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การดาํเนินการจดัการความเสีย่ง                                                                 
............................................................................................................................................................ 

 ความเส่ียง คือ “ เหตุการณ์ หรือ การกระทําใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน 
และจะส่งผลกระทบ  หรือ  สร้างความเสียหาย ให้เกิดข้ึนได ้ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน หรือ  
ก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือ ลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมาย”  ตามภารกิจหลักหรือตามกฏหมายของส่วน
ราชการ และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2550 ของส่วนราชการ”  
         การดําเนินการจัดการความเส่ียง 
           โรงเรียนต้องดําเนินการและต้องตอบให้ได้ว่า  
           โรงเรียน มีความเส่ียง หรือ เหตุการณ์เส่ียงอะไรบ้าง  ที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานตาม
นโยบาย และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ.2561   
        ขั้นตอนในการดําเนินงาน  มีดังน้ี 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเส่ียง โดยม ีผู้อํานวยการโรงเรียน  เป็น
ประธานกรรมการ  ผู้ที่มีความรู้ความเช่ียวชาญในภารกิจหลักของโรงเรียน และผู้แทนจากทุกกลุ่มงาน
ต่างๆ ในโรงเรียน ร่วมเป็นคณะทํางาน  ซึ่งบุคคลเหล่าน้ี เป็นผู้มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการ
ทํางาน สามารถมองเห็นความเส่ียงที่แท้จริงของโรงเรียน ครอบคลุมในทุกด้าน  และสามารถขับเคล่ือน
แผนบริหารความเส่ียงให้บรรลุเป้าหมายได้ 
 2. สรุปแผนบริหารความเส่ียงฯ ของโรงเรียน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561  โดยระบุ ข้อดี 
ข้อเสีย ปัญหา อุปสรรค รวมถึงผลการประเมินปัจจัยเส่ียงของทุกประเด็นความเส่ียงที่จัดทําใน
ปีงบประมาณ 2561 ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 25๕8-2561)  โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียงฯ สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2550   
 3. คณะกรรมการที่แต่งตั้งตามข้อ 1 ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีอํานาจทางการ
บริหารร่วมกันระดมสมองในการ ระบุความเส่ียง หรือ ปัจจัยเส่ียง ที่เป็นความเส่ียงที่แท้จริงของโรงเรียน 
และเป็นความเส่ียงระดับโรงเรียน  โดยดูจาก 
  3.1 ความล้มเหลว ความเสียหาย ที่ส่งผลให้โรงเรียน  ไม่บรรลุตามเป้าหมาย ตาม
ภารกิจหลัก หรือตามกฏหมายจัดต้ังส่วนราชการ  
  3.2 เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความสําเร็จ ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี    พ.ศ. 2561  โดยดูว่าในปีงบประมาณ 2561 หน่วยงานมีแผนการดําเนินงานหรือโครงการ 
อะไรบ้าง  และมีโครงการใด  ที่อาจไม่สําเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  3.3 เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน หรือ นโยบาย เราเรียกมันว่า  
เหตุการณ์เส่ียง 
 4. เมื่อโรงเรียนระบุความเส่ียงได้แล้ว  ต้องทําการประเมินความเส่ียงโดยประเมินจาก 
                  1)  โอกาส(ความถ่ีของการเกิดเหตุการณ์) x ผลกระทบ(ความรุนแรง/ความเสียหายทัง้ที่
เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน)  
                 2)  เพื่อหาความสําคัญของความเส่ียงว่าอยู่ในระดับใด (สูงมาก , สูง , ปานกลาง , ต่ํา) และ 
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สูง 

 

ให้นําความเส่ียงที่มีระดับความสําคัญมาก   (สูงมาก , สูง , ปานกลาง ) มาดําเนินการบริหารความเส่ียง
ตามลําดับความเส่ียง 
 
 ตัวอย่างสมมุติที่ 1   
        ช่ือโครงการ  โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านละเอาะ 
          มีวัตถุประสงค์   
          1)  เพื่อต้องการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระวิชา ให้แล้วเสร็จ 
               ภายในปีการศึกษา 2561 
          2)   เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนบ้านละเอาะ ได้เรียนรู้ต่อเน่ืองและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น 
 ความเส่ียง คือ ในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนไม่สามารถพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนได้
ครบทุกกลุ่มสาระวิชา 
 ปัจจัยเส่ียง หรือ สาเหตุของความเส่ียง เกิดจาก 
          การจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระวิชาการเรียนรู้ต่าง ๆ ไม่ต่อเน่ือง  
           เน่ืองจาก 
               1)  ขาดแคลนคร ู,ครูขาดความรู้หรือประสบการณ์  
               2)  งบประมาณด้านการจัดการ วัสดุอุปกรณ์  ส่ือไม่เพียงพอ 
           แล้วนําความเส่ียงที่ได้มาจัดระดับความสําคัญ มาพิจารณาโดย ดูจาก  โอกาส  และ ผลกระทบ 
        ตัวอย่างที่ 1   
           โครงการมีโอกาสที่จะเกิดความเส่ียงในระดับ 3 และมีผลกระทบในระดับ 3 (โอกาส ระดับ 3  x 
ผลกระทบ ระดับ 3 = 9 ) ระดับความสําคัญของความเส่ียง = 9 
         ตัวอยา่งที่ 2  
           โอกาสที่จะเกิดความเส่ียง อยู่ในระดับ 5 และผลกระทบอยู่ในระดับ 4 (โอกาส ระดับ 5  x 
ผลกระทบ ระดับ 4 = 20 ) ระดับความสําคัญของความเส่ียง = 20   
ตาม  ตารางแผนภูมิความเส่ียง ดังน้ี 
 

5      
4    สูงมาก 
3      
2  ปานกลาง   
1 ตํ่า     
0 1 2 3 4 5 

                                                   โอกาสที่จะเกิด 
เกณฑ์การให้คะแนน 
              ระดับโอกาส(ความถี่) และผลกระทบ(ความเสียหาย/ความรุนแรง) จากต่ําไปสูง คือ  1 ถึง 5   

ผลกระทบ 
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              นําผลระดับความสําคัญที่ได้มาเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย เพื่อจัดลําดับความสําคัญของ
ความเส่ียง และจัดการกับความเส่ียงเหล่าน้ันตามลําดับความสําคัญ 
 5. นําปัจจัยเส่ียง(สาเหต)ุ ที่ได้มาวิเคราะห์ว่าเป็นปัจจัยเส่ียงด้านใดและส่งผลกระทบด้านใดบ้าง   
โดยใช้ตารางที่ 1 ใบรายงานระบุความเส่ียงและผลกระทบด้านต่าง ๆ 
 
 
 
 
ตารางที่ 1 ใบรายงานระบุความเส่ียงและผลกระทบด้านต่าง ๆ  
          การวิเคราะห์  ขั้นตอนที่  1 
 1.  ปัจจัยเส่ียงด้านการดําเนินงาน หมายถึง การขาดการกํากับ ควบคุม ดูแลที่ดี ขาดธรรมาภิ
บาลในองค์กร (หลักการจัดการบริหารที่มีจริยธรรม คุณธรรม คุณภาพ ความรับผิดชอบต่อสังคม) หรือ 
เกีย่วข้องกับคน ระบบงาน  เป็นต้น 
 2.  ปัจจัยเส่ียงด้านงบประมาณ หมายถึง งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดําเนินงาน 
 3.  ปัจจัยเส่ียงด้านกลยุทธ์ หมายถึง เกิดจากการกําหนดแผนกลยุทธ์ แผนการดําเนินงาน และ
นําไปปฏิบัติไม่เหมาะสม/ไม่สอดคล้อง อันส่งผลกระทบต่อการดํารงอยู่ขององค์กร 
          การวิเคราะห์  ขั้นตอนที่  2 
          แล้ววิเคราะห์ต่อไปว่า ปัจจัยเส่ียงทั้ง 3 ด้านข้างต้น ส่งผลกระทบต่อ  
          1.  การเงิน   
          2.  ผู้รับบริการ   
          3.  บุคลากร   
          4.  เวลา  
          5.  ผลสําเร็จของงาน 
 จากตัวอย่างสมมุติที่ 1   ความเส่ียง คือ ในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนไม่สามารถพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอนได้ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระวิชา โดยมีสาเหต(ุปัจจัยเส่ียง) เกิดจาก  
  1) การจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระวิชาการเรียนรู้ต่าง ๆ ไม่
ต่อเน่ือง เน่ืองจากขาดแคลนครู  (เป็นปัจจัยเส่ียงด้านการดําเนินงาน) 
   ส่งผลกระทบด้าน 

  1.1)  การเงิน :   - 
 1.2)  ผู้รับบริการ : นักเรียนทุกคนไม่ได้ร่วมกิจกรรมครบสมบูรณ์ตามแผนที่
กําหนด 
 1.3)  บุคลากร : ครูไม่เพียงพอ ทําให้ครู 1 คน ต้องสอนหลายกลุ่มสาระวิชา 
 1.4)  เวลา :    - 
1.5)  ความสําเร็จ  : นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า 

  2) งบประมาณด้านการจัดการไม่เพียงพอ (เป็นปัจจัยเส่ียงด้านงบประมาณ) 
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   ส่งผลกระทบด้าน 
   2.1 การเงิน :    - 
   2.2) ผู้รับบริการ :  นักเรียนได้รับการพัฒนาไม่เป็นไปตามแผนที่กําหนด 
   2.3) บุคลากร :   - 
   2.2) เวลา :         ต้องขยายเวลาในการพัฒนาบางกิจกรรมในปีการศึกษา
ถัดไป 
   2.3) ความสําเร็จ : นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํา 
  3) แผนพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนไม่ชัดเจน (เป็นปัจจัยเส่ียงด้านกลยุทธ์) 
   ส่งผลกระทบด้าน 
   3.1) การเงิน :    - 
   3.2) ผู้รับบริการ :    - 
   3.3) บุคลากร :    - 
   3.4) เวลา :     - 
   3.5) ความสําเร็จ : นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํา 
 6.  กําหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินความเส่ียง  ตามตารางที่ 2 ใบประเมินความเส่ียง 
ตารางที่ 2 ใบประเมินความเส่ียง 
              โดยนําปัจจัยเส่ียงที่ได้ตาม ข้อ 5 โดยหารายละเอียดของความสูญเสีย , ความถี่ (โอกาสที่จะ
เกิด) ,ความรุนแรง (ผลกระทบที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน)  เพื่อหาความสําคัญของปัจจัยเส่ียง(สาเหตุ
ของความเส่ียง)แต่ละตัว 
 7. จัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะห์และประเมินความเส่ียง (ตามตารางที่ 3 ใบสรุปทางเลือกที่
เหมาะสมในการจัดการความเส่ียง) 
ตารางที่ 3 ใบสรุปทางเลือกที่เหมาะสมในการจัดการความเส่ียง 
              โดยจําแนกระหว่าง 
              1)  ปัจจัยเส่ียงทีส่ามารถควบคุม/บริหารจัดการ และ 
              2)  ปัจจัยเส่ียงที่ไม่สามารถควบคุม/บริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
             วิธีจัดการกับความเส่ียง  ดังน้ี 
     1.  หลีกเล่ียง  หมายถึง การหยุด / ยกเลิก 
     2.  ยอมรับ หมายถึง ยอมรับความเส่ียงให้เกิดขึ้น โดย 
                   1)   หน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ  

2)  มีต้นทุนเพียงพอที่จะยอมรับความเส่ียงที่เกิดข้ึน 
3)  ความเส่ียงที่เหลืออยู่ในระดับยอมรับได้ 

              3.  ควบคุม หมายถึง ควบคุม โดย   
4) ปรับกระบวนงานให้มีประสิทธิภาพ 
5) มีการติดตามจากผู้บริหาร เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ 

              4.  ถ่ายโอน หมายถึง   การทําสัญญาร่วมกับผู้อ่ืน เพื่อร่วมรับความเส่ียง  เช่น การประกันภัย 
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จากน้ัน คณะทํางานการบริหารความเส่ียงฯ ที่ได้รับการแต่งต้ังตามข้อ 1 ร่วมกันพิจารณาทางเลือกที่
เหมาะสม โดยคํานึงถึง  ต้นทุน และผลประโยชน์ที่จะได้รับ 
 8. นําผลที่ได้จากข้อ 6-7 มาใช้ทํา แผนบริหารความเส่ียง โดยมีแนวทางการควบคุม และ
กิจกรรมการควบคุม(โดยบอกวิธีการ) พร้อมการ  กําหนดช่วงเวลาดําเนินการ ตามตารางที่ 4 ใบสรุปการ
จัดการความเส่ียง และตารางที่ 5 ใบรายการกิจกรรมในการจัดการความเส่ียง 
ตารางที่ 4 ใบสรุปการจัดการความเส่ียง  
ตารางที่ 5 ใบรายการกิจกรรมในการจัดการความเส่ียง 
          โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้อํานวยการโรงเรียน  ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561 
 9.   มีการส่ือสาร/ทําความเข้าใจเกี่ยวกับ แผนบริหารความเส่ียง ตามข้อ 8 ให้กับคณะทํางาน
ทุกคน  ได้รับทราบ เพื่อให้สามารถนําแผนฯไปปฏิบัติได้  
        10. มีการติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงฯ อย่างสมํ่าเสมอ 
โดย     
                    1)  ติดตามความคืบหน้า  ระยะเวลาดําเนินการเป็นไปตามที่กําหนดไว้หรือไม่  
              2)  มีปัญหาอุปสรรคในการดําเนินการพร้อมแนวทางการแก้ไข   
              3)  มีการ สรุปผลการดําเนินงานเสนอผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ*    อย่างน้อยไตรมา
สละ 1 คร้ัง      คือ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 30 กันยายน 2561   ตามตารางที่ 6 การติดตาม
ผลการจัดการความเส่ียง 
ตารางที่ 6 การติดตามผลการจัดการความเส่ียง 
 11.  วันที ่30 กันยายน 2561 ให้โรงเรียนสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง 
โดยการระบุผลการประเมินความเส่ียงหลังจากที่ได้ดําเนินการตามแผน  ตามตารางที่ 7 การประเมินผล
การจัดการความเส่ียง 
ตารางที่ 7 การประเมินผลการจัดการความเส่ียง 
 โดยดูโอกาส และผลกระทบ(ระดับความเสียหาย) เพื่อดูระดับความเส่ียงคงเหลือ 
 12. สรุปผลการประเมินความเส่ียง โดยการจําแนก ระหว่าง 
                 1)  ความเส่ียงที่สามารถควบคุม หรือ บริหารจัดการได ้และ 
                2)  ปัจจัยเส่ียงที่ไม่สามารถควบคุม หรือ ไม่สามารบริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได ้
ได้อย่างชัดเจน   ตามตารางที่ 8 สรุปผลการดําเนินงานจากการบริหารความเส่ียง 
ตารางที่ 8 สรุปผลการดําเนินงานจากการบริหารความเส่ียง 
                 3)  กําหนดข้อเสนอแนะในการปรับปรุง  แผนบริหารความเส่ียงสําหรับความเส่ียงที่ยัง
หลงเหลืออยู่เพื่อดําเนินการในปีต่อไป (ในช่องหมายเหตุ) แล้วนําเสนอผู้อํานวยการโรงเรียน 


