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๑. หลักการและเหตุผล 
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นโยบายรัฐบาลปัจจุบัน ผลักดันให้การป้องกันและปราบปรามทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ ได้กำหนด
นโยบายให้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-
๒๕๖๔) รวมทั้งสนับสนุนการใช้เครื ่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่การดำเนินงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อป้องกันปัญหาจากการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นใน
ระบบราชการยุคปัจจุบันส่วนใหญ่ ซึ่งเกิดจากผลประโยชน์ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์
ส่วนรวม ในการดำรงตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ข้าราชการ หรือที่เรียกกันว่า "ผลประโยชน์ทับซ้อน" จึงถือ
ได้ว่าปัญหาการมีผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นการทุจริต คอร์รัปชั ่นประเภทหนึ่ง เ พราะเป็นการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่การงาน 
ไปแทรกแซงการใช้ดุลพินิจ ในการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ จนทำให้เจ้าหน้าที่รัฐเกิดการละทิ้งคุณธรรม 
จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะขาดความเป็นอิสระเกิดความโลภในผลประโยชน์ส่วนตนทำให้ขาด
ความเป็นกลางและความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวมและทำให้ประโยชน์
หลักของหน่วยงาน องค์กร สถาบันและสังคม หรือชุมชน ต้องสูญเสียไปไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทางการเงิน
และทรัพยากรต่างๆ คุณภาพการให้บริการความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงสูญเสียคุณค่าอื่นๆ ของการเป็น
เจ้าหน้าที่รัฐ/ข้าราชการอีกด้วย 

ในด้านบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้ให้ความสำคัญ
ในประเด็นที่อาจเป็นความเสี่ยงหรือเป็นช่องทางที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบนหรือก่อใ ห้เกิด
ผลประโยชน์ทับช้อน แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (Business Continuity Plan : BCP) จึงเป็นเครื่องมือทาง
กลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น 
การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ 
อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร 
 

๒. วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง 
๑) เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของ

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ 
๒) เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
3) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ 

เขต 3 
๔) เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนกับองค์กร 

 

๓. เป้าหมาย 
๑) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ใน

การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
๒) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และ

จัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
๓) สามารถนำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ 
๔) การบริหารจัดการความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร 

 

๔. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง 



๓ 
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การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นและทำให้
องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้
องค์กรเกิดความเสียหาย 

ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการดำเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้ 
๑) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติ

และผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญและสามารถทำหน้าที่ในการกำกับดูแลองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

๒) สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความเสี่ยง
จะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บน
สมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

๓) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะ
ทำให้บุคลากรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรและตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผล
กระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล 

๔) เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้บริหาร
สามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นสำคัญของผู้บริหารใน
การบริหารงานและการตัดสินใจในต้านต่างๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและ
วัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายในเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และ
สามารถปกป้องผลประโยชน์ รวมทั้งเพ่ิมมูลค่าแก่องค์กร 

๕) ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบการ
ตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมี
ความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กรและระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน 

๖) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้
มาตรการในการบริหารความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำและกิจกรรมที่มีความ
เสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น 
 

๕. นิยามความเสี่ยง 
๕.๑ ความเสี่ยง (Risk) 
ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน 

และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว 
หรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงิน 
และการบริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ ( Impact) ที่ได้รับและโอกาสที่
จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ ์

 
ลักษณะของความเสี่ยง สามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ส่วน ดังนี้ 
๑) ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง 
๒) เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือนโยบาย 
๓) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เสี่ยง 
๕.๒ การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 



๔ 
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การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัยและควบคุมกิจกรรม
รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพ่ือให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงหรือผลกระทบของความ
เสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 

๕.๓ ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System) 
ระบบบริหารความเสี่ยง หมายถึง ระบบการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการ

ดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมี
ระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบการเงิ นและชื่อเสียงของ
องค์กรเป็นสำคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับ  
ทั่วทั้งองค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
บทที่ ๒ 

แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีแนวทางในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 
๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร 
2. มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในอนาคตหรือการกระทำใดๆ ที่อาจจะ

เกิดข้ึน 
๓. มีการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ทุกสิ้นปีงบประมาณ เพ่ือดูความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานรวมถึงผลกระทบ 
พร้อมทั้ง อาจมีการปรับแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

ภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและอาจส่งผลกระทบในด้านลบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็น     
ตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
องค์กร ทั้งในด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงินและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบซึ่งอาจจะ
เป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ ( Impact) ที่ได้รับและโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) 
ของเหตุการณ์ โดยมีการกำหนดกลไกการบริหารจัดการความความเสี่ยงที่ประกอบด้วย 

๑) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีหน้าที่ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่าง 
มีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยงเพ่ือนำไป
ปฏิบัติต่อไป 
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๒) ผู ้ปฏิบัติงานหรือเจ้าหน้าที ่ มีหน้าที ่สนับสนุนข้อมูลที ่เกี ่ยวข้องและให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ ๓ 
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมินและ

จัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผน
บริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ ซึ่งกลุ่มอำนวยการ กำหนดขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง ๖ ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 

๑. ระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดย
ต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดท่ีไหน เมื่อใดและเกิดขึ้นได้อย่างไร 

๒. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการ
ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์
มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม 

3. จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความ
เสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติไดจ้ริงและควร
ต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏบิัติ
การนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย 

๔. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผนบริหารความ
เสี่ยง 

๕. ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพ่ือให้มั่นใจว่า
องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้องและมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไก
การควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและ
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลัง
มีการจัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 

๖. ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุก
ขั้นตอน เพ่ือพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น 
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กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. การระบุความเสี่ยง 

เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคำนึงถึง
ความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายขององค์กรหรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้อง
พิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย
และไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา ดังนั้นจึง
จำเป็นต้องเข้าใจในความหมายของ "ความเสี่ยง (Risk)" "ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)" และ"ประเภทความเสี่ยง" 
ก่อนที่จะดำเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม 

๑.๑ ความเสี่ยง (Risk) 
หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผล 

กระทบหรือสร้างความเสียหาย (ท้ังที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่
จะบรรลุป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กรและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน 

1.  
ระบุความเสีย่ง 

2. ประเมินความ
เสี่ยง 

3. จัดการ
ความเสี่ยง 

4. รายงาน
และติดตาม

ผล 

6. ทบทวน
การบริหาร
ความเสี่ยง 

5. ประเมินผล
การบริหาร
ความเสี่ยง 
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๑.๒ ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) 
หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้  โดยต้อง

ระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใดและเกิดขึ้นได้อย่างไรและทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่
ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกตอ้ง 
โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ ๒ ด้าน ดังนี้ 

๑) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น 
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย คู่แข่ง เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

๒) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ 
ข้อบังคับภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารและการจัดการ ความรู้/ความสามารถของ
บุคลากร กระบวนการทำงาน ข้อมูล/ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ/อุปกรณ์ เป็นต้น 

๑.๓ ประเภทความเสี่ยง 
แบ่งเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ 

๑.๓.๑ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการ
กำหนดแผนกลยุทธ์และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์อย่างไม่เหมาะสมรวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่าง
นโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงสร้าง องค์กร ภาวะการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมอันส่งผล
กระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร 

๑.๓.๒ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk : O) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิด
จากการปฏิบัติงานทุกๆ ขั้นตอน อันเนื่องมาจากขาดการกำกับดูแลที่ดี บุคลากรในหน่วยงานขาดทักษะ, ความ
ชำนาญและความรู ้เฉพาะทางหรือขาดการควบคุมภายในที ่ด ี โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที ่เกี ่ยวข้องกับ
กระบวนการ อุปกรณ์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/บุคลากร ในการปฏิบัติงานและความปลอดภัยของทรัพย์สิน 

๑.๓.๓ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงที่เกี ่ยวข้องกับการ
บริหารและควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ผลกระทบการเงิน
ที ่เกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น ข้อบังคับเกี ่ยวกับรายงานทางการเงินของหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง ได้แก่  
กรมบัญชีกลาง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงบประมาณ รวมทั้ง การจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสม 
เป็นต้น 

๑.๓.๔ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk : 
C) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ การปกป้องคุ้มครองผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้
เสียการป้องกันข้อมูลรวมถึงประเด็นทางด้านกฎระเบียบอ่ืนๆ 

การระบุความเสี่ยงควรเริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่
กำหนดไว้ แล้วจึงระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานนั้นๆ ทำให้เกิดความผิดพลาดความ
เสียหายและเสียโอกาสปัจจัยเสี่ยงนั้นควรจะเป็นต้นเหตุที่แท้จริงเพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการหา
มาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้ ทั้งนี้การระบุความเสี่ ยง สามารถดำเนินการได้หลายวิธี เช่น จากการ
วิเคราะห์กระบวนการทำงาน การวิเคราะห์ทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา การประชุมเชิงปฏิบัติการ     
การระดมสมอง การเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม แบบประเมิน เป็นต้น 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ ได้กำหนดความเสี่ยงของการดำเนินงาน
หรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวม เช่น 

๑.๑ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
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๑.๒ การทำรายการขอเบิกจ่ายเงิน 
๑.๓ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
๑.๔ พฤติกรรมฝ่าฝืนมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม (เบียดบังเวลาราชการ/ใช้ความสัมพันธ์ใกล้ชิด

ส่วนตัว) 
๑.๕ การจัดซื้อจัดจ้างโดยไม่กำหนดคุณลักษณะ/ราคากลาง 
๑.๖ การจัดอบรม/สัมมนา/การเดินทางไปราชการ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง จำนวนบุคลากร จำนวน

วิทยากร จำนวนวัน/เวลา เป็นต้น 
๒. การประเมินความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับ
ความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือขององค์กร ซึ่ง
ประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้ 

๒.๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 
เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี ่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

(Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดย
คณะทำงานบริหารความเสี ่ยงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี ่ยง 
(Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง 
และสูงมาก ดังนี้ 

หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ 
 

ประเด็นที่พิจารณา 
ระดับคะแนน 

1=น้อยมาก 2=น้อย 3=ปานกลาง 4=สูง 5=สูงมาก 
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์หรือ
ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน (เฉลี่ย:
ปี/ครั้ง) 

5 ปี/ครั้ง คือ มี
โอกาสเกิดขึ้น
ยาก 

2-3 ปี/ครั้ง คือ 
มีโอกาสเกิดขึ้น
น้อยครั้ง 

1 ปี/ครั้ง คือ มี
โอกาสเกิดขึ้น
บางครั้ง 

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

1 เดือน/ครั้ง 
หรือมากกว่า 
คือ มีโอกาส
เกิดขึ้นเป็น
ประจำ 

โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 
ความรุนแรงของผลกระทบ 
ความเสียหาย < 1 หมื่นบาท 

หรือสร้างความ
ไม่สะดวกต่อ
การปฏิบัติงาน 
นานๆ ครั้ง 

3-5 หมื่นบาท 
หรือสร้างความ
ไม่สะดวกต่อ
การปฏิบัติงาน
บ่อยครั้ง 

5 หมื่นบาท-2 
แสนบาท หรือ
สร้าง
บรรยากาศใน
การทำงานท่ีไม่
เหมาะสม 

2 แสนบาท-1 
ล้านบาท หรือ
ถูกลงโทษทาง
วินัยอย่างไม่
ร้ายแรง 

> 1 ล้านบาท
หรือถูกลงโทษ
ทางวินัย
ร้ายแรง 

ผลกระทบต่อภาพลักษณ์/การ
ดำเนินงานของหน่วยงาน 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

 
  ส่วนระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่าง โอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร ว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยได้กำหนดเกณฑ์
ไว้ ๔ ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และ ต่ำ 
 

สูงมาก 
สูง 
ปานกลาง 

ต่ำ 



๙ 
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๒.๒ การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 
เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิด

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย  (Impact) 
จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการความเสี่ยงได้อย่าง
เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคนหรือ
เวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีข้ันตอนดำเนินการ ดังนี้ 

๑) พิจารณาโอกาส ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส ความถี่ที่จะเกิดนั้น
มากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 

๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง ( Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความ
รุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 

๒.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
เมื ่อพิจารณาโอกาส ความถี ่ที ่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี ่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ

ผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่ จะเกิด
ความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยง ว่ากอ่ให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด 

ระดับความเสี่ยง - โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
(Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) แบ่ง 
พ้ืนที่เป็น ๔ ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 

๑) ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑ - ๕ คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยง
ในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้
ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ เพ่ิมเติม 

๒) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง ๖ - ๑๐ คะแนน ยอมรับ
ความเสี่ยงแต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้  แต่ต้องมี
การจัดการเพ่ิมเติม 

๓) ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๑ - ๑๙ คะแนน ต้องมีแผนลด
ความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

๔) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง ๒๐ - ๒๕ คะแนน ต้องมี
แผนลดความเสี่ยงและประเมินซ้ำ หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง 

เมื่อได้ระดับความเสี่ยงแต่ละด้านแล้วนำมาหาค่าเฉลี่ยเพื่อหาค่าความเสี่ยงรวมในการจัดทำ
แผนการบริหารความเสี่ยงต่อไป 

 

       แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) 
 

สูงมาก 
สูง 

ปานกลาง 



๑๐ 
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3. การจัดการความเสี่ยง 
เป็นการกำหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่ทั้งนี้วิธีการจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับ
ผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย ๔  แนวทางหลัก 
คือ 

๑) การยอมรับ (Take) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ ซึ่งไม่
ต้องดำเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติ
หลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใดๆ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่าง ใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะ
เกิดข้ึน 

๒) การลดหรือควบคุมความเสี่ยง (Treat) หมายถึง การลดโอกาสที่จะเกิดขึ้นหรือลดความเสียหาย 
โดยการจัดระบบการควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงชั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่นำไปสู่เหตุการณ์ที่
เป็นความเสี่ยง เพ่ือให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน การจัด
อบรมเพ่ิมทักษะในการทำงานให้กับพนักงาน และการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

๓) การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้อง
จัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการดำเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุด
หรือยกเลิกการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น 

๔) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้ เช่น การจ้าง
บุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน 

เมื่อเลือกวิธีการหรือมาตรการที่เหมาะสมที่จะใช้จัดการความเสี่ยงแล้ว ต้องมีการจัดทำแผนบริหาร
ความเสี่ยงเพื่อกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) และ     
สูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริงและให้สามารถติดตามและ
ประเมินผลการจัดการความเสี่ยงนั้นได้ รวมทั้งต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้
ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย 
 

๔. การรายงานและติดตามผล 
หลังจากจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและ

ติดตามผลเป็นระยะ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมาย
ในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตาม
ผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง
หรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบทานดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้ดำเนินการ
ต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหาร



๑๑ 
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ทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้กระบวนการสอบทานอาจกำหนดข้อมูลที่ต้องติดตามหรืออาจ
ทำ Check List การติดตาม พร้อมทั้งกำหนดความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ใน ๒ ลักษณะ 
คือ 

๑) การติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) เป็นการติดตาม ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด 
เช่น ทุก เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นตัน 

๒) การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการ
ดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน 

 
๕. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 

ผู ้บริหารความเสี ่ยง จะต้องทำสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี ่ยงประจำปี            
ต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ เพื่อให้มีความมั่นใจว่ามีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม
เพียงพอ ถูกต้องและมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการ สามารถลดและ
ควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืน
เพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และให้องค์กรมีการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงาน 

 

๖. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง 
การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุก

ขั ้นตอน เพื ่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี ่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ ๔ 
ผลการวิเคราะห์แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

 
ผลการวิเคราะห์แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้ดำเนินการ
วิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น  
โดยพิจารณาทบทวนจากรายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 รวมถึง
ข้อเสนอแนะและคัดเลือกความเสี่ยงในระดับปานกลางขึ้นไปจนถึงความเสี่ยงในระดับสูงมาก เพื่อกำหนด
มาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูงมาก (Extreme) และสูง (High) นั้น ให้
ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สำหรับความเสี่ยงในระดับปานกลาง (Medium) ก็มีมาตรการควบคุม เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมาย ซึ่งการดำเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยงได้พิจารณาถึงความ
คุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย จำนวน ๓ เรื่องซ่ึงอยู่ในระดับความเสี่ยง
ที่ต่ำ ดังนี้ 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk) 
-ความเสี่ยงด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (Hard Ware) 
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 
-ส่วนราชการอนุมัติการจัดสรรงบประมาณกะทันหันในช่วงปลายปีงบประมาณ จึงไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่าย

งบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) 
-กระบวนการบริหารจัดการข้อร้องเรียนที่มีอยู่มีความล่าช้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
ความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 

 
ความเสี่ยง ระดับ

ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุม/จัดการ
ความเสี่ยง 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลสำเร็จที่
คาดหวัง 

งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ระดับความเสี่ยงท่ีคาดหวัง
ภายหลังดำเนินการจัดการ 

ความเสี่ยง 
โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ/
ความ
รุนแรง 

คะแนนรวม 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk ) 
-           
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk) 
ความเสี ่ยงด้านอุปกรณ์
เทคโนโลย ีสารสนเทศ 
(Hard Ware)  

9 1. ตรวจสอบที่ตั้งของอุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
สำนักงานทุกประเภท 
2. ติดตั้งอุปกรณด์ับเพลิงฉุกเฉิน 
3. ตรวจสอบระบบสำรองไฟฟ้า 
4. ฝึกอบรมให้กับบุคลากรใน
ฐานะผู้ใช้ทั่วไปและผู้ใช้ระดับ
ผู้ดูแลระบบ 
5. ทำความเข้าใจเป็นรายบุคคล
เป็นระยะๆ ตามแตโ่อกาส 
6. ดูแลและแกไ้ขปัญหาเบื้องต้น
คอมพิวเตอร์โดยคณะผู้ดูแล
ระบบ(Administrator) อย่าง
ต่อเนื่อง 
7. มีการตรวจเช็คไวรสัและ
กำจัดอย่างสมำ่เสมอ 

เพื่อให้อุปกรณ์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ (Hard 
Ware) มีความ
สมบูรณ์ เพื่อ
รองรับและพร้อม
ปฏิบัติงาน 

ภายในเดือน
กันยายน 
2565 

อุปกรณ์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(Hard Ware) มี
ความสมบรูณ์ 
รองรับและ
พร้อมปฏิบัติงาน 

- ผู้บริหาร 
สพป.สรุินทร์ 
เขต 3 

1 5 5 (ต่ำ) 



15 
 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
 

ความเสี่ยง ระดับ
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุม/จัดการ
ความเสี่ยง 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลสำเร็จที่
คาดหวัง 

งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ระดับความเสี่ยงท่ีคาดหวัง
ภายหลังดำเนินการจัดการ 

ความเสี่ยง 
โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ/
ความ
รุนแรง 

คะแนนรวม 

8. ตรวจสอบและดูแลเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเป็นประจำ
และสม่ำเสมอ 
9. สำรองข้อมูล (Back up) 
10. รักษาอุณหภูมิเพื่อการ
ระบายความร้อนจากการทำงาน
ของคอมพิวเตอร์ Server ด้วย
เครื่องปรับอากาศตลอด 24 
ชม. 

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 
ส่วนราชการอนุมตัิการ
จัดสรรงบประมาณ
กะทันหันในช่วงปลายปี
งบประมาณ จึงไมส่ามารถ
ดำเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

9 - จัดทำคำสั่งมอบหมายงานการ
เร่งรัดติดตาม 
- รายงานและแจ้งเร่งรัดติดตาม
ทุกระยะ 
- จัดอบรม ผู้บริหารสถานศึกษา
และครผูู้ปฏิบัติงานด้านพสัด ุ
- ติดตามประเมินผลเป็นระยะ 

เพื่อให้การจัดสรร
งบประมาณ
เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ภายในเดือน
กันยายน 
2565 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

- ผู้บริหาร 
สพป.สรุินทร์ 
เขต 3 

1 5 5 (ต่ำ) 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) 
ก ร ะ บ ว น ก า ร บ ร ิ ห า ร
จัดการข้อร้องเรียนที่มีอยู่
มีความล่าช้า 

9 - ศึกษากระบวนการ ขั้นตอน
การดำเนินการกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับและ
ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง 

เพื่อให้การ
ดำเนินการบริหาร
ข้อร้องเรียน
เป็นไปตาม

ภายในเดือน
กันยายน 
2565 

ดำเนินการ
บริหารข้อ
ร้องเรียนเป็นไป
ตาม

- ผู้บริหาร 
สพป.สรุินทร์ 
เขต 3 

1 5 5 (ต่ำ) 
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สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
 

ความเสี่ยง ระดับ
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุม/จัดการ
ความเสี่ยง 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลสำเร็จที่
คาดหวัง 

งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ระดับความเสี่ยงท่ีคาดหวัง
ภายหลังดำเนินการจัดการ 

ความเสี่ยง 
โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ/
ความ
รุนแรง 

คะแนนรวม 

- จัดหาบุคลากรที่มี
ความสามารถดา้นกฎหมายมา
ปฏิบัติงาน 
 

กระบวนการความ
ยุติธรรม ถูกต้อง
ตามระเบียบ
กฎหมาย 
ข้อบังคับ 

กระบวนการ
ความยุติธรรม 



 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 



18 
 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
 

ภาพกิจกรรมการร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตในปฏิบัติงาน 

 
 
 
 

 
การนำเสนอผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
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สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
 

 
 
 


