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ก จกรรม/กระบวนงานท  ่
เก ดความเส ่ยงและเก ดคิวามข ดแย้ง 

โอกาสและผลกระทบ มาตรการจ ดการความเส ่ยง ผลการด าเน นการตามแผน ผู้ร บผ ดชอบ 
โอกาส ผล 

กระทบ 
ระดับ 
ความ 
เส่ียง 

ด าเนินการ 
แล้ว 

ด าเนินการแล ้ว และ
เฝ ้าระวังอย่าง 

ต่อเน่ือง 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

๑. กระบวนการท างาน 
ในกลุ่มอ านวยการของ โรงเรียน ทั้ง
การบริหาร จัดการด้านสถานที่ 
นโยบาย งบประมาณ และหลักสูตร
การท างาน ที่เอื้อประโยชน์ต่อตนเอง 
และพวกพ้อง 

น้อย น้อย น้อย 1. มีการแต่งตั้งค าส่ังการท างานของ 
โรงเรียน 
๒. ก าหนดข้ันตอนการท างานการ ปฏิบัติงานที่
ชัดเจน 
๓. จัดท าแบบฟอร์มตรวจสอบ เอกสารหลักฐาน
ประกอบการท างาน อย่างชัดเจน 
๔. มีการรายงานผล/สรุปผลการ 
ท างานเพ่ือน าเสนอผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ/รับทราบ
อย่างชัดเจน 

 
 

 

 
 
 

 

   งานกลุ่ม 
อ านวยการ 

โรงเรียน 

๒. การพัฒนางานด้าน หลักสูตร
ท้องถ่ิน หลักสูตรสถานศึกษา 
การวางแผนงานด้าน ว ิชาการ 

น้อย น้อย น้อย ๑. จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา และ หลักสูตร
ท้องถ่ินที่สอดคล้องกับการ จัดการเรียนการ
สอน 
๒. จัดท าปฏิทินการท างานด้าน 
ว ิชาการเพ ื่อให้การทำงานสอดคล้อง กันทั้งระบบ 

 

 
 

 

   งานกลุ่ม 
ว ิชาการ 
โรงเรียน 



 
ก จกรรม/กระบวนงานท  ่
เก ดความเส ่ยงและเก ดคิวามข ดแย้ง 

โอกาสและผลกระทบ มาตรการจ ดการความเส ่ยง ผลการด าเน นการตามแผน ผู้ร บผ ดชอบ 
โอกาส ผล 

กระทบ 
ระดับ 
ความ 
เส่ียง 

ด าเนินการ 
แล้ว 

ด าเนินการแล ้ว และ
เฝ ้าระวังอย่าง 

ต่อเน่ือง 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

๓. งานนิเทศการเรียน 
การสอน ส่งเสริมการ วิจัยและ
นวัตกรรมการ เรียนรู้ ส่งเสริมให้มี
แหล่ง เรียนรู้ 

น้อย น้อย น้อย ๑. คู่มือการนิเทศการเรียนการสอน 
เพ่ือ ให้เกิดความโปร่งใสในการ ประเม ิน 
๒. คู่ม ือการประเมินและการใช ้ส่ือ วิจัยและ
นวัตกรรมการเรียนรู้ 
๓. การแต่งตั้งค าส่ังการท างาน ส่งเสริมการ
เรียนรู้แหล่งเร ียนรู้อื่น 
ตามระเบียบของกระทรวงศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

   งานกลุ่ม 
ว ิชาการ โรงเรียน 

๔. งานทะเบียนนักเรียน การ
จัดท าส ามะโน ผู้เรียน การรับ 
โอน ย้ายและจ าหน่าย 
นักเรียน 

น้อย ปาน 
กลาง 

ปาน 
กลาง 

๑. จัดท างานทะเบียนข้อมูลนักเรียน ให้เป็นปัจจุบัน 
๒. จัดท าแบบฟอร์มการรับ โอน ย้าย และจ าหน่าย
นักเรียน 

 
 
 

   งานกลุ่ม 
ว ิชาการ 
โรงเรียน 

๕. การจัดท าแผนปฏิบัติ 
การใช้จ่ายงบประมาณที่ ได้จัดสรร 
และการขอ อนุมัติการใช้จ่าย 

น้อย ปาน 
กลาง 

ปาน 
กลาง 

๑. จัดท าแผนปฏิบัติการใช้ 
งบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณ 
บุคคลภายนอก 
๒. การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่าย งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

 

 
 

 

   งานกลุ่ม 
งบประมาณ 

โรงเรียน 



 
ก จกรรม/กระบวนงานท  ่
เก ดความเส ่ยงและเก ดคิวามข ดแย้ง 

โอกาสและผลกระทบ มาตรการจ ดการความเส ่ยง ผลการด าเน นการตามแผน ผู้ร บผ ดชอบ 
โอกาส ผล 

กระทบ 
ระดับ 
ความ 
เส่ียง 

ด าเนินการ 
แล้ว 

ด าเนินการแล ้ว และ
เฝ ้าระวังอย่าง 

ต่อเน่ือง 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

๖. กระบวนการจัดซ้ือ 
จัดจ้าง 

ปาน 
กลาง 

ปาน 
กลาง 

ปาน 
กลาง 

๑. จัดท าคู่มือการจัดซ้ือ จัดจ้าง 
๒. สร้างความรู้ ความเข้าใจใน กระบวนการจัดซ้ือ จัด
จ้างให้กับ ผู้ปฏิบัติงาน 
๓. ด าเนินการตาม พรบ.การจัดซ้ือ จัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด 
๔. มีการควบคุม ก ากับติดตามการ ด าเนินงาน
ทุกข้ันตอน 

 
 
 
 
 
 
 

 

   งานกลุ่ม 
งบประมาณ 

โรงเรียน 

๗. งานระบบดูแล ช ่วยเหล ือ
นักเรียนและ งานปกครอง 
ส ่งเสร ิม ประชาธิปไตย วินัย 
นักเรียน และสภา 
นักเรียน 

น้อย ปาน 
กลาง 

ปาน 
กลาง 

๑. จ ัดท าค ู่มือ ข้ันตอน กรระบวน การดูแล
ช ่วยหล ือนักเรียน 
๒. ส ่งเสร ิมระบอบประชาธ ิปไตยและ งานสภา
นักเรียนเพื่อให้นักเรียนมี ภาวะผู้น า 

 
 
 
 
 

   งานกลุ่ม 
บริหารงาน ท่ัวไป

โรงเรียน 

๘. งานส ่งเสร ิม สนับสนุน 
ประชาส ัมพ ันธ ์การ ท างาน
ของโรงเรียน 
บุคคล และชุมชน 

น้อย น้อย น้อย ๑. มีแผนงานการประชาสัมพันธ์งาน โรงเรียนให้เป็น
ที่รู้จักแก่สาธารณะ 
๒. ส ่งเสริมการท างานก ับช ุมชน สังคม
ภายนอกอย่างต่อเน่ือง 

 

 
 
 
 

   งานกลุ่ม 
บริหารงาน ท่ัวไป

โรงเรียน 



 
ก จกรรม/กระบวนงานท  ่
เก ดความเส ่ยงและเก ดคิวามข ดแย้ง 

โอกาสและผลกระทบ มาตรการจ ดการความเส ่ยง ผลการด าเน นการตามแผน ผู้ร บผ ดชอบ 
โอกาส ผล 

กระทบ 
ระดับ 
ความ 
เส่ียง 

ด าเนินการ 
แล้ว 

ด าเนินการแล ้ว และ
เฝ ้าระวังอย่าง 

ต่อเน่ือง 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

๙. การจัดสรร 
อัตราก าลัง ข้าราชการ และบุคลากร
ทางการ ศึกษา 

น้อย ปาน 
กลาง 

ปาน 
กลาง 

๑. แต่งตั้งผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียร่วม 
เป็นคณะกรรมการ 
๒. ก าหนดข้ันตอนกระบวนการ ปฏิบัติงาน
อย่างชัดเจน 
๓. จัดท าแบบฟอร์มตรวจสอบ เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 
๔. ผู้บังคับบัญชาก ากับตรวจสอบ อย่างใกล้ชิดทุก
ข้ันตอน 

 
 
 
 
 
 
 
 

   งานกลุ่ม 
บริหารงาน 
บุคคล 

โรงเรียน 

๑๐. การด าเนินงาน เกี่ยวกับ 
ข้ัน อัตรา เงินเดือน การ
ย้าย ข้าราชการ 

น้อย ปาน 
กลาง 

ปาน 
กลาง 

๑. แต่งตั้งผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียร่วม เป็นคณะกรรมการ 
๒. ก าหนดข้ันตอนกระบวนการ ปฏิบัติงาน
อย่างชัดเจน 
๓. จัดท าแบบฟอร์มตรวจสอบ เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 
๔. ผู้บังคับบัญชาก ากับตรวจสอบ อย่างใกล้ชิดทุก
ข้ันตอน 

🗸 
 
 
 
 
 
 
 

   งานกลุ่ม 
บริหารงาน 
บุคคล 

โรงเรียน 

 


