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คำนำ 
  
                  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต ๓  ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ 
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) เพ่ือกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงาน 
ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย 
นอกจากนี้ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มากำหนดเป็นคู่มือ 
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอีกด้วยเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์  เขต ๓  หวังเป็นอย่างยิง่ว่า รายงานการ วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ฉบับนี้จะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวางแผน
จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๔  เพ่ือให้ข้าราชการ
และบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกคนได้ยึดเป็นแนว ปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อน สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต ๓  ให้เป็นเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต  
 
 
 
                                                    (นางภานิชา  อินทร์ช้าง)  
                            ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต ๓ 
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บทท่ี ๑ 
บทน ำ 

 
๑. หลกักำรและเหตุผล 

นโยบำยรฐับำลปัจจุบัน ผลักดนัให้กำรป้องกันและปรำบปรำมทุจริตเป็นวำระแห่งชำติ ได้
ก ำหนดนโยบำยใหด้ ำเนินกำรตำมยุทธศำสตรช์ำตวิ่ำดว้ยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจรติระยะที ่๓ 
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) รวมทัง้สนับสนุนกำรใช้เครื่องมือกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส่กำร
ด ำเนินงำนภำครฐั (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อป้องกนัปัญหำจำกกำรทุจรติ
คอร์รัปชัน่ที่เกิดขึ้นในระบบรำชกำรยุคปัจจุบันส่วนใหญ่ ซึ่งเกิดจำกผลประโยชน์ขัดกันระหว่ำง
ผลประโยชน์สว่นตวักบัผลประโยชน์สว่นรวม ในกำรด ำรงต ำแหน่งของเจำ้หน้ำทีข่องรฐั ขำ้รำชกำร หรอื
ที่เรียกกันว่ำ "ผลประโยชน์ทับซ้อน" จึงถือได้ว่ำปัญหำกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นกำรทุจริต 
คอรร์ปัชัน่ประเภทหนึ่ง เพรำะเป็นกำรแสวงหำผลประโยชน์ส่วนบุคคลโดยกำรละเมดิต่อกฎหมำยหรอื
จรยิธรรมด้วยกำรใชอ้ ำนำจในต ำแหน่งหน้ำที่กำรงำน ไปแทรกแซงกำรใช้ดุลพนิิจ ในกำรตดัสนิใจของ
เจ้ำหน้ำที่รฐั จนท ำให้เจ้ำหน้ำที่รฐัเกดิกำรละทิ้งคุณธรรม จรยิธรรมในกำรปฏบิตัหิน้ำที่สำธำรณะขำด
ควำมเป็นอสิระเกิดควำมโลภในผลประโยชน์ส่วนตนท ำให้ขำดควำมเป็นกลำงและควำมเป็นธรรม จน
สง่ผลกระทบต่อประโยชน์สำธำรณะของสว่นรวมและท ำใหป้ระโยชน์หลกัของหน่วยงำน องคก์ร สถำบนั
และสงัคม หรอืชุมชน ต้องสูญเสยีไปไม่ว่ำจะเป็นผลประโยชน์ทำงกำรเงนิและทรพัยำกรต่ำงๆ คุณภำพ
กำรใหบ้รกิำรควำมเป็นธรรมในสงัคม รวมถงึสญูเสยีคุณค่ำอื่นๆ ของกำรเป็นเจำ้หน้ำทีร่ฐั/ขำ้รำชกำรอกี
ดว้ย 

ในด้ำนบริหำรจัดกำรของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3 ได้ให้
ควำมส ำคญัในประเดน็ทีอ่ำจเป็นควำมเสีย่งหรอืเป็นช่องทำงทีอ่ำจจะก่อใหเ้กดิกำรทุจรติ กำรรบัสนิบน
หรอืก่อให้เกดิผลประโยชน์ทบัช้อน แผนบรหิำรจดักำรควำมเสีย่ง (Business Continuity Plan : BCP) 
จงึเป็นเครื่องมอืทำงกลยุทธ์ที่ส ำคญัตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ด ีที่จะช่วยให้กำรบรหิำรงำนและ
กำรตัดสินใจด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรวำงแผน กำรก ำหนดกลยุทธ์ กำรติดตำมควบคุม และวดัผลกำร
ปฏบิตังิำน ตลอดจนกำรใช้ทรพัยำกรต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสม มปีระสทิธภิำพมำกขึ้น และลดกำรสูญเสยี
และโอกำสทีท่ ำใหเ้กดิควำมเสยีหำยแก่องคก์ร 
 

๒. วตัถปุระสงคข์องกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง 
๑) เพือ่ใหผู้บ้รหิำรและผูป้ฏบิตังิำน เขำ้ใจหลกักำรและกระบวนกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งของ

ส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำสุรนิทร ์เขต ๓ 
๒) เพือ่ใหม้กีำรปฏบิตัติำมกระบวนกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง 
3) เพื่อใช้เป็นเครื่องมอืในกำรบรหิำรจดักำรควำมเสี่ยงของเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

สุรนิทร ์เขต 3 
๔) เพือ่ลดโอกำสและผลกระทบของควำมเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้กบัองคก์ร 
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๓. เป้ำหมำย 
๑) ผูบ้รหิำรและผูป้ฏบิตังิำน มคีวำมรูค้วำมเขำ้ใจเรื่องกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่ง เพือ่น ำไปใช้

ในกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตรแ์ละแผนปฏบิตังิำนประจ ำปีใหบ้รรลุตำมวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยที่
ก ำหนดไว ้

๒) ผู้บรหิำรและผู้ปฏบิตังิำน สำมำรถระบุควำมเสีย่ง วเิครำะห์ควำมเสีย่ง ประเมนิควำมเสีย่ง 
และจดักำรควำมเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได้ 

๓) สำมำรถน ำแผนบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งไปใชใ้นกำรบรหิำรงำนทีร่บัผดิชอบ 
๔) กำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งไดร้บักำรปลูกฝังใหเ้ป็นวฒันธรรมขององคก์ร 

 

๔. ประโยชน์ของกำรบริหำรควำมเส่ียง 
กำรด ำเนินกำรบรหิำรควำมเสีย่งจะช่วยใหผู้บ้รหิำรมขีอ้มูลทีใ่ชใ้นกำรตดัสนิใจไดด้ยีิง่ขึน้และท ำ

ใหอ้งคก์รสำมำรถจดักำรกบัปัญหำอุปสรรคและอยู่รอดไดใ้นสถำนกำรณ์ทีไ่ม่คำดคดิหรอืสถำนกำรณ์ที่
อำจท ำใหอ้งคก์รเกดิควำมเสยีหำย 

ประโยชน์ทีค่ำดหวงัว่ำจะไดร้บัจำกกำรด ำเนินกำรบรหิำรควำมเสีย่ง มดีงันี้ 
๑) เป็นส่วนหน่ึงของหลกักำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี กำรบรหิำรควำมเสีย่งจะช่วยใหผู้้

ปฏบิตัแิละผูบ้รหิำรทุกระดบัตระหนักถงึควำมเสีย่งหลกัทีส่ ำคญัและสำมำรถท ำหน้ำทีใ่นกำรก ำกบัดูแล
องคก์รไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพและประสทิธผิลมำกยิง่ขึน้ 

๒) สร้ำงฐำนข้อมูลท่ีมีประโยชน์ต่อกำรบริหำรและกำรปฏิบติังำนในองค์กร กำรบรหิำร
ควำมเสีย่งจะเป็นแหล่งขอ้มูลส ำหรบัผูบ้รหิำรในกำรตดัสนิใจดำ้นต่ำงๆ ซึ่งรวมถงึกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
ซึง่ตัง้อยู่บนสมมตฐิำนในกำรตอบสนองต่อเป้ำหมำยและภำรกจิหลกัขององคก์รรวมถงึระดบัควำมเสีย่งที่
ยอมรบัได ้

๓) ช่วยสะท้อนให้เหน็ภำพรวมของควำมเส่ียงต่ำงๆ ท่ีส ำคญัได้ทัง้หมด กำรบรหิำรควำม
เสีย่งจะท ำให้บุคลำกรมคีวำมเขำ้ใจถึงเป้ำหมำยและภำรกจิหลกัขององค์กรและตระหนักถงึควำมเสีย่ง
ส ำคญัทีส่ง่ผลกระทบในเชงิลบต่อองคก์รไดอ้ย่ำงครบถว้น ซึง่ครอบคลุมควำมเสีย่งธรรมำภบิำล 

๔) เป็นเคร่ืองมือท่ีส ำคญัในกำรบริหำรงำน กำรบรหิำรควำมเสี่ยงเป็นเครื่องมอืที่ช่วยให้
บรหิำรสำมำรถมัน่ใจไดว้่ำควำมเสีย่งไดร้บักำรจดักำรอย่ำงเหมำะสมและทนัเวลำ รวมทัง้เป็นส ำคญัของ
ผู้บรหิำรในกำรบริหำรงำนและกำรตดัสนิใจในต้ำนต่ำงๆ เช่น กำรวำงแผนกำรก ำหนดกลยุทธ์ กำร
ตดิตำมควบคุมและวดัผลกำรปฏบิตังิำน ซึ่งส่งผลใหก้ำรด ำเนินงำนของหน่วยตรวจสอบภำยในเป็นไป
ตำมเป้ำหมำยทีก่ ำหนด และสำมำรถปกป้องผลประโยชน์ รวมทัง้เพิม่มลูค่ำแก่องคก์ร 

๕) ช่วยให้กำรพฒันำองคก์รเป็นไปในทิศทำงเดียวกนั กำรบรหิำรควำมเสีย่งท ำให้รูปแบบ
กำรตดัสนิใจในระดบักำรปฏบิตังิำนขององคก์รมกีำรพฒันำไปในทศิทำงเดยีวกนั เช่น กำรตดัสนิใจโดยที่
ผูบ้รหิำรมคีวำมเขำ้ใจในกลยุทธ ์วตัถุประสงคข์ององคก์รและระดบัควำมเสีย่งอย่ำงชดัเจน 

๖) ช่วยให้กำรพฒันำกำรบริหำรและจดัสรรทรพัยำกรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล กำรจดัสรรทรพัยำกรเป็นไปอย่ำงเหมำะสม โดยพจิำรณำถึงระดบัควำมเสี่ยงในแต่ละ
กจิกรรมและกำรเลอืกใช้มำตรกำรในกำรบรหิำรควำมเสี่ยง เช่น กำรใช้ทรพัยำกรส ำหรบักิจกรรมที่มี
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ควำมเสีย่งต ่ำและกจิกรรมทีม่คีวำมเสีย่งสงูย่อมแตกต่ำงกนั หรอืกำรเลอืกใชม้ำตรกำรแต่ละประเภทย่อม
ใชท้รพัยำกรแตกต่ำงกนั เป็นตน้ 
 

๕. นิยำมควำมเส่ียง 
๕.๑ ควำมเส่ียง (Risk) 
ควำมเสี่ยง หมำยถึง เหตุกำรณ์หรอืกำรกระท ำใดๆ ที่อำจจะเกิดขึ้นภำยในสถำนกำรณ์ที่ไม่

แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรอืสรำ้งควำมเสยีหำย (ทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและไม่เป็นตวัเงนิ) หรอืก่อใหเ้กดิ
ควำมลม้เหลว หรอืลดโอกำสทีจ่ะบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยขององคก์ร ทัง้ในดำ้นยุทธศำสตร ์กำร
ปฏิบัติงำน กำรเงิน และกำรบริหำร ซึ่งอำจเป็นผลกระทบทำงบวกด้วยก็ได้ โดยวดัจำกผลกระทบ 
(Impact) ทีไ่ดร้บัและโอกำสทีจ่ะเกดิ (Likelihood) ของเหตุกำรณ์ 

ลกัษณะของควำมเสีย่ง สำมำรถแบ่งออกไดเ้ป็น ๓ สว่น ดงันี้ 
๑) ปัจจยัเสีย่ง คอื สำเหตุทีจ่ะท ำใหเ้กดิควำมเสีย่ง 
๒) เหตุกำรณ์เสีย่ง คอื เหตุกำรณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนหรอืนโยบำย 
๓) ผลกระทบของควำมเสีย่ง คอื ควำมรุนแรงของควำมเสยีหำยที่น่ำจะเกดิขึ้นจำกเหตุกำรณ์

เสีย่ง 
๕.๒ กำรบริหำรควำมเส่ียง (Risk Management) 
กำรบรหิำรควำมเสีย่ง หมำยถงึ กระบวนกำรทีใ่ชใ้นกำรบรหิำรจดักำรปัจจยัและควบคุมกจิกรรม

รวมทัง้กระบวนกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ เพื่อให้โอกำสที่จะเกดิเหตุกำรณ์ควำมเสีย่งลดลงหรอืผลกระทบ
ของควำมเสยีหำยจำกเหตุกำรณ์ควำมเสีย่งลดลงอยู่ในระดบัทีอ่งคก์รยอมรบัได้ 

๕.๓ ระบบบริหำรควำมเส่ียง (Risk Management System) 
ระบบบริหำรควำมเสี่ยง หมำยถึง ระบบกำรบริหำรปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทัง้

กระบวนกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ เพือ่ลดมลูเหตุของแต่ละโอกำสทีอ่งคก์รจะเกดิควำมเสยีหำย ใหร้ะดบัของ
ควำมเสีย่งและผลกระทบที่จะเกดิขึ้นในอนำคตอยู่ในระดบัที่องค์กรยอมรบัได้ ประเมนิได้ ควบคุมได้ 
และตรวจสอบได้อย่ำงมีระบบ โดยค ำนึงถึงกำรบรรลุเป้ำหมำย ทัง้ในด้ำนกลยุทธ์ กำรปฏิบัติตำม
กฎระเบยีบกำรเงนิและชื่อเสยีงขององค์กรเป็นส ำคญั โดยไดร้บักำรสนับสนุนและกำรมสี่วนร่วมในกำร
บรหิำรควำมเสีย่งจำกหน่วยงำนทุกระดบั ทัว่ทัง้องคก์ร 
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บทท่ี ๒ 
แนวทำงในกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง 
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ดงันี้ 
๑. มกีำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งระดบัองคก์ร 
๒. มกีำรวเิครำะหแ์ละระบุปัจจยัเสีย่งทีม่โีอกำสเกดิขึน้ไดใ้นอนำคตหรอืกำรกระท ำใดๆ ทีอ่ำจจะ

เกดิขึน้ 
๓. มกีำรตดิตำมและประเมนิผลกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศกึษำ

ประถมศึกษำสุรนิทร์ เขต 3 ทุกสิ้นปีงบประมำณ เพื่อดูควำมก้ำวหน้ำและผลกำรด ำเนินงำนรวมถึง
ผลกระทบ พร้อมทัง้ อำจมีกำรปรับแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ที่
เปลีย่นแปลงไป 

ภำยในสถำนกำรณ์ที่ไม่แน่นอนและอำจส่งผลกระทบในด้ำนลบหรอืสร้ำงควำมเสยีหำย (ทัง้ที่
เป็น    ตวัเงนิและไม่เป็นตัวเงนิ) หรอืก่อให้เกดิควำมล้มเหลวหรอืโอกำสที่จะบรรลุวตัถุประสงค์และ
เป้ำหมำยขององค์กร ทัง้ในด้ำนกลยุทธ์ ด้ำนกำรด ำเนินงำน ด้ำนกำรเงินและด้ำนกำรปฏิบัติตำม
กฎหมำย/ระเบยีบซึง่อำจจะเป็นผลกระทบทำงบวกดว้ยกไ็ด ้โดยวดัจำกผลกระทบ (Impact) ทีไ่ดร้บัและ
โอกำสทีจ่ะเกดิ (Likelihood) ของเหตุกำรณ์ โดยมกีำรก ำหนดกลไกกำรบรหิำรจดักำรควำมควำมเสีย่งที่
ประกอบดว้ย 

๑) ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ มหีน้ำที ่สง่เสรมิใหม้กีำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่ง
อย่ำง 
มปีระสทิธภิำพและเหมำะสม รวมทัง้พจิำรณำใหค้วำมเหน็ชอบหรอือนุมตัแิผนกำรบรหิำรควำมเสีย่งเพือ่
น ำไปปฏบิตัติ่อไป 

๒) ผู้ปฏิบตัิงำนหรอืเจ้ำหน้ำที่ มหีน้ำที่สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องและให้ควำมร่วมมอืในกำร
ปฏบิตังิำนตำมแผนบรหิำรควำมเสีย่ง 
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บทท่ี ๓ 
กระบวนกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง 

 
กระบวนกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่ง เป็นกระบวนกำรที่ใช้ในกำรระบุ วเิครำะห์ ประเมนิและ

จดัล ำดบัควำมเสี่ยงที่มผีลกระทบต่อกำรบรรลุวตัถุประสงค์ในกำรด ำเนินงำนขององค์กร รวมทัง้กำร
จดัท ำแผนบรหิำรจดักำรควำมเสีย่ง โดยก ำหนดแนวทำงกำรควบคุมเพือ่ป้องกนัหรอืลดควำมเสีย่งใหอ้ยู่
ในระดบัทีย่อมรบัได ้ซึ่งกลุ่มอ ำนวยกำร ก ำหนดขัน้ตอนหรอืกระบวนกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ๖ ขัน้ตอน
หลกั ดงันี้ 

๑. ระบุควำมเส่ียง เป็นกำรระบุเหตุกำรณ์ใดๆ ทัง้ทีม่ผีลดีและผลเสยีต่อกำรบรรลุวตัถุประสงค์ 
โดยตอ้งระบุไดด้ว้ยว่ำเหตุกำรณ์นัน้จะเกดิทีไ่หน เมื่อใดและเกดิขึน้ไดอ้ย่ำงไร 

๒. ประเมินควำมเส่ียง เป็นกำรวเิครำะหค์วำมเสีย่งและจดัล ำดบัควำมเสีย่ง โดยพจิำรณำจำก
กำรประเมนิโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยงและควำมรุนแรงของผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง โดย
อำศยัเกณฑม์ำตรฐำนทีไ่ดก้ ำหนดไว ้ท ำใหก้ำรตดัสนิใจจดักำรกบัควำมเสีย่งเป็นไปอย่ำงเหมำะสม 

3. จดักำรควำมเส่ียง เป็นกำรก ำหนดมำตรกำรหรอืแผนปฏบิตักิำรในกำรจดักำรและควบคุม
ควำมเสีย่งที่สูง (High) และสูงมำก (Extreme) นัน้ให้ลดลง ให้อยู่ในระดบัที่ยอมรบัได้ สำมำรปฏบิตัไิด้
จริงและควรต้องพิจำรณำถึงควำมคุ้มค่ำในด้ำนค่ำใช้จ่ำยและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในกำรก ำหนด
มำตรกำรหรอืแผนปฏบิตักิำรนัน้กบัประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัดว้ย 

๔. รำยงำนและติดตำมผล เป็นกำรรำยงำนและติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมแผนบริหำร
ควำมเสีย่งทีไ่ดด้ ำเนินกำรทัง้หมดตำมล ำดบัใหฝ่้ำยบรหิำรรบัทรำบและใหค้วำมเหน็ชอบด ำเนินกำรตำม
แผนบรหิำรควำมเสีย่ง 

๕. ประเมินผลกำรบริหำรควำมเส่ียง เป็นกำรประเมนิกำรบรหิำรควำมเสีย่งประจ ำปี เพื่อให้
มัน่ใจว่ำองค์กรมีกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นไปอย่ำงเหมำะสม เพียงพอ ถูกต้องและมีประสิทธิผล 
มำตรกำรหรอืกลไกกำรควบคุมควำมเสีย่ง (Control Activity) ทีด่ ำเนินกำรสำมำรถลดและควบคุมควำม
เสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จรงิและอยู่ในระดบัที่ยอมรบัได้ หรอืต้องจดัหำมำตรกำรหรอืตวัควบคุมอื่นเพิม่เติม 
เพือ่ใหค้วำมเสีย่งทีย่งัเหลอือยู่หลงัมกีำรจดักำร (Residual Risk) อยู่ในระดบัทีย่อมรบัได้และใหอ้งคก์รมี
กำรบรหิำรควำมเสีย่งอย่ำงต่อเนื่อง 

๖. ทบทวนกำรบริหำรควำมเส่ียง เป็นกำรทบทวนประสทิธิภำพของแนวกำรบรหิำรควำม
เสีย่งในทุกขัน้ตอน เพือ่พฒันำระบบใหด้ยีิง่ขึน้ 
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กระบวนกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. กำรระบุควำมเส่ียง 

เป็นกระบวนกำรที่ผู้บรหิำรและผู้ปฏิบตัิงำน ร่วมกนัระบุควำมเสี่ยงและปัจจยัเสี่ยง โดยต้อง
ค ำนึงถึงควำมเสี่ยงที่มีสำเหตุมำจำกปัจจัยทัง้ภำยในและภำยนอก ปัจจัยเหล่ำนี้มีผลกระทบต่อ
วตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยขององคก์รหรอืผลกำรปฏบิตังิำนทัง้ในระดับองคก์รและระดบักจิกรรม ในกำร
ระบุปัจจยัเสีย่งจะต้องพจิำรณำว่ำมเีหตุกำรณ์ใดหรอืกจิกรรมใดของกระบวนกำรปฏบิัตงิำนที่อำจเกิด
ควำมผดิพลำด ควำมเสยีหำยและไม่บรรลุวตัถุประสงคท์ีก่ ำหนด รวมทัง้มทีรพัยส์นิใดทีจ่ ำเป็นตอ้งได้รบั
กำรดูแลป้องกนัรกัษำ ดงันัน้จึงจ ำเป็นต้องเข้ำใจในควำมหมำยของ  "ควำมเสี่ยง (Risk)" "ปัจจยัเสี่ยง 
(Risk Factor)" และ"ประเภทควำมเสีย่ง" ก่อนทีจ่ะด ำเนินกำรระบุควำมเสีย่งไดอ้ย่ำงเหมำะสม 

๑.๑ ควำมเส่ียง (Risk) 
หมำยถึง เหตุกำรณ์หรอืกำรกระท ำใดๆ ที่อำจเกิดขึ้นภำยใต้สถำนกำรณ์ที่ไม่แน่นอนและจะ

ส่งผล กระทบหรอืสร้ำงควำมเสยีหำย (ทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและไม่เป็นตวัเงนิ) หรอืก่อใหเ้กดิควำมล้มเหลว
หรอืลดโอกำสทีจ่ะบรรลุป้ำหมำยตำมภำรกจิหลกัขององคก์รและเป้ำหมำยตำมแผนปฏบิตังิำน 

๑.๒ ปัจจยัเส่ียง (Risk Factor) 
หมำยถงึ ตน้เหตุหรอืสำเหตุทีม่ำของควำมเสีย่ง ทีจ่ะท ำใหไ้ม่บรรลุวตัถุประสงคท์ีก่ ำหนดไว้ โดย

ต้องระบุได้ด้วยว่ำเหตุกำรณ์นัน้จะเกดิที่ไหน เมื่อใดและเกดิขึ้นได้อย่ำงไรและท ำไม ทัง้นี้สำเหตุของ
ควำมเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสำเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเครำะห์และก ำหนดมำตรกำรลดควำมเสี่ยงใน
ภำยหลงัไดอ้ย่ำงถูกตอ้ง โดยปัจจยัเสีย่งแบ่งได ้๒ ดำ้น ดงันี้ 

1.  
ระบุ
ควำม
เส่ียง 2. 

ประเมิน
ควำม
เส่ียง 

3. จดักำร

ควำม
เส่ียง 

4. รำยงำน
และ

ติดตำมผล 

6. ทบทวน

กำรบริหำร
ควำมเส่ียง 

5. 
ประเมินผล
กำรบริหำร
ควำมเส่ียง 
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๑) ปัจจยัเส่ียงภำยนอก คอื ควำมเสีย่งทีไ่ม่สำมำรถควบคุมกำรเกดิไดโ้ดยองคก์ร เช่น 
เศรษฐกจิ สงัคม กำรเมอืง กฎหมำย คู่แขง่ เทคโนโลย ีภยัธรรมชำต ิสิง่แวดลอ้ม เป็นตน้ 

๒) ปัจจยัเส่ียงภำยใน คอื ควำมเสีย่งทีส่ำมำรถควบคุมไดโ้ดยองคก์ร เช่น กฎระเบยีบ 
ขอ้บงัคบัภำยในองคก์ร วฒันธรรมองคก์ร นโยบำยกำรบรหิำรและกำรจดักำร ควำมรู/้ควำมสำมำรถของ
บุคลำกร กระบวนกำรทำงำน ขอ้มลู/ระบบสำรสนเทศ เครื่องมอื/อุปกรณ์ เป็นตน้ 

๑.๓ ประเภทควำมเส่ียง 
แบ่งเป็น ๔ ประเภท ไดแ้ก่ 

๑.๓.๑ ควำมเส่ียงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมำยถงึ ควำมเสีย่งที่เกดิจำก
กำรก ำหนดแผนกลยุทธ์และกำรปฏบิตัติำมแผนกลยุทธ์อย่ำงไม่เหมำะสมรวมถงึควำมไม่สอดคล้องกนั
ระหว่ำงนโยบำย เป้ำหมำย กลยุทธ์ โครงสรำ้ง องคก์ร ภำวกำรณ์แข่งขนั ทรพัยำกรและสภำพแวดลอ้ม
อนัสง่ผลกระทบต่อวตัถุประสงคห์รอืเป้ำหมำยขององคก์ร 

๑.๓.๒ ควำมเส่ียงด้ำนกำรปฏิบติังำน (Operational Risk : O) หมำยถงึ ควำมเสีย่ง
ทีเ่กดิจำกกำรปฏบิตังิำนทุกๆ ขัน้ตอน อนัเนื่องมำจำกขำดกำรก ำกบัดูแลทีด่ ีบุคลำกรในหน่วยงำนขำด
ทกัษะ, ควำมช ำนำญและควำมรู้เฉพำะทำงหรอืขำดกำรควบคุมภำยในที่ดี โดยครอบคลุมถงึปัจจยัที่
เกี่ยวขอ้งกบักระบวนกำร อุปกรณ์/เทคโนโลยสีำรสนเทศ/บุคลำกร ในกำรปฏบิตังิำนและควำมปลอดภยั
ของทรพัยส์นิ 

๑.๓.๓ ควำมเส่ียงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk : F) เป็นควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกบั
กำรบริหำรและควบคุมทำงกำรเงินและกำรงบประมำณขององค์กรให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิผล 
ผลกระทบกำรเงนิทีเ่กดิจำกปัจจยัภำยนอก เช่น ขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัรำยงำนทำงกำรเงนิของหน่วยงำนที่
เกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ กรมบญัชกีลำง ส ำนักงำนกำรตรวจเงนิแผ่นดนิ ส ำนักงบประมำณ รวมทัง้ กำรจดัสรร
งบประมำณไม่เหมำะสม เป็นตน้ 

๑.๓.๔ ควำมเส่ียงด้ำนกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบงัคบั (Compliance 
Risk : C) เป็นควำมเสีย่งที่เกี่ยวขอ้งกบัประเดน็ขอ้กฎหมำย ระเบยีบ กำรปกป้องคุ้มครองผู้รบับรกิำร
หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีกำรป้องกนัขอ้มลูรวมถงึประเดน็ทำงดำ้นกฎระเบยีบอื่นๆ 

กำรระบุควำมเสีย่งควรเริม่ดว้ยกำรแจกแจงกระบวนกำรปฏบิตังิำนทีจ่ะท ำใหบ้รรลุวตัถุประสงค์
ที่ก ำหนดไว้ แล้วจึงระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกระบวนกำรปฏิบัติงำนนั ้นๆ ท ำให้เกิดควำม
ผดิพลำดควำมเสยีหำยและเสยีโอกำสปัจจยัเสีย่งนัน้ควรจะเป็นต้นเหตุทีแ่ทจ้รงิเพือ่ทีจ่ะสำมำรถน ำไปใช้
ประโยชน์ในกำรหำมำตรกำรลดควำมเสีย่งในภำยหลงัได ้ทัง้นี้กำรระบุควำมเสีย่ง สำมำรถด ำเนินกำรได้
หลำยวธิ ีเช่น จำกกำรวเิครำะห์กระบวนกำรท ำงำน กำรวเิครำะห์ทบทวนผลกำรปฏิบตัิงำนที่ผ่ำนมำ 
กำรประชุมเชงิปฏบิตักิำร     กำรระดมสมอง กำรเปรยีบเทยีบกบัองคก์รอื่น กำรสมัภำษณ์ แบบสอบถำม 
แบบประเมนิ เป็นตน้ 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต ๓ ได้ก ำหนดควำมเสี่ยงของกำร
ด ำเนินงำนหรอืกำรปฏบิตัหิน้ำที่ ที่อำจก่อให้เกดิกำรทุจรติหรอืก่อให้เกดิกำรขดักนัระหว่ำงประโยชน์
สว่นบุคคลและประโยชน์สว่นรวม เช่น 
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๑.๑ กำรรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชน์อื่นใด 
๑.๒ กำรท ำรำยกำรขอเบกิจ่ำยเงนิ 
๑.๓ กำรใชท้รพัยส์นิของทำงรำชกำร 
๑.๔ พฤติกรรมฝ่ำฝืนมำตรฐำนคุณธรรมจริยธรรม (เบียดบังเวลำรำชกำร/ใช้ควำมสมัพนัธ์

ใกลช้ดิสว่นตวั) 
๑.๕ กำรจดัซือ้จดัจำ้งโดยไม่ก ำหนดคุณลกัษณะ/รำคำกลำง 
๑.๖ กำรจดัอบรม/สมัมนำ/กำรเดินทำงไปรำชกำร เช่น กำรจดัซื้อจดัจ้ำง จ ำนวนบุคลำกร  

จ ำนวนวทิยำกร จ ำนวนวนั/เวลำ เป็นตน้ 
๒. กำรประเมินควำมเส่ียง 

กำรประเมนิควำมเสีย่งเป็นกระบวนกำรที่ประกอบดว้ย กำรวเิครำะห ์กำรประเมนิ และกำรจดั
ระดบัควำมเสีย่ง ทีม่ผีลกระทบต่อกำรบรรลุวตัถุประสงคข์องกระบวนกำรท ำงำนของหน่วยงำนหรอืของ
องคก์ร ซึง่ประกอบดว้ย ๔ ขัน้ตอน ดงันี้ 

๒.๑ กำรก ำหนดเกณฑก์ำรประเมินมำตรฐำน 
เป็นกำรก ำหนดเกณฑท์ี่จะใชใ้นกำรประเมนิควำมเสีย่ง ไดแ้ก่ ระดบัโอกำสที่จะเกดิควำมเสี่ยง 

(Likelihood) ระดบัควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดบัของควำมเสีย่ง (Degree of Risk) โดย
คณะท ำงำนบรหิำรควำมเสี่ยงได้ก ำหนดหลกัเกณฑ์ในกำรให้คะแนน ระดบัโอกำสที่จะเกดิควำมเสี่ยง 
(Likelihood) และระดบัควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว้ ๕ ระดบั คอื น้อยมำก น้อย ปำนกลำง 
สงู และสงูมำก ดงันี้ 

หลกัเกณฑ์กำรให้คะแนนโอกำสท่ีจะเกิดควำมเส่ียงและควำมรนุแรงของผลกระทบ 
 

ประเดน็ท่ีพิจำรณำ 
ระดบัคะแนน 

1=น้อยมำก 2=น้อย 3=ปำนกลำง 4=สูง 5=สูงมำก 
โอกำสท่ีจะเกิดควำมเส่ียง 
ควำมถีใ่นกำรเกดิเหตุกำรณ์หรอื
ขอ้ผดิพลำดในกำรปฏบิตังิำน 
(เฉลีย่:ปี/ครัง้) 

5 ปี/ครัง้ คอื มี
โอกำสเกดิขึน้
ยำก 

2-3 ปี/ครัง้ คอื 
มโีอกำส
เกดิขึน้น้อย
ครัง้ 

1 ปี/ครัง้ คอื มี
โอกำสเกดิขึน้
บำงครัง้ 

1-6 เดอืน/ครัง้ 
คอื ไม่เกนิ 5 
ครัง้/ปี คอื มี
โอกำสเกดิขึน้
บ่อยครัง้ 

1 เดอืน/ครัง้ 
หรอืมำกกว่ำ 
คอื มโีอกำส
เกดิขึน้เป็น
ประจ ำ 

โอกำสทีจ่ะเกดิเหตุกำรณ์ น้อยทีสุ่ด น้อย ปำนกลำง สงู สงูมำก 
ควำมรนุแรงของผลกระทบ 
ควำมเสยีหำย < 1 หมื่นบำท 

หรอืสรำ้งควำม
ไม่สะดวกต่อ
กำรปฏบิตังิำน 
นำนๆ ครัง้ 

3-5 หมื่นบำท 
หรอืสรำ้งควำม
ไม่สะดวกต่อ
กำรปฏบิตังิำน
บ่อยครัง้ 

5 หมื่นบำท-2 
แสนบำท หรอื
สรำ้ง
บรรยำกำศใน
กำรท ำงำนที่
ไม่เหมำะสม 

2 แสนบำท-1 
ลำ้นบำท หรอื
ถูกลงโทษทำง
วนิัยอย่ำงไม่
รำ้ยแรง 

> 1 ลำ้นบำท
หรอืถูกลงโทษ
ทำงวนิัย
รำ้ยแรง 
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ผลกระทบต่อภำพลกัษณ์/กำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำน 

น้อยมำก น้อย ปำนกลำง สงู สงูมำก 

 
  ส่วนระดบัของควำมเสีย่ง (Degree of Risk) จะพจิำรณำจำกควำมสมัพนัธ์ระหว่ำง โอกำสทีจ่ะ
เกดิควำมเสีย่ง และผลกระทบของควำมเสีย่งต่อองค์กร ว่ำจะก่อให้เกดิควำมเสี่ยงในระดบัใด โดยได้
ก ำหนดเกณฑไ์ว ้๔ ระดบั ไดแ้ก่ สงูมำก สงู ปำนกลำง และ ต ่ำ 
 

คำ
มร
ุนแ

รง
ขอ

ง
ผล

กร
ะท

บ 

5      
4      
3      
2      
1      

  1 2 3 4 5 
  โอกำสทีจ่ะเกดิควำมเสีย่ง 

๒.๒ กำรประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเส่ียง 
เป็นกำรน ำควำมเสีย่งและปัจจยัเสีย่งแต่ละปัจจยัที่ระบุไว้มำประเมนิโอกำส (Likelihood) ที่จะ

เกดิเหตุกำรณ์ควำมเสีย่งต่ำงๆ และประเมนิระดบัควำมรุนแรงของผลกระทบหรอืมูลค่ำควำมเสยีหำย  
(Impact) จำกควำมเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดบัของควำมเสี่ยงที่แตกต่ำงกนั ท ำให้สำมำรถก ำหนดกำร
ควำมเสีย่งไดอ้ย่ำงเหมำะสม ซึ่งจะช่วยใหส้ำมำรถวำงแผนและจดัสรรทรพัยำกรไดอ้ย่ำงถูกต้องภำยใต้
งบประมำณ ก ำลงัคนหรอืเวลำที่มจี ำกดั โดยอำศยัเกณฑ์มำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ข้ำงต้น ซึ่งมขี ัน้ตอน
ด ำเนินกำร ดงันี้ 

๑) พจิำรณำโอกำส ควำมถี ่ในกำรเกดิเหตุกำรณ์ต่ำงๆ (Likelihood) ว่ำมโีอกำส ควำมถีท่ีจ่ะเกดิ
นัน้มำกน้อยเพยีงใด ตำมเกณฑม์ำตรฐำนทีก่ ำหนด 

๒) พจิำรณำควำมรุนแรงของผลกระทบของควำมเสีย่ง (Impact) ทีม่ผีลต่อหน่วยงำนว่ำมรีะดบั
ควำมรุนแรง หรอืมคีวำมเสยีหำยเพยีงใด ตำมเกณฑม์ำตรฐำนทีก่ ำหนด 

๒.๓ กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียง 
เมื่อพจิำรณำโอกำส ควำมถี่ที่จะเกิดเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง (Likelihood) และควำมรุนแรงของ

ผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจยัเสีย่งแลว้ ใหน้ ำผลทีไ่ดม้ำพจิำรณำควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงโอกำสที่จะ
เกดิควำมเสีย่งและผลกระทบของควำมเสีย่ง ว่ำก่อใหเ้กดิระดบัของควำมเสีย่งในระดบัใด 

ระดบัควำมเสีย่ง - โอกำสในกำรเกดิเหตุกำรณ์ต่ำงๆ x ควำมรุนแรงของเหตุกำรณ์ต่ำงๆ 
(Likelihood x Impact) ซึง่จดัแบ่งเป็น ๔ ระดบั สำมำรถแสดงเป็นแผนภูมคิวำมเสีย่ง (Risk Profile) แบ่ง 
พืน้ทีเ่ป็น ๔ สว่น ซึง่ใชเ้กณฑใ์นกำรจดัแบ่ง ดงันี้ 

๑) ระดบัควำมเสีย่งต ่ำ (Low) คะแนนระดบัควำมเสีย่ง ๑ - ๕ คะแนน โดยทัว่ไปควำม
เสีย่งในระดบันี้ใหถ้อืว่ำเป็นควำมเสีย่งทีไ่ม่มนีัยส ำคญัต่อกำรด ำเนินงำน ควำมเสีย่งทีเ่กดิขึน้นัน้สำมำรถ
ยอมรบัไดภ้ำยใตก้ำรควบคุมทีม่อียู่ในปัจจุบนั ซึง่ไม่ตอ้งด ำเนินกำรใดๆ เพิม่เตมิ 

สูงมำก 
สูง 
ปำนกลำง 

ต ำ่ 
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๒) ระดบัควำมเสี่ยงปำนกลำง (Medium) คะแนนระดบัควำมเสี่ยง ๖ - ๑๐ คะแนน 
ยอมรบัควำมเสีย่งแต่ตอ้งมแีผนควบคุมควำมเสีย่ง ควำมเสีย่งในระดบัน้ีใหถ้อืว่ำเป็นควำมเสีย่งทีย่อมรบั
ได ้แต่ตอ้งมกีำรจดักำรเพิม่เตมิ 

๓) ระดบัควำมเสีย่งสูง (High) คะแนนระดบัควำมเสีย่ง ๑๑ - ๑๙ คะแนน ตอ้งมแีผนลด
ควำมเสีย่ง เพือ่ใหค้วำมเสีย่งนัน้ลดลงใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได้ 

๔) ระดบัควำมเสีย่งสูงมำก (Extreme) คะแนนระดบัควำมเสีย่ง ๒๐ - ๒๕ คะแนน ต้อง
มแีผนลดควำมเสีย่งและประเมนิซ ้ำ หรอือำจตอ้งถ่ำยโอนควำมเสีย่ง 

เมื่อไดร้ะดบัควำมเสีย่งแต่ละด้ำนแลว้น ำมำหำค่ำเฉลี่ยเพื่อหำค่ำควำมเสีย่งรวมในกำร
จดัท ำแผนกำรบรหิำรควำมเสีย่งต่อไป 

 

       แผนภมิูควำมเส่ียง (Risk Profile) 
 

คว
ำม
รุน

แร
งข
อง

ผล
กร
ะท

บ 

5 5 10 15 20 25 
4 4 8 12 16 25 
3 3 6 9 12 15 
2 2 4 6 8 10 
1 1 2 3 4 5 

  1 2 3 4 5 
  โอกำสทีจ่ะเกดิควำมเสีย่ง 

3. กำรจดักำรควำมเส่ียง 
เป็นกำรก ำหนดแนวทำงตอบสนองควำมเสีย่ง ซึง่มหีลำยวธิแีละสำมำรถปรบัเปลีย่นใหเ้หมำะสม

กบัสถำนกำรณ์ ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผู้รบัผดิชอบ แต่ทัง้นี้วธิกีำรจดักำรควำมเสีย่งต้องคุ้มค่ำกบักำร
ลดระดบัผลกระทบทีเ่กดิจำกควำมเสีย่งนัน้ โดยทำงเลอืกหรอืวธิกีำรจดักำรควำมเสีย่ง ประกอบดว้ย ๔ 
แนวทำงหลกั คอื 

๑) กำรยอมรบั (Take) หมำยถงึ กำรที่ควำมเสีย่งนัน้สำมำรถยอมรบัได้ภำยใต้กำรควบคุมทีม่ี
อยู่ ซึง่ไม่ตอ้งด ำเนินกำรใดๆ เช่น กรณีทีม่คีวำมเสีย่งในระดบัไม่รุนแรงและไม่คุม้ค ำทีจ่ะดำเนินกำรใดๆ 
ใหข้ออนุมตัหิลกักำรรบัควำมเสีย่งไวแ้ละไม่ด ำเนินกำรใดๆ แต่ควรมมีำตรกำรตดิตำมอย่ำงใกล้ชดิเพื่อ
รองรบัผลทีจ่ะเกดิขึน้ 

๒) กำรลดหรือควบคุมควำมเสี่ยง (Treat) หมำยถึง กำรลดโอกำสที่จะเกิดขึ้นหรือลดควำม
เสยีหำย โดยกำรจดัระบบกำรควบคุมหรอืเปลี่ยนแปลงชัน้ตอนบำงส่วนของกิจกรรมหรอืโครงกำรที่
น ำไปสู่เหตุกำรณ์ที่เป็นควำมเสี่ยง เพื่อให้มีกำรควบคุมที่เพยีงพอและเหมำะสม เช่น กำรปรบัปรุง
กระบวนกำรด ำเนินงำน กำรจดัอบรมเพิม่ทกัษะในกำรท ำงำนให้กบัพนักงำน และกำรจดัท ำคู่มอืกำร
ปฏบิตังิำน เป็นตน้ 

๓) กำรหยุดหรอืหลกีเลีย่งควำมเสีย่ง (Terminate) หมำยถงึ ควำมเสีย่งทีไ่ม่สำมำรถยอมรบัและ
ต้องจดักำรให้ควำมเสีย่งนัน้ไปอยู่นอกเงื่อนไขกำรด ำเนินงำน โดยมวีธิกีำรจดักำรควำมเสีย่งในกลุ่มนี้  
เช่น กำรหยุดหรอืยกเลกิกำรด ำเนินงำนหรอืกจิกรรมทีก่่อใหเ้กดิควำมเสีย่งนัน้ 

สูงมำก 
สูง 

ปำนกลำง 
ต ำ่ 
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๔) กำรถ่ำยโอนควำมเสีย่ง (Transfer) หมำยถงึ ควำมเสีย่งทีส่ำมำรถโอนไปใหผู้อ้ื่นได ้เช่น กำร
จำ้งบุคคลภำยนอกหรอืกำรจำ้งบรษิทัภำยนอกมำจดักำรในงำนบำงอย่ำงแทน 

เมื่อเลือกวธิีกำรหรอืมำตรกำรที่เหมำะสมที่จะใช้จดักำรควำมเสี่ยงแล้ว ต้องมกีำรจดัท ำแผน
บรหิำรควำมเสี่ยงเพื่อก ำหนดมำตรกำรหรอืแผนปฏิบตัิกำรในกำรจดักำรและควบคุมควำมเสีย่งที่สูง 
(High) และ     สูงมำก (Extreme) นัน้ใหล้ดลง ใหอ้ยู่ในระดบัที่ยอมรบัได ้สำมำรถปฏบิตัไิด้จรงิและให้
สำมำรถตดิตำมและประเมนิผลกำรจดักำรควำมเสีย่งนัน้ได ้รวมทัง้ต้องพจิำรณำถงึควำมคุ้มค่ ำในด้ำน
คำ่ใชจ่้ำยและตนัทุนทีต่อ้งใชล้งทุนในกำรก ำหนดมำตรกำรหรอืแผนปฏบิตักิำรนัน้กบัประโยชน์ทีจ่ะได้รบั
ดว้ย 
 

๔. กำรรำยงำนและติดตำมผล 
หลงัจำกจดัท ำแผนบรหิำรควำมเสี่ยงและมกีำรด ำเนินงำนตำมแผนแล้ว จะต้องมกีำรรำยงำน

และตดิตำมผลเป็นระยะ เพื่อใหเ้กดิควำมมัน่ใจว่ำไดม้กีำรด ำเนินงำนไปอย่ำงถูกต้องและเหมำะสม โดย
มเีป้ำหมำยในกำรตดิตำมผล คอื เป็นกำรประเมนิคุณภำพและควำมเหมำะสมของวธิกีำรจดักำรควำม
เสีย่ง รวมทัง้ตดิตำมผลกำรจดักำรควำมเสีย่งที่ได้มกีำรด ำเนินกำรไปแลว้ว่ำบรรลุผลตำมวตัถุประสงค์
ของกำรบรหิำรควำมเสีย่งหรอืไม่ โดยหน่วยงำนต้องสอบทำนดูว่ำ วธิกีำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งใดมี
ประสทิธภิำพดกีใ็หด้ ำเนินกำรต่อไป หรอืวธิกีำรบริหำรจดักำรควำมเสีย่งใดควรปรบัเปลี่ยน และน ำผล
กำรตดิตำมไปรำยงำนใหฝ่้ำยบรหิำรทรำบตำมแบบรำยงำนทีไ่ดก้ล่ำวไวข้ำ้งต้น ทัง้นี้กระบวนกำรสอบ
ทำนอำจก ำหนดขอ้มูลทีต่้องตดิตำมหรอือำจท ำ Check List กำรตดิตำม พรอ้มทัง้ก ำหนดควำมถี่ในกำร
ตดิตำมผล โดยสำมำรถตดิตำมผลไดใ้น ๒ ลกัษณะ คอื 

๑) กำรติดตำมผลเป็นรำยครัง้ (Separate Monitoring) เป็นกำรติดตำม ตำมรอบระยะเวลำที่
ก ำหนด เช่น ทุก เดอืน ๖ เดอืน ๙ เดอืน หรอืทุกสิน้ปี เป็นตนั 

๒) กำรตดิตำมผลในระหว่ำงกำรปฏบิตังิำน (Ongoing Monitoring) เป็นกำรตดิตำมทีร่วมอยู่ใน
กำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ตำมปกตขิองหน่วยงำน 

 
๕. กำรประเมินผลกำรบริหำรควำมเส่ียง 

ผู้บรหิำรควำมเสี่ยง จะต้องท ำสรุปรำยงำนผลและประเมนิผลกำรบรหิำรควำมเสี่ยงประจ ำปี            
ต่อผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้น เพื่อใหม้คีวำมมัน่ใจว่ำมกีำรบรหิำรควำมเสีย่งเป็นไปอย่ำงเหมำะสม
เพยีงพอ ถูกต้องและมปีระสทิธผิล มำตรกำรหรอืกลไกกำรควบคุมควำมเสีย่งทีด่ ำเนินกำร สำมำรถลด
และควบคุมควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดบัที่ยอมรบัได้ หรือต้องจดัหำมำตรกำรหรือตัว
ควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ควำมเสี่ยงที่ยงัเหลืออยู่หลงัมีกำรจดักำร อยู่ในระดบัที่ยอมรบัได้และให้
องคก์รมกีำรบรหิำรควำมเสีย่งอย่ำงต่อเนื่องจนเป็นวฒันธรรมในกำรด ำเนินงำน 
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๖. กำรทบทวนกำรบริหำรควำมเส่ียง 
กำรทบทวนแผนบรหิำรควำมเสีย่ง เป็นกำรทบทวนประสทิธภิำพของแนวกำรบรหิำรควำมเสีย่ง

ในทุกขัน้ตอน เพื่อกำรปรบัปรุงและพฒันำแผนงำนในกำรบรหิำรควำมเสีย่งใหท้นัสมยัและเหมำะสมกบั
กำรปฏบิตังิำนจรงิเป็นประจ ำทุกปี 
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บทท่ี ๔ 
ผลกำรวิเครำะหแ์ผนบริหำรจดักำรควำมเส่ียง 

 
ผลกำรวิเครำะห์แผนบริหำรจดักำรควำมเส่ียง 

ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3 ได้
ด ำเนินกำรวิเครำะห์และจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงเพื่อเตรียมกำรรองรับสภำวะกำร
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยพจิำรณำทบทวนจำกรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนบริหำรควำมเสี่ยงของ
ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖3 รวมถึงข้อเสนอแนะและคดัเลือกควำมเสีย่งในระดบัป่ำนกลำงขึ้นไปจนถงึ
ควำมเสีย่งในระดบัสงูมำก เพือ่ก ำหนดมำตรกำรหรอืแผนปฏบิตักิำรในกำรจดักำรและควบคุมควำมเสีย่ง
ที่สูงมำก (Extreme) และสูง (High) นัน้ ให้ลดลงมำอยู่ในระดบัที่ยอมรบัได้ ส ำหรบัควำมเสีย่งในระดบั
ปำนกลำง (Medium) ก็มีมำตรกำรควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้ำหมำย ซึ่งกำร
ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรลดควำมเสีย่งได้พจิำรณำถงึควำมคุ้มค่ำในด้ำนค่ำใช้จ่ำยและต้นทุนที่ต้องใช้ 
กบัประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัดว้ย ปรำกฏตำมตำรำงที ่๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนบริหำรจดักำรควำมเส่ียง 
ควำมเส่ียงของกำรด ำเนินงำนหรือกำรปฏิบติัหน้ำท่ี ท่ีอำจก่อให้เกิดกำรทุจริตหรือก่อให้เกิดกำรขดักนัระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลและ

ประโยชน์ส่วนรวม 
 
ควำมเส่ียง ระดบั

ควำม
เส่ียง 

กิจกรรมกำรควบคมุ/จดักำร
ควำมเส่ียง 

วตัถปุระสงค ์ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำ

ร 

ผลส ำเรจ็ท่ี
คำดหวงั 

งบประมำ
ณ(บำท) 

ผู้รบัผิดชอบ ระดบัควำมเส่ียงท่ีคำดหวงั
ภำยหลงัด ำเนินกำรจดักำร 

ควำมเส่ียง 
โอกำส/
ควำมถี่ 

ผลกระทบ/
ควำม
รนุแรง 

คะแนน
รวม 

ควำมเส่ียงด้ำนกลยุทธ ์(Strategic Risk ) 
-           
ควำมเส่ียงด้ำนกำรปฏิบติังำน (Operation Risk) 
ควำมเสี่ยงด้ำนอุปกรณ์
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
(Hard Ware)  

9 1. ตรวจสอบทีต่ัง้ของอุปกรณ์
เทคโนโลยสีำรสนเทศใน
ส ำนักงำนทุกประเภท 
2. ตดิตัง้อปุกรณ์ดบัเพลงิ
ฉุกเฉิน 
3. ตรวจสอบระบบส ำรอง
ไฟฟ้ำ 
4. ฝึกอบรมใหก้บับุคลำกรใน
ฐำนะผูใ้ชท้ัว่ไปและผูใ้ชร้ะดบั
ผูด้แูลระบบ 

เพื่อใหอุ้ปกรณ์
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
(Hard Ware) มี
ควำมสมบูรณ์ 
เพื่อรองรบัและ
พรอ้มปฏบิตังิำน 

ภำยใน
เดอืน
กนัยำยน 
2564 

อุปกรณ์
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
(Hard Ware) มี
ควำมสมบูรณ์ 
รองรบัและ
พรอ้ม
ปฏบิตังิำน 

- ผูบ้รหิำร 
สพป.สุรนิทร ์
เขต 3 

1 5 5 (ต ่ำ) 
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ควำมเส่ียง ระดบั
ควำม
เส่ียง 

กิจกรรมกำรควบคมุ/จดักำร
ควำมเส่ียง 

วตัถปุระสงค ์ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำ

ร 

ผลส ำเรจ็ท่ี
คำดหวงั 

งบประมำ
ณ(บำท) 

ผู้รบัผิดชอบ ระดบัควำมเส่ียงท่ีคำดหวงั
ภำยหลงัด ำเนินกำรจดักำร 

ควำมเส่ียง 
โอกำส/
ควำมถี่ 

ผลกระทบ/
ควำม
รนุแรง 

คะแนน
รวม 

5. ท ำควำมเขำ้ใจเป็น
รำยบุคคลเป็นระยะๆ ตำมแต่
โอกำส 
6. ดแูลและแกไ้ขปัญหำ
เบือ้งตน้คอมพวิเตอรโ์ดยคณะ
ผูด้แูลระบบ(Administrator) 
อย่ำงต่อเนื่อง 
7. มกีำรตรวจเชค็ไวรสัและ
ก ำจดัอย่ำงสม ่ำเสมอ 
8. ตรวจสอบและดแูลเครื่อง
คอมพวิเตอรแ์มข่ำ่ยเป็น
ประจ ำและสม ่ำเสมอ 
9. ส ำรองขอ้มลู (Back up) 
10. รกัษำอุณหภมูเิพื่อกำร
ระบำยควำมรอ้นจำกกำร
ท ำงำนของคอมพวิเตอร ์
Server ดว้ยเครื่องปรบัอำกำศ
ตลอด 24 ชม. 

ควำมเส่ียงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk) 
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ควำมเส่ียง ระดบั
ควำม
เส่ียง 

กิจกรรมกำรควบคมุ/จดักำร
ควำมเส่ียง 

วตัถปุระสงค ์ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำ

ร 

ผลส ำเรจ็ท่ี
คำดหวงั 

งบประมำ
ณ(บำท) 

ผู้รบัผิดชอบ ระดบัควำมเส่ียงท่ีคำดหวงั
ภำยหลงัด ำเนินกำรจดักำร 

ควำมเส่ียง 
โอกำส/
ควำมถี่ 

ผลกระทบ/
ควำม
รนุแรง 

คะแนน
รวม 

ส่วนรำชกำรอนุมตักิำร
จดัสรรงบประมำณ
กะทนัหนัในช่วงปลำยปี
งบประมำณ จงึไม่
สำมำรถด ำเนินกำร
เบกิจ่ำยงบประมำณให้
เป็นไปตำมเป้ำหมำย 

9 - จดัท ำค ำสัง่มอบหมำยงำน
กำรเร่งรดัตดิตำม 
- รำยงำนและแจง้เร่งรดั
ตดิตำมทุกระยะ 
- จดัอบรม ผูบ้รหิำร
สถำนศกึษำและครู
ผูป้ฏบิตังิำนดำ้นพสัด ุ
- ตดิตำมประเมนิผลเป็นระยะ 

เพื่อใหก้ำรจดัสรร
งบประมำณ
เป็นไปตำม
เป้ำหมำย 

ภำยใน
เดอืน
กนัยำยน 
2564 

กำรเบกิจ่ำย
งบประมำณ
เป็นไปตำม
เป้ำหมำย 

- ผูบ้รหิำร 
สพป.สุรนิทร ์
เขต 3 

1 5 5 (ต ่ำ) 

ควำมเส่ียงด้ำนกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบงัคบั (Compliance Risk) 
กร ะบวนกำ รบ ริห ำ ร
จัดกำรข้อร้องเรียนที่มี
อยู่มคีวำมล่ำชำ้ 

9 - ศกึษำกระบวนกำร ขัน้ตอน
กำรด ำเนินกำรกฎหมำย 
ระเบยีบ ขอ้บงัคบัและ
ปฏบิตังิำนใหถู้กตอ้ง 
- จดัหำบุคลำกรทีม่ี
ควำมสำมำรถดำ้นกฎหมำยมำ
ปฏบิตังิำน 
 

เพื่อใหก้ำร
ด ำเนินกำร
บรหิำรขอ้
รอ้งเรยีนเป็นไป
ตำมกระบวนกำร
ควำมยตุธิรรม 
ถูกตอ้งตำม
ระเบยีบกฎหมำย 
ขอ้บงัคบั 

ภำยใน
เดอืน
กนัยำยน 
2564 

ด ำเนินกำร
บรหิำรขอ้
รอ้งเรยีน
เป็นไปตำม
กระบวนกำร
ควำมยตุธิรรม 

- ผูบ้รหิำร 
สพป.สุรนิทร ์
เขต 3 

1 5 5 (ต ่ำ) 



 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
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