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 การบริหารความเสี่ยงนับเป็นเครื่องมือบริหารองค์กรที่จ าเป็นในการน าพาให้องค์กรสามารถบรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และอาจเป็นโอกาสในการสร้างสรรค์มูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กรด้วย       
การพัฒนากระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมมากขึ้นได้อีกด้วย ส านักงานเลขานุการกองทุน
พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี 
2559 โดยจัดให้มีการด าเนินการตามประเภทของการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือก าหนด
แนวทางบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยค านึงถึง       
การบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจหลักของส านักงาน 

 ทั้งนี้ การจัดท าแนวทางและแผนบริหารความเสี่ยงคงไม่อาจท าให้ความเสี่ยงหมดไปได้ทั้งหมด อีกทั้งใน
ความเป็นจริงนั้น ความเสี่ยงย่อมเกิดขึ้นกับองค์กรได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม หากองค์กรมีการตั้งรับและมี       
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างรัดกุม อาจจะท าให้ทราบถึงสาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดข้ึน รวมถึงการหา
แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนั้น ยังท าให้บุคลากรมีความตระหนัก ตื่นตัว และ
ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังอยู่ตลอดเวลา อันจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและองค์กรเกิด     
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป 
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11   
ระบบระบบบริหารความเสี่ยงบริหารความเสี่ยง  

ของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
---------------------------------------------------- 
1.1 ความเป็นมา  

 

ส ำนักงำนเลขำนุกำรกองทุนพัฒนำเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ (สกท.) เริ่มด ำเนินกำรด้ำนกำรบริหำร      
ควำมเสี่ยงในปีงบประมำณ 2557 เป็นต้นมำ โดยในปี 2557 ได้จัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงขึ้น ส่วนในปี 2558-
2559 ได้จัดท ำคู่มือกำรบริหำรควำมเสี่ยง พร้อมทั้งแผนบริหำรควำมเสี่ยง ด้วยหลักกำรและเหตุผลดังนี้ 

1. หน่วยงำนตระหนักและเห็นควำมส ำคัญของกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่อกำรด ำเนินงำนกองทุนพัฒนำ
เทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ 

2. กองทุนพัฒนำเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำได้รับอนุมัติจำกกรมบัญชีกลำง กระทรวงกำรคลัง ให้เข้ำสู่ระบบ
ประเมินผลทุนหมุนเวียนนับตั้งแต่ปีงบประมำณ 2557 เป็นต้นไป โดยกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นตัวชี้วัดส ำคัญของ
กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของกองทุน และในปีบัญชี 2558 เป็นต้นไปได้ก ำหนดให้มีกำรจัดท ำคู่มือกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงของกองทุน 

3. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรซึ่งเป็นหน่วยงำนเจ้ำสังกัดของกองทุน สนับสนุนให้ทุกหน่วยงำน   
ในสังกัดจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงเพ่ือรองรับต่อกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วของสภำพแวดล้อมภำยนอก         
ที่ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนภำยในกระทรวงศึกษำธิกำร 

ดังนั้น สกท. จึงมีกำรจัดท ำระบบบริหำรควำมเสี่ยงของส ำนักงำน เพ่ือบริหำรปัจจัยและควบคุมกิจกรรม 
รวมทั้งกระบวนกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกำสที่อำจท ำให้เกิดควำมเสียหำยต่อกองทุนพัฒนำ
เทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ เพ่ือให้ระดับของควำมเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับกองทุนในอนำคตอยู่ในระดับ     
ที่องค์กรยอมรับได้ โดยน ำหลักกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมแนวทำงของ COSO (The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission) มำเป็นกรอบในกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้หน่วยงำนสำมำรถบรรลุ  
ผลส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงของส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร  
 

1.2 นโยบายและวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง 
 

สกท. ได้ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง ให้สอดคล้องกับนโยบำยของส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร รวมทั้งให้มีควำมเหมำะสมและสอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกับยุทธศำสตร์และภำรกิจของ
หน่วยงำน ดังนี้  



              ส ำนักงำนเลขำนุกำรกองทุนพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ                           แผนบริหารความเส่ียง ประจ าปี  2559  หน้า 2 

 

1. ให้มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงแบบบูรณำกำร โดยกำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง 
2.  ให้มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยมีกำรทบทวนและปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง

เพ่ือให้สอดคล้องกับสภำพแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอกท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ  
3. ให้กำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของกำรด ำเนินงำนตำมปกติ โดยน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศ   

มำประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
ส ำหรับวัตถุประสงค์ของกำรบริหำรควำมเสี่ยงในปีงบประมำณ 2559 มีดังนี ้
1. เพ่ือให้ผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
2. เพ่ือให้เกิดควำมตระหนักและเข้ำใจถึงควำมเสี่ยงด้ำนต่ำงๆ ที่อำจเกิดข้ึนในหน่วยงำน 
3. เพ่ือให้มีแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ 

 

1.3 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  

ในกำรด ำเนินกำรด้ำนบริหำรควำมเสี่ยง สกท. ได้ด ำเนินกำรดังนี้  
1. ก ำหนดโครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงชองหน่วยงำน 
2. ทบทวน/จัดตั้งคณะท ำงำนด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงของหน่วยงำน ประกอบด้วยผู้บริหำรและ

บุคลำกรที่รบัผิดชอบ 
3. ประชุมคณะท ำงำนเพ่ือชี้แจงควำมส ำคัญของกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง และร่วมกันระบุ

ควำมเสี่ยงระดับองค์กร ประเมินระดับควำมรุนแรงของควำมเสี่ยง และจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงของกองทุน
พัฒนำเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ ประจ ำปี 2559 

4. น ำเสนอแผนบริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำปี 2559 ต่อคณะอนุกรรมกำรกองทุนฯ ด้ำนก ำกับ ติดตำม 
และประเมินผลกำรด ำเนินงำนกองทุน และคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนฯ เพ่ือให้ควำมเห็นชอบ 

5. ด ำเนินกำรตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง ติดตำมประเมินผล และรำยงำนสถำนะและผลกำรด ำเนินงำน     
ด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่อคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนฯ  

ทั้งนี้ ผู้บริหำรและบุคลำกรของ สกท. จะรับผิดชอบกำรน ำแผนไปปฏิบัติและรำยงำนผลกำรปฏิบัติ
ตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงต่อคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนฯ ต่อไป 
 

1.4 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของ สกท. 
  

สกท. ได้ก ำหนดโครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงของหน่วยงำน โดยให้มีคณะท ำงำนด้ำนกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงเป็นผู้รับผิดชอบ ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 



              ส ำนักงำนเลขำนุกำรกองทุนพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ                           แผนบริหารความเส่ียง ประจ าปี  2559  หน้า 3 

 

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของส านักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (สกท.) 
 
 

 

 
                      
  
                                                                              

 
1.5 ขั้นตอนการจัดท าระบบบริหารความเสี่ยง 

 กำรจัดท ำระบบบริหำรควำมเสี่ยงของ สกท. แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ขั้นเตรียมกำรก่อนจัดท ำระบบบริหำรควำมเสี่ยง 
 2. ขั้นกำรจัดท ำระบบบริหำรควำมเสี่ยง 
 3. ขั้นตอนกำรประเมินผลและรำยงำนผลกำรจัดท ำระบบบริหำรควำมเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 

กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

ส านักงานเลขานกุารกองทุนฯ (สกท.) 
 

คณะท างาน 

 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 

 คณะอนุกรรมการกองทุนฯ ด้านการก ากับ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
กองทุนกรรมการบริหารกองทุนฯ 
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 การระบุความเสี่ยง 
             

 ส ำนักงำนเลขำนุกำรกองทุนพัฒนำเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ (สกท.) ได้ก ำหนดควำมเสี่ยงทั้ง 4 ด้ำน     
มีรำยละเอียด ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
 S1 กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร            

ส่งผลกระทบต่อเป้ำหมำยและกำรขับเคลื่อนกองทุนตำมแผนที่ก ำหนด 
 S2 ศักยภำพหลักขององค์กรขำดควำมชัดเจน 
2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk) 
 O1 กองทุนไม่สำมำรถกลั่นกรองโครงกำรได้ตำมก ำหนดเวลำ เพรำะมีบุคลำกรไม่เพียงพอ     

ต่อภำระงำนของกองทุน 
 O2 กองทุนไม่สำมำรถด ำเนินงำนตำมภำรกิจได้รวดเร็วและรำบรื่น เพรำะบุคลำกรยังขำด

ประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน 
 O3 บุคคล/หน่วยงำนภำยนอกขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องกองทุนพัฒนำเทคโนโลยีเพ่ือ

กำรศึกษำ เพรำะกำรประชำสัมพันธ์ยังไม่ท่ัวถึงเท่ำท่ีควร 
 O4 โครงกำรที่ได้รับกำรจัดสรรเงินกองทุนไม่ด ำเนินกำรตำมแผนที่ก ำหนด 

  3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)  

 F1 กำรสนับสนุนโครงกำรที่ขอรับกำรจัดสรรเงินกองทุนไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร เพรำะ
กองทุนมีเงินจ ำกัด 

 F2 ข้อจ ำกัดทำงกฎหมำย ระเบียบและข้อบังคับกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรบริหำร
เงินกองทุน 

  4. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk หรือ Event Risk) 
 C1 เกิดควำมผิดพลำดโดยไม่เจตนำในกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วย

กองทุนพัฒนำเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ พ.ศ. 2558 และกฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดสรร
เงินกองทุนพัฒนำเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ พ.ศ. 2555 

 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 

กระบวนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงจะท ำกำรวิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ของโอกำสที่จะเกิดเหตุกำรณ์ที่เป็น
ควำมเสี่ ยง (Likelihood) และควำมรุนแรงของผลกระทบเมื่ อเกิดเหตุกำรณ์ ที่ เป็นควำมเสี่ ยงขึ้น (Consequence            
หรือ Impact)  

สกท. ได้วิเครำะห์ควำมเสี่ยงตำมประเด็นควำมเสี่ยงที่ระบุได้ ปรำกฏผลดังนี้ 
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ข้อเท็จจริง / ประเด็นความเสี่ยง โอกาส 
(A) 

ผลกระทบ 
(B) 

A x B 

1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)    
S1 กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรส่งผลกระทบต่อเป้ำหมำยและกำรขับเคลื่อน 
กองทุนตำมแผนที่ก ำหนด 

3 2 6 

S2 ศักยภำพหลักขององค์กรขำดควำมชัดเจน 3 2 6 
2) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk)    
O1 กองทุนไม่สำมำรถกลั่นกรองโครงกำรได้ตำมก ำหนดเวลำ เพรำะบุคลำกรไม่เพียงพอต่อภำระงำนของกองทุน 4 2 8 
O2 กองทุนไม่สำมำรถด ำเนินงำนตำมภำรกิจได้รวดเร็วและรำบรื่น เพรำะบุคลำกรยังขำดประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน  5 1 5 
O3 บุคคล/หน่วยงำนภำยนอกขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องกองทุนพัฒนำเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ เพรำะกำรประชำสัมพันธ์ยังไม่ท่ัวถึง 

เท่ำท่ีควร 
5 2 10 

O4 โครงกำรที่ได้รับกำรจัดสรรเงินกองทุนไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมแผนที่ก ำหนด 5 4 20 
3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)    
F1 กำรสนับสนุนโครงกำรที่ขอรับกำรจัดสรรเงินกองทุนไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร เพรำะกองทุนมีเงินจ ำกัด 4 4 16 
F2 ข้อจ ำกัดทำงกฎหมำย ระเบียบและข้อบังคับกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรบริหำรเงินกองทุน 5 5 25 
4) ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk หรือ Event Risk)    
C1 เกิดควำมผิดพลำดโดยไม่เจตนำในกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกองทุนพัฒนำเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ    
พ.ศ. 2558 และกฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดสรรเงินกองทุนพัฒนำเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ พ.ศ. 2555 

4 4 16 
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 การจัดล าดับความเสี่ยงและการจัดท าแผนภูมิความเสี่ยง 
 

สกท. ได้พิจำรณำโอกำส/ควำมถี่ที่จะเกิดเหตุกำรณ์ (Likelihood) และระดับผลกระทบ (Consequence หรือ 
Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ได้น ำผลที่ได้มำพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง และ
ผลกระทบของควำมเสี่ยงต่อส่วนรำชกำรว่ำ ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงในระดับใด (ระดับควำมเสี่ยง = โอกำสที่จะเกิดเหตุกำรณ์ x 
ผลกระทบที่เกิดจำกควำมเสียหำย) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สำมำรถแสดงเป็นแผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Profile) 
ดังนี้ 

 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง ความหมาย 
ระดับควำมเสี่ยงต่ ำ (Low) น้อยกว่ำ  

หรือ = 3 คะแนน 
ระดับท่ียอมรับได้โดยไม่ตอ้งควบคุมควำมเสี่ยง   
ไม่ต้องมีกำรจัดกำรเพิ่มเติม 

ระดับควำมเสี่ยงปำนกลำง    
(Medium) 

4-9 คะแนน ระดับท่ีพอยอมรับได้ แต่ต้องมีกำรควบคุมเพ่ือ
ป้องกันไม่ให้ควำมเสี่ยงเคลื่อนย้ำยไปยังระดับ 
ที่รับไม่ได้ 

ระดับควำมเสี่ยงสูง (High) 10-16 คะแนน ระดับท่ีไม่สำมำรถยอมรับได้ โดยต้องจัดกำร 
ควำมเสี่ยงเพ่ือให้อยู่ในระดับที่รับได้ 

ระดับควำมเสี่ยงสูงมำก 
(Extreme) 

17-25 คะแนน ระดับท่ีไม่สำมำรถยอมรับได้ จ ำเป็นต้องเร่งจัดกำร
ควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที 

 

จำกกระบวนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงตำมตำรำงข้ำงต้นแล้ว อำจจัดล ำดับควำมเสี่ยงของแต่ละกรณี 
ดังนี้ 

1. ระดับความเสี่ยงสูงมาก มีจ านวน 2 ประเด็น  
 O4  โครงกำรที่ได้รับกำรจัดสรรเงินกองทุนไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมแผนที่ก ำหนด 
 F2 ข้อจ ำกัดทำงกฎหมำย ระเบียบและข้อบังคับกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรบริหำร

เงินกองทุน 
2. ระดับความเสี่ยงสูง มีจ านวน 3 ประเด็น ดังนี้ 
 O3 บุคคล/หน่วยงำนภำยนอกขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องกองทุนพัฒนำเทคโนโลยีเพ่ือ

กำรศึกษำ เพรำะกำรประชำสัมพันธ์ยังไม่ท่ัวถึงเท่ำที่ควร 
 F1 กำรสนับสนุนโครงกำรที่ขอรับกำรจัดสรรเงินกองทุนไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร เพรำะ

กองทุนมีเงินจ ำกัด 
 C1 เกิดควำมผิดพลำดโดยไม่เจตนำในกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วย

กองทุนพัฒนำเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ พ.ศ. 2558 และกฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดสรร
เงินกองทุนพัฒนำเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ พ.ศ. 2555 

 
 
3. ระดับความเสี่ยงปานกลาง มีจ านวน 4 ประเด็น ดังนี้ 
 S1  กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร

ส่งผลกระทบต่อเป้ำหมำยและกำรขับเคลื่อนกองทุนตำมแผนที่ก ำหนด 
 S2 ศักยภำพหลักขององค์กรขำดควำมชัดเจน 
 O1  กองทุนไม่สำมำรถกลั่นกรองโครงกำรได้ตำมก ำหนดเวลำ เพรำะบุคลำกรไม่เพียงพอ      
ต่อภำระงำนของกองทุน 
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 O2 กองทุนไม่สำมำรถด ำเนินงำนตำมภำรกิจได้รวดเร็วและรำบรื่น เพรำะบุคลำกรยังขำด
ประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน 

4. ระดับความเสี่ยงต่ า ไม่มีประเด็นใด  
 

ทั้งนี้ สำมำรถสรุปเป็นตำรำงกำรจัดล ำดับควำมเสี่ยง จ ำแนกตำมประเภทของควำมเสี่ยง 4 ด้ำน ดังนี้



 

               ส ำนกังำนเลขำนุกำรกองทนุพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ     แผนบริหารความเส่ียง ประจ าป ี2559                    หน้า 8 

ตารางการจัดล าดับความเสี่ยง (Risk Profile) 
 

ด้าน ความเสี่ยง คะแนน
ความเสี่ยง 

ระดับ
ความเสี่ยง 

ล าดับที่ 

ควำมเสี่ยง       
ด้ำนกลยุทธ์  

S1  กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกระทรวง 
ศึกษำธิกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและ    
กำรสื่อสำรส่งผลกระทบต่อเป้ำหมำยและ     
กำรขับเคลื่อนกองทุนตำมแผนที่ก ำหนด 

6 ปำนกลำง    7 

S2 ศักยภำพหลักขององค์กรขำดควำมชัดเจน 6 ปำนกลำง      8 

ควำมเสี่ยง       
ด้ำนกำรด ำเนนิงำน  

O1 กองทุนไม่สำมำรถกลั่นกรองโครงกำรได้   
ตำมก ำหนดเวลำ เพรำะบุคลำกรไม่เพียงพอ   
ต่อภำระงำนของกองทุน 

8 ปำนกลำง 6 

O2 กองทุนไม่สำมำรถด ำเนินงำนตำมภำรกิจ  
ได้รวดเร็วและรำบรื่น เพรำะบุคลำกรยังขำด
ประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน  

5 ปำนกลำง 9 

O3 บุคคล/หน่วยงำนภำยนอกขำดควำมรู้  
ควำมเข้ำใจเรื่องกองทุนพัฒนำเทคโนโลยีเพ่ือ
กำรศึกษำ เพรำะกำรประชำสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง 

เท่ำท่ีควร 

10 สูง 5 

O4 โครงกำรที่ได้รับกำรจัดสรรเงินกองทุน     
ไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมแผนที่ก ำหนด 

20 สูงมำก 2 

ควำมเสี่ยง       
ด้ำนกำรเงิน  
 
 

F1 กำรสนับสนุนโครงกำรที่ขอรับกำรจัดสรร
เงินกองทุนไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร     
เพรำะกองทุนมีเงินจ ำกัด 

16 สูง 3 

F2 ข้อจ ำกัดทำงกฎหมำย ระเบียบและ
ข้อบังคับกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรบริหำร
เงินกองทุน 

25 สูงมำก 1 

ควำมเสี่ยง       
ด้ำนกฎระเบียบ
หรือกฎหมำย      
ที่เก่ียวข้อง  

 C1 เกิดควำมผิดพลำดโดยไม่เจตนำ             
ในกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบ
กระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกองทุนพัฒนำ
เทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ พ.ศ. 2558 และ
กฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำร
จัดสรรเงินกองทุนพัฒนำเทคโนโลยีเพ่ือ
กำรศึกษำ พ.ศ. 2555 

16 สูง 4 

แผนภูมิความเสี่ยงของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (Risk Matrix) 
 
 

 ระดับ 1 
แทบไม่เกิดขึ้น 

ระดับ 2 
ไม่น่าจะเกิดขึ้น 

ระดับ 3 
เกิดขึ้นได้ยาก 

ระดับ 4 
มีความเป็นไป
ได้ที่จะเกิดขึ้น 

ระดับ 5 
เกิดอย่าง 
แน่นอน 
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ระดับ 5 
รุนแรงมาก 

ที่สุด 

(5) 
 

(10) 
 

(15) 
 

(20) 
 

(25) 
F2 

ระดับ 4 
รุนแรงมาก 

(4) 
 

(8) 
 

(12) 
 

(16) 
F1, C1 

(20) 
O4 

ระดับ 3 
รุนแรงปาน 

กลาง 

(3) 
 

(6) 
 

(9) 
 

(12) 
 

(15) 
 

ระดับ 2 
รุนแรงเล็กน้อย 

(2) 
 

(4) 
 

(6) 
S1, S2 

(8) 
O1 

(10) 
O3 

ระดับ 1 
ไม่รุนแรง 

(1) 
 

(2) 
 

(3) 
 

(4) 
 
 

(5) 
O2 

 
         ควำมเสี่ยงต่ ำ             ควำมเสี่ยงปำนกลำง             ควำมเสี่ยงสูง             ควำมเสี่ยงสูงมำก 
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แผนบริหารความเสี่ยง 
 

ด้าน 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

โอกาส 
 

ผลกระทบ 
คะแนน

ความเสี่ยง 
ระดับ   

ความเสี่ยง 
กลยุทธ์ 

ที่ใช้จัดการ 
กับความเสี่ยง 

การวิเคราะห์ 
Cost - Benefit 

 

แนวทาง/กิจกรรม 
การจัดการความเสี่ยง 

ความเสี่ยง      
ด้านกลยุทธ์  

S1 กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำย
กระทรวงศึกษำธิกำรด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
ส่งผลกระทบต่อเป้ำหมำย                  
และกำรขับเคลื่อนกองทุนตำมแผน   
ที่ก ำหนด 

3 2 6 ปำนกลำง ยอมรับ - กองทุนมีหน้ำที่รับและ
ด ำเนินตำมนโยบำยของ
รัฐบำลและ
กระทรวงศึกษำธิกำร
เพื่อให้เกิดควำม
สอดคล้องกัน 

- ทบทวน/ปรับปรุงเป้ำหมำย 
แผนงำน และกิจกรรมให้สอดคล้องกัน 
(ในส่วนท่ีสำมำรถท ำได้) 

S2 ศักยภำพหลักขององค์กร 
ขำดควำมชัดเจน 

3 2 6 ปำนกลำง ลด/ควบคุม - สกท. เป็นหน่วยงำน
ใหม่จึงยังไม่มโีครงสร้ำง 
ภำรกิจ และแผน
ยุทธศำสตร์ที่ชัดเจน 

- ทบทวนวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ 
ภำรกิจ โครงสร้ำง อัตรำก ำลัง และ
แผนยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน และ
ปรับปรุงให้ชัดเจนและสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร 
รวมทั้งสถำบันเทคโนโลยีเพื่อ
กำรศึกษำท่ีก ำลังจะจัดตั้งขึ้น 

ความเสี่ยง       
ด้านการ
ด าเนนิงาน 

O1 กองทุนไม่สำมำรถกลั่นกรอง
โครงกำรได้ตำมก ำหนดเวลำ      
เพรำะบุคลำกรไมเ่พียงพอ            
ต่อภำระงำนของกองทุน 

4 2 8 ปำนกลำง ลด/ควบคุม - บุคลำกรมีจ ำนวนน้อย
และปรมิำณงำนมีจ ำนวน
มำก จึงท ำให้ไม่มีควำม
สอดคล้องกัน 

- วิเครำะห์อัตรำก ำลัง/สรรหำ
บุคลำกรเพิ่มเตมิตำมที่ผู้บริหำร
อนุมัต ิ

O2 กองทุนไม่สำมำรถด ำเนินงำน 
ตำมภำรกิจได้รวดเร็วและรำบรื่น      
เพรำะบุคลำกรยังขำดประสบกำรณ์   
ในกำรปฏิบัติงำน 

5 1 5 ปำนกลำง ลด/ควบคุม - บุคลำกรส่วนใหญ ่
เป็นพนักงำนใหม่จึงยัง
ขำดทักษะ ประสบกำรณ์    
ในกำรปฏิบัติงำน 

- ส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมทักษะ
ควำมรู้ที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน 
หรือตำมแผน IDP 
-  ส่งเสริมให้บุคลำกรศึกษำเรยีนรู้
ด้วยตนเองจำกกำรปฏิบตัิงำนและ
ปรึกษำผู้ช ำนำญกำร 



 

               ส ำนกังำนเลขำนุกำรกองทนุพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ     แผนบริหารความเส่ียง ประจ าป ี2559                    หน้า 11 

 
ด้าน 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
โอกาส 

 
ผลกระทบ 

คะแนน
ความเสี่ยง 

ระดับ   
ความเสี่ยง 

กลยุทธ์ 
ที่ใช้จัดการ 

กับความเสี่ยง 

การวิเคราะห์ 
Cost - Benefit 

 

แนวทาง/กิจกรรม 
การจัดการความเสี่ยง 

- จัดประชุมบุคลำกรประจ ำเดือน
เพื่อให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ            
และแลกเปลีย่นเรยีนรู ้

O3 บุคคล/หน่วยงำนภำยนอก      
ขำดควำมรูค้วำมเข้ำใจเรื่องกองทุน
พัฒนำเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ   
เพรำะกำรประชำสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง
เท่ำที่ควร 

5 2 10 สูง ลด/ควบคุม - สกท. เป็นหน่วยงำน
ใหม่จึงยังไม่เป็นทีร่ับรู้
อย่ำงทั่วถึงทั้งภำยใน  
และภำยนอก ศธ. 

- จัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์รูปแบบ
ต่ำงๆ เช่น จดหมำยข่ำว แผ่นพับ 
คู่มือกองทุนฯ เป็นต้น  
- ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์กองทนุ
ผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ  
- เพิ่มช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์เชิง
รุกมำกข้ึน โดยเฉพำะในสื่อออนไลน์ 
เช่น เว็บไซต์ แฟนเพจ  เป็นต้น 

O4 โครงกำรทีไ่ดร้ับกำรจดัสรร
เงินกองทุนไม่สำมำรถด ำเนินกำร   
ตำมแผนที่ก ำหนด 

5 4 20 สูงมำก ลด/ควบคุม - เนื่องจำกปัญหำ      
กำรเบิกจ่ำย และปญัหำ
ด้ำนกำรวำงแผน 

- จัดระบบกำรบริหำร ติดตำม และ
ประเมินผลโครงกำร 
นิเทศและติดตำมผลโครงกำรอย่ำง
น้อย 2 ครั้งต่อโครงกำร 
- ด ำเนินกำรตดิตำมและประเมินผล
โครงกำรผ่ำนกำรจัดส่งรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร 

ความเสี่ยง       
ด้านการเงิน 

F1 กำรสนับสนุนโครงกำรที่ขอรบั   
กำรจัดสรรเงินกองทุนไม่เพียงพอ    
ต่อควำมต้องกำร เพรำะกองทุนมีเงิน
จ ำกดั 

4 4 16 สูง ลด/ควบคุม - สกท. มีแหล่งเงินทุน
เพียง 2 แหล่ง คือ 
งบประมำณแผ่นดินและ
เงินท่ีได้รับกำรจัดสรร
จำกส ำนักงำน กสทช. 

- สร้ำงแรงจูงใจในกำรขอรับบรจิำค
เช่น ขอควำมร่วมมือ
กระทรวงกำรคลังเพื่อด ำเนินกำร 
เรื่องกำรลดหย่อนภำษีเงินไดต้ำม
ประมวลรัษฎำกรเป็นจ ำนวน 2 เทำ่
ส ำหรับเงินบริจำคกองทุนพร้อม
ประชำสมัพันธ์ให้หน่วยงำนและ
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ด้าน 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
โอกาส 

 
ผลกระทบ 

คะแนน
ความเสี่ยง 

ระดับ   
ความเสี่ยง 

กลยุทธ์ 
ที่ใช้จัดการ 

กับความเสี่ยง 

การวิเคราะห์ 
Cost - Benefit 

 

แนวทาง/กิจกรรม 
การจัดการความเสี่ยง 

บุคคลทั่วไปทรำบเพื่อระดมทุนจำก
ภำคส่วนต่ำง ๆ 
- จัดท ำแผนกำรขอรับเงินสนับสนนุ
กองทุนพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อ
กำรศึกษำจำกส ำนักงำน กสทช. 
ประจ ำปีงบประมำณ 2559 

F2 ข้อจ ำกัดทำงกฎหมำย ระเบียบ
และข้อบังคับกระทบต่อควำมสำมำรถ
ในกำรบริหำรเงินกองทุน 

5 5 25 สูงมำก ลด/ควบคุม - กฎหมำย ระเบียบ และ
ข้อบังคับเป็นอุปสรรค
ส ำคัญต่อกำรปฏิบัติงำน 

- ด ำเนินกำรเพื่อแก้ไข/ปรับปรุง
กฎระเบียบต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
กำรท ำงำนเป็นไปด้วยควำมคล่องตัว 

ความเสี่ยง       
ด้าน
กฎระเบียบ
หรือกฎหมาย      
ที่เกี่ยวข้อง 

C1 เกิดควำมผดิพลำดโดยไมเ่จตนำ  
ในกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบ
กระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกองทุน
พัฒนำเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ     
พ.ศ. 2558 และกฎกระทรวงก ำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีกำรจดัสรร
เงินกองทุนพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อ
กำรศึกษำ พ.ศ. 2555 

4 4 16 สูง กระจำย/โอน - ขำดบุคลำกรด้ำน
กฎหมำย กำรเงินและ
บัญช ี

- ปรับฏโครงสร้ำงกองทุนและสรรหำ
บุคลำกรด้ำนกฎหมำย กำรเงินและ
บัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับ 
 พ.ร.บ. กำรบริหำรทุนหมุนเวียน 
พ.ศ. 2558 หรือหำกไม่ไดร้ับ       
กำรจัดสรรอัตรำตำมโครงสร้ำง       
ก็จะขอบูรณำกำรร่วมกับ         
ส ำนักนิติกำร สป. และงำนเงินนอก
งบประมำณ สอ.สป. ต่อไป 
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แผนการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 

วันที่ด าเนินการ 

กิจกรรมที่ต้องท า 

ระยะเวลาด าเนินการ/ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผู้รับผิดชอบ 

ปัจจัยเสี่ยง S1 การเปลี่ยนแปลงนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ     
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย
และการขับเคลื่อนกองทุนตามแผนที่ก าหนด 

             

กิจกรรม 
- ทบทวน/ปรับปรุงเป้ำหมำย แผนงำน และกิจกรรมให้สอดคล้องกนั 
(ในส่วนท่ีสำมำรถท ำได้) 

            - กลุ่มนโยบำย
และแผน 

ปัจจัยเสี่ยง S2 ศักยภาพหลักขององค์กรขาดความชัดเจน              
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วันที่ด าเนินการ 

กิจกรรมที่ต้องท า 

ระยะเวลาด าเนินการ/ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
- ทบทวนวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ ภำรกิจ โครงสร้ำง อัตรำก ำลัง และ
แผนยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน และปรับปรุงให้ชัดเจนและสอดคล้อง
กับยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร รวมทั้งสถำบันเทคโนโลยีเพื่อ
กำรศึกษำท่ีก ำลังจะจัดตั้งขึ้น 

 

            - กลุ่มนโยบำย
และแผน 
 

ปัจจัยเสี่ยง O1 กองทุนไม่สามารถกลัน่กรองโครงการ                
ได้ตามก าหนดเวลา เพราะบุคลากรไม่เพียงพอต่อภาระงาน        
ของกองทุน 

             

กิจกรรม 
- วิเครำะห์อัตรำก ำลัง/สรรหำบคุลำกรเพิม่เตมิตำมทีผู่้บริหำรอนุมตัิ 

            - กลุ่มนโยบำย
และแผน 
- กลุ่มบริหำรงำน
ทั่วไป 

ปัจจัยเสี่ยง O2 กองทุนไม่สามารถด าเนินงานตามภารกิจได้รวดเร็ว
และราบร่ืน เพราะบุคลากรยังขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
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วันที่ด าเนินการ 

กิจกรรมที่ต้องท า 

ระยะเวลาด าเนินการ/ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
- ส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมทักษะควำมรู้ที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน 
หรือตำมแผนปฏิบตัิกำรบริหำรทรพัยำกรบุคคล ประจ ำปี 2559 หรือ
ตำมแผน IDP 
- ส่งเสริมให้บคุลำกรศึกษำเรียนรูด้้วยตนเองจำกกำรปฏิบตัิงำนและ
ปรึกษำผู้ช ำนำญกำร 
- จัดประชุมบุคลำกรประจ ำเดือนเพื่อให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ           
และแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
 

            - กลุ่มบริหำรงำน
ทั่วไป 
- กลุ่มนโยบำย
และแผน 

ปัจจัยเสี่ยง O3 บุคคล/หน่วยงานภายนอกขาดความรู้ความเข้าใจ
เร่ืองกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษ เพราะการประชาสัมพันธ์
ยังไม่ทั่วถึงเท่าท่ีควร 

             

กิจกรรม 
- จัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์รูปแบบต่ำงๆ เช่น จดหมำยข่ำว แผ่นพับ 
คู่มือกองทุนฯ เป็นต้น  
- ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์กองทนุผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ  
- เพิ่มช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุกมำกข้ึน โดยเฉพำะในสื่อ
ออนไลน ์เช่น เว็บไซต์ แฟนเพจ  เป็นต้น 

            - กลุ่มบริหำรงำน
ทั่วไป 
- กลุ่มนโยบำย
และแผน 

ปัจจัยเสี่ยง O4 โครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนไม่สามารถ
ด าเนินการตามแผนที่ก าหนด 
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วันที่ด าเนินการ 

กิจกรรมที่ต้องท า 

ระยะเวลาด าเนินการ/ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
- จัดระบบกำรบริหำร ติดตำม และประเมินผลโครงกำร 
นิเทศและติดตำมผลโครงกำรอย่ำงน้อย 2 ครั้งต่อโครงกำร 
- ด ำเนินกำรตดิตำมและประเมินผลโครงกำรผ่ำนกำรจัดส่งรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร 

 

            - กลุ่มกำรจดัสรร
เงินทุน 
- กลุ่มติดตำม 
ประเมินผล และ
รำยำงำน 

ปัจจัยเสี่ยง F1 การสนับสนนุโครงการที่ขอรับการจัดสรรเงินกองทุน
ไม่เพียงพอต่อความต้องการ เพราะกองทุนมีเงินจ ากัด 

             

กิจกรรม 
- สร้ำงแรงจูงใจในกำรขอรับบรจิำค เช่น ขอควำมร่วมมือ
กระทรวงกำรคลังเพื่อด ำเนินกำรเรื่องกำรลดหย่อนภำษีเงินได้       
ตำมประมวลรัษฎำกรเป็นจ ำนวน 2 เท่ำส ำหรับเงินบริจำคกองทุน
พร้อมประชำสัมพันธ์ให้หน่วยงำนและบุคคลทั่วไปทรำบเพื่อระดมทนุ
จำกภำคส่วนต่ำง ๆ 
- จัดท ำแผนกำรขอรับเงินสนับสนนุกองทุนพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อ
กำรศึกษำจำกส ำนักงำน กสทช. ประจ ำปีงบประมำณ 2559 

            - กลุ่มกำรจดัสรร
เงินทุน 
- กลุ่มนโยบำย
และแผน 

ปัจจัยเสี่ยง F2 ข้อจ ากัดทางกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ   
กระทบต่อความสามารถในการบริหารเงินกองทุน 
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วันที่ด าเนินการ 

กิจกรรมที่ต้องท า 

ระยะเวลาด าเนินการ/ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
- ด ำเนินกำรเพื่อแก้ไข/ปรับปรุงกฎระเบียบต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง       
เพื่อให้กำรท ำงำนเป็นไปด้วยควำมคล่องตัว 

 

            - กลุ่มกำรจดัสรร
เงินทุน 

ปัจจัยเสี่ยง C1 เกิดความผิดพลาดโดยไม่เจตนาในการด าเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2558 และกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2555 

             

กิจกรรม 
- ปรับฏโครงสร้ำงกองทุนและสรรหำบุคลำกรด้ำนกฎหมำย กำรเงิน
และบัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. กำรบริหำรทุนหมุนเวียน     
พ.ศ. 2558 หรือหำกไม่ไดร้ับกำรจดัสรรอัตรำตำมโครงสร้ำงก็จะขอ
บูรณำกำรร่วมกบัส ำนักนิติกำร สป. และงำนเงินนอกงบประมำณ 
สอ.สป. ต่อไป 

            - กลุ่มกำรจดัสรร
เงินทุน 
- กลุ่มติดตำม 
ประเมินผล และ
รำยำงำน 

 


