
การวิเคราะหค์วามเส่ียงเก่ียวกบัการปฏิบติังาน
ของส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษาสโุขทยั

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน

กระทรวงศกึษำธกิำร



คำนำ 

   การบริหารจัดการความเส่ียง เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการองค์กร สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสุโขทัย ได้เห็นความสำคัญของการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีอาจก่อให้เกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน
ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ประจำปี พ.ศ.2564 โดยอาศัยหลักการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ภายในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เพื่อทำการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
องค์กร เพื่อลดโอกาสและผลกระทบความเส่ียงท่ีอาจก่อให้เกิดขึ้นต่อองค์กร จึงได้จัดทำรายงานการบริหารจัดการ
ความเส่ียงท่ีอาจก่อให้เกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  

   สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การดำเนินการบริหารจัดการ
ความเส่ียงของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย จะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง และ
สามารถนำไปพัฒนาบริหารจัดการของหน่วยงานได้ต่อไป 

 

        สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
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ส่วนที่ ๑  
บทนำ 

๑. ความเป็นมาและความสำคัญ 
   หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน  สำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน 
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลัง
กำหนด เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริการจัดการความเส่ียงเป็นไปตามบทบัญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงิน 
การคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ จึงกำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร
จัดการความเส่ียงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ  

   เพื่อให้การดำเนินงานการบริหารจัดการความเส่ียงของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การบริหารจัดการความเส่ียงจึงมีความสำคัญต่อกระบวนการและความเป็นไปได้ของการเกิดจาก
เหตุการณ์ความเส่ียงท่ีจะเกิดในการบริหารการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  
ดังนั้น จึงเห็นควรดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยจัดให้มี  
การวิเคราะห์ความเสี่ยง พร้อมแนวทางแก้ไขเหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นของด้านกลยุทธ์ ด้านการเงิน  
ด้านกฎหมาย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านความน่าเช่ือถือของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
เพื่อนำไปสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ ต่อไป  
 

๒. วัตถุประสงค์    
  ๑. เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารจัดการความเส่ียงของสำนักงาน 

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
   ๒. เพื่อใหส้ำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารจัดการ
ความเส่ียงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
    ๓. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นกับองค์กร 
 

๓. เป้าหมาย 
   ๑. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ มีความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การบริหารจัดการความเส่ียง เพื่อนำไปใช้ใน 
การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจำปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
   ๒. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเส่ียง วิเคราะห์ความเส่ียง ประเมินความเส่ียง และจัดการ
ความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
 

๔. แนวคิดของการบริหารจัดการความเสี่ยง 
   ในการดำเนินงานทุกๆ งาน ต้องมีการเผชิญกับความเส่ียงหรือความไม่แน่นอนท่ีอาจจะก่อให้เกิด 
ความเสียหายหรือผลกระทบต่าง ๆ ได้ จึงต้องให้มีการจัดทำแผนการบริหารความเส่ียง และการควบคุมความเส่ียง  
ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือการบริหารงานท่ีจะช่วยให้ผู้บริหารเกิดความมั่นใจ
อย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามท่ีกำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
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และคุ้มค่า โดยลดโอกาส ท่ีจะเกิดความเส่ียงหรือ ความไม่แน่นอนท่ีจะส่งผลกระทบหรือก่อให้ความเสียหายในด้านต่าง ๆ 
ต่อองค์กร เปรียบเสมือนการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับองค์กร 
  

๕. ขอบเขตในการบริหารความเสี่ยง  
  การบริหารความเส่ียงประกอบด้วยองค์ประกอบ 8 ประการ ดังนี้  
   1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)  
   2. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)  
   3. การบ่งช้ีเหตุการณ์ (Event Identification)  
     4. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment)  
    5. การตอบสนองความเส่ียง (Risk Response)  
   6. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)  
   7. สารสนเทศและการส่ือสาร (Information & Communication)  
   8. การติดตามผล (Monitoring)  
   องค์ประกอบ ท้ัง ๘ ประการ มีความสัมพันธ์กันโดยมีสภาพแวดล้อมภายในองค์กร เป็นรากฐานท่ีสำคัญ
ขององค์ประกอบอื่น ท่ีมีความครอบคลุมในทุกภารกิจของหน่วยงาน โดยต้องมีการจัดทำแผนบริหารความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น 
ใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา อุปสรรคท่ีมีอยู่ ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นท่ีน่าพอใจ และอยู่ในระดับ 
ท่ียอมรับได้ ท้ังนี้ ในการดำเนินการต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย นโยบาย และระเบียบท่ีทางราชการกำหนด 
 
๖. คำจำกัดความ 
   “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า 
    ๑. ส่วนราชการ 
    ๒. รัฐวิสาหกิจ 
    ๓. หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระ  
ตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ 
    ๔. องค์การมหาชน 
    ๕. ทุนหมุนเวียนท่ีมีฐานะเป็นนิติบุคคล 
    ๖. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    ๗. หน่วยงานอื่นของรัฐตามท่ีกฎหมายกำหนด 
   “ผู้กำกับดูแล” หมายความว่า บุคคล หรือคณะบุคคล ผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการกำกับดูแลหรือ
ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานของรัฐ 
   “หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ 
   “ฝ่ายบริหาร” หมายความว่า ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ 
   “ความเสี่ยง (Risk)” หมายความว่า เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ท่ี
ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย ท้ังท่ีเป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือ
ลดโอกาสท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ท้ังในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหาร ซี่งอาจ
เป็นผลกระทบท้ังทางบวกและทางลบก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบท่ีได้รับ และโอกาสท่ีจะเกิดของเหตุการณ์ 
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     ลักษณะของความเส่ียง สามารถแบ่งอออกได้เป็น ๓ ส่วน คือ 
     ๑. ปัจจัยความเส่ียง คือ สาเหตุท่ีจะทำให้เกิดความเส่ียง 
     ๒. เหตุการณ์เส่ียง คือ เหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือนโยบาย 
     ๓. ผลกระทบของความเส่ียง คือ ความรุนแรงของความเสียหายท่ีน่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เส่ียง 
   “การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)” หมายความว่า การะบวนการท่ีใช้ในการบริหารจัดการ
ปัจจัย และควบคุมกิจกรรมรวมท้ังกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเส่ียงลดลง หรือ
ผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเส่ียงลดลงอยู่ในระดับองค์การท่ียอมรับได้ 
   “ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System)” หมายความว่า ระบบการบริหารปัจจัยและ
ควบคุมกิจกรรม รวมท้ังกระบวนการดำเนินงานต่าง  ๆเพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสท่ีส่งผลให้องค์กรเกิดความเสียหาย ให้ระดับ
ความเส่ียงและผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับท่ีองค์กรยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ  
โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ท้ังในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎฏระเบียบ การเงิน และความเช่ือถือขององค์กร  
ซึ่งการดำเนินการบริหารความเส่ียงนั้น ต้องได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานทุกระดับท้ังองค์กร 
   

๗. แนวทางและกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
   ๑. การค้นหาความเสี่ยง 
       - การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
       - การวิเคราะห์งาน กระบวนการ กิจกรรม 
       - การสอบทานหรือกำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรและของงาน กระบวนการกิจกรรม 
       - การค้นหาความเส่ียงและระบุสาเหตุ 
   ๒. การประเมินความเสี่ยง 
       - การวิเคราะห์โอกาส 
       - การวิเคราะห์ผลกระทบ 
       - การประเมินระดับความเส่ียง 
   ๓. การจัดการความเสี่ยง 
       - การหลีกเล่ียงความเส่ียง 
       - การร่วมจัดการความเส่ียง 
       - การลดความเส่ียง  
       - การยอมรับความเส่ียง 
   ๔. การติดตามประเมินผล 
       - การติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
         - การติดตามประเมินผลเป็นรายครั้ง 
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8. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง 
   การดำเนินการบริหารจัดการความเส่ียง เป็นส่วนสำคัญในการทำให้สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสุโขทัย สามารถจัดการกับปัญหา อุปสรรคของเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้น และก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ัง การจัดการความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ซึ่งประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการ
บริหารความเส่ียง มีดังนี้ 
   ๑. การบริหารความเส่ียง มีส่วนช่วยให้ผู้ปฏิบัติและผู้บริหาร ตระหนักถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น และ
สามารถกำกับดูแลในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๒. การบริหารความเส่ียง เป็นแหล่งข้อมูลหรือเป็นเครื่องสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ  
ซึ่งต้ังอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ 
   ๓. การบริหารความเส่ียง ทำให้รูปแบบการตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนา   
ไปในทิศทางเดียวกัน 
   ๔. การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเส่ียง 
ในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเส่ียง   
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ส่วนที ่๒ 
ระเบียบ และข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 
มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ 
   มาตรฐานการบริหารจัดการความเส่ียงสำหรับหน่วยงานของรัฐท่ีกำหนดได้จัดทำขึ้นให้เป็นไปตามแนวทาง 
การบริหารจัดการความเส่ียงของสากล เพื่อความเหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานของรัฐ โดยถือเป็นมาตรฐานเบื้องต้น 
ของการบริหารจัดการความเส่ียงสำหรับหน่วยงานของรัฐ 
๑. คำนิยาม 
   “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า 
      ๑. ส่วนราชการ 
      ๒. รัฐวิสาหกิจ 
      ๓. หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระ  
ตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ 
      ๔. องค์การมหาชน 
      ๕. ทุนหมุนเวียนท่ีมีฐานะเป็นนิติบุคคล 
      ๖. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      ๗. หน่วยงานอื่นของรัฐตามท่ีกฎหมายกำหนด 
  “ฝ่ายบริหาร” หมายความว่า ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ 
  “การบริหารจัดการความเสี่ยง” หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นและส่งผล
กระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ 
 

๒. มาตรฐาน 
   ๒.๑ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการบริหารจัดการความเส่ียง เพื่อให้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผล 
แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานว่าหน่วยงานได้ดำเนินการบริหารจัดการความเส่ียงอย่างเหมาะสม 
   ๒.๒ ฝ่ายบริหารของหน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมต่อการบริหารจัดการ 
ความเส่ียงภายในองค์กร อย่างน้อยประกอบด้วย การมอบหมายผู้รับผิดชอบ เรื่อง การบริหารจัดการความเส่ียง  
การกำหนดวัฒนธรรมของหน่วยงานของรัฐท่ีส่งเสริมการบริหารจัดการความเส่ียง รวมถึงการบริหารทรัพยากรบุคคล 
   ๒.๓ หน่วยงานของรัฐต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีเหมาะสม 
รวมถึงการส่ือสารการบริหารจัดการความเส่ียงของวัตถุประสงค์ด้านต่างๆ ต่อบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 
   ๒.๔ การบริหารจัดการความเส่ียงต้องดำเนินการในทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ 
   ๒.๕ การบริหารจัดการความเส่ียง อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การระบุความเส่ียง การประเมิน 
ความเส่ียง และการตอบสนองความเส่ียง 
   ๒.๖ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเส่ียงอย่างน้อยปีละครั้ง และต้องมี 
การส่ือสารแผนบริหารจัดการความเส่ียงกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
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   ๒.๗ หน่วยงานของรัฐต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเส่ียงและทบทวนแผน 
การบริหารจัดการความเส่ียงอย่างสม่ำเสมอ 
    ๒.๘ หน่วยงานของรัฐต้องมีการรายงานการบริหารจัดการความเส่ียงของหน่วยงานต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
   ๒.๙ หน่วยงานของรัฐสามารถพิจารณานำเครื่องมือการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมมาประยุกต์ 
ใช้กับหน่วยงาน เพื่อให้การบริหารจัดการความเส่ียงของหน่วยงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ 
   ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ 
จัดให้มีการบริหารจัดการความเส่ียง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังกำหนด  
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กระทรวงการคลัง จึงได้กำหนด
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเส่ียงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็น
กรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเส่ียง โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
   ข้อ ๑ ในหลักเกณฑ์นี้  
    “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า 
      (๑) ส่วนราชการ 
      (๒) รัฐวิสาหกิจ 
      (๓) หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระ  
ตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ 
      (๔) องค์การมหาชน 
      (๕) ทุนหมุนเวียนท่ีมีฐานะเป็นนิติบุคคล 
      (๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      (๗) หน่วยงานอื่นของรัฐตามท่ีกฎหมายกำหนด 
    “ผู้กำกับดูแล” หมายความว่า บุคคลหรือคณะบุคคล ผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการกำกับดูแล 
หรือบังคับบัญชาของหน่วยงานของรัฐ 
     “ฝ่ายบริหาร” หมายความว่า ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ 
    “ผู้รับผิดชอบ” หมายความว่า คณะบุคคลหรือหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายให้ทำหน้าท่ี
เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเส่ียงของหน่วยงานของรัฐท่ีอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
     “การบริหารจัดการความเสี่ยง” หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ 
ท่ีอาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ 
     “ความเสี่ยง” หมายความว่า ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรค 
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
   ข้อ ๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเส่ียง โดยใช้มาตรฐานการบริหารจัดการ 
ความเส่ียงสำหรับหน่วยงานของรัฐท่ีกระทรวงการคลังกำหนดเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเส่ียง 
   ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐ ตามข้อ ๑ (๑) และ (๓) – (๗) ถือปฏิบัติตามคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการความเส่ียงตามท่ีกระทรวงการคลังกำหนด และสามารถนำคู่มือหนือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหาร
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จัดการความเส่ียงตามท่ีกระทรวงการคลังกำหนด และหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ ๑ (๒) ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
หรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน และคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียง 
และการควบคุมภายในตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกำหนด 
   ข้อ ๔ ให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีผู้รับผิดชอบ ซึ่งต้องประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร และบุคลากร  
ท่ีมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธสาสตร์และการบริหารจัดการความเส่ียงของหน่วยงานของรัฐ ดำเนินการ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเส่ียงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ท้ังนี้ ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ 
   ข้อ ๕ ผู้รับผิดชอบมีหน้าท่ี ดังนี้ 
    (๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเส่ียง 
    (๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเส่ียง 
    (๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเส่ียง 
    (๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเส่ียง 
   ข้อ ๖ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนบริหารจัดการความเส่ียง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
ของรัฐ 
   ข้อ ๗ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแล้วแต่กรณี กำกับดูแลฝ่ายบริหาร ผู้รับผิดชอบ และ
บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องให้มีการบริหารจัดการความเส่ียงให้เป็นไปตามแผนการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีกำหนดไว้ 
   ข้อ ๘ ให้ฝ่ายบริหารและผู้รับผิดชอบต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเส่ียง  
โดยติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องในระหว่างการปฏิบัติงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครั้งหรือใช้ท้ังสองวิธีร่วมกัน 
กรณีพบข้อบกพร่องท่ีมีสาระสำคัญให้รายงานทันที 
   ข้อ ๙ ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเส่ียงและเสนอให้
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี พิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
   ข้อ ๑๐ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี สามารถกำหนดนโยบาย วิธีการและ
ระยะเวลาการรายงานการบริหารจัดการความเส่ียง 
   ข้อ ๑๑ กรณีกรมบัญชีกลางขอให้หน่วยงานของรฐั ตามข้อ ๑ (๑) และ (๓) – (๗) และสำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจขอให้หน่วยงานของรัฐ ตามข้อ ๑ (๒) จัดส่งรายงานแผนการบริหารจัดการความเส่ียง 
 ตามข้อ ๖ และรายงานผลการบริหารจัดการความเส่ียง ตามข้อ ๙ หรือข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติม เกี่ยวกับกระบวนการบริหาร
จัดการความเส่ียง ให้หน่วยงานของรัฐดังกล่าวดำเนินการตามรูปแบบ วิธีการ และระยะเวลาท่ีกรมบัญชีกลาง หรือสำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกำหนด 
   ข้อ ๑๒ กรณีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเส่ียง 
สำหรับหน่วยงานของรัฐได้ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง 
   ข้อ ๑๓ หน่วยงานของรัฐท่ีได้ดำเนินการหรืออยู่ระหว่างการบริหารจัดการความเส่ียงให้ดำเนินการต่อไป
จนกว่าจะแล้วเสร็จ และให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเส่ียงฉบับนี้ ในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป 
สำหรับหน่วยงานของรัฐท่ียังไม่ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเส่ียงให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการ 
ความเส่ียงฉบับนี้ในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป 
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หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร 
   การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี รวมถึงความคาดหวังของประชาชน 
หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานต้องเผชิญกับความเส่ียงท้ังปัจจัยภายในและภายนอก ผู้บริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรง 
ในการบริหารจัดการความเส่ียง ซึ่งหลักการบริหารจัดการความเส่ียงระดับองค์กรถือเป็นเครื่องมือท่ีสำคัญของผู้บริหาร 
ในการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยระบบการบริหารจัดความเส่ียงท่ีดีจะช่วยหน่วยงานในการวางแผน 
และจัดการเหตุการณ์ด้านลบท่ีอาจจะเกิดขึ้น อันเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงช่วยหน่วยงาน 
ในบริการจัดการเพื่อสร้างหรือฉวยโอกาส หรือได้รับประโยชน์จากเหตุการณ์ด้านบวกท่ีอาจจะเกิดขึ้น ส่งผลให้หน่วยงาน
สามารถเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้รับ
ประโยชน์สูงสุดจากการบริหารจัดการความเส่ียงภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
   แนวทางทางการบริหารจัดการความเส่ียงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเส่ียง
ระดับองค์กร เป็นกรอบแนวทางท่ีช่วยให้หน่วยงานของรัฐสามารถนำหลักการบริหารจัดการความเส่ียงไปปรับใช้ เพื่อวาง
ระบบการบริหารจัดการความเส่ียงระดับองค์กรได้อย่างเหมาะสม  
   หลักการบริหารจัดการความเส่ียงระดับองค์กร แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย 
   ๑. กรอบการบริหารจัดการความเส่ียง เป็นพื้นฐานของการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีดี เพื่อให้การบริหาร
จัดการความเส่ียงเป็นเครื่องมือช่วยหน่วยงานในการกำหนดแผนระดับองค์กร (Strategic Plans) และกำหนดวัตถุประสงค์
เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล รวมถึงการตัดสินใจของผู้บริหารอยู่บนพื้นฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีสมบูรณ์ ส่งผลให้หน่วยงาน 
ของรัฐสามารถดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กร และเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามรถของหน่วยงาน 
   ๒. กระบวนการบริหารจัดการความเส่ียง เป็นกระบวนการท่ีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Routine Processes) 
ของการบริหารจัดการความเส่ียง ซึ่งต้ังอยู่บนฐานของกรอบการบริหารจัดการความเส่ียงของหน่วยงาน 
 

   การบริหารจัดการความเส่ียง เป็นกระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบ 
ต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ กระบวนการบริหารจัดการความเส่ียง เป็นกระบวนการ  
ท่ีใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของ
องค์กร รวมท้ังการจัดหาแผนบริหารจัดการความเส่ียง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเส่ียงให้อยู่
ในระดับท่ียอมรับได้ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ได้กำหนดขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารจัดการ
ความเส่ียง ดังนี ้
   ๑. ระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ท้ังท่ีมีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์  
โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดท่ีไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นอย่างไร 
   ๒. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเส่ียง และจัดลำดับความเส่ียง โดยพิจารณาจากการ
ประเมินโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงและความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเส่ียง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐาน 
ท่ีได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเส่ียงเป็นไปอย่างเหมาะสม 
   ๓. จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเส่ียง 
ท่ีสูง (Hight) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริงและควรต้องพิจารณา 
ถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนท่ีต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรฐานหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน ์
ท่ีจะได้รับด้วย 
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   ๔. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการ 
ความเส่ียงท่ีได้ดำเนินการท้ังหมดตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผนบริหารจัดการ
ความเส่ียง 
   ๕. ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเส่ียงประจำปี เพื่อให้ความมั่นใจ
ว่าองค์กรมีการบริหารจัดการความเส่ียงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไก 
การควบคุมความเส่ียงท่ีดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นได้จริง และอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ หรือ
ต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเส่ียงท่ียังเหลืออยู่หลักมีการจัดการ อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
และให้องค์กรมีการบริหารความเส่ียงอย่างต่อเนื่อง 
   ๖. ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเส่ียงในทุกขั้นตอน 
เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น 
 
 ๑. การระบุความเสี่ยง 
  เป็นกระบวนการท่ีผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันระบุความเส่ียงและปัจจัยเส่ียง โดยคำนึงถึงความเส่ียง 
ท่ีมีสาเหตุมาจากปัจจัยท้ังภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร หรือผล 
การปฏิบัติงานท้ังในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเส่ียง จะต้องพิจารณาว่า มีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใด
ของกระบวนการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกำหนด รวมท้ังมีทรัพย์สินใด 
ท่ีจำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษา ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการความเส่ียงบรรลุเป้าหมาย จึงต้องทำความเข้าใจความหมาย
ของความเส่ียง (Risk) ปัจจัยเส่ียง (Risk Factor) และ ประเภทความเส่ียง ก่อนท่ีจะดำเนินการระบุความเส่ียงได้ 
อย่างเหมาะสม 
    ๑.๑ ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ 
ท่ีไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ท้ังท่ีเป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว 
หรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กร และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน 
    ๑.๒ ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุท่ีมาของความเส่ียงท่ีจะทำให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ โดยไม่ต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดท่ีไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร และจาก
สาเหตุใด ท้ังนี้ สาเหตุของความเส่ียงท่ีระบุควรเป็นสาเหตุท่ีแท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเส่ียง
ในภายหลังได้อย่างถูกต้อง ซึ่งปัจจัยเส่ียงแบ่งได้เป็น ๒ ด้าน คือ 
   ๑. ปัจจัยเส่ียงภายนอก คือ ความเส่ียงท่ีไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น เศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง กฎหมาย คู่แข่ง เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม เป็นต้น 
   ๒. ปัจจัยเส่ียงภายใน คือ ความเส่ียงท่ีสามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น ระเบียบ ข้อบังคับภายในองค์กร 
วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารและการจัดการ ความรู้ความสามารถของบุคลากร กระบวนการทำงานข้อมูลระบบ
สารสนเทศ เครื่องมือ อุปกรณ์ 
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    ๑.๓ ประเภทความเสี่ยง กำหนดออกเป็น ๖ ด้าน ได้แก่ 
   ๑. ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risks) คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์และการปฏิบัติ
ตามแผนกลยุทธ์อย่างไม่เหมาะสมรวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงสร้าง องค์กร 
ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร 
   ๒. ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risks) คือ ความเส่ียงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน  
เช่น ความเส่ียงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเส่ียงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเส่ียงในการไม่ปฏิบัติ 
ตามกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเส่ียงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น 
   ๓. ความเส่ียงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากกระบวนการทำงาน 
ท่ีไม่มีประสิทธิผลหรือไม่มีประสิทธิภาพ 
   ๔. ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) คือ ความเส่ียงท่ีหน่วยงานไม่ปฏิบัติ 
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงาน 
ของหน่วยงาน 
   ๕. ความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   ๖. ความเส่ียงด้านความน่าเช่ือถือขององค์กร (Reputational Risks) คือ ความเส่ียงท่ีส่งผลกระทบ 
ต่อช่ือเสียง ความเช่ือมั่น  
๒. การประเมินความเสี่ยง 
   การประเมินความเส่ียง ประกอบด้วย 
   ๑. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเส่ียง หน่วยงานอาจให้คะแนนความเส่ียงตามเกณฑ์การประเมิน
ความเส่ียงด้านต่างๆ เช่น ด้านโอกาส ด้านผลกระทบ รวมถึงด้านความสามารถขององค์กรในการจัดการความเส่ียง และ 
ด้านลักษณะของความเส่ียง โดยช่วงคะแนนอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน หรือ ๕ ช่วงคะแนน 
   ๒. การให้คะแนนความเส่ียง วิธีการให้คะแนนความเส่ียง เช่น การสัมภาษณ์ การทำแบบสำรวจ 
การประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างหน่วยงานภายใน การทำ Benchmarking การวิเคราะห์สถานการณ์ (Scenario Analysis) 
ท้ังนี้ การให้คะแนนความเส่ียงของแต่ละกองงาน (Silo Thinking) เพียงวิธีเดียวอาจทำให้การให้คะแนนความเส่ียง 
มีความคาดเคล่ือนได้ 
   ๓. การพิจารณาความเส่ียงในภาพรวม เมื่อหน่วยงานประเมินความเส่ียงในแต่ละความเส่ียงท่ีมี 
ต่อวัตถุประสงค์ของกิจกรรมแล้ว หน่วยงานต้องพิจารณาผลกระทบของความเส่ียงมีต่อวัตถุประสงศในระดับกลุ่ม 
และผลกระทบท่ีมีต่อหน่วยงานในภาพรวม เช่น ผลกระทบต่อความเส่ียงท่ีมีต่อกิจกรรมอาจมีน้อยแต่มีผลกระทบ 
ต่อวัตถุประสงค์ระดับกอง หรือความเส่ียง ๒ ความเส่ียงท่ีไม่มีผลกระทบต่อกิจกรรมอาจมีผลกระทบต่อหน่วยงาน 
ในภาพรวม เป็นต้น 
   ๔. การจัดลำดับความเส่ียง เมื่อหน่วยงานพิจารณาให้คะแนนความเส่ียงแล้ว หน่วยงานต้องจัดสำดับ 
ความเส่ียง เพื่อนำไปสู่การพิจารณาจัดสรรทรัพยากรในการตอบสนองความเส่ียง หน่วยงานอาจใช้คะแนนความเส่ียง 
(โอกาส x ผลกระทบ) ในการจัดลำดับความเส่ียง โดยความเส่ียงท่ีเท่ากับอาจพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบ เช่น 
ความสามารถของหน่วยงานในการบริหารจัดการความเส่ียงด้านนั้น ๆ ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อหน่วยงาน เป็นต้น 
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กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง 
กรอบการบริหารจัดการความเส่ียงเป็นพื้นฐานท่ีสำคัญในการบริหารจัดการความเส่ียงหน่วยงานของรัฐ  

ควรพิจารณานำกรอบการบริหารจัดการความเส่ียงนี้ไปปรับใช้ในการวางระบบการบริหารจัดการความเส่ียงของ
หน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริหารจัดการความเส่ียงอย่างแท้จริง โดยหน่วยงานของรัฐ  
แต่ละแห่งอาจมีศักยภาพท่ีแตกต่างกันในการนำกรอบการบริหารจัดการความเส่ียงท้ังหมดไปปรับใช้ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับ
ความพร้อมของหน่วยงาน กรอบบริหารจัดการความเส่ียงประกอบด้วย หลักการ ๘ ประการ ดังนี้ 

1. การบริหารจัดการความเส่ียงต้องดำเนินการแบบบูรณาการท่ัวทั้งองค์กร 
๒. ความมุ่งมั่นของผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และผู้บริหารระดับสูง 
๓. การสร้างและรักษาบุคลากรและวัฒนธรรมท่ีดีขององค์กร 
๔. การมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการความเส่ียง 
๕. การตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสีย 
6. การกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และการตัดสินใจ 
๗. การใช้ข้อมูลสารสนเทศ 
8. การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร 
การบริหารจัดการความเส่ียงแบบบูรณาการควรมีลักษณะ ดังนี้ 
1. การบริหารจัดการความเส่ียงต้องมีการบริหารจัดการในภาพรวมมากกว่าแยกเด่ียว เนื่องจากความเส่ียงของ

กิจกรรมหนึ่งอาจมีผลกระทบต่อความเส่ียงของกิจกรรมอื่น ๆ เช่น ความเส่ียงของความล่าช้าในระบบการขนส่งวัตถุดิบ
ไม่เพียงกระทบต่อกิจกรรมการผลิต อาจมีผลกระทบด้านการส่งมอบสินค้า ค่าปรับท่ีอาจจะเกิดขึ้น รวมถึงช่ือเสียงของ
องค์กร เป็นต้น 

๒. การบริหารความเส่ียงควรผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานขององค์กร รวมถึงกระบวนการจัดทำ
แผนกลยุทธ์ และกระบวนการประเมินผล 

3. การบริหารจัดการความเส่ียงต้องช่วยสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจในทุกระดับขององค์กร 
 

ความมุ่งม่ันของผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และผู้บริหารระดับสูง 
การบริหารจัดการความเส่ียงจะประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นของผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงาน  

ของรัฐ และผู้บริหารระดับสูง หน่วยงานของรัฐบางแห่งมีผู้กำกับดูแลในรูปแบบคณะกรรมการซึ่งมีหน้าท่ีในการกำกับ
ฝ่ายบริหารให้มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ผู้กำกับดูแลซึ่งมีหน้าท่ีดังกล่าวจะมีหน้าท่ีในการกำกับ  
การบริหารจัดการความเส่ียงด้วย สำหรับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ  
ในการบริหารจัดการความเส่ียง 

การกำกับการบริหารจัดการความเส่ียง เป็นกระบวนการท่ีทำให้ ผู้กำกับดูแลเกิดความมั่นใจว่าหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูงได้บริหารจัดการความเส่ียงอย่างเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูงมีหน้าท่ีโดยตรงในการสร้างระบบบริหารจัดการความเส่ียง 
ท่ีมีประสิทธิผล ประกอบด้วย การสร้างสภาพแวดล้อม วัฒนธรรมองค์กร และระบบการบริหารบุคคลท่ีเหมาะสม  
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การจัดสรรทรัพยากรท่ีเพียงพอในการบริหารจัดการความเส่ียง การดำเนินงานตามกระบวนการบริหารจัดการ  
ความเส่ียง การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ การรายงานและการส่ือสาร เป็นต้น 

ผู้กำกับดูแล (ถ้ามี) อาจต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการความเส่ียง (หรืออนุกรรมการ หรือคณะท่ีปรึกษา)    
ซึ่งประกอบด้วยผู้มีทักษะ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญเกี่ยวกับ การดำเนินงานของหน่วยงาน เช่น หน่วยงาน 
ท่ีมีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลักในการดำเนินงานอาจจำเป็นต้องมีผู้เช่ียวชาญอิสระในการกำกับหรือให้
ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของการบริหารจัดการความเส่ียงในเรื่องความเส่ียงทางไซเบอร์ของ
หัวหน้าหน่วยของรัฐและผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น 

 
การสร้างและรักษาบุคลากรและวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร 

การขับเคล่ือนหน่วยงานของรัฐต้องอาศัยบุคลากรท่ีมีศักยภาพ การบริหารทรัพยากรบุคคลเริ่มต้ังแต่การสรรหา 
การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ การส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งบุคลการท่ีมีความรู้ความสามารถ โดยบุคลากร
ถือว่าเป็นสินทรัพย์หลักขององค์กรท่ีทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ 

การสร้างบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการความเส่ียงถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ
ความเส่ียง บุคลากรควรมีพฤติกรรมตระหนักถึงความเส่ียง (Risk-aware behavior) รวมถึงพฤติกรรมการตัดสินใจ 
โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลการบริหารจัดการความเส่ียง 

การสร้างพฤติกรรมท่ีดี (Desired behaviors) ในการส่งเสริมการบริหารจัดการความเส่ียงผ่านวัฒนธรรมท่ีดี
ขององค์กรเป็นส่ิงสำคัญ การสร้างวัฒนธรรมท่ีสนับสนุนการบริการจัดการความเส่ียง ประกอบด้วย 

  1. การส่ือสารและการตระหนักถึงนโยบายการบรหิารจัดการความเส่ียงของหน่วยงาน 
  ๒. การสร้างความตระหนักถึงหน้าท่ีต่อองค์กรในการแจ้งข้อมูลผิดปกติ 
  ๓. การสร้างพฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูลภายในองค์กร 
  ๔. การสร้างพฤติกรรมการตัดสินใจตามนโยบายการบริหารจัดการความเส่ียง 
  ๕. การสร้างพฤติกรรมการตระหนักถึงความเส่ียงและโอกาส 
 

การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง 
หน่วยงานควรมีการกำหนดอำนาจ หน้าท่ี ความรับผิดชอบในเรื่องของการบริหารจัดการความเส่ียงอย่างชัดเจน

และเหมาะสม ประกอบด้วย เจ้าของความเส่ียง (Risk Owners) ซึ่งรับผิดชอบในการติดตามการรายงาน หรือการส่ง
สัญญาณความเส่ียง ผู้รับผิดชอบในการตัดสินใจในกรณีท่ีความเส่ียงเกิดขึ้นในระดับท่ีกำหนดไว้ และผู้ท่ีมีหน้าท่ีในการ
ควบคุมกำกับติดตามให้มีการบริหารจัดการความเส่ียงตามแผนการบริหารจัดการความเส่ียง 

 
การตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสีย 

การบริหารจัดการความเส่ียงนอกจากจะคำนึงถึงวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นหลักแล้ว ผู้บริหารต้องคำนึงถึง 
ผู้มีส่วนได้เสียในการบริหารจัดการความเส่ียงด้วย โดยเฉพาะความคาดหวังของผู้รับผิดชอบหรือความคาดหวัง 
ของประชาชนท่ีมีต่อองค์กร รวมถึงผลกระทบท่ีมีต่อสังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม 
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การกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และการตัดสินใจ 
การบริหารจัดการความเส่ียงเป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ขององค์กร เพื่อให้

หน่วยงานมั่นใจว่ายุทธศาสตร์/กลยุทธ์ขององค์กรสอดคล้องกับพันธกิจตามกฎหมายและหน้าท่ีความรับผิดชอบของ
หน่วยงาน ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์อาจหมายรวมถึงแผนปฏิบัติราชการระยะยาว แผนปฏิบัติราชการระยะปานกลาง หรือ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน 

เมื่อหน่วยงานของรัฐกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์โดยสอดคล้องกับความเส่ียงท่ียอมรับได้ระดับองค์กรแล้ว  
การบริหารจัดการความเส่ียงจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดทางเลือกของงาน/โครงการ (งานใหม่ๆ) และการ
กำหนดวัตถุประสงค์ระดับการปฏิบัติงาน รวมถึงการมอบหมายความรับผิดชอบในการบริหารจัดการความเส่ียง 
ท่ัวทั้งองค์กร โดยอาจกำหนดเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) 

 
การใช้ข้อมูลสารสนเทศ 

ในปัจจุบันข้อมูลสารสนเทศเป็นส่ิงสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินงานของหน่วยงาน องค์กรท่ีมีการบริหารจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลโดยตรงต่อการบริหารจัดการความเส่ียงหน่วยงานควรพิจารณาใช้ข้อมูล
สารสนเทศในการบริหารจัดการความเส่ียง เพื่อให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลความเส่ียงเป็นพื้นฐาน 
หน่วยงานควรกำหนดประเภทข้อมูลท่ีต้องรวบรวม วิธีการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล และบุคคลท่ีควรได้รับข้อมูล 

ข้อมูลความเส่ียง ประกอบด้วย เหตุการณ์ท่ีเป็นผลกระทบทางลบหรือทางบวกต่อองค์กร สาเหตุความเส่ียง  
ตัวผลักดันความเส่ียง หรือตัวช้ีวัดความเส่ียงท่ีสำคัญ (Key Risk Indicators) ข้อมูลสารสนเทศต้องมีความถูกต้อง 
เช่ือถือได้ เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ และทันต่อเวลา ท้ังนี้ หน่วยงานอาจพิจารณาการรวบรวมการประมวลผล หรือ  
การวิเคราะห์ความเส่ียงแบบอัตโนมัติเพื่อลดข้อผิดพลาดจากบุคคล (Human errors) 

 
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

การบริหารจัดการความเส่ียงต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ความสมบูรณ์ของระบบบริหารจัดการความเส่ียง
ขึ้นอยู่กับขนาด โครงสร้าง ศักยภาพขององค์กร รวมถึงการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการความเส่ียง 
หน่วยงานอาจพิจารณาทำ Benchmarking เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการความเส่ียงขององค์กรอย่างต่อเนื่อง 
หน่วยงานอาจพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเส่ียงเริ่มต้นจากการบริหารจัดการความเส่ียงแบบ Silo พัฒนาเป็น
การบริหารจัดการความเส่ียงแบบบูรณาการ และพัฒนาต่อเนื่อง  โดยมีการฝังการบริหารจัดการความเส่ียงเข้าสู่
กระบวนการการดำเนินงานและการตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลด้านความเส่ียง 
 
การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Assessment)   
  เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบของความเส่ียงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของ
ความเส่ียง ซึ่งเริ่มดำเนินการวิเคราะห์ความเส่ียง จัดลำดับความเส่ียง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานท่ีจะใช้ 
ในการประเมินความเส่ียงในแต่ละด้าน ได้แก่ ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) ความรุนแรง ผลกระทบ 
(Impact) และระดับความเส่ียง ท้ังนี้ ได้กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ เนื่องจากเป็นข้อมูลพรรณนาท่ีไม่สามารถระบุ 
เป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินท่ีชัดเจนได้ 
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เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

 

 

 

 

 

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ  

 

 

 

 

 

 ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเส่ียง โดยพิจารณา
จากผลคูณของระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง กับระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเส่ียงแต่ละสาเหตุ  
(โอกาส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ คือ 
  

ลำดับ ระดับความเส่ียง ช่วงคะแนน 
๑ ความเส่ียงระดับสูงมาก  15-25 คะแนน 
2 ความเส่ียงระดับสูง 9-14 คะแนน 
3 ความเส่ียงระดับปานกลาง 4-8 คะแนน 
4 ความเส่ียงระดับต่ำ 1-3 คะแนน 

 

 

 

ระดับ โอกาสที่เกิดความเสี่ยงต่อองค์กร คำอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดความเส่ียงขึ้นเป็นประจำ 
4 สูง มีโอกาสเกิดความเส่ียงขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดความเส่ียงขึ้นบางครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดความเส่ียงขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดความเส่ียงขึ้นยาก 

ระดับ โอกาสที่เกิดผลกระทบต่อองค์กร คำอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดผลกระทบมากท่ีสุด 
4 สูง มีโอกาสเกิดผลกระทบมาก 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดผลกระทบปานกลาง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดผลกระทบน้อย 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดผลกระทบน้อยมาก 
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   ในการวิเคราะห์ความเส่ียง จะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเส่ียง (Risk Profile) ท่ีได้จากการพิจารณา 
จัดระดับความเส่ียงของความเส่ียงจากโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง และผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ตลอดจนขอบเขตของระดับ
ความเส่ียงท่ีสามารถยอมรับได้ โดยท่ี  

 

 

ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นท่ีเป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง
ดังนี้   

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการกำหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 
เส่ียงสูงมาก  
(Extreme) 

15-25 คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ
หรือถ่ายโอนความเส่ียง 

 
สีแดง 

เส่ียงสูง  
(Hight) 

9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเส่ียง  
             สีส้ม 

ปานกลาง  
(Medium) 

4-8 คะแนน ยอมรับความเส่ียง แต่มีมาตรการ
ควบคุมความเส่ียง 

 
           สีเหลือง 

ต่ำ  
(Low) 

1-3 คะแนน ยอมรับความเส่ียง   
            สีเขียว 

     

 ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

                  ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 

 

 

 

 

 

       ๑           ๒           ๓          ๔           ๕                                              
        โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

5 10 15 20 25 

4 8 12 16 20 

3 6 9 12 15 

2 4 6 8 10 

1 2 3 4 5 

5 

4 

3 

2 

1 

ระดับความเส่ียง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ × ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
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ส่วนที ่๓ 
การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 

   กระบวนการบริหารจัดการความเส่ียงของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  
มีกระบวนการดำเนินการ ประกอบด้วย 
   ๑. การวิเคราะห์องค์กร    ๒. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเส่ียง 
   ๓. การระบุความเส่ียง   ๔. การประเมินความเส่ียง 
   ๕. การตอบสนองความเส่ียง   ๖. การติดตามและทบทวน 
   ๗. การส่ือสารและการรายงาน 
 

การวิเคราะห์องค์กร และการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง 
   สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ได้มีการดำเนินการบริหารจัดการความเส่ียง  
ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย โดยมีกระบวนการเป็นไปตามแนวทางการบริหารจัดการความเส่ียง 
สำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเส่ียงระดับองค์กร และในฐานะท่ีสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย อยู่ภายใต้การกำกับของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
มีความตระหนักในบทบาทหน้าท่ีและภารกิจหลักในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงได้กำหนดแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในรูปแบบของ SPM 38 Model “สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นองค์กร
คุณภาพ จัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานธรรมาภิบาล” วัฒนธรรมองค์กร “We Are Family” มีความ
ตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเส่ียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจ
หลักการและกระบวนการบริหารจัดการความเส่ียง และเพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นกับองค์กร  
 

การระบุความเสี่ยง 

  การระบุความเส่ียงของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย กำหนดให้ทุกกลุ่มระบุความเส่ียง  
พร้อมท้ังวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นในทุกๆ ประเภทความเส่ียงท่ีกำหนดไว้ ๖ ด้าน คือ ด้านกลยุทธ์  
ด้านการเงิน ด้านการดำเนินงาน ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านความน่าเช่ือถือ  

 

  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ได้นำกิจกรรมความเส่ียงท่ีแต่ละกลุ่มเสนอมาวิเคราะห์
ร่วมกันว่า ความเส่ียงใดท่ีมีโอกาสเกิดขึ้น และมีความรุนแรงของผลกระทบต่อองค์กร ซึ่งพบว่า มีความเส่ียง จำนวน ๕  
ความเส่ียง ท่ีมีโอกาสเกิดขึ้น และมีความรุนแรงของผลกระทบต่อองค์กร จำนวน ๔ ด้าน ๕ กิจกรรม คือ  
     ๑. ด้านการดำเนินงาน กิจกรรมการรับนักเรียน  
   ๒. ด้านการเงิน กิจกรรมการบริหารงบประมาณ 
   ๓. ด้านความน่าเช่ือถือขององค์กร และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ กิจกรรมการเล่ือนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และกิจกรรมการรายงานข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์  
   ๔. ด้านกลยุทธ์ กิจกรรมการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
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   ในท้ัง ๕ กิจกรรม สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเส่ียง 
โดยการพิจารณาจากกระบวนการการปฏิบัติงานท่ีเป็นสาเหตุหรือตัวผลักดันท่ีก่อให้เกิดความเส่ียง ดังนี ้
   ๑. ด้านการดำเนินงาน กิจกรรมการรับนักเรียน  
    ๑) ไม่ได้ดำเนินการวางแผนการจัดช้ันเรียนรายปี 
    ๒) ไม่สำรวจประชากรวัยเรียนท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีการบริการ 
    ๓) ไม่สำรวจเขตพื้นท่ีบริการ 
    ๔) ไม่กำหนดสัดส่วนนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการต่อนักเรียนนอกเขตพื้นท่ีบริการ 
    ๕) โรงเรียนไม่วางแผน เพื่อคาดคะเนจำนวนนักเรียน เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้ม 
ในการวางแผนรับนักเรียนปีการศึกษาต่อไป 
    ๖) ไม่ได้ศึกษากฎระเบียบ ประกาศ และนโยบาย 
   ๒. ด้านการเงิน กิจกรรมการบริหารงบประมาณ 
    ปัจจัยภายนอก  
        1) การจัดสรรเงินล่าช้า 
        2) ผลกระทบสถานการณ์แพร่ระบาดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19)     
     3) ผลกระทบจากคู่สัญญา 
    ปัจจัยภายใน 
             1) เจ้าหน้าท่ี ท่ีปฎิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฯของโรงเรียน 
ไม่ใช่เจ้าหน้าท่ีท่ีทำหน้าท่ีโดยตรงทำให้ขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติทำให้ดำเนินการล่าช้า เช่น การกำหนด
คุณลักษณะเฉพาะ การจัดทำราคากลางการบริหารสัญญา 
             2) การให้ความสำคัญของผู้บริหารโรงเรียนท่ีจะควบคุม กำกับ เร่งรัดติดตาม ให้เจ้าหน้าท่ี
ดำเนินการตามแผนหรือตามกำหนดเวลา       
   ๓. ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ กิจกรรมการเล่ือนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
    1) จำนวนข้าราชการในฐานข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง 
    2) การนับจำนวน และฐานอัตราเงินเดือนคลาดเคล่ือน เนื่องจากการปรับปรุงข้อมูล 
ต้องแก้ไขและผ่านหลายข้ันตอน 
    3) ข้อมูลข้าราชการครูมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอด ทำให้ฐานคำนวณเล่ือนเงินเดือน
เปล่ียนแปลงไปด้วย 
  ๔. ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ กิจกรรมการรายงานข้อมูล 
ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
    ๑. บุคลากรผู้รับผิดชอบบางคนขาดความรู้ ความเข้าใจในการส่งต่อข้อมูล และไม่สามารถ
อธิบายข้อคำถามได้อย่างชัดเจน 
    ๒. บุคลากรไม่ตระหนักถึงความสำคัญในการรายงานข้อมูล 
    ๓. บุคลากรขาดการประสานงานท่ีกับส่วนกลางและเจ้าของข้อมูลท่ีต้องการข้อมูลไปรายงาน 
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   ๕. ด้านการดำเนินการ กิจกรรมการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
    1) เนื่องจากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
ทำให้ปฏิบัติงานไม่ได้ตามการดำเนินงานตามโครงการ 
    ๒) มีภาระงานอื่นแทรกทำให้ปฏิบัติงานตามโครงการไม่ได้เต็มท่ี 

การประเมินความเสี่ยง 
   การพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเส่ียง และความรุนแรงของ
ผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นของแต่ละปัจจัยสาเหตุและตัวผลักดันท่ีก่อให้เกิดความเส่ียงในแต่ละกิจกรรมแล้ว ทำให้ทราบระดับ
และจัดลำดับความเส่ียงได้ และความเส่ียงใดท่ีสมควรจัดให้มีการจัดการความเส่ียง หรือกำหนดให้มีมาตรการ แนวปฏิบัติ 
ท่ีนำไปสู่การขจัดหรือลดความเส่ียงได้ 
 

ตารางที่ ๑ การประเมินความเสี่ยง 

 

 

 
ด้าน กิจกรรม ความเสี่ยง 

ระดับ 
โอกาส 

ระดับ 
ผล 

กระทบ 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

ด้านการเงิน การบริหารงบประมาณ 
 

เบิกจ่ายไม่เป็นไประราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ.2561 มาตรา 43 
และตามเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรี 

4 3 สูง 
(14 คะแนน) 

ด้านความน่าเช่ือถือ
ขององค์กร และด้าน
การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ 

การเล่ือนเงินเดือน
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

การนับจำนวนคน อัตราเงินเดือน และ
การคำนวณเงินเล่ือนเงินเดือนผิดพลาด 

3 4 สูง 
(12 คะแนน) 

ด้านการดำเนินงาน การรรับนักเรียน ๑. การดำเนินการรับนักเรียนไมร่ัดกุม 
๒. การดำเนินงานตามบทบาทของ
องค์กรและบุคคลไม่บรรลุเป้าหมาย 

4 2 ปานกลาง 
(8 คะแนน) 

ด้านการดำเนินงาน การดำเนินงาน
โครงการตามแผน 
ปฏิบัติการประจำปี 

การดำเนินงานตามโครงการปฏิบัติงาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไม่ได้ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

3 2 ปานกลาง 
(7 คะแนน) 

ด้านความน่าเช่ือถือ
ขององค์กร และด้าน
การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ 

การรายงานข้อมูลใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

การเข้าถึงและการส่งต่อข้อมูลในการ
รายงานในระบบไม่บรรลุเป้าหมาย 

2 3 ปานกลาง 
(6 คะแนน) 
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ตารางที่ ๒ ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

                        ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 

 

 

 

 

 

     

                                            ๑           ๒           ๓          ๔           ๕                                              
        โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelihood)  

 

ตารางที่ ๓ การจัดลำดับความเสี่ยง 

 

    

     

  
 

 
(2) 

 
 

 

 (5) 
 

 (1)  

  (4) (3)  

     

กิจกรรมความเสี่ยง 
ระดับ 
โอกาส 

ระดับ 
ผล 

กระทบ 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

ลำดับความสำคัญ
ของความเสี่ยง 

การบริหารงบประมาณ 4 3 สูง 1 

การเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3 4 สูง 2 

การรับนักเรียน 4 2 ปานกลาง 3 

การดำเนินงานโครงการตามแผนประจำปี 3 2 ปานกลาง 4 

การรายงานข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2 3 ปานกลาง 5 

5 

4 

3 

2 

1 
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ผลการดำเนินงาน 
   จากตารางท่ี ๑ ๒ และ ๓ เมื่อพิจารณาจากสาเหตุของเหตุการณ์ท่ีทำให้เกิดโอกาส และผลกระทบ 
ของความเส่ียง เทียบกับการเกณฑ์ระดับความรุนแรงของโอกาสและผลกระทบความเส่ียง พบว่า การบริหารงบประมาณ 
และการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คะแนนการประเมินอยู่ระหว่าง ๙ - ๑๔ คะแนน       
มีความเส่ียงอยู่ในระดับสูง จัดให้อยูล่ำดับท่ี ๑ และ ๒ ตามลำดับ การรับนักเรียน การดำเนินงานโครงการตามแผน 
ปฏิบัติการประจำปี และการรายงานข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ คะแนนการประเมินอยู่ระหว่าง ๔ - ๘ คะแนน       
มีความเส่ียงอยู่ในระดับปานกลาง จัดให้อยู่ลำดับท่ี ๓ ๔ และ ๕ ตามลำดับ 

 
การตอบสนองความเสี่ยง  
   สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ได้มีการแต่งต้ังคณะทำงานจัดทำแผนการบริหาร
จัดการความเส่ียงของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยผ่าน
กระบวนการตัดสินใจในการการจัดการความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้น วิเคราะห์หาสาเหตุของความเส่ียง และพิจารณา 
หาแนวทาง วิธีการ มาตรการจัดการความเส่ียง เพื่อใช้ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเส่ียงของหน่วยงาน  
โดยคำนึงถึงการลดโอกาส ผลกระทบความเส่ียง การยอมรับความเส่ียง กรณีท่ีมีความเส่ียงอยู่ในระดับท่ีหน่วยงาน
ยอมรับได้ รวมถึงการส่งเสริมหรือผลักดัน เมื่อมีเหตุการณ์ความเส่ียงส่งผลกระทบเชิงบวกกับองค์กร 
 

ระดับความเสี่ยง กิจกรรมความเสี่ยง มาตรการกำหนด 
 

สูงมาก (Extreme) 
 

- การบริหารงบประมาณ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเส่ียง  
มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ 

 
          สูง (High) 

- การเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

จำเป็นต้องเร่งรัดจัดการความเส่ียง 
และมีมาตรการลดความเส่ียง 
เพื่อให้อยู่ระดับท่ียอมรับได้ 
 

 
    ปากลาง (MeDium) 

- การรรับนักเรียน 
- การดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำป ี
- การรายงานข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 

ยอมรับความเส่ียง แต่มีมาตรการ
ควบคุมความเส่ียง 

  
          ต่ำ (Low) 
 

- - 

 

 



21 
 

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเส่ียง โดยคณะทำงานจัดทำแผน 
การบริหารจัดการความเส่ียงของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔   
ได้วิเคราะห์ความเส่ียงแต่ละกิจกรรม ตัวผลักดันหรือสาเหตุท่ีส่งผลให้เกิดความเส่ียง จึงได้กำหนดเป็นแนวทาง วิธีการ
หรือมาตรการในการลดโอกาสและผลกระทบความเส่ียง ดังนี้  
  

กิจกรรม 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดำเนินการ 
กลุ่ม 

โอกาส 
ผล 

กระทบ 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

ไตรมาส ๒ ไตรมาส 3 ไตรมาส ๔ 
ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

ผู้รับผิดชอบ 

การบริหาร
งบประมาณ 
 

4 3 14 1. จัดทำแผนการดำเนินงาน
และกำหนดเป้าหมายการเบิก
จ่ายเงิน เป็นรายไตรมาส และ
วิเคราะห์สรุปผลการดำเนินงาน
ที่ยังมีความเสีย่ง อาจทำให ้
การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนด และกำหนด
แนวทางพัฒนาการดำเนินงาน
ไตรมาสถัดไป 
2. เมื่อสิ้นปีงบประมาณ มีการ
วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน 
และจัดให้กิจกรรมการควบคุม 
ที่เป็นเหตุของความเสี่ยง เพื่อ
บริหารความเสี่ยงให้ลดน้อย
ที่สุด เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามเป้าหมาย เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด 
3.กำกับติดตามและรายงานผล
การเบิกจ่ายเงินงบลงทุนของ
โรงเรียนในสังกัด เพื่อให้
โรงเรียนในสังกัดสามารถ
ดำเนินการจัดหาและเบิกจ่ายได้
ตามกฎหมายและระเบียบ
กำหนด และไม่เกิดความ
เสียหายงบประมาณพบัไป 
โดยผลของกฎหมาย 
4.กำหนดแนวทางปฏบิัติ/คู่มือ  
ในการดำเนินการเบิกจ่ายเงิน
โครงการต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไป 
ตามวัตถุประสงค์ตามโครงการ 
และระเบียบที่เก่ียวข้องและไม่
เกิดความล่าช้า 
 

         กลุ่มการเงิน 
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กิจกรรม 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดำเนินการ 
กลุ่ม 

โอกาส 
ผล 

กระทบ 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

ไตรมาส ๒ ไตรมาส 3 ไตรมาส ๔ 
ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

ผู้รับผิดชอบ 

การเลื่อน
เงินเดือน
ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

3 4 12 1. ตรวจสอบความครบถ้วนของ
คำสั่งจากทุกกลุ่มงานในกลุ่ม
บริหารงานบุคคล และสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ก่อนการนับ 
จำนวน ณ วันที่ 1 มีนาคม  
และ 1 กันยายน 
2. ตรวจสอบข้อมูลระหว่างระบบ
จ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชี 
กลางกับข้อมูลในบัญชถีือจ่าย 
3. ชี้แจงทำความเข้าใจ ระเบียบ/
กฎหมายให้ผูป้ฏิบัติงานระดับ
สถานศึกษา 
4. กำหนดปฏิทิน ขั้นตอนการ
ทำงาน กรอบการดำเนินงานให้
สถานศึกษา เพื่อลดความ
ผิดพลาดของการไม่ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนของระเบียบ/กฎหมาย 
ที่เก่ียวข้อง 
5. จัดทำโปรแกรมการเลื่อน
เงินเดือน เพื่อให้สามารถ
ตรวจสอบ ความถูกต้องของข้อมูล
ได้อย่างรวดเร็ว ลดข้อผิดพลาด  
สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่จำกัด 
 

         กลุ่มบริหาร
บุคคล 
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กิจกรรม 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดำเนินการ 
กลุ่ม 

โอกาส 
ผล 

กระทบ 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

ไตรมาส ๒ ไตรมาส 3 ไตรมาส ๔ 
ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

ผู้รับผิดชอบ 

การรับนักเรียน 4 2 8 1. จัดทำแผนการจัดชั้นเรียน 
รายปี (กลุ่มนโยบายและแผน) 
2. สำรวจประชากรวัยเรียนเขต
พื้นที่บริการ (สถานศึกษา-สพท.) 
3. สำรวจและกำหนดเขตพื้นที่
บริการให้เป็นปัจจุบัน  
(สถานศึกษา -สพท.) 
4. วิเคราะห์วางแผนกำหนด
จำนวนห้องเรียนและจำนวน
นักเรียน ให้สอดคล้องกับจำนวน
ประชากรที่สำรวจในแต่ละปี
การศึกษาและเป็นไปตามนโยบาย 
และแนวปฏิบัติการรับนักเรียน 
สพฐ.   
5. สร้างความตระหนักด้าน
บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษา
และบุคลากรที่เก่ียวข้อง โดยให ้
ความสำคัญและดำเนินการเป็นไป 
ตามปฏิทินการดำเนินงาน ตาม
นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับ 
การรับนักเรียน 

         กลุ่ม
ส่งเสริม 

การจัดการ
ศึกษา 
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กิจกรรม 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดำเนินการ 
กลุ่ม 

โอกาส 
ผล 

กระทบ 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

ไตรมาส ๒ ไตรมาส 3 ไตรมาส ๔ 
ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

ผู้รับผิดชอบ 

การดำเนินงาน
โครงการตาม
แผนปฏิบัติการ
ประจำปี 

3 2 7 1. การเขียนโครงการควรมีแผน
สำรอง หรือ กิจกรรมควรมีความ
ยืดหยุ่นในการดำเนินงาน 
2. ตามติดความก้าวหน้า / 
ประเมินโครงการเป็นระยะราย
ไตรมาส 
3. มีผู้ให้การช่วยเหลือหรือ
ปรึกษา สนับสนุน ในการดำเนิน
โครงการ หรือคลินิกการดำเนิน 
งานโครงการ 
4. วิเคราะห์ปัญหาการดำเนิน
โครงการที่เกิดปัญหา 
5. ปรับเปลี่ยนกิจกรรมใน
โครงการเพื่อดำเนินการตาม
เป้าหมาย 

         ทุกกลุ่ม 

การรายงาน
ข้อมูลในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

2 3 6 ๑. จัดทำหนังสือชี้แจง
รายละเอียด  ให้ผู้รายงานข้อมูล 
เก่ียวกับวิธี/กระบวนการรายงาน/
ข้อมูล รับทราบ 
๒. จัดทำปฏิทินการรายงานข้อมูล 
๓. ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลในระบบสม่ำเสมอ พร้อม
แจ้งเตือนและอัพเดทข้อมูลทาง
กลุ่มไลน ์
๔. ประสานข้อมูลทางโทรศัพท ์
 

         ทุกกลุ่มที่มี
การรายงาน

ข้อมูลใน
ระบบอิเล็ก 
ทรอนิกส์ 



 

 

ภาคผนวก 







26 
 

 
ภาพประกอบ 

การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 




