
 
แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
ของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖2 

 



แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖2 
 

กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน/โครงการ 

กิจกรรม/วัตถุประสงค์ 
ของการควบคุม 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ปัจจัยเสี่ยง ประเภทความ
เสี่ยง (S,O,F,C) 

ค่าระดับความเสี่ยง(โอกาส x 
ผลกระทบ) 

งวดเวลาที่พบจุดอ่อน 

๑. ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน ๑. บุคลากรของกองทุน และ 
ผู้ขอรับทุนยังไม่มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักฐานการเบิก

จ่ายเงินส่งผลให้เกิดความผิดพลาด
ในการจัดเตรียมเอกสารและ

หลักฐานในการเบิกจ่ายเงินของ 
ผู้ขอรับทุน 

๑. กองทุนขาดคู่มือ     
ในการเตรียมเอกสาร

หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน 
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า

บุคลากรของกองทุนอาจ
มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักฐานการ

เบิกจ่ายเงินคลาดเคลื่อน
ด้วยเช่นกัน 

O,F ก่อนบริหารความเสี่ยง 
๕(L)x๕(I)=๒๕ 
(ระดับสูงมาก) 

หลังบริหารความเสี่ยง 
๒(L)x๕(I)=๑๐ 

(ระดับสูง) 

ทุกๆ ครั้งที่ประเมินผล
การดำเนินงาน 



วิธีการควบคุมความ
เสี่ยงท่ีมีอยู่ใน

ปัจจุบัน 

ประเมินกลยุทธ์ 
บริหารความเสี่ยง 

วิธีการปรับปรุง
ควบคุมเพื่อลดระดับ

ความเสี่ยง 

ต้นทุนในการบริหาร 
ความเสี่ยง(Cost) 

ประโยชน์จากการ
บริหารความเสี่ยง 

การตัดสินใจที่จะ
บริหารความเสี่ยง 

 =  บริหาร 
X  = ยอมรับ 

 

กำหนดเสร็จ /
ผู้รับผิดชอบ 

ชี้แจง แนะนำราย
โครงการ โดย
บุคคลากรของ

กองทุน 
เป็นรายบุคคล  
ซึ่งผู้ขอรับทุน 

ต้องประสานมาทาง
โทรศัพท์และอีเมล์มา

ที่บุคลากรของ
กองทุนฯ ซึ่งไม่

สะดวกและไม่ยั่งยืน 
และก่อให้เกิดภาระ
งานกับบุคลากรเมื่อ

เทียบกับงานประจำที่
ต้องปฏิบัติ 

ไม่เพียงพอ เพราะ 
1. บุคลากรของ

กองทุนยังมีความรู้ 
ไม่เพียงพอในการ
แนะนำผู้ขอรับทุน 
ในเรื่องการเตรียม
เอกสารการเบิก

จ่ายเงิน ส่งผลให้เกิด
ความผิดพลาดในการ 

เตรียมเอกสาร 
2. ผู้ขอรับทุนยังขาด
ความรู้ความเข้าใจ 

 
 
 

1. จัดประชุมระหว่าง
การเงินกองทุนฯ  
และ เงินนอก

งบประมาณ สป. 
2.จัดทำคู่มือการเบิก

จ่ายเงิน 
 

50,000 บาท 35,000,000 บาท 
 

 กันยายน 62 
กลุ่มบริหารงาน
กองทุน การเงิน 

และบัญชี 

 
 
 
 



แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖2 
 

กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน/โครงการ 

กิจกรรม/วัตถุประสงค์ 
ของการควบคุม 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ปัจจัยเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง 
(S,O,F,C) 

ค่าระดับความเสี่ยง
(โอกาส x ผลกระทบ) 

งวดเวลาที่พบจุดอ่อน 

๒.ระยะเวลาในการ
พิจารณาทุนสนับสนุน 

เกิดปัญหาความล่าช้า 
ในขั้นตอนการดำเนินการ

พิจารณาการจัดสรรทุนที่ได้รับ
การสนับสนุนจากกองทุนฯ 

 

ขั้นตอนในการกลั่นกรอง
โครงการของ

ผู้ทรงคุณวุฒิไม่มีการ
กำหนดระยะเวลาในการ

พิจารณา 
 
 
 
 
 
 
 

C ก่อนบริหารความเสี่ยง 
๕(L)x๕(I)=๒๕ 
(ระดับสูงมาก) 

หลังบริหารความเสี่ยง 
๑(L)x๕(I)=๕ 

(ระดับปานกลาง) 

ทุกๆ ครั้งที่ประเมินผลการ
ดำเนินงาน 

 
 
 
 



วิธีการควบคุมความ
เสี่ยงท่ีมีอยู่ใน

ปัจจุบัน 

ประเมินกลยุทธ์ 
บริหารความเสี่ยง 

วิธีการปรับปรุง
ควบคุมเพื่อลดระดับ

ความเสี่ยง 

ต้นทุนในการบริหาร 
ความเสี่ยง(Cost) 

ประโยชน์จากการ
บริหารความเสี่ยง 

การตัดสินใจที่จะ
บริหารความเสี่ยง 

 =  บริหาร 
X  = ยอมรับ 

 

กำหนดเสร็จ /
ผู้รับผิดชอบ 

ประสาน ติดตาม 
และเร่งรัดการ

กลั่นกรองโครงการ
กับผู้ทรงคุณวุฒิ

พิจารณากลั่นกรอง
โครงการ 

 

ไม่เพียงพอ เพราะ
กองทุนไม่ได้กำหนด
ระยะเวลาในการ

พิจารณากลั่นกรอง
โครงการให้กับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพ่ือพิจารณา

กลั่นกรองโครงการ 
 

๑. กองทุนฯ ต้อง
กำหนดระยะเวลา 
ในการพิจารณา

กลั่นกรองโครงการ
สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิฯ

ให้ชัดเจน 
 
 

ไม่มี 60,286,221 บาท 
 

 กันยายน 2562 
กลุ่มการจัดสรร

เงินทุน และกฎหมาย 
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กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน/โครงการ 

กิจกรรม/วัตถุประสงค์ 
ของการควบคุม 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ปัจจัยเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง 
(S,O,F,C) 

ค่าระดับความเสี่ยง
(โอกาส x ผลกระทบ) 

งวดเวลาที่พบจุดอ่อน 

3. การประชาสัมพันธ์กองทุน 1. กลุ่มเป้าหมายยังไม่
รับทราบถึงบทบาทและ

ภารกิจของกองทุนฯ
โดยเฉพาะการสนับสนุนทุน

วิจัยเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษาในวงกว้าง

เท่าท่ีควร 

1. ขาดทิศทางในการ
ดำเนินงานตามกลยุทธ์
ประชาสัมพันธ์เพ่ือเข้าสู่

กลุ่มเป้าหมาย เช่น
สถาบันอุดมศึกษา 

หน่วยงานทางวิชาการ 
หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องโดยตรง 

S ก่อนบริหารความเสี่ยง 
4(L)x5(I)=20 
(ระดับสูงมาก)  

หลังบริหารความเสี่ยง 
๒(L)x๕(I)=๑๐ 

(ระดับสูง) 
 

ทุกๆ ครั้งที่ประเมินผลการ
ดำเนินงาน 

 
 

 



วิธีการควบคุมความ
เสี่ยงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 

ประเมินกลยุทธ์ 
บริหารความเสี่ยง 

วิธีการปรับปรุงควบคุมเพื่อลด
ระดับความเสี่ยง 

ต้นทุนในการ
บริหาร 

ความเสี่ยง
(Cost) 

ประโยชน์จากการ
บริหารความเสี่ยง 

การตัดสินใจที่จะ
บริหารความเสี่ยง 

 =  บริหาร 
X  = ยอมรับ 

 

กำหนดเสร็จ /
ผู้รับผิดชอบ 

มีการประชาสัมพันธ์ 
ผ่านช่องทาง  เว็บไซด์ 
Facebook Fanpage 

facebook คู่มือกองทุน
พัฒนาเทคโนโลยี 
เพ่ือการศึกษา 

ยังไม่เพียงพอ เพราะ 
1. ขาดบุคลากร

ผู้รับผิดชอบโดยตรง 
2. รูปแบบของ

ช่องทางและเนื้อหา
ของสื่อ ที่เผยแพร่ยัง
ไม่จูงใจให้คนมาใช้ 
บริการเท่าที่ควร 
3. ช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ 

ในปัจจุบันยังไม่ค่อย
เป็นที่รู้จักต่อ
กลุ่มเป้าหมาย 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

350,000 บาท 
 

150,000,000
บาท 

 

 กันยายน 2562 
กลุ่มนโยบาย 
แผนงาน และ

ติดตาม 



แผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงประจำปี พ.ศ. ๒๕๖2 กองทุนฯ ได้เลือกความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง 
และสูงมาก มาจัดการลดระดับความเสี่ยงหรือปรับให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่สามารถที่ยอมรับได้ 
 

 โดยมีแนวทาง การวิเคราะห์ คือ ความรุนแรงก่อนการบริหาร เป้าหมายที่คาดหวัง ความรุนแรง  
ที่องค์กรยอมรับได้การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม  
โดยการนำกลยุทธ์ มาตรการ หรือแผนงานมาใช้ปฏิบัติในทุกกลุ ่มงานของสำนักงานกองทุนสิ ่งแวดล้อม  
เพื่อควบคุมโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือควบคุมความเสียหายของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง  
ในการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ รวมทั้งโครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่มีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง หรือที่มีอยู่
แต่ยังไม่เพียงพอและนำมาวางแผนจัดการความเสี่ยง โดยการวางแผนจัดการความเสี่ยง มีเป้าหมาย คือ 
 ๑) ควบคุมโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงนั้น 
 ๒) ควบคุมความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยง ในกรณีที่ความเสี่ยงนั้นเกิดข้ึน 
 ๓) เปลี่ยนลักษณะของผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นของความเสี่ยงให้เป็นไปในรูปที่องค์กรหรือหน่วยงาน
ต้องการหรือยอมรับได้  
 

ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง 
 เป็นการนำวิธีการจัดการความเสี ่ยงที ่มีหลายวิธีมาใช้ โดยสามารถปรับเปลี ่ยน หรือผสมผสาน  
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ ทั้งนี้ ขึ ้นอยู่กับความน่าจะเป็น ระหว่างค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการจัดทำ
มาตรการควบคุมกับผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ จากประสิทธิภาพในการจัดทำมาตรการดังกล่าว ว่าคุ้มค่า
หรือไม่ โดยทางเลือกสามารถแบ่งได้ ดังนี้ 
 ๑. การยอมรับความเสี ่ยง (Risk Acceptance) เป็นความเสี ่ยงที ่มีค่าความเสี ่ยงในระดับต่ำ 
ที่หน่วยงานสามารถยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ หรือเป็นความเสี่ยงที่มีต้นทุนในการกำจัดความเสี่ยงสูงมาก
จนไม่คุ้มกับผลที่จะได้รับ หรือไม่คุ้มค่าสำหรับค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบในการจัดการหรือป้องกันความเสี่ย ง 
หรือเป็นความเสี่ยงที่อยู่นอกเหนือการควบคุมขององค์กร คือ มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้เช่น นโยบายรัฐบาล กฎหมาย แต่หากองค์กรเลือกทางเลือกนี ้ต ้องมีการติดตามเฝ้าระวัง  
อย่างเคร่งครัด 
 ๒. การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) เป็นการลดความเสี่ยง/ควบคุมความเสี่ยงจากปัจจัย
ภายในที่หน่วยงานสามารถควบคุมได้โดยวิธีการควบคุมจากภายในองค์กร หรือนำกลยุทธ์ หรือมาตรการ  
เช่น การปรับปรุงระบบการทำงาน หรือออกแบบกระบวนการทำงานใหม่ เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย  
หรือผลกระทบที่อาจเกิดความเสี ่ยงให้อยู ่ในระดับที ่หน่วยงานยอมรับได้ เช่น การจัดอบรมเพิ ่มทักษะ  
การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน การจัดประชุมติดตามงาน 
 ๓. การกระจายหรือการถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นกรณีที่เป็นความเสี่ยงที่คาดเดา
ไม่ได้หรือป้องกันได ้ยาก หน่วยงานอาจกระจาย หรือถ่ายโอนความเสี ่ยงให้หน่วยงานอื ่นช ่วยแบ่ง  
ความรับผิดชอบไป เช่น การทำประกันภัย/การประกันทรัพย์สินกับบริษัทประกันภัย หรือที่อาจเกิดจาก  
ความไม่ชำนาญงาน ของบุคลากรในหน่วยงาน จะจัดจ้างหน่วยงานภายนอกมาจัดการงานบางอย่างแทน เช่น  
งานทำความสะอาด งานรักษาความปลอดภัย 
 ๔. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นกรณีที่ความเสี่ยงนั้นยอมรับไม่ได้ การจัด 
การความเสี่ยงไม่อยู่ในเงื่อนไขของการดำเนินงาน การจัดการความเสี่ยงที่มีความเสี่ยงสูงมาก และหน่วยงาน  
ไม่อาจรับความเสียหายที่เกิดขึ้น อาจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสียหายได้หรือปรับเปลี่ยน
วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน 



แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖2 
 

 กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยง มีการวิเคราะห์ ประเมิน และ
จัดการความเสี่ยงตามกระบวนการมาตรฐาน COSO ERM ซึ่งได้มีการพิจารณา ค้นหา วิเคราะห์ และประเมิน
ประเด็นความเสี ่ยงที ่สรุปจากข้อมูลความเสี ่ยงที ่หน่วยงานในกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื ่อการศึกษา  
ได้ดำเนินการค้นหา และระบุความเสี่ยงการจัดลำดับความเสี่ยง การประเมินผลการควบคุมภายใน และ  
การจัดการเพ่ือหาความเสี่ยงที่เหลืออยู่ โดยนำมาจัดกลุ่มตามประเภทความเสี่ยงใน ๔ ด้าน ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
ความเสี่ยงด้านดำเนินงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ได้ดังนี้   
โดยมีรายละเอียด การระบุความเสี่ยงระดับองค์กร การประเมินระดับความรุนแรง และการกำหนดแผนงาน
บริหารความเสี่ยงระดับองค์กร 
 

 ปัจจุบันกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (สกท.) มีความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ ซึ ่งทาง สกท. 
พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่มาทำการปิดความเสี่ยงนั้น ดังต่อไปนี้ 
 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 

2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk ) 
 3. ด้านการปฏิบัติงาน (Operetional Risk) 
 4. ความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย และข้อกำหนดผูกพันองค์กร (Compliance Risk ) 

 

 



แผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖2 
ความเสี่ยงการเงิน (Financial Risk) 

 
งาน/โครงการ/กิจกรรม/
กระบวนการปฏิบัติงาน  
 

ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน 

ประเภทความเสี่ยง 
 
 

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 

ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความ
เสี่ยงท่ีเหลืออยู่ 

บุคลากรของกองทุน และผู้ขอรับทุนยังไม่มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน 
ส่งผลให้เกิดความผิดพลาดในการจัดเตรียมเอกสารและหลักฐาน 
ในการเบิกจ่ายเงินของผู้ขอรับทุน 

 

วิธีจัดการความเสี่ยง รับ (Take) 
ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ เพราะทำให้การปฏิบัติงาน
ก่อให้เกิดความเสียหาย 
 

โอน (Transfer) 
ไม่สามารถถ่ายโอนได้ 
 

ลด  
1. จัดประชุมระหว่างการเงินกองทุนฯ  และ เงินนอกงบประมาณ 
สป. 
2. จัดทำคู่มือการเบิกจ่ายเงิน 
 

เลี่ยง (Terminate) 
ไม่สามารถยกเลิกกระบวนการงานนี้ได้ 
 

กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง  1. จัดประชุมระหว่างการเงินกองทุนฯ  และ เงินนอกงบประมาณ 
สป. 
2. จัดทำคู่มือการเบิกจ่ายเงิน 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ กองทุนฯ มีหลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายที่เป็นมาตรฐาน บุคลากร
ของกองทุนและผู้ขอรับทุนเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเตรียมเอกสาร
และหลักฐานในการเบิกจ่ายเงิน 
 

ระยะเวลาการดำเนินการ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2563 

งบประมาณ 50,000 บาท 
 

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานกองทุน การเงินและบัญชี 
 



แผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖2 
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (Operational Risk) 

 
 

งาน/โครงการ/กิจกรรม/
กระบวนการปฏิบัติงาน  
 

ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน 

ประเภทความเสี่ยง 
 

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (Operational Risk) 

ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความ
เสี่ยงท่ีเหลืออยู่ 

บุคลากรของกองทุน และผู้ขอรับทุนยังไม่มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน 
ส่งผลให้เกิดความผิดพลาดในการจัดเตรียมเอกสารและหลักฐาน
ในการเบิกจ่ายเงินของผู้ขอรับทุน 

 

วิธีจัดการความเสี่ยง รับ (Take) 
ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ เพราะทำให้การปฏิบัติงาน
ก่อให้เกิดความเสียหาย 
 

โอน (Transfer) 
ไม่สามารถถ่ายโอนได้ 
 

ลด  
1. จัดประชุมระหว่างการเงินกองทุนฯ  และ เงินนอกงบประมาณ 
สป. 
2. จัดทำคู่มือการเบิกจ่ายเงิน 
 

เลี่ยง (Terminate) 
ไม่สามารถยกเลิกกระบวนการงานนี้ได้ 
 

กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง  1. จัดประชุมระหว่างการเงินกองทุนฯ  และ เงินนอกงบประมาณ 
สป. 
2. จัดทำคู่มือการเบิกจ่ายเงิน 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ กองทุนฯ มีหลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายที่เป็นมาตรฐาน บุคลากร
ของกองทุนและผู้ขอรับทุนเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเตรียมเอกสาร
และหลักฐานในการเบิกจ่ายเงิน 
 

ระยะเวลาการดำเนินการ 
 

ตุลาคม 2561 – กันยายน 2563 
 

งบประมาณ 50,000 บาท 
 

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานกองทุน การเงินและบัญชี 
 



แผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖2 
ความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย และข้อกำหนดผูกพันองค์กร (Compliance Risk ) 

 
 

งาน/โครงการ/กิจกรรม/
กระบวนการปฏิบัติงาน  
 

ระยะเวลาในการพิจารณาทุนสนับสนุน 

ความเสี่ยงด้าน 
 

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) 

ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความ
เสี่ยงท่ีเหลืออยู่ 

เกิดปัญหาความล่าช้าในขั้นตอนการดำเนินการพิจารณาการจัดสรร
ทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ 

 

วิธีจัดการความเสี่ยง รับ  
ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ เพราะทำให้กระบวนการพิจารณา
การจัดสรรทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ เกิดความล่าช้า 
ไม่เป็นไปตามกระบวนการที่กองทุนกำหนดไว้ 
 

โอน  
ไม่สามารถถ่ายโอนได้ 
 

ลด  
กำหนดระยะเวลาในการพิจารณากลั่นกรองโครงการสำหรับ
ผู้ทรงคุณวุฒิฯให้ชัดเจน 
 

เลี่ยง 
ไม่สามารถยกเลิกกระบวนการงานนี้ได้ 
 

กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง  ๑. กองทุนฯ ต้องกำหนดระยะเวลาในการพิจารณากลั่นกรอง
โครงการสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิฯให้ชัดเจน 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ กองทุนฯ มีกรอบระยะเวลาในการดำเนินการพิจารณากลั่นกรอง
โครงการสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิฯที่ชัดเจน ทำให้กระบวนการในการ
พิจารณาการจัดสรรทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ เป็นไป
ตามเป้าหมายที่กองทุนได้วางไว้ 
 

ระยะเวลาการดำเนินการ 
 

ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
 

งบประมาณ ไม่มี 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มการจัดสรรเงินทุน และกฎหมาย 



แผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖2 
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 

 
งาน/โครงการ/กิจกรรม/
กระบวนการปฏิบัติงาน  
 

การประชาสัมพันธ์กองทุน 

ความเสี่ยงด้าน 
 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
 

ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความ
เสี่ยงท่ีเหลืออยู่ 

1. กลุ่มเป้าหมายยังไม่รับทราบถึงบทบาทและภารกิจของกองทุนฯ
โดยเฉพาะการสนับสนุนทุนวิจัย 
เพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในวงกว้างเท่าท่ีควร 

วิธีจัดการความเสี่ยง รับ  
ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ เนื่องจากทำให้ผลการปฏิบัติงาน
ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
 

โอน  
ขอความอนุเคราะห์ไปยังสำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
 

ลด  
จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เพ่ือให้กองทุนฯ เป็นที่รู้จัก
อย่างแพร่หลาย 
1. จัดทำ/ทบทวน คู่มือกองทุนเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
2. จัดทำแผ่นพับ (Brochure) ประชาสัมพันธ์ 
 

เลี่ยง 
ไม่สามารถยกเลิกกระบวนการงานนี้ได้ 
 

กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง  1. จัดทำ/ทบทวน คู่มือกองทุนเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
2. จัดทำแผ่นพับ (Brochure) ประชาสัมพันธ์ 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ กลุ่มเป้าหมายทราบถึงบทบาทและภารกิจของกองทุนฯ โดยเฉพาะ
การสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในวง
กว้าง 
 

ระยะเวลาการดำเนินการ 
 

ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
 

งบประมาณ 350,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนโยบาย แผนงาน และติดตาม 



การรายงานและติดตามผล 
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยคณะทำงานเงินทุนหมุนเวียนฯ และให้มีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ต่อผู้บริหารทุก 6 เดือน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด 
 
 
 

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

รอบการดำเนินงาน       6 เดือน      12 เดือน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ................................................ 
 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : ................................. 

ปัจจัยเสี่ยง ความเสียหายท่ี
อาจเกิดขึ้น 

แนวทางการ
จัดการ ตามแผน

บริหารความ 
เสี่ยง 

รายละเอียด/
ผลลัพธ์ จาก

มาตรการ จัดการ
บริหารความเสี่ยง 

ระดับ ความเสี่ยง 
ก่อนการ จัดการ 

หลังการจัดการความเสี่ยง 
 
 
 

        
        
        
        

 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการประเมินผลการดำเนินตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : 
 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

ปัจจัย
เสี่ยง 

ระดับ กิจกรรม ผลการ
ดำเนินงาน 

ระดับ 
(ประเมิน

ใหม่) 

ความเสี่ยง 
ที่เหลืออยู่ 

ปัญหา 
อุปสรรค 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ด้านกลยุทธ์ 
 

        

2. ด้านการดำเนินงาน 
 

        

3. ด้านการเงิน 
 

        

4. ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย/ 
กฎระเบียบ 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 


