุ่มบริหาร
งบประมาณ  
2. ก าหนดบทบาท
หน้าที่ของบุคลากรให้
ครอบคลุมและชัดเจน  
3. ด าเนินการตาม
แผนที่ก าหนดไว้  
4.ประเมินและก ากับ
ติดตาม 

มีโครงการ/
กิจกรรมที่
สามารถควบคุม
ตามท่ีก าหนดไว้
สามารถลดความ
เสี่ยงได้แต่ยังมี
บางโครงการ/
กิจกรรมที่มีความ
จ าเป็นใช้
งบประมาณ
มากกว่าที่ตั้งไว้ 

บางโครงการ/
กิจกรรมมีความ
จ าเป็นใช้
งบประมาณ
มากกว่าที่ตั้งไว้ 

-ตั้งงบส ารองจ่าย 
-จัดท าเอกสารเป็น
ปัจจุบันตรวจสอบได้ 
-มีการตรวจสอบการ
ใช้เงินตามแผนปฏิบัติ
การ โปร่งใส ถูกต้อง 
ตรวจสอบได้ 

นายวันชัย  
พุแคและคณะ 

จากการติดตาม
เอกสารรายงานและสอบถาม
พบว่า  
1. ประชุมปฏิบัติการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2 จัดท าคู่มือ
ปฏิบัติงานของกลุ่มบริหาร
งบประมาณ  
3. มีการแต่งตั้งคณะท างาน 
 4. ก าหนดบทบาทหน้าที่ของ
บุคลากรให้ 
ครอบคลุมและชัดเจน  
5. มีการตรวจสอบการใช้เงิน
ตามแผนปฏิบัติการ  โปร่งใส 
ถูกต้องตรวจสอบได้ 



ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจ

อ่ืน ๆ ท่ีส าคัญของ
หน่วยงานรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 

 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุม
ภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยัง

มีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

 
วิธีการติดตามและสรุปผล
การประเมิน/ข้อคิดเห็น 

       6 .ประเมินและติดตาม
สรุปผลการด าเนินงานบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์สามารถลด
ความเสี่ยงลงในระดับที่
ยอมรับได้ 
 

                       



 


