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ค ำน ำ 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3 ได้จัดท ำแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
(Business Continuity Plan : BCP) ขึ้น เพ่ือให้สำมำรถน ำไปใช้ในกำรตอบสนองและปฏิบัติงำนในสภำวะ
วิกฤตหรือเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ซึ่งส่งผลให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3 ไม่ 
สำมำรถปฏิบัติงำนส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำซึ่งเป็นภำรกิจหลักที่มีควำมส ำคัญได้อย่ำงต่อเนื่อง         
เป็นระบบและมีประสิทธิภำพ ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ.๒๕6๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือด ำเนินกำร
จัดกำรบริหำรควำมเสี่ยงภำยในและสำมำรถบริหำรจัดกำรองค์กรให้สำมำรถปฏิบัติงำนในภำรกิจหลักหรือ  
งำนบริกำรที่ส ำคัญได้อย่ำงต่อเนื่อง แม้ต้องประสบสถำนกำรณ์วิกฤต ซึ่งส่งผลต่อระบบกำรบริหำรงำนและกำร
ให้บริกำร อันจะเกิดขึ้นต่อควำมเชื่อมั่นในอนำคตของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต ๓ 
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ 

หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์
กับบุคลำกรในกำรจัดกำรบริหำรควำมเสี่ยงและพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3 

 
 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3 
     มิถุนำยน 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สำรบัญ 
 

        หน้ำ 

ค ำน ำ 

บทที่ ๑ กำรบริหำรควำมเสี่ยง                1   
บทที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง        4 

บทที่ ๓ แนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง       5 

บทที่ ๔ ผลกำรวิเครำะห์แผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง     12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3 
 

 

บทที่ ๑ 
บทน ำ 

 
๑. หลักกำรและเหตุผล 

นโยบำยรัฐบำลปัจจุบัน ผลักดันให้กำรป้องกันและปรำบปรำมทุจริตเป็นวำระแห่งชำติ ได้ก ำหนด
นโยบำยให้ด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-
๒๕๖๔) รวมทั้งสนับสนุนกำรใช้เครื่องมือกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส่กำรด ำเนินงำนภำครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพ่ือป้องกันปัญหำจำกกำรทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นใน
ระบบรำชกำรยุคปัจจุบันส่วนใหญ่ ซึ่งเกิดจำกผลประโยชน์ขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์
ส่วนรวม ในกำรด ำรงต ำแหน่งของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ข้ำรำชกำร หรือที่เรียกกันว่ำ "ผลประโยชน์ทับซ้อน" จึงถือ
ได้ว่ำปัญหำกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นกำรทุจริต คอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพรำะเป็นกำรแสวงหำ
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลโดยกำรละเมิดต่อกฎหมำยหรือจริยธรรมด้วยกำรใช้อ ำนำจในต ำแหน่งหน้ำที่กำรงำน 
ไปแทรกแซงกำรใช้ดุลพินิจ ในกำรตัดสินใจของเจ้ำหน้ำที่รัฐ จนท ำให้เจ้ำหน้ำที่รัฐเกิดกำรละทิ้งคุณธรรม 
จริยธรรมในกำรปฏิบัติหน้ำที่สำธำรณะขำดควำมเป็นอิสระเกิดควำมโลภในผลประโยชน์ส่วนตนท ำให้ขำด
ควำมเป็นกลำงและควำมเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สำธำรณะของส่วนรวมและท ำให้ประโยชน์
หลักของหน่วยงำน องค์กร สถำบันและสังคม หรือชุมชน ต้องสูญเสียไปไม่ว่ำจะเป็นผลประโยชน์ทำงกำรเงิน
และทรัพยำกรต่ำงๆ คุณภำพกำรให้บริกำรควำมเป็นธรรมในสังคม รวมถึงสูญเสียคุณค่ำอ่ืนๆ ของกำรเป็น
เจ้ำหน้ำที่รัฐ/ข้ำรำชกำรอีกด้วย 

ในด้ำนบริหำรจัดกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3 ได้ให้ควำมส ำคัญ
ในประเด็นที่อำจเป็นควำมเสี่ยงหรือเป็นช่องทำงที่อำจจะก่อให้เกิดกำรทุจริต กำรรับสินบนหรือก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ทับช้อน แผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง (Business Continuity Plan : BCP) จึงเป็นเครื่องมือทำง
กลยุทธ์ที่ส ำคัญตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ที่จะช่วยให้กำรบริหำรงำนและกำรตัดสินใจด้ำนต่ำงๆ เช่น 
กำรวำงแผน กำรก ำหนดกลยุทธ์ กำรติดตำมควบคุม และวัดผลกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนกำรใช้ทรัพยำกรต่ำงๆ 
อย่ำงเหมำะสม มีประสิทธิภำพมำกขึ้น และลดกำรสูญเสียและโอกำสที่ท ำให้เกดิควำมเสียหำยแก่องค์กร 
 

๒. วัตถุประสงค์ของกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
๑) เพ่ือให้ผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำน เข้ำใจหลักกำรและกระบวนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของ

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต ๓ 
๒) เพ่ือให้มีกำรปฏิบัติตำมกระบวนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง 
3) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ 

เขต 3 
๔) เพ่ือลดโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนกับองค์กร 

 

๓. เป้ำหมำย 
๑) ผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง เพ่ือน ำไปใช้ใน

กำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
๒) ผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำน สำมำรถระบุควำมเสี่ยง วิเครำะห์ควำมเสี่ยง ประเมินควำมเสี่ยง และ

จัดกำรควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 



๒ 
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๓) สำมำรถน ำแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงไปใช้ในกำรบริหำรงำนที่รับผิดชอบ 
๔) กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงได้รับกำรปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร 

 

๔. ประโยชน์ของกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
กำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหำรมีข้อมูลที่ใช้ในกำรตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นและท ำให้

องค์กรสำมำรถจัดกำรกับปัญหำอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถำนกำรณ์ที่ไม่คำดคิดหรือสถำนกำรณ์ที่อำจท ำให้
องค์กรเกิดควำมเสียหำย 

ประโยชน์ที่คำดหวังว่ำจะได้รับจำกกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยง มีดังนี้ 
๑) เป็นส่วนหนึ่งของหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี กำรบริหำรควำมเสี่ยงจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติ

และผู้บริหำรทุกระดับตระหนักถึงควำมเสี่ยงหลักที่ส ำคัญและสำมำรถท ำหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลองค์กรได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้น 

๒) สร้ำงฐำนข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อกำรบริหำรและกำรปฏิบัติงำนในองค์กร  กำรบริหำรควำมเสี่ยง
จะเป็นแหล่งข้อมูลส ำหรับผู้บริหำรในกำรตัดสินใจด้ำนต่ำงๆ ซึ่งรวมถึงกำรบริหำรควำมเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บน
สมมติฐำนในกำรตอบสนองต่อเป้ำหมำยและภำรกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

๓) ช่วยสะท้อนให้เห็นภำพรวมของควำมเสี่ยงต่ำงๆ ที่ส ำคัญได้ทั้งหมด กำรบริหำรควำมเสี่ยงจะ
ท ำให้บุคลำกรมีควำมเข้ำใจถึงเป้ำหมำยและภำรกิจหลักขององค์กรและตระหนักถึงควำมเสี่ยงส ำคัญที่ส่งผล
กระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่ำงครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมควำมเสี่ยงธรรมำภิบำล 

๔) เป็นเครื่องมือที่ส ำคัญในกำรบริหำรงำน กำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้บริหำร
สำมำรถมั่นใจได้ว่ำควำมเสี่ยงได้รับกำรจัดกำรอย่ำงเหมำะสมและทันเวลำ รวมทั้งเป็นส ำคัญของผู้บริหำรใน
กำรบริหำรงำนและกำรตัดสินใจในต้ำนต่ำงๆ เช่น กำรวำงแผนกำรก ำหนดกลยุทธ์  กำรติดตำมควบคุมและ
วัดผลกำรปฏิบัติงำน ซึ่งส่งผลให้กำรด ำเนินงำนของหน่วยตรวจสอบภำยในเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด และ
สำมำรถปกป้องผลประโยชน์ รวมทั้งเพ่ิมมูลค่ำแก่องค์กร 

๕) ช่วยให้กำรพัฒนำองค์กรเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน กำรบริหำรควำมเสี่ยงท ำให้รูปแบบกำร
ตัดสินใจในระดับกำรปฏิบัติงำนขององค์กรมีกำรพัฒนำไปในทิศทำงเดียวกัน เช่น กำรตัดสินใจโดยที่ผู้บริหำรมี
ควำมเข้ำใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กรและระดับควำมเสี่ยงอย่ำงชัดเจน 

๖) ช่วยให้กำรพัฒนำกำรบริหำรและจัดสรรทรัพยำกรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
กำรจัดสรรทรัพยำกรเป็นไปอย่ำงเหมำะสม โดยพิจำรณำถึงระดับควำมเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและกำรเลือกใช้
มำตรกำรในกำรบริหำรควำมเสี่ยง เช่น กำรใช้ทรัพยำกรส ำหรับกิจกรรมที่มีควำมเสี่ยงต่ ำและกิจกรรมที่มีควำม
เสี่ยงสูงย่อมแตกต่ำงกัน หรือกำรเลือกใช้มำตรกำรแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยำกรแตกต่ำงกัน เป็นต้น 
 

๕. นิยำมควำมเสี่ยง 
๕.๑ ควำมเสี่ยง (Risk) 
ควำมเสี่ยง หมำยถึง เหตุกำรณ์หรือกำรกระท ำใดๆ ที่อำจจะเกิดขึ้นภำยในสถำนกำรณ์ที่ไม่แน่นอน 

และจะส่งผลกระทบหรือสร้ำงควำมเสียหำย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดควำมล้ มเหลว 
หรือลดโอกำสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยขององค์กร ทั้งในด้ำนยุทธศำสตร์ กำรปฏิบัติงำน กำรเงิน 
และกำรบริหำร ซึ่งอำจเป็นผลกระทบทำงบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจำกผลกระทบ ( Impact) ที่ได้รับและโอกำสที่
จะเกิด (Likelihood) ของเหตุกำรณ ์
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ลักษณะของควำมเสี่ยง สำมำรถแบ่งออกได้เป็น ๓ ส่วน ดังนี้ 
๑) ปัจจัยเสี่ยง คือ สำเหตุที่จะท ำให้เกิดควำมเสี่ยง 
๒) เหตุกำรณ์เสี่ยง คือ เหตุกำรณ์ที่ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนหรือนโยบำย 
๓) ผลกระทบของควำมเสี่ยง คือ ควำมรุนแรงของควำมเสียหำยที่น่ำจะเกิดขึ้นจำกเหตุกำรณ์เสี่ยง 
๕.๒ กำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management) 
กำรบริหำรควำมเสี่ยง หมำยถึง กระบวนกำรที่ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรปัจจัยและควบคุมกิจกรรม

รวมทั้งกระบวนกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ เพ่ือให้โอกำสที่จะเกิดเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยงลดลงหรือผลกระทบของควำม
เสียหำยจำกเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 

๕.๓ ระบบบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management System) 
ระบบบริหำรควำมเสี่ยง หมำยถึง ระบบกำรบริหำรปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนกำร

ด ำเนินงำนต่ำงๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกำสที่องค์กรจะเกิดควำมเสียหำย ให้ระดับของควำมเสี่ยงและ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนำคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่ำงมี
ระบบ โดยค ำนึงถึงกำรบรรลุเป้ำหมำย ทั้งในด้ำนกลยุทธ์ กำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบกำรเงินและชื่อเสียงของ
องค์กรเป็นส ำคัญ โดยได้รับกำรสนับสนุนและกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรควำมเสี่ยงจำกหน่วยงำนทุกระดับ 
ทั่วทั้งองค์กร 
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บทที่ ๒ 
แนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3 มีแนวทำงในกำรบริหำรควำมเสี่ยง ดังนี้ 
๑. มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงระดับองค์กร 
2. มีกำรวิเครำะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีโอกำสเกิดขึ้นได้ในอนำคตหรือกำรกระท ำใดๆ ที่อำจจะ

เกิดข้ึน 
๓. มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3 ทุกสิ้นปีงบประมำณ เพ่ือดูควำมก้ำวหน้ำและผลกำรด ำเนินงำนรวมถึงผลกระทบ 
พร้อมทั้ง อำจมีกำรปรับแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

ภำยในสถำนกำรณ์ที่ไม่แน่นอนและอำจส่งผลกระทบในด้ำนลบหรือสร้ำงควำมเสียหำย (ทั้งที่เป็น    
ตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดควำมล้มเหลวหรือโอกำสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของ
องค์กร ทั้งในด้ำนกลยุทธ์ ด้ำนกำรด ำเนินงำน ด้ำนกำรเงินและด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย/ระเบียบซึ่งอำจจะ
เป็นผลกระทบทำงบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจำกผลกระทบ ( Impact) ที่ได้รับและโอกำสที่จะเกิด (Likelihood) 
ของเหตุกำรณ์ โดยมีกำรก ำหนดกลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมควำมเสี่ยงที่ประกอบด้วย 

๑) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีหน้ำที่ ส่งเสริมให้มีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำง 
มีประสิทธิภำพและเหมำะสม รวมทั้งพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบหรืออนุมัติแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพ่ือน ำไป
ปฏิบัติต่อไป 

๒) ผู้ปฏิบัติงำนหรือเจ้ำหน้ำที่ มีหน้ำที่สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องและให้ควำมร่วมมือในกำร
ปฏิบัติงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง 
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บทที่ ๓ 
กระบวนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

 
กระบวนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง เป็นกระบวนกำรที่ ใช้ในกำรระบุ วิเครำะห์ ประเมินและ

จัดล ำดับควำมเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ในกำรด ำเนินงำนขององค์กร รวมทั้งกำรจัดท ำแผน
บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง โดยก ำหนดแนวทำงกำรควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ ซึ่งกลุ่มอ ำนวยกำร ก ำหนดขั้นตอนหรือกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง ๖ ขัน้ตอนหลัก ดังนี้ 

๑. ระบุควำมเสี่ยง เป็นกำรระบุเหตุกำรณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ โดย
ต้องระบุได้ด้วยว่ำเหตุกำรณ์นั้นจะเกิดท่ีไหน เมื่อใดและเกิดขึ้นได้อย่ำงไร 

๒. ประเมินควำมเสี่ยง เป็นกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมเสี่ยง โดยพิจำรณำจำกกำร
ประเมินโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยงและควำมรุนแรงของผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง โดยอำศัยเกณฑ์
มำตรฐำนที่ได้ก ำหนดไว้ ท ำให้กำรตัดสินใจจัดกำรกับควำมเสี่ยงเป็นไปอย่ำงเหมำะสม 

3. จัดกำรควำมเสี่ยง เป็นกำรก ำหนดมำตรกำรหรือแผนปฏิบัติกำรในกำรจัดกำรและควบคุมควำม
เสี่ยงที่สูง (High) และสูงมำก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สำมำรปฏิบัติได้จริงและควร
ต้องพิจำรณำถึงควำมคุ้มค่ำในด้ำนค่ำใช้จ่ำยและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในกำรก ำหนดมำตรกำรหรือแผนปฏิบัติ
กำรนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย 

๔. รำยงำนและติดตำมผล เป็นกำรรำยงำนและติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง
ที่ได้ด ำเนินกำรทั้งหมดตำมล ำดับให้ฝ่ำยบริหำรรับทรำบและให้ควำมเห็นชอบด ำเนินกำรตำมแผนบริหำรควำม
เสี่ยง 

๕. ประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง เป็นกำรประเมินกำรบริหำรควำมเสี่ยงประจ ำปี เพ่ือให้มั่นใจว่ำ
องค์กรมีกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นไปอย่ำงเหมำะสม เพียงพอ ถูกต้องและมีประสิทธิผล มำตรกำรหรือกลไก
กำรควบคุมควำมเสี่ยง (Control Activity) ที่ด ำเนินกำรสำมำรถลดและควบคุมควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและ
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหำมำตรกำรหรือตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือให้ควำมเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลัง
มีกำรจัดกำร (Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และให้องค์กรมีกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงต่อเนื่อง 

๖. ทบทวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง เป็นกำรทบทวนประสิทธิภำพของแนวกำรบริหำรควำมเสี่ยงในทุก
ขั้นตอน เพ่ือพัฒนำระบบให้ดียิ่งขึ้น 
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กระบวนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. กำรระบุควำมเสี่ยง 

เป็นกระบวนกำรที่ผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำน ร่วมกันระบุควำมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องค ำนึงถึง
ควำมเสี่ยงที่มีสำเหตุมำจำกปัจจัยทั้งภำยในและภำยนอก ปัจจัยเหล่ำนี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และ
เป้ำหมำยขององค์กรหรือผลกำรปฏิบัติงำนทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในกำรระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้อง
พิจำรณำว่ำมีเหตุกำรณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดควำมผิดพลำด ควำมเสียหำย
และไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก ำหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จ ำเป็นต้องได้รับกำรดูแลป้องกันรักษำ ดังนั้นจึง
จ ำเป็นต้องเข้ำใจในควำมหมำยของ "ควำมเสี่ยง (Risk)" "ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)" และ"ประเภทควำมเสี่ยง" 
ก่อนที่จะด ำเนินกำรระบุควำมเสี่ยงได้อย่ำงเหมำะสม 

๑.๑ ควำมเสี่ยง (Risk) 
หมำยถึง เหตุกำรณ์หรือกำรกระท ำใดๆ ที่อำจเกิดขึ้นภำยใต้สถำนกำรณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผล 

กระทบหรือสร้ำงควำมเสียหำย (ท้ังที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดควำมล้มเหลวหรือลดโอกำสที่
จะบรรลุป้ำหมำยตำมภำรกิจหลักขององค์กรและเป้ำหมำยตำมแผนปฏิบัติงำน 

๑.๒ ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) 
หมำยถึง ต้นเหตุหรือสำเหตุที่มำของควำมเสี่ยง ที่จะท ำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้  โดยต้อง

ระบุได้ด้วยว่ำเหตุกำรณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใดและเกิดขึ้นได้อย่ำงไรและท ำไม ทั้งนี้สำเหตุของควำมเสี่ยงที่
ระบุควรเป็นสำเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเครำะห์และก ำหนดมำตรกำรลดควำมเสี่ยงในภำยหลังได้อย่ำงถูกต้อง 
โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ ๒ ด้ำน ดังนี้ 

๑) ปัจจัยเสี่ยงภำยนอก คือ ควำมเสี่ยงที่ไม่สำมำรถควบคุมกำรเกิดได้โดยองค์กร เช่น 
เศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง กฎหมำย คู่แข่ง เทคโนโลยี ภัยธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

1.  
ระบุควำม

เสี่ยง 

2. 
ประเมิน

ควำมเสี่ยง 

3. จัดกำร
ควำมเสี่ยง 

4. รำยงำน
และตดิตำม

ผล 

6. ทบทวน
กำรบริหำร
ควำมเสี่ยง 

5. ประเมินผล
กำรบริหำร
ควำมเสี่ยง 
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๒) ปัจจัยเสี่ยงภำยใน คือ ควำมเสี่ยงที่สำมำรถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ 
ข้อบังคับภำยในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบำยกำรบริหำรและกำรจัดกำร ควำมรู้/ควำมสำมำรถของ
บุคลำกร กระบวนกำรทำงำน ข้อมูล/ระบบสำรสนเทศ เครื่องมือ/อุปกรณ์ เป็นต้น 

๑.๓ ประเภทควำมเสี่ยง 
แบ่งเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ 

๑.๓.๑ ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำร
ก ำหนดแผนกลยุทธ์และกำรปฏิบัติตำมแผนกลยุทธ์อย่ำงไม่เหมำะสมรวมถึงควำมไม่สอดคล้องกันระหว่ำง
นโยบำย เป้ำหมำย กลยุทธ์ โครงสร้ำง องค์กร ภำวกำรณ์แข่งขัน ทรัพยำกรและสภำพแวดล้อมอันส่งผล
กระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยขององค์กร 

๑.๓.๒ ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (Operational Risk : O) หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่เกิด
จำกกำรปฏิบัติงำนทุกๆ ขัน้ตอน อันเนื่องมำจำกขำดกำรก ำกับดูแลที่ดี บุคลำกรในหน่วยงำนขำดทักษะ, ควำม
ช ำนำญและควำมรู้ เฉพำะทำงหรือขำดกำรควบคุมภำยในที่ดี โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนกำร อุปกรณ์/เทคโนโลยีสำรสนเทศ/บุคลำกร ในกำรปฏิบัติงำนและควำมปลอดภัยของทรัพย์สิน 

๑.๓.๓ ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk : F) เป็นควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกำร
บริหำรและควบคุมทำงกำรเงินและกำรงบประมำณขององค์กรให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิผล ผลกระทบกำรเงิน
ที่เกิดจำกปัจจัยภำยนอก เช่น ข้อบังคับเกี่ยวกับรำยงำนทำงกำรเงินของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
กรมบัญชีกลำง ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน ส ำนักงบประมำณ รวมทั้ง กำรจัดสรรงบประมำณไม่เหมำะสม 
เป็นต้น 

๑.๓.๔ ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk : 
C) เป็นควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมำย ระเบียบ กำรปกป้องคุ้มครองผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้
เสียกำรป้องกันข้อมูลรวมถึงประเด็นทำงด้ำนกฎระเบียบอ่ืนๆ 

กำรระบุควำมเสี่ยงควรเริ่มด้วยกำรแจกแจงกระบวนกำรปฏิบัติงำนที่จะท ำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก ำหนดไว้ แล้วจึงระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกระบวนกำรปฏิบัติงำนนั้นๆ ท ำให้เกิดควำมผิดพลำดควำม
เสียหำยและเสียโอกำสปัจจัยเสี่ยงนั้นควรจะเป็นต้นเหตุที่แท้จริงเพ่ือที่จะสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรหำ
มำตรกำรลดควำมเสี่ยงในภำยหลังได้ ทั้งนี้กำรระบุควำมเสี่ยง สำมำรถด ำเนินกำรได้หลำยวิธี เช่น จำกกำร
วิเครำะห์กระบวนกำรท ำงำน กำรวิเครำะห์ทบทวนผลกำรปฏิบัติงำนที่ผ่ำนมำ กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร     
กำรระดมสมอง กำรเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น กำรสัมภำษณ์ แบบสอบถำม แบบประเมิน เป็นต้น 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต ๓ ได้ก ำหนดควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินงำน
หรือกำรปฏิบัติหน้ำที่ ที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตหรือก่อให้เกิดกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวม เช่น 

๑.๑ กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
๑.๒ กำรท ำรำยกำรขอเบิกจ่ำยเงิน 
๑.๓ กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร 
๑.๔ พฤติกรรมฝ่ำฝืนมำตรฐำนคุณธรรมจริยธรรม (เบียดบังเวลำรำชกำร/ใช้ควำมสัมพันธ์ใกล้ชิด

ส่วนตัว) 
๑.๕ กำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยไม่ก ำหนดคุณลักษณะ/รำคำกลำง 
๑.๖ กำรจัดอบรม/สัมมนำ/กำรเดินทำงไปรำชกำร เช่น กำรจัดซื้อจัดจ้ำง จ ำนวนบุคลำกร  จ ำนวน

วิทยำกร จ ำนวนวัน/เวลำ เป็นต้น 
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๒. กำรประเมินควำมเสี่ยง 
กำรประเมินควำมเสี่ยงเป็นกระบวนกำรที่ประกอบด้วย กำรวิเครำะห์ กำรประเมิน และกำรจัดระดับ

ควำมเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนกำรท ำงำนของหน่วยงำนหรือขององค์กร ซึ่ง
ประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้ 

๒.๑ กำรก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำน 
เป็นกำรก ำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในกำรประเมินควำมเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง 

(Likelihood) ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) โดย
คณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยงได้ก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรให้คะแนน ระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง 
(Likelihood) และระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมำก น้อย ปำนกลำง สูง 
และสูงมำก ดังนี้ 

หลักเกณฑ์กำรให้คะแนนโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยงและควำมรุนแรงของผลกระทบ 
 

ประเดน็ที่พิจำรณำ 
ระดับคะแนน 

1=นอ้ยมำก 2=นอ้ย 3=ปำนกลำง 4=สูง 5=สูงมำก 
โอกำสที่จะเกดิควำมเสี่ยง 
ควำมถี่ในกำรเกิดเหตุกำรณ์หรือ
ข้อผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำน (เฉลี่ย:
ปี/ครั้ง) 

5 ปี/ครั้ง คือ มี
โอกำสเกิดขึ้น
ยำก 

2-3 ปี/ครั้ง คือ 
มีโอกำสเกิดขึ้น
น้อยครั้ง 

1 ปี/ครั้ง คือ มี
โอกำสเกิดขึ้น
บำงครั้ง 

1-6 เดือน/ครั้ง 
คือ ไม่เกิน 5 
ครั้ง/ปี คือ มี
โอกำสเกิดขึ้น
บ่อยครั้ง 

1 เดือน/ครั้ง 
หรือมำกกว่ำ 
คือ มีโอกำส
เกิดขึ้นเป็น
ประจ ำ 

โอกำสท่ีจะเกิดเหตุกำรณ์ น้อยท่ีสุด น้อย ปำนกลำง สูง สูงมำก 
ควำมรุนแรงของผลกระทบ 
ควำมเสียหำย < 1 หมื่นบำท 

หรือสร้ำงควำม
ไม่สะดวกต่อ
กำรปฏิบัติงำน 
นำนๆ ครั้ง 

3-5 หมื่นบำท 
หรือสร้ำงควำม
ไม่สะดวกต่อ
กำรปฏิบัติงำน
บ่อยครั้ง 

5 หมื่นบำท-2 
แสนบำท หรือ
สร้ำง
บรรยำกำศใน
กำรท ำงำนท่ีไม่
เหมำะสม 

2 แสนบำท-1 
ล้ำนบำท หรือ
ถูกลงโทษทำง
วินัยอย่ำงไม่
ร้ำยแรง 

> 1 ล้ำนบำท
หรือถูกลงโทษ
ทำงวินัย
ร้ำยแรง 

ผลกระทบต่อภำพลักษณ์/กำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำน 

น้อยมำก น้อย ปำนกลำง สูง สูงมำก 

 
  ส่วนระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) จะพิจำรณำจำกควำมสัมพันธ์ระหว่ำง โอกำสที่จะเกิด
ควำมเสี่ยง และผลกระทบของควำมเสี่ยงต่อองค์กร ว่ำจะก่อให้เกิดควำมเสี่ยงในระดับใด โดยได้ก ำหนดเกณฑ์
ไว้ ๔ ระดับ ได้แก่ สูงมำก สูง ปำนกลำง และ ต่ ำ 
 

คำ
มร

ุนแ
รง

ขอ
งผ

ลก
ระ

ทบ
 5      

4      
3      
2      
1      

  1 2 3 4 5 
  โอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง 

สูงมำก 
สูง 
ปำนกลำง 

ต่ ำ 
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๒.๒ กำรประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยง 
เป็นกำรน ำควำมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มำประเมินโอกำส (Likelihood) ที่จะเกิด

เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยงต่ำงๆ และประเมินระดับควำมรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่ำควำมเสียหำย  (Impact) 
จำกควำมเสี่ยง เพ่ือให้เห็นถึงระดับของควำมเสี่ยงที่แตกต่ำงกัน ท ำให้สำมำรถก ำหนดกำรควำมเสี่ยงได้อย่ำง
เหมำะสม ซึ่งจะช่วยให้สำมำรถวำงแผนและจัดสรรทรัพยำกรได้อย่ำงถูกต้องภำยใต้งบประมำณ ก ำลังคนหรือ
เวลำที่มีจ ำกัด โดยอำศัยเกณฑ์มำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ข้ำงต้น ซึ่งมีข้ันตอนด ำเนินกำร ดังนี้ 

๑) พิจำรณำโอกำส ควำมถี่ ในกำรเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ (Likelihood) ว่ำมีโอกำส ควำมถี่ที่จะเกิดนั้น
มำกน้อยเพียงใด ตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่ก ำหนด 

๒) พิจำรณำควำมรุนแรงของผลกระทบของควำมเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงำนว่ำมีระดับควำม
รุนแรง หรือมีควำมเสียหำยเพียงใด ตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่ก ำหนด 

๒.๓ กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
เมื่อพิจำรณำโอกำส ควำมถี่ที่จะเกิดเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง (Likelihood) และควำมรุนแรงของ

ผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น ำผลที่ได้มำพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโอกำสที่จะเกิด
ควำมเสี่ยงและผลกระทบของควำมเสี่ยง ว่ำก่อให้เกิดระดับของควำมเสี่ยงในระดับใด 

ระดับควำมเสี่ยง - โอกำสในกำรเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ x ควำมรุนแรงของเหตุกำรณ์ต่ำงๆ 
(Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สำมำรถแสดงเป็นแผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Profile) แบ่ง 
พ้ืนที่เป็น ๔ ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในกำรจัดแบ่ง ดังนี้ 

๑) ระดับควำมเสี่ยงต่ ำ (Low) คะแนนระดับควำมเสี่ยง ๑ - ๕ คะแนน โดยทั่วไปควำมเสี่ยง
ในระดับนี้ให้ถือว่ำเป็นควำมเสี่ยงที่ไม่มีนัยส ำคัญต่อกำรด ำเนินงำน ควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสำมำรถยอมรับได้
ภำยใต้กำรควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องด ำเนินกำรใดๆ เพ่ิมเติม 

๒) ระดับควำมเสี่ยงปำนกลำง (Medium) คะแนนระดับควำมเสี่ยง ๖ - ๑๐ คะแนน ยอมรับ
ควำมเสี่ยงแต่ต้องมีแผนควบคุมควำมเสี่ยง ควำมเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่ำเป็นควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้  แต่ต้องมี
กำรจัดกำรเพ่ิมเติม 

๓) ระดับควำมเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับควำมเสี่ยง ๑๑ - ๑๙ คะแนน ต้องมีแผนลด
ควำมเสี่ยง เพื่อให้ควำมเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 

๔) ระดับควำมเสี่ยงสูงมำก (Extreme) คะแนนระดับควำมเสี่ยง ๒๐ - ๒๕ คะแนน ต้องมี
แผนลดควำมเสี่ยงและประเมินซ้ ำ หรืออำจต้องถ่ำยโอนควำมเสี่ยง 

เมื่อได้ระดับควำมเสี่ยงแต่ละด้ำนแล้วน ำมำหำค่ำเฉลี่ยเพ่ือหำค่ำควำมเสี่ยงรวมในกำรจัดท ำ
แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่อไป 

 

       แผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Profile) 
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3. กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
เป็นกำรก ำหนดแนวทำงตอบสนองควำมเสี่ยง ซึ่งมีหลำยวิธีและสำมำรถปรับเปลี่ยนให้เหมำะสมกับ

สถำนกำรณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่ทั้งนี้วิธีกำรจัดกำรควำมเสี่ยงต้องคุ้มค่ำกับกำรลดระดับ
ผลกระทบที่เกิดจำกควำมเสี่ยงนั้น โดยทำงเลือกหรือวิธีกำรจัดกำรควำมเสี่ยง ประกอบด้วย ๔ แนวทำงหลัก 
คือ 

๑) กำรยอมรับ (Take) หมำยถึง กำรที่ควำมเสี่ยงนั้นสำมำรถยอมรับได้ภำยใต้กำรควบคุมที่มีอยู่ ซึ่งไม่
ต้องด ำเนินกำรใดๆ เช่น กรณีที่มีควำมเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค ำที่จะดำเนินกำรใดๆ ให้ขออนุมัติ
หลักกำรรับควำมเสี่ยงไว้และไม่ด ำเนินกำรใดๆ แต่ควรมีมำตรกำรติดตำมอย่ำงใกล้ชิดเพ่ือรองรับผลที่จะ
เกิดข้ึน 

๒) กำรลดหรือควบคุมควำมเสี่ยง (Treat) หมำยถึง กำรลดโอกำสที่จะเกิดขึ้นหรือลดควำมเสียหำย 
โดยกำรจัดระบบกำรควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงชั้นตอนบำงส่วนของกิจกรรมหรือโครงกำรที่น ำไปสู่เหตุกำรณ์ท่ี
เป็นควำมเสี่ยง เพ่ือให้มีกำรควบคุมที่เพียงพอและเหมำะสม เช่น กำรปรับปรุงกระบวนกำรด ำเนินงำน กำรจัด
อบรมเพ่ิมทักษะในกำรท ำงำนให้กับพนักงำน และกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน เป็นต้น 

๓) กำรหยุดหรือหลีกเลี่ยงควำมเสี่ยง (Terminate) หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่ไม่สำมำรถยอมรับและต้อง
จัดกำรให้ควำมเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขกำรด ำเนินงำน โดยมีวิธีกำรจัดกำรควำมเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น กำรหยุด
หรือยกเลิกกำรด ำเนินงำนหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงนั้น 

๔) กำรถ่ำยโอนควำมเสี่ยง (Transfer) หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่สำมำรถโอนไปให้ผู้อ่ืนได้ เช่น กำรจ้ำง
บุคคลภำยนอกหรือกำรจ้ำงบริษัทภำยนอกมำจัดกำรในงำนบำงอย่ำงแทน 

เมื่อเลือกวิธีกำรหรือมำตรกำรที่เหมำะสมที่จะใช้จัดกำรควำมเสี่ยงแล้ว ต้องมีกำรจัดท ำแผนบริหำร
ควำมเสี่ยงเพ่ือก ำหนดมำตรกำรหรือแผนปฏิบัติกำรในกำรจัดกำรและควบคุมควำมเสี่ยงที่สูง (High) และ     
สูงมำก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สำมำรถปฏิบัติได้จริงและให้สำมำรถติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรควำมเสี่ยงนั้นได้ รวมทั้งต้องพิจำรณำถึงควำมคุ้มค่ำในด้ำนค่ำใช้จ่ำยและตันทุนที่ต้องใช้
ลงทุนในกำรก ำหนดมำตรกำรหรือแผนปฏิบัติกำรนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย 
 

๔. กำรรำยงำนและติดตำมผล 
หลังจำกจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงและมีกำรด ำเนินงำนตำมแผนแล้ว จะต้องมีกำรรำยงำนและ

ติดตำมผลเป็นระยะ เพ่ือให้เกิดควำมมั่นใจว่ำได้มีกำรด ำเนินงำนไปอย่ำงถูกต้องและเหมำะสม โดยมีเป้ำหมำย
ในกำรติดตำมผล คือ เป็นกำรประเมินคุณภำพและควำมเหมำะสมของวิธีกำรจัดกำรควำมเสี่ยง รวมทั้งติดตำม
ผลกำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่ได้มีกำรด ำเนินกำรไปแล้วว่ำบรรลุผลตำมวัตถุประสงค์ของกำรบริหำรควำมเสี่ยง
หรือไม่ โดยหน่วยงำนต้องสอบทำนดูว่ำ วิธีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงใดมีประสิทธิภำพดีก็ให้ด ำเนินกำร
ต่อไป หรือวิธีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และน ำผลกำรติดตำมไปรำยงำนให้ฝ่ำยบริหำร
ทรำบตำมแบบรำยงำนที่ได้กล่ำวไว้ข้ำงต้น ทั้งนี้กระบวนกำรสอบทำนอำจก ำหนดข้อมูลที่ต้องติดตำมหรืออำจ
ท ำ Check List กำรติดตำม พร้อมทั้งก ำหนดควำมถี่ในกำรติดตำมผล โดยสำมำรถติดตำมผลได้ใน ๒ ลักษณะ 
คือ 

๑) กำรติดตำมผลเป็นรำยครั้ง (Separate Monitoring) เป็นกำรติดตำม ตำมรอบระยะเวลำที่ก ำหนด 
เช่น ทุก เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นตัน 

๒) กำรติดตำมผลในระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน (Ongoing Monitoring) เป็นกำรติดตำมที่รวมอยู่ในกำร
ด ำเนินงำนต่ำงๆ ตำมปกติของหน่วยงำน 
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๕. กำรประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ผู้บริหำรควำมเสี่ยง จะต้องท ำสรุปรำยงำนผลและประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงประจ ำปี            

ต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืน เพ่ือให้มีควำมมั่นใจว่ำมีกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นไปอย่ำงเหมำะสมเพียงพอ 
ถูกต้องและมีประสิทธิผล มำตรกำรหรือกลไกกำรควบคุมควำมเสี่ยงที่ด ำเนินกำร สำมำรถลดและควบคุมควำม
เสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหำมำตรกำรหรือตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือให้
ควำมเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีกำรจัดกำร อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และให้องค์กรมีกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำง
ต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในกำรด ำเนินงำน 

 

๖. กำรทบทวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
กำรทบทวนแผนบริหำรควำมเสี่ยง เป็นกำรทบทวนประสิทธิภำพของแนวกำรบริหำรควำมเสี่ยงในทุก

ขั้นตอน เพ่ือกำรปรับปรุงและพัฒนำแผนงำนในกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมำะสมกับกำร
ปฏิบัติงำนจริงเป็นประจ ำทุกปี 
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บทที่ ๔ 
ผลกำรวิเครำะห์แผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

 
ผลกำรวิเครำะห์แผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3 ได้ด ำเนินกำร
วิเครำะห์และจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงเพ่ือเตรียมกำรรองรับสภำวะกำรเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น  
โดยพิจำรณำทบทวนจำกรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนบริหำรควำมเสี่ยงของปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖3 รวมถึง
ข้อเสนอแนะและคัดเลือกควำมเสี่ยงในระดับป่ำนกลำงขึ้นไปจนถึงควำมเสี่ยงในระดับสูงมำก เพ่ือก ำหนด
มำตรกำรหรือแผนปฏิบัติกำรในกำรจัดกำรและควบคุมควำมเสี่ยงที่สูงมำก (Extreme) และสูง (High) นั้น ให้
ลดลงมำอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ส ำหรับควำมเสี่ยงในระดับปำนกลำง (Medium) ก็มีมำตรกำรควบคุม เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้ำหมำย ซึ่งกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรลดควำมเสี่ยงได้พิจำรณำถึงควำม
คุ้มค่ำในด้ำนค่ำใช้จ่ำยและต้นทุนที่ต้องใช้ กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย ปรำกฏตำมตำรำงท่ี ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
ควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินงำนหรือกำรปฏิบัติหน้ำที่ ที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตหรือก่อให้เกิดกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 

 
ควำมเสี่ยง ระดับ

ควำม
เสี่ยง 

กิจกรรมกำรควบคุม/จัดกำร
ควำมเสี่ยง 

วัตถุประสงค์ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผลส ำเร็จที่
คำดหวัง 

งบประมำณ
(บำท) 

ผู้รับผิดชอบ ระดับควำมเสี่ยงท่ีคำดหวัง
ภำยหลังด ำเนินกำรจัดกำร 

ควำมเสี่ยง 
โอกำส/
ควำมถี่ 

ผลกระทบ/
ควำม
รุนแรง 

คะแนนรวม 

ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk ) 
-           
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (Operation Risk) 
ควำมเสี่ยงด้ำนอุปกรณ์
เทคโนโลยี สำรสนเทศ 
(Hard Ware)  

9 1. ตรวจสอบที่ตั้งของอุปกรณ์
เทคโนโลยีสำรสนเทศใน
ส ำนักงำนทุกประเภท 
2. ติดตั้งอุปกรณด์ับเพลิงฉุกเฉิน 
3. ตรวจสอบระบบส ำรองไฟฟ้ำ 
4. ฝึกอบรมให้กับบุคลำกรใน
ฐำนะผู้ใช้ทั่วไปและผู้ใช้ระดับ
ผู้ดูแลระบบ 
5. ท ำควำมเข้ำใจเป็นรำยบุคคล
เป็นระยะๆ ตำมแตโ่อกำส 
6. ดูแลและแกไ้ขปัญหำเบื้องต้น
คอมพิวเตอร์โดยคณะผู้ดูแล
ระบบ(Administrator) อย่ำง
ต่อเนื่อง 
7. มีกำรตรวจเช็คไวรสัและ
ก ำจัดอย่ำงสม่ ำเสมอ 

เพื่อให้อุปกรณ์
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ (Hard 
Ware) มีควำม
สมบูรณ์ เพื่อ
รองรับและพร้อม
ปฏิบัติงำน 

ภำยในเดือน
กันยำยน 
2564 

อุปกรณ์
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
(Hard Ware) มี
ควำมสมบรูณ์ 
รองรับและ
พร้อมปฏิบัติงำน 

- ผู้บริหำร 
สพป.สรุินทร์ 
เขต 3 

1 5 5 (ต่ ำ) 
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8. ตรวจสอบและดูแลเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ำยเป็นประจ ำ
และสม่ ำเสมอ 
9. ส ำรองข้อมูล (Back up) 
10. รักษำอุณหภูมิเพื่อกำร
ระบำยควำมร้อนจำกกำรท ำงำน
ของคอมพิวเตอร์ Server ด้วย
เครื่องปรับอำกำศตลอด 24 
ชม. 

ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk) 
ส่วนรำชกำรอนุมตัิกำร
จัดสรรงบประมำณ
กะทันหันในช่วงปลำยปี
งบประมำณ จึงไมส่ำมำรถ
ด ำเนินกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณให้เป็นไปตำม
เป้ำหมำย 

9 - จัดท ำค ำสั่งมอบหมำยงำนกำร
เร่งรัดติดตำม 
- รำยงำนและแจ้งเร่งรัดติดตำม
ทุกระยะ 
- จัดอบรม ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
และครผูู้ปฏิบัติงำนด้ำนพสัด ุ
- ติดตำมประเมินผลเป็นระยะ 

เพื่อให้กำรจัดสรร
งบประมำณ
เป็นไปตำม
เป้ำหมำย 

ภำยในเดือน
กันยำยน 
2564 

กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ
เป็นไปตำม
เป้ำหมำย 

- ผู้บริหำร 
สพป.สรุินทร์ 
เขต 3 

1 5 5 (ต่ ำ) 

ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) 
ก ร ะ บ ว น ก ำ ร บ ริ ห ำ ร
จัดกำรข้อร้องเรียนที่มีอยู่
มีควำมล่ำช้ำ 

9 - ศึกษำกระบวนกำร ขั้นตอน
กำรด ำเนินกำรกฎหมำย 
ระเบียบ ข้อบังคับและ
ปฏิบัติงำนให้ถูกต้อง 
- จัดหำบุคลำกรที่มี
ควำมสำมำรถดำ้นกฎหมำยมำ
ปฏิบัติงำน 
 

เพื่อให้กำร
ด ำเนินกำรบริหำร
ข้อร้องเรียน
เป็นไปตำม
กระบวนกำรควำม
ยุติธรรม ถูกต้อง
ตำมระเบียบ
กฎหมำย 
ข้อบังคับ 

ภำยในเดือน
กันยำยน 
2564 

ด ำเนินกำร
บริหำรข้อ
ร้องเรียนเป็นไป
ตำม
กระบวนกำร
ควำมยุติธรรม 

- ผู้บริหำร 
สพป.สรุินทร์ 
เขต 3 

1 5 5 (ต่ ำ) 



 
 
 
 

ภำคผนวก 
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ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3 
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