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ค าน า 

การบริหารความเสี่ยงนั้น มีความส าคัญและมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการป้องกันและควบคุม
ความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึนจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งมีผลกระทบต่อความส าเร็จขององค์กร
โดยรวม โดยการบริหารความเสี่ยงที่ดีต้องให้คนในองค์กรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย/ส านักงาน ได้มีส่วน
ร่วมในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กรอยู่เสมออีกทั้ง
ร่วมกันวางแผนป้องกันและควบคุมให้เหมาะสมกับภารกิจ เพ่ือลดสภาพปัญหาหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่
อาจสร้างความเสียหายหรือความสูญเสียให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แผนกบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน กองแผนงานและโครงการ ฝ่ายนโยบายและแผนงาน ได้จัดท าคู่มือการ
บริหารความเสี่ยงขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยง และได้มีการปรับปรุงคู่มือทุกปีเพ่ือให้
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการ ทุกหน่วยงานมีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยง สามารถด าเนินการ
บริหารความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ได้ก าหนดไว้ในคู่มือ และให้มีการจัดท ารายงานตาม
แบบในภาคผนวกเพ่ือให้ความเสี่ยงต่างๆลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 
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ส่วนที่  

ข้อมูลทั่วไปของ อ.ส.ค. 
       

 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย )อ.ส.ค.) เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.ส.ค. พ.ศ. 2514 โดยมีวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในพระราช
กฤษฎีกา ดังต่อไปนี้ 

1. วัตถุประสงค์ด้านการส่งเสริมกิจการโคนม 
1.1 ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมและสัตว์อ่ืนที่ให้น้ านมและเนื้อ 
1.2 ฝึกอบรมบุคคลให้มีความรู้ความช านาญในการเลี้ยง 

โคนมและสัตว์อ่ืนที่ให้น้ านมและเนื้อ การผลิตน้ านม 
และเนื้อ และการประกอบผลิตภัณฑ์จากน้ านมและเนื้อ 

1.3 ช่วยเหลือ แนะน า และให้ค าปรึกษาแก่เกษตรกร ตลอดจนประสานงานและร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการก าจัดโรค การเลี้ยงดูสัตว์ การผสมเทียม อาหารและอ่ืนๆ 
ส าหรับโคนมและสัตว์อ่ืนที่ให้น้ านมและเนื้อ 

1.4 พัฒนาและผลิตพันธุ์โคนมและสัตว์อ่ืนที่ให้น้ านมและเนื้อ 
1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริโภคนมและผลิตภัณฑ์นมในประเทศ 
1.6 ด าเนินกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับการส่งเสริมกิจการ 

 

2. วัตถุประสงค์ด้านธุรกิจอุตสาหกรรมโคนม 
2.1 ผลิต ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนและให้ซึ่งน้ านมและเนื้อ ผลิตภัณฑ์จากน้ านมและเนื้อโค นม และ

สัตว์อ่ืนที่ให้น้ านมและเนื้อ ตลอดจนอาหารสัตว์ น้ าเชื้อเอ็มบริโอและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
การผลิตและการตลาด 

2.2 ด าเนินธุรกิจบริการเกี่ยวกับการเลี้ยงโคนม และสัตว์อ่ืนที่ให้น้ านมและเนื้อ และการผลิต
ผลิตภัณฑ์จากน้ านมและเนื้อ 

2.3 ด า เ นิ น กิ จ ก ร ร ม อ่ื น ๆ  ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ห รื อ ต่ อ เ นื่ อ ง กั บ ธุ ร กิ จ อุ ต ส า ห ก ร ร ม โ ค น ม 
คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม 

 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง อ.ส.ค. 
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 วิสัยทัศน์ (Vision) 

นมแห่งชาติ ภายในปี 2564 
โดยวิสัยทัศน์ดังกล่าวได้ก าหนดตัวชี้วัดดังนี้ 

    GROWTH     =  EBITDA 664 MB 
   SUSTAINABILITY  = Top of Mind ในอุตสาหกรรมนม 
    LEARNING   =  ศูนย์กลางข้อมูลและความรู้เรื่องอุตสาหกรรมโคนม 
    PERFORMANCE  =  รัฐวิสาหกิจระดับ B 

 

 พันธกิจ (Mission)  
1.ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมให้เป็นอาชีพแก่เกษตรกรไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
2.พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมนมให้ครบวงจรและมีมูลค่าเพ่ิม 
3.สร้างแห่งความรู้ด้านกิจการโคนมและอุตสาหกรรมนม 
4.มุ่งบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงด้วยหลักธรรมาภิบาล 

 

  ค่านิยมองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 

องค์กรแห่ งความสุขที่  ส่งเสริมและยกระดับความรู้  ด้วย คุณภาพระดับมืออาชีพ  
เพ่ือสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรม 4 ด้าน ประกอบด้วย 

1. รู้และรับผิดชอบ 
2. ส่งมอบสิ่งที่มีคุณค่า 
3. พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
4. เน้นเรื่องธรรมาภิบาล 
 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ และยุทธศาสตร ์



 

 

คู่มอืการบรหิารความเสีย่ง 3 
 

  ยุทธศาสตร์ (STRATEGY)  

แบ่งออกเป็น 4 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมกิจการโคนมและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างมืออาชีพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การตลาดเชิงรุกด้วยนวัตกรรมบริการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับกระบวนการผลิตนมพร้อมดื่มด้วยนวัตกรรมบริการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ 

 
 เป้าหมาย (GOAL)  

      แบ่งออกเป็น 2 เป้าหมาย 
      1.เป็นกลไกภาครัฐในการขยายก าลังการผลิตนมพร้อมดื่มให้เพียงพอต่อตลาดด้วยเทคโนโลยี
ที่ได้มาตรฐานสากล 
       2.เอ้ืออ านวยและก่อให้เกิดกลไกด าเนินธุรกิจอุตสาหกรรมโคนมและบริหารส่งเสริมและ
ท่องเที่ยวด้วยการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมท้ังในและต่างประเทศ 
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ส่วนที่  

แนวคิดการบริหารความเสี่ยงของ อ.ส.ค. 
 
       

 
ปัจจุบันการด าเนินงานขององค์กรจะต้องเผชิญกับสภาวะความไม่แน่นอนทั้งจากปัจจัยภายในและ

ภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ทั้งที่เป็นความเสี่ยง และโอกาส (Risk and Opportunities) ต่อ
องค์กร โดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบในเชิงลบ ในขณะที่โอกาสจะเป็นตัวสร้างมูลค่าต่อองค์กรดังนั้น การ
บริหารความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่จะช่วยป้องกัน รักษา และส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร นอกจากนี้ การบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบส าคัญของการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี )Good Corporate Governance) โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการด าเนินงานด้วยความโปร่งใส 
มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ และการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

อ.ส.ค. จึงให้ความส าคัญต่อการบริหารความเสี่ยง โดยมีการก าหนด
นโยบาย แนวทาง และกระบวนการการบริหารความเสี่ยง  ที่มีความสอดคล้อง
กับกรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ )Enterprise 
Risk Management–Integrated Framework) ของ The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission )COSO) ตาม
หลักเกณฑ์ (COSO ERM) ซึ่งได้ให้ค าจ ากัดความของการบริหารความเสี่ยงของ
องค์กรไว้ว่า  

“การบริหารความเสี่ยงขององค์กร คือ การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการที่
ก าหนดขึ้นและน าไปใช้โดยคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และบุคคลากรอ่ืนๆ ขององค์กรเพ่ือก าหนด  
กลยุทธ์ และใช้กับหน่วยงานทั้งหมดในองค์กร โดยได้รับการออกแบบมาเพ่ือระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นซึ่ง
อาจมีผลกระทบต่อองค์กร รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk 
Appetite) ประเมินได้ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างมีระบบทั้งนี้เพ่ือให้ความมั่นใจว่าองค์กรจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้” 

ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของ อ.ส.ค. ต้องให้ความส าคัญและ
ถือปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง เพื่อท าให้การด าเนินงานประสบผลส าเร็จตาม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ในทุกระดับขององค์กร 

 

 

2.1 บทน า 
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2.2 วัตถุประสงค์ของคู่มือการบริหารความเสี่ยง 

1. เพ่ือให้หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงมีความรู้    ความ
เข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ อ.ส.ค. 

2. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจตลอดจนเป็นแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงในหน่วยงานทุกระดับของ อ.ส.ค. 

3. เพ่ือให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

4. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสร้างและปลูกฝังวัฒนธรรมด้านการบริหารความเสี่ยงในทุก
ระดับขององค์การ 
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  เพ่ือให้การใช้ค าที่เก่ียวกับความเสี่ยงเป็นที่เข้าใจในแนวทางเดียวกันและใช้ร่วมกันทั้งองค์กรจึงก าหนด
ค านิยามเก่ียวกับความเสี่ยงไว้ ดังนี้ : 

  1.ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญ
เปล่าหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ หรือการกระท าใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่ง
อาจเกิดขึ้นในอนาคตและมีผลกระทบหรือท าให้การด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายขององคก์ร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหาร 

  2.ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะท าให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และ
ท าไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการลด
ความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง 

  ปัจจัยเสี่ยงพิจารณาได้จาก 
1) ปัจจัยภายนอก เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย ฯลฯ 
2) ปัจจัยภายใน เช่น กฎ ระเบียบ ข้อบังคับภายในองค์กร ประสบการณ์เจ้าหน้าที่ระบบการงาน 

ฯลฯ 
  3.การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการด าเนินงานขององค์กรที่เป็น

ระบบและต่อเนื่องเพ่ือช่วยให้องค์กรลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับของความ
เสียหายและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ 
ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรเป็น
ส าคัญ 

  4.การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการวิเคราะห์และจัดล าดับ
ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรซึ่งการก าหนดระดับความเสี่ยงจะพิจารณาจาก
ผลกระทบ (Impact/Impact) และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood/Frequency) 

  5.ความเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) หมายถึง ระดับความ
เบี่ยงเบนจากเกณฑ์หรือประเภทของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งค่าความเบี่ยงเบนจะเป็นช่วงที่ยอมให้ผลการ
ด าเนินงานเบี่ยงเบนหรือคลาดเคลื่อนไปจากเป้าหมายที่ก าหนดโดยจะต้องมีความสัมพันธ์กับระดับความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้ 

  6.ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) หมายถึง ประเภทและเกณฑ์ของความเสี่ยงหรือความไม่
แน่นอนโดยรวมที่องค์กรยอมรับได้โดยยังคงให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมาย ซึ่งความเสี่ยงที่ยอมรับได้นั้น 
จะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร ไม่ด้อยกว่าค่าเป้าหมายค่าเดียวหรือระบุเป็นช่วงก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่
กับความเหมาะสมของปัจจัยเสี่ยงแต่ละตัว 

 7.แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) หมายถึง ภาพ/แผนผังที่แสดงถึงความเสี่ยงขององค์กร โดย 
Risk Map จะต้องสามารถแสดงถึงหรือวิเคราะห์ถึงผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสีย่งที่มีความสัมพันธ์กันทั้งในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน 
 

2.3 นิยามและค าจ ากัดความของการบริหารความเสี่ยง 
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8.เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) หมายถึง ฝ่าย/
ส านักงาน/ศูนย์/กอง/บุคคลหรือ กลุ่มบุคคล ที่มีความ
รับผิดชอบโดยตรงต่อการบริหารความเสี่ยงโดยเจ้าของ
ความเสี่ยงจะระบุปัจจัยเสี่ยงและจัดท าแผนจัดการความ
เสี่ยงซึ่งอาจต้องประสานกับหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับปัจจัยเสี่ยงนั้นๆเพ่ือลด หรือควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ 
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ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและมีผลกระทบต่อการด าเนินงานให้ประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร นั้น จ าแนกเป็น 4 ด้าน  ดังนี้ 

 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) 

 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจด้านกลยุทธ์ เช่น นโยบายไม่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดไม่มีการวาง career path ไว้รองรับการพัฒนาบุคลากรและงานวิจัยน าไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ความ
เสี่ยงเนื่องจากเศรษฐกิจ การเมือง การรักษาชื่อเสียงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาด และสภาวะการ
แข่งขัน เป็นต้น 

 ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk : O)  

 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับระบบขององค์กร ขั้นตอนการปฏิบัติงาน /กระบวนการ บุคลากร และ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ส่งผลประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินธุรกิจเช่น 
ข้อเสนอโครงการไม่สมบูรณ์และไม่ชัดเจนงานวิจัยไม่เป็นไปตามข้อเสนอโครงการล่าช้าน าไปใช้
ประโยชน์ไม่ได้และบุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานความเสี่ยงจากการไม่สามารถด าเนินการ
ผลิตได้อย่างต่อเนื่อง หรือความเสี่ยงต่อการเกิดการสูญเสียในกระบวนการผลิตและจ าหน่ายเป็นต้น   

 ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)  

 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติด้านการเงิน การลงทุนและระบบการบริหาร
การเงิน เช่น การจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสมตั้งงบประมาณผิดพลาดและใช้งบประมาณเกินความ
เสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยง
จากการขาดสภาพคล่อง เป็นต้น 

 ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk : C) 

 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อก าหนดของ
ทางการเช่น พนักงานละเลยการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับที่ก าหนดไว้ความเสี่ยงจาก
นโยบายของรัฐบาล ความเสี่ยงจากมติ ครม. เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

2.4 ประเภทความเสี่ยงขององค์การ 
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เมื่อมีการด าเนินงานตามแนวทางของการบริหารความเสี่ยงแล้ว ประโยชน์ที่องค์กรคาดหวังว่าจะได้รับ
จากการบริหารความเสี่ยง  มีดังนี้ : 

1. ช่วยให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้โดยการบริหารความเสี่ยงช่วยให้การก าหนด
วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ต่างๆ ขององค์กรมีความสมบูรณ์และมีความเป็นไปได้มากขึ้น และสอดคล้อง
กับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

2. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของการ
บริหารความเสี่ยง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความระมัดระวังในการท างานและลดโอกาสของการล้มเหลว
หรือโอกาสที่จะท าให้เกิดการสูญเสียจากการด าเนินงาน 

3. สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหาร/ปฏิบัติงานในองค์กร โดยข้อมูลหรือสารสนเทศที่ได้รับ
จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลส าหรับผู้ตัดสินใจด้านต่างๆซึ่งจะส่งผลให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

4. ส่งเสริมให้เกิดการเตรียมความพร้อมและแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบ
กับผลการด าเนินงานของ อ.ส.ค. 

5. ช่วยให้การจัดสรรและจัดล าดับความส าคัญของทรัพยากร เป็นไปอย่าง เหมาะสมและ 
มีประสิทธิภาพ 

  

2.5 ประโยชน์ที่ได้รับจากการบริหารความเสี่ยง 
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ส่วนที่  

แนวทางการบริหารความเสี่ยงของ อ.ส.ค. 
 

       

 

อ.ส.ค. ตระหนักถึงความส าคัญในการเตรียมการหรือป้องกันต่อความเสี่ยงที่ท าให้งานไม่ประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรจึงมุ่งมั่นด าเนินการบริหารความเสี่ยงโดยจะครอบคลุม
ความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์ การด าเนินงาน การเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ/กฎหมายและให้ทุกคน
ในองค์กรมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงอันจะก่อให้เกิดการก ากับดูแลองค์กรที่ดี ซึ่งจะช่วยให้องค์กร
บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้จึงก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ถือปฏิบัติ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

1. ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการโดยมีการจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
2. ให้มีการก าหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร 
3. ให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงที่มีการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ 
4. ให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือการจัดการที่ดี 
5. ให้มีการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานปกติ 
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หลักการและความจ าเป็นของการบริหารความเสี่ยง 

1.อ.ส.ค. ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ซึ่งก าหนดโดยคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ .ศ. 2542 ซึ่งใช้การบริหาร
ความเสี่ยงเป็นหลักปฏิบัติมาตรฐานการควบคุมภายใน 

2.เพ่ือให้การด าเนินการการบริหารความเสี่ยงของ อ.ส.ค. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สามารถลดความเสี่ยงและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กร คณะกรรมการ อ.ส.ค. จึงได้มีค าสั่งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 
8 เมษายน 2558 ให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง อ.ส.ค. โดยมีหน้าที่ ด าเนินการตามนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการ อ.ส.ค. ก าหนดการประเมินผลความเสี่ยง แนวทางป้องกันและตรวจสอบ
ความเสี่ยงอย่างมีระบบ เพ่ือลดโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมุ่งเน้นให้เกิด
วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นในองค์กร อนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยงก่อนน าเสนอคณะกรรมการ 
อ.ส.ค. ให้ความเห็นชอบ ติดตามผลการด าเนินการบริหารความเสี่ยง แล้วรายงานต่อคณะกรรมการ อ.ส.ค. ทุก
ไตรมาส พร้อมทั้งน าเสนอแต่งตั้งคณะท างานได้ตามความเหมาะสม 

3.อ.ส.ค. ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินของระบบ Performance Agreemen: PA ตามกรอบวัด
เรื่องการก ากับดูแลที่ดี "เกณฑ์วัดผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ: การบริหารจัดการองค์กร " ซึ่งได้ก าหนดให้การ
บริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์วัดผลดังกล่าวโดยได้จัดระดับของการบริหารความเสี่ยงของ
รัฐวิสาหกิจเปรียบเทียบกับกรอบที่ได้ก าหนดไว้ 5 ระดับได้แก่ 

ส่วนที่ 1 : ระดับ 
การบริหารความเสี่ยงที่ดีตามองค์ประกอบหลักของ COSO ERM และเกณฑ์การพิจารณาอ่ืนที่มี

ความส าคัญและจ าเป็นส าหรับการจัดวางระบบบริหารความเสี่ยงขั้นพ้ืนฐาน 
ระดับ 1 มีการบริหารความเสี่ยงน้อยมาก : 
           - บริหารเชิงรับเป็นส่วนใหญ่ 
  - ไม่มีคณะท างานเพ่ือจัดการความเสี่ยงในรูปแบบบูรณาการ 
  - มีองค์ประกอบในการบริหารความเสี่ยงไม่ครบถ้วน 
  - ไม่มีคู่มือการบริหารความเสี่ยง 
ระดับ 2 การบริหารความเสี่ยงเบื้องต้นที่มีระบบ : 
  - มีการบริหารเป็นกลยุทธ์ระยะสั้น 
  - มีคณะท างาน/กอง/งาน/ฝ่ายเพื่อจัดการความเสี่ยงในรูปแบบบูรณาการ 
  - มีองค์ประกอบในการบริหารความเสี่ยงที่ดีครบถ้วน โดยมีการวิเคราะห์ 
             ระดับความรุนแรง )I/L) ที่ชัดเจนเป็นระบบ 

 -.มีคู่มือการบริหารความเสี่ยงตามเกณฑ์และเผยแพร่ให้พนักงานทุกระดับ 
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ระดับ 3 การบริหารความเสี่ยงในเชิงบูรณาการ: 
 - มีการด าเนินงานครบถ้วนในระดับที่ 2 
 - มีการบริหารความเสี่ยงที่เป็นกลยุทธ์หรือการด าเนินงานที่ต่อเนื่องทั้งองค์กร 

- มีคณะท างาน/กอง/งาน/ฝ่ายเพื่อจัดการความเสี่ยง มีแผนงานที่ชัดเจนรวมถึงสามารถบรรลุ  
เป้าหมายในแผนงานได้ครบถ้วน 

- มีการก าหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกรายปัจจัยเสี่ยง ก าหนดเป้าหมายในเชิงระดับ
ความรุนแรงที่คาดหวัง และสามารถรายงานระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยเสี่ยงรายไตร
มาส 

 - มีการก าหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance ทุกปัจจัยเสี่ยง 
 - มีการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ 
 
ส่วนที่ 2 : คะแนนถ่วงน้ าหนัก 
 เกณฑ์เพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุนระบบการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 1. การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการที่ดี  

2.  มีกลยุทธ์การบริหารความเสี่ ย งที่ เ ชื่ อมโยงกับการก าหนดนโยบาย/กลยุทธ์ / 
การวางแผน/การลงทุน  

 3. มีการทบทวนและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงสม่ าเสมอ 
 4. จัดให้มีบรรยากาศและวัฒนธรรมที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง 
 5. มีการสนับสนุนการบริหารฯ เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

6. การบริหารความเสี่ยงเป็นกิจกรรมประจ าวันของทุกหน่วยงานและสัมพันธ์กับค่าตอบแทน 
 7. การบริหารความเสี่ยงเป็นการสนับสนุนการบริหารเพื่อสร้างสรรค์มูลค่าให้กับองค์กร  
 8. ผลการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริง 
 9. Portfolio View of Risk 

10. Integrate Governance, Risk and Compliance 

วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง 
 

1. เพ่ือให้ อ.ส.ค. มีระบบการบริหารจัดการที่ดี ตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
วิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 การปฏิบัติงานมีระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
อย่างเป็นระบบ สามารถระบุความเสี่ยงได้อย่างครบถ้วน ครอบคลุมความเสี่ยงที่ส าคัญทุกด้าน มีการ
เตรียมการป้องกันหรือรับมือความเป็นไปได้ที่จะเกิดความสูญเสีย ความเสียหายจากปัญหาและ
อุปสรรคต่างๆ รวมทั้งสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และสามารถเชื่อมโยงบูรณาการกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนการด าเนินงาน ประมาณการรายได้และงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  

 
2. เพ่ือเพ่ิมขีดสมรรถนะขององค์กรให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน และเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่างๆที่เกิดขึ้นกับองค์กร และหาวิธีจั ดการที่
เหมาะสมในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้  
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3. เพ่ือให้ อ.ส.ค. พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงให้เป็นกระบวนการส าคัญประการหนึ่งที่จะสนับสนุน
ให้ผลการด าเนินงานของ อ.ส.ค. เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

4. เพ่ือสร้างกรอบและแนวทางในการด าเนินงานให้แก่บุคลากรในองค์กรเพ่ือให้สามารถบริหารจัดการ
ความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

5. เพ่ือให้ อ.ส.ค. มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินการบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความ
เสี่ยงใหม่ๆท่ีอาจเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา 

6. เพ่ือให้ อ.ส.ค. มีระบบปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเพ่ิมมูลค่าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับองค์กร 

7. เพ่ือให้ อ.ส.ค. มีระบบบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการ
ส าคัญประการหนึ่งที่จะสนับสนุนการมุ่งสู่ระบบประเมิน
คุณภาพรัฐวิสาหกิจ )State Enterprise Performance 
Appraisal – SEPA)  

 

 

 

   

 

อ.ส.ค. ก าหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกคนในองค์กร โดย
ก าหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของ อ.ส.ค. ประกอบด้วยคณะกรรมการ อ.ส.ค. คณะกรรมการ
ตรวจสอบ อ.ส.ค. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง อ.ส.ค. และแผนกบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน ฝ่ายนโยบายและแผนงาน ภายในกลุ่มภารกิจบริหารความเสี่ยง 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มภารกิจ
อุตสาหกรรมนม กลุ่มภารกิจกิจการโคนม และ กลุ่มภารกิจอ านวยการและบริหาร ซึ่งแต่ละกลุ่ม
ภารกิจจะก าหนดให้มีคณะท างานบริหารความเสี่ยงประจ าฝ่าย/ส านักงาน ผู้ประสานงานความ
เสี่ยงประจ าฝ่าย/ส านักงานโดยโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงแสดงในภาพต่อไปนี้ 

3.2  โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง 
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ผู้อ านวยการ อ.ส.ค.

   คณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค.

ฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน

ด้านอ านวยการและบริหาร

ฝ่าย/ส านักงาน
คณะท างานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจ าฝ่าย/ส านัก

ผู้ประสานงานความเสี่ยงและควบคุมภายในประจ าฝ่าย/ส านัก

ฝ่ายนโยบายและแผนงาน
แผนกบริหารความเส่ียงและ

ควบคุมภายใน

คณะกรรมการ อ.ส.ค.

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง อ.ส.ค.

ด้านกิจการโคนม ด้านอุตสาหกรรมนม

ฝ่าย/ส านักงาน
 คณะท างานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจ าฝ่าย/ส านัก

ผู้ประสานงานความเสี่ยงและควบคุมภายในประจ าฝ่าย/ส านัก

ฝ่าย/ส านักงาน
 คณะท างานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจ าฝ่าย/ส านัก

ผู้ประสานงานความเสี่ยงและควบคุมภายในประจ าฝ่าย/ส านัก

รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ

                       โครงสร้างการบริหารงาน
                       การรายงานควบคุมภายใน
                       การรายงานความเสี่ยง

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อ.ส.ค.
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รูปภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการก ากับดูแลกจิการที่ดีการบริหารความเสี่ยง 
การควบคุมภายในการตรวจสอบภายใน 

 

 

 

วัตถุประสงค์หลักของการบริหารองค์กรที่ดีคือการติดตามก ากับควบคุมและดูแลให้มีการจัดกระบวนการเพ่ือใช้
ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพตรงเป้าหมายคุ้มค่าและประหยัดเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ดังนั้นสิ่งที่เป็นรากฐานที่จะช่วยให้มีการก ากับดูแลองค์กรที่ดีนั้นประกอบด้วย 
1) การควบคุมภายใน 
2) การบริหารความเสี่ยง 
3) การตรวจสอบภายใน 
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 คณะกรรมการ อ.ส.ค. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 คณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง 

มีบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบหลักในการก ากับดูแลและติดตาม 
การบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นอิสระ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 
1.สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน 
กระบวนการก ากับดูแลที่ดี และกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
2.สอบทานการด าเนินงานของ อ.ส.ค. ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
  วิธีปฎิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือค าสั่งที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน 
  ของ อ.ส.ค. 
 
ที่มา: ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบ 

       ภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2555  

        มีบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการก าหนดนโยบายด้านบริหารความเสี่ยง 
ก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินการ ตามนโยบายบริหารความเสี่ยงที่ก าหนดไว้ โดยมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1.ก าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 
2.มีความเข้าใจในความเสี่ยงที่ส าคัญของกิจการและด าเนินการ 
เพ่ือให้มั่นใจว่าผู้บริหารสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ ในระดับ 
ที่ยอมรับได ้
3.สนับสนุนการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 

เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างต่อเนื่องในองค์กร 
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 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง อ.ส.ค. 

มีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. ด าเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการ อ.ส.ค. ก าหนดการประเมินผลความ
เสี่ยง แนวทางการป้องกันและตรวจสอบความเสี่ยงอย่างมีระบบ เพ่ือลดโอกาสที่องค์กรจะเกิดความ
เสียหายให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ โดยมุ่งเน้นให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นในองค์กร 

2. อนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยงก่อนน าเสนอคณะกรรมการ อ.ส.ค. ให้ความเห็นชอบ 
3. ติ ดตามผลการด า เนิ น ง านบริ หา รคว าม เสี่ ย ง  แล้ ว ร าย งานต่ อคณะกรรมการ  อ .ส .ค . 

ทุกไตรมาส 
4. น าเสนอแต่งตั้งคณะท างานได้ตามความเหมาะสม 
5. ด าเนินการอ่ืนตามที่คณะกรรมการ อ.ส.ค. มอบหมาย 

 

ที่มา : ค าสั่งคณะกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ที่ 9/2558 
เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง อ.ส.ค. ลงวันท่ี 15 มิถุนายน 2559 

 

 ผู้อ านวยการ อ.ส.ค. 

มีบทบาทหน้าที่ความรบัผิดชอบหลักในการกลั่นกรองรายละเอียดของข้อเสนอต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ความเสีย่ง ก ากับ ดูแลติดตามประเมินผลและให้ค าปรึกษา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

1. พิจารณากลั่นกรองรายละเอียด และให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอเกี่ยวกับนโยบายการบริหาร  
ความเสี่ยงโดยรวม กรอบการบริหารความเสี่ยง แผนการด าเนินงาน ประมาณการรายได้  
และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตลอดจนแผนบริหารความเสี่ยงและแผนปรับปรุงระบบ 
ควบคุมภายในก่อนน าเสนอคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง อ.ส.ค. 

2. ก ากับดูแล ติดตามประเมินผลและให้ค าปรึกษาการด าเนินการด้านบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยงานภายใน 
อ.ส.ค. ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง ระบบควบคุมภายใน เพ่ือให้การบริหาร
จัดการองค์กรมีประสิทธิภาพ 

3. พิจารณากลั่นกรองระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์การ โดยให้สอดคล้องกับระบบบริหารความ
เสี่ยงและระบบควบคุมภายในและเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์ และกล
ยุทธ์ของ อ.ส.ค. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

คู่มอืการบรหิารความเสีย่ง 18 
 

 ฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน 
 

มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
 

1. ตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายในกระบวนการก ากับ  
ดูแลที่ดี และกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

2. ตรวจสอบรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โอกาสเกิดการทุจริตและประสิทธิภาพของ
องค์กรในการบริหารความเสี่ยงจากการทุจริตภายในองค์กร 

3. จัดท ารายงานผลการตรวจสอบภายในที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ กระบวนการความ
เ สี่ ย ง แล ะร ายก า ร ที่ อ า จมี ค ว า มขั ด แย้ ง ท า งผล ปร ะ โ ย ชน์  โ อ ก าส เ กิ ด ก า รทุ จ ริ ต แล ะ 
ประสิทธิภาพขององค์กรในการบริหารความเสี่ ยงจากการทุจริ ตภายในองค์กรรวมทั้ งมีข้อ 
เสนอแนะ วิธีและมาตรการในการปรับปรุงแก้ไข 

 
ที่มา: ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2555  

 แผนกบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  
 

มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
  

1. งานเลขานุการด้านการบริหารความเสี่ยงของคณะท างาน คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ  

           อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
            2. งานตามที่ ได้รับมอบหมายจากคณะท างาน คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ อ่ืน ๆ  

ที่เก่ียวข้องด้านการบริหารความเสี่ยง 
        3. งานน านโยบายการบริหารความเสี่ยง อ.ส.ค. ในการจัดท าแผน/ติดตาม/ประมวลผล 
            4. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 ที่มา : ข้อบังคับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานและการก าหนดอ านาจหน้าที่ของส่วน

งาน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2556 
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 คณะท างานบริหารความเสี่ยงประจ าฝ่าย/ส านักงาน 
 

มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในการจัดท ารายละเอียดของข้อเสนอต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ความเสี่ยง ก ากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และให้ค าปรึกษา ภายในฝ่าย/ส านักงาน โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
1.  ประชาสัมพันธ์ให้ทุกแผนกภายในฝ่าย/ส านักงาน ได้รับทราบนโยบายหรือมาตรการที่ ได้ก าหนดขึ้น 

เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติในหน่วยงาน 
2.  จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง เสนอต่อผู้อ านวยการ อ.ส.ค. 
3. ศึกษา วิเคราะห์  เ พ่ือทบทวนถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและระบบ 

การบริหารความเสี่ยง เอ้ืออ านวยและให้ข้อเสนอแนะต่อผู้อ านวยการ อ.ส.ค. เกี่ยวกับการ  
พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง  เพื่อให้การบริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพ 

4.  ศึกษา ทบทวน และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีผลกระทบ
ต่ อห น่ ว ย ง า น แ ล ะอ ง ค์ ก ร  ทั้ ง ค ว า ม เ สี่ ย ง จ า ก ภ า ย น อก แ ล ะภ า ย ใ น  เ พ่ื อ จั ด ท า แ ผ น 
บริหารความเสี่ ยงของฝ่าย/ส านักงาน ส าหรับปีงบประมาณ เ พ่ือเ พ่ิมประสิทธิภาพระบบ  
การบริหารความเสี่ ย ง  โดยบู รณาการความเสี่ ย งของหน่ วยงาน และองค์กร  เชื่ อมโยง  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายของหน่วยงานและ อ.ส.ค. 

5. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงของฝ่าย/ส านักงาน เสนอต่อ 
ผู้อ านวยการ อ.ส.ค. โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญในการติดตามประเมินผล ดังนี้ 

5.1 ประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของการจัดการความเสี่ยง 
5.2 ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ ได้ด าเนินการไปแล้วหรืออยู่ระหว่างด าเนินการ  

ว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ 
5.3 ตรวจสอบความคืบหน้าของมาตรการการควบคุมว่าสามารถลดโอกาสหรือผลกระทบ  

 ของเหตุการณ์ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ 
6. จัดท าข้อก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลงทุนประเภทต่างๆ ให้สอดคล้องกับหลักธรรมา 

ภิบาลระบบบริหารความเสี่ยงในฝ่าย/ส านักงาน เสนอต่อผู้อ านวยการ อ.ส.ค. เพ่ือขออนุมัติเป็นเกณฑ์
ในการปฏิบัติงาน ในสถานการณ์ความเสี่ยงแต่ละประเภท 

 
ที่มา : ตามค าสั่งทุกฝ่าย/ส านักงาน เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจ าฝ่าย/ส านักงาน 
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 ผู้ประสานงานความเสี่ยงประจ าฝ่าย/ส านักงาน 
 

มีบทบาทหน้ าที่ ค ว ามรั บผิ ดชอบหลั ก ในการประ เมิ นความ เสี่ ย ง  จั ดท า แผนการบริ หา ร 
ความเสี่ยงและปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน ติดตามผลการปฏิบัติงานและจัดท ารายงานผลการ
ปฏิบัติงานระดับฝ่าย/ส านักงาน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 

1.  จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงในระดับฝ่าย/ส านักงานที่ตนรับผิดชอบ เพ่ือให้มีการน าระบบ  
การบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการท างาน อันจะช่วยให้ภาระงานที่ปฏิบัติงานอยู่
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ และป้องกันโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและปัญหาที่จะเป็นอุปสรรคต่อ
การด าเนินงาน ลดความผันผวนของรายได้และค่าใช้จ่ายลดความเสียหายในการด าเนินงาน และใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.  เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและน าไปปฏิบัติในฝ่าย/
ส านักงานที่ตนรับผิดชอบ รวมทั้งสื่อสารและถ่ายทอดให้ผู้ปฏิบัติงานในฝ่าย/ส านักงาน รับทราบและ
ถือปฏิบัติโดยถูกต้อง 

3.  จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงในระดับฝ่าย/ส านัก งาน 
ที่ตนรับผิดชอบเสนอต่อคณะท างานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อ.ส.ค. 

4.  ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของฝ่าย/ส านักงานที่ตนรับผิดชอบพร้อมทั้งจัดท า
ร า ย ง านผลกา รปฏิ บั ติ ง า นต ามแผนกา รบริ ห า รคว าม เ สี่ ย ง ขอ งฝ่ า ย / ส า นั ก ง านที่ ต น 
รับผิดชอบเสนอต่อคณะท างานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อ.ส.ค. 

      5.  รวบรวมจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับผลการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงภายในของฝ่าย/ส านักงาน 
พร้อมที่จะให้หน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรเข้าตรวจสอบ 

 
 

   ที่มา : ตามค าสั่งทุกฝ่าย/ส านักงาน เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมายผู้ประสานงานความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าฝ่าย/
ส านักงาน 
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การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรมีส่วนในการ
สนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร 
โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งด าเนินการ
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือจัดการกับความเสี่ยงที่
มีค่าความเสี่ยงสูง ซึ่งมีการติดตามการด าเนินงานโดย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง 

 
ทั้งระดับฝ่ายและระดับองค์กร 

 

 

 

                                                     
                           

              
            

                      (Risk Appetite)

                              

                                

                                           

                                               
  

  
  
  
  
  

  
  
   

                   

          

                             

            

                         

                              

                       

                                          

3.4  ความเชื่อมโยงระหว่างการบริหารความเสี่ยงกับยุทธศาสตรข์องแผนวิสาหกิจ 

การบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน

เ ป็นห น้าที่ ค ว ามรับผิดชอบของ ฝ่ าย /

ส านักงานต่างๆ เพื่อด าเนินการระบุและ

ประเมินความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ

วตัถุประสงค์ของสายงานและหน่วยงานใน

สังกัด พร้อมทัง้ก าหนดแนวทางในการ

บรหิารหรอืจดัการความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัที่

ยอมรบัได้

วิสยัทศัน์ และ พนัธกิจ 
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การเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับยุทธศาสตร์ของ 

แผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

       ยุทธศาสตร์ 

เป้าหมาย/แผนงาน/โครงการ 

ปัจจัยเสี่ยง 4 ด้าน 
ด้านกลยุทธ์ (Strategic : S) 
ด้านบริหารจัดการ (Operational : O) 
ด้านการเงิน (Financial : F) 
ด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk : C) 
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ส่วนที่  

กระบวนการ/ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงของ อ.ส.ค. 
 

แนวทางการด าเนินการบริหารความเสี่ยงของ อ.ส.ค. แบ่งเป็น 2 ระยะดังนี้ 
ระยะที่ 1 การเริ่มต้นและพัฒนา 
- การประเมินความเสี่ยงจากการด าเนินงานเบื้องต้น 
- การจัดล าดับความส าคัญปัจจัยเสี่ยงจากการด าเนินงาน 
- ก าหนดกิจกรรมควบคุม 
- จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก 
- จัดท ากรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั่วองค์กรกรอบการด าเนินงานโครงสร้างการบริหารจัดการการแบ่ง

ประเภทความเสี่ยงโดยพิจารณาจากการด าเนินงานที่มีผลกระทบสูง 
- จัดท าคู่มือการบริหารความเสี่ยง 
 

ระยะที่ 2 การท าให้เป็นผลส าเร็จ 
- การผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 
- การสื่อสารการอ านวยความสะดวกในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงแก่ทุกหน่วยงาน 
- การพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงส าหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท 
- พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในการด าเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน 
  อ.ส.ค. ได้ก าหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยง ส าหรับการวิเคราะห์ รวบรวม บ่งชี้ประเมิน 
และจัดล าดับความเสี่ยง ที่คาดว่ามีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคตและจะเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์กร รวมถึงการก าหนดมาตรการควบคุม การติดตาม และการรายงานความเสี่ยง เพ่ือป้องกัน ควบคุม หรือ
ลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ภายใต้ความเหมาะสมของงบประมาณ และสภาพแวดล้อมจากปัจจัย
ภายในและภายนอกส าหรับแต่ละช่วงเวลา  

  ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้จะส าเร็จได้ต้องมีการสื่อสารให้คนในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องการบริหารความเสี่ยงในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนมีการจัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือในการวิเคราะห์ประเมิน
ความเสี่ยงโดยก าหนดขั้นตอนและกระบวนการบริหารความเสี่ยงจ านวน 7 ขั้นตอน ประกอบด้วย 
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 Specific  มีความเฉพาะเจาะจง  
 Measurable สามารถวัดได้ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 Attainable สามารถปฏิบัติให้บรรลุผลได้ 
 Relevant  มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร 
 Timely  มีกรอบระยะเวลาที่แน่นอน 

 

 

 

 

4.1.1 การก าหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนขององค์กรนั้น เป็นขั้นตอนแรกส าหรับกระบวนการบริหารความ
เสี่ยง ในการก าหนดวัตถุประสงค์ควรจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีความสอดคล้องกับ
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงที่หน่วยงานยอมรับได้ รวมทั้งควรมีการสื่อสารให้แก่ทุก
หน่วยงานรับทราบ เพ่ือให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน แนวทางในการก าหนดวัตถุประสงค์สามารถใช้
การก าหนดวัตถุประสงค์แบบ “SMART” ประกอบด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

ดังนั้น อ.ส.ค. สามารถใช้การก าหนดวัตถุประสงค์แบบ “SMART”เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนด
วัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งจะท าให้การบริหารงานและการด าเนินงานของ อ.ส.ค. มีความสอดคล้องกัน
ทั้งองค์กร ตามแผนวิสาหกิจแผนปฏิบัติงานประจ าปี โดยในการก าหนดวัตถุประสงค์ จะท าการแบ่ง
วัตถุประสงค์ไว้ 2 ระดับ คือ 
 
 

การก าหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กร เป็นการน าวัตถุประสงค์และ 
เป้าหมายจากแผนวิสาหกิจขององค์กร โดยท าการระบุสถานะปัจจุบันของ
การด าเนินงานตามเป้าหมาย เพ่ือให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในอันที่จะ
ท าให้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

 
 

การก าหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม เป็นการก าหนดวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายตามพันธกิจของแต่ละกลุ่มภารกิจ เพ่ือน าไปสู่การวิเคราะห์
ความเสี่ยงที่จะท าให้พันธกิจของกลุ่มภารกิจ ไม่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์
ที่วางไว้  

 

 

1. ระดับองค์กร 

2. ระดับกิจกรรม 

4.1 การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) 
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4.1.2 จะต้องมีการเชื่อมโยงกับเป้าหมายและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร หรือตัวชี้วัด 
ของหน่วยงานและสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ )Risk Appetite) และระดับความ 
เบี่ยงเบนจากระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ )Risk Tolerance) 
 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ )Risk Appetite) หมายถึง ประเภท ปัจจัยความเสี่ยง และระดับของ

ความเสี่ยงที่องค์กรจะยอมรับได้ เพ่ือช่วยให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ และภารกิขององค์กร 
 ความเบี่ยงเบน )Risk Tolerance) หมายถึง ระดับความเบี่ยงเบนจากประเภทปัจจัย 

ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
 

4.1.3 สอดคล้องกับภารกิจขององค์กรต้องมี 4 ประการ 
 ด้านกลยุทธ์ )STRATEGIC) : เป้าหมายและแผนงานขององค์กร 
 ด้านการปฏิบัติงาน )OPERATIONS) : ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า 
 ด้านการรายงาน )REPORTING) : รายงานทางการเงินมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือและเป็นปัจจุบัน 
 ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ )COMPLIANCE) : การปฏิบัติงานมีความ

ถูกต้อง 
 

 

  
 

การระบุความเสี่ยงเป็นขั้นตอนของการบริหารความเสี่ยงในการระบุเหตุการณ์ หรือปัจจัยที่หน่วยงานเผชิญ
อยู่หรือแฝงอยู่ในกิจกรรม หรือกระบวนการปฏิบัติงาน โดยเป็นเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นจากทั้งปัจจัย
ภายในและปัจจัยภายนอก และเหตุการณ์นั้นสามารถส่งผลกระทบท าให้งานไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ /
เป้าหมายที่วางไว้  

 
ดังนั้นในการระบุความเสี่ยงผู้ประเมินควรท าความเข้าใจ และทราบถึงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ชัดเจนของ
งานแต่ละงาน และเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงาน ที่จะท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ของงานที่วางไว้ รวมถึงการท าความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมที่ปฏิบัติอย่างรอบคอบชัดเจน 

 
ในการระบุความเสี่ยง ให้พิจารณาจากแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย จากแผนวิสาหกิจและ
แผนปฏิบัติการประจ าปี ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาองค์กร ซึ่งในการด าเนินงานอาจเกิดเหตุการณ์ที่ท าให้ไม่
สามารถบรรลุเป้าหมายหรือ วัตถุประสงค์ขององค์กรแล้วส่งผลต่อการด าเนินงานโดยรวมขององค์กร 
 
 

 

 

4.2  การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 
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ตารางท่ี 1 ตัวอย่างการระบุปัจจัยเสี่ยง 

ความเสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ 

ภายนอก ภายใน ทางตรง ทางอ้อม 

ความเสี่ยงแต่ละ 
ลักษณะท่ีมีโอกาส 
เกิดขึ้น เช่น  

- ความล่าช้าของโครงการ 
- การเกิดอัคคีภัย 
- ระบบล่มข้อมูล

สารสนเทศสูญหาย 
- ความเสียหายจากการ

ทุจริตของพนักงาน  

เกิดจากธรรมชาติ 
หรือบุคคลอื่นหรือ 
นโยบายจาก 
หน่วยงานอื่นท่ีไม่ 
สามารถควบคุม 
ได้แต่สามารถ 
ติดตาม 
ความเคลื่อนไหว 
เพื่อหาวิธี 
 ป้องกันได้ เช่น 
- ฝนตกหนัก 
- การเปลี่ยนแปลง

นโยบายของรัฐบาล 
- การเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมของลูกค้า 
- การก่อวินาศกรรม/

ลอบวางระเบิด 

เกิดจากนโยบาย 
การท างาน หรือ 
บุคลากรภายใน 
องค์กร สามารถ 
ควบคุมแก้ไขได้ เช่น 
- เจ้าหน้าท่ีไม่มี

ประสบการณ์ และ
ขาดแรงจูงใจในการ
ท างาน 

- กฎระเบียบ เคร่ง 
ครัดมากเกินไปท าให้
งานล่าช้า 

- ระบบ IT ไม่ทันสมัย 
ล่าช้า ใช้งานยาก 

- ความขัดแย้งภายใน
หน่วยงาน 

เกิดขึ้นทันที 
 เช่น 
- มีการปรับลด

เงินเดือนเน่ืองจาก
ท างานผิดพลาด
และล่าช้า 

- ข้อมูลในการท างาน
ได้รับความเสียหาย 

- สูญเสียทรัพย์สิน /
รายได้ เนื่องจาก
การทุจริต 

เกิดขึ้นภายหลัง 
 เช่น 
- การฟ้องร้อง 
- องค์กรเสื่อมเสียชื่อเสียง 
- ครอบครัวของผู้เสียชีวิต

จากการก่อวินาศกรรม
เกิดความล าบาก 

 

การระบุความเสี่ยงให้ระบุโดยพิจารณาตามเหตุแห่งความเสี่ยง (Sources of Risk) ที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อวัตถุประสงค์/เป้าหมายของโครงการหรือกิจกรรม หรือสร้างความเสียหายทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมอย่างมีนัยส าคัญ ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงควรเน้นที่จะระบุปัจจัยเสี่ยงและเหตุการณ์
ความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมส าคัญ ทั้งนี้ไม่ค านึงถึงมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน โดยครอบคลุมทั้งความเสี่ยงที่อยู่และไม่อยู่ภายใต้การควบคุมหรือความรับผิดชอบของ
หน่วยงาน และพิจารณาดูว่าเหตุการณ์นั้นเกิดข้ึนได้อย่างไร ซึ่งจากการพิจารณาความเสี่ยงสามารถ
แบ่งได้ ดังนี้ 

 
 

 

 

 

 

 ความเสี่ยงจากลักษณะธุรกิจ (Inherent Risk) เป็นความเสี่ยงที่มีอยู่โดยธรรมชาติใน
ธุรกิจหรืองานแต่ละอย่าง เมื่อใดก็ตามที่ตัดสินใจที่จะท าธุรกิจหรืองานนั้นๆ ก็ย่อมมี
ความเสี่ยงเกิดขึ้น 

 ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) เป็นความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังจากที่ได้ด าเนินการ
จัดให้มีจุดควบคุมความเสี่ยงนั้นแล้ว 

 



 

 

คู่มอืการบรหิารความเสีย่ง 27 
 

แนวทางท่ีสามารถใช้ในการระบุความเสี่ยง 

1. การใช้ประสบการณ์ของผู้ประเมินในการระบุเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้น (Experience) หรือพิจารณาแล้ว
ว่ามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ หรือใช้การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา/ข้อผิดพลาดในกระบวนการท างานที่
เคยเกิดขึ้นในอดีต และได้มีการบันทึกไว้ หรือเป็นข้อมูลที่บันทึกอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์สามารถ
น ามาใช้เป็นแนวทางและเป็นข้อมูลเบื้องต้นได้ 

2. การใช้คู่มือปฏิบัติงาน (Work procedure Manual) เพ่ือล าดับขั้นตอนของกระบวนการท างาน และ
พิจารณาว่าในแต่ละข้ันตอนอาจจะเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งอาจจะท าให้กิจกรรมนั้นๆ  หยุดชะงัก หรือ
ผิดพลาดจนก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นได้หรือไม่ 

3. การระดมความคิด (Brainstorming Group) จากพนักงานที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าวทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน   เพ่ือ
ร่วมกันพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดบ้างที่เกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบเสียหาย
ต่องานที่ดูแล 

4. การใช้แบบสอบถามความคิดเห็น (Questionnaires) ไปยังผู้รับผิดชอบกิจกรรมต่างๆว่ามีปัญหา
ข้อผิดพลาด หรือความเสี่ยงในลักษณะใด ก่อให้เกิดความเสียหายมากน้อยแค่ไหน อย่างไรก็ดี ควร
ระลึกว่าการสอบถามควรกระท ากับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ซึ่งเป็นผู้ทราบข้อมูลต่าง ๆ อย่าง
แท้จริง นอกจากนี้ค าตอบที่ได้รับอาจจะไม่ใช่ข้อเท็จจริงทั้งหมด เพราะการตอบค าถามอาจจะรวม
ข้อคิดเห็น ความรู้สึก และทัศนคติส่วนตัว ดังนั้นผู้ประเมินควรใช้วิธีอ่ืนควบคู่กันไปด้วย 

5. การใช้แบบตรวจสอบรายการ (Checklists) โดยผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานสามารถตรวจสอบ
วิธีการท างาน ขั้นตอนการท างาน และมาตรฐานการท างานตาม Checklist ที่จัดท าได้ด้วยตนเอง และ
ควรก าหนดระยะเวลาในการประเมินผลภายในหน่วยงานด้วย Checklist ที่ชัดเจน เช่น ทุก 3 เดือน 6 
เดือน หรือ 12 เดือน 
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   ภาพแสดงแนวทางในการระบุความเสี่ยง (Risk Identifications) 

 

ในการเลือกใช้แหล่งข้อมูลหรือวิธีการใดในการระบุความเสี่ยงนั้น อาจแตกต่างกันในแต่ละหน่วยงานและ
แต่ละมูลเหตุความเสี่ยง โดยขึ้นกับลักษณะงานและวิธีปฏิบัติงานของหน่วยงานความเสี่ยงและเหตุแห่ง
ความเสี่ยงควรครอบคลุมในเรื่องต่อไปนี้ 

1. ความเสียหายหรือเหตุการณ์ ที่อาจมีผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กร 
2. ความไม่แน่นอนที่อาจมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ขององค์กร 
3. เหตุการณ์ที่อาจท าให้องค์กรสูญเสียโอกาสในการสร้างรายได้หรือสร้างโอกาสทางธุรกิจหรือการ

ได้รับการยอมรับการหน่วยงานภายนอก 
 

 นอกจากนี้ในการระบุความเสี่ยงควรพิจารณาให้ครอบคลุมถึง 
1. ความ เสี่ ย งที่ อ า จ เกิ ดขึ้ นทุ กด้ าน  เ ช่ น  ความ เสี่ ย งด้ านกลยุ ทธ์  ก า ร เ งิ น  บุ คล ากร 

การด าเนินงาน ชื่อเสียง กฎหมาย ภาษีอากร ระบบงาน และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
2. ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากสาเหตุทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร 

 
เพ่ือเป็นตัวอย่างในการระบุความเสี่ยงในคู่มือฉบับนี้ ได้เลือกใช้ขั้นตอนวิเคราะห์และออกแบบระบบ
ฐานข้อมูล เพ่ือท าการระบุความเสี่ยง โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ขั้นปฏิบัติการ ซึ่งประกอบด้วย 2 
ขั้นตอน คือ  

1. การระบุความเสี่ยง  ซึ่งเป็นผลของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน โดยแสดงในตัวอย่างตาม
แผนผังในภาพที่ 1 

2. การระบุปัจจัยเสี่ยง เป็นต้นเหตุแห่งความเสี่ยงในแต่ละขั้นตอน โดยแสดงในตัวอย่างตามตาราง  
ที่ 2 

 
 

 

 

Work 

procedure 

Brainstorming 

Group 

Questionnaires 
Checklists 

Experie

nce 

Checklists 
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รูปภาพ แสดงองค์ประกอบที่ท าให้เกิดความเสี่ยง (Risk Driver) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ ์

องค์กร 

 

การลงทุน 

 

 

เทคโนโลยี 

 

     

ผู้ใช้บริการ 

 

 

คู่แข่งขัน 

  

  เศรษฐกิจ 

 

 

   บุคลากร 

 

 

งบประมาณ 

 

 

ความเสี่ยง 
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ภาพที่ 1 : ภาพแผนผังระบุความเสี่ยงของแผนการจ าหน่ายนมพาณิชย์/นมโรงเรียน และ 
แผนขยายก าลังผลิต 

 

 แผนการจ าหน่ายนมพาณิชย์/นมโรงเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนขยายก าลังผลิต 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.จัดหาน้ านมดิบ
และวาง

แผนการผลิต 

1.ศึกษารวบรวม
ข้อมูลด้านการ
ผลิตท่ีส าคัญ 

ไม่สามารถจัดหา
น้ านมดิบได้ตาม
ปริมาณและคุณภาพท่ี 
อ.ส.ค. ก าหนด 

ไม่สามารถจัดหา
ข้อมูลการผลิตท่ี
ครบถ้วน ข้อมูลไม่
ถูกต้อง ข้อมูลไม่เป็น
ปัจจุบัน 

 

2.จดัท า   2.จัดท าแผนงานด้านการตลาด 

การ  1.ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการตลาดท่ีส าคัญ 

ผู้บริหารไม่ได้รับรายงานผลการด าเนินงานอย่าง
สม่ าเสมอและเพียงพอ 

ไม่สามารถจัดท าแผนงานด้านการตลาดท่ีมีคุณภาพ
แล้วเสร็จได้ตามก าหนด  

3.ด าเนินการจัดจ าหน่ายตามแผนงานท่ีก าหนด 

ตา    4.ติดตามและรายงานผลการจ าหน่าย 

การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนดไว้ 

ไม่สามารถจัดหาข้อมูลด้านการตลาดท่ีครบถ้วน 
ข้อมูลไม่ถูกต้อง ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 

4.ติดตามและ
รายงานผล

การจ าหน่าย 

3.ด าเนินการ
ผลิตผลิตภัณฑ์

นม 

ผู้บริหารไม่ได้รับ
รายงานผลการ
ด าเนินงานอย่าง
สม่ าเสมอและเพียงพอ 

 

การผลิตผลิตภัณฑ์นม
ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายและ
มาตรฐานท่ีก าหนดไว้ 
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ตารางท่ี 2 ตัวอย่างแสดงการระบุปัจจัยเสี่ยง  

ขั้นตอน วัตถุประสงค์ขั้นตอน ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

แผนการจ าหน่ายนมพาณิชย์/นมโรงเรียน 

 จัดท าแผนงาน
ด้านการตลาด 

 เพื่อให้มีแผนงานด้าน
การตลาดที่มีคณุภาพ 
แล้วเสร็จก่อนเริ่มปี
บัญชี และสามารถ
น าไปปฏิบตัิได้จริง 

 ไม่สามารถจัดท า
แผนงานด้าน
การตลาดที่มี
คุณภาพแล้วเสร็จ
ได้ตามก าหนด 

1.ข้อมูลที่ใช้ในการจัดท าแผนไม่เพียงพอ
และขาดคณุภาพ  

2.บุคลากรขาดความรู้และความช านาญ
ในด้านการตลาดและการจัดท าแผนงาน
ฯ  

3.ขาดการสอบทานคณุภาพของแผนฯที่ดี
จากผู้บรหิาร/หัวหน้างาน 

แผนขยายก าลังผลิต 

 ด าเนินการผลติ
ผลิตภณัฑ์นม 

 เพื่อให้การผลิต
ผลิตภณัฑ์นมเป็นไป
ตามเป้าหมายและ
มาตรฐานที่ก าหนดไว ้

 การผลิตผลิตภณัฑ์
นมไมเ่ป็นไปตาม
เป้าหมายและ
มาตรฐานที่
ก าหนดไว ้

1.งบประมาณลงทุนไม่เพียงพอต่อการ
การปรับปรุงเครื่องจักร/อุปกรณ์ของ
โรงงาน และไม่ครอบคลุมทั้งระบบ 

2.บุคลากรผู้ปฏิบตัิงานขาดความรู ้ความ
เข้าใจในแผนงานการผลิต 

3.กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ )QC) 
ไม่มีประสิทธิภาพ 
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การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ควรด าเนินการหลังจากองค์กรท าการระบุความเสี่ยงแล้วการประเมิน
ความเสี่ยงประกอบด้วย 2 มิติ คือ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง )Likelihood) และผลกระทบของ
ความเสี่ยง )Impact) ดังนั้นในการประเมินความเสี่ยงผู้ประเมินควรระบุลักษณะของความเสียหาย
จากความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นอย่างชัดเจน เพ่ือให้ทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น และเป็นข้อมูลใน
การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์กร ทั้งนี้เพ่ือสามารถก าหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมต่อไป 

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงนั้น ประกอบด้วยการด าเนินการ 4 ขั้นตอน ได้แก่  
 การก าหนดเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง   
 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง  
 การวิเคราะห์ความเสี่ยง  
 การจัดล าดับความเสี่ยง  

 

4.3.1 การก าหนดเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง 

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง เป็นขั้นตอนที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
อ.ส.ค. ก าหนดให้มีการด าเนินการร่วมกันทั่วทั้งองค์กร โดยพิจารณาเงื่อนไขในการก าหนดเกณฑ์
การประเมินความเสี่ยง 2 มิติ คือ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง )Likelihood)และผลกระทบของ
ความเสี่ยง )Impact) เพ่ือก าหนดระดับความเสี่ยง )Degree of Risks) ของความเสี่ยงแต่ละ
เหตุการณ์ต่อไป โดยสามารถก าหนดได้ทั้งเกณฑ์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.3   การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
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 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(Likelihood) 

คู่มือบริหารความเสี่ยงของ อ.ส.ค. มีแนวทางในการก าหนดเกณฑ์ส าหรับโอกาสที่จะ 
เกิดความเสี่ยงในแต่ละกรณีดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 กรณีเป็นความเสี่ยงจากระยะเวลาการได้รับการอนุมัติแผนงานด้านการตลาดจากคณะกรรมการ 
อ.ส.ค. 

 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง)Likelihood) เชิงปริมาณ 
           โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ความถี่โดยเฉลีย่ คะแนน 

      สูงมาก >3 เดือน หลังเริ่มปีบัญช ี    5 
สูง 1-3 เดือน หลังเริ่มปีบญัชี 4 

ปานกลาง ภายใน 1 เดือน ก่อนเริ่มปีบญัชี 3 
น้อย ภายใน 2 เดือน ก่อนเริ่มปีบญัชี 2 

น้อยมาก ภายใน 3 เดือน ก่อนเริ่มปีบญัชี 1 
 

 กรณีเป็นความเสี่ยงจากงบประมาณการลงทุนที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่าย 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(Likelihood) เชิงปริมาณ 
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ความถี่โดยเฉลี่ย คะแนน 
           สูงมาก น้อยกว่า 85%      5 

สูง 85-89% 4 
ปานกลาง 90-94% 3 

น้อย 95-99% 2 
น้อยมาก 100% 1 
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 ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) 
 

คู่มือบริหารความเสี่ ยงของ อ.ส.ค.  มีการก าหนดระดับความรุนแรงผลกระทบของ 
ความ เสี่ ย งออก เป็น  5  ด้ าน ได้ แก่  ด้ านการ เงิ น  ด้ านชื่ อ เสี ย งองค์ กร  ด้ านระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านกระบวนการธุรกิจและการปฏิบัติ งาน และด้านบุคลากร 
โดยมีตัวอย่างในการก าหนดเกณฑ์ เช่น  
 

 ด้านการเงิน : กรณีเป็นความเสี่ยงจากระยะเวลาการได้รับการอนุมัติแผนงานด้านการตลาดจาก
คณะกรรมการ อ.ส.ค. 

ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) 
ระ           ระดับความรุนแรง ด้านกระบวนการธุรกิจและการปฏิบัติงาน คะแน     คะแนน 

สูงมาก ไม่สามารถบรรลุถึงวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ 5 
สูง มีผลกระทบต่อกระบวนการอย่างรุนแรง/กระทบต่อแผนงาน 4 

ปานกลาง มีผลกระทบต่อกระบวนการปานกลาง 3 
น้อย มีผลกระทบต่อกระบวนการเล็กนอ้ย 2 

น้อยมาก ไม่มีการชะงักงันของกระบวนการและการด าเนินงานทางธุรกิจ 1 
 

 ด้านกระบวนการธุรกิจและการปฏิบัติงาน : กรณีเป็นความเสี่ยงจากกรณีเป็นความเสี่ยงจาก
งบประมาณการลงทุนที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่าย 

ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)                                                                                     
ระ          ระดับความรุนแรง ด้านการเงิน           คะแนน 

  สูงมาก มากกว่า 10 ล้านบาท 5 
สูง มากกว่า 2.5 แสนบาท - 10 ล้านบาท 4 

ปานกลาง มากกว่า 50,000 บาท - 2.5 แสนบาท  3 
น้อย มากกว่า 10,000 บาท - 50,000 บาท  2 

น้อยมาก ไม่มเีกิน 10,000 บาท 1 
 
 

 

 

 

รายละเอียดและตัวอย่างการก าหนดเกณฑ์ส าหรับวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของ 

อ.ส.ค. ปรากฏอยู่ในภาคผนวก ง ของคู่มือฯ 
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 จากการก าหนดเกณฑ์ส าหรับระดับผลกระทบของความเสี่ยง ) Impact) ที่ระบุข้างต้นสามารถน า
ปัจจัยเสี่ยงของขั้นตอนการจัดท าแผนงานด้านการตลาด และการด าเนินการผลิตผลิตภัณฑ์นมจากตารางที่ 2 
มาพิจารณาถึงความสัมพันธ์ที่มีต่อผลกระทบด้านต่างๆ ขององค์กรโดยแสดงรายละเอียดได้ตามตารางที่ 3 ดังนี้ 

ตารางท่ี 3 ตัวอย่างแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบต่อความเสียหาย 
ขององค์กร 
 

ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) 
ด้านการเงิน ด้านชื่อเสียง

องค์กร  
ด้านระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ด้านกระบวนการธุรกิจ
และการปฏิบัติงาน 

ด้านบุคลากร 

 

 ขั้นตอนการจัดท าแผนงานด้านการตลาด 
1.ข้อมูลท่ีใช้ในการจัดท า

แผนไม่เพียงพอและ
ขาดคุณภาพ  

ยอดขายไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย  

0.25 - 10 ลบ. 

    

2.บุคลากรขาดความรู้
และความช านาญใน
ด้านการตลาดและการ
จัดท าแผนงานฯ 

   แผนฯ ไม่มีคุณภาพท า
ให้ไม่สามารถบรรลุถึง
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

 

3.ขาดการสอบทาน
คุณภาพของแผนฯท่ีดี
จากผู้บริหาร/หัวหน้างาน 

ยอดขายไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย  

มากกว่า 
50,000 บาท– 
2.5 แสนบาท 

    

 

 ขั้นตอนการด าเนินการผลิตผลิตภัณฑ์นม 
1.งบประมาณลงทุนไม่

เพียงพอต่อการการ
ปรับปรุงเครื่องจักร/
อุปกรณ์ของโรงงาน 
และไม่ครอบคลุมท้ัง
ระบบ  

   มีผลกระทบต่อแผนงาน
ขยายการผลิตอย่าง

รุนแรง 
 

 

2.บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ขาดความรู้ ความเข้าใจ
ในแผนงานการผลิต 

   มีผลกระทบต่อ
แผนงานขยายการผลิต

ปานกลาง 

 

3.กระบวนการตรวจสอบ
คุณภาพ )QC) ไม่มี
ประสิทธิภาพ 

 มีผลกระทบต่อ
ชื่อเสียงของ 
อ.ส.ค. สูงมาก 

   

      
 

รายละเอียดและตัวอย่างการก าหนดเกณฑ์ส าหรับวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของ 
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4.3.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 
เป็นขั้นตอนการน าโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง)Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
)Materiality) เพ่ือก าหนดระดับความเสี่ยง )Degree of Risks) ของความเสี่ยงแต่ละเหตุการณ์
ต า ม เ ก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น ที่ ก า ห น ด  โ ด ย ผู้ บ ริ ห า ร ค ว ร ใ ห้ ค ว า ม ส า คั ญ ต่ อ 
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบสูง และมีโอกาสเกิดความเสี่ยงสูง เพ่ือจัดการความเสี่ยงดังกล่าวก่อน 
โดยแสดงระดับความเสี่ยง )Degree of Risks) ได้แบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 
 

ตารางแผนภูมิระดับความเสี่ยง (Degree of Risks) 

 

 

 

 

 

 

 
 

สู     สูงสุด ( 5)  (H)  (H)   (E )  (E)  (E) 

 

E =สูงสุด  

(สีแดง) 

ผล
กร

ะท
บ 

(Im
pa

ct
 : 

I) สูง ( 4)  (M)  (H)  (H)  (E)  (E) 

 

H = สูง (สีสม้) 

ปาน            ปานกลาง ( 
3) 

 (L)  (M) 
 

 (H) 
 (E)  (E) 

 

M = ปานกลาง (สี
เหลือง) 

 
 

 

น้          น้อย ( 2)  (L)  (L)  (M)  (H)  (E) 

 

L = ต่ า (สีเขียว) 

 

น้อยมาก  

( 1) 
 (L)  (L)  (M)  (H)  (H) 

 

 

         

  

น้อ           น้อยมาก (1) น ้      นอ้ย (2) ปาน           ปานกลาง (3) สูง (4) สู  สูงสุด (5) 

  

 

 

 

โอกาสเกิด Likelihood : L 
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ตารางแสดง ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง และแนวทางตอบสนองความเสี่ยง 

   ระดับ 

ความเสี่ยง 

ผลกระทบ โอกาสที่จะเกิด 

เหตุการณ์ความ
เสียหาย 

ช่องในแผนภูมิ
ระดับ 

ความเสี่ยง 

             ค าอธิบาย 

            ผลลัพธ์ 
แนวทางตอบสนองความเสี่ยง 

 

   สูงสุด 
(Extreme) 

E 

สูงสุด สูงมาก 5x5=25 

5x4=20 
5X3=15 
4x5=20 

4x4=16 
3x5=15 
3x4=12 
2x5=10 

เป็นความเสี่ยงที่
ไม่ควรยอมให้
เกิดขึ้นเช่น 
วัตถุประสงค์ที่
ส าคญัหรือ
โครงการล้มเหลว
โดยสิ้นเชิงเกิด
ความเสยีหาย
ทางการเงิน และ
ช่ือเสียงอยา่ง
รุนแรง 

ก าหนดให้หน่วยงานผูร้ับผดิชอบ
พิจารณาก าหนดมาตรการลด/ป้องกัน 
โดยเร่งด่วนเพื่อลดระดับความเสีย่งให้
อยู่ในระดับ M หรือ L 

สูง 
(High) 

H 

ผลกระทบ 

ปานกลาง- สูง 

โอกาสเกดิขึ้น 

ปานกลาง– สูง 

5x2=10 

   5x1=5 

   4x3=12 

   4x2=8 

   3x3=9 

   2x4=8 
   1x5=5 
   1x4=4 

เป็นความเสี่ยง
ระดับสูงแต่ยอมรับ
ได้ เช่น 

กิดการหยดุชะงัก
ในการด าเนินธุรกจิ  
เช่น อัคคีภัย
โครงการส าคัญ
ล่าช้า ค่าใช้จ่าย
บานปลาย  
บุคลากรส าคญั
ลาออก รายการที่
ไม่ต้องการให้
เกิดขึ้น 

ก าหนดให้หน่วยงานผูร้ับผดิชอบตอ้ง
ให้ความส าคญัและด าเนินการให้
ระดับความเสี่ยงลดอยู่ในระดบั  
M หรือ L 

ปานกลาง 
(Medium) 

M 

    ผลกระทบ 

 น้อย-ปานกลาง 

โอกาสเกดิขึ้น 

น้อย-ปานกลาง 

  4x1=4 

  3x2=6 

  2x3=6 

  1x3=3 

 

บางครั้งไม่
สามารถควบคุม
การหยุดชะงักได้
ภายในเวลาที่
ก าหนด 

ก าหนดให้หน่วยงานผูร้ับผดิชอบความ
เสี่ยงจารณาจัดให้มีมาตรการควบคุม
ความเสีย่งเพื่อลดระดับของความเสี่ยง
ให้อยู่ในระดับ L 

    ต่ า 
(Low) 
  L 

  ผลกระทบ                                         
น้อย         มาก-น้อย 

โอกาสเกดิขึ้น 

น้อยมาก-น้อย 
  3x1=3 

  2x2=4 

  2x1=2 

  1x1=1 
 
 

ผลกระทบต่ าแต่
ถ้าไม่ควบคุมอาจ
เกิดความเสียหาย
ได้เล็กน้อย 

หากหน่วยงานยอมรับความเสี่ยงใน
ระดับนีไ้ด้ และต้นทุนการลด/ควบคุม
ความเสีย่งไม่คุม้กับประโยชน์ที่ไดร้ับ
หน่วยงานอาจไม่จ าเป็นต้องจัดหา
มาตรการการลด/ควบคุมความเสีย่ง
เพิ่มเตมิแต่จะต้องติดตามสถานะความ
เสี่ยงอย่างสม่ าเสมอเพื่อให้แน่ใจวา่
ความเสีย่งดังกล่าวยังคงอยู่ในระดบัท่ี
ยอมรับได ้



 

 

คู่มอืการบรหิารความเสีย่ง 38 
 

               จากตารางที่ 2 สามารถน ามาแสดงเป็นตัวอย่างของการประเมินโอกาสและผลกระทบของความ
เสี่ยงได้ โดยอ้างอิงเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงจากตาราง 2 ตาราง คือ  

1) โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงเชิงคุณภาพ และ 2) ระดับความรุนแรงของผลกระผลกระทบของ
ความเสี่ยงต่อการด าเนินงาน โดยสามารถแสดงการประเมินโอกาสและผลกระทบของความ
เสี่ยงการวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูลได้ตามตารางที่ 4 ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 4: ตัวอย่างการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 

           ขั้นตอน 
วัตถุประสงค์
ขั้นตอน 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง 

ผลกระทบ โอกาส 
 

แผนการจ าหน่ายนมพาณิชย์/นมโรงเรียน 
 

 จัดท า
แผนงานด้าน
การตลาด 

 เพื่อให้มี
แผนงานด้าน
การตลาดที่มี
คุณภาพ แล้ว
เสร็จก่อนเริ่มปี
บัญชี และ
สามารถน าไป
ปฏิบัติได้จริง 

 ไม่สามารถจัดท า
แผนงานด้าน
การตลาดที่มีคณุภาพ
แล้วเสร็จได้ตาม
ก าหนด 

1.ข้อมูลที่ใช้ในการจัดท า
แผนไมเ่พียงพอและ
ขาดคุณภาพ 

4 2 

2.บุคลากรขาดความรู้
และความช านาญใน
ด้านการตลาดและ
การจัดท าแผนงานฯ  

5 3 

3.ขาดการสอบทาน
คุณภาพของแผนฯที่ดี
จากผู้บรหิาร/หัวหน้า
งาน 

3 2 

 

แผนขยายก าลังผลิต 
 

 ด าเนินการ
ผลิต
ผลิตภณัฑ์นม 

 เพื่อให้การผลิต
ผลิตภณัฑ์นม
เป็นไปตาม
เป้าหมายและ
มาตรฐานที่
ก าหนดไว ้

 การผลิตผลิตภณัฑ์นม
ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายและ
มาตรฐานที่ก าหนดไว ้

1,งบประมาณลงทุนไม่
เพียงพอต่อการการ
ปรับปรุงเครื่องจักร/
อุปกรณ์ของโรงงาน 
และไม่ครอบคลุมทั้ง
ระบบ 

4 
 

4 
 
 

2.บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ขาดความรู้ ความ
เข้าใจในแผนงานการ
ผลิต 

3 2 

3.กระบวนการ
ตรวจสอบคุณภาพ 
)QC) ไม่มีประสิทธิภาพ 

5 2 
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4.3.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

หลังจากที่มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ ยงแล้ว ขั้นตอนต่อไปของ 
การด าเนินการ คือ การวิเคราะห์ความเสี่ยง เพ่ือท าให้ทราบว่าความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่
ควรเร่งบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นก่อนเป็นล าดับแรก โดยทั่วไปในการบริหารความเสี่ยงของ
หน่วยงานและขององค์กร ควรเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูงสุด 3-5 ล าดับแรกมาด าเนินการก่อน แล้ว
จึงค่อยพิจารณาด าเนินการกับงานที่มีความเสี่ยงในล าดับรองลงไป จากตารางที่ 4 ซึ่งเป็นการ
ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงงาน 2 โครงการ ดังนี้ 

 ขั้นตอนการจัดท าแผนงานด้านการตลาดของแผนการจ าหน่ายนมพาณิชย์/นมโรงเรียนซึ่ง
ประกอบด้วยปัจจัยเสี่ยง 3 ประเด็น ประกอบด้วย 

 

 

 

 

 

 

 การด าเนินการผลิตผลิตภัณฑ์นมจากแผนขยายก าลังผลิตซึ่งประกอบด้วยปัจจัยเสี่ยง 3 
ประเด็น ประกอบด้วย 

 

 

 

 

 

 

1. งบประมาณลงทุนไม่เพียงพอต่อการการปรับปรุงเครื่องจักร/อุปกรณ์ของโรงงาน 
และไม่ครอบคลุมทั้งระบบ)ผลกระทบ/โอกาส :4/4) 

2. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในแผนงานการผลิต 
)ผลกระทบ/ โอกาส: 3/2) 

3. กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ )QC) ไม่มีประสิทธิภาพ 
)ผลกระทบ/โอกาส:5/2) 

1.ข้อมูลที่ใช้ในการจัดท าแผนไม่เพียงพอและขาดคุณภาพ 
)ผลกระทบ /โอกาส:4/2) 
2.บุคลากรขาดความรู้และความช านาญในด้านการตลาดและการจัดท าแผนงานฯ 

)ผลกระทบ/โอกาส: 5/3) 
3.ขาดการสอบทานคุณภาพของแผนฯที่ดีจากผู้บริหาร/หัวหน้างาน 
)ผลกระทบ/ โอกาส:3/2) 
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สามารถน ามาวิเคราะห์ความเสี่ยงได้ ตามรูปภาพที่ 4 ดังนี้ 

ภาพที่ 4 : การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

 

 
 

สูงสุด ( 5) (H) (H) (E ) (E) (E) 

 

E =สูงสุด  

(สีแดง) 

ผล
กร

ะท
บ 

(Im
pa

ct
 : 

I สูง ( 4) (M) (H) (H)  (E) 
 

(E) 

 

H = สูง (สีส้ม) 

ปาน       ปานกลาง ( 3) (L) (M)  (H)  (E)  (E) 

 

M = ปานกลาง  

(สีเหลือง) 

 

 
 

น ้   นอ้ย ( 2) (L)  (L)  (M)  (H)  (E) 

 

L = ต่ า (สีเขียว) 

 

น้อย         น้อยมาก ( 1) (L)  (L)  (M)  (H)  (H) 

 

 

         

  

น้    น้อยมาก (1) น้อย (2) ปานกลาง (3) สูง (4) สูงสุด(5) 

  

 

 

 
 

 

โอกาสเกิด Likelihood :L 

 

  
          

จากภาพสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงตามภาพระดับความเสี่ยง )Degree of Risks) โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ  

กลุ่ม จ านวน (งาน) ปัจจัยเสี่ยง 
ความเสีย่งสูงมาก )E) 1 -บุคลากรขาดความรู้และความช านาญในด้านการตลาด

และการจัดท าแผนงานฯ 
ความเสีย่งสูง )H) 1 -ข้อมูลที่ใช้ในการจัดท าแผนไม่เพยีงพอและขาดคณุภาพ 
ความเสีย่งปานกลาง )M) 1 -ขาดการสอบทานคณุภาพของแผนฯที่ดีจากผู้บริหาร/

หัวหน้างาน 
ความเสีย่งต่ า )L) - - 
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จากภาพสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงตามภาพระดับความเสี่ยง )Degree of Risks) โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม 
คือ  
 
 
 

 

 

   

 
 

สูงสุด ( 5)  (H) 
 (H) 

 (E ) (E)  (E) 

 

E =สูงสุด  
(สีแดง) 
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I สู          สงู ( 4)  (M) (H)  (H)  (E)  (E) 

 

Jik              H = สูง (สีส้ม) 

ส้ม) 

ปานก          ปานกลาง ( 3)  (L) (M) (H) (E)  (E) 

 

M = ปานกลาง 
 (สีเหลือง) 

 

 
 

น้อ           น้อย ( 2)  (L)  (L)  (M)  (H)  (E) 

 

L = ต่ า 
 (สีเขียว) 

 

น้อยมาก  
( 1) 

 (L)  (L)  (M)  (H)  (H) 

 

 

         

  

น้อย             น้อยมาก (1) น้อย (2) ปานกลาง (3) สูง (4) สูงสุด (5) 

  

 

 

 

 

โอกาสเกิด Likelihood : L 

   
 

กลุ่ม จ านวน (งาน) ปัจจัยเสี่ยง 

ความเสีย่งสูงมาก )E) 1 งบประมาณลงทุนไม่เพียงพอต่อการปรับปรุง
เครื่องจักร/อุปกรณ์ของโรงงาน และไม่ครอบคลุม
ทั้งระบบ 

ความเสีย่งสูง )H) 1 กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ )QC) ไม่มี
ประสิทธิภาพ 

ความเสีย่งปานกลาง )M) 1 บุคลากรผู้ปฏิบตัิงานขาดความรู้ความเข้าใจใน
แผนงานการผลิต 

ความเสีย่งต่ า )L) - - 
 
 

3

3 

3    

2 

3

1 
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4.3.4 การจัดล าดับความเสี่ยง 
เมื่อหน่วยงานสามารถก าหนดระดับความเสี่ยงได้แล้ว ส าหรับขั้นตอนไปของการประเมินความเสี่ยงคือ การจัดล าดับ
ความเสี่ยง เพ่ือให้หน่วยงานสามารถจัดล าดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน และสามารถน ามาพิจารณาก าหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม โดยพิจารณาจาก
ความสัมพันธ์ระหว่าง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยเสี่ยง จ านวน 6 
ข้อ ตามการวิเคราะห์ความเสี่ยง ในตารางที่ 4สามารถน ามาจัดล าดับความเสี่ยงได้ตามตารางท่ี 5ดังนี้ 

ตารางท่ี 5 : ตัวอย่างการจัดล าดับความเสี่ยงขั้นตอนการจัดท าแผนงานด้านการตลาดของการแผน 
จ าหน่ายนมพาณิชย์/นมโรงเรียนและข้ันตอนด าเนินการผลิตผลิตภัณฑ์นมของแผนขยายก าลังผลิต 

    ขั้นตอน 
วัตถุประสงค์

ขั้นตอน 
         ความเสีย่ง               ปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 
ผล 

กระทบ 
โอกาส ระดับ

ความเสี่ยง 
ล าดับ
ความ
เสี่ยง 

แผนการจ าหน่ายนมพาณิชย์/นมโรงเรยีน 
 จัดท า

แผนงาน
ด้าน
การตลาด 

 เพื่อให้มี
แผนงานด้าน
การตลาดที่มี
คุณภาพ แลว้
เสร็จก่อนเร่ิม
ปีบัญชี และ
สามารถน าไป
ปฏิบัติได้จริง 

 ไม่สามารถจัดท า
แผนงานด้านการตลาด
ที่มีคุณภาพแล้วเสร็จ
ได้ตามก าหนด 

1.ข้อมูลที่ใช้ในการจัดท าแผนไม่
เพียงพอและขาดคุณภาพ 

4 2 สูง 2 

2.บุคลากรขาดความรู้และความ
ช านาญในด้านการตลาดและ
การจัดท าแผนงานฯ  

5 3 สูงสุด 1 

3.ขาดการสอบทานคุณภาพของ
แผนฯที่ดีจากผู้บริหาร/หัวหน้า
งาน 

3 2 ปาน 
กลาง 

3 

แผนขยายก าลังผลิต 
 

 ด าเนินการ
ผลิต
ผลิตภัณฑ์
นม 

 เพื่อให้การ
ผลิตผลิตภัณฑ์
นมเป็นไปตาม
เป้าหมายและ
มาตรฐานที่
ก าหนดไว ้

 การผลิตผลิตภัณฑ์นม
ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายและ
มาตรฐานที่ก าหนดไว ้

1,งบประมาณลงทุนไม่เพียงพอต่อ
การการปรับปรุงเครื่องจักร/
อุปกรณ์ของโรงงาน และไม่
ครอบคลุมทั้งระบบ 

4 
 

4 
 
 

สูง 1 

2.บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาด
ความรู้ ความเขา้ใจในแผนงาน
การผลิต 

3 2 ปาน 
กลาง 

3 

3.กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ 
)QC) ไม่มีประสิทธิภาพ 

5 2 สูงสุด 2 
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เป็นขั้นตอนในกระบวนการบริหารความเสี่ยง ซึ่งควรด าเนินการหลังจากที่องค์กรหรือหน่วยงานได้
มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น โ อ ก า ส แ ล ะ ผ ล ก ร ะ ท บ ข อ ง ค ว า ม เ สี่ ย ง  ร ว ม ถึ ง ก า ร จั ด ล า ดั บ 
ความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้เพ่ือเป็นเครื่องมือในการช่วยควบคุมความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงที่มี
ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรหรือหน่วยงาน ซึ่งจะท าให้องค์กร
หรือหน่วยงานสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ตามที่วางไว้ การก าหนดมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยงของแต่ละองค์กรจะมีมาตรฐานที่แตกต่างกันไปขึ้นกับดุลยพินิจและ
ประสบการณ์ของผู้บริหาร งบประมาณด้านการบริหารความเสี่ยงรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับ
ได้ของแต่ละองค์กรโดยแสดง ระดับความเสี่ ยงที่ ยอมรับได้  )Acceptable Risk)  
ตามแผนผังทฤษฎีความเสี่ยง ในภาพดังต่อไปนี้ 
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4.4   การประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) 

ความ
เส่ียงท่ี
เกิดขึ้น
จากการ
ด าเนิน
กิจกรรม
หรือธรุกิจ 

 

ภาพแผนผงัทฤษฎีความเส่ียงแสดงระดบัความเส่ียงท่ียอมรบั

ได้

มาตรการ

ควบคุม 

มาตรการ

ควบคุม 

มาตรการ

ควบคมุท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

ระดบัความเส่ียง

ท่ียอมรบัได้ 

 
 

ความเส่ียง
คงเหลือ 

แผน

บริหาร

ความเส่ียง 

ระดบัความ

เส่ียงท่ี

ยอมรบั 
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 มาตรการควบคุมความเสี่ยง   แบ่งออกเป็น 4 มาตรการ ดังนี้ 
 

1. การควบคุมเพ่ือการป้องกัน (Preventive Control) เป็นมาตรการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือป้องกัน
ไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาด เช่น การก าหนดนโยบาย การจัดโครงสร้างองค์กรการแบ่งแยก
หน้าที่งานเพ่ือป้องกันการทุจริต การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน การก าหนดรหัสผ่าน 
(Password)ให้กับผู้มีสิทธิ์เข้าถึงระบบสารสนเทศเป็นต้น 

2. การควบคุมเพ่ือให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นมาตรการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือค้นพบ
ข้อผิดพลาดในการท างานเช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การยืนยันยอด การตรวจนับ การ
รายงานข้อบกพร่อง เป็นต้น 

3. การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นมาตรการ
ควบคุมที่ ส่ ง เสริมหรือกระตุ้ น ให้ เกิดผลส า เร็ จของงานตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้เช่น การสร้างแรงจูงใจในการท างาน การ
บริหารงานอย่างเอาใจใส่ของผู้บังคับบัญชา เป็นต้น 

4. การควบคุมเพ่ือการแก้ไข (Corrective Control) เป็นมาตรการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือแก้ไข
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น หรือเพ่ือหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ าในอนาคตเช่นการส ารอง
ข้อมูลส าคัญขององค์กรในที่ปลอดภัย การซ้อมหนีไฟกรณีเกิดเพลิงไหม้ในอาคารการเขียนเงื่อนไขใน
สัญญาให้มีการชดใช้หากมีการประกันภัยเป็นต้น 

 

 ความเสี่ยงคงเหลือ (Residual Risk)  
 

ความเสี่ยงคงเหลือ (Residual Risk) เป็นจุดเริ่มต้นของการก าหนดความเสี่ยงในระดับ 
ที่ยอมรับได้ส าหรับองค์กร ในการเผชิญกับความเสี่ยงจากการด าเนินกิจกรรมหรือธุรกิจ 
(Inherent Risk) ให้ทราบระหว่างระดับความเสี่ยงนั้นสูงกว่าระดับการควบคุม (Control 
Score) ในสถานการณ์เช่นนี้บ่งชี้ให้เห็นว่าความเสี่ยงคงเหลือ (Residual Risk) นั้นมีค่าสูงกว่า 
โดยพิจารณาจากสมการต่อไปนี้ 

 
ความเสี่ยงคงเหลือ = ความเสี่ยงจากการด าเนินกิจกรรมหรือธุรกิจ – มาตรการควบคุม 

การลดระดับความเสี่ยงคงเหลือ (Residual Risk) สามารถกระท าได้โดยการเพ่ิมระดับ 
มาตรการควบคุมที่มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น หรือการหลีกเลี่ยงการด าเนินกิจกรรมหรือ 
ธุรกิจที่ท าให้เกิดความเสี่ยงความเสี่ยงนั้นๆ จากสมการข้างต้น องค์กรสามารถก าหนด 
ระดับความเสี่ยง (Risk Score) และระดับการควบคุม (Control Score) ได้อย่างเหมาะสม  
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 ส าหรับตัวอย่างแนวทางประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงของ อ.ส.ค. ตามคู่มือฉบับนี้มีแนวทางในการ
ด าเนินการ ซึ่งแสดงไว้ในตารางที่ 6 ดังนี้ 

1. น าความเสี่ยงระดับสูงสุดและสูง (จากตารางที่ 5) มาก าหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงเพ่ือป้องกัน
หรือลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

2. ประเมินว่าปัจจุบันมีการควบคุมความเสี่ยงเหล่านั้นอยู่หรือไม่ 
3. กรณีท่ีมีการควบคุมอยู่แล้ว ให้ประเมินว่าการควบคุมท่ีมีในปัจจุบันเพียงพอหรือไม่ 

 

ตารางท่ี 6 : ตัวอย่างการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง 
 

ปัจจัยเส่ียง 
)1) 

การควบคุมที่ควรจัดท า 
)2) 

การควบคุมใน
ปัจจุบัน 

)3) 

ผลการประเมินการ
ควบคุมที่มีในปัจจุบัน 

)4) 

การควบคุมที่ควรจัดท าเพิ่ม
)5) 

 
แผนการจ าหน่ายนมพาณิชย์/นมโรงเรยีน 
 
1. บุคลากรขาดความรูแ้ละความ

ช านาญในด้านการตลาดและ
การจัดท าแผนงานฯ 

a) วิเคราะห์และจัดท า 
Competency Gap และจัดท า
แผนพัฒนาเพื่อปิด Gap 

X X จัดให้มีการ
ด าเนินงานตามข้อa 

 แผนขยายก าลังผลติ 
 

1. งบประมาณลงทุนไม่เพียงพอ
ต่อการการปรับปรุง
เครื่องจักร/อุปกรณ์ของ
โรงงาน และไม่ครอบคลุม
ทั้งระบบ 

A. จัดท าแผนส ารองกรณีที่ไม่ได้รับ
อนุมัติงบประมาณตามที่ก าหนด 

 

? ? จัดให้มีการ
ด าเนินงานตามข้อ A 

2. กระบวนการตรวจสอบ
คุณภาพ )QC) ไม่มี
ประสิทธิภาพ 

B. ทบทวนกระบวนการ QC เพื่อ
หาจุดอ่อนของการควบคุมและ
ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพอย่าง
สม่ าเสมอ 

/ ? จัดให้มีการ
ด าเนินการตามข้อ B 

 

 
หมายเหตุ  ความหมายของสัญลักษณ์ในช่อง )3) และ )4) 
ช่อง )3)     /= มี          X= ไม่มี            ? = มีแต่ไม่ได้ปฏิบัติ 
ช่อง )4)     /= ได้ผล     X = ไม่ได้ผล       ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ 

 
เมื่อมีการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงแล้ว หากปัจจัยเสี่ยงที่พิจารณาแล้วว่าสามารถ

ด าเนินการภายใต้การยอมรับของผู้บริหารระดับสูงและภายในงบประมาณที่วางไว้ก็สามารถวางแผนการ
บริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงของงานหรือโครงการต่อไป 
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การจัดการความเสี่ยงเป็นขั้นตอนการระบุทางเลือกส าหรับการจัดการความเสี่ยงเพ่ือน าแผน
ดังกล่าวไปปฏิบัติ  หลั งจากผู้ประเมินได้ผลการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ ยงแล้ ว  
ผู้ประเมินควรคัดเลือกความเสี่ยงที่มีระดับความรุนแรงสูงสุดตามล าดับมาจ านวนหนึ่ง เพ่ือจัดให้มี
มาตรการควบคุมความเสี่ยงและพิจารณาจัดการความเสี่ยง ตามล าดับความส าคัญ 

 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

 
ส าหรับแนวทางการจัดการความเสี่ยง อาจมีมากกว่า 1 แนวทาง ตัวอย่างเช่น ความเสี่ยงที่มีโอกาส
เกิดความเสียหายสูง เนื่องจากไม่มีกระบวนการตรวจสอบการท างาน และพนักงานไม่มีความรู้
ความช านาญ หน่วยงานอาจเลือกจัดการกับความเสี่ยง โดยก าหนดมาตรการควบคุมการท างาน 
(Control) หรือเพ่ิมงบประมาณอบรมพนักงาน เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย หรือในกรณีที่
มีมาตรการควบคุมการท างานแล้วแต่ยังเกิดเหตุการณ์ความเสียหาย หน่วยงานอาจพิจารณา
ทบทวนความเหมาะสมของมาตรการควบคุมการท างานและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
หรือในกรณีเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงาน ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ไฟไหม้ หรือภัยธรรมชาติ อาจใช้
วิธีการท าประกันภัย หรือการจัดท าแผนรองรับ (Contingency Plan) เพ่ือลดความเสียหายใน
ระดับหนึ่งส าหรับความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงต่ า และเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้หน่วยงาน
ควรติดตามดูแลและทบทวนเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้มั่นใจว่าความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ 
 
 
 

 

ตวัอย่าง 

 

ข 

 
 

 

ข        

 

ข 

 
 

 

ข        

     ทบ       
ท         แ   ไ ้

     ทบ

 ู    

   

       

    

       
                           

     ใ     /              

อ      อ      อ          ไ ท้  ท 

               (Inherent risk)                        (Residual Risk)

         

      /                   (Risk Profile)

 

                      ใ   Risk Profile                           

   อ  ่    อ  ่ 

4.5   การจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment) 
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 กลยุทธ์ 4T’s Strategies  เพื่อจัดการความเสี่ยง 
 

1. Take – การยอมรับ/ด ารงความเสี่ยง (Risk Acceptance) ถ้าความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ โดยอาจไม่ต้องวางแผนจัดการความเสี่ยงนั้นแต่ต้องมีเหตุผลที่ดีเพียงพอ 

2. Treat – การลด/ควบคุมความเสี่ยง(Risk Reduction / Risk Control) โดยการหากิจกรรม
ควบคุมเพ่ือลดความเสี่ยงเช่น การออกแบบระบบการควบคุมภายใน การแก้ไขปรับปรุ งการท างาน 
เพ่ือป้องกันหรือจ ากัดผลกระทบเป็นต้น 

3. Terminate – การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง(Risk Avoidance) เป็นการตัดสินใจที่จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง
กับสถานการณ์ความเสี่ยงนั้นหรือยุติการด าเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงเช่น ยกเลิกข้ันตอนงาน
ที่ไม่จ าเป็นและมีโอกาสเกดิความเสี่ยงเป็นต้น 

4. Transfer – การกระจาย/ถ่ายโอนความเสี่ยง(Risk Sharing/Risk Transfer)เป็นการ 
ถ่ายโอนความรับผิดชอบหรือภาระของการสูญเสียให้กับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่นจัดการแทน  เช่น 
การท าประกันภัยการท าสัญญาป้องกันความเสี่ยง การจ้างบุคคลภายนอกด าเนินการแทน เป็นต้น 

  

 การระบุทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง 
 

การจัดการความเสี่ยงในแต่ละวิธีอาจเหมาะสมกับสถานการณ์บางสถานการณ์เท่านั้น และการ
จัดการกับความเสี่ยงหนึ่งๆ อาจมีแนวทางได้มากกว่า 1 แนวทาง วิธีจัดการความเสี่ยง
สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แนวทางหลัก ได้แก่  

 

 

 

 

ก่อนที่จะด าเนินการระบุทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง หน่วยงานควรทราบวัตถุประสงค์ว่า
ต้องการควบคุมความเสี่ยงไปในทิศทางใด/ลักษณะใด โดยดูจากแผนภาพแสดงระดับความรุนแรง
ของความเสี่ยง (Risk Matrix) ประกอบเช่น ความเสี่ยงที่มีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสียหาย
สูง แต่มีระดับความเสียหายต่ า (อยู่ด้านล่าง-ด้านขวาของ Matrix) ก็ควรคัดเลือกแนวทางควบคุม
ที่มุ่งเน้นการลดโอกาส เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 

 การลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสียหาย (Reduce Likelihood) 
 การลดขนาดผลกระทบของความเสียหาย(Reduce Impact) 
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1. การลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Reduce Likelihood) 
เป็นมาตรการควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) ที่จัดการปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสียหาย โดยตรงโดย
มุ่งลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสียหาย เหมาะกับลักษณะงานที่ต้องฏิบัติบ่อยครั้งหรือปฏิบัติ
เป็นประจ า เช่น  

 การใช้ระบบงานอัตโนมัติ (Automation) ทดแทนกระบวนการที่ใช้คน(Manual) เป็นผู้กระท า
ซึ่งจะเหมาะสมกับลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติซ้ าๆ จ านวนมาก)Routine work) 

 การปรับปรุงกระบวนการท างาน เพ่ือลดความซับซ้อน (Complexity) ในการท างาน 
 การมีระบบตรวจจับ (Detection) และป้องกัน (Prevention) การกระท าทุจริต 
 การก าหนดให้มี Checklist เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนในการท างาน 

2. การลดขนาดของความเสียหาย (Reduce Impact) 
เป็นมาตรการจัดการความเสี่ยงโดยมุ่งลดขนาดความเสียหายที่
เกิดขึ้นแล้ว เหมาะกับความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกที่ควบคุม
ได้ยาก หน่วยงานผู้ประเมินอาจจะใช้วิธีการกระจายความเสี่ยงหรือ
ไม่ให้เกิดการกระจุกตัวของความเสี่ยง(Diversification) เช่นการ
จ ากัดขนาดของธุรกรรมหรือปริมาณธุรกรรมโดยรวมไว้ในระดับต่ า 
แต่หากความเสี่ยงอยู่นอกเหนือความสามารถที่จะควบคุมหรือไม่
สามารถลดการกระจุกตัวได้อาจจะเลือกการจัดการความเสี่ยงโดย
การจัดท าแผนด าเนินการ/แผนฉุกเฉิน เพ่ือรองรับความเสียหาย 
และลดผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว เช่น 

 จัดท า Contingency Plan หรือ Business Continuity Plan เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้
อย่างต่อเนื่องในช่วงเกิดเหตุการณ์ความเสียหาย และอยู่ระหว่างการแก้ไขเพ่ือให้กลับสู่สภาพ
การด าเนินงานตามปกติได้เร็วที่สุด 

 จัดท าแผนจัดการกับวิกฤตทางธุรกิจ เมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสียหาย (Effective Crisis 
Management Plan) เป็นวิธีการที่เหมาะกับการจัดการปัญหา หรือการหยุดชะงักทางธุรกิจ
อันเกิดจากเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดคิด ซึ่งส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง/ภาพพจน์ขององค์กรอย่าง
รุนแรงและอาจไม่สามารถควบคุมได้ 

 

 

หากหน่วยงานด าเนินการควบคุมความเสี่ยงตามวิธีการข้างต้นแล้ว พบว่า ความเสี่ยงยังคงเหลืออยู่ 
อาจพิจารณาจัดการความเสี่ยงดังกล่าว โดยการถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)บางส่วน/ทั้งหมดให้องค์กร
ภายนอกที่สามารถจัดการความเสี่ยงข้างต้นได้ดีกว่า หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Avoid) หรือยอมรับ
ความเสี่ยง(Take/Accept/Retain) โดยขึ้นอยู่กับว่าความเสี่ยงที่เหลืออยู่นั้นมีระดับโอกาสและระดับความ
เสียหายเป็นอย่างไร ทั้งนี้การเลือกวิธีจัดการความเสี่ยงให้พิจารณาเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายกับผลประโยชน์ที่จะ
ได้รับ (Cost-Benefit Analysis)  ประกอบด้วย 
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ผลกระทบ 
 ที่จะเกิดความเสี่ยง 
(Impact) 

 

โอกาสเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 
 

3. การถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Transfer) 
เป็นการถ่ายโอนความรับผิดชอบหรือภาระของการสูญเสียให้กับบุคคลอ่ืน เช่น การท าประกันภัยการ

ท าสัญญาป้องกันความเสี่ยง การจ้างบุคคลภายนอกด าเนินการแทนเป็นต้น แต่ในขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิด
ความเสี่ยงจากคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพัน (Counterparty Risk) ซึ่งเป็นสิ่งที่หน่วยงานควร
ค านึงในการคัดเลือกวิธีการจัดการกับความเสี่ยง 

4. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) 
เป็นการตัดสินใจที่จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความเสี่ยงนั้นหรือยุติการด าเนินกิจกรรมที่

ก่อให้เกิดความเสี่ยง 
5. การยอมรับ/ด ารงความเสี่ยง(Risk Acceptance) 

ส าหรับกิจกรรมที่ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยง หรือยกเลิกกิจกรรมนั้น หน่วยงานจ าเป็นต้อง
ยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น แต่ควรพิจารณามาตรการป้องกันความเสี่ยงเพ่ิมเติมเช่นการจัดสรร
เ งิ น ทุ น ส า ร อ ง ที่ เ ห ม า ะ ส ม เ พ่ื อ ร อ ง รั บ ค ว า ม เ สี ย ห า ย ที่ อ า จ เ กิ ด ขึ้ น จ า ก 
ความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ภายหลังการจัดการความเสี่ยงตามวิธีดังกล่าวข้างต้นแล้วเมื่อหน่วยงานท าการ
ประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง และทราบความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ รวมถึงทราบกลยุทธ์และ
ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยงที่ระบุข้างต้นแล้วนั้น ควรพิจารณาความเป็นไปได้และค่าใช้จ่ายของแต่
ละทางเลือกเพ่ือการตัดสินใจเลือกมาตรการจัดการความเสี่ยงและด าเนินการอย่างเป็นระบบ ดังนี้ 

 

   1.  พิจารณาว่าจะยอมรับความเสี่ยง หรือจะก าหนดกิจกรรมควบคุมเพ่ือลดความเสี่ยง 
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้   

2.   เปรียบเทียบความคุ้มค่าของต้นทุนในการจัดการความเสี่ยง )Cost) กับผลประโยชน์
(Benefit) ที่จะได้รับจากมาตรการดังกล่าว  

3.  พิจารณาติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในงวดปีก่อนที่ยังไม่ได้ด าเนินการหรืออยู่ระหว่าง
ด าเนินการ เพ่ือน ามาบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการดังกล่าวข้างต้น หากพบว่ายังมีความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญซึ่ง
อาจมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการควรน ามาระบุการควบคุมในแผนบริหารความ
เสี่ยง 

4.  ก าหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงในแผนบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและ
ควรจัดให้มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้พนักงาน รับทราบและปฏิบัติตามแผนการจัดการความเสี่ยงอย่าง
ทั่วถึงทั้งองค์กร 
 

Control Accept 

Transfer Avoid 

Accept 
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ตัวอย่างวิธีการจัดการความเสี่ยง 

วิธีการจัดการความเสี่ยง ตัวอย่างการด าเนินการ 

 การลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณค์วาม
เสียหาย (Reduce Likelihood) 

เป็นการด าเนินการเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความ
เสียหาย เช่น 

- จัดให้มีการสอบทานข้อก าหนด และวิธีปฏิบัติ 
- ก าหนดให้มีขั้นตอนการควบคุม และการตรวจสอบ 

- การจัดตั้งทีมบริหารโครงการ 

- จัดให้มีแผนก าหนดการบ ารุงรักษา 

-ก าหนดมาตรฐานการจัดการ และการรับประกันคุณภาพ 

- จัดให้มีการพัฒนาและวิจัยด้านเทคโนโลยี 
- จัดให้มีการฝึกอบรม 

- การปรับปรุงกระบวนการท างาน 

 
 การลดผลกระทบ (Reduce Impact) 

 
เป็นการจัดการเพื่อลดผลกระทบหากเกิดเหตุการณ ์

ความเสีย่งเช่น 

- จัดท า Contingency Plan หรือ Business Continuity Plan 

- จัดท าแผนจัดการวิกฤต Crisis Management 

- การกระจายการกระจุกตัว (Diversification) 
 
 

 
 การถ่ายโอนความเสีย่ง (Risk Transfer) 

 
เป็นการถ่ายโอนความเสี่ยงให้องค์กรอื่น ได้แก่ การท า
สัญญา การท าประกัน การจ้างบุคคลภายนอก 

ด าเนินการแทน เป็นต้น 
 

 
 

 การหลีกเลีย่งความเสี่ยง (Risk Avoidance) 
 
เป็นการหลีกเลี่ยงหรือยุติการด าเนินกิจกรรมที่ก่อให้ 

เกิดความเสี่ยงที่มีระดับความรุนแรงที่ไม่อาจยอมรับได้
(Unacceptable Risk) ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวสามารถท าได้
ในทางปฏิบัติ 
 

 การยอมรับ/ด ารงความเสี่ยง (Risk 
Acceptance) 

เป็นแผนด าเนินการจดัสรรเงินทุนท่ีเหมาะสม  
เพื่อรองรับความเสียหายที่อาจเกดิขึ้นจากความเสี่ยงท่ี 

คงเหลืออยู่ภายหลังการจัดการความเสีย่งตามวิธีข้างต้น 

แล้ว หรือ เป็นความเสีย่งท่ีมีต้นทุนท่ีใช้ในการจัดการ 

ไม่คุ้มกับผลประโยชน์ท่ีจะได้รับหรือเป็นความเสี่ยง 

ที่ส านัก/ส่วนงาน/องค์กรไม่สามารถยุต/ิหลีกเลีย่ง 

ความเสีย่งดังกล่าวได ้

จากตารางที่ 6 ซึ่งแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง สามารถแสดงตัวอย่างแผนการจัดการความ
เสี่ยง ในตารางที่ 7 
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ตารางท่ี 7: ตัวอย่างแผนการจัดการความเสี่ยง 

 

ขั้นตอนหลักและ 
วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยงที ่
ยังเหลืออยู ่

ปัจจัยความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

 

แผนการจ าหน่ายนมพาณิชย์/นมโรงเรยีน 
 
 

 ขั้นตอนการจัดท า
แผนงานด้านการตลาด 

วัตถุประสงค์ 
เพื่   ขอให้มีแผนงานด้านการตลาด

ที่มีคุณภาพ 
แล้   แล้วเสร็จก่อนเร่ิมปีบัญช ีและ

สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
w 
 
ได 

 ไม่สามารถจัดท า
แผนงานด้าน
การตลาดที่มี
คุณภาพแล้วเสร็จ
ได้ตามก าหนด 

 บุคลากรขาด
ความรู้และความ
ช านาญในด้าน
การตลาดและการ
จัดท าแผนงานฯ 

 วิเคราะห์และจัดท า 
Competency Gap 
และจัดท า
แผนพัฒนาเพื่อปิด 
Gap 

30 ก.ย.57 
/ฝ่ายการตลาด
และการขาย/
ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล 

 

 
 
 
 

แผนก าลังการผลิต 
 

 

 ด าเนินการผลิต
ผลิตภัณฑ์นม 

 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การผลิต 
ผลิตภัณฑ์นมเป็นไป 
ตามเป้าหมายและ 
มาตรฐานที่ก าหนดไว ้

 

 การผลิตผลิตภัณฑ์
นมไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายและ
มาตรฐานที่
ก าหนดไว ้

 

1. งบประมาณ
ลงทุนไม่
เพียงพอต่อการ
การปรับปรุง
เครื่องจักร/
อุปกรณ์ของ
โรงงาน และไม่
ครอบคลุมทั้ง
ระบบ 

 

1. จัดท าแผนส ารอง
กรณีที่ไม่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณตามที่
ก าหนด 

 

30 ก.ย.57/ 
ส านักงาน 
อ.ส.ค.ภาค 
ทุกภาค 

 

2. กระบวนการ
ตรวจสอบ
คุณภาพ )QC) 
ไม่มี
ประสิทธิภาพ 

2. ทบทวนกระบวนการ 
QC เพื่อหาจุดอ่อน
ของการควบคุมและ
ปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพอย่าง
สม่ าเสมอ 

30 ก.ย.57/ 
ส านักงาน 

    อ.ส.ค.ภาค 
ทุกภาค 

 

 

 
 ส าหรับการระบุแผนจัดการความเสี่ยง ตามตารางที่ 7 ข้างต้นนั้น แต่ละ

หน่วยงานควรระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง โดยการเปรียบเทียบความคุ้มค่าของ
ต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงกับผลประโยชน์ที่จะได้รับจากมาตรการดังกล่าว  

 โดยใช้แนวทางการจัดการความเสี่ยง 4 แนวทาง คือ การยอมรับ การควบคุม การหลีกเลี่ยง หรือการ
ถ่ายโอน โดยจัดท าตัวอย่างของการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ที่จะได้รับของ งานการวิเคราะห์
และออกแบบระบบฐานข้อมูลโดยการวิเคราะห์จากปัจจัยเสี่ยง การให้ requirement ไม่ชัดเจน 
รายละเอียดตามตารางที่ 8 
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ตารางท่ี 8: ตัวอย่างการวิเคราะห์ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง 

ปัจจัยเสีย่ง วิธีจัดการ
ความเสี่ยง 

การจัดการความเสี่ยง ต้นทุน ผลประโยชน์ ทางเลือก
เพื่อจัดการ
ความเสี่ยง 

 

แผนการจ าหน่ายนมพาณิชย์/นมโรงเรยีน 
 การจัดท าแผนงานด้านการตลาด 

 

 บุคลากรขาด
ความรู้และ
ความช านาญใน
ด้านการตลาด
และการจัดท า
แผนงานฯ 

หลีกเล่ียง  ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
เนื่องจากส่งผลกระทบต่อ
การจัดท าแผนงานฯ 
อย่างมาก 

- - 

วิธีการถ่ายโอน 
)เนื่องจากบุคลากร
ไม่มีทักษะและ
ความช านาญใน
การจัดท า 
Competency 
Gap ซ่ึงถ้า
ด าเนินการเองมี
โอกาสด าเนินการ
อย่างไม่ถูกต้อง) 

ยอมรับ  ไม่สามารถยอมรับได้
เนื่องจากส่งผลกระทบต่อ
การจัดท าแผนงานฯ 
อย่างมาก 

- - 

ควบคุม  ปรับกระบวนการ
ด าเนินงานในการก าหนด 
วิเคราะห์และจัดท า 
Competency Gap 
และจัดท าแผนพัฒนาเพื่อ
ปิด Gap ที่มีความ
สมบูรณ์ 

ไม่เสียค่าใช้จ่าย ซ่ึง 
จัดท าเพียงการปรับ 
กระบวนการด าเนินการ
ให้เหมาะสม 

ผู้จัดท าแผนงานฯมีความรู ้
ความสามารถในการจัดท า 
แผนงานฯ และได้ 
แผนงานฯซ่ึงมีเน้ือหา
ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ 

ถ่ายโอน  จ้างบริษัทOutsource 
เป็นผู้ด าเนินการ 

เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นใน
การจ้างบริษัท 
Outsource  

บริษัทมีความช านาญในการ
ท างาน และมวีิธกีารที ่
จะสามารถ ด าเนินการได้อย่าง
ครบถ้วน 

 

            แผนขยายก าลังผลิต 
 ด าเนินการผลิตผลิตภัณฑ์นม 
 งบประมาณ

ลงทุนไม่
เพียงพอต่อการ
การปรับปรุง
เครื่องจักร/
อุปกรณ์ของ
โรงงานและไม่
ครอบคลุมทั้ง
ระบบ 

หลีกเล่ียง  ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
เนื่องจากส่งผลกระทบต่อ
การแผนการขยายการ
ผลิต 
 

- - 

วิธีการควบคุม 

ยอมรับ  ไม่สามารถยอมรับได้
เนื่องจากส่งผลกระทบต่อ
การแผนการขยายการ
ผลิต 

- - 

ควบคุม  จัดท าแผนส ารองกรณีที่
ไม่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณตามที่
ก าหนด 

ไม่เสียค่าใช้จ่าย 
เนื่องจากบุคลากร
ภายในมีความรู้
ความสามารถในการ
จัดท าแผนส ารองฯ ได ้

สามารถจัดท าแผนส ารองฯ 
เพื่อให้การผลิตผลิตภัณฑ์นม
เป็นไปตามเป้าหมายและ
มาตรฐานที่ก าหนดไว ้

ถ่ายโอน  ไม่เลือกเนื่องจากไม่มี
งบประมาณในการ
ด าเนินการ 
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การร าย งานความ เสี่ ย ง เป็ นขั้ นตอนส าคัญ ในกระบวนการบริ หา รความ เสี่ ย ง  เ พ่ื อ เป็ น 
หลักฐานในการแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงขององค์กร ทั้งนี้เพ่ือให้มีการพิจารณาว่ามี
ความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่หรือไม่ และความเสี่ยงดังกล่าวมีระดับความเสี่ยงและมีระดับความรุนแรงที่จะส่งผล
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรมากน้อยเพียงใด ในการจัดท ารายงานความเสี่ยงนั้นก าหนดให้มีการ
น าเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ในการพิจารณาอนุมัติด าเนินการและสั่งการเพื่อจัดการความเสี่ยงนั้น 

 วัตถุประสงค์ การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง  
  

 เพ่ือให้ผู้บริหารทราบ และตระหนักถึงความเสี่ยงขององค์กร/หน่วยงาน ที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และพิจารณาแก้ไขได้อย่างทันท่วงที 

 เพ่ือให้มั่นใจว่า ความเสี่ยงได้รับการจัดการตามแผนงานที่วางไว้ 
 เพ่ือประเมินว่าแผนการจัดการความเสี่ยงยังสามารถใช้ด าเนินการในสถานการณ์ปัจจุบัน 

 

 การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 
อ.ส.ค. มีการก าหนดกระบวนการและผู้รับผิดชอบในการจัดท ารายงานการบริหาร 

ความเสี่ยง ในแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

 

 ผู้ประสานงานความเสี่ยงประจ าฝ่าย/ส านัก 
มีบทบาทหน้าที่ในการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายบริหารความเสี่ยงในระดับ
ฝ่าย/ส านัก ที่ตนรับผิดชอบเสนอต่อแผนกบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ฝ่ายนโยบาย
และแผนงาน เป็นประจ าทุกไตรมาส 

 แผนกบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ฝ่ายนโยบายและแผนงาน 
มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
บริหารความเสี่ยงเสนอต่อผู้อ านวยการ อ.ส.ค. เป็นประจ าทุกไตรมาส 

 ผู้อ านวยการ อ.ส.ค.  
มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในการพิจารณากลั่นกรองรายละเอียดของรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายบริหารความเสี่ยงและให้ความเห็นชอบก่อนน าเสนอคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง เป็นประจ าทุกไตรมาส 

 
 
 
 
 

4.6   การรายงานความเสี่ยง (Risk Reporting) 
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 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง อ.ส.ค. 
มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในการควบคุมติดตาม ตรวจสอบ และดูแลให้ทุก 
หน่วยงาน ด าเนินการตามนโยบายบริหารความเสี่ยงที่ก าหนด โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้มั่นใจได้ว่านโยบายการบริหารความเสี่ยง ได้น าไป
ปฏิบัติอย่างเหมาะสม น าเสนอผ่านคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง อ.ส.ค. เป็นประจ าทุก
ไตรมาส 

 คณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. 
มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการ
บริหารความเสี่ยงจากรายงานฯ ของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง อ.ส.ค. เป็นประจ า
ทุกไตรมาส 

 

 คณะกรรมการ อ.ส.ค. 
มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการ
บริหารความเสี่ยงจากรายงานฯ ของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง อ.ส.ค. เป็นประจ า
ทุกไตรมาส 
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เพ่ือให้กลไกการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สมบูรณ์ ควรจัดให้มีระบบการ
ติดตามประเมินผลที่มีความต่อเนื่องอย่างสม่ าเสมอและเป็นวงจรการประเมินผลที่ทุกหน่วยงานภายใน
องค์กรรับทราบและสามารถด าเนินการเมื่อถึงรอบระยะเวลาการติดตามประเมินผลที่ก าหนด อ.ส.ค . 
ก าหนดกระบวนการและวิธีการการรายงานสถานะความเสี่ยงให้มีความชัดเจนรวมถึง ความถี่ของการ
ติดตามประเมินผลและรูปแบบการรายงาน ตลอดจนวิธีการน าเสนอรายงานต่อผู้บริหาร นอกจากนี้ ได้
ก าหนดให้มีรายงานในกรณีท่ีมีเหตุการณ์พิเศษเกิดข้ึน (Exception Reports) เช่น เหตุการณ์ที่ไม่เกิดขึ้น
บ่อย แต่ผลกระทบสูงและมีนัยส าคัญ  

 

 วัตถุประสงค์ส าคัญในการติดตามประเมินผลเพื่อ 
 

1. ประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของการจัดการความเสี่ยง  
2. ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้ด าเนินการไปแล้วหรืออยู่ 

ระหว่างด าเนินการว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงที่วางไว้หรือไม่ 
3. ความคืบหน้าของมาตรการควบคุม ว่าสามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของเหตุการณ์ความเสี่ยง

ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม ่
 

 อ.ส.ค. ได้ก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผล มี 2 รูปแบบ คือ การติดตามประเมินผล
ผลอย่างเป็นทางการตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยใช้แบบฟอร์มการรายงานที่ก าหนดและการ
ติดตามผลอย่างไม่เป็นทางการ เป็นการติดตามผลระหว่างการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการติดตามการท างาน
ในระดับกิจกรรมที่แต่ละหน่วยงานปฏิบัติตามหน้าที่งานประจ าวัน เช่น การจัดท าแผนงาน การ
ตรวจสอบเงินสด และการตรวจสอบรายงานของผู้บังคับบัญชา เป็นต้น 

นอกจากนี้ อ.ส.ค. ได้ระบุอ านาจหน้าที่ในการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 
ของแต่ละหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบภายในองค์กรที่มีความชัดเจน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

4.7   การติดตามประเมินผล (Monitoring) 
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 ผู้ประสานงานความเสี่ยงประจ าฝ่าย/ส านัก: ท าหน้าที่ติดตามรายงานด้าน
การบริหารความเสี่ยงและมีการติดตามประเมินผลและปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
การควบคุมภายในฝ่าย/ส านักท่ีตนรับผิดชอบ พร้อมทั้งจัดท ารายงานผลการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ต า ม แ ผ น ก า ร บ ริ ห า ร 
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในในระดับฝ่ายงาน/ส านักงานท่ีตนรับ 
รับผิดชอบเสนอต่อแผนกบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
นอกจากนี้มีหน้าที่ในการรวบรวม จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับผลการด าเนินงานด้านการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของฝ่ายงาน/ส านักงาน พร้อมที่จะให้ส่วนงานอ่ืนๆ ภายใน
และภายนอกองค์กรเข้าตรวจสอบอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส 

 แผนกบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ฝ่ายนโยบายและแผนงาน : มีบทบาทหน้าที่ใน
การติดตามและจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อ
ผู้อ านวยการฯ โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญในการติดตามประเมินผลเพ่ือการประเมินคุณภาพ
และความเหมาะสมของการจัดการความเสี่ยง และติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้
ด าเนินการไปแล้วหรืออยู่ระหว่างด าเนินการ ว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหาร
ความเสี่ยงที่วางไว้หรือไม่ รวมถึงการตรวจสอบความคืบหน้าของมาตรการควบคุม ว่าสามารถ
ลดโอกาสหรือผลกระทบของเหตุการณ์ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่เป็นประจ า
ทุกไตรมาส 

 ผู้อ านวยการ อ.ส.ค. : มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในการติดตามและพิจารณา
กลั่นกรอง )Screen) รายละเอียดของรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
และให้ความเห็นก่อนน าเสนอคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ าทุกไตรมาส 

 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง : มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในการควบคุม
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง เป็นประจ า
ทุกไตรมาส 

 คณะกรรมการตรวจสอบ : มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการติดตามเพ่ือรับทราบ
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เป็นประจ า
ทุกไตรมาส 

 คณะกรรมการ อ.ส.ค. : มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการติดตามเพ่ือรับทราบรายงาน
ผลการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นประจ าทุกไตรมาส 

 

 

 

 

 

 



 

 

คู่มอืการบรหิารความเสีย่ง 57 
 

 

 การทบทวนความเสี่ยงให้เป็นปัจจุบัน 
 

เนื่องจากสภาพแวดล้อมในการด าเนินงานจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อาจส่งผลให้ปัจจัยเสี่ยงของการด าเนินกิจกรรมและขนาดของความ
เสียหายเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นฝ่ายงาน/ส านักงานควรมีการติดตามประเมินผลสถานะความ
เสี่ยงอย่างเป็นประจ าเพื่อช่วยให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับความเสี่ยง และสามารถจัด
ให้มีมาตรการควบคุมท่ีเหมาะสม สอดคล้อง ซึ่งท าให้การป้องกัน/ลดความเสี่ยงมีความทันกาล 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ก 
ขั้นตอนการด าเนินงานและบทบาทหน้าที่ 
ความรับผิดชอบของกลไกการด าเนินงาน 

ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในตาม
กรอบโครงสร้าง 

 
 



 

 

 

 

 

 
ก-1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ก-2 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ข 
 

ระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่ดี 
และ ปัจจัยที่ท าให้ระบบการบริหารความเสี่ยง 

ขององค์กรประสบความส าเร็จ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

“การมีระบบบริหารความเสี่ยงที่ดี จะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย 
ได้อย่างมีประสทิธิภาพและประสิทธิผล” 

   
ในการด าเนินการขององค์กรโดยทั่วไป เป้าประสงค์หลักของการด าเนินการที่แต่ละองค์กร
ต้องการ คือการบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด หากเปรียบเทียบผลแอปเปิ้ลทั้ง 
2 ผล ในภาพเป็นเป้าหมายขององค์กร โดยส่วนใหญ่มักต้องการแอปเปิ้ลผลที่ใหญ่กว่า แต่
การด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายนั้น จะแฝงไว้ด้วยความเสี่ยงที่ 
ต้องเผชิญตลอดเวลาทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ในฐานะของผู้บริหารและ
พนักงานของ อ.ส.ค. เราจะไปถึงเป้าหมายนั้นอย่างไร  ในการที่องค์กรจะบรรลุเป้าหมาย
ตามวัตถุประสงค์ขององค์กรนั้น จ าเป็นจะต้องมีระบบการบริหารความเสี่ยง 
ที่ดีเพ่ือช่วยสนับสนุนและผลักดันให้ภารกิจขององค์กร ทั้งระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบัติการให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท้ังในระดับองค์กรและระดับกิจกรรมที่วางไว้  

 

 

 

 

ข-1 

ระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์การที่ดี 



 

 

 

 

 องค์ประกอบของระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดีประกอบด้วย 
 

 

1) การมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่ดีเพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการควบคุมความเสี่ยงได้อย่าง
ถูกต้อง ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน เพราะฐานข้อมูลเป็นสิ่งส าคัญแสดงให้
เห็นถึงสถานภาพและการด าเนินงานขององค์กรในภาพรวม ดังนั้นการมีระบบข้อมูล
สารสนเทศที่ดีจะท าให้เกิดความง่ายและสะดวกต่อการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ 
ขององค์กรได้อย่างถูกต้องชัดเจนและสม่ าเสมอยิ่งขึ้น 

2) การมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจนองค์กรควรก าหนดนโยบายในการบริหาร
ความเสี่ยงให้สอดคล้องหรือรวมอยู่ในกระบวนการปฏิบัติงานที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน
โดยผู้บริหารระดับสูงจะต้องให้การสนับสนุนและให้ความส าคัญต่อ การด าเนินการบริหาร
ความเสี่ยงภายในองค์กรรวมทั้งแสดงความมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบต่อการ
ด าเนินการตามนโยบายดังกล่าวอย่างชัดเจน 

3) การจัดหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ    ในการบริหารความเสี่ยงองค์กรจะต้องจัดให้มี
หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษ เพ่ือท าหน้าที่ในสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงทั้งในด้านข้อมูลและการปฏิบัติให้เป็นผลส าเร็จ 
เพ่ือให้ผู้บริหารน าข้อมูลที่ได้ไปพิจารณาในการประเมินและจัดการความเสี่ยงที่เกิดข้ึน 

4) จัดการฝึกอบรมและสื่อสารข้อมูลให้กับบุคลากรเพ่ือให้บุคลากรในองค์กรได้เรียนรู้ และ
ฝึกฝนให้มีทักษะและความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และหน้าที่ความ
รับผิดชอบของแต่ละบุคคลรวมทั้งเผยแพร่และสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับความส าคัญของการ
บริหารความเสี่ยงให้บุคลากรได้รับทราบอย่างสม่ าเสมอ 

5) การพิจารณาโอนความเสี่ยงหากพิจารณาแล้วเห็นว่าความเสี่ยงในบางลักษณะนั้นไม่
สามารถบริหารจัดการได้เอง หรือไม่มีความคุ้มค่าต่อการด าเนินการจัดการกับความเสี่ยง
นั้น ควรจะจัดการกระจายหรือโอนความเสี่ยงนั้นไปให้ผู้อ่ืนช่วยแบ่งเบาภาระของการ
จัดการความเสี่ยงขององค์กร 

6) มีหน่วยงานตรวจสอบภายในมีการควบคุมภายในเพ่ือท าหน้าที่สอบทานประเมินความ
เสี่ยงและระบบควบคุมภายในขององค์กร พร้อมเสนอแนะประเด็นที่ควรจะน าไปพิจารณา
ปรับปรุงในการบริหารความเสี่ยงต่อไป 
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ปัจจัยส าคัญ (Key Success Factor) ที่ช่วยให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 
ประสบความส าเร็จนั้น ประกอบด้วยปัจจัย 4 ประการ ดังนี้ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเรจ็ของระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 
(Enterprise Risk Management Key Success Factor) 

 ประการที่ 1 : การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
การด าเนินการที่จะท าให้การบริหารความเสี่ยงขององค์กรประสบความส าเร็จนั้น  
ควรเริ่มจากนโยบายของผู้บริหารระดับสูงเพ่ือเป็นแรงผลักดันที่ส าคัญต่อการด าเนินการใน
ขั้นตอนต่อไปของบุคลากรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ผู้บริหารจะต้องน าผลจากการด าเนินการ
ไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงขององค์กรด้วย 
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ก าหนด
ผู้รับผิดชอบใน
การด าเนินการ 

 

การจัด
ฝึกอบรม/
ชี้แจง/ ท า
ความเขา้ใจ 

 
การติดตาม
ประเมินผล 

ปัจจัยที่ท าให้ระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์การประสบความส าเร็จ 

การสนับสนุนจาก
ผู้บริหารอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง 

 



 

 

 

 

 ประการที่ 2 : ก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ 
ในการผลักดันการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้ประสบผลส าเร็จนั้น บุคลากร
จ าเป็นต้องมีความเข้าใจในแนวทางการด าเนินการอย่างชัดเจน และมีความมุ่งมั่นที่จะ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเพ่ือสร้างผลส าเร็จของงานตามเป้าหมายขององค์กรดังนั้นจึงควร
ก าหนดผู้รับผิดชอบงานด้านบริหารความเสี่ยงทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติงาน 
เพ่ือช่วยสนับสนุนงานบริหารความเสี่ยงให้สามารถด าเนินการได้อย่างชัดเจนและเห็นผล
อย่างเป็นรูปธรรม 

 ประการที่ 3 : การจัดฝึกอบรมชี้แจงและสร้างความเข้าใจ 
เพ่ือให้บุคลากรภายในองค์กรทุกระดับมีพ้ืนฐานความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหาร
ความเสี่ยงขององค์กรอย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเพ่ือลดกระแสการ
ต่อต้านจากบุคลากรที่ไม่เข้าใจหรือไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง โดยชี้ให้เห็นว่าการน า
ระบบการบริหารความเสี่ยง เข้ามาใช้ภายในองค์กรจะเป็นการสร้างโอกาสในการปรับปรุง
ระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจึงควรมีการจัดฝึกอบรมชี้แจง และสร้าง
ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเก่ียวกับงานด้านบริหารความเสี่ยง 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

 ประการที่ 4 : การติดตามประเมินผล 
ควรจัดให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรโดยก าหนดให้มีการ
จัดท ารายงานและการตรวจสอบในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการบริหารความเสี่ยง และ
มีการน าผลการด าเนินการที่ได้ไปพิจารณาปรับใช้กับการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารความเสี่ยงเพ่ือให้มั่นใจว่าองค์กรสามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยควรมีการติดตามประเมินผล ตามเกณฑ์ที่ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และ
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ก าหนด คือ ทุก 6 เดือน และทุกสิ้นปีงบประมาณ 
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ภาคผนวก  ค 
 

ค าศัพท์เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   
 

ค าศัพท ์ ความหมาย 
 

ความเสี่ยง(Risk) 
เหตุการณ์หรือการกระท าใดๆ อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน 
และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย หรือความล้มเหลวหรือ 

  ลดโอกาสที่จะบรรลุความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด 
 
 

 

การประเมินความเสี่ยง 
(Risk Assessment) 

 

 

กระบวนการที่ใช้ในการวิเคราะห์ และจัดล าดับความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบ 
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งการก าหนดระดับความเสี่ยง 
จะพิจารณาจากผลกระทบ (Impact) และโอกาสที่จะเกิด(Likelihood) 

 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
(Risk Factor) 

 

  ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
ที่ก าหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด  
และเกิดขึ้นได้อย่างไร และท าไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควร 
เป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการลดความเสี่ยง 
ในภายหลังได้อย่างถูกต้อง 

 

 

โอกาส(Likelihood) 
ที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยง 

 

ความน่าจะเป็นหรือความถี่ท่ีน่าจะเกิดปัจจัยเสี่ยง โดยแบ่งเป็น   5 ระดับ 
ในแต่ละเกณฑ์ คือ1 )น้อยมาก) 2 )น้อย) 3 )ปานกลาง)  4 )สูง) และ 5  
)สูงมาก) 

ผลกระทบ (Impact) ของ
ความเสี่ยง 

 

ผลที่เกิดตามมาจากปัจจัยเสี่ยงหรือมูลค่าความเสียหายจากปัจจัยเสี่ยงที่ได้รับ ซึ่ง
แบ่งออกเป็น 5 ระดับในแต่ละเกณฑ์ความรุนแรงของผลกระทบ  
คือ 1 )น้อยมาก) 2 )น้อย) 3 )ปานกลาง) 4 )สูง) และ 5 )สูงมาก) 

 

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
(Risk Appetite) 

 

ประเภทและเกณฑ์ของความเสี่ยง หรือความไม่แน่นอนโดยรวมที่องค์กร 
ยอมรับได้โดยยังคงให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมาย ซึ่งความเสี่ยงที่ 
ยอมรับได้นั้นจะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร )ไม่ด้อยกว่าค่า 
เป้าหมายขององค์กร) โดยจะระบุเป็นเป้าหมายค่าเดียวหรือระบุเป็นช่วง 
ก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของปัจจัยเสี่ยงแต่ละตัว 
 

 

ความเบี่ยงเบนของระดับ
ความเสี่ยงที่ 
ยอมรับได้ 

(Risk Tolerance) 

 

ระดับความเบี่ยงเบนจากเกณฑ์หรือประเภทของความเสี่ยงที่ยอมรับได้  
ซึ่งค่าความเบี่ยงเบนจะเป็นช่วงที่ยอมให้ผลการด าเนินงานเบี่ยงเบนหรือ
คลาดเคลื่อนไปจากเป้าหมายที่ก าหนดโดยจะต้องมีความ สัมพันธ์กับระดับความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้ 
 
 

 

แผนภูมิความเสี่ยง 
(Risk Map) 

 

   ภาพ/แผนผังที่แสดงถึงความเสี่ยงขององค์กร โดย Risk Map จะต้อง 
สามารถแสดงถึงหรือวิเคราะห์ถึงผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงที่มี 
ความสัมพันธ์กันทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้อย่างเป็นรูปธรรม 
ชัดเจน 

ค าศัพท์เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง 
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ค าศัพท ์ ความหมาย 
 

 

เจ้าของความเสี่ยง 
(Risk Owner) 

 

ฝ่าย/ส านักงาน/ศูนย์/กอง/บุคคลหรือ กลุ่มบุคคล ที่มีความรับผิดชอบโดยตรงต่อ
การบริหารความเสี่ยงโดยเจ้าของความเสี่ยงจะระบุปัจจัยเสี่ยงและจัดท าแผน
จัดการความเสี่ยงซึ่งอาจต้องประสานกับหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย
เสี่ยงนั้นๆ เพ่ือลด หรือควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

 

 

การบริหารความเสี่ยง 
(Risk Management) 

 

กระบวนการที่ก าหนดขึ้นโดยคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานขององค์กร 
เพ่ือใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ของทั้งองค์กรกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
ถูกออกแบบมาเพ่ือใช้ระบุความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
ที่อาจมีผล กระทบต่อองค์กร และบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กร 
ยอมรับได้ ซึ่งจะช่วยให้มีความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลวา่องค์กรจะบรรล ุ
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี ดังนี้ 

1) การยอมรับความเสี่ยง )RiskAcceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่
เกิดข้ึน เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง  

2) การลด/การควบคุมความเสี่ยง )RiskReduction) เป็นการปรับปรุง
ระบบการท างานหรือการออกแบบวิธีการท างานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะ
เกิดหรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับท่ีองค์กรยอมรับได้    

3) การกระจายความเสี่ยงหรือการโอนความเสี่ยง)RiskSharing)เป็นการ
กระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบ   

4)  การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง )RiskAvoidance) เป็นการจัดการกับความ
เสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก และหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้อง
ตัดสินใจยกเลิกโครงการ /กิจกรรมนั้นไป  

 

การควบคุม 
(Control) 

นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ซึ่งกระท าเพ่ือลดความเสี่ยง  
และท าให้การด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ แบ่งได้ 4  ประเภท คือ 

1) การควบคุมเพ่ือการป้องกัน )PreventiveControl) เป็นวิธีการควบ 
คุมที่ก าหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาด 
ตั้งแต่แรก 
2) การควบคุมเพ่ือให้ตรวจพบ )DetectiveControl) เป็นวิธีการควบคุม

ที่ก าหนดขึ้นเพื่อค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว   
 
3) การควบคุมโดยการชี้แนะ )DirectiveControl) เป็นวิธีการควบคุมท่ี

ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
4) การควบคุมเพ่ือการแก้ไข )CorrectiveControl) เป็นวิธีการควบคุมท่ี

ก าหนดขึ้นเพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพ่ือหาวิธีการ
แก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ าอีกในอนาคต 

 
 

โอกาส 
(Opportunity) 

 

  เหตุการณ์ท่ีมีความไม่แน่นอน ซึ่งหากเกิดขึ้นจะมีผลกระทบในเชิงบวก 
ต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร 
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ค าศัพท ์ ความหมาย 
ความเสี่ยงที่มีอยู่ 
(Inherent Risk) 

ความเสี่ยงที่องค์กรต้องเผชิญจากการด าเนินธุรกิจโดยปกติ ก่อนที่จะมีการ
ด าเนินการหรือการก าหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงนั้นๆ 

 

ความเสี่ยงคงเหลือ 
(Residual Risk) 

 

 

   ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังจากที่ผู้บริหารด าเนินการจัดการหรือก าหนดให้มี
มาตรการควบคุมความเสี่ยงนั้นๆ 

 

ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 
ที่ส าคัญ 

(Key RiskIndicator) 
 

 

  ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ กิจกรรมหรือเหตุการณ์ ที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลง 
ของความเสี่ยงส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายได้ โดยสามารถใช้ประโยชน์ 
ในการบริหารความเสี่ยงเพ่ือติดตามผลการบริหารความเสี่ยงว่าเป็นไปได้ 
ตามเป้าหมายหรือไม่ และในกรณีตัวชี้วัดมีลักษณะเป็นดัชนีชี้น าสามารถ 
น าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการบริหารความเสี่ยงให้มีระบบเตือน 
ล่วงหน้า   

 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
(Strategic Risk : S) 

 

 

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจด้านกลยุทธ์ เช่น ความเสี่ยงเนื่องจาก 
เศรษฐกิจ การเมือง การรักษาชื่อเสียง การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาด  
และสภาวะการแข่งขัน เป็นต้น  

 
 

ความเสี่ยงด้านการ 
ด าเนินงาน 

(Operational Risk : O) 
 

 

 

  ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับระบบขององค์กร ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ 
กระบวนการ บุคลากร และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ส่งผล 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินธุรกิจเช่น ความเสี่ยงจากการไม่ 
สามารถด าเนินการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง หรือความเสี่ยงต่อการเกิดการ 
สูญเสียในกระบวนการผลิตและจ าหน่ายเป็นต้น     

 
 

ความเสี่ยงด้านการเงิน 
(Financial Risk : F) 

 

  ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติด้านการเงิน  
การลงทุนและระบบการบริหารการเงิน เช่น ความเสี่ยงจากการผันผวนของ 
อัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยง 
จากการขาดสภาพคล่อง เป็นต้น 
 

 

ความเสี่ยงด้าน 
กฎระเบียบ

(Compliance Risk : C) 
 

 

  ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
และข้อก าหนดของทางการเช่น พนักงานละเลยการปฏิบัติตามกฎหมาย 
 ระเบียบ หรือข้อบังคับที่ก าหนดไว้ เป็นต้น 

 

 

 

 

ค-3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ง 
 

เกณฑ์ส าหรับวิเคราะห์และประเมนิความเสี่ยง 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ง-1 

 

 

 

เกณฑ์ผลกระทบ 

ของความเสี่ยง 

(Impact : I) 

ระดับคะแนน 
1=น้อยมาก 2=น้อย 3=ปานกลาง 4=สูง 5=สูงมาก 

ผลกระทบด้านการเงิน
)Financial) 

ไม่เกิน 

10,000 บาท 

มากกว่า 
10,000 บาท – 
50,000 บาท 

 

มากกว่า 
50,000 – 2.5 

แสนบาท 

 

มากกว่า 2.5 แสน
บาท -10 ล้านบาท 

 

มากกว่า 10 ล้าน
บาท 

 

ผลกระทบด้าน
ช่ือเสียงองค์กร)Image 

and Reputation) 
 

ไม่มีการเผยแพร่
ข่าว น้อยมาก 

 

มีการเผยแพร่
ข่าวใน

หนังสือพิมพ์ 
น้อย 

 

มีการเผยแพร่
ข่าวใน

หนังสือพิมพ์ 
ปานกลาง 

 

มีการเผยแพร่ข่าว
ในหนังสือพิมพ์ สูง 

 

กระทบช่ือเสียง
และภาพพจน์ของ 

อ.ส.ค.  
สูงมาก 

 

ผลกระทบด้านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

)Technology) 
 

เกิดเหตุร้ายทีไ่ม่มี
ความส าคญั 

 

เกิดเหตุร้าย
เล็กน้อยที่แก้ไข

ได ้

 

ระบบมีปญัหา
และมีความ

สูญเสียไม่มาก 

 

เกิดปัญหากบั
ระบบ IT ที่ส าคัญ
และระบบความ
ปลอดภัยซึ่งส่งผล
ต่อความถูกต้อง

ของข้อมูลบางส่วน 

เกิดความสูญเสีย
ต่อระบบ IT ที่

ส าคัญทั้งหมดและ
เกิดความเสียหาย
อย่างมากต่อความ

ปลอดภัยของ
ข้อมูลลูกค้าหรือ

ข้อมูลธุรกิจ 

ผลกระทบด้าน
กระบวนการธรุกิจและ

การปฏิบัติงาน 
Business Process and 

)Operation) 

ไม่มีการชะงักงัน
ของกระบวนการ

และการ
ด าเนินงานทาง

ธุรกิจ 

 

มีผลกระทบต่อ
กระบวนการ

เล็กน้อย 

 

-มีผลกระทบต่อ
กระบวนการ
ปานกลาง 

- ทรัพย์สิน
เสียหายปาน

กลาง 

 

-มีผลกระทบต่อ
กระบวนการอย่าง
รุนแรง/กระทบต่อ 

แผนงาน 

- ทรัพย์สินเสียหาย
และต้องหยดุการ 

ด าเนินงาน
บางส่วน 

- หยุดการ 

ด าเนินงาน 

ของธุรกิจ 

- ไมส่ามารถบรรลุ
ถึงวัตถุประสงค์
ของแผนงาน/

โครงการ 

 

ผลกระทบด้าน
บุคลากร )People) 

 

- -มีการบาดเจ็บ
เล็กน้อยใน
ระดับปฐม

พยาบาลจาก
การปฏิบัติงาน 

- ท าให้เกิดการ
เสียขวัญและ
ก าลังใจในการ
ท างานระยะสั้น 

-มีการบาดเจ็บ 

ที่ต้องได้รับการ
รักษาจากการ
ปฏิบัติงาน 

- ท าให้เกิดการ
เสียขวัญและ
ก าลังใจในการ
ท างานอย่าง
กว้างขวาง 

- มีการบาดเจ็บ 

หรือเจ็บป่วย
รุนแรงจากการ

ปฏิบัติงาน 

- บุคลากรในระดับ
ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป
หรือบุคลากรที่ผล 

การประเมินการ
ปฏิบัติงานอยู่ใน

- ทุพลภาพหรือ
เสียชีวิตจากการ

ปฏิบัติงาน 

- บุคลากรในระดับ
ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป
หรือบุคลากรที่ผล 

การประเมินการ
ปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 

ตัวอย่าง เกณฑ์ส าหรับวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 



 

 

 

 

เกณฑ์ผลกระทบ 

ของความเสี่ยง 

(Impact : I) 

ระดับคะแนน 
1=น้อยมาก 2=น้อย 3=ปานกลาง 4=สูง 5=สูงมาก 

 ระดับดีขึ้นไป 

ออกจากองค์กร
หลายคน 

- เกิดการประท้วง 

ออกจากองค์กร
เป็นจ านวนมาก 

- เกิดการนัด 

หยุดงาน 

 

มูลค่าความเสียหาย  ≤ 5% > 5 - 10% > 10 - 15% > 15 - 20% > 20% 

 ค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยใช้มูลค่าการลงทุนหรือต้นทุนการด าเนินงานเป็นฐานในการคิดหรือค่าใช้จ่าย 
ที่คาดว่าจะเกดิขึ้น  
ผลกระทบต่อ
ช่ือเสียงหรือ
ภาพลักษณ์ของ
องค์กร 

≥ 1 วัน  2 – 7 วัน  8 -15 วัน  16 – 30 วัน  > 30 วัน  

 พิจารณาจากจ านวนวันท่ีหนังสือพิมพ์ลงข่าวหรือมีการเผยแพร่ในสือ่ 
ผลกระทบต่อการ
พัฒนาขีด
ความสามารถและ
การแข่งขันของ
องค์กร 

มีผลกระทบต่อ
องค์กร 

น้อยมาก/มีการ
พัฒนา 

นวัตกรรมใหม่ ๆ  
อย่างต่อเนื่อง 

มีผลกระทบ
เล็กน้อย/สามารถ

พัฒนาขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันได ้

มีผลกระทบ 

ปานกลาง/องค์กร
ยังคง ด าเนิน

ธุรกิจอยู่ได้หากมี
การแข่งขันทาง
ธุรกิจไมสู่งมาก 

มีผลกระทบ
รุนแรง/องค์กร
ขับเคลื่อนได้ช้า

และ
ความสามารถ 

ในการแข่งขัน
ลดลง 

มีผลกระทบรุนแรงสูง
มาก/สญูเสียลูกค้า

และความสามารถใน 

การแข่งขันท าให้ 
ไม่สามารถด ารง 

ธุรกิจต่อไปได ้

 พิจารณาจากการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและการคดิค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง 
รวมถึงความสามารถในการแข่งขันและการด ารงอยู่ขององค์กร 
การปฏิบัตติาม  
กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับ 

ไม่ปฏิบตัิตาม
ระเบียบฯ ส่งผล
กระทบอย่างไมม่ี

นัยส าคญั 
 

ไม่ปฏิบตัิตาม
ระเบียบฯ ส่งผล
กระทบเล็กน้อย

สามารถ 

แก้ไขได ้

ไม่ปฏิบตัิตาม
ระเบียบฯ ส่งผล
กระทบอย่างมี

นัยส าคญั 

แต่สามารถแก้ไข
ได ้

ไมป่ฏิบัตติาม
ระเบยีบฯ ส่งผล
กระทบอย่าง 

มีนัยส าคญัและไม่
สามารถ 

แก้ไขได ้

ไม่ปฏิบตัิตาม 

ระเบียบฯ ส่งผล
กระทบรุนแรง 

ในภาพลักษณ์ 
และภาวะการเงิน

ขององค์กร 
 พิจารณาจากระดับความรุนแรงของลักษณะการไม่ปฏิบัตติามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ในแต่ละกรณี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ง-2 



 

 

 

 

ง-3 

เกณฑ์โอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยง  

(Likelihood : L) 

ระดับคะแนน 

1 = น้อยมาก 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = สูง 5 = สูงมาก 

เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาส
ที่จะเกิดความเสีย่งของ 
อ.ส.ค. 

มีโอกาสเกดิใน
กรณียกเว้น 

อาจมีโอกาส
เกิดแต่นานๆ 

ครั้ง 

มีโอกาสเกดิ
บางครั้ง 

มีโอกาสเกดิ
ค่อนข้างสูง
หรือบ่อย ๆ  

มีโอกาสในการเกิด
เกือบทุกครั้ง 

มีระเบยีบและคู่มือปฏิบัต ิ มีทั้งระเบียบ
และคู่มือและถือ

ปฏิบัต ิ

มีอย่างใดอย่าง
หนึ่ง 

และมีการ
ปฏิบัติตาม 

มีทั้ง 2 อย่างแต่
ถือปฏิบัติอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง 

มีอย่างใด
อย่างหนึ่งและ
ไม่ถือปฏิบตั ิ

ไม่มีทั้งคู่ )ระเบียบ
และคู่มือ) และไม่มี

การปฏิบัต ิ

 พิจารณาจากการมีหรือไม่มีการก าหนดระเบียบและการจัดท าคู่มือ  ประกอบกับการปฏิบัตติามระเบียบและคู่มือท่ี
เกี่ยวข้องกับความเสีย่งในเรื่องนั้น 
มีการควบคุมติดตามหรือการ
ตรวจสอบจากผู้บังคับบญัชา
หรือมีการรายงานผล 

ทุก 1 – 3 
สัปดาห ์

ทุกเดือน ทุก 2 เดือน ทุก 3 เดือน >  3 เดือน 

 พิจารณาจากความถี่หรือความบ่อยครั้งที่มีการควบคมุ หรือ ตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชา รวมถึงการที่ผู้บังคับบัญชา
ได้รับรายงานเกีย่วกับความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ  
ความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ์
ผิดพลาด  

≤ 1 ครั้ง 

)ต่อเดือน) 
2 -3 ครั้ง 

)ต่อเดือน) 
4 ครั้ง 

)ต่อเดือน) 
5 ครั้ง 

)ต่อเดือน) 
>  3 ครั้ง 

)ต่อเดือน) 
 

 พิจารณาจากความถี่หรือความบ่อยครั้งในการเกิดเหตุการณ์ผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในเรื่อง
นั้น ๆ  
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ ์
 โอกาสหรือแนวโน้มที่เกิด
ความเสีย่งเรื่องนั้น 

≤ 10% 11 - 15% 16 - 20% 21 – 35% >35% 

 จ านวนครั้งท่ีผ่านการ
เห็นชอบจากบอร์ด 
 
 

1  ครั้ง 2  ครั้ง 3  ครั้ง 4  ครั้ง 5  ครั้ง 

 จ านวนวันท่ีด าเนินการ
ล่าช้ากว่าก าหนด 

ภายในก าหนด เกินกว่า
ก าหนด 

15 วัน 

เกินกว่าก าหนด 

30 วัน 
เกินกว่า
ก าหนด  
45 วัน 

เกินกว่าก าหนด 60 
วัน  

 เปอร์เซ็นต์ที่คาดว่าจะ
ด าเนินการ 
ได้ตามเป้าหมาย 

 
91 – 100% 

 

 
81 – 90% 

 
71 – 80% 

 
61 – 70% 

 
51 – 60% 

 พิจารณาจากโอกาสหรือแนวโนม้ที่เกิดความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ หรอืจ านวนครั้งท่ีผ่านการเห็นชอบจากบอร์ดจ านวน
วันท่ีด าเนินการล่าช้ากว่าก าหนดหรือเปอร์เซ็นต์ที่คาดว่าจะด าเนินการไดต้ามเป้าหมาย  
มีการสอนงานหรือฝึกอบรม ≥5 ช่ัวโมง/คน 4 ช่ัวโมง/คน 3 ช่ัวโมง/คน 2 ช่ัวโมง/คน ≤  1 ช่ัวโมง/คน 
 พิจารณาจากจ านวนช่ัวโมงท่ีให้การฝึกอบรมหรือสอนงานกับผู้ปฏิบตัิงานท่ีเกี่ยวข้องกับความเสีย่งในเรื่องนั้นๆ 
มีการพัฒนาให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู ้

เป็นองค์กรแห่ง
การเรยีนรู้แล้ว 

เป็นองค์กรที่มี
บรรยากาศที่
เอื้อต่อการ
เรียนรู้และมี

ศักยภาพสูงใน
การพัฒนาให้
เป็นองค์กรแห่ง

การเรยีนรู ้

มีโอกาสในการ
พัฒนาสู่องค์กร

แห่งการเรียนรู้ได้
หากบุคลากรทุก
ระดับ/ทุกคนให้
ความส าคญัและ
ร่วมกันพัฒนา
อย่างจริงจัง 

มีโอกาสในการ
พัฒนาสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้
ได้ยาก ต้องใช้
ความพยายาม
อย่างหนัก 

รวมถึงบุคลากร
ไม่ได้ให้

เป็นองคก์รทีไ่มใ่ห้
ความส าคญัต่อการ
พัฒนาบุคลากรมี
บรรยากาศทีไ่ม ่

จูงใจหรือเอื้อต่อการ
เรยีนรู ้และยากมาก
ต่อการพัฒนาใหเ้ป็น

องค์กรแห่งการ



 

 

 

 

เกณฑ์โอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยง  

(Likelihood : L) 

ระดับคะแนน 

1 = น้อยมาก 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = สูง 5 = สูงมาก 

ความส าคญั เรยีนรู ้

 พิจารณาโอกาสในการพัฒนาให้เปน็องค์กรแห่งการเรยีนรู้ และบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  
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ภาคผนวก  จ 
ตัวอย่างสรุปขั้นตอนการท าแผนบริหารความเสี่ยง 

ประจ าปี 2559 
ตามแบบฟอร์ม R1-R10 
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ภาคผนวก  ฉ 

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศการบริหารความเสี่ยง 

ระดับองค์กร  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  การใช้ระบบสารสนเทศการรายงานแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรของ อ.ส.ค.  เป็น
โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้รายงานแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรของหน่วยงานที่รับผิดชอบ)Risk owner)มี
การก าหนดสิทธิ์จาก Administrator คือแผนกบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดย เข้าใช้งานในเว็บไซต์
http://dportal.dpo.go.th  เพ่ือเข้าระบบส านักงานภายใน อ.ส.ค. ) Intranet) ที่กรอบ “บริหารความ
เสี่ยง” เข้าสู่ระบบของ User หรือผู้ใช้ระบบ จะถูกก าหนดไว้ตามสิทธิ์ที่ Administrator ก าหนดไว้ให้แต่ละ
หน่วยงาน และมีวิธีการเข้าใช้งานในระบบ ดังนี้  

1. การ Login  หลังจากผู้บริหารจัดการระบบ ได้เปิดระบบให้กับผู้ใช้งานแต่ละหน่วยงาน 
ผู้ใช้งานจะสามารถเข้าใช้งานในระบบได้โดยการ Login  ใส่ชื่อผู้ใช้ระบบ )Username)  และ รหัสผ่าน 
Password  

2. ผู้เข้าใช้ระบบ  จะสามารถเข้าใช้ระบบเพื่อรายงานแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร  ได้
จากเมน“ูHome”  ซึ่งจะประกอบไปด้วยขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอน ให้ผู้ใช้ระบบกรอกข้อมูลใน 4 ขั้นตอนปฏิบัติ
ให้ครบถ้วนตามล าดับ ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 :การเพิ่มแผนที่ได้รับ 
- เพ่ิมแผนงานบริหารความเสี่ยงที่ได้รับ 

  ขั้นตอนนี้ ผู้ใช้ระบบจะต้องคลิก เพ่ิมข้อมูล เพ่ือเพ่ิมรายละเอียด โดยการเลือก
ปีงบประมาณที่ด าเนินการปัจจุบัน, เลือกไตรมาส, เลือกปัจจัยเสี่ยง และเลือกแผนที่ได้รับ เมื่อใส่รายละเอียด
ข้อมูลการเพ่ิมแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้รับเรียบร้อยแล้วบันทึกข้อมูลโดยการคลิกที่ปุ่มเพ่ิมข้อมูล เพ่ือน าไปใช้
ในขั้นตอนที่ 2 เพิ่มกิจกรรม 

  ขั้นตอนที่ 2 :เพิ่มกิจกรรม 

  -เพ่ิมข้อมูลกิจกรรม 

  ขั้นตอนนี้ ผู้ใช้ระบบจะต้องคลิก เพ่ิมข้อมูล เพ่ือเพ่ิมรายละเอียด โดยการเลือก
ปีงบประมาณที่ด าเนินการปัจจุบัน, เลือกไตรมาส, เลือกแผนที่ได้รับ, กรอกข้อมูลกิจกรรม, กรอกข้อมูล
ระยะเวลาด าเนินการ, กรอกข้อมูลเป้าหมาย, และกรอกข้อมูลผู้รับผิดชอบ เมื่อใส่รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
เรียบร้อยแล้วบันทึกข้อมูลโดยการคลิกท่ีปุ่มเพ่ิมข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ในขั้นตอนที่ 3 ประเมินกิจกรรม  
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ขั้นตอนการใช้งานในระบบสารสนเทศการรายงาน 
แผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ของ อ.ส.ค. 



 

 

 

 

   ขั้นตอนที่ 3 : ประเมินกิจกรรม 

- ประเมินกิจกรรม 
  ขั้นตอนนี้ ผู้ใช้ระบบจะต้องคลิกที่ปุ่มประเมินกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมรายละเอียด

ข้อมูลกิจกรรมโดยการกรอกข้อมูลของผลการด าเนินงานตามกิจกรรม, กรอกข้อมูลการเบี่ยงเบนจากแผน, 
กรอกข้อมูลปัญหา/อุปสรรค, กรอกข้อมูลแนวทางแก้ไขและปรับปรุง, และกรอกข้อมูลรหัสเอกสารแนบ เมื่อใส่
รายละเอียดข้อมูลการประเมินกิจกรรมเรียบร้อยแล้วบันทึกข้อมูลโดยการคลิกที่ปุ่ม เพ่ิมข้อมูลเพ่ือน าไป
วิเคราะห์ในขั้นตอนที่ 4 ประเมินแผน  

   ขั้นตอนที่ 4 : การประเมินแผน 

         - เพ่ิมข้อมูลประเมินแผนความเสี่ยง 

  ขั้นตอนนี้ ผู้ใช้ระบบ จะต้องคลิกปุ่มประเมินแผน  เพ่ือเพ่ิมข้อมูลการประเมิน
แผน โดยการกรอกข้อมูลความคืบหน้า, เลือกผลกระทบ, เลือกโอกาสเกิด, เลือกแนวทางตอบสนอง, กรอก
ข้อมูลงบประมาณที่ใช้, และกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานในการจัดท าแผนเมื่อใส่รายละเอียดข้อมูลการ
ประเมินแผนเรียบร้อยแล้วบันทึกข้อมูลโดยการคลิกท่ีปุ่มเพ่ิมข้อมูล 

3.ผู้รับผิดชอบระบบ น าข้อมูลที่ได้จากระบบสารสนเทศการรายงานแผนบริหารความเสี่ยงระดับ
องค์กรของ อ.ส.ค. ของทุกส่วนงานที่รับผิดชอบ )Risk owner) สรุปรวบรวมและน าเสนอรายงานต่อ
คณะท างานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อ.ส.ค. , คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง อ .ส.ค. , 
คณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. และคณะกรรมการ อ.ส.ค. ทุกรายไตรมาส 
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