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Checklist ความเสีย ง และมาตรการควบคุมขององค์กรภาครัฐ
1.
2.
3.
4.
5.

ภัยธรรมชาติ
สัญญา และนิตสิ มั พันธ์
การดําเนินงานทางการเงิน
การกระทํามิชอบของเจ้ าหน้ าที-รัฐ
การกระทําหรื อละเว้ นโดย
บุคคลที-สาม
6. กฎหมายหรื อระเบียบ

7. สภาวะเศรษฐกิจ
8. กิจกรรมและการให้ บริ การของรัฐ
9. การพึง- พิงแหล่งเงินทุนและ
ทรัพยากรจากภายนอก
10. ความสูญเสียทางทรัพย์สนิ
11. การใช้ เทคโนโลยี
12. แรงงาน

1. ภัยธรรมชาติ







ความเสี ยง
พายุฝน
ฟ้ าผ่า
นําท่วม
ดินถล่ม
นําป่ าไหลหลาก
สึ นามิ

ผลกระทบ/ความสู ญเสี ย

มาตรการควบคุม/วิธีการจัดการความเสี ยง

 ต้องหยุดกิจกรรม
 สถานทีทรัพย์สิน และ
อุปกรณ์เสี ยหาย
 ขาดแคลนอาหาร และ
สาธารณูปโภค
 การพลัดหลง การบาดเจ็บ
และการเสี ยชีวติ ของ
บุคลากรและผูเ้ กียวข้อง

 มีการประเมินความเสี ยงทังด้ านความถี และ
ความรุ นแรงของภัยธรรมชาติต่างๆ ทีเผชิญ
เพือเก็บข้อมูลสถิติประกอบการตัดสิ นใจและ
การวางแผนบริ หารความเสี ยงจากภัยธรรมชาติ
 วางมาตรการรองรับการบรรเทาสาธารณภัยทีมี
ประสิ ทธิภาพ
 ฝึ กอบรมความรู ้เบืองต้นในการรับมือภัยธรรมชาติ
 กําหนดหน่วยงานและผูร้ ับผิดชอบงานด้านการ
บรรเทาสาธารณภัย
 วางแผนขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรื อพีนที
หรื อจังหวัดใกล้เคียง หรื อรัฐบาล
 ตังเงินกองทุนฉุ กเฉิ นสําหรับบรรเทาสาธารณภัย

2.

สัญญาและนิตสิ มั พันธ์

ความเสี ยง

ผลกระทบ/ความสู ญเสี ย

มาตรการควบคุม/วิธีการจัดการความ
เสี ยง

 สัญญาจัดจ้าง/
จัดซื อ
 สัญญาความ
ร่ วมมือทางการ
ดําเนินการ
 สัญญาประกันภัย

 การถูกฟ้ องร้องจากการบริ หารงาน/
การดําเนิ นงาน
 สัญญาถูกนําไปใช้นอกเขตอํานาจของ
สถานศึกษา
 คู่สญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ิตามข้อสัญญา
 ผูข้ ายส่ งสิ นค้า อุปกรณ์ทีไม่ได้มาตรฐาน หรื อ
ล่าช้าจนเกิดความเสี ยหาย
 ต้นทุนจริ งเกินต้นทุนประมาณการ
 ความสูญเสี ยต่อทรัพย์สิน
 การสูญหายของสัญญา ทําให้ไม่สามารถบังคับ
ใช้สญ
ั ญาได้
 ความผิดพลาดจากการดําเนิ นการของบุคลากร
ทําให้เกิดผลเสี ยต่อสัญญา

 เพิมประสิ ทธิ ภาพและให้ความสําคัญกับฝ่ าย
กฎหมาย
 วางแผนการบริ หารความเสี ยงจากความรับผิดทาง
กฎหมาย
 กําหนดมาตรการตรวจสอบทางข้อกฎหมาย
สําหรับสัญญาทางกฎหมาย
 มีมาตรการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามข้อสัญญา
ต่างๆ ของคู่สญ
ั ญา
 ให้ความสําคัญกับการตังคณะกรรมการตรวจรับ
โดยจัดตังผูท้ ีมีความรู้ลึกในส่ วนทีเกียวข้องใน
สัญญา
 จัดทําสถิติความสูญเสี ยอันเป็ นผลมาจากความ
รับผิดชอบทางกฎหมาย
 จัดเก็บสัญญาต่างๆ ในทีปลอดภัย
 มีการตรวจสอบการดําเนิ นการภายในเป็ นระยะๆ

3.

การดําเนินงานทางการเงิน
ความเสี ยง

ผลกระทบ/ความสูญเสี ย

 การทําธุรกรรมทางการเงิน
 การลงทุน
 การจัดการกับเงินสด
 การพึงพิงเงินงบประมาณ
แผ่นดิน
 สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
 มูลค่าของอสังหาริ มทรัพย์
 ข้อมูลสถิติทางการเงิน
 ฯลฯ

 รายรับลดลง
 รายได้ภาษีทีลดลง
 ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ
 งบประมาณแผ่นดินที
ได้รับลดลง
 ผลตอบแทนจากการลงทุน
ลดลง

มาตรการควบคุม/
วิธีการจัดการความเสี ยง
 วางมาตรการการตรวจสอบทางการเงิน
ภายในองค์กรอย่างรัดกุม
 วางแผนการลงทุนอย่างรอบคอบ
 มีการจัดเก็บข้อมูลทางการเงินขององค์กร
อย่างเป็ นระบบและปลอดภัย
 มีการสํารองข้อมูลทางการเงินไว้ในที
ปลอดภัย
 มีแผนการรองรับกับโอกาสทีรายรับของ
องค์กรจะลดลงไม่วา่ จะมาจากสาเหตุใดก็
ตาม
 วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณอย่าง
เหมาะสม

4.

กฏหมายหรือระเบียบ
ความเสี ยง

การเปลียนแปลงของ
ระเบียบ ข้อบังคับ และ
กฏหมาย
การเปลียนแปลงของ
ขอบเขตอํานาจในการ
ปกครอง
ฯลฯ

ผลกระทบ/ความสูญเสี ย

มาตรการควบคุม/
วิธีการจัดการความเสี ยง

 รายรับลดลง
 ติดตามการเปลียนแปลงของ
 ต้นทุนในการดําเนินงานทีสูงขึน ระเบียบ ข้อบังคับ และ
กฎหมาย
 เพิมขันตอนในการทํางาน
 เตรี ยมมาตรการรองรับการ
 ค่าปรับและบทลงโทษอืนจาก
เปลียนแปลง
ระเบียบทีเปลียนแปลง
 ของเขตของการบริ หารอาจลดลง
อันอาจจะเกิดผลเสี ยกับชุมชน

5.

สภาวะเศรษฐกิจ
ความเสี ยง

เศรษฐกิจฝื ดเคือง
ภาวะเงินเฟ้ อ
อัตราดอกเบียสูงขึน

ผลกระทบ/ความสูญเสี ย
 ต้นทุนในการดําเนินงานเพิม
สู งขึน
 งบประมาณทีได้รับลดลง
 การโยกย้ายแรงงาน

มาตรการควบคุม/
วิธีการจัดการความเสี ยง
 มีมาตรการรองรับการ
เปลียนแปลงทางเศรษฐกิจ
 มีการสํารองวัสดุ/สารเคมีที
จําเป็ น
 ใช้เครื องมือทางการเงินในการ
ทํา hedging สําหรับ
ความเสี ยงทางราคา

6.

กิจกรรมและการให้บริการของรัฐ
ความเสี ยง

ผลกระทบ/ความสู ญเสี ย

มาตรการควบคุม/
วิธีการจัดการความเสี ยง

 การดําเนิ นงานและการบริ การพืนฐาน
ขององค์กร
 ข้อผิดพลาดในการติดต่อสื อสาร
ภายในและกับชุมชน
 เครื องจักร อุปกรณ์ และยานพาหนะ
 การคมนาคม
 การรักษาความปลอดภัย
 บริ การด้านสาธารณูปโภค
 การบริ การทางสังคม
 การบริ การ ร้านค้า ร้านอาหาร
สาธารณสุ ข
 การกําจัดขยะและสิงปฏิกลู
 อาคารสถานทีราชการ
 การกําจัดกากของเสี ยและมลพิษ ฯลฯ

 ความรับผิดชอบต่อการ
บาดเจ็บ หรื อความเสี ยหาย
ต่อทรัพย์สินในสถานที
ราชการ
 ความรับผิดต่อการบาดเจ็บ
หรื อความเสี ยหายต่อ
ทรัพย์สินในทีสาธารณะ
หรื อส่ วนการให้บริ การ เช่น
ถนน ทางเท้า ฝาท่อชํารุ ด
เป็ นต้น
 อาหารเป็ นพิษ
 โรคระบาด
 มลพิษต่อสิ งแวดล้อม
 ความรับผิดต่อการบาดเจ็บ
หรื อความเสี ยหายต่อ
ทรัพย์สินใน
สถาบันการศึกษาของรัฐ

 จัดจ้างเจ้าหน้าทีรัฐทีมีความสามารถและความ
รับผิดชอบสู ง สร้างบรรยากาศการทํางานทีดีเพือไม่ให้
เกิดการเปลียนงานบ่อย
 พยายามกระตุน้ และเน้นยําให้เจ้าหน้าทีรัฐปฏิบตั ิตาม
ระเบียบอย่างเคร่ งครัด
 มีการฝึ กอบรมทีจาํ เป็ นและเหมาะสมให้กบั เจ้าหน้าทีรัฐ
เพือการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ
 มีการตรวจสอบสภาพความปลอดภัยของอาคารสถานที
สาธารณะอย่างสมําเสมอและซ่อมแซมสิ งทีพบว่าสึ ก
หรอและอาจก่อให้เกิดอุบตั ิเหตุโดยเร็ว
 มีมาตรการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินของราชการ
 ทําความเข้าใจกับเจ้าหน้าทีรัฐในการให้บริ การ
ประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน
 จัดตังกรรมการบริ หารความเสี ยงเพือกํากับดูแล
มาตรฐานความปลอดภัย และแผนการบริ หารความ
เสี ยงขององค์กร
 จัดเก็บข้อมูลทางสถิติทีเกียวข้องกับความเสี ยงชุมชน

7.

การพึง( พิงแหล่งเงินทุนและทรัพยากรจากภายนอก
ความเสี ยง

 การพึงพิงสาธารณูปโภค เช่น นํา
ไฟฟ้ า โทรศัพท์จากส่ วนกลาง
 การพึงพิงวัสดุและทรัพยากรที
จําเป็ นจากภายนอก เช่น นํามัน
อาหาร และยา
 การพึงพิงการให้บริ การจาก
ภายนอก เช่น การบรรเทาสา
ธารณภัย
 การพึงพิงความช่วยเหลือจาก
ภายนอก

ผลกระทบ/ความสูญเสี ย

มาตรการควบคุม/
วิธีการจัดการความเสี ยง

 ขาดแคลน
 มีมาตรการรองรับความเสี ยงทีอาจ
สาธารณูปโภค
เกิดขึนอย่างเฉี ยบพลัน
 ขาดแคลนการบริ การที  กําหนดหน่วยงานรับผิดชอบเมือเกิด
จําเป็ น
การขาดแคลนอาหารและเครื อง
สาธารณูปโภค
 ทําสัญญาซือขายระยะยาวสําหรับ
 ขาดแคลนความ
ช่วยเหลือเมือเกิดภัยขึน สิ นค้าทีจาํ เป็ นในราคาคงที
 การมีความสัมพันธ์ทีดีและทําสัญญา
 การบาดเจ็บและสู ญเสี ย ความร่ วมมือในกรณี เกิดเหตุภยั พิบตั ิ
ทรัพย์สินของประชาชน กับองค์กรและหน่วยงานทีเกียวข้อง
 ใช้บริ การจากผูข้ ายมากราย ไม่ควร
พึงพิงผูป้ ระกอบการเพียงรายเดียว

8.

ความสูญเสียทางทรัพย์สนิ
ความเสี ยง

ผลกระทบ/ความสูญเสี ย

มาตรการควบคุม/
วิธีการจัดการความเสี ยง

 ไฟไหม้
 ภัยทีเกิดต่อทรัพย์สิน
สาธารณะ เช่น ทางเท้า
 ภัยทีเกิดต่อข้อมูลของ
องค์กรและข้อมูล
ส่ วนกลาง
 ภัยทีเกิดกับทรัพย์สินของ
ทางราชการ
 ภัยทีเกิดกับต้นไม้
สาธารณะ
 ฯลฯ

 ทรัพย์สินสูญเสี ยโดยสิ นเชิง
 ทรัพย์สินชํารุ ดเสี ยหาย
 ต้นทุนค้าซ่อมแซมบํารุ งรักษา
 ความสูญเสี ยทางอ้อมจากต้นทุน
ทรัพย์สินทีทางราชการเคยได้รับ
ค่าเช่า
 ความสูญเสี ยต่อปูชนี ยสถาน
 ความสูญเสี ยต่อทรัพย์สินทีทาง
ราชการเช่าซื อ
 ความสูญเสี ยต่อระบบ
คอมพิวเตอร์
 ความสูญเสี ยต่อข้อมูล
 ค่าใช้จ่ายในการกําจัดของเสี ย

 การติดตังระบบป้ องกันภัย เช่น เครื องดักจับควัน
เครื องพรมนํา
 ติดตังและหมัน ตรวจสอบเครื องมือและอุปกรณ์
ดับเพลิง
 การตรวจสอบความปลอดภัยของสถานศึกษา
และบริ เวณโดยรอบอย่างสมําเสมอ
 ตรวจสอบปริ มาณนําสํารองทีมี
 ตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพการทํางานของอุปกรณ์
ต่างๆ อยูเ่ สมอ
 สํารองข้อมูลสําคัญไว้ในทีปลอดภัย
 ซักซ้อมการอพยพหนี ภยั เป็ นระยะ
 ให้ความรู้กบั เจ้าหน้าทีให้ปฏิบตั ิงานภายใต้ความ
ระมัดระวัง
 ทําประกันภัย

9.

การใช้เทคโนโลยี

ความเสี ยง
คอมพิวเตอร์
ระบบเครื อข่าย
เครื องเซิร์ฟเวอร์
อินเตอร์เน็ต
อีเมลล์
เว็บไซต์
โทรศัพท์มือถือ
เครื องโทรสาร

ผลกระทบ/ความสูญเสี ย

มาตรการควบคุม/
วิธีการจัดการความเสี ยง

 ความสูญเสี ยทางกายภาพทีเกิดกับอุปกรณ์
โดยตรง
 การสูญเสี ยข้อมูลจากความผิดพลาดของระบบ
หรื อความประมาทของคน
 การละเมิดข้อมูลส่ วนบุคคล
 การใช้อีเมลล์ส่วนบุคคลทําให้เกิดความรับผิด
ต่อองค์กร
 เนื อหาในเว็บไซต์ก่อให้เกิดความรับผิดตาม
กฎหมาย เช่น การละเมิดลิขสิ ทธิM
 การถูกขโมยข้อมูลโดยแฮคเกอร์
 การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีเพือความบันเทิง
ส่ วนตัวทําให้ประสิ ทธิ ภาพการทํางานลดลง
 การละเมิดสิ ทธิ การใช้ซอฟต์แวร์
 การขาดแคลนซอฟต์แวร์ทีจาํ เป็ นในการทํางาน
 การลงทุนในเทคโนโลยีทีเกินความจําเป็ น
การบริ การหยุดชะงักเนื องจากปัญหาทีเกิดกับ

 เก็บข้อมูลทีสาํ คัญไว้ในสถานที
ปลอดภัย
 จัดวางอุปกรณ์เทคโนโลยีในที
เหมาะสมและเสี ยงต่อความสู ญเสี ย
น้อย
 การติดตังระบบความปลอดภัยของ
ระบบคอมพิวเตอร์
 การติดตังระบบความปลอดภัยของ
ระบบข้อมูล เช่น การให้ password
ในการใช้ขอ้ มูลทีสาํ คัญ
 การฝึ กอบรมเจ้าหน้าทีให้ใช้อุปกรณ์
เทคโนโลยีได้ถูกต้องและมี
ประสิ ทธิ ภาพ
 การวางระเบียบใช้อีเมลล์ทีเหมาะสม
 กําหนดผูร้ ับผิดชอบดูแลเนือหาบน

10.

แรงงาน

ความเสี ยง
เจ้าหน้าที
อาสาสมัคร
ลูกจ้างชัว คราว
นโยบายการจ้าง
งาน
อุบตั ิเหตุจากการ
ทํางาน
ฯลฯ

ผลกระทบ/ความสูญเสี ย

มาตรการควบคุม/
วิธีการจัดการความเสี ยง

 ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี
 ค่าปรับและค่าดําเนินคดีจากการ
จ้างลูกจ้างต่างด้าว/ลูกจ้างอืนทีผดิ
กฏหมาย
 ความรับผิดจากการกระทําของ
เจ้าหน้าที

 ร่ างกฎระเบียบข้อบังคับในการจ้างงาน
อย่างละเอียดและบังคับใช้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
 สร้างมาตรฐานความปลอดภัยในสถานที
ทํางาน
 ให้ความสําคัญกับการอบรมเจ้าหน้าที
โดยเฉพาะอย่างยิง เจ้าหน้าทีทีมีความเสี ยง
สูงเพือลดอุบตั ิเหตุจากการทํางาน
 ตรวจสอบความคุม้ ครองในเรื องการ
ประกันสุ ขภาพของเจ้าหน้าที
 กําหนดขอบเขตงานและความรับผิดของ
เจ้าหน้าทีให้ชดั เจน

