
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 
 

แผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2565 
โรงเรียนเทพสถิตวิทยา ต าบลวะตะแบก อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 

เดือน ตุลาคม 2564 - เดือน มีนาคม 2565 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง

หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนนิการหรือภารกิจอื่น ๆ 

ที่ส าคัญของหน่วยงานรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

การจัดการเรียนการสอน 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้นักเรียนไม่มีผลการเรียน ๐,ร
,มส. และมผ. 

 
-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 

 
กลุ่มบริหารวิชาการ
มีการก ากับ ติดตาม
การด าเนินงานตาม
โครงการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา/
โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา 
 
 
 

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

 
๑. จัดประชุมวางแผนการ
จัดกิจกรรม 
๒. การด าเนินงานตาม
แผน 
๓. ก ากับติดตาม นิเทศ
และประเมินผล 
 

 
นางสาวดุจดาว  
พงศ์สุวรรณและ
คณะ 
 
 



ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนนิการหรือภารกิจอื่น ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

กลุ่มงานบริงานทั่วไป 

พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง
ที่ช ารุดทรุดโทรมจากวาตภัย 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่
เรียนรู้ 
๒. เพ่ือความสะอาดเรียบร้อยสวยงาม
ปลอดภัยตามบริบททางกายภาพของ
สถานศึกษา 
๓. เพ่ือพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่ง
ปลูกสร้างที่ช ารุดทรุดโทรมจากวาตภัย 

 

อาคาร ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ 

 มีความเสียหาย 

ที่เกิดขึ้นจาก 

วาตภัย 

 
๑. มีการแต่งตั้ง
คณะท างาน 
๒. มีการจัดท า
โครงการพัฒนาอาคาร
สถานที่และสิ่งปลูก
สร้างที่ช ารุดทรุดโทรม 
๓. มีการด าเนินงาน
โครงการพัฒนาอาคาร
สถานที่และสิ่งปลูก
สร้างที่ช ารุดทรุด 
โทรม 

๔. จัดท ารายงาน
โครงการพัฒนาอาคาร
สถานที่และสิ่งปลูก
สร้างที่ช ารุดทรุดโทรม 
 

 

กิจกรรมการควบคุม
ที่ก าหนดไว้ ยังไม่
บรรลุจุดประสงค์ที่
ก าหนดไว้ 

 

การด าเนิน 

งานยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย เนื่องจาก 

๑. วาตภัยเป็นภัยที่
เกิดข้ึนตามธรรมชาติ
ที่ไม่สามารถควบคุม
ได้ 

 

๑. ประชุมการจัด
แผนการด าเนินงานและ
ก าหนดวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน 

๒. ก าหนดปฏิทินการ
ติดตามงานที่ชัดเจน 

๓. จัดจ้างเพื่อปรับปรุง 
ซ่อมแซมอาคารที่ช ารุด 
ทรุดโทรม 

๔. ตรวจสอบความ
เรียบร้อยหลังการ
ซ่อมแซม 

๕. แต่งตัง้กรรมการ
ตรวจสอบ ดูแลอาคาร
และสิ่งปลูกสร้างอย่าง
สม่ าเสมอ 

 
นายพชร รอดไธสง 
และคณะ 
 



ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนนิการหรือภารกิจอื่น ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
การขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้ข้าราชการและบุคลากรทาง
ศึกษาที่มีคุณสมบัติครบสามารถยื่นขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
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
ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

 
กลุ่มบริหารงาน
บุคคล มีการนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานโครงการ
พัฒนางานบุคคล 

 

 

การด าเนิน 

งานยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย 

 
๑.ประชุมปฏิบัติการ
จัดท าแผนด าเนินการขอ
อัตราก าลัง 
๒.ส ารวจอัตราก าลังแต่
ละกลุ่มสารระ/กลุ่มงาน 
๓.ขออัตราก าลังทดแทนผู้
เกษียณอายุราชการ/
ลาออก/โอนย้าย 
๔.จัดท าแผนปฏิบัติการที่
ชัดเจนเกี่ยวกับ
อัตราก าลังและแนว
ทางการพัฒนาบุคลากร
ภายในสถานศึกษา โดยมี
คณะกรรมการ
ประเมินผลอย่าง
สม่ าเสมอ 

 
นางสาวสุภาพร  
พร้าเพียงและคณะ 
 
 
 
 



ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนนิการหรือภารกิจอื่น ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 

 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
การขอใช้เงินตามแผน 
วัตถุประสงค์ 
๑. การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรใน
กลุ่มงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 

 
การขอใช้เงินตาม
โครงการบางโครงการ
มีความจ าเป็นใช้
งบประมาณมากกว่า
ที่ตั้งไว้ตามโครงการ
ในแผนปฏิบัติการ 

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

 
มีโครงการ/กิจกรรม
ที่สามารถควบคุม
ตามท่ีก าหนดไว้
สามารถลดความ
เสี่ยงได้แต่ยังมีบาง
โครงการ/กิจกรรมที่
มีความจ าเป็นใช้
งบประมาณมากกว่า
ที่ตั้งไว้ 

 
บางโครงการ/
กิจกรรมมีความ
จ าเป็นใช้
งบประมาณมากกว่า
ที่ตั้งไว้ 

 
-ตั้งงบส ารองจ่าย 
-จัดท าเอกสารเป็น
ปัจจุบันตรวจสอบได้ 
-มีการตรวจสอบการใช้
เงินตามแผนปฏิบัติการ 
โปร่งใส ถูกต้อง 
ตรวจสอบได้ 

 
นายวันชัย  พุแค  
และคณะ 
  

 
 

 
 
 
 
 


