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การดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

การดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดการความเสี่ยงในกรณีที่
อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ
ราษฎร์ธานี เขต 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ขึ้น เพื่อร่วมกันวิเคราะห์และบริหารจัดการความเสี่ยง และ
ร่วมกันจัดทากระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของสานักงานฯ ปรากฏตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงใน
ภาพรวมขององค์กร และรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เมื่อวันที่ 22
กรกฎาคม 2564
นอกจากนั้น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
รณรงค์ต่อต้านการทุจริต เพื่อเป็นการจัดการบริหารความเสี่ยงของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎร์ธานี เขต 1 อีกช่องทางหนึ่ง

ภาคผนวก
ภาคผนวก

ภาพการประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานของรัฐ
เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร
ครั้งที่ 1/๒๕๖4
วันที่ 22 กรกฎาคม 2564
ณ ห้องประชุมมนินทร์ - ชูศรี ปัจจักขะภัติ
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑.
2.
3.
4.
5.
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7.
8.
9.
10.
๑1.
12.
13
14.
๑5.
๑6.
17.
๑8.

นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์
นายจุติพร ขาวมะลิ
นางสุชาดา ลิ่มสวัสดิ์
นายชูศักดิ์ แก้วนุ่น
ส.ต.ต.ยุทธนา บุญยะตุลานนท์
นางอารีย์ นิลเอก
นางสาวกรรณิกา ประสงค์จินดา
นางอรุณศรี จงจิตต์
นางดวงมณี ฉิมพลี
นางนัยนา เกิดศรี
นายสิงหนาท คงทรัพย์
นายสมชาย คชไพร
นางสาวสุจารี ชัยประดิษฐ์
นางสาวณฐกร รักษ์ธรรม
นางนลิน เล็กมาก
นางสาววัลภรณ์ เอตะนาม
นางสาวมาลิสา แช่มนุ้ย
นางสาวพิมพ์มาดา เรืองนุ้ย

รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการฯ
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ
ผอ.กลุ่มอานวยการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
นิติกรชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี
นักพัฒนาทรัพยากรบุคคลชานาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีฯ
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. โดยนางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ รองผู้อานวยการ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑
หน้าที่ประธานการประชุมและได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ทา

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน อธิบายการวิเคราะห์ความเสี่ยงของกลุ่มต่าง ๆ ในเขตพื้นที่และยกตัวอย่างกรณีที่มีความเสี่ยงตาม
ตัวอย่างของ สพฐ.ซึ่งผู้รับผิดชอบได้ส่งตัวอย่างให้ ผอ.กลุ่มประชุมกับบุคลากรในกลุ่มและสรุปการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงสาหรับหน่วยงาน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมโดยมีคณะกรรมการตามคาสั่งฯ ได้ร่วมกันพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองการประชุม
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน
๓.๑ เรื่องสืบเนื่อง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุ
ราษฎร์ธานี เขต ๑ ดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดย
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตามมาตรฐาน COSO
(The
Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เพื่อกาหนดมาตรการสาคัญ
เร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตการบริหารงาน ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ ไขปัญหา
การ
กระท าผิ ด วิ นั ย ของเจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ ซึ่ ง เป็ น ปั ญ หาส าคั ญ และพบบ่ อ ย นอกจากนี้ ยั ง น าความเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ การ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มากาหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอีกด้วย เพื่อบรรลุเป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖0 - ๒๕๖๔) รายละเอียดตามเอกสาร หมายเลข 1
๓.๒ เรื่องเพื่อทราบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้ง
ว่า กระทรวงการคลังได้กาหนดแนวทางการบริหาร จัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานของรัฐ
เรื่อง
หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน
มี
ประสิทธิภาพรวมถึงยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงของฝ่ายบริหารให้สามารถใช้เป็นเครื่องมือที่สาคัญ ใน
การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ (Informed Strategic Decision Making) เพื่อสนับสนุนการบริหารหน่วยงาน ของรัฐ
ให้ บ รรลุ วัตถุประสงค์ขององค์กรอย่ างแท้จริง โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง
หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร และให้แจ้งสถานศึกษาในสังกัดดาเนินการตามแนวทางการบริหาร
จัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานของรัฐด้วย ซึ่งกลุ่มอานวยการได้ทาหนังสือแจ้งสถานศึกษาในสังกัดรับทราบ
แนวทางฯ เพื่อให้สถานศึกษาได้ถือปฏิบัติต่อไปแล้ว และได้จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ตามคาสั่ง
ที่ 108/2564 ลง
วันที่ 7 มิถุนายน 2564 มีหน้าที่ ดังนี้
1. จัดทาแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
2. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
3. จัดทารายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
4. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
การจัดทาแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ซึง่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและแนบ
ตัวอย่างของ สพฐ. เพื่อให้คณะกรรมการได้และพิจารณาประเด็นความเสี่ยงของปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2 และเมื่อดาเนินการจัดทาแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ
สานักงานฯ แล้ว สพฐ.จะแจ้งให้สานักงานเขตพื้นทีร่ ายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ในโอกาสต่อไป
ประธาน มอบหมายผู้รับผิดชอบ (คณะกรรมการและเลขานุการ) ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา
นางสาวพิมพ์มาดา เรืองนุ้ย นาเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้ ร่างแผนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงตามรูปแบบที่ สพฐ.กาหนด จานวน 3 บท และรวบรวมแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละกลุ่ม
นาเสนอเพื่อให้คณะกรรมการได้ร่วมพิจารณา
รายละเอียดดังนี้
1. หลักการและเหตุผล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ ราษฎร์ธานี เขต 1 จัดทาแผนบริหารจัดการ ความ
เสี่ยง (Risk Management) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น เพื่อให้สามารถนาไปใช้ในการตอบสนองและ
ปฏิบัติงาน ในสภาวะวิกฤตหรือเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งส่งผลให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ
ราษฎร์ ธ านี เขต 1 ไม่ ส ามารถปฏิบ ัต ิง านส่ง เสริม สนับ สนุน การจัด การศึก ษา ซึ ่ง เป็น ภารกิจ หลัก ที ่มี
ความสาคัญได้อ ย่า งต่อเนื่อ ง เป็น ระบบ และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลั ก เกณฑ์ ป ฏิ บั ติ ก ารบริ ห ารจั ดการความเสี่ ยงส าหรั บหน่ วยงานของรั ฐ พ.ศ. 2562 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อดาเนินการจัดการบริหารความเสี่ยงภายในและสามารถบริหารจัดการองค์กรให้สามารถปฏิบัติงานใน
ภารกิ จหลั กหรื องานบริ การที่ ส าคัญได้อย่ างต่อเนื่อง แม้ต้ องประสบสถานการณ์ วิ กฤต ซึ่ งส่ งผลต่อระบบการ
บริหารงานและการให้บริการ อันจะเกิดขึ้นต่อความเชื่อมั่นในอนาคตของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎร์ธานี เขต 1 ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้
2. วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดทาแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่ อ ให้ สานั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มีเ ครื่ อ งมื อ ในการ
บริ ห ารจั ด การความเสี่ ย ง และสามารถปฏิบัติตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง
2) เพื่อให้ผู้ บริห ารและผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจหลั กการและกระบวนการบริห ารจัดการความเสี่ ยง
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
3) เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร
3. เป้าหมาย
1) ผู้ บ ริ ห ารและผู้ ป ฏิบั ติ งาน มีความรู้ ความเข้า ใจเรื่ องการบริห ารจัด การความเสี่ ย ง เพื่ อ
นาไปใช้ ในการดาเนิ นงานตามยุ ทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจาปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่กาหนดไว้
2) ผู้บริห ารและผู้ปฏิบั ติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ ยง
และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
4. วิธีการดาเนินการการบริหารจัดการความเสี่ยง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มีแนวทางวิธีการดาเนินการในการบริหาร
จัดการความเสี่ยง ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

2. วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสีย่ งทีม่ ีโอกาสเกิดขึ้นได้ในอนาคตหรือการกระทาใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
3. ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎร์ธานี เขต 1 ทุกสิ้นปีงบประมาณ เพื่อดูความก้าวหน้าและผลการดาเนินงานรวมถึงผลกระทบ
พร้อมทั้ง อาจมีการปรับแนวทางวิธีการการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและอาจส่งผลกระทบในด้านลบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงิน
และไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร
ทั้งในด้านกลยุทธ์ ด้านการดาเนินงาน ด้านการเงินและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ ซึ่งอาจจะเป็น
ผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับและโอกาสที่จะเกิด (Likelihood)
ของเหตุการณ์ โดยมีการกาหนดกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ประกอบด้วย
1) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีหน้าที่ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง
อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยง
เพื่อนาไปปฏิบัติต่อไป
๒) ผู้ปฏิบัติงาน หรือเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
บทที่ 2
นโยบายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. วิสัยทัศน์ (Vision) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 คือ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูง1
มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1
องค์การที่มีสมรรถนะสูง ประกอบด้วยคุณลักษณะ 6 ประการ ได้แก่
1.การตั้งเป้าหมายที่ท้าทายและแสวงหาแนวทางในการบรรลุเป้าหมาย
2.การมีและแบ่งปันค่านิยมร่วมกันของบุคลากรทั่วทั้งองค์การ
3.การมุ่งเน้นที่ยุทธศาสตร์
4.การเป็นองค์การที่มีการปรับตัวและยืดหยุ่น
5.การมุ่งเน้นที่ผลผลิตและผลลัพธ์
6.วัฒนธรรมการทางานที่โปร่งใสและเน้นการลงมือทาจริง
2. กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ด้วยรูปแบบที่หลากหลายสู่มืออาชีพ
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

4. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง
การดาเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น และทาให้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 สามารถจัดการกับปัญหา อุปสรรคและอยู่รอดได้
ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทาให้องค์กรเกิดความเสียหาย
ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการดาเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้
1) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติและ
ผู้บริห ารทุกระดับ ตระหนักถึงความเสี่ย งหลั กที่สาคัญ และสามารถทาหน้าที่ในการกากับดูแลองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
2) สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความเสี่ยงจะ
เป็นแหล่งข้อมูลสาหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานใน
การตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
3) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่าง ๆ ที่สาคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะ
ทาให้บุคลากรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสาคัญ ที่
ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสีย่ งธรรมาภิบาล (ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์เมื่อ
นาสู่การปฏิบัติแล้วอาจมี เหตุปัจจัยที่ไม่สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาลอันจะส่งผลโดยตรงต่อความเชื่อถือ ศรัทธา
ในการดาเนินการ บริหารจัดการแผนงาน/โครงการ (Public Trust) ของหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่)
4) เป็นเครื่องมือที่สาคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหาร
สามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สาคัญของผู้บริหาร
ในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผนกาหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดาเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายในเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดและสามารถปกป้อง
ผลประโยชน์ รวมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร
5) ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทาให้รูปแบบการตัดสินใจใน
ระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจใน
กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน
6) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้
มาตรการในการบริหารความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสาหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่าและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง
ย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น
บทที่ 3
การดาเนินการบริหารความเสี่ยง
ความหมายและคาจากัดความเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยง (Risk)
ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทาใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน
และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสี่ยหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว
หรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงิน

และการบริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับ และโอกาสที่
จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์
ประเภทความเสี่ยง
แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่
1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการกาหนดแผนกลยุทธ์
และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์อย่างไม่เหมาะสมรวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์
โครงสร้ า ง องค์ กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรั พยากรและสภาพแวดล้ อ มอันส่ งผลกระทบต่ อวัตถุประสงค์ หรือ
เป้าหมายขององค์กร
2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk : O) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
ทุก ๆ ขั้นตอน อันเนื่องมาจากขาดการกากับดูแลที่ดี บุคลากรในหน่วยงานขาดทักษะ ความชานาญ และความรู้
เฉพาะทางหรือขาดการควบคุมภายในที่ดี โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์ /
เทคโนโลยีสารสนเทศ / บุคลากร ในการปฏิบัติงานและความปลอดภัยของทรัพย์สิน
3) ความเสี่ ย งด้ า นการเงิ น (Financial Risk) เป็ น ความเสี่ ย งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห าร
และควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์การ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ผลกระทบการเงินที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก เช่น ข้อบังคับเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมบัญชีก ลาง
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สานักงบประมาณ รวมทั้ง การจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสม เป็นต้น
4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) เป็นความเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ การปกป้องคุ้มครองผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การป้องกันข้อมูล
รวมถึงประเด็นทางด้านกฎระเบียบอื่น ๆ
การดาเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง
การระบุความเสี่ยงควรเริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานที่จะทาให้บรรลุวัตถุประสงค์ ที่
กาหนดไว้แล้วจึงระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานนั้น ๆ ทาให้เกิดความผิดพลาด ความ
เสียหาย และเสียโอกาส ปัจจัยเสี่ยงนั่นควรจะเป็นต้นเหตุที่แท้จริง เพี่อที่จะสามารถนาไปใช้ประโยชน์ ใน
การหามาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้ ทั้งนี้ การระบุความเสี่ยง สามารถดาเนินการได้หลายวิธี เช่น จาก
การวิเคราะห์กระบวนการทางาน การวิเคราะห์ทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การระดมสมอง การเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม แบบประเมิน เป็นต้น
ลักษณะของความเสี่ยง สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน ดังนี้
1) ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะทาให้เกิดความเสี่ยง
2) เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงาน หรือ นโยบาย
3) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เสี่ยง
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรม
รวมทั้งกระบวนการดาเนิน งานต่าง ๆ เพื่อให้โ อกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ ยงลดลง หรือผลกระทบ
ของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์การยอมรับได้
ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System)

ระบบบริหารความเสี่ยง หมายถึง ระบบการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการ
ดาเนิ นงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ล ะโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสี่ยหาย ให้ ระดับของความเสี่ยง
และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้
อย่างมีระบบ โดยคานึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสียง
ขององค์กรเป็นสาคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับ
ทั่วทั้งองค์กร
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และ
จัดลาดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดาเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดหาแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยง โดยกาหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งกลุ่ม
อานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้กาหนดขั้นตอนหรือกระบวนการ
บริหารจัดการความเสี่ยงไว้ 6 ขั้นตอนหลัก ดังนี้
1. ระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใด ๆ ทั้งที่มีผลดี และผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นอย่างไร
2. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลาดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก
การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัย
เกณฑ์มาตรฐานที่ได้กาหนดไว้ ทาให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม
3. จัดการความเสี่ยง เป็นการกาหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และควบคุมความเสี่ยง
ที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริงและควรต้อง
พิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกาหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับ
ประโยชน์ที่จะได้รับด้วย
4. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดาเนินงานตามแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงที่ได้ดาเนินการทั้งหมดตามลาดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดาเนินการตามแผน
บริหารจัดการความเสี่ยง
5. ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจาปี เพื่อให้มั่นใจ
ว่าองค์กรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือ
กลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดาเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริง
และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสีย่ งที่ยังเหลืออยู่หลังมี
การจัดการ (Residual Risk) อยู่ในรับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
6. ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยง
ในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

1. การระบุความเสี่ยง
เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคานึงถึง
ความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
องค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยง จะต้องพิจารณา
ว่ า มี เ หตุ ก ารณ์ ใ ดหรื อ กิ จ กรรมใดของกระบวนการปฏิ บั ติ ง านที่ อ าจเกิ ด ความผิ ด พลาด ความเสี ย หาย
และไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนด รวมทั้งมีทรัพย์สิ นใดที่จาเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา ดังนั้น
จึงจาเป็นต้องเข้าใจในความหมายของ “ความเสี่ยง (Risk)” “ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) และ “ประเภทความเสี่ยง”
ก่อนที่จะดาเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม
1.1 ความเสี่ยง (Risk)
หมายถึ ง เหตุ ก ารณ์ ห รื อ การกระทาใด ๆ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ภายใต้ ส ถานการณ์ ที่ ไ ม่ แ น่ น อน
และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว
หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กร และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน
1.2 ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)
หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทาให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และทาไม ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่
ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกาหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดย
ปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ 2 ด้าน ดังนี้
1) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย คู่แข่ง เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
2) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริห ารและการจัดการ ความรู้/ความสามารถของบุคลากร
กระบวนการทางาน ข้อมูล/ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ/อุปกรณ์
2. การประเมินความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับ
ความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ข องกระบวนการทางานของหน่วยงานหรือขององค์กร
ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้
2.1 การกาหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
เป็นการกาหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
(Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับ ของความเสี่ยง (Degree of Risk)
โดยคณะทางานบริหารความเสี่ยงได้กาหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนน รับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)
และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว้ 5 ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก
ดังนี้

หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ
ประเด็นที่พิจารณา

1=น้อยมาก

2=น้อย

ระดับคะแนน
3=ปาน
กลาง

4=สูง

5=สูงมาก

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
ความถี่ในการเกิด
5 ปี/ครั้ง คือ 2-3 ปี/ครั้ง 1 ปี/ครั้ง คือ 1-6 เดือน/
1 เดือน/
เหตุการณ์หรือข้อผิดพลาด มีโอกาส
คือ มีโอกาส
มีโอกาส
ครั้ง ไม่เกิน 5 ครั้ง หรือ
ในการปฏิบัติงาน (เฉลี่ย : เกิดขึ้นยาก เกิดขึ้นน้อย
เกิดขึ้น
ครัง้ /ปี คือ มี มากกว่าคือ
ปี/ครั้ง)
ครัง้
บางครัง้
โอกาสเกิดขึ้น มีโอกาส
บ่อยครั้ง
เกิดขึน้
เป็นประจา
โอกาส ที่จะเกิดเหตุการณ์
น้อยมาก
น้อย
ปานกลาง
สูง
สูงมาก
ความรุนแรงของ
ผลกระทบ
มูลค่าความเสียหาย
ไม่เกิน
มากกว่า
มากกว่า
มากกว่า 50
มากกว่า
5 ล้านบาท 5 ล้านบาท 10 ล้านบาท ล้านบาท – 100 ล้าน
– 10 ล้าน – 50 ล้าน 100 ล้านบาท
บาท
บาท
บาท
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์/
น้อยมาก
น้อย
ปานกลาง
สูง
สูงมาก
การดาเนินงานของ
หน่วยงาน
ส่วนระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่าง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
และผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร ว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยได้กาหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ
ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่า
2.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
เป็น การนาความเสี่ย งและปั จจัยเสี่ยงแต่ล ะปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood)
ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย
(Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทาให้สามารถกาหนดการควบคุม
ความเสี่ ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้ส ามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้
งบประมาณ กาลังคนหรือเวลาที่มีจากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนดาเนินการ
ดังนี้
1) พิจารณาโอกาส ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส ความถี่ที่จะเกิดนั้น
มากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับ
ความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด

2.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยง
เมื่อพิจารณาโอกาส ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นาผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
และผลกระทบของความเสี่ยง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด
ระดับความเสี่ยง = โอกาสการเกิด x ผลกระทบ (Likelihood x Impact)
จัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน ซึ่งใช้
เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้
1) ระดับความเสี่ยงต่า (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง 1 - 5 คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยง
ในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสาคัญต่อการดาเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้
ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดาเนินการใด ๆ เพิ่มเติม
2) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสีย่ ง 6 - 10 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง
แต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้แต่ต้องมีการจัดการ
เพิ่มเติม
3) ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง 11 - 19 คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง
เพื่อให้ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
4) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง 20 - 25 คะแนน ต้องมีแผนลด
ความเสี่ยงและประเมินซ้า หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง
เมื่อได้ระดับความเสี่ยงแต่ละด้านแล้วนามาหาค่าเฉลี่ยเพื่อหาค่าความเสี่ยงรวมในการจัดทา
แผนการบริหารความเสี่ยงต่อไป

3. การจัดการความเสี่ยง
เป็นการกาหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ ยนให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่ทั้งนี้วิธีการจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับ
ผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย 4 แนวทางหลัก คือ
1) การยอมรับ (Take) หมายถึง การที่ความเสี่ ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่
ซึ่งไม่ต้องดาเนินการใด ๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะดาเนินการใด ๆ ให้ขออนุมัติ
หลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดาเนินการใด ๆ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

2) การลดหรือควบคุมความเสี่ยง (Treat) หมายถึง การลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือลดความเสียหาย
โดยการจัดระบบการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่นาไปสู่เหตุการณ์ ที่
เป็นความเสี่ยง เพื่อให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการดาเนินงาน การ
จัดอบรมเพิ่มทักษะในการทางานให้กับพนักงานและการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น
3) การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการ
ให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการดาเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุดหรือยกเลิก
การดาเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น
4) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้ เช่น การจ้าง
บุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน
เมื่อเลือกวิธีการหรือมาตรการที่เหมาะสมที่จะใช้จัดการความเสี่ยงแล้ว ต้องมีการจัดทาแผนบริหาร
ความเสี่ยงเพื่อกาหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก
(Extreme) นั้น ให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และให้สามารถติดตามและประเมินผล
การจัดการความเสี่ยงนั้นได้ รวมทั้งต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุน ใน
การกาหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย
4. การรายงานและติดตามผล
หลังจากจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดาเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและติดตามผล
เป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดาเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล
คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยงรวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่
ได้มีการดาเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้อง
สอบทานดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้ดาเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความ
เสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนาผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
ทั้งนี้ กระบวนการสอบทานอาจกาหนดข้อมูลที่ต้องติดตามหรืออาจทา Check List การติดตาม พร้อมทั้ง
กาหนดความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ใน 2 ลักษณะ คือ
1) การติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) เป็นการติดตาม ตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
เช่น ทุก 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น
2) การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่รวมอยู่
ในการดาเนินงานต่าง ๆ ตามปกติของหน่วยงาน
5. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
ผู้ บ ริ ห ารความเสี่ ย ง จะต้ องทาสรุ ปรายงานผลและประเมินผลการบริห ารความเสี่ ย งประจาปี ต่อ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้มีความมั่นใจว่า มีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม
เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ ยงที่ดาเนินการ สามารถลด
และควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่น
เพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยง
อย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการดาเนินงาน
6. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง

การทบทวนแผนบริหารความเสีย่ ง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน
เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริง
เป็นประจาทุกปี
ที่ประชุม ร่วมกันพิจารณาความเสี่ยงและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละกลุ่มที่อาจจะทาให้ การ
ดาเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวม สรุปรายละเอียด ดังนี้
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
กิจกรรม :
การดาเนินการทางวินัย
ชื่อความเสี่ยง :
การดาเนินการสอบสวนวินัยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ระดับผลกระทบ :
ระดับหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ :
กลุ่มกฎหมายและคดี
วิธีจัดการความเสี่ยง
1. จัดทาคู่มือการสอบสวนวินัย เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการสอบสวนใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติหน้าที่
2. เผยแพร่ ซักซ้อมความเข้าใจและกาชับให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวนปฏิบัติตาม
กฎหมายและคู่มือการสอบสวนวินัยอย่างเคร่งครัด
3. ก่อนการเสนอสานวนการสอบสวนให้ผู้สั่ งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทราบ และพิจารณา
ออกคาสั่ง นิติกรต้องตรวจสอบว่าการสอบสวนในแต่ละสานวนเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ หากไม่การสอบสวน
ไม่ชอบด้ว ยกฎหมาย ให้เสนอความเห็น เพื่อให้ ผู้ สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน สั่ งการให้ คณะกรรมการ
สอบสวนดาเนินการสอบสวนให้ถูกต้องต่อไป
ตัวชี้วัดความเสี่ยง : ร้อยละ 100 ของการสอบสวนวินัยชอบด้วยกฎหมาย
ค่าเป้าหมาย : การสอบสวนวินัย ร้อยละ 100 เป็นไปตามกฎหมาย
วิธีการติดตามและการรายงาน :
1. ตรวจสอบสานวนการสอบสวนวินัย
2. สรุปและรายงานผลการดาเนินงานรอบ 6 เดือน

กิจกรรม :
ชื่อความเสี่ยง :
ระดับผลกระทบ :
ผู้รับผิดชอบ :

แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
การยุบ รวม เลิก โรงเรียนขนาดเล็ก
ระดับองค์กร
กลุ่มนโยบายและแผน

วิธีจัดการความเสี่ยง :
1. จัดทาข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนขนาดเล็ก
2. ประชุมชี้แจงแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กแก่ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
3. ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจแก่คณะครูและผู้ปกครองโรงเรียนขนาดเล็ก
4. คณะทางานลงพื้นที่เพื่อสารวจข้อมูลเชิงลึก พร้อมชี้แจงทาความเข้าใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
5. สรุปปัญหาอุปสรรค เพื่อหาแนวทางวิธีการดาเนินงาน
6. ถอดบทเรียน
ตัวชี้วัดความเสี่ยง : ร้อยละของการบริหารจัดการตามแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ค่าเป้าหมาย : ดาเนินการยุบ รวม เลิก โรงเรียนขนาดเล็กได้ ตามแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ร้อยละ 100
วิธีการติดตามและรายงาน :
1. แบบประเมินความพึงพอใจ
2. แบบรายงานผลการดาเนินงานบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
***********************************************************************************************
กิจกรรม :
การบริหารงบประมาณ
ชื่อความเสี่ยง :
การเสนอขอจัดตั้งงบประมาณประจาปี
ระดับผลกระทบ :
ระดับองค์กร
ผู้รับผิดชอบ :
กลุ่มนโยบายและแผน
วิธีจัดการความเสี่ยง :
1. จัดทาข้อมูลพื้นฐานด้านความต้องการจาเป็น ครุภัณฑ์ อาคารและสิ่งก่อสร้างของสถานศึกษาใน
สังกัดให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
2. สร้างความรู้ความเข้าใจ ในระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณตามแนวทางการขอจัดตั้ง
งบประมาณประจาปีให้บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด
3. มีการกากับติดตามและลงพื้นที่จริงเพื่อหาข้อมูลเชิงลึกและทาความเข้าใจกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัดความเสี่ยง : ร้อยละของการจัดตั้งงบประมาณประจาปีมีความถูกต้อง โปรงใส่ และครอบคลุม
ค่าเป้าหมาย : การจัดตั้งงบประมาณประจาปีมีความถูกต้อง โปรงใส่ และครอบคลุมร้อยละ 100
วิธีการติดตามและรายงาน :
1. แบบประเมินความพึงพอใจ
2. แบบสอบถาม

กิจกรรม
นักเรียนออกกลางคัน
ชื่อความเสี่ยง
การติดตามนักเรียนออกลางคันตามแบบรายงานยังไม่เป็นไปตามกฎหมาย
ระดับผลกระทบ
ระดับองค์กร
ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
วิธีจัดการความเสี่ยง
๑.สร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักแก่สถานศึกษาในการติดตามนักเรียนออกลางคัน
๒.จัดทาแนวปฏิบัติในการติดตามนักเรียนออกลางคัน
๓.กาหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน
๔.ดาเนินการกากับ ติดตาม การายงานผลนักเรียนออกลางคัน
๕.สรุปและจัดทารายงานผลนักเรียนออกกลางคัน
ตัวชี้วัดความเสี่ยง ร้อยละของนักเรียนที่เสี่ยงต่อการออกกลางคันได้รับการติดตามเป็นไปตามกฎหมาย
ค่าเป้าหมาย นักเรียนที่เสี่ยงต่อการออกกลางคันได้รับการติดตามร้อยละ ๑๐๐
วิธีการติดตามและการรายงาน
แบบติดตามการรายงาน
***************************************************************************************
กิจกรรม :
การบริหารงานการเงิน
ชื่อความเสี่ยง:
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจาปีไม่ทันตามกาหนดเวลา
ระดับผลกระทบ:
ระดับองค์กร
ผู้รับผิดชอบ:
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
วิธีจัดการความเสี่ยง
๑. กาหนดระยะเวลาในการเบิกจ่ายงบประมาณให้ชัดเจน
๒. แจ้งเวียนระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางการปฏิบัติ ที่เป็นปัจจุบัน
๓. ซักซ้อมและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้บุคลากรในสานักงานและสถานศึกษาถือปฏิบัติ
๔. ติดตาม กากับ ผลการดาเนินงานทุกไตรมาส
ตัวชี้วัดความเสี่ยง: ร้อยละ 100 ของการดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
ค่าเป้าหมาย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันตามกาหนดเวลา
วิธีการติดตามและการรายงาน:
๑. เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
๒. รายงานผลการเบิกจ่ายตามรายไตรมาสในภาพรวมของจังหวัดและ สพฐ

กิจกรรม :
การจัดซื้อจัดจ้าง
ชื่อความเสี่ยง:
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบดาเนินงานไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
ระดับผลกระทบ:
ระดับองค์กร
ผู้รับผิดชอบ:
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
วิธีจัดการความเสี่ยง
๑. ศึกษาระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจ
๒. บันทึกเหตุผลและความจาเป็นที่ต้องการ เสนอขออนุมัติผ่านกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
๓. ระบุรายละเอียดหรือคุณลักษณะของพัสดุที่ต้องการหรือจัดทาขอบเขตของงาน
๔. ซักซ้อมแนวปฏิบัติและแจ้งเวียนบุคลากรให้รับทราบ
๕. ติดตาม กากับการดาเนินงานอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัดความเสี่ยง: ร้อยละของการจัดซื้อจัดจ้าง งบดาเนินงานได้ถูกต้องตามกฎหมาย
ค่าเป้าหมาย ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบดาเนินงานได้ถูกต้องตามกฎหมายร้อยละ 100
วิธีการติดตามและการรายงาน:
๑. กากับติดตาม การใช้จ่ายงบดาเนินงาน
๒. การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
***************************************************************************************
กิจกรรม :
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
ชื่อความเสี่ยง :
ประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
ระดับผลกระทบ :
ระดับองค์กร
ผู้รับผิดชอบ :
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วิธีจัดการความเสี่ยง :
1. ขอตั้งงบประมาณเพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทดแทน
2. ใช้ software ที่มีลิขสิทธิ์และทันสมัย
3. ซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อย่างสม่าเสมอ
4. สารองข้อมูลไปยังอุปกรณ์อื่น
5. จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะความชานาญในด้านเทคโนโลยี
6. สร้างความรู้ ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้กับบุคลากรในสานักงาน
ตัวชี้วัดความเสี่ยง : คุณภาพของระบบเทคโนโลยีดิจิทัลใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ค่าเป้าหมาย : ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับดี
วิธีการติดตามและการรายงาน :
1. แบบสอบถาม
2. สัมภาษณ์
3. ตรวจสอบการใช้งานในรอบ 1 ปี

กิจกรรม :
ชื่อความเสี่ยง :

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban)
การดาเนินการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในการบริหารจัดการศึกษา
ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ระดับองค์กร
กลุ่มอานวยการ

ระดับผลกระทบ :
ผู้รับผิดชอบ :
วิธีจัดการความเสี่ยง :
1. มีการสารวจการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
2. ประชุมชี้แจงสร้างความตระหนักในการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
3. มีมาตรการ กากับติดตามอย่างเข้มงวด
ตัวชี้วัดความเสี่ยง : ร้อยละของการดาเนินการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban)
ค่าเป้าหมาย : ดาเนินการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ครบ 100%
วิธีการติดตามและการรายงาน :
1. แบบสอบถาม
2.รายงานจากโปรแกรมการตรวจสอบการใช้งาน

*********************************************************************************************
กิจกรรม :
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชื่อความเสี่ยง :
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)
ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 ต่ากว่าระดับประเทศ
ระดับผลกระทบ :
ระดับ 4 สูงมาก
ผู้รับผิดชอบ :
นางสาวนิภาพร ทิพย์แก้ว กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
วิธีจัดการความเสี่ยง :
1. กาหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564
2. สร้างการรับรู้/ตระหนัก นโยบายเร่งด่วนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564
2. กาหนดมาตรการ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564
3. ทาวิจัย ถอดบทเรียน พัฒนานวัตกรรม
4. นิเทศ กากับ ติดตาม อย่างต่อเนื่อง
5. สร้างขวัญและกาลังใจให้แก่ข้าราชการครู

ตัวชี้วัดความเสี่ยง : ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
75 - 100
ดี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
50 - 74.99
พอใช้
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
25 - 49.99
ปรับปรุง
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
0 - 24.99
ค่าเป้าหมาย : การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 80
วิธีการติดตามและการรายงาน
1. สานักงานทดสอบทางการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศผลการ
ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
2. จัดทารายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เผยแพร่เป็นสาธารณะ
********************************************************************************************
กิจกรรม :
ระบบการรายงานค่าสาธารณูปโภคชื่อความเสี่ยง : การรายงานค่าสาธารณูปโภค
ผ่านระบบการรายงานยังไม่เป็นไปตามกาหนดเวลาการรายงาน
ระดับผลกระทบ :
ระดับองค์กร
ผู้รับผิดชอบ :
หน่วยตรวจสอบภายใน
วิธีจัดการความเสี่ยง :
1. จัดทาคู่มือการนาข้อมูลค่าสาธารณูปโภค
2. จัดประชุมชี้แจงทาความเข้าใจคู่มือการนาเข้าข้อมูลค่าสาธารณูปโภคให้กับผู้บริหารและ
ผู้รับผิดชอบ
3. กาหนดปฏิทินการรายงานค่าสาธารณูปโภคผ่านระบบการรายงาน
4. แจ้งปฏิทินการรายงานค่าสาธารณูปโภคไปยังโรงเรียนทุกโรงทราบ
5. ดาเนินการตรวจสอบ กากับ และติดตามการรายงานของโรงเรียนให้เป็นไปตามปฏิทิน
6. สรุปและจัดทารายงานค่าสาธารณูปโภคเสนอผู้บริหาร
ตัวชี้วัดความเสี่ยง : ร้อยละของโรงเรียนมีการรายงานค่าสาธารณูปโภคผ่านระบบการรายงานเป็นไปตาม
กาหนดระยะเวลา
ค่าเป้าหมาย : โรงเรียนในสังกัดดาเนินการรายงานค่าสาธารณูปโภคผ่านระบบ
เป็นไปตามกาหนดร้อยละ 100
วิธีการติดตามและรายงาน :
1. แบบติดตามการรายงาน
2. รายงานจากโปรแกรมการรายงานค่าสาธารณูปโภค

กิจกรรม :
ชื่อความเสี่ยง :

การดาเนินการด้านการบริหารงานบุคคล
การดาเนินการให้มีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูไม่ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด
ระดับหน่วยงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคล

ระดับผลกระทบ :
ผู้รับผิดชอบ :
วิธีการจัดการความเสี่ยง
1. การประชุมชี้แจงสร้างการรับรู้ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รับรู้ถึง กฎระเบียบ
กฎหมาย
2. เสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการ ให้ถูกต้องตามคุณสมบัติ ที่ ก.ค.ศ.กาหนด
3. จัดทาคู่มือ แนวปฏิบัติ ขั้นตอน ที่ชัดเจน ไว้สาหรับการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง
4. ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาในอดีต ปัจจุบัน เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์แก้ปัญหาในอนาคต
5. มีการอบรม พัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ให้มีความรอบรู้ในเรื่อง กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
6. มีการอบรม พัฒนา กรณีปฏิบัติงาน ในสภาวะที่ไม่ปกติ ให้ โดยการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดย
เร่งด่วน
7. สร้างการรับรู้ให้ทั่วถึงกัน
8. ให้บริการตอบคาถาม ในเรื่องของ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ด้วยความเต็มใจ
9. ดาเนินการให้ทันตามช่วงระยะเวลา ที่ ก.ค.ศ.กาหนด
ตัวชี้วัดความเสี่ยง: ร้อยละ ของข้าราชการครูดาเนินการได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด
ค่าเป้าหมาย : ข้าราชการครูดาเนินการได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด ร้อยละ 100
วิธีการติดตามและรายงาน :
1. ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 มีความถูกต้อง
2. มีหนังสือแจ้งสถานศึกษาเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
3. มีคู่มือแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการดาเนินงาน
4. จานวนครั้งที่สื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมาย
5. ส่งเอกสารหลักฐาน ที่เกี่ยวกับการแต่งตั้ง เพื่อสานักงานศึกษาธิการจังหวัด เสนอ ก.ค.ศ.
ตรวจสอบให้การรับรอง

รอรายงานการประชุม

รอแผนทีว่ เิ คราะห์ของแต่ละกลุ่มสาเร็จแล้ว

ที่ประชุมปรับแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 พ.ศ.2564
บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมา
พระราชบั ญญัติวินัย การเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ.2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงาน และการ
ตรวจสอบ มาตรา 79 กาหนดให้ ห น่ ว ยงานของรัฐ จั ดให้ มีก ารตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และ
การบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย ง โดยให้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานและหลั ก เกณฑ์ ที่ ก ระทรวงการคลั ง ก าหนด
ซึ่งกระทรวงการคลังได้ประกาศหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร
จัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 18 มีนาคม 2562 โดยหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
บริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ 3 กาหนดให้หน่วยงานของรัฐ ยกเว้นรัฐวิสาหกิจ ถือ
ปฏิบัติตามคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่กระทรวงการคลังกาหนด ในเรื่อง
หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ประกอบด้วย Committee of Sponsoring Organizations of
the Treadway Commission (COSO) และ International Organization of Standardization (ISO)
รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาครัฐของประเทศต่าง ๆ มากาหนดเป็นแนวทางการบริ หารจัดการความ
เสี่ยงสาหรับหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยง
เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ส าคั ญ ในการบริ ห ารงานให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล ส านัก งานเขตพื ้น ที ่ก ารศึก ษา
ประถมศึกษา
สุราษฎร์ธานี เขต 1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธ านี เขต
1 จัดทาแผนบริห ารจัดการความเสี่ย ง (Risk Management) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น เพื่อให้
สามารถน าไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบั ติงาน ในสภาวะวิกฤตหรือ เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งส่ งผลให้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ไม่สามารถปฏิบัติงานส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึก ษา ซึ่ง เป็น ภารกิจ หลัก ที่มีค วามส าคัญ ได้อ ย่า งต่อ เนื่อ ง เป็น ระบบ และมีประสิ ทธิภ าพ ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดาเนินการจัดการบริหารความเสี่ยงภายในและสามารถบริหารจัดการ
องค์กรให้สามารถปฏิบัติงานในภารกิจหลักหรืองานบริการที่สาคัญได้อย่างต่อเนื่อง แม้ต้องประสบสถานการณ์วิกฤต
ซึ่งส่งผลต่อระบบการบริหารงานและการให้บริการ อันจะเกิดขึ้นต่อความเชื่อมั่นในอนาคตของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับ นี้ จะเป็น ประโยชน์กับบุคลากรในการจัดการบริห ารความเสี่ย ง
และพัฒนาการปฏิบัติงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
2. วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดทาแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

2) เพื่ อ ให้ สานั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มีเ ครื่ อ งมื อ ในการ
บริ ห ารจั ด การความเสี่ ย ง และสามารถปฏิบัติตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง
2) เพื่อให้ผู้ บริห ารและผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจหลั กการและกระบวนการบริห ารจัดการความเสี่ ยง
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
3) เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร
3. เป้าหมาย
1) ผู้ บ ริ ห ารและผู้ ป ฏิบั ติงาน มีความรู้ ความเข้า ใจเรื่ องการบริห ารจัด การความเสี่ ย ง เพื่ อ
นาไปใช้ ในการดาเนิ นงานตามยุ ทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจาปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่กาหนดไว้
2) ผู้บริห ารและผู้ปฏิบั ติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ ยง
และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
4. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับ
การดาเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น และทาให้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 สามารถจัดการกับปัญหา อุปสรรคและอยู่รอดได้
ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทาให้องค์กรเกิดความเสียหาย
ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการดาเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้
1) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติและ
ผู้บริห ารทุกระดับ ตระหนั กถึงความเสี่ย งหลั กที่สาคัญ และสามารถทาหน้าที่ในการกากับดูแลองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
2) สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความเสี่ยงจะ
เป็นแหล่งข้อมูลสาหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานใน
การตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
3) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่าง ๆ ที่สาคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะ
ทาให้บุคลากรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสาคัญ ที่
ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสีย่ งธรรมาภิบาล (ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์เมื่อ
นาสู่การปฏิบัติแล้วอาจมี เหตุปัจจัยที่ไม่สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาลอันจะส่งผลโดยตรงต่อความเชื่อถือ ศรัทธา
ในการดาเนินการ บริหารจัดการแผนงาน/โครงการ (Public Trust) ของหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่)
4) เป็นเครื่องมือที่สาคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหาร
สามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สาคัญของผู้บริหาร
ในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผนกาหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดาเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายในเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดและสามารถปกป้อง
ผลประโยชน์ รวมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร
5) ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทาให้รูปแบบการตัดสินใจ
ในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจ
ในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

6) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้
มาตรการในการบริหารความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสาหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่าและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง
ย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น

บทที่ 2
ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 หมวด 4
2. แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความ
เสี่ยง ระดับองค์กร
3. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (2563 – 2565) ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ความหมายและคาจากัดความเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยง (Risk)
ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทาใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน
และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสี่ยหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว
หรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงิน
และการบริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับ และโอกาสที่
จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์
ประเภทความเสี่ยง
แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่
2) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการกาหนดแผน
กลยุทธ์และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์อย่างไม่เหมาะสมรวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมาย
กลยุ ท ธ์ โครงสร้า ง องค์ก ร ภาวการณ์แ ข่ง ขัน ทรัพ ยากรและสภาพแวดล้อ มอัน ส่ง ผลกระทบ
ต่อวัตถุป ระสงค์ หรือเป้าหมายขององค์กร
2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk : O) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
ทุก ๆ ขั้นตอน อันเนื่องมาจากขาดการกากับดูแลที่ดี บุคลากรในหน่วยงานขาดทักษะ ความชานาญ และความรู้
เฉพาะทางหรือ ขาดการควบคุม ภายในที่ดี โดยครอบคลุ มถึง ปัจ จัย ที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการ อุปกรณ์ /
เทคโนโลยีสารสนเทศ / บุคลากร ในการปฏิบัติงานและความปลอดภัยของทรัพย์สิน
3) ความเสี่ ย งด้ า นการเงิ น (Financial Risk) เป็ น ความเสี่ ย งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห าร
และควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์การ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ผลกระทบการเงินที่เกิดจาก
ปัจ จัย ภายนอก เช่น ข้อบังคับเกี่ย วกับ รายงานทางการเงินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมบัญชีกลาง
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สานักงบประมาณ รวมทั้ง การจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสม เป็นต้น
4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) เป็นความเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ การปกป้องคุ้มครองผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การป้องกันข้อมูล
รวมถึงประเด็นทางด้านกฎระเบียบอื่น ๆ

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
การระบุ ความเสี่ ย งควรเริ่ มด้ว ยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานที่จะทาให้ บรรลุ วัตถุประสงค์
ที่กาหนดไว้แล้ว จึ งระบุ ปั จ จัย เสี่ ย งที่มีผ ลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานนั้น ๆ ทาให้ เกิดความผิ ดพลาด
ความเสียหาย และเสียโอกาส ปัจจัยเสี่ยงนั่นควรจะเป็นต้นเหตุที่แท้จริง เพี่อที่จะสามารถนาไปใช้ประโยชน์
ในการหามาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้ ทั้งนี้ การระบุความเสี่ยง สามารถดาเนินการได้หลายวิธี เช่น
จากการวิเคราะห์กระบวนการทางาน การวิเคราะห์ทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การระดมสมอง การเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม แบบประเมิน เป็นต้น
ลักษณะของความเสี่ยง สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน ดังนี้
1) ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะทาให้เกิดความเสี่ยง
2) เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงาน หรือ นโยบาย
3) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เสี่ยง
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรม
รวมทั้งกระบวนการดาเนิน งานต่าง ๆ เพื่อให้โ อกาสที่จะเกิ ดเหตุการณ์ความเสี่ ยงลดลง หรือผลกระทบ
ของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์การยอมรับได้
ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System)
ระบบบริหารความเสี่ยง หมายถึง ระบบการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการ
ดาเนิ นงานต่า ง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ล ะโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสี่ยหาย ให้ ระดับของความเสี่ยง
และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้
อย่างมีระบบ โดยคานึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสียง
ขององค์กรเป็นสาคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับ
ทั่วทั้งองค์กร
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และ
จัดลาดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดาเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดหาแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยง โดยกาหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งกลุ่ม
อานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้กาหนดขั้นตอนหรือกระบวนการ
บริหารจัดการความเสี่ยงไว้ 6 ขั้นตอนหลัก ดังนี้
7. ระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใด ๆ ทั้งที่มีผลดี และผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นอย่างไร
8. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลาดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก
การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัย
เกณฑ์มาตรฐานที่ได้กาหนดไว้ ทาให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม
9. จัดการความเสี่ยง เป็นการกาหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และควบคุมความเสี่ยง

ที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริงและควรต้อง
พิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกาหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับ
ประโยชน์ที่จะได้รับด้วย
10. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดาเนินงานตามแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงที่ได้ดาเนินการทั้งหมดตามลาดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดาเนินการตามแผน
บริหารจัดการความเสี่ยง
11. ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจาปี เพื่อให้มั่นใจ
ว่าองค์กรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือ
กลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดาเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริง
และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสีย่ งที่ยังเหลืออยู่หลังมี
การจัดการ (Residual Risk) อยู่ในรับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
12. ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ ยง
ในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

1. การระบุความเสี่ยง
เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคานึงถึง
ความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
องค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยง จะต้องพิจารณา
ว่ า มี เ หตุ ก ารณ์ ใ ดหรื อ กิ จ กรรมใดของกระบวนการปฏิ บั ติ ง านที่ อ าจเกิ ด ความผิ ด พลาด ความเสี ย หาย
และไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนด รวมทั้งมีทรัพย์สิ นใดที่จาเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา ดังนั้น
จึงจาเป็นต้องเข้าใจในความหมายของ “ความเสี่ยง (Risk)” “ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) และ “ประเภทความเสี่ยง”
ก่อนที่จะดาเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

1.3 ความเสี่ยง (Risk)
หมายถึ ง เหตุ ก ารณ์ ห รื อ การกระทาใด ๆ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ภายใต้ ส ถานการณ์ ที่ ไ ม่ แ น่ น อน
และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว
หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กร และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน
1.4 ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)
หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทาให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และทาไม ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่
ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกาหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดย
ปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ 2 ด้าน ดังนี้
3) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย คู่แข่ง เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
4) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารและการจัดการ ความรู้/ความสามารถของบุคลากร
กระบวนการทางาน ข้อมูล/ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ/อุปกรณ์
2. การประเมินความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับ
ความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทางานของหน่วยงานหรือขององค์กร
ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้
2.1 การกาหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
เป็นการกาหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
(Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
โดยคณะทางานบริหารความเสี่ยงได้กาหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนน รับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)
และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว้ 5 ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก
ดังนี้

หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ
ประเด็นที่พิจารณา

1=น้อยมาก

2=น้อย

ระดับคะแนน
3=ปานกลาง

4=สูง

5=สูงมาก

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
ความถี่ในการเกิด
5 ปี/ครั้ง คือ 2-3 ปี/ครั้ง 1 ปี/ครั้ง คือ 1-6 เดือน/
1 เดือน/
เหตุการณ์หรือข้อผิดพลาด มีโอกาส
คือ มีโอกาส
มีโอกาส
ครั้ง ไม่เกิน 5 ครั้ง หรือ
ในการปฏิบัติงาน (เฉลี่ย : เกิดขึ้นยาก เกิดขึ้นน้อย
เกิดขึ้น
ครัง้ /ปี คือ มี มากกว่าคือ
ปี/ครั้ง)
ครัง้
บางครัง้
โอกาสเกิดขึ้น มีโอกาส
บ่อยครั้ง
เกิดขึน้
เป็นประจา
โอกาส ที่จะเกิดเหตุการณ์
น้อยมาก
น้อย
ปานกลาง
สูง
สูงมาก
ความรุนแรงของ
ผลกระทบ
มูลค่าความเสียหาย

ไม่เกิน
5 ล้านบาท

มากกว่า
5 ล้านบาท
– 10 ล้าน
บาท
น้อย

มากกว่า
มากกว่า 50
มากกว่า
10 ล้านบาท ล้านบาท – 100 ล้าน
– 50 ล้าน 100 ล้านบาท
บาท
บาท
ปานกลาง
สูง
สูงมาก

ผลกระทบต่อภาพลักษณ์/
น้อยมาก
การดาเนินงานของ
หน่วยงาน
ส่วนระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่าง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
และผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร ว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยได้กาหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ
ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่า
2.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
เป็น การนาความเสี่ย งและปั จจัยเสี่ยงแต่ล ะปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood)
ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุ นแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย
(Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทาให้สามารถกาหนดการควบคุม
ความเสี่ ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้ส ามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้
งบประมาณ กาลังคนหรือเวลาที่มีจากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนดาเนินการ
ดังนี้
1) พิจารณาโอกาส ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส ความถี่ที่จะเกิดนั้น
มากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับ
ความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
2.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยง

เมื่อพิจารณาโอกาส ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ ว ให้นาผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
และผลกระทบของความเสี่ยง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด
ระดับความเสี่ยง = โอกาสการเกิด x ผลกระทบ (Likelihood x Impact)
จัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน ซึ่งใช้
เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้
1) ระดับความเสี่ยงต่า (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง 1 - 5 คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยง
ในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสาคัญต่อการดาเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้
ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดาเนินการใด ๆ เพิ่มเติม
2) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสีย่ ง 6 - 10 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง
แต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้แต่ต้องมีการจัดการ
เพิ่มเติม
3) ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง 11 - 19 คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง
เพื่อให้ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
4) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง 20 - 25 คะแนน ต้องมีแผนลด
ความเสี่ยงและประเมินซ้า หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง
เมื่อได้ระดับความเสี่ยงแต่ละด้านแล้วนามาหาค่าเฉลี่ยเพื่อหาค่าความเสี่ยงรวมในการจัดทา
แผนการบริหารความเสี่ยงต่อไป

3. การจัดการความเสี่ยง
เป็นการกาหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่ทั้งนี้วิธีการจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับ
ผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย 4 แนวทางหลัก คือ
1. การยอมรับ (Take) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่
ซึ่งไม่ต้องดาเนินการใด ๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะดาเนินการใด ๆ ให้ขออนุมัติ
หลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดาเนินการใด ๆ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

2. การลดหรือควบคุมความเสี่ยง (Treat) หมายถึง การลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือลดความเสียหาย
โดยการจัดระบบการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่นาไปสู่เหตุการณ์ ที่
เป็นความเสี่ยง เพื่อให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการดาเนินงาน การ
จัดอบรมเพิ่มทักษะในการทางานให้กับพนักงานและการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น
3. การหยุดหรือหลีกเลีย่ งความเสี่ยง (Terminate) หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการ
ให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการดาเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุดหรือยกเลิก
การดาเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น
4. การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้ เช่น การจ้าง
บุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน
เมื่อเลือกวิธีการหรือมาตรการที่เหมาะสมที่จะใช้จัดการความเสี่ยงแล้ว ต้องมีการจัดทาแผนบริหาร
ความเสี่ยงเพื่อกาหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก
(Extreme) นั้น ให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และให้สามารถติดตามและประเมินผล
การจัดการความเสี่ยงนั้นได้ รวมทั้งต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุน ใน
การกาหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย
4. การรายงานและติดตามผล
หลังจากจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดาเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและติดตามผล
เป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดาเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล
คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยงรวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่
ได้มีการดาเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงาน ต้อง
สอบทานดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้ดาเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความ
เสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนาผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
ทั้งนี้ กระบวนการสอบทานอาจกาหนดข้อมูลที่ต้องติดตามหรืออาจทา Check List การติดตาม พร้อมทั้ง
กาหนดความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ใน 2 ลักษณะ คือ
3) การติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) เป็นการติดตาม ตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
เช่น ทุก 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น
4) การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่รวมอยู่
ในการดาเนินงานต่าง ๆ ตามปกติของหน่วยงาน
5. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
ผู้ บ ริ ห ารความเสี่ ย ง จะต้ องทาสรุ ปรายงานผลและประเมินผลการบริห ารความเสี่ ย งประจาปี ต่อ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้มีความมั่นใจว่า มีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม
เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ ยงที่ดาเนินการ สามารถลด
และควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่น
เพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยง
อย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการดาเนินงาน
6. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง
การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน
เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริง
เป็นประจาทุกปี

ข้อมูลพื้นฐาน

วิสัยทัศน์ (Vision) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 คือ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูง1
มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1
องค์การที่มีสมรรถนะสูง ประกอบด้วยคุณลักษณะ 6 ประการ ได้แก่
1.การตั้งเป้าหมายที่ท้าทายและแสวงหาแนวทางในการบรรลุเป้าหมาย
2.การมีและแบ่งปันค่านิยมร่วมกันของบุคลากรทั่วทั้งองค์การ
3.การมุ่งเน้นที่ยุทธศาสตร์
4.การเป็นองค์การที่มีการปรับตัวและยืดหยุ่น
5.การมุ่งเน้นที่ผลผลิตและผลลัพธ์
6.วัฒนธรรมการทางานที่โปร่งใสและเน้นการลงมือทาจริง
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ด้วยรูปแบบที่หลากหลายสู่มืออาชีพ
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
นโยบายเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
นโยบายที่ 1 การจัดการอาคารสถานที่ให้ใช้ประโยชน์สูงสุด เหมาะสมกับบริบทสภาพแวดล้อมทางด้าน
กายภาพและวิชาการ ปลอดภัย ถูกต้องตามหลักสุขลักษณะ เสริมสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียน
และบุคลากรอยู่อย่างมีความสุขและเอื้อต่อการเรียนรู้
นโยบายที่ 2 การจัดสภาพแวดล้อมและกิจกรรมให้สอดคล้องกับแนวคิดโรงเรียนปลอดขยะ
(Zero Waste School) และมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Environmental Education Sustainable Development : EESD)
นโยบายที่ 3 การบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการทางานตามหลักการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment : ITA)
นโยบายที่ 4 การจัดการศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัย
นโยบายที่ 5 การประยุกต์ใช้หลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการจาเป็นของสถานศึกษา
และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นโยบายที่ 6 การพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นตามความต้องการจาเป็น และหลากหลายตามบริบท
ของเขตพื้นที่การศึกษา
นโยบายที่ 7 การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย “เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้”
นโยบายที่ 8 การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน
นโยบายที่ 9 การคัดกรองผู้เรียน และจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized
Education Program : IEP) สาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษทางการศึกษา

นโยบายที่ 10 การดาเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
นโยบายที่ 11 การจัดทาแผน/โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
นโยบายที่ 12 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและอาหารกลางวัน
นโยบายที่ 13 ลดการบ้าน ลดการสอบ และเพิ่มเติมการเรียนรู้
นโยบายที่ 14 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Literacy) และทักษะภาษาอังกฤษ (English Literacy)
นโยบายที่ 15 ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่ต้องการในภาพรวม

บทที่ 3
วิธีการดาเนินงาน
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้
ดาเนินงานจัดทาตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความ
เสี่ยงระดับองค์กร ดังนี้
1. ศึกษาข้อมูล/เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยง
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร
3. ประชุมวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในอนาคตหรือการกระทาใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
4. กาหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
5. สรุปข้อมูล/เอกสารที่เกี่ยวข้อง
6. ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎร์ธานี เขต 1 ทุกสิ้นปีงบประมาณ เพื่อดูความก้าวหน้าและผลการดาเนินงานรวมถึงผลกระทบพร้อมทั้ง
อาจมีการปรับแนวทางวิธีการการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์
ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและอาจส่งผลกระทบในด้านลบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงิน
และไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร
ทั้งในด้านกลยุทธ์ ด้านการดาเนินงาน ด้านการเงินและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ ซึ่งอาจจะเป็น
ผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับและโอกาสที่จะเกิด (Likelihood)
ของเหตุการณ์ โดยมีการกาหนดกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ประกอบด้วย
1) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีหน้าที่ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง
อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยง
เพื่อนาไปปฏิบัติต่อไป
๒) ผู้ปฏิบัติงาน หรือเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้จัดทาแผนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงประจาปีงบประมาณ 2564 ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานของรัฐ
เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ดังนี้
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
กิจกรรม :
การดาเนินการทางวินัย
ชื่อความเสี่ยง :
การดาเนินการสอบสวนวินัยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ระดับผลกระทบ :
ระดับหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ :
กลุ่มกฎหมายและคดี
วิธีจัดการความเสี่ยง
1. จัดทาคู่มือการสอบสวนวินัย เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการสอบสวนใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่
2. เผยแพร่ ซักซ้อมความเข้าใจและกาชับให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวนปฏิบัติตาม
กฎหมายและคู่มือการสอบสวนวินัยอย่างเคร่งครัด
3. ก่อนการเสนอสานวนการสอบสวนให้ผู้สั่ งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทราบ และพิจารณา
ออกคาสั่ง นิติกรต้องตรวจสอบว่าการสอบสวนในแต่ละสานวนเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ หากไม่การสอบสวน
ไม่ชอบด้ว ยกฎหมาย ให้เสนอความเห็น เพื่อให้ ผู้ สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน สั่ งการให้ คณะกรรมการ
สอบสวนดาเนินการสอบสวนให้ถูกต้องต่อไป
ตัวชี้วัดความเสี่ยง : ร้อยละ 100 ของการสอบสวนวินัยชอบด้วยกฎหมาย
ค่าเป้าหมาย : การสอบสวนวินัย ร้อยละ 100 เป็นไปตามกฎหมาย
วิธีการติดตามและการรายงาน :
1. ตรวจสอบสานวนการสอบสวนวินัย
2. สรุปและรายงานผลการดาเนินงานรอบ 6 เดือน

กิจกรรม :
ชื่อความเสี่ยง :
ระดับผลกระทบ :
ผู้รับผิดชอบ :

แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
การยุบ รวม เลิก โรงเรียนขนาดเล็ก
ระดับองค์กร
กลุ่มนโยบายและแผน

วิธีจัดการความเสี่ยง :
1. จัดทาข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนขนาดเล็ก
2. ประชุมชี้แจงแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กแก่ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
3. ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจแก่คณะครูและผู้ปกครองโรงเรียนขนาดเล็ก
4. คณะทางานลงพื้นที่เพื่อสารวจข้อมูลเชิงลึก พร้อมชี้แจงทาความเข้าใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
5. สรุปปัญหาอุปสรรค เพื่อหาแนวทางวิธีการดาเนินงาน
6. ถอดบทเรียน
ตัวชี้วัดความเสี่ยง : ร้อยละของการบริหารจัดการตามแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ค่าเป้าหมาย : ดาเนินการยุบ รวม เลิก โรงเรียนขนาดเล็กได้ ตามแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ร้อยละ 100
วิธีการติดตามและรายงาน :
1. แบบประเมินความพึงพอใจ
2. แบบรายงานผลการดาเนินงานบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------กิจกรรม :
การบริหารงบประมาณ
ชื่อความเสี่ยง :
การเสนอขอจัดตั้งงบประมาณประจาปี
ระดับผลกระทบ :
ระดับองค์กร
ผู้รับผิดชอบ :
กลุ่มนโยบายและแผน
วิธีจัดการความเสี่ยง :
1. จัดทาข้อมูลพื้นฐานด้านความต้องการจาเป็น ครุภัณฑ์ อาคารและสิ่งก่อสร้างของสถานศึกษาใน
สังกัดให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
2. สร้างความรู้ความเข้าใจ ในระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณตามแนวทางการขอจัดตั้ง
งบประมาณประจาปีให้บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด
3. มีการกากับติดตามและลงพื้นที่จริงเพื่อหาข้อมูลเชิงลึกและทาความเข้าใจกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัดความเสี่ยง : ร้อยละของการจัดตั้งงบประมาณประจาปีมีความถูกต้อง โปรงใส่ และครอบคลุม
ค่าเป้าหมาย : การจัดตั้งงบประมาณประจาปีมีความถูกต้อง โปรงใส่ และครอบคลุมร้อยละ 100
วิธีการติดตามและรายงาน :
1. แบบประเมินความพึงพอใจ
2. แบบสอบถาม

กิจกรรม :
การบริหารงานการเงิน
ชื่อความเสี่ยง:
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจาปีไม่ทันตามกาหนดเวลา
ระดับผลกระทบ:
ระดับองค์กร
ผู้รับผิดชอบ:
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
วิธีจัดการความเสี่ยง
๕. กาหนดระยะเวลาในการเบิกจ่ายงบประมาณให้ชัดเจน
๖. แจ้งเวียนระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางการปฏิบัติ ที่เป็นปัจจุบัน
๗. ซักซ้อมและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้บุคลากรในสานักงานและสถานศึกษาถือปฏิบัติ
๘. ติดตาม กากับ ผลการดาเนินงานทุกไตรมาส
ตัวชี้วัดความเสี่ยง: ร้อยละ 100 ของการดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
ค่าเป้าหมาย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันตามกาหนดเวลา
วิธีการติดตามและการรายงาน:
๓. เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
๔. รายงานผลการเบิกจ่ายตามรายไตรมาสในภาพรวมของจังหวัดและ สพฐ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------กิจกรรม :
การจัดซื้อจัดจ้าง
ชื่อความเสี่ยง:
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบดาเนินงานไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
ระดับผลกระทบ:
ระดับองค์กร
ผู้รับผิดชอบ:
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
วิธีจัดการความเสี่ยง
๖. ศึกษาระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจ
๗. บันทึกเหตุผลและความจาเป็นที่ต้องการ เสนอขออนุมัติผ่านกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
๘. ระบุรายละเอียดหรือคุณลักษณะของพัสดุที่ต้องการหรือจัดทาขอบเขตของงาน
๙. ซักซ้อมแนวปฏิบัติและแจ้งเวียนบุคลากรให้รับทราบ
๑๐. ติดตาม กากับการดาเนินงานอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัดความเสี่ยง: ร้อยละของการจัดซื้อจัดจ้าง งบดาเนินงานได้ถูกต้องตามกฎหมาย
ค่าเป้าหมาย ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบดาเนินงานได้ถูกต้องตามกฎหมายร้อยละ 100
วิธีการติดตามและการรายงาน:
๓. กากับติดตาม การใช้จ่ายงบดาเนินงาน
๔. การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

กิจกรรม :
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
ชื่อความเสี่ยง :
ประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
ระดับผลกระทบ :
ระดับองค์กร
ผู้รับผิดชอบ :
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วิธีจัดการความเสี่ยง :
7. ขอตั้งงบประมาณเพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทดแทน
8. ใช้ software ที่มีลิขสิทธิ์และทันสมัย
9. ซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อย่างสม่าเสมอ
10. สารองข้อมูลไปยังอุปกรณ์อื่น
11. จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะความชานาญในด้านเทคโนโลยี
12. สร้างความรู้ ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้กับบุคลากรในสานักงาน
ตัวชี้วัดความเสี่ยง : คุณภาพของระบบเทคโนโลยีดิจิทัลใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ค่าเป้าหมาย : ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับดี
วิธีการติดตามและการรายงาน :
4. แบบสอบถาม
5. สัมภาษณ์
6. ตรวจสอบการใช้งานในรอบ 1 ปี
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------กิจกรรม :
ชื่อความเสี่ยง :

การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)
ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 ต่ากว่าระดับประเทศ
ระดับ 4 สูงมาก
นางสาวนิภาพร ทิพย์แก้ว กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ระดับผลกระทบ :
ผู้รับผิดชอบ :
วิธีจัดการความเสี่ยง :
3. กาหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564
4. สร้างการรับรู้/ตระหนัก นโยบายเร่งด่วนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564
2. กาหนดมาตรการ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564
3. ทาวิจัย ถอดบทเรียน พัฒนานวัตกรรม
4. นิเทศ กากับ ติดตาม อย่างต่อเนื่อง
5. สร้างขวัญและกาลังใจให้แก่ข้าราชการครู

ตัวชี้วัดความเสี่ยง : ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
75 - 100
ดี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
50 - 74.99
พอใช้
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
25 - 49.99
ปรับปรุง
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
0 - 24.99
ค่าเป้าหมาย : การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 80
วิธีการติดตามและการรายงาน
1. สานักงานทดสอบทางการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศผลการ
ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
2. จัดทารายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เผยแพร่เป็นสาธารณะ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------กิจกรรม:
นักเรียนออกกลางคัน
ชื่อความเสี่ยง:
การติดตามนักเรียนออกลางคันตามแบบรายงานยังไม่เป็นไปตามกฎหมาย
ระดับผลกระทบ:
ระดับองค์กร
ผู้รับผิดชอบ:
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
วิธีจัดการความเสี่ยง
๑.สร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักแก่สถานศึกษาในการติดตามนักเรียนออกลางคัน
๒.จัดทาแนวปฏิบัติในการติดตามนักเรียนออกลางคัน
๓.กาหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน
๔.ดาเนินการกากับ ติดตาม การายงานผลนักเรียนออกลางคัน
๕.สรุปและจัดทารายงานผลนักเรียนออกกลางคัน
ตัวชี้วัดความเสี่ยง ร้อยละของนักเรียนที่เสี่ยงต่อการออกกลางคันได้รับการติดตามเป็นไปตามกฎหมาย
ค่าเป้าหมาย นักเรียนที่เสี่ยงต่อการออกกลางคันได้รับการติดตามร้อยละ ๑๐๐
วิธีการติดตามและการรายงาน
แบบติดตามการรายงาน

กิจกรรม :
ชื่อความเสี่ยง :
ระดับผลกระทบ :
ผู้รับผิดชอบ :

ระบบการรายงานค่าสาธารณูปโภค
การรายงานค่าสาธารณูปโภคผ่านระบบการรายงานยังไม่เป็นไปตามกาหนดเวลา
การรายงาน
ระดับองค์กร
หน่วยตรวจสอบภายใน

วิธีจัดการความเสี่ยง :
1. จัดทาคู่มือการนาข้อมูลค่าสาธารณูปโภค
2. จัดประชุมชี้แจงทาความเข้าใจคู่มือการนาเข้าข้อมูลค่าสาธารณูปโภคให้กับผู้บริหารและ
ผู้รับผิดชอบ
3. กาหนดปฏิทินการรายงานค่าสาธารณูปโภคผ่านระบบการรายงาน
4. แจ้งปฏิทินการรายงานค่าสาธารณูปโภคไปยังโรงเรียนทุกโรงทราบ
5. ดาเนินการตรวจสอบ กากับ และติดตามการรายงานของโรงเรียนให้เป็นไปตามปฏิทิน
6. สรุปและจัดทารายงานค่าสาธารณูปโภคเสนอผู้บริหาร
ตัวชี้วัดความเสี่ยง : ร้อยละของโรงเรียนมีการรายงานค่าสาธารณูปโภคผ่านระบบการรายงานเป็นไปตาม
กาหนดระยะเวลา
ค่าเป้าหมาย : โรงเรียนในสังกัดดาเนินการรายงานค่าสาธารณูปโภคผ่านระบบ
เป็นไปตามกาหนดร้อยละ 100
วิธีการติดตามและรายงาน :
1. แบบติดตามการรายงาน
2. รายงานจากโปรแกรมการรายงานค่าสาธารณูปโภค
**********************************************************************************************
กิจกรรม :
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban)
ชื่อความเสี่ยง :
การดาเนินการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในการบริหารจัดการศึกษา
ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ระดับผลกระทบ :
ระดับองค์กร
ผู้รับผิดชอบ :
กลุ่มอานวยการ
วิธีจัดการความเสี่ยง :
1. มีการสารวจการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
2. ประชุมชี้แจงสร้างความตระหนักในการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
3. มีมาตรการ กากับติดตามอย่างเข้มงวด
ตัวชี้วัดความเสี่ยง : ร้อยละของการดาเนินการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban)
ค่าเป้าหมาย : ดาเนินการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ครบ 100%

วิธีการติดตามและการรายงาน :
1. แบบสอบถาม
2.รายงานจากโปรแกรมการตรวจสอบการใช้งาน
*******************************************************************************
กิจกรรม :
การดาเนินการด้านการบริหารงานบุคคล
ชื่อความเสี่ยง :
การดาเนินการให้มีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูไม่ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด
ระดับผลกระทบ :
ระดับหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ :
กลุ่มบริหารงานบุคคล
วิธีการจัดการความเสี่ยง
10. การประชุมชี้แจงสร้างการรับรู้ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รับรู้ถึง กฎระเบียบ
กฎหมาย
11. เสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการ ให้ถูกต้องตามคุณสมบัติ ที่ ก.ค.ศ.กาหนด
12. จัดทาคู่มือ แนวปฏิบัติ ขั้นตอน ที่ชัดเจน ไว้สาหรับการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง
13. ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาในอดีต ปัจจุบัน เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์แก้ปัญหาในอนาคต
14. มีการอบรม พัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ให้มีความรอบรู้ในเรื่อง กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
15. มีการอบรม พัฒนา กรณีปฏิบัติงาน ในสภาวะที่ไม่ปกติ ให้ โดยการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดย
เร่งด่วน
16. สร้างการรับรู้ให้ทั่วถึงกัน
17. ให้บริการตอบคาถาม ในเรื่องของ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ด้วยความเต็มใจ
18. ดาเนินการให้ทันตามช่วงระยะเวลา ที่ ก.ค.ศ.กาหนด
ตัวชี้วัดความเสี่ยง: ร้อยละ ของข้าราชการครูดาเนินการได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด
ค่าเป้าหมาย : ข้าราชการครูดาเนินการได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด ร้อยละ 100
วิธีการติดตามและรายงาน :
5. ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 มีความถูกต้อง
6. มีหนังสือแจ้งสถานศึกษาเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
7. มีคู่มือแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการดาเนินงาน
8. จานวนครั้งที่สื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมาย
5. ส่งเอกสารหลักฐาน ที่เกี่ยวกับการแต่งตั้ง เพื่อสานักงานศึกษาธิการจังหวัด เสนอ ก.ค.ศ.
ตรวจสอบให้การรับรอง

กิจกรรม :

การสรรหา/คัดเลือกบุคคลเพื่อให้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

ชื่อความเสี่ยง :

การดาเนินการการสรรหา/คัดเลือกบุคคลที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น
ในกระบวนการสรรหา
ระดับองค์กร
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผลกระทบ :
ผู้รับผิดชอบ :

วิธีจัดการความเสี่ยง :
1) การจัดทาข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายที่จะดาเนินการสรรหาอย่างครบถ้วน
2) การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาที่ไม่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์เชิงผลประโยชน์ทับซ้อนกับ
กลุ่มเป้าหมาย
3) ออกแบบกระบวนการ สรรหาให้โปร่งใสและหลักเกณฑ์การสรรหาที่เป็นวิทยาศาสตร์
และลดการใช้ดุลยพินิจส่วนตัวของคณะกรรมการสรรหา
ตัวชี้วัดความเสี่ยง : ร้อยละของการดาเนินการที่ได้รับการยอมรับจากผู้เกี่ยวข้อง
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ100 ของการดาเนินการ ได้รับการยอมรับจากผู้เกี่ยวข้อง
วิธีการติดตามและการรายงาน :
1.แบบรับฟังข้อคิดเห็น/ความพึงพอใจ
2.รายงานผลความพึงพอใจการดาเนินการประจาปีงบประมาณ

ติดตั้งป้ายรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการทุจริต ทางเว็บไซต์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

