
รายงานการดำเนินการเพือ่จัดการความเสี่ยงการทุจริต 

โรงเรียนบ้านทับก่ี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

ภารกิจงาน สถานการณ์เสี่ยงต่อการทุจริต แนวทางป้องกันและแก้ไข 
1. การจัดโครงการกิจกรรมต่างๆ - มีการคัดเลือกพ้ืน/บุคคลที่มีความสนิทสนม

คุ้นเคยส่วนตัว 
- งบประมาณ 
- สื่อวัสดุ 

- หนังสือแจ้งความประสงค์ประกาศ/สมคัรคัดเลือกโดยมี
เกณฑ์/คณะกรรมการ 

2.การใช้เวลาในการนิเทศ ใช้เวลาราชการทำประโยชน์/กิจกรรมส่วนตัว - เขียนรายงานไปราชการตามความเป็นจริง 
- ปลูกจิตสำนึก/จรรยาบรรณ 

3. การพิจารณาส่งเสริมโรงเรียน/บุคคลในการรับรางวัลต่าง พิจารณาบุคคล/โรงเรียนที่มีความสนิทสนม
คุ้นเคยกัน 

- มีเกณฑ์/แต่งต้ังคณะกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียหรือสนิท
สนม 

4. การใช้รถยนต์ราชการ รถราชการไปใชส้่วนตัว/ใช้รถไปนอกเส้นทาง - ประชุมชี้แจงการใชร้ถราชการ,แนวทาง 
- บันทึกเข็มไมล์ การเดินทาง เริ่มต้น – กลับถึงทุกครั้ง 
 

5. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม (เครื่องมือ อุปกรณ)์ เครื่องตัดหญ้า,บันได นำไปใช้โดยไม่ได้รับ
อนุญาตภารกิจส่วนตัว 

ทำทะเบียน/นำเบิกไปใช้,มีผู้ดูแลตรวจเช็ค 

6. การให้การบริการ ไม่อยู่ปฏิบัติหน้าท่ี เต็มตามวัน-เวลาราชการ/ละ
ทิ้งหน้าท่ี 

- ขออนุญาตออกนอกสถานที่ 
- มีผู้ปฏิบัติหน้าท่ีแทนในช่วงเวลาน้ัน 

7.การเลื่อนข้ันเงินเดือน การพิจารณาให้ได้รับเหรียญเครื่องราชฯไม่เป็น
ธรรม 

พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนถูกต้องตามระเบียบกกหมาย
ของทางราชการเป็นธรรมและเหมาะสมโดยให้คำนึงถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติราชการทุก
กลุ่มอันดับให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.หรือ 
ก.ค.ศ.กำหนด 

 

 



 

 

 

ภารกิจงาน สถานการณ์เสี่ยงต่อการทุจริต แนวทางป้องกันและแก้ไข 
8. งานจัดโครงการอบรมต่างๆ การจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ประเมินผลหลังสิ้นสุดการอบรม 
9.งานอาหารกลางวันและสุขาภิบาลน้ำด่ืม การใช้จ่ายเงินอาหารกลางวันการจัดซื้อจัดจ้าง

สุขาภิบาลน้ำด่ืม 
ออกตรวจติดตามและนิเทศ 

10. งานคัดเลือกทุนการศึกษา การพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษา แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณา 
11การดำเนินการตามโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  
พ.ศ.2565 

ไม่ปฏิบัติตามแผนงานโครงการ/ไม่ดำเนินการ
ตามแผน 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการโครงตามแผนปฏิบัติการประจำปี
การศึกษา พ.ศ.2565 
2. มีการควบคุม กำกับ ติดตาม โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
การศึกษา  พ.ศ.2565 

12. งานพัสดุ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ให้ปฏบิัติตาม
หลักเกณฑ์และแนวทาง การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีพิเศษอย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เข้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
จัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและเสนอให้หัวหน้าส่วน
ราชการรับทราบทุกครั้ง 
3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏบิัติตาม พ.ร.บ. 
การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเครง่ครัด 

 

 

 

 



 
คำสั่งโรงเรียนบ้านทับก่ี 

ท่ี  116  /๒๕64 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2564 

----------------------------------------- 
  เพื่อให้การดำเนินงานการประเมินผลการควบคุมภายในของโรงเรียนบ้านทับกี่ ประจำปี ๒๕๖4 
เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด อาศัยอำนาจตามข้อ ๕ และ ข้อ ๘ ของหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ .ศ.๒๕๖๑          
จึงแต่งต้ังคณะกรรมการทำหน้าท่ีเกี่ยวกับการประเมินผลการควบคุมภายใน ดังนี้ 

  1. คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ประกอบด้วย     
     1.1  นายศฤงคาร   หล้ากันหา      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับกี่      ประธานกรรมการ 

              1.2  นางสมลักษณ์   วิบูลย์คำ    หัวหน้างานวิชาการ        กรรมการ                  
              1.3  นางอัญชลี     แก้วย้อย      หัวหน้างานงบประมาณ               กรรมการ 
              ๑.๔  นายสักรินทร์ แปงใจ             หัวหน้างานบริหารท่ัวไป          กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ อำนวยการในการประเมินผลและกำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ให้
เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561   

          2. คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย  
   2.1  นายศฤงคาร   หล้ากันหา    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับกี่         ประธานกรรมการ            
   2.2  นางสมลักษณ์   วิบูลย์คำ   ครูฝ่ายงานวิชาการ                       กรรมการ  

     2.3  นางอัญชลี  แก้วย้อย      ครูฝ่ายงานงบประมาณ                   กรรมการ 
     2.4  นายพิเชษฐ์   วิบูลย์คำ        ครูฝ่ายงานบุคคล                          กรรมการ 
                        ๒.๕  นายสักรินทร์   แปงใต       ครูฝ่ายงานบริหารท่ัวไป                   กรรมการ 
     2.๖  นายมนัญชัย   กันเจิม   ครูผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายใน        กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ รวบรวมกลั่นกรองและสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวม ประสานงาน
จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน (แบบ ปค. 1 แบบประเมิน 5 องค์ประกอบ ปค.4 ปค.
5 และแบบติดตาม ปค.5) 

                   3. คณะกรรมการจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในหน่วยงานย่อยประกอบด้วย 
       3.1 นายศฤงคาร  หล้ากันหา   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับกี่       ประธานกรรมการ                            



                        3.2 นางสมลักษณ์  วิบูลย์คำ     ครูผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายในฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 
                        ๓.๓ นางสาวมยุรี เหมสุทธิ      ครูผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายในฝ่ายวิชากา   กรรมการ 
                        ๓.๔ นางอัญชลี  แก้วย้อย     ครูผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายในฝ่ายงบประมาณ     กรรมการ 

   3.๕ นางสาวณัฐฐาภรณ์ กุลแจ่ม  ครูผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายในฝ่ายงบประมาณ      กรรมการ 
   ๓.๖ นายพิเชษฐ์  วิบูลย์คำ  ครูผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายในฝ่ายบุคคล          กรรมการ 
   ๓.๗ นายสักรินทร์  แปงใจ  ครูผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายในฝ่ายบริหารท่ัวไป กรรมการ  
   ๓.๘ นางสาวมุจลินทร์  ศรีจริยา   ครูผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายในฝ่ายบริหารท่ัวไป     กรรมการ 
   ๓.๙ นายนิธวัฒน์  คำทะเนตร     ครูผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายในฝ่ายบริหารท่ัวไป     กรรมการ 
   ๓.๑๐ นายณภัทร มีชำนาญ   ครูผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายในฝ่ายบริหารท่ัวไป      กรรมการ 
   ๓.๑๑ นางสาวภัทรนิชา  แก้วเสน  ครูผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายในฝ่ายบริหารท่ัวไป 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ รวบรวมกล่ันกรองและสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของแต่ละงาน ประสานงาน
จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย (แบบ CSA ปค.5 และแบบติดตาม ปค.5) 
   

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั ้ง  ปฏิบัติหน้าที่ที ่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำเร็จตามวัตถุประสงค์       
และทันตามกำหนดเวลา 
 
          ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                   ส่ัง  ณ  วันท่ี     ๑    เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 

 
 
 
            (นายศฤงคาร  หล้ากันหา) 
          ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ 

 

 


