
 

 

 

การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

ปีการศึกษา 2563 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
 

 

 



แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง 
(ปีงบประมาณ 2561-2564) 

 
ที่มาหลักการและเหตุผล 

การทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นปัญหาที่มีมานานและยิ่งมีกระบวนการที่มีความซับซ้อนมากขึ้นถือเป็น
ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในองค์การภาครัฐและเอกชน ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น ส่งผลให้เกิดวิกฤตศรัทธาต่อ
สังคมไทย ปัจจุบันมีการตรวจสอบและเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบ ท าให้ประชาชนให้ความสนใจการท างาน 
ของภาครัฐมากยิ่งขึ้น 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นวาระแห่งชาติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 
ธันวาคม 2549 โดยใช้ชื่อว่า “วาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ” ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐน าแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551-2555 ไปใช้เป็นกรอบทิศ
ทางการประสานความร่วมมือในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่ การ
ปฏิบัติโดยก าหนดเพ่ิมเติมไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการซึ่งจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการและการบูรณาการป้องกันและปราบปรามแก้ไขปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่น ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล 

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561-2564 นโยบายการบริหาร
จัดการที่ดีมุ่งเน้นเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และพัฒนา
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ น าไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นเครื่องมือชี้น าการพัฒนาหน่วยงานจากทุก
ภาคส่วน ให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือกันอย่างจริงจังในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมี
วัตถุประสงค์หลัก 4 ประการ คือ 

1) สังคมไทยมีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม 
2) เครือข่ายจากทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
3) ระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย และถ่วงดุลอานาจอย่างมีประสิทธิภาพ 
4) สังคมรู้เท่าทัน ร่วมคิดป้องกันการทุจริต โดยจะมีการด าเนินการตามยุทธศาสตร์4 ประการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ปลูกจิตสานึก ค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรม และสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในส่วนราชการ  ส านักงาน
คณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ส านักงาน ป.ป.ช.) และส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) ก าหนดให้ส่วนราชการ จัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 โดยมีแนวทางในการด าเนินงาน 
คือ หากส่วนราชการได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีและมีการก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด ไว้แล้ว 



และเห็นว่าสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติฯ ได้ก็ให้น าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด ดังกล่าว มาบรรจุ
ไว้ในแผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 หากไม่
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติฯ ก็ก าหนดขึ้นมาใหม่และน าไปบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 3 ปีด้วย โดยก าหนด
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด ให้เป็นไปตามพันธกิจ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน ดังนั้น 
เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง จึงได้จัดท าแผนป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 3 ปี(พ.ศ. 2561 – 2563) ขึ้น เพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของสถานศึกษา และให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน ใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการการป้องกันและ
ปราบปราม การทุจริตประจ าปีต่อไป 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตสานึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต มี

คุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต และปฏิบัติงาน 
2. เพ่ือป้องกันและเฝ้าระวังมิให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบใน

การปฏิบัติราชการข้ึนภายในหน่วยงานโดยประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเครือข่ายภาคประชาชนในการ 
ติดตามตรวจสอบแจ้งข้อมูลเบาะแสการประพฤติมิชอบ 

3. เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย มีระบบการท างาน
และการตรวจสอบที่เข้มแข็งในการป้องกันการทุจริต 

4. เสริมสร้างศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

ข้อมูลประกอบการจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง ได้จัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนดเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การติดตามผลความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง 

 
แนวทางการตรวจติดตามผลความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามการ 

ทุจริตภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ด าเนินการดังนี้ 
ติดตามผลความก้าวหน้างาน/โครงการ และงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2564 โดยก าหนดกิจกรรม

และแผนผัง (Gantt Chart) การติดตามผลความกา้วหน้าในห้วงระยะเวลาการในการด าเนินโครงการตาม 
แผนปฏิบัติการฯ ดังนี้ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา (เดือน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 จัดประชุมเจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบและการจัดท า
แผนปฏิบัติการฯประจ าปี
2563 ทบทวน/วิเคราะห์
ความเสี่ยงต่างๆ 

            

2 จัดท าแผนปฏิบัติการฯ 
ประจ าปี2563 เสนอ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้อ านวยการโรงเรียนให้
ความเห็นชอบ และจัดส่ง
แผนปฏิบัติการฯให้
ผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 1 

  
 
 

          

3 ส ารวจความคิดเห็นของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

            

4 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติ
การฯ 

            

5 เสนอสรุปผลการด าเนินงาน
ต่อผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 เพ่ือ 
ขอความเห็นชอบ 

            

6 จัดท าเอกสารรายงาน
สรุปผลการด าเนินการ
รายงานส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 1 รับทราบต่อไป 

            

 



 

 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ของสถานศึกษา 

 

 

ประจ าปี2564 

 

 

 

 

โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
 
 



ความน า 

หลักการและเหตุผล 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ก าหนดประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค า

รับรองการปฏิบัติราชการของโรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับ 
ความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยพิจารณาจากผลส าเร็จของการ 
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา และการจัดการข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละ
เว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของครู บุคลากรทางการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 25654 และข้อกล่าวหาครู 
บุคลากรทางการศึกษา ที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม ไม่มีจริยธรรม 
ไมค่ านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และไม่มีธรรมาภิบาล ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ
ทีเ่กี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การตรวจสอบและน าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการ
สอบสวนข้อเท็จจริง การแจ้งตักเตือน ด าเนินคดี หรืออ่ืนๆ ตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่ก าหนดไว้ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง ประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. 2564 นั้น โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง ได้ท าการ ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา และผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยก าหนดให้สถานศึกษาต้องจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานของตน เพ่ือสนับสนุนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการ 

                              ทุจรติสถานศึกษา 

วิสัยทัศน ์
โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง  มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล ให้มรทักษะในศตวรรษที่ 21 ผู้เรียนใฝ่ดี มี

คุณธรรม น าวิชาการ สร้างงานอาชีพ ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

พันธกิจ 
พันธกิจที่ 1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากล 
พันธกิจที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และมีวินัยมีความ

รับผิดชอบต่อตัวเองและสังคม 
พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนทางด้านศิลปะ กีฬาและทักษะอาชีพ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
พันธกิจที่ 4 พัฒนาผู้เรียนให้ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
พันธกิจที่ 5 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ 



พันธกิจที่ 6 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

พันธกิจที่ 7 สร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือระหว่างครู ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรต่างๆ ใน
การจัดการศึกษา 

 

วัตถุประสงค ์
1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละคนและจบหลักสูตรการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานโดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นที่เชื่อถือของสังคม 
2. โรงเรียนมีบรรยากาศเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
3. บุคคลากรในโรงเรียนใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทันและสร้างสรรค์ 
4. ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 
 

ยุทธศาสตร์และมาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
วัตถุประสงค ์

มุ่งส่งเสริมเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้แก่สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมี
ทัศนคติวิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบสถานศึกษา รวมทั้ง
การรณรงค์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎและระเบียบ ที่จะเป็นกลไกในการ
แก้ไขปัญหาการพัฒนา ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ปฏิบัติงานและด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   1.2 ประยุกต์การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 
   1.3 จัดให้มีหลักสูตรการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ครู บุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียน 
2. ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
    2.1 ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมีการฝึกอบรมเพ่ือให้
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
    2.2 ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรม 
    2.3 ควบคุม ก ากับ ดูแลการปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของครู บุคลากรทางการศึกษานักเรียน ให้
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 



3. ก าหนดให้มีหลักสูตรทางการศึกษาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
   3.1 จัดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝึกอบรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
   3.2 ก าหนดให้หลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เป็นหลักสูตรบังคับที่ ใช้ฝึกอบรม
ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ทุกระดับ 
   3.3 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา 
4. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 
   4.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
   4.2 รณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตน
ตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
   4.3 ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
   4.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
วัตถุประสงค ์

มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตสถานศึกษา ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาในการ 
ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติ มิชอบในสถานศึกษา เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน 
คณะกรรมการสถานศึกษาให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการ 
แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
1. บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่วนเพ่ือสร้างความตระหนักและปลูกจิตส านึกการ 
เป็นพลเมืองด ี
    1.1ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่วน 
    1.2 ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชนให้มีความเข้มแข็งและเป็นอิสระในการท า
หน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ 
    1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ต เพ่ือท าการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยมีเว็บบอร์ดเพ่ือติดต่อสื่อสารระหว่างกัน 
    1.4 เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา 
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
   2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามีความตื่นตัวต่อสภาพ
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา 
    2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลายรวมทั้งสร้าง
หลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น 
    2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 



    2.4 ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน 
    2.5 ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพ่ือป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษา 
   3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยเน้นการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วน 
    3.2 พัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการด าเนินการตามกลยุทธ์จุดเน้น เพ่ือพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
วัตถุประสงค ์

มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสมชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับหน่วยงานทุกภาคส่วน 
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พร้อมทั้งสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในการ 
บริหารงานบุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม 
    1.1 ให้สถานศึกษาที่มีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้างของหน่วยงาน อัตราก าลัง 
การบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและความรับผิดชอบ 
    1.2 สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจระหว่างหน่วยงานสถานศึกษาด้วยกันเอง 
    1.3 ให้สถานศึกษา ควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อ านาจในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
2 . สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 
    2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 
    2.2 ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา 
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 
    3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
    3.2 พัฒนาปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
4. ส่งเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านการจัดระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง 
   4.1 ส่งเสริมให้มีการจัดท ารายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา 
   4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
สถานศึกษา 
วัตถุประสงค ์

มุ่งพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็น 
ระบบอย่างต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน 
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 
   1.1 ก าหนดให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ในสถานศึกษา เพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญ 
   1.2 ก าหนดให้มีหลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา 
2. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
   2.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาร่วมกันสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
   2.2 ก าหนดให้มีหน่วยงานหลัก เพ่ือรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษครู บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน 
3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
   3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน หลักสูตรการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
   3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และแนวทาง
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ต่าง ๆ 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างองค์ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา 
   4.1 จัดให้มีกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาแก่ ครู 
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
   4.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 
2. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตส านึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย 

และมีความซื่อสัตย์สุจริต 
3. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้เรื่ องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน

สถานศึกษามากยิ่งข้ึน 
4. โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ 



5. โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทจุริตในสถานศึกษา 

6. ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในสถานศึกษาได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป 
บทสรุป 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา
ปฏิบัติงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังไว้
ท าให้การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่มีความรับผิดชอบ ท าให้ผู้ปกครองชุม
ขน คณะกรรมการสถานศึกษา มีความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม การปฏิบัติหน้าที่โดยการ
ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล สามารถแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ลดน้อยลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

ดังนั้น ในการด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ต้องบูรณาการและอาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้เป็นระบบ โดยหากมีการบูรณาการความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและต่อเนื่องแล้ว ก็จะส่งผลต่อการบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังไว้ ส่วนราชการและ
สถานศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้เรื่อง
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น มีจิตส านึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงานตาม
ระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแนวทางปฏิบัติ รวมถึงส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับจังหวัดและระดับประเทศให้ยั่งยืนได้อีก
ด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

รายงาน 

การบริหารความเสี่ยงและการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ประจ าปี 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 



โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง 
รายงานผลการประเมินผลองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด ณ  วันที่  ๓๐   กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

    ๑.๑  ปรัชญาและรูปแบบการท างานของผู้บริหาร 

            -  มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร รวมทั้ง
การติดตามผล การตรวจสอบและการประเมินผล ทั้งจากการตรวจสอบภายใน
และการตรวจสอบภายนอก 
            -   มีทัศนคติที่เหมาะสมต่อการรายงานทางการเงิน งบประมาณและ          
การด าเนินงาน 
            -  มีทัศนคติและการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อการกระจายอ านาจ 
            -  มีทัศนคติที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงจากการวิเคราะห์
ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องอย่างรอบคอบ และการพิจารณาวิธีการลดหรือป้องกัน
ความเสี่ยง 
           - มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
    ๑.๒  ความซ่ือสัตย์และจริยธรรม 
           -  มีข้อก าหนดด้านจริยธรรมและบทลงโทษเป็นลายลักษณ์อักษร 
และเวียนให้บุคลากรทุกคนลงนามรับทราบเป็นครั้งคราว 
           -  บุคลากรทราบและเข้าใจลักษณะของพฤติกรรมที่ยอมรับและไม่
ยอมรับและบทลงโทษตามข้อก าหนดด้านจริยธรรมและแนวทางการปฏิบัติที่
ถูกต้อง 
           -  ฝ่ายบริหารส่งเสรมิและสนับสนุนวัฒนธรรมขององค์กรที่มุ่งเน้น
ความส าคัญของความซื่อสัตย์และจริยธรรม 
          -  ฝ่ายบริหารมีการด าเนินการตามควรแก่กรณี เมื่อไม่มีการปฏิบัติตาม
นโยบาย วิธีปฏิบัติ หรือระเบียบปฏิบัติ 
          -   ฝ่ายบริหารก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานที่เป็นไปได้และไม่สร้าง
ความกดดันให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย  
          -   ฝ่ายบริหารก าหนดสิ่งจูงใจที่ยุติธรรมและจ าเป็น เพ่ือให้มั่นใจว่า
บุคลากรจะมีความซื่อสัตย์และถือปฏิบัติตามจริยธรรม 
         -    ฝ่ายบริหารด าเนินการโดยเร่งด่วนเมื่อมีสัญญาณแจ้งว่าอาจมี
ปัญหาเรื่องความซื่อสัตย์และจริยธรรมของพนักงานเกิดข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการ
ควบคุมเ พ่ือให้ เกิดทัศนคติที่ดี ในการ
ควบคุม  โดยให้ความส าคัญกับความ
ซื่อสัตย์  จริยธรรม  และความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน  มีการบริหารจัดการที่
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล  มีการ
ก าหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติที่
ถูกต้องและที่ไม่ถูกต้อง  รวมทั้งปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่าง   บุคลากรเข้าใจขอบเขต
อ า น า จ ห น้ า ที่   ร ว ม ทั้ ง มี ค ว า ม รู้
ความสามารถและทักษะในงานที่ได้รับ
มอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ปค.๔ 



    ๑.๓  โครงสร้างองค์กร 
          -  มีการจัดโครงสร้างและสายงาน การบังคับบัญชาที่ชัดเจนและ
เหมาะสมกับขนาดและลักษณะการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจ 
          -  มีการประเมินผลโครงสร้างเป็นครั้งคราวและปรับเปลี่ยนที่จ าเป็นให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง 
          -  มีการแสดงแผนภูมิการจัดองค์กรที่ถูกต้องและทันสมัยให้บุคลากร
ทุกคนทราบ 
      ๑.๔  การมอบอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
           -  มีการมอบหมายอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคคลที่
เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีการแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบ 

           -  ผู้บริหารมีวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการติดตามผลการด าเนินงาน
ที่มอบหมาย 

         โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนองมีการ
จัดโครงสร้างและสายงาน การบังคับ
บัญชาที่ชัดเจน กลุ่มบริหารทั้ง ๔ กลุ่มงาน
มีการมอบหมายงานให้บุคลากรอย่าง
เหมาะสม ถูกต้อง และแจ้งให้ทราบทุกคน 
แต่ยัง พบว่า ยังขาดการติดตามตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติ งานของบุคลากรอย่าง
สม่ าเสมอ  จึงควรมีการปรับปรุงแก้ไข
เพ่ือให้มีการควบคุมภายในที่ เ พียงพอ   
โดยมีการให้ผู้ที่ได้รับมอบหมาย รายงาน
ผลการด าเนินงานเป็นระยะๆ 

         สภาพแวดล้อมการควบคุมของ
โรงเรียนมัธยมวัดดาวนองในภาพรวม
เหมาะสมและมีส่วนท าให้การควบคุม
ภายในมีประสิทธิผล 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
       มีการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการด าเนินงาน/กิจกรรมต่างๆ
อย่างชัดเจน  สอดคล้อง  และเชื่อมโยงกันในการที่จะท างานให้ส าเร็จ  มีการ
ระบุความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้             
มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม 

มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม เ สี่ ย ง โ ด ย น า
กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ ใช้กัน
อย่างแพร่หลายมาใช้  และมีการจัดการ
กับความเสี่ยงต่างๆที่ผ่านขั้นตอนการ
ประเมินความเสี่ ย งอย่ า ง เป็น ระบบ  
รวมทั้งได้มีการก าหนดแนวทางป้องกัน
ความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจากปัจจัยเสี่ยง 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
     มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ท าให้มั่นใจได้ว่า  เมื่อน าไปปฏิบัติแล้วจะเกิด
ผลส าเร็จตามที่ได้ก าหนดไว้  กิจกรรมควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นถึงความ
เสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน  ท าให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้ส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ 

         ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่มี
ความเหมาะสม เพียงพอ  และสอดคล้อง
กับกระบวนการบริหารความเสี่ยง  โดยให้
เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานตามปกติ  
และได้มีการก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติ 

4.  สารสนเทศและการสื่อสาร 
       มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงาน  เหมาะสมต่อ
ความต้องการของผู้ใช้  และมีการสื่อสารไปยังบุคลากรทุกระดับ  ในรูปแบบที่
ช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถน าไปใช้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  และบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร         
มีความเหมาะสม  มีระบบสารสนเทศ        
ที่สามารถใช้ได้ครอบคลุมทั้งโรงเรียน/
หน่วยงาน มีช่องทางการสื่อสารที่ชัดเจน  
สะดวกต่อการใช้งานและทันต่อเวลาโดย
ผ่านระบบเครือข่าย  รวมทั้งได้จัดสื่อ
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆเผยแพร่
ให้แก่ทั้งภายในและภายนอก 
 



5. การติดตามประเมินผล 
       มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  โดยก าหนดวิธีติดตามการด าเนินงานตามระบบการ
ควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและให้เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานตามปกติ              
หากพบข้อบกพร่องได้มีการด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที 

ระบบการติดตามประเมินผลมี
ความเหมาะสมและด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่ อง   มีการประเมินตนเองและ         
การประเมินจากหน่วยงานภายนอก              
มีการจัดท ารายงานการประเมินผลพร้อม
ให้ข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารระดับสูง             
เ พ่ื อทบทวนผลการด า เนิ น งานและ            
มีการปรับปรุงแก้ไข 

 

ผลการประเมินโดยรวม 

             กลุ่มบริหารทั้ง ๔ กลุ่มงานมีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง ๔ องค์ประกอบ                  
สรุปโดยภาพรวม พบว่า เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด มีระบบ
การควบคุมที่เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  จุดอ่อนที่พบมีเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับการมอบอ านาจหน้าที่
และความรับผิดชอบ    จึงสรุปได้ว่า ระบบควบคุมภายใน ที่วางไว้มีความเพียงพอเหมาะสมและยอมรับได้ 

 

 

                                                                          ชื่อผู้รายงาน................................................... 
                                                                                       (นางสาวฐาปณ ี พวงงาม) 

      ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง 
                    วันที่ ๒๙ กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๓ 

 



แบบติดตาม  ปอ.๓ 
โรงเรียนมัธยวัดดาวคนอง 

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินการงานสิ้นสุด  ณ  วันที่ ๓๐   กันยายน  ๒๕๖๓  

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ

หรือภารกิจอื่นๆที่
ส าคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุม

ภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วิธีการติดตามและ
สรุปผล 

การประเมิน/
ข้อคิดเห็น 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
การนิเทศและติดตาม 
ประเมินการจัดการเรียน
การสอน 
วัตถุประสงค์ 
 1. พัฒนาระบบนิเทศ
ภายในให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
 2. ครูและบุคลากรมี
ขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 
 3. ครูผู้สอนจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนอย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

การนิเทศและ
ติดตาม 
ประเมินการ
จัดการเรียน 
การสอน 

1. จัดกลุ่มสร้าง
ความตระหนักแก่
ครูผู้สอนทุกคน 
 2. ประชุม
คณะกรรมการ 
นิเทศจัดท าแผน
นิเทศ และ 
ด าเนินการการ
นิเทศอย่าง 
สม่ าเสมอ 

จากควบคุมที่มีอยู่ 
สามารถลดความ
เสี่ยงได้ในระดับ
หนึ่ง แต่ยังไม่ 
เพียงพอ เนื่องจาก 
ครูผู้สอนจัดการ
เรียนการสอนไม่
เป็นไปตามแผนที่ 
ก าหนด และ
คณะกรรมการ 
นิเทศไม่ด าเนินการ
นิเทศอย่างจริงจัง 

1. ครูผู้สอนยังไม่ 
ตระหนักถึง
ความส าคัญของ 
การนิเทศ 
 2. ครูผู้สอนจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนไม่เป็นไปตาม
แผนที่ก าหนด 
3.คณะกรรมการนิเทศ
บางส่วนยังไม่
ด าเนินการ 
นิเทศอย่าจริงจัง 

1. จัดกลุ่มสร้าง
ความตระหนักแก่
ครูผู้สอนทุกคน 
 2. ประชุ
คณะกรรมการ
นิเทศ 
จัดท าแผนนิเทศ 
และก ากับการ 
นิเทศอย่าง
สม่ าเสมอ 

กลุ่ม
บริหารงาน 
วิชาการ 

1. ใช้รูปแบบการนิเทศ
ที่หลากหลาย เช่น 
รูปแบบการนิเทศแบบ
เพ่ือนช่วยเพื่อน และ
รูปแบบการนิเทศโดย
ผู้บริหาร การนิเทศ
แบบ e-cliep 
การนิเทศแบบ Coach 
2.มีการพัฒนาทีมงาน
โดยใช้เทคนิคการมี
ส่วนร่วมแบบ
กัลยาณมิตรทุกกลุ่ม
สาระ 



ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ

หรือภารกิจอื่นๆที่
ส าคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุม

ภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วิธีการติดตามและ
สรุปผล 

การประเมิน/
ข้อคิดเห็น 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
การพัฒนาหลักสูตร 
วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้สอดคล้อง
กับบริบทของพ้ืนที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษา 

1. จัดอบรมเชิง 
ปฏิบัติการสร้าง
องค์ความรู้ 
ความเข้าใจ 
แนวทางพัฒนา 
กลุ่มสาระ 
 2. ประชุม 
วางแผนร่วมกับ
พัฒนาหลักสูตร 
สถานศึกษา 
 3. นิเทศติดตาม 
การพัฒนา
หลักสูตร 
สถานศึกษาทุก
กลุ่มสาระฯและ
การน าหลักสูตร
ไปใช้ 
 

จากการควบคุมที่มี
อยู่สามารถลด
ความเสี่ยงได้ใน 
ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
บรรลุเป้าหมาย 
ต้องนิเทศอย่าง 
ต่อเนื่อง 

1. บุคลากรได้น า
หลักสูตรไปใช้ 
แต่ยังขาดความเข้าใจ
อย่างถ่องแท้ในด้าน
การวัดผลประเมินผล 
ในระดับห้องเรียน 
 2. บุคลากรยังต้อง
พัฒนาเทคนิคการ
จัดการเรียนการสอน 
เรื่องการบูรณาการ
ข้ามกลุ่มสาระและการ
ผลิตชิ้นงานในรูปแบบ 
โครงงานที่หลากหลาย 

1. จัดอบรมเชิง 
ปฏิบัติการเรื่อง
การ 
วัดผล-ประเมินผล
และการสอนแบบ
โครงงาน 
 2. จัดโครงการ
ศึกษาดูงาน
โรงเรียนต้นแบบ 
3. จัดโครงการผลิต
สื่อและเทคโนโลยี
ในการเรียนการ
สอน 

งานหลักสูตร 
กลุ่มงาน
บริหาร 
วิชาการ 

จัดอบรมเชิง 
ปฏิบัติการสร้างองค์
ความรู้ความเข้าใจการ
จัดท าหลักสูตรเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 



ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ

หรือภารกิจอื่นๆที่
ส าคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุม

ภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วิธีการติดตามและ
สรุปผล 

การประเมิน/
ข้อคิดเห็น 

กลุ่มงานบริหารงาน
วิชาการ 
การแลกคาบสอน 
วัตถุประสงค์ 
1. นักเรียนมีเวลาเรียน
ครบตามหลักสูตร 
2. ครูผู้สอนจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การขอ
เปลี่ยน/ 
แลกคาบสอน
ของครูที่เข้า
ร่วมอบรม/
สัมมนา 
หรือลากิจ
ไม่ได้ปฏิบัติ
จริง 
2. การขอ
เปลี่ยน/แลก
คาบสอนของ
ครูมีความ
ซ้ าซ้อนกัน 

1. ครูที่ได้รับ
มอบหมายให้ 
เข้าร่วมการ
ประชุม อบรม/ 
สัมมนาหรือลากิจ 
ให้ท า 
บันทึกขอเปลี่ยน/
แลกคาบ 
สอนให้เรียบร้อย 
2. ผู้บริหาร
ตรวจสอบการ 
เข้าสอนของครูให้
เป็นไปตามการขอ
เปลี่ยน/แลกคาบ
สอนของครู 

จากการควบคุมที่มี
อยู่สามารถลด
ความเสี่ยงได้ใน
ระดับหนึ่ง แต่ยัง 
ไม่เพียงพอ 
เนื่องจากการ
แลกเปลี่ยนคาบ
สอนต้องติดต่อครู
ในระดับชั้น
เดียวกันที่มีคาบ
ว่างและห้องเรียนที่
ใช้ว่างจากการสอน 
ซ่ึงการหาคาบว่าง
ค่อนข้างล าบาก 
หากเป็นรายวิชา 
ที่ต้องใช้
ห้องปฏิบัติการ 
 

1. ครูที่รับแลกคาบ
สอนมีคาบสอนตรงกับ
คาบเดิมที่ตนมีอยู่ 
2. ครูที่รับแลกคาบ
สอนไม่เข้าสอนตามท่ี
ท าบันทึกไว้ 
3. การแลกคาบสอน
ในรายวิชาเพ่ิมเติมที่
นักเรียนเลือกมาจาก 
หลายห้องไม่สามารถ
แลกคาบสอนได้ 
4. การแลกคาบสอนที่
เป็นวิชาเฉพาะที่
ครูผู้สอนคนเดียว เช่น 
ภาษาญี่ปุ่น ภาษา
เกาหลี ยังไม่สามารถ
แลกคาบสอนได้ 

ประชุมสร้างความ 
ตระหนักแก่
ครูผู้สอนทุกคน 
มอบหมายให้ 
หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้เป็น
ผู้ตรวจสอบ 
ความถูกต้องของ
การท าบันทึกแลก
คาบสอนใน 
เบื้องต้นก่อนส่งมา
ที่ฝ่ายบริหาร
วิชาการกรณีที่แลก
คาบสอนไม่ได้ให้มี
การจัดสอนแทน
โดยมีใบงานหรือ
แบบฝึกหัดมอบไว้ 
 

กลุ่ม
บริหารงาน 
วิชาการ 

1. ครูผู้สอนต้องจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้เป็นผู้ตรวจ
สอบความถูกต้องของ
การท าบันทึกแลกคาบ
สอน 



ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ

หรือภารกิจอื่นๆที่
ส าคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุม

ภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วิธีการติดตามและ
สรุปผล 

การประเมิน/
ข้อคิดเห็น 

กลุ่มงานบริหารงาน
วิชาการ 
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนของ
นักเรียน 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาของ 
นักเรียน 

การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน
ของ 
นักเรียน 

1. การท า MOU 
เรื่องนโยบาย
ปลอด 0 
 2. การตรวจสอบ
เอกสาประเมินผล
การเรียน 
 3. กาตรวจสอบ 
แผนการวัดผล
ประเมินผล 
 4. กาลงทะเบียน
เรียนซ้ า 

จากควบคุมที่มีอยู่ 
สามารถลดความ
เสี่ยงได้ในระดับ
หนึ่ง แต่ยังไม่ 
เพียงพอ เนื่องจาก
สามารถด าเนินการ
ได้ และบรรลุผล 
ตามเป้าหมาย ร้อย
ละ 90 

1. บุคลากรได้น า
หลักสูตรไปใช้แต่ยัง
ขาดความเข้าใจอย่าง
ถ่องแท้ในด้านการ
วัดผลประเมินผลใน
ระดับห้องเรียน 
 2. บุคลากรยังต้อง
พัฒนาเทคนิคการ
จัดการเรียนการสอน 
เรื่องการบูรณาการ
ข้ามกลุ่มสาระและ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จัดอบรมเชิง 
ปฏิบัติการเรื่อง
การ 
วัดผลประเมินผล
และการสอนแบบ
โครงงาน 
 2. จัดโครงการ
ศึกษาดูงาน
โรงเรียนต้นแบบ 
3. จัดโครงการผลิต
สื่อและเทคโนโลยี 

งานวัดผลและ 
ประเมินผล 
กลุ่มงาน
บริหาร 
วิชาการ 

1. การจัดกิจกรรม  
การเรียนรู้ให้สอดคล้อง 
ตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัด ที่ก าหนด  
2. ส่งเสริมให้ครูแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ปรับเปลี่ยนการสอน 
3.การจัดท า MOU                           



ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ

หรือภารกิจอื่นๆที่
ส าคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุม

ภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วิธีการติดตามและ
สรุปผล 

การประเมิน/
ข้อคิดเห็น 

    การผลิตชิ้นงานใน
รูปแบบโครงงานที่
หลากหลาย 

ในการเรียนการ
สอน 

   จึงควรที่จะควบคุม
การพัฒนา
กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของสถานศึกษา 
ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบติดตาม  ปอ.๓ 
โรงเรียนมัธยวัดดาวคนอง 

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน 
 ส าหรับระยะเวลาการด าเนินการงานสิ้นสุด  ณ  วันที่ ๓๐   กันยายน  ๒๕๖๒๓ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุม
ภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุม

ภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมิน/

ข้อคิดเห็น 

การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
    เพ่ือให้การประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
เป็นไปอย่างต่อเนื่องและ
บรรลุเป้าหมายในระดับดี
ทุกมาตรฐาน 
 

ผู้รับผิดชอบ
ด้านงาน
ประกัน
คุณภาพ
ภายใน
สถานศึกษา 
ยังขาดความรู้ 
ความช านาญ
ในเกณฑ์การ
ประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา 

มีการจัดอบรมให้
ความรู้ 

 

มีการจัดกิจกรรม
ให้ความรู้ แต่ยัง
ไม่ต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบงานด้าน
การประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ยัง
ขาดความรู้ความ
ช านาญในเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา 

ระบุแผนการ
พัฒนาบุคลากรให้
มีความรู้ความ
ช านาญด้าน
เกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาให้
ชัดเจนเพื่อ
ถ่ายทอดลงสู่
ผู้ปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจน 

- ผู้บริหาร
สถานศึกษา 
- ฝ่ายพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา 

 

จากการตรวจสอบ
เอกสารพบว่า 
๑. จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
2. ก าหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
3. ให้ความรู้เกี่ยวกับ
ระบบงานประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
จึงควรที่จะควบคุม
ระบบการประกัน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ต่อไป 



แบบติดตาม  ปอ.๓ 
โรงเรียนมัธยวัดดาวคนอง 

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินการงานสิ้นสุด  ณ  วันที่ ๓๐   กันยายน  ๒๕๖๓ 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐ 

หรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ท่ี
ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมิน/

ข้อคิดเห็น 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
การบริหารพัสดุและ
สินทรัพย์ 
๑. เพ่ือให้มีการวางแผน
เกี่ยวกับการจัดหา การ
จัดซื้อ จัดจ้างให้เป็นไปตาม
ความเหมาะสมและเป็นไป
ตามระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการ 
๒. เพ่ือให้การใช้ ดูแล และ
บ ารุงรักษาพัสดุของทาง
ราชการอย่างคุ้มค่าเป็นไป
ตามระเบียบของทาง
ราชการอย่างมี
ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์
สูงสุด๓. เพ่ือให้การ
จ าหน่ายพัสดุเป็นไปตาม

๑. เจ้าหน้าที่มี
งานในความ
รับผิดชอบ 
หลายอย่าง 
๒. การ
ด าเนินการไม่
ต่อเนื่อง  
๓. การก ากับ
ติดตามไม่
ต่อเนื่อง 

๑. ตรวจสอบและ
รายงานการจัดท า
พัสดุครุภัณฑ์
ประจ าปี 
๒. จัดกิจกรรม
เสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกับการ
จ าหน่ายพัสดุ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 
ให้กับเจ้าหน้าที่ 
๓. ก ากับติดตาม
อย่างต่อเนื่อง 
๔.รายงานผลการ
ด าเนินงานเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ    

ได้ติดตามผลการด าเนินงาน                                    
โดยดูจากผลการด าเนินงานได้มี
การ 
๑. ประชุม/อบรม
เจ้าหน้าที่ 
    ที่เก่ียวข้องทุก
ฝ่าย 
๒. ตรวจสอบและ
รายงานการจัดท า
พัสดุครุภัณฑ์
ประจ าปี 
๓. จัดให้มี
ผู้รับผิดชอบดูแล
ทรัพย์สิน
โดยเฉพาะ ตาม
ความเหมาะสม 
๔.จัดกิจกรรม
เสริมสร้างความรู้

การด าเนินการเกี่ยวกับ
การใช้ ดูแล และ
บ ารุงรักษาพัสดุ พบว่า
งานพัสดุล่าช้าเพราะ 
1.เจ้าหน้าที่มีงานในค
วารับผิดชอบหลาย
อย่าง 
๒. การด าเนินการไม่
ต่อเนื่อง  
๓.การก ากบัติดตามไม่
ต่อเนื่อง 

๑.ประชุม/อบรม
เจ้าหน้าที่ท่ี
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
๒. ตรวจสอบและ
รายงานการจัดท า
พัสดุครุภัณฑ์
ประจ าปี 
๓.จัดกิจกรรม
เสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกับการ
จ าหน่ายพัสดุ การ
เบิกจ่าย
งบประมาณให้กับ
เจ้าหน้าที่ 
๔.ก ากับติดตาม
อย่างต่อเนื่อง 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

จากการตรวจเอกสาร
พบว่า  
๑. มีการอบรมให้
ความรู้แก่ครูและ
บุคลากรในโรงเรียนใน
ขั้นตอนการท าเอกสาร
เบิกจ่ายด้านพัสดุและ
การเงิน 
๒. มีการติดตาม
ประเมินผลด้านพัสดุ
และการเงินจาก
หน่วยงานของสพม.๑ 
๓. ส่งเสริมให้ครูและ
เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ
เข้าอบรมพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องจาก
หน่วยงานต้นสังกัดอยู่
เสมอ 



ระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ 
๔. เพ่ือให้การเบิกจ่าย
งบประมาณเป็นไปตาม
ระเบียบของทางราชการ 

เกี่ยวกับการ
จ าหน่ายพัสดุ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณให้กับ
เจ้าหน้าที่ 
๕.ก ากับติดตาม
อย่างต่อเนื่อง 
๖.รายงานผลการ
ด าเนินงานเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ 
สามารถลดความ
เสี่ยงได้             
ในระดับหนึ่ง ควร
ต้องติดตามต่อไป
เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพที่ดี 
 
 

๕.รายงานผลการ
ด าเนินงานเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ           

๒. ครูและบุคลากรใน
โรงเรียนยังขาดความรู้
ความเข้าใจในการ
จัดท าเอกสารในการ
เบิกจ่ายต่างๆ ได้ไม่ดี
เท่าท่ีควร  
จึงควรที่จะควบคุมการ
บริหารพัสดุและ
สินทรัพย์ใน
สถานศึกษา ต่อไป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบติดตาม  ปอ.๓ 
โรงเรียนมัธยวัดดาวคนอง 

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินการงานสิ้นสุด  ณ  วันที่ ๓๐   กันยายน  ๒๕๖๓ 

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุม
ภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุม

ภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมิน/

ข้อคิดเห็น 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
๑.เพ่ือช่วยเหลือและพัฒนา
นักเรียนให้อยู่ในระบบ
การศึกษาภาคบังคับได้
อย่างเหมาะสม 
๒.เพ่ือประสานความร่วมมือ
ในการแก้ปัญหาระหว่างครู
กับผู้ปกครอง 
๓.เพ่ือติดตามดูแลให้
นักเรียนมีระเบียบวินัยอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 

 

๑. บุคลากรที่
รับผิดชอบมี
ภาระงานมาก
ส่งผลให้การ
ด าเนินการ
ขาดความ
ต่อเนื่อง 
๒. 
สภาพแวดล้อม
ของครอบครัว
บางส่วนมี
อิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของ
นักเรียน 

๑. จัดให้ครู
ประจ าชั้นทุกชั้น
ได้เยี่ยมบ้าน
นักเรียนทุกคน 
๒. นิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ผลการ
ด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

ได้ติดตามผลการ
ด าเนินงานโดย
ทางโรงเรียนจัด 
๑. ประชุม
ผู้ปกครอง
นักเรียนเพื่อให้
ความรู้ในเรื่อง
ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
๒. จัดให้ครู
ประจ าชั้นทุกชั้น
ได้เยี่ยมบ้าน
นักเรียนทุกคน 
๓. นิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ผลการ
ด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องผลการ

๑. บุคลากรที่
รับผิดชอบมีภาระงาน
มากส่งผลให้การ
ด าเนินการขาดความ
ต่อเนื่อง 
๒.นักเรียนส่วนมากมี
ฐานะยากจนทาง
โรงเรียนไม่สามารถ
จัดหาทุนให้นักเรียนได้
ครบทุกคน 
๓.สภาพแวดล้อมของ
ครอบครัวบางส่วนมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรม
ของนักเรียน 

๑. ประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน
เพ่ือให้ความรู้ใน
เรื่องระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
๒. จัดให้ครูประจ า
ชั้นทุกชั้นได้เยี่ยม
บ้านนักเรียนทุกคน 
๓. นิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ผลการ
ด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

จากการตรวจสอบ
เอกสารพบว่า 
๑. โรงเรียนมีการ
ติดตามดูแลนักเรียน
เป็นรายบุคคลโดยผ่าน
ครูที่ปรึกษาเป็นคน
ก ากับดูแล 
๒. มีการติดตามเยี่ยม
บ้านนักเรียนทั้งหมด 
๑๐๐% เพ่ือจะได้
ช่วยเหลือนักเรียนใน
แต่ละด้านอย่างถูกต้อง
และรวดรวดเร็ว 
๓. มีการประชุม
ผู้ปกครอง เพ่ือติดตาม
ช่วยเหลือและพัฒนา



ด าเนินการเป็นที่
น่าพอใจระดับ
หนึ่ง แต่ควร
ติดตามผลการ
ด าเนินการต่อไป
เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

นักเรียนทั้งในโรงเรียน
และท่ีบ้านของนักเรียน 
แต่เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดพบว่า 
๑. ครูที่ปรึกษาและ
บุคลากรที่รับผิดชอบมี
ภาระงานมากท าให้
การดูแลติดตาม
นักเรียนขาดความ
ต่อเนื่อง 
๒. ผู้ปกครองนักเรียน
บางคนยังขาดความ
ร่วมมือให้กับทาง
โรงเรียน 
๓. สภาพแวดล้อมของ
ครอบครัวนักเรียน
บางส่วนยัง 
อยู่ในเกณฑ์ที่เสี่ยงและ
ยากต่อการ
ควบคุมดูแล จึงควรที่
จะควบคุมระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ในสถานศึกษา ต่อไป 

 
 
 

 



แบบติดตาม  ปอ.๓ 
โรงเรียนมัธยวัดดาวคนอง 

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินการงานสิ้นสุด  ณ  วันที่ ๓๐   กันยายน  ๒๕๖๓ 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐ 

หรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ท่ี
ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมิน/

ข้อคิดเห็น 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
งานอาคารสถานที่ 
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้สภาพแวดล้อม
ของโรงเรียนมีความสะอาด 
ปลอดภัย ร่มรื่น  ได้
มาตรฐานตามท่ีก าหนด 
 ๒. รณรงค์การประหยัด
พลังงานไฟฟ้า, น้ าประปา  

๑. พ้ืนที่ยังมี
ความสะอาด
ไม่ทั่วถึง 
๒. ค่าไฟฟ้า
และน้ าประปา
ที่เพ่ิมขึ้น  
 
 

๑. ปรับปรุง
อาคารสถานที่ให้
มีความปลอดภัย 
สะอาดได้
มาตรฐาน 
๒. ควบคุมการ
ประหยัด 
เปิด – ปิด ให้เป็น
เวลา 

๑. มีการติดตาม
ตรวจสอบ 
๒. ส่งเสริมให้
นักเรียนมีบทบาท
และปลูกจิตส านึก
ให้นักเรียนรัก
โรงเรียน            
ให้นักเรียนเป็น
ส่วนหนึ่งในการ
ดูแลสถานที่ของ
โรงเรียน 
๓.จัดให้มีการ
พัฒนาปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง 
๔. มีการติดตาม
ตรวจสอบ 
๕. ส่งเสริม 
รณรงค์ให้

๑. พ้ืนที่ยังมีความ
สะอาดไม่ทั่วถึง 
๒. มีบางพ้ืนที่ที่ยังดูแล
ไม่ทั่วถึง 
๓. มีบางพ้ืนที่เป็นจุด
เสี่ยงจุดล่อแหลมที่
ยังคงต้องเฝ้าระวังอยู่ 

๑. ปรับปรุงอาคาร
สถานที่ให้มีความ
ปลอดภัย สะอาดได้
มาตรฐาน 
๒. รณรงค์ครู 
บุคลากร นักเรียน
ช่วยกัน ประหยัด
พลังงาน ไฟฟ้า 
และน้ าประปา 
๓. จัดสถานที่ท่ีเป็น
จุดเสี่ยงให้โปร่งโล่ง 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

จากการตรวจสอบ
เอกสาร พบว่า  
1. โรงเรียนได้มีการ
ซ่อมแซม ปรับปรุง 
สภาพแวดล้อมของ
โรงเรียนให้มีความ
สะอาด ปลอดภัย ร่ม
รื่น ได้มาตรฐานที่
ก าหนด 
แต่เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียด พบว่า  
นักเรียนบางส่วนขาด
จิตส านึกและความ
รับผิดชอบในการดูแล
รักษาสภาพแวดล้อม
ของโรงเรียน  
และส่วนของการ
ประหยัดพลังงานมีการ



ชื่อผู้รายงาน................................................... 
(นางสาวฐาปณี  พวงงาม) 

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง 
วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ 

นักเรียนช่วยกัน
ประหยัดพลังงาน 
มีจิตสาธารณะ
ช่วยกันท าความ
สะอาดบริเวณ
โรงเรียน 
๖. สอดคล้องดูแล
จุดพื้นที่ท่ีมิดชิด 
เช่น ท่อน้ าใต้ดิน
ว่าแตกรั่วหรือไม่ 
 
 

รณรงค์ให้มีการ
ประหยัดพลังงานที่
มากขึ้น  ครู นักเรียน
และบุคคลากรใน
โรงเรียน เข้าร่วม
โครงการ ท าให้ค่า
ไฟฟ้า และค่า
น้ าประปาลดลงได้มาก
กว่าเดิม 
จึงควรที่จะควบคุมงาน
อาคารสถานที่ใน
สถานศึกษา ต่อไป 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


