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ค าน า 

การบรหิารความเสี่ยงนัน้ มคีวามส าคญัและมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ในการป้องกันและ

ควบคุมความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งมีผลกระทบต่อ

ความส าเรจ็ขององคก์รโดยรวม โดยการบรหิารความเสีย่งทีด่ตี้องใหค้นในองคก์รทีม่หีน้าทีเ่กี่ยวขอ้ง

ทุกฝ่าย/ส านกังาน ไดม้สี่วนรว่มในการวเิคราะห ์ตรวจสอบ ประเมนิความเสีย่งและผลกระทบทีอ่าจจะ

เกดิขึน้กบัองค์กรอยู่เสมออกีทัง้ร่วมกนัวางแผนป้องกนัและควบคุมให้เหมาะสมกบัภารกิจ เพื่อลด

สภาพปัญหาหรอืหลกีเลีย่งความเสีย่งทีอ่าจสรา้งความเสยีหายหรอืความสูญเสยีใหก้บัองคก์รไดอ้ยา่ง

มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล แผนกบรหิารความเสีย่งและควบคุมภายใน กองแผนงานและโครงการ 

ฝ่ายนโยบายและแผนงาน ได้จดัท าคู่มอืการบรหิารความเสี่ยงขึน้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบรหิาร

ความเสีย่ง และไดม้กีารปรบัปรงุคู่มอืทุกปีเพื่อใหผู้บ้รหิารและผูป้ฏบิตักิาร ทุกหน่วยงานมคีวามเขา้ใจ

ถงึกระบวนการบรหิารความเสีย่ง สามารถด าเนินการบรหิารความเสีย่งตามกระบวนการบรหิารความ

เสีย่งทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นคู่มอื และใหม้กีารจดัท ารายงานตามแบบในภาคผนวกเพื่อให้ความเสี่ยงต่างๆ

ลดลงอยูใ่นระดบัทีอ่งคก์รยอมรบัได้ 

 

 

แผนกบรหิารความเสีย่งและควบคุมภายใน 
กองแผนงานและโครงการ 
ฝ่ายนโยบายและแผนงาน 

กนัยายน 2561 
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สว่นที่  

ขอ้มลูทัว่ไปของ อ.ส.ค. 
       

 

องคก์ารส่งเสรมิกจิการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เป็นรฐัวสิาหกจิในสงักดักระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ จดัตัง้ขึน้ตามพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้ อ.ส.ค. พ.ศ. 2514 โดยมวีตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไวใ้น
พระราชกฤษฎกีา ดงัต่อไปนี้ 

1. วตัถปุระสงคด้์านการส่งเสริมกิจการโคนม 
1.1 ส่งเสรมิการเลีย้งโคนมและสตัวอ์ื่นทีใ่หน้ ้านมและเนื้อ 
1.2 ฝึกอบรมบุคคลใหม้คีวามรูค้วามช านาญในการเลีย้ง 

โคนมและสตัวอ์ื่นทีใ่หน้ ้านมและเนื้อ การผลติน ้านม 
และเนื้อ และการประกอบผลติภณัฑจ์ากน ้านมและเนื้อ 

1.3 ช่วยเหลอื แนะน า และให้ค าปรกึษาแก่เกษตรกร ตลอดจนประสานงานและร่วมมอืกบั
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งในด้านการก าจดัโรค การเลี้ยงดูสตัว์ การผสมเทยีม อาหารและ
อื่นๆ ส าหรบัโคนมและสตัวอ์ื่นทีใ่หน้ ้านมและเนื้อ 

1.4 พฒันาและผลติพนัธุโ์คนมและสตัวอ์ื่นทีใ่หน้ ้านมและเนื้อ 
1.5 ส่งเสรมิและสนบัสนุนการบรโิภคนมและผลติภณัฑน์มในประเทศ 
1.6 ด าเนินกจิกรรมอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืต่อเนื่องกบัการส่งเสรมิกจิการ 

 

2. วตัถปุระสงคด้์านธรุกิจอตุสาหกรรมโคนม 
2.1 ผลติ ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนและให้ซึ่งน ้านมและเนื้อ ผลติภณัฑจ์ากน ้านมและเนื้อโค นม 

และสตัว์อื่นที่ให้น ้านมและเนื้อ ตลอดจนอาหารสตัว์ น ้าเชื้อเอ็มบรโิอและอุปกรณ์ต่างๆ  
ทีเ่กีย่วกบัการผลติและการตลาด 

2.2 ด าเนินธุรกจิบรกิารเกี่ยวกบัการเลีย้งโคนม และสตัวอ์ื่นทีใ่หน้ ้านมและเนื้อ และการผลติ
ผลติภณัฑจ์ากน ้านมและเนื้อ 

2.3 ด า เนินกิจกรรมอื่ นๆ  ที่ เกี่ ยวข้อ งหรือ ต่อ เนื่ อ งกับธุ รกิจ อุตสาหกรรมโคนม 
คณะกรรมการโคนมและผลติภณัฑน์ม 

 
 

วตัถปุระสงคก์ารจดัตัง้ อ.ส.ค. 
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 วิสยัทศัน์  
           “นมแห่งชาตภิายในปี 2564” (Being National Milk by 2021) 

                   นมแห่งชาติที่ต้องการรวมพลังไทยเป็นหนึ่ ง สร้างเกษตรกรโคนมยัง่ยืน โดยมี
องคป์ระกอบของตวัชีว้ดัวสิยัทศัน์ดงัภาพต่อไปนี้ 

 

                   วิเคราะหวิ์สยัทศัน์ท่ีมีต่อผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 
                    “สบืทอดองค์ความรูแ้ละสรา้งความสุขแก่เกษตรกรโคนมไทยให้ด ารงอาชพีอย่างมัง่คง
และยัง่ยืน  ด้วยการสรรค์สร้างนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมโคนมให้แบรนด์            
ไทย – เดนมาร์คเป็นแบรนด์ที่เป็นหนึ่งในใจที่คนไทย  เพื่อส่งมอบคุณค่าให้คนไทยมสีุขภาพดีด้วย
ผลติภณัฑจ์ากรมโคสดแท ้100% ของเกษตรกรไทยใหอ้ยูคู่่ประเทศไทยตลอดไป” 
 
                    นิยามวิสยัทศัน์ 
                        1. Growth : การเจรญิเตบิโตอยา่งต่อเนื่องของอุตสาหกรรมโคนมครบวงจรของ อ.ส.ค. ตวัชีว้ดั 
Growth : รายไดท้ีเ่พิม่ขึน้เป็น 12,783 ลา้นบาท จากน ้านมดบิทีผ่ลติโดยเกษตรกรโคนมไทย 100 %  
  2. Sustainability : แบรนด์ ไทย - เดนมารค์ ก้าวสู่แบรนด์อนัดบัที่ 1 ในใจผู้บรโิภคชาว
ไทย Top of Mind Brand ของผูส้่งมอบสุขภาพทีด่แีก่คนไทย จากฟารม์ไทย ดว้ยมาตรฐานอุตสาหกรรม
โคนมไทยระดบัสากล แบรนด์เดยีวที่คนไทยมสี่วนร่วมในการยกระดบัคุณภาพชวีติของเกษตรกรโคนม
ไทยส่งผลกระทบในการสร้างความยัง่ยืนให้แก่อาชีพการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรไทย  ตัวชี้ว ัด 
Sustainability : Top of Mind Brand ระดบั brand perceived > 17.85 % ส ารวจโดย บรษิทั Brandage  

วิสยัทศัน์  พนัธกิจ และยทุธศาสตร ์
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  3. Learning : ความส าเรจ็ในการส่งเสรมิใหค้นไทยไดม้โีอกาสศกึษาเรยีนรูอุ้ตสาหกรรม
โคนมครบวงจร เกษตรกรเกดิการพฒันา คนไทยเกดิความรกั ความหวงแหน ความมสี่วนร่วม ในการ
ด ารงไวซ้ึง่อุตสาหกรรมโคนมครบวงจรดว้ยเกษตรกรไทย ใหค้งอยูคู่่ประเทศไทยสบืไป ตวัชีว้ดั Learning 
: เป็นแหล่งเรยีนรูแ้ละที่พึง่ทางวชิาการด้านอุตสาหกรรมโคนมครบวงจรส าหรบัเกษตรกรโคนมไทยและ
คนไทยทัง้ประเทศ  
  4. Performance : มุ่งบรหิารจดัการองค์กรให้เป็นองค์กรที่มขีดีสมรรถนะสูงด้วยหลกัธรรมาภิ
บาลและกา้วสู่การเป็นรฐัวสิาหกจิระดบั B ตวัชีว้ดั Performance : การผ่านเกณฑร์ฐัวสิาหกจิระดบั B ขึน้ไป 
 

 พนัธกิจ (Mission)  
1.ส่งเสรมิการเลีย้งโคนมใหเ้ป็นอาชพีแก่เกษตรกรไทยอย่างมัน่คงและยัง่ยนื 
2.พฒันาธุรกจิอุตสาหกรรมนมใหค้รบวงจรและมมีลูค่าเพิม่ 
3.สรา้งแห่งความรูด้า้นกจิการโคนมและอุตสาหกรรมนม 
4.มุง่บรหิารจดัการองคก์รใหเ้ป็นองคก์รทีม่ขีดีสมรรถนะสูง (HPO) ดว้ยหลกัธรรมาภบิาล 
 

  ค่านิยม = องคก์ารส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 
องคก์รแห่งความสุขทีส่่งเสรมิและยกระดบัความรู ้ดว้ยคณุภาพระดบัมอือาชพี เพื่อสนับสนุนใหเ้กดิ
วฒันธรรม 4 ดา้น ประกอบดว้ย 

รูแ้ละรบัผดิชอบ  ส่งมอบสิง่ทีม่คีุณค่า 
พฒันาอยา่งต่อเนื่อง เน้นเรือ่งธรรมาภบิาล 
 

 ประเดน็ยทุธศาสตร ์
  ประกอบดว้ย 5 ประเดน็ยุทธศาสตร ์ดงันี้ 

ยทุธศาสตรท่ี์ 1 การสรา้งความมัน่คงและยัง่ยนืในอาชพีการเลีย้งโคนม  
ยุทธศาสตรท่ี์ 2 การพฒันาอุตสาหกรรมนมแบบครบวงจร ตามมาตรฐานสากล เป็น

มติรแก่สิง่แวดลอ้ม  
ยุทธศาสตรท่ี์ 3 การเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัด้านการตลาดอย่างเขา้ถงึใจ

ผูบ้รโิภค 
ยุทธศาสตร์ท่ี  4 การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมส าหรับ

อุตสาหกรรมโคนมของประเทศ  
ยุทธศาสตรท่ี์ 5 องค์กรแห่งความเป็นเลิศที่ย ัง่ยนืและรบัผิดชอบต่อสังคม ด้วยทุน

มนุษย ์ธรรมาภบิาล เทคโนโลยดีจิทิลัและนวตักรรม บนพืน้ฐานของปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
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สว่นที่  

แนวคดิการบรหิารความเสีย่งของ อ.ส.ค. 
 
       

 

ปัจจุบนัการด าเนินงานขององค์กรจะต้องเผชญิกบัสภาวะความไม่แน่นอนทัง้จากปัจจยัภายใน
และภายนอกองคก์ร ซึง่ก่อให้เกดิเหตุการณ์ทัง้ทีเ่ป็นความเสีย่ง และโอกาส (Risk and Opportunities) 
ต่อองค์กร โดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบในเชงิลบ ในขณะที่โอกาสจะเป็นตวัสร้างมูลค่าต่อองค์กร
ดงันัน้ การบรหิารความเสี่ยงจงึเป็นเครื่องมอืที่ส าคญัที่จะช่วยป้องกนั รกัษา และส่งเสรมิให้องค์กร
สามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์ร นอกจากนี้ การบรหิารความเสีย่งเป็นองคป์ระกอบ
ส าคญัของการก ากับดูแลกิจการที่ด ี(Good Corporate Governance) โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการ
ด าเนินงานด้วยความโปร่งใส มปีระสทิธภิาพ ส่งผลดต่ีอภาพลกัษณ์ และการสร้างมูลค่าเพิม่ให้แก่
องคก์รทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 

อ.ส.ค. จึงให้ความส าคัญต่อการบริหารความเสี่ยง โดยมีการ
ก าหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการการบรหิารความเสีย่ง  ทีม่คีวาม
สอดคล้องกบักรอบโครงสร้างการบรหิารความเสี่ยงขององค์กรเชงิบูรณา
การ (Enterprise Risk Management–Integrated Framework) ของ  The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
(COSO) ตามหลกัเกณฑ์ (COSO ERM) ซึ่งได้ให้ค าจ ากดัความของการ
บรหิารความเสีย่งขององคก์รไวว้่า  

“การบรหิารความเสีย่งขององคก์ร คอื การบรหิารปัจจยัและควบคุมกจิกรรมรวมทัง้กระบวนการ 
ที่ก าหนดขึน้และน าไปใช้โดยคณะกรรมการ ฝ่ายบรหิาร และบุคคลากรอื่นๆ ขององค์กรเพื่อก าหนด  
กลยุทธ์ และใช้กับหน่วยงานทัง้หมดในองค์กร โดยได้รบัการออกแบบมาเพื่อระบุเหตุการณ์ที่อาจ
เกดิขึน้ซึง่อาจมผีลกระทบต่อองคก์ร รวมทัง้การบรหิารความเสีย่งใหอ้ยูภ่ายใต้ระดบัความเสีย่งทีอ่งคก์ร
ยอมรบัได ้(Risk Appetite) ประเมนิได้ควบคุมไดแ้ละตรวจสอบได้อย่างมรีะบบทัง้นี้เพื่อให้ความมัน่ใจ
ว่าองคก์รจะบรรลุวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว”้ 

 

2.1 บทน า 
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ดังนั ้นการบริหารความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของ  อ.ส.ค. ต้องให้

ความส าคัญและถือปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง เพื่อท าให้การ

ด าเนินงานประสบผลส าเรจ็ตามเป้าหมายและวตัถุประสงคใ์นทุกระดบัขององคก์ร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 วตัถปุระสงคข์องคู่มือการบริหารความเส่ียง 

1. เพื่อให้หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงมีความรู้    

ความเขา้ใจหลกัการและกระบวนการบรหิารความเสีย่งของ อ.ส.ค. 

2. เพื่อเป็นเครื่องมอืในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจตลอดจนเป็นแนวทางการ

บรหิารความเสีย่งในหน่วยงานทุกระดบัของ อ.ส.ค. 

3. เพื่อให้มกีารปฏิบตัิตามกระบวนการบรหิารความเสี่ยงทัว่ทัง้องค์การอย่างเป็น

ระบบและต่อเนื่อง 

4. เพื่อเป็นเครื่องมอืในการสรา้งและปลูกฝังวฒันธรรมด้านการบรหิารความเสี่ยงใน

ทุกระดบัขององคก์าร 
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  เพื่อใหก้ารใชค้ าทีเ่กี่ยวกบัความเสีย่งเป็นทีเ่ขา้ใจในแนวทางเดยีวกนัและใชร้่วมกนัทัง้องคก์รจงึ
ก าหนดค านิยามเกีย่วกบัความเสีย่งไว ้ดงันี้ : 

  1.ความเส่ียง (Risk) หมายถงึ โอกาสทีจ่ะเกดิความผดิพลาด ความเสยีหาย การรัว่ไหล ความ
สูญเปล่าหรอืเหตุการณ์ที่ไม่พงึประสงค์ หรอืการกระท าใด ๆ ที่อาจเกดิขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่
แน่นอน ซึ่งอาจเกดิขึน้ในอนาคตและมผีลกระทบหรอืท าให้การด าเนินงานไม่ประสบความส าเรจ็ตาม
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์ร ทัง้ในดา้นยทุธศาสตร ์การปฏบิตังิาน การเงนิ และการบรหิาร 

  2.ปัจจยัเส่ียง (Risk Factor) หมายถงึ ตน้เหตุหรอืสาเหตุทีม่าของความเสีย่งทีจ่ะท าใหไ้มบ่รรลุ
วตัถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นัน้จะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้
อย่างไร และท าไม ทัง้นี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จรงิ เพื่อจะได้วเิคราะห์และ
ก าหนดมาตรการลดความเสีย่งในภายหลงัไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

  ปัจจยัเสีย่งพจิารณาไดจ้าก 
1) ปัจจยัภายนอก เช่น เศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง กฎหมาย ฯลฯ 
2) ปัจจยัภายใน เช่น กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัภายในองค์กร ประสบการณ์เจา้หน้าที่ ระบบการ

ท างาน ฯลฯ 
  3.การบริหารความเส่ียง (Risk Management) หมายถงึ กระบวนการด าเนินงานขององคก์รที่
เป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อช่วยให้องค์กรลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกดิความเสยีหาย ให้ระดบั
ของความเสยีหายและขนาดของความเสยีหายที่จะเกดิขึน้ในอนาคต อยู่ในระดบัที่องค์กรยอมรบัได้ 
ประเมนิได ้ควบคุมได ้และตรวจสอบไดอ้ยา่งมรีะบบ โดยค านึงถงึการบรรลุวตัถุประสงคห์รอืเป้าหมาย
ขององคก์รเป็นส าคญั 

  4.การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการวิเคราะห์และ
จดัล าดบัความเสีย่งทีส่่งผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์รซึง่การก าหนดระดบัความเสีย่ง
จะพจิารณาจากผลกระทบ (Impact/Impact) และโอกาสทีจ่ะเกดิ (Likelihood/Frequency) 

  5.ความเบ่ียงเบนของระดบัความเส่ียงท่ียอมรบัได้ (Risk Tolerance) หมายถงึ ระดบัความ
เบี่ยงเบนจากเกณฑห์รอืประเภทของความเสี่ยงที่ยอมรบัได้ ซึ่งค่าความเบี่ยงเบนจะเป็นช่วงที่ยอม
ให้ผลการด าเนินงานเบี่ยงเบนหรอืคลาดเคลื่อนไปจากเป้าหมายที่ก าหนดโดยจะต้องมคีวามสมัพนัธ์
กบัระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได ้

  6.ความเส่ียงท่ียอมรบัได้ (Risk Appetite) หมายถึง ประเภทและเกณฑข์องความเสี่ยงหรอื
ความไมแ่น่นอนโดยรวมทีอ่งคก์รยอมรบัไดโ้ดยยงัคงใหอ้งคก์รสามารถบรรลุเป้าหมาย ซึง่ความเสีย่งที่
ยอมรบัไดน้ัน้ จะต้องสอดคลอ้งกบัเป้าหมายขององคก์ร ไม่ดอ้ยกว่าค่าเป้าหมายค่าเดยีวหรอืระบุเป็น
ช่วงกไ็ด ้ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัความเหมาะสมของปัจจยัเสีย่งแต่ละตวั 

2.3 นิยามและค าจ ากดัความของการบริหารความเส่ียง 
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 7.แผนภมิูความเส่ียง (Risk Map) หมายถงึ ภาพ/แผนผงัทีแ่สดงถงึความเสีย่งขององคก์ร โดย 
Risk Map จะต้องสามารถแสดงถงึหรอืวเิคราะหถ์งึผลกระทบของแต่ละปัจจยัเสีย่งทีม่คีวามสมัพนัธก์นัทัง้ใน
เชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรมชดัเจน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.เจ้าของความเส่ียง(Risk Owner) หมายถึง ฝ่าย /
ส านักงาน/ศูนย์/กอง/บุคคลหรอื กลุ่มบุคคล ที่มคีวาม
รับผิดชอบโดยตรงต่อการบริหารความเสี่ยงโดย
เจ้าของความเสี่ยงจะระบุปัจจยัเสี่ยงและจดัท าแผน
จดัการความเสี่ยงซึ่งอาจต้องประสานกบัหน่วยงาน /
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงนัน้ๆเพื่อลด หรือ
ควบคุมความเสีย่งใหอ้ยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได ้
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ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคตและมผีลกระทบต่อการด าเนินงานใหป้ระสบความส าเรจ็ตาม
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์ร นัน้ จ าแนกเป็น 4 ดา้น  ดงันี้ 

 ความเส่ียงด้านกลยทุธ ์(Strategic Risk : S) 

 ความเสี่ยงทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการตดัสนิใจด้านกลยุทธ์ เช่น นโยบายไม่สอดคล้องกบัความต้องการ
ของตลาดไม่มกีารวาง Career Path ไวร้องรบัการพฒันาบุคลากรและงานวจิยัน าไปใชป้ระโยชน์
ไมไ่ดค้วามเสีย่งเนื่องจากเศรษฐกจิ การเมอืง การรกัษาชื่อเสยีงการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งตลาด 
และสภาวะการแขง่ขนั เป็นตน้ 

 ความเส่ียงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk : O)  

 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกบัระบบขององค์กร ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน /กระบวนการ บุคลากร และ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ ซึง่เป็นความเสีย่งทีส่่งผลประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการด าเนินธุรกจิ
เช่น ข้อเสนอโครงการไม่สมบูรณ์และไม่ชดัเจนงานวจิยัไม่เป็นไปตามข้อเสนอโครงการล่าช้า
น าไปใชป้ระโยชน์ไมไ่ดแ้ละบุคลากรขาดแรงจงูใจในการปฏบิตังิานความเสีย่งจากการไม่สามารถ
ด าเนินการผลติได้อย่างต่อเนื่อง หรอืความเสี่ยงต่อการเกดิการสูญเสยีในกระบวนการผลติและ
จ าหน่ายเป็นตน้   

 ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk : F)  

 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกบันโยบายและขัน้ตอนการปฏบิตัิด้านการเงนิ การลงทุนและระบบการ
บริหารการเงิน เช่น การจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสมตัง้งบประมาณผิดพลาดและใช้
งบประมาณเกนิความเสี่ยงจากการผนัผวนของอตัราดอกเบี้ย ความเสี่ยงจากการผนัผวนของ
อตัราแลกเปลีย่น ความเสีย่งจากการขาดสภาพคล่อง เป็นตน้ 

 ความเส่ียงด้านกฎระเบยีบ (Compliance Risk : C) 

 ความเสีย่งทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตัติามกฎหมาย หรอืกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัและขอ้ก าหนดของ
ทางการเช่น พนักงานละเลยการปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ หรอืขอ้บงัคบัทีก่ าหนดไว้ความเสีย่ง
จากนโยบายของรฐับาล ความเสีย่งจากมต ิครม. เป็นตน้ 

 

 

2.4 ประเภทความเส่ียงขององคก์าร 
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เมื่อมกีารด าเนินงานตามแนวทางของการบรหิารความเสีย่งแลว้ ประโยชน์ทีอ่งคก์รคาดหวงัว่าจะ
ไดร้บัจากการบรหิารความเสีย่ง  มดีงันี้ : 

1. ช่วยให้การด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงค์ที่ก าหนดไว้โดยการบรหิารความเสี่ยงช่วยให้การ
ก าหนดวตัถุประสงค์และกลยุทธ์ต่างๆ ขององค์กรมคีวามสมบูรณ์และมคีวามเป็นไปได้มากขึ้น 
และสอดคลอ้งกบัระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได้ 

2. ส่งเสรมิให้บุคลากรทุกระดบัขององค์กรมคีวามรูค้วามเขา้ใจ และตระหนักถงึความส าคญัของ
การบรหิารความเสี่ยง ซึ่งจะส่งผลให้เกดิความระมดัระวงัในการท างานและลดโอกาสของการ
ลม้เหลวหรอืโอกาสทีจ่ะท าใหเ้กดิการสญูเสยีจากการด าเนินงาน 

3. สรา้งฐานข้อมูลที่มปีระโยชน์ต่อการบรหิาร/ปฏบิตัิงานในองค์กร โดยข้อมูลหรอืสารสนเทศที่
ไดร้บัจากการวเิคราะหค์วามเสีย่งจะเป็นแหล่งขอ้มลูส าหรบัผูต้ดัสนิใจด้านต่างๆซึง่จะส่งผลให้
การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนด 

4. ส่งเสรมิให้เกิดการเตรยีมความพรอ้มและแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผล
กระทบกบัผลการด าเนินงานของ อ.ส.ค. 

5. ช่วยให้การจัดสรรและจัดล าดับความส าคัญของทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสมและ  
มปีระสทิธภิาพ 

  

2.5 ประโยชน์ท่ีได้รบัจากการบริหารความเส่ียง 
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สว่นที่  

แนวทางการบรหิารความเสีย่งของ อ.ส.ค. 
 

       

 

อ.ส.ค. ตระหนักถงึความส าคญัในการเตรยีมการหรอืป้องกนัต่อความเสีย่งทีท่ าใหง้านไม่ประสบ

ความส าเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรจงึมุ่งมัน่ด าเนินการบริหารความเสี่ยงโดยจะ

ครอบคลุมความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์ การด าเนินงาน การเงนิ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ /

กฎหมายและให้ทุกคนในองค์กรมสี่วนร่วมในการบรหิารความเสี่ยงอนัจะก่อให้เกิดการก ากบัดูแล

องคก์รทีด่ ีซึง่จะช่วยใหอ้งคก์รบรรลุวตัถุประสงคต์ามทีก่ าหนดไวจ้งึก าหนดนโยบายการบรหิารความ

เสีย่งใหถ้อืปฏบิตั ิดงันี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1นโยบายการบริหารความเส่ียง 

1. ให้มกีารบรหิารความเสี่ยงทัว่ทัง้องค์กรแบบบูรณาการโดยมกีารจดัการอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

2. ใหม้กีารก าหนดกระบวนการบรหิารความเสีย่งทีเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกนัทัว่ทัง้องคก์ร 
3. ใหม้กีารตดิตามประเมนิผลการบรหิารความเสีย่งทีม่กีารทบทวนและปรบัปรุงอยา่งสม ่าเสมอ 
4. ใหม้กีารน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชเ้พื่อการจดัการทีด่ ี
5. ใหม้กีารบรหิารความเสีย่งเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานปกต ิ
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หลกัการและความจ าเป็นของการบริหารความเส่ียง 

1.อ.ส.ค. ต้องปฏบิตัติามมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ซึ่งก าหนดโดยคณะกรรมการ
ตรวจเงนิแผ่นดนิตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการตรวจเงนิแผ่นดนิ  พ.ศ. 2542 ซึง่ใช้
การบรหิารความเสีย่งเป็นหลกัปฏบิตัมิาตรฐานการควบคุมภายใน 

2.เพื่อให้การด าเนินการการบรหิารความเสี่ยงของ อ.ส.ค. เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพและ
ประสทิธผิลสามารถลดความเสีย่งและสรา้งมลูค่าเพิม่ใหแ้ก่องคก์ร คณะกรรมการ อ.ส.ค. จงึไดม้คี าสัง่ที่ 
7/2561 เมื่อวนัที่ 21 มถุินายน 2561 ให้แต่งตัง้คณะอนุกรรมการบรหิารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
อ.ส.ค. โดยมหีน้าที่ ด าเนินการตามนโยบายการบรหิารความเสีย่งที่คณะกรรมการ อ.ส.ค.  ก าหนดการ
ประเมนิผลความเสีย่ง แนวทางป้องกนัและตรวจสอบความเสีย่งอย่างมรีะบบ เพื่อลดโอกาสที่องคก์รจะ
เกิดความเสยีหายให้อยู่ในระดบัที่ยอมรบัได้ โดยมุ่งเน้นให้เกิดวฒันธรรมการบรหิารความเสี่ยงขึ้นใน
องคก์ร อนุมตัแิผนการบรหิารความเสีย่งก่อนน าเสนอคณะกรรมการ อ.ส.ค. ใหค้วามเหน็ชอบ ตดิตามผล
การด าเนินการบรหิารความเสี่ยง แล้วรายงานต่อคณะกรรมการ อ.ส.ค.  ทุกไตรมาส พร้อมทัง้น าเสนอ
แต่งตัง้คณะท างานไดต้ามความเหมาะสม 

3.อ.ส.ค. ต้องปฏบิตัติามเกณฑก์ารประเมนิของระบบ Performance Agreemen: PA ตามกรอบ
วดัเรื่องการก ากบัดูแลที่ดี "เกณฑ์วดัผลการด าเนินงานรฐัวสิาหกิจ: การบรหิารจดัการองค์กร" ซึ่งได้
ก าหนดให้การบรหิารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์วดัผลดงักล่าวโดยได้จดัระดบัของการบรหิาร
ความเสีย่งของรฐัวสิาหกจิเปรยีบเทยีบกบักรอบทีไ่ดก้ าหนดไว ้5 ระดบัไดแ้ก่ 

ส่วนท่ี 1 : ระดบั 
การบรหิารความเสีย่งทีด่ตีามองคป์ระกอบหลกัของ COSO ERM และเกณฑก์ารพจิารณาอื่นทีม่ ี

ความส าคญัและจ าเป็นส าหรบัการจดัวางระบบบรหิารความเสีย่งขัน้พืน้ฐาน 
ระดบั 1 มีการบริหารความเส่ียงน้อยมาก : 

-บรหิารเชงิรบัเป็นส่วนใหญ่ 
-ไมม่คีณะท างานเพื่อจดัการความเสีย่งในรปูแบบบรูณาการ 
-มอีงคป์ระกอบในการบรหิารความเสีย่งไมค่รบถว้น 
-ไมม่คีู่มอืการบรหิารความเสีย่ง 

ระดบั 2 การบริหารความเส่ียงเบือ้งต้นท่ีมีระบบ : 
-มกีารบรหิารเป็นกลยทุธร์ะยะสัน้ 
-มคีณะท างาน/กอง/งาน/ฝ่ายเพื่อจดัการความเสีย่งในรปูแบบบรูณาการ 
-มอีงค์ประกอบในการบรหิารความเสี่ยงที่ดีครบถ้วน โดยมกีารวิเคราะห์ระดบัความ
รนุแรง (I/L) ทีช่ดัเจนเป็นระบบ 
-มคีู่มอืการบรหิารความเสีย่งตามเกณฑแ์ละเผยแพรใ่หพ้นกังานทุกระดบั  
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ระดบั 3 การบริหารความเส่ียงในเชิงบูรณาการ : 
 -มกีารด าเนินงานครบถว้นในระดบัที ่2 
 -มกีารบรหิารความเสีย่งทีเ่ป็นกลยทุธห์รอืการด าเนินงานทีต่่อเนื่องทัง้องคก์ร 

-มคีณะท างาน/กอง/งาน/ฝ่ายเพื่อจดัการความเสีย่ง มแีผนงานที่ชดัเจนรวมถงึสามารถ
บรรลุเป้าหมายในแผนงานไดค้รบถว้น 
-มกีารก าหนดเกณฑร์ะดบัความรุนแรงแยกรายปัจจยัเสีย่ง ก าหนดเป้าหมายในเชงิระดบั
ความรุนแรงทีค่าดหวงั และสามารถรายงานระดบัความรุนแรงของแต่ละปัจจยัเสีย่งราย
ไตรมาส 

 -มกีารก าหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance ทุกปัจจยัเสีย่ง 
 -มกีารบรหิารความเสีย่งแบบบูรณาการ 
ส่วนท่ี 2 : คะแนนถ่วงน ้าหนัก 
 เกณฑเ์พิม่เตมิเพื่อสนบัสนุนระบบการบรหิารความเสีย่งใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
 1.การบรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการทีด่ ี 

2.มีกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับการก าหนดนโยบาย/กลยุทธ์/  
การวางแผน/การลงทุน  

 3.มกีารทบทวนและปรบัปรงุการบรหิารความเสีย่งสม ่าเสมอ 
 4.จดัใหม้บีรรยากาศและวฒันธรรมทีส่นับสนุนการบรหิารความเสีย่ง 
 5.มกีารสนบัสนุนการบรหิารฯ เพื่อเพิม่มลูค่า 

6.การบริหารความเสี่ยงเป็นกิจกรรมประจ าวันของทุกหน่วยงานและสัมพันธ์กับ
ค่าตอบแทน 

 7.การบรหิารความเสีย่งเป็นการสนบัสนุนการบรหิารเพื่อสรา้งสรรคม์ลูค่าใหก้บัองคก์ร  
 8.ผลการบรหิารความเสีย่งทีเ่กดิขึน้จรงิ 
 9.Portfolio View of Risk 
 

วตัถปุระสงคข์องการบริหารความเส่ียง 
 

1. เพื่อให้ อ.ส.ค. มีระบบการบริหารจัดการที่ดี ตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลกัเกณฑว์ธิกีารบรหิารบ้านเมอืงที่ด ีพ.ศ. 2546 การปฏบิตังิานมรีะบบบรหิารความเสีย่งและ
การควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ สามารถระบุความเสี่ยงได้อย่างครบถ้วน ครอบคลุมความ
เสี่ยงที่ส าคญัทุกด้าน มกีารเตรยีมการป้องกนัหรอืรบัมอืความเป็นไปได้ที่จะเกดิความสูญเสยี 
ความเสียหายจากปัญหาและอุปสรรคต่างๆ รวมทัง้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และสามารถ
เชื่อมโยงบูรณาการกบัวสิยัทศัน์ พนัธกจิ ประเดน็ยุทธศาสตร ์กลยุทธ์ และแผนการด าเนินงาน 
ประมาณการรายไดแ้ละงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
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2. เพื่อเพิม่ขดีสมรรถนะขององค์กรให้สามารถปฏบิตัิงานได้บรรลุผลส าเรจ็ตามวตัถุประสงค์และ
เป้าหมาย พฒันาศกัยภาพของบุคลากรใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจและตระหนักถงึความส าคญัของ
การบรหิารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และเขา้ใจถงึความเสี่ยงด้านต่างๆที่เกดิขึน้กบัองค์กร 
และหาวธิจีดัการทีเ่หมาะสมในการลดความเสีย่งใหอ้ยูใ่นระดบัทีอ่งคก์รยอมรบัได ้  

3. เพื่อให้ อ.ส.ค. พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงให้เป็นกระบวนการส าคัญประการหนึ่งที่จะ
สนบัสนุนใหผ้ลการด าเนินงานของ อ.ส.ค. เป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้

4. เพื่อสร้างกรอบและแนวทางในการด าเนินงานให้แก่บุคลากรในองค์กรเพื่อให้สามารถบรหิาร
จดัการความไมแ่น่นอนทีจ่ะเกดิขึน้กบัองคก์รไดอ้ยา่งเป็นระบบและมปีระสทิธภิาพ 

5. เพื่อให้ อ.ส.ค. มรีะบบในการตดิตามตรวจสอบผลการด าเนินการบรหิารความเสีย่งและเฝ้าระวงั
ความเสีย่งใหม่ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ไดต้ลอดเวลา 

6. เพื่อให้ อ.ส.ค. มรีะบบปกป้องผลประโยชน์ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีและเพิม่มูลค่าให้ผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยีกบัองคก์ร 

7. เพื่ อ ให้  อ .ส .ค .  มีร ะบบบริหารความเสี่ย ง เ ป็ น
กระบวนการส าคญัประการหนึ่งทีจ่ะสนับสนุนการมุ่งสู่
ระบบประเมนิคุณภาพรฐัวสิาหกจิ (State Enterprise 
Performance Appraisal – SEPA)  

 

 

 

   

 

อ.ส.ค. ก าหนดใหก้ารบรหิารความเสีย่งเป็นหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของทุกคนในองคก์ร โดย
ก าหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของ อ.ส.ค. ประกอบด้วยคณะกรรมการ อ.ส.ค. 
คณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. คณะอนุกรรมการบรหิารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อ.ส.ค. 
และแผนกบรหิารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ฝ่ายนโยบายและแผนงาน ภายในกลุ่มภารกิจ
บรหิารความเสี่ยง 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มภารกจิอุตสาหกรรมนม กลุ่มภารกจิกจิการโคนมและ 
กลุ่มภารกจิอ านวยการและบรหิาร ซึ่งแต่ละกลุ่มภารกจิจะก าหนดให้มีคณะท างานบรหิาร
ความเสี่ยงประจ าฝ่าย/ส านักงาน ผู้ประสานงานความเสี่ยงประจ าฝ่าย/ส านักงานโดย
โครงสรา้งการบรหิารความเสีย่งแสดงในภาพต่อไปนี้ 

3.2  โครงสร้างการบริหารความเส่ียง 
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รปูภาพแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีการบริหารความเส่ียง 

การควบคมุภายในการตรวจสอบภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วตัถุประสงคห์ลกัของการบรหิารองคก์รทีด่คีอืการตดิตามก ากบัควบคุมและดูแลใหม้กีารจดักระบวนการ
เพื่อใชท้รพัยากรใหม้ปีระสทิธภิาพตรงเป้าหมายคุม้ค่าและประหยดัเพื่อใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดต่อผูม้สี่วน
เกีย่วขอ้งดงันัน้สิง่ทีเ่ป็นรากฐานทีจ่ะช่วยใหม้กีารก ากบัดแูลองคก์รทีด่นีัน้ประกอบดว้ย 
1) การควบคุมภายใน 
2) การบรหิารความเสีย่ง 
3) การตรวจสอบภายใน 
 

 

 

 

การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
(Corporate Governance) 

การบริหารความเส่ียง 
(Risk Management) 

การควบคมุภายใน 
(Internal Control) 

การตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit) 



 

 

คู่มอืการบรหิารความเสีย่ง 16 

 

 

 

 

 คณะกรรมการ อ.ส.ค. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 คณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 หน้าท่ีความรบัผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารความเส่ียง 

มบีทบาทหน้าที่ และความรบัผิดชอบหลักในการก ากับดูแลและติดตาม การ
บรหิารความเสีย่งอยา่งเป็นอสิระ โดยมรีายละเอยีด ดงัต่อไปนี้ 
 
1.สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน
กระบวนการก ากบัดแูลทีด่ ีและกระบวนการบรหิารความเสีย่ง 

2.สอบทานการด าเนินงานของ อ.ส.ค. ใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั 
  วธิปีฎบิตังิาน มตคิณะรฐัมนตร ีประกาศ หรอืค าสัง่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินงาน 
  ของ อ.ส.ค. 
 
ทีม่า: ระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบ 

       ภายในของรฐัวสิาหกจิ พ.ศ.2555  

        มบีทบาท หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบหลกัในการก าหนดนโยบายดา้นบรหิารความเสีย่ง 
ก ากบัดูแลและตดิตามผลการด าเนินการ ตามนโยบายบรหิารความเสี่ยงที่ก าหนดไว้ โดยมี
รายละเอยีด ดงัต่อไปนี้ 

1.ก าหนดนโยบายบรหิารความเสีย่งทัว่ทัง้องคก์ร 
2.มคีวามเข้าใจในความเสี่ยงที่ส าคญัของกิจการและด าเนินการ 
เพื่อให้มัน่ใจว่าผู้บรหิารสามารถจดัการความเสี่ยงให้อยู่ในระดบั 
ทีย่อมรบัได ้

3.สนบัสนุนการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
เพื่อใหก้ารบรหิารความเสีย่งเป็นไปอยา่งต่อเนื่องในองคก์ร 
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 คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคมุภายใน อ.ส.ค. 

มบีทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบ ดงันี้ 

1. ด าเนินการตามนโยบายการบรหิารความเสี่ยงและควบคุมภายในที่คณะกรรมการ อ.ส.ค.
ก าหนดการประเมนิผลความเสี่ยงและควบคุมภายใน แนวทางการป้องกนัและตรวจสอบ
ความเสีย่งและควบคุมภายในอย่างมรีะบบ เพื่อลดโอกาสทีอ่งคก์รจะเกดิความเสยีหายใหอ้ยู่
ในระดบัที่ยอมรบัได้ โดยมุ่งเน้นให้เกดิวฒันธรรมการบรหิารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ขึน้ในองคก์ร 

2. อนุมตัแิผนการบรหิารความเสีย่งและควบคุมภายในก่อนน าเสนอคณะกรรมการ อ.ส.ค. ให้
ความเหน็ชอบ 

3. ติดตามผลการด าเนินงานบริหารความเสี่ ยงและควบคุมภายใน แล้วรายงานต่อ
คณะกรรมการ อ.ส.ค. ทุกไตรมาส 

4. น าเสนอแต่งตัง้คณะท างานไดต้ามความเหมาะสม 
5. ด าเนินการอื่นตามทีค่ณะกรรมการ อ.ส.ค. มอบหมาย 

 

ทีม่า : ค าสัง่คณะกรรมการองคก์ารสง่เสรมิกจิการโคนมแห่งประเทศไทย ที ่7/2561 

เรือ่งแต่งตัง้คณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่งและควบคุมภายใน อ.ส.ค. ลงวนัที ่21 มถุินายน 2561 

 

 ผูอ้ านวยการ อ.ส.ค. 

มบีทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบหลกัในการกลัน่กรองรายละเอยีดของขอ้เสนอต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการ
บรหิารความเสีย่ง ก ากบั ดแูลตดิตามประเมนิผลและใหค้ าปรกึษา โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

1. พิจารณากลัน่กรองรายละเอียด และให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอเกี่ยวกับนโยบายการบริหาร  
ความเสี่ยงโดยรวม กรอบการบริหารความเสี่ยง แผนการด าเนินงาน ประมาณการรายได้ 
และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตลอดจนแผนบริหารความเสี่ยงและแผนปรบัปรุงระบบ 
ควบคุมภายในก่อนน าเสนอคณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง อ.ส.ค. 

2. ก ากบัดูแล ตดิตามประเมนิผลและให้ค าปรกึษาการด าเนินการด้านบรหิารความเสี่ยงแก่หน่วยงาน
ภายใน อ.ส.ค. ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะการพฒันาระบบบรหิารความเสี่ยง ระบบควบคุมภายใน 
เพื่อใหก้ารบรหิารจดัการองคก์รมปีระสทิธภิาพ 

3. พจิารณากลัน่กรองระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได้ขององค์การ โดยให้สอดคล้องกบัระบบบรหิาร
ความเสีย่งและระบบควบคุมภายในและเชื่อมโยงกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมาย ประเดน็ยทุธศาสตร ์
และกลยทุธข์อง อ.ส.ค. 
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 ฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน 
 

มบีทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบดงัต่อไปนี้ 
 

1. ตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายในกระบวนการก ากับ  
ดแูลทีด่ ีและกระบวนการบรหิารความเสีย่ง 

2. ตรวจสอบรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โอกาสเกดิการทุจรติและประสทิธภิาพของ
องคก์รในการบรหิารความเสีย่งจากการทุจรติภายในองคก์ร 

3. จดัท ารายงานผลการตรวจสอบภายในที่เกี่ยวกบัประสทิธภิาพและประสทิธผิลของ กระบวนการ
ความเสี่ยงและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โอกาสเกิดการทุจริตและ  
ประสิทธิภาพขององค์กรในการบริหารความเสี่ยงจากการทุจริตภายในองค์กรรวมทัง้มีข้อ  
เสนอแนะ วธิแีละมาตรการในการปรบัปรงุแกไ้ข 

 
ทีม่า : ระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรฐัวสิาหกจิ พ.ศ.2555
  

 แผนกบริหารความเส่ียงและควบคมุภายใน  
 

 มบีทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบดงัต่อไปนี้ 
  

           1.งานเลขานุการดา้นการบรหิารความเสีย่งของคณะท างาน คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ  
 อื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
               2.งานตามที่ได้รบัมอบหมายจากคณะท างาน คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ อื่น ๆ  

ทีเ่กีย่วขอ้งดา้นการบรหิารความเสีย่ง 
           3.งานน านโยบายการบรหิารความเสีย่ง อ.ส.ค. ในการจดัท าแผน/ตดิตาม/ประมวลผล 
               4.งานอื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
 
 ทีม่า : ขอ้บงัคบัองคก์ารส่งเสรมิกจิการโคนมแห่งประเทศไทย ว่าดว้ยการแบ่งส่วนงานและการก าหนดอ านาจหน้าทีข่อง

สว่นงาน (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2556 
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 คณะท างานบริหารความเส่ียงประจ าฝ่าย/ส านักงาน 
 

มบีทบาทหน้าที่ความรบัผดิชอบหลกัในการจดัท ารายละเอยีดของขอ้เสนอต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
การบริหารความเสี่ยง ก ากับ ดูแล ติดตาม ประ เมินผล และให้ค าปรึกษา ภายในฝ่าย/     
ส านกังาน โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 
1.ประชาสมัพนัธใ์หทุ้กแผนกภายในฝ่าย/ส านกังาน ไดร้บัทราบนโยบายหรอืมาตรการที่ไดก้ าหนด
ขึน้ เพื่อน าไปสู่การปฏบิตัใินหน่วยงาน 

2.จดัท ารายงานผลการปฏบิตังิานตามนโยบายการบรหิารความเสีย่ง เสนอต่อผูอ้ านวยการ อ.ส.ค. 
3.ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อทบทวนถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและระบบ 
การบริหารความเสี่ยง เอื้ออ านวยและให้ข้อเสนอแนะต่อผู้อ านวยการ อ.ส.ค. เกี่ยวกับการ 
พฒันาระบบบรหิารความเสีย่ง  เพื่อใหก้ารบรหิารจดัการองคก์รมปีระสทิธภิาพ 
4.ศึกษา ทบทวน และประเมนิความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงแนวโน้มของผลกระทบที่ อาจมี
ผลกระทบต่อหน่วยงานและองค์กร ทัง้ความเสี่ยงจากภายนอกและภายใน เพื่อจัดท าแผน 
บริหารความเสี่ยงของฝ่าย/ส านักงาน ส าหรับปีงบประมาณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ  
การบริหารความเสี่ยง โดยบูรณาการความเสี่ยงของหน่วยงาน และองค์กร เชื่อมโยง  
สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์แผนกลยทุธ ์วตัถุประสงค ์เป้าหมายของหน่วยงานและ อ.ส.ค. 
5.จดัท ารายงานผลการปฏิบตัิงานตามแผนการบรหิารความเสี่ยงของฝ่าย/ส านักงาน เสนอ ต่อ 
ผูอ้ านวยการ อ.ส.ค. โดยมวีตัถุประสงคส์ าคญัในการตดิตามประเมนิผล ดงันี้ 
5.1 ประเมนิคุณภาพและความเหมาะสมของการจดัการความเสีย่ง 
5.2 ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้ด าเนินการไปแล้วหรืออยู่ระหว่างด าเนินการ 
ว่าบรรลุวตัถุประสงคข์องการบรหิารความเสีย่งอยูใ่นระดบัทีย่อมรบัไดห้รอืไม่ 
 5.3 ตรวจสอบความคืบหน้าของมาตรการการควบคุมว่าสามารถลดโอกาสหรือผลกร ะทบ 
ของเหตุการณ์ความเสีย่งใหอ้ยูใ่นระดบัทีย่อมรบัไดห้รอืไม่ 

6.จดัท าข้อก าหนดหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขการลงทุนประเภทต่างๆ ให้สอดคล้องกับหลกัธรรมา 
ภบิาลระบบบรหิารความเสี่ยงในฝ่าย/ส านักงาน เสนอต่อผู้อ านวยการ อ.ส.ค.  เพื่อขออนุมตัิเป็น
เกณฑใ์นการปฏบิตังิาน ในสถานการณ์ความเสีย่งแต่ละประเภท 

 
ทีม่า : ตามค าสัง่ทุกฝ่าย/ส านกังาน เรือ่ง แต่งตัง้คณะท างานบรหิารความเสีย่งและควบคุมภายในประจ าฝ่าย/ส านกังาน 
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 ผูป้ระสานงานความเส่ียงประจ าฝ่าย/ส านักงาน 
 

มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในการประเมินความเสี่ยง จัดท าแผนการบริหาร 
ความเสี่ยงและปรบัปรุงระบบการควบคุมภายใน ติดตามผลการปฏบิตังิานและจดัท ารายงานผล
การปฏบิตังิานระดบัฝ่าย/ส านกังาน โดยมรีายละเอยีด ดงัต่อไปนี้ 
1.จดัท าแผนการบรหิารความเสี่ยงในระดบัฝ่าย/ส านักงานที่ตนรบัผดิชอบ เพื่อให้มกีารน าระบบ 
การบรหิารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการท างาน อนัจะช่วยให้ภาระงานที่ปฏบิตังิาน
อยู่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และป้องกนัโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและปัญหาที่จะเป็น
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน ลดความผันผวนของรายได้และค่าใช้จ่ายลดความเสียหายในการ
ด าเนินงาน และใชท้รพัยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
2.เป็นผูแ้ทนเขา้ร่วมประชุมและใหข้อ้คดิเหน็เกี่ยวกบัการบรหิารความเสีย่งและน าไปปฏบิตัิในฝ่าย/
ส านักงานทีต่นรบัผดิชอบ รวมทัง้สื่อสารและถ่ายทอดใหผู้ป้ฏบิตังิานในฝ่าย/ส านักงานรบัทราบและ
ถอืปฏบิตัโิดยถูกตอ้ง 
3.จดัท ารายงานผลการปฏิบตัิงานตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงในระดบัฝ่าย/ส านักงาน 
ทีต่นรบัผดิชอบเสนอต่อคณะท างานบรหิารความเสีย่งและควบคุมภายใน อ.ส.ค. 
4.ตดิตามผลการปฏบิตังิานตามแผนบรหิารความเสีย่งของฝ่าย/ส านักงานทีต่นรบัผดิชอบพรอ้มทัง้
จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงของฝ่าย /ส านักงานที่ตน 
รบัผดิชอบเสนอต่อคณะท างานบรหิารความเสีย่งและควบคุมภายใน อ.ส.ค. 
5.รวบรวมจดัเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับผลการด าเนินงานด้านการบรหิารความเสี่ยงภายในของฝ่าย/
ส านกังาน พรอ้มทีจ่ะใหห้น่วยงานอื่นๆ ทัง้ภายในและภายนอกองคก์รเขา้ตรวจสอบ 

 
 

   ทีม่า : ตามค าสัง่ทุกฝ่าย/ส านกังาน เรือ่ง แต่งตัง้และมอบหมายผูป้ระสานงานความเสีย่งและควบคุมภายใน ประจ าฝ่าย/

ส านกังาน 
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การบรหิารความเสีย่งระดบัองคก์รมสี่วนในการ

สนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตรข์ององคก์ร 

โดยจดัใหม้กีารประเมนิความเสีย่งทีอ่าจส่งผลต่อการ

บรรลุวัต ถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ พร้อมทั ้ง

ด าเนินการจดัท าแผนบรหิารความเสี่ยงเพื่อจดัการ

กบัความเสี่ยงที่มคี่าความเสี่ยงสูง ซึ่งมกีารติดตาม

การด าเนินงานโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ

บรหิารความเสีย่ง 

ทัง้ระดบัฝ่ายและระดบัองคก์ร 

 

 

                                                     
                           

              
            

                      (Risk Appetite)

                              

                                

                                           

                                               
  

  
  
  
  
  

  
  
   

                   

          

                             

            

                         

                              

                       

                                          

3.4  ความเช่ือมโยงระหว่างการบริหารความเส่ียงกบัยทุธศาสตรข์องแผนวิสาหกิจ 

การบรหิารความเสีย่งระดบัหน่วยงาน

เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่าย /

ส านักงานต่างๆ เพื่อด าเนินการระบุและ

ประเมนิความเสีย่งทีอ่าจส่งผลกระทบต่อ

วตัถุประสงค์ของสายงานและหน่วยงาน

ในสงักดั พรอ้มทัง้ก าหนดแนวทางในการ

บริหารหรือจดัการความเสี่ยงให้อยู่ใน

ระดบัทีย่อมรบัได ้

วิสยัทศัน์ และ พนัธกิจ 
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การเช่ือมโยงการบริหารความเส่ียงกบัยทุธศาสตรข์อง 

แผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. 

 

 

วิสยัทศัน์ 

พนัธกิจ 

ยทุธศาสตร ์

เป้าหมาย/แผนงาน/โครงการ 

ปัจจยัเส่ียง 4 ด้าน 
ด้านกลยทุธ์ (Strategic : S) 
ด้านบริหารจดัการ (Operational : O) 
ด้านการเงิน (Financial : F) 
ด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk : C) 
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สว่นที่  

กระบวนการ/ขัน้ตอนการบรหิารความเสีย่งของ อ.ส.ค. 
 

แนวทางการด าเนินการบรหิารความเสีย่งของ อ.ส.ค. แบ่งเป็น 2 ระยะดงันี้ 

ระยะท่ี 1 การเร่ิมต้นและพฒันา 
- การประเมนิความเสีย่งจากการด าเนินงานเบือ้งตน้ 
- การจดัล าดบัความส าคญัปัจจยัเสีย่งจากการด าเนินงาน 
- ก าหนดกจิกรรมควบคุม 
- จดัท าแผนการบรหิารความเสีย่งของปัจจยัเสีย่งทีอ่ยูใ่นระดบัสงูมาก 
- จดัท ากรอบนโยบายการบรหิารความเสี่ยงทัว่องคก์รกรอบการด าเนินงานโครงสรา้งการบรหิารจดัการ
การแบ่งประเภทความเสีย่งโดยพจิารณาจากการด าเนินงานทีม่ผีลกระทบสงู 
- จดัท าคู่มอืการบรหิารความเสีย่ง 
 

ระยะท่ี 2 การท าให้เป็นผลส าเรจ็ 
- การผลกัดนัใหม้กีารบรหิารความเสีย่งทัว่ทัง้องคก์ร 
- การสื่อสารการอ านวยความสะดวกในการสมัมนาเชงิปฏบิตักิารเกี่ยวกบัการบรหิารความเสี่ยงแก่ทุก
หน่วยงาน 
- การพฒันากระบวนการบรหิารความเสีย่งส าหรบัความเสีย่งแต่ละประเภท 
- พฒันาขดีความสามารถของบุคลากรในการด าเนินงานตามกระบวนการบรหิารความเสีย่งของหน่วยงาน 
  อ.ส.ค. ได้ก าหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยง ส าหรบัการวิเคราะห์ รวบรวม บ่งชี้
ประเมนิ และจดัล าดบัความเสี่ยง ที่คาดว่ามโีอกาสเกิดขึ้นในอนาคตและจะเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุ
วตัถุประสงค์ขององค์กร รวมถงึการก าหนดมาตรการควบคุม การตดิตาม และการรายงานความเสี่ยง 
เพื่อป้องกนั ควบคุม หรอืลดความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้ภายใตค้วามเหมาะสมของงบประมาณ 
และสภาพแวดลอ้มจากปัจจยัภายในและภายนอกส าหรบัแต่ละช่วงเวลา  

  ซึ่งกระบวนการดงักล่าวนี้จะส าเรจ็ได้ต้องมกีารสื่อสารให้คนในองค์กรมคีวามรูค้วาม
เข้าใจในเรื่องการบรหิารความเสี่ยงในทศิทางเดยีวกนั ตลอดจนมกีารจดัท าระบบสารสนเทศเพื่อในการ
วเิคราะห์ประเมนิความเสี่ยงโดยก าหนดขัน้ตอนและกระบวนการบรหิารความเสี่ยงจ านวน 7 ขัน้ตอน 
ประกอบดว้ย 
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 Specific  มคีวามเฉพาะเจาะจง  

 Measurable สามารถวดัไดท้ัง้เชงิปรมิาณและคุณภาพ 

 Attainable สามารถปฏบิตัใิหบ้รรลุผลได ้

 Relevant  มคีวามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

 Timely  มกีรอบระยะเวลาทีแ่น่นอน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1 การก าหนดวตัถุประสงคท์ีช่ดัเจนขององคก์รนัน้ เป็นขัน้ตอนแรกส าหรบักระบวนการบรหิาร
ความเสี่ยง ในการก าหนดวตัถุประสงค์ควรจดัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจน มคีวาม
สอดคล้องกบัเป้าหมายเชงิกลยุทธ์และความเสี่ยงที่หน่วยงานยอมรบัได้ รวมทัง้ควรมกีาร
สื่อสารให้แก่ทุกหน่วยงานรบัทราบ เพื่อให้มคีวามเข้าใจที่ตรงกนั แนวทางในการก าหนด
วตัถุประสงคส์ามารถใชก้ารก าหนดวตัถุประสงคแ์บบ “SMART”ประกอบดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

ดงันัน้ อ.ส.ค. สามารถใชก้ารก าหนดวตัถุประสงคแ์บบ “SMART” เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนด
วัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งจะท าให้การบริหารงานและการด าเนินงานของ อ.ส.ค. มีความ
สอดคลอ้งกนัทัง้องคก์ร ตามแผนวสิาหกจิแผนปฏบิตังิานประจ าปี โดยในการก าหนดวตัถุประสงค ์
จะท าการแบ่งวตัถุประสงคไ์ว ้2 ระดบั คอื 
 

 

 

         
             

       
           

          
           

            
             

           

         
           

         
           

         
          

           

    

         

 
4.1   การก าหนดวตัถปุระสงค ์(Objective Setting) 
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การก าหนดวตัถุประสงค์ระดบัองค์กร เป็นการน าวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายจากแผนวสิาหกจิขององคก์ร โดยท าการระบุสถานะปัจจุบนั
ของการด าเนินงานตามเป้าหมาย เพื่อให้มกีารวเิคราะหค์วามเสีย่งใน
อนัทีจ่ะท าใหไ้มส่ามารถบรรลุวตัถุประสงคท์ีก่ าหนด 

 
 

การก าหนดวตัถุประสงค์ระดบักจิกรรม เป็นการก าหนดวตัถุประสงค์
และเป้าหมายตามพันธกิจของแต่ละกลุ่มภารกิจ เพื่อน าไปสู่การ
วเิคราะหค์วามเสีย่งทีจ่ะท าใหพ้นัธกจิของกลุ่มภารกจิ ไมบ่รรลุผลตาม
วตัถุประสงคท์ีว่างไว ้ 

 

4.1.2 จะต้องมกีารเชื่อมโยงกบัเป้าหมายและสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ขององค์กร หรอืตวัชี้วดั
ของหน่วยงานและสอดคลอ้งกบัระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได ้(Risk Appetite) และระดบัความ
เบีย่งเบนจากระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได ้(Risk Tolerance) 
 ความเสีย่งทีย่อมรบัได ้(Risk Appetite) หมายถงึ ประเภท ปัจจยัความเสีย่ง และระดบัของ

ความเสีย่งทีอ่งคก์รจะยอมรบัได ้เพื่อช่วยใหอ้งคก์รบรรลุวสิยัทศัน์ และภารกจิขององคก์ร 
 ความเบีย่งเบน (Risk Tolerance) หมายถงึ ระดบัความเบีย่งเบนจากประเภทปัจจยัความ

เสีย่งและระดบัของความเสีย่งทีย่อมรบัได ้
4.1.3 สอดคลอ้งกบัภารกจิขององคก์รตอ้งม ี4 ประการ 
 ดา้นกลยทุธ ์(STRATEGIC) : เป้าหมายและแผนงานขององคก์ร 
 ดา้นการปฏบิตังิาน (OPERATIONS) : ประสทิธภิาพ ประสทิธผิล และความคุม้ค่า 
 ดา้นการรายงาน (REPORTING) : รายงานทางการเงนิมคีวามถูกต้อง น่าเชื่อถอืและเป็น

ปัจจบุนั 
 ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัต่าง ๆ (COMPLIANCE) : การปฏิบตัิงานมี

ความถูกตอ้ง 
 
 

 

 

 

1. ระดบัองคก์ร 

2. ระดบักิจกรรม 



 

 

คู่มอืการบรหิารความเสีย่ง 26 

 

 

  
 

การระบุความเสี่ยงเป็นขัน้ตอนของการบรหิารความเสีย่งในการระบุเหตุการณ์ หรอืปัจจยัที่หน่วยงาน
เผชญิอยู่หรอืแฝงอยู่ในกจิกรรม หรอืกระบวนการปฏบิตังิาน โดยเป็นเหตุการณ์ที่สามารถเกดิขึน้จาก
ทัง้ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก และเหตุการณ์นัน้สามารถส่งผลกระทบท าให้งานไม่สามารถบรรลุ
วตัถุประสงค/์เป้าหมายทีว่างไว ้ 

 
ดงันัน้ในการระบุความเสี่ยงผู้ประเมนิควรท าความเข้าใจ และทราบถึงวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายที่
ชดัเจนของงานแต่ละงาน และเหตุการณ์ใดหรอืกิจกรรมใดของกระบวนการปฏบิตัิงาน ที่จะท าให้ไม่
บรรลุวตัถุประสงคข์องงานที่วางไว ้รวมถงึการท าความเขา้ใจเกี่ยวกบักจิกรรมที่ปฏบิตัอิย่างรอบคอบ
ชดัเจน 

 
ในการระบุความเสีย่ง ใหพ้จิารณาจากแผนงาน โครงการ/กจิกรรม ตวัชี้วดั เป้าหมาย จากแผนวสิาหกจิ
และแผนปฏบิตักิารประจ าปี ผลการด าเนินงานทีผ่่านมาองคก์ร ซึง่ในการด าเนินงานอาจเกดิเหตุการณ์
ทีท่ าใหไ้มส่ามารถบรรลุเป้าหมายหรอื วตัถุประสงคข์ององคก์รแลว้ส่งผลต่อการด าเนินงานโดยรวมของ
องคก์ร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2  การระบคุวามเส่ียง (Risk Identification) 
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ตารางท่ี 1 ตวัอย่างการระบปัุจจยัเส่ียง 

ความเส่ียง 
ปัจจยัเส่ียง ผลกระทบ 

ภายนอก ภายใน ทางตรง ทางอ้อม 

ความเสีย่งแต่ละ 
ลกัษณะทีม่โีอกาส 
เกดิขึน้ เช่น  

- ความล่าชา้ของ
โครงการ 

- การเกดิอคัคภียั 
- ระบบล่มขอ้มลู
สารสนเทศสญูหาย 

- ความเสยีหายจากการ
ทุจรติของพนักงาน  

เกดิจากธรรมชาต ิ
หรอืบุคคลอื่นหรอื 
นโยบายจาก 
หน่วยงานอื่นที่ไม ่
สามารถควบคมุ 
ไดแ้ต่สามารถ 
ตดิตาม 
ความเคลื่อนไหว 
เพื่อหาวธิ ี
 ป้องกนัได ้เช่น 
- ฝนตกหนัก 
- การเปลี่ยนแปลง
นโยบายของรฐับาล 

- การเปลี่ยนแปลง
พฤตกิรรมของลูกคา้ 

- การก่อวนิาศกรรม/
ลอบวางระเบดิ 

เกดิจากนโยบาย 
การท างาน หรอื 
บุคลากรภายใน 
องคก์ร สามารถ 
ควบคมุแกไ้ขได ้เช่น 
- เจา้หน้าทีไ่มม่ี
ประสบการณ์ และ
ขาดแรงจงูใจในการ
ท างาน 

- กฎระเบยีบ เครง่ 
ครดัมากเกนิไปท า
ใหง้านล่าชา้ 

- ระบบ IT ไมท่นัสมยั 
ล่าชา้ ใชง้านยาก 

- ความขดัแยง้ภายใน
หน่วยงาน 

เกดิขึน้ทนัท ี
 เช่น 
- มกีารปรบัลด
เงนิเดอืนเน่ืองจาก
ท างานผดิพลาด
และล่าชา้ 

- ขอ้มลูในการ
ท างานไดร้บัความ
เสยีหาย 

- สญูเสยีทรพัยส์นิ /
รายได ้เน่ืองจาก
การทุจรติ 

เกดิขึน้ภายหลงั 
 เช่น 
- การฟ้องรอ้ง 
- องคก์รเสื่อมเสยี
ชื่อเสยีง 

- ครอบครวัของ
ผูเ้สยีชวีติจากการก่อ
วนิาศกรรมเกดิความ
ล าบาก 

 

การระบุความเสี่ยงให้ระบุโดยพจิารณาตามเหตุแห่งความเสี่ยง (Sources of Risk) ที่อาจส่งผล
กระทบต่อวัตถุประสงค์/เป้าหมายของโครงการหรือกิจกรรม หรอืสร้างความเสียหายทัง้
ทางตรงและทางอ้อมอย่างมนีัยส าคญั ในการวเิคราะหค์วามเสีย่งควรเน้นทีจ่ะระบุปัจจยัเสีย่ง
และเหตุการณ์ความเสยีหายทีเ่กี่ยวขอ้งกบักจิกรรมส าคญั ทัง้นี้ไม่ค านึงถึงมาตรการควบคุม
ความเสี่ยงที่มอียู่ในปัจจุบนั โดยครอบคลุมทัง้ความเสี่ยงที่อยู่และไม่อยู่ภายใต้การควบคุม
หรอืความรบัผดิชอบของหน่วยงาน และพจิารณาดูว่าเหตุการณ์นัน้เกดิขึน้ไดอ้ย่างไร ซึง่จาก
การพจิารณาความเสีย่งสามารถแบ่งได ้ดงันี้ 

 

 

 

 

 

 ความเสี่ยงจากลกัษณะธุรกจิ (Inherent Risk) เป็นความเสี่ยงที่มอียู่โดยธรรมชาติ
ในธุรกจิหรอืงานแต่ละอย่าง เมื่อใดก็ตามที่ตดัสนิใจที่จะท าธุรกจิหรอืงานนัน้ๆ ก็
ยอ่มมคีวามเสีย่งเกดิขึน้ 

 ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) เป็นความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังจากที่ได้
ด าเนินการจดัใหม้จีดุควบคุมความเสีย่งนัน้แลว้ 
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แนวทางท่ีสามารถใช้ในการระบคุวามเส่ียง 

1. การใชป้ระสบการณ์ของผูป้ระเมนิในการระบุเหตุการณ์ทีเ่คยเกดิขึน้ (Experience) หรอืพจิารณา
แลว้ว่ามโีอกาสทีจ่ะเกดิขึน้ได ้หรอืใชก้ารเกบ็ขอ้มลูเกี่ยวกบัปัญหา /ขอ้ผดิพลาดในกระบวนการ
ท างานที่เคยเกิดขึ้นในอดีต และได้มีการบันทึกไว้ หรือเป็นข้อมูลที่บันทึกอยู่ในระบบ
คอมพวิเตอรส์ามารถน ามาใชเ้ป็นแนวทางและเป็นขอ้มลูเบือ้งตน้ได้ 

2. การใช้คู่มอืปฏบิตัิงาน (Work procedure Manual) เพื่อล าดบัขัน้ตอนของกระบวนการท างาน และ
พจิารณาว่าในแต่ละขัน้ตอนอาจจะเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งอาจจะท าให้กิจกรรมนัน้ๆ  หยุดชะงกั 
หรอืผดิพลาดจนก่อใหเ้กดิความเสยีหายขึน้ไดห้รอืไม่ 

3. การระดมความคิด (Brainstorming Group) จากพนักงานที่มีส่วน
เกีย่วขอ้งกบักจิกรรมดงักล่าวทัง้ภายในและภายนอกหน่วยงาน   เพื่อ
ร่วมกันพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดบ้างที่เกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบ
เสยีหายต่องานทีด่แูล 

4. การใชแ้บบสอบถามความคดิเหน็ (Questionnaires) ไปยงัผูร้บัผดิชอบกจิกรรมต่างๆว่ามปัีญหา
ขอ้ผดิพลาด หรอืความเสีย่งในลกัษณะใด ก่อให้เกดิความเสยีหายมากน้อยแค่ไหน อย่างไรกด็ ี
ควรระลกึว่าการสอบถามควรกระท ากบัเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง ซึง่เป็นผูท้ราบขอ้มลูต่าง ๆ 
อย่างแท้จรงิ นอกจากนี้ค าตอบที่ได้รบัอาจจะไม่ใช่ข้อเทจ็จรงิทัง้หมด เพราะการตอบค าถาม
อาจจะรวมขอ้คดิเหน็ ความรูส้กึ และทศันคตสิ่วนตวั ดงันัน้ผู้ประเมนิควรใชว้ธิอีื่นควบคู่กนัไป
ดว้ย 

5. การใช้แบบตรวจสอบรายการ (Checklists) โดยผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานสามารถ
ตรวจสอบวธิกีารท างาน ขัน้ตอนการท างาน และมาตรฐานการท างานตาม Checklist ที่จดัท าได้
ดว้ยตนเอง และควรก าหนดระยะเวลาในการประเมนิผลภายในหน่วยงานดว้ย Checklist ที่ชดัเจน 
เช่น ทุก 3 เดอืน 6 เดอืน หรอื 12 เดอืน 
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ภาพแสดงแนวทางในการระบคุวามเส่ียง (Risk Identifications) 
 

 
ในการเลอืกใชแ้หล่งขอ้มลูหรอืวธิกีารใดในการระบุความเสีย่งนัน้ อาจแตกต่างกนัในแต่ละหน่วยงาน
และแต่ละมลูเหตุความเสีย่ง โดยขึน้กบัลกัษณะงานและวธิปีฏบิตังิานของหน่วยงานความเสีย่งและ
เหตุแห่งความเสีย่งควรครอบคลุมในเรือ่งต่อไปนี้ 

1. ความเสยีหายหรอืเหตุการณ์ ทีอ่าจมผีลกระทบในเชงิลบต่อองคก์ร 
2. ความไมแ่น่นอนทีอ่าจมผีลต่อการบรรลุวตัถุประสงคแ์ละกลยทุธข์ององคก์ร 
3. เหตุการณ์ทีอ่าจท าให้องคก์รสูญเสยีโอกาสในการสรา้งรายไดห้รอืสรา้งโอกาสทางธุรกจิหรอื

การไดร้บัการยอมรบัการหน่วยงานภายนอก 
 

 นอกจากนี้ในการระบุความเสีย่งควรพจิารณาใหค้รอบคลุมถงึ 
1. ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทุกด้าน เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การเงิน บุคลากร 

การด าเนินงาน ชื่อเสยีง กฎหมาย ภาษอีากร ระบบงาน และสิง่แวดลอ้ม เป็นตน้ 
2. ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากสาเหตุทัง้จากปัจจยัภายในและภายนอกองคก์ร 

 
เพื่อเป็นตวัอย่างในการระบุความเสีย่งในคู่มอืฉบบันี้ ไดเ้ลอืกใชข้ ัน้ตอนวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบ
ฐานขอ้มลู เพื่อท าการระบุความเสี่ยง โดยใช้เทคนิคการวเิคราะหข์ัน้ปฏบิตักิาร ซึง่ประกอบดว้ย 2 
ขัน้ตอน คอื  

1. การระบุความเสีย่ง  ซึง่เป็นผลของความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ในแต่ละขัน้ตอน โดยแสดงในตวัอย่าง
ตามแผนผงัในภาพที ่1 

2. การระบุปัจจยัเสี่ยง เป็นต้นเหตุแห่งความเสี่ยงในแต่ละขัน้ตอน โดยแสดงในตวัอย่างตาม
ตารางที ่2 

 

 

Work 

procedure 

Manual Brainstorming 

Group 

Questionnaires 
Checklists 

Experie

nce 

Checklists 
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     พ        ์                              (Risk Driver) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ลยุ ธ์ 

 งค์   

 

   ลง ุ  

 
 

  คโ โลย ี

 

     

ผู้ใช้  ิ    

 

 

คู่แข่งข ั 

  

     ษฐ ิจ 

 

 

    ุคล    

 

 

ง ป  ม ณ 

 

 

คว ม  ี ยง 
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ภาพท่ี 1: ภาพแผนผงัระบคุวามเส่ียงของแผนการจ าหน่ายนมพาณิชย/์นมโรงเรียน และ 
แผนขยายก าลงัผลิต 

 

 แผนการจ าหน่ายนมพาณชิย/์นมโรงเรยีน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนขยายก าลงัผลติ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.จดัหาน ้านม

ดบิและวาง

แผนการผลติ 

1.ศกึษารวบรวม

ขอ้มลูดา้นการ

ผลติทีส่ าคญั 

ไมส่ามารถจดัหา

น ้านมดบิไดต้าม

ปรมิาณและคณุภาพ

ที ่อ.ส.ค. ก าหนด 

ไมส่ามารถจดัหา

ขอ้มลูการผลติที่

ครบถว้น ขอ้มลูไม่

ถูกตอ้ง ขอ้มลูไม่

เป็นปัจจบุนั 

 

2.จดัท าแผนงานดา้นการตลาด 

1.ศกึษารวบรวมขอ้มลูดา้นการตลาดทีส่ าคญั 

ผูบ้รหิารไมไ่ดร้บัรายงานผลการด าเนินงาน

อยา่งสม ่าเสมอและเพยีงพอ 

ไมส่ามารถจดัท าแผนงานดา้นการตลาดทีม่ี

คณุภาพแลว้เสรจ็ไดต้ามก าหนด  

3.ด าเนินการจดัจ าหน่ายตามแผนงานที่

ก าหนด 

4.ตดิตา    4.ตดิตามและรายงานผลการจ าหน่าย 

การด าเนินงานไมเ่ป็นไปตามแผนงานทีก่ าหนด

ไว ้

ไมส่ามารถจดัหาขอ้มลูดา้นการตลาดที่

ครบถว้น ขอ้มลูไมถู่กตอ้ง ขอ้มลูไมเ่ป็นปัจจบุนั 

4.ตดิตามและ

รายงานผล

การจ าหน่าย 

3.ด าเนินการ

ผลติผลติภณัฑ์

นม 

 

ผูบ้รหิารไมไ่ดร้บั

รายงานผลการ

ด าเนินงานอย่าง

สม ่าเสมอและ

เพยีงพอ 

 

การผลติผลติภณัฑ์

นมไมเ่ป็นไปตาม

เป้าหมายและ

มาตรฐานที่ก าหนด

ไว ้
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ตารางท่ี 2 ตวัอย่างแสดงการระบุปัจจยัเส่ียง  

ขัน้ตอน วตัถปุระสงคข์ัน้ตอน ความเส่ียง ปัจจยัเส่ียง 

แผนการจ าหน่ายนมพาณชิย/์นมโรงเรยีน 

 จดัท าแผนงาน
ดา้นการตลาด 

 เพื่อใหม้แีผนงาน
ดา้นการตลาดทีม่ี
คุณภาพ แลว้เสรจ็
ก่อนเริม่ปีบญัช ีและ
สามารถน าไปปฏบิตัิ
ไดจ้รงิ 

 ไม่สามารถจดัท า
แผนงานดา้น
การตลาดทีม่ี
คุณภาพแลว้เสรจ็
ไดต้ามก าหนด 

1.ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการจดัท าแผนไม่
เพยีงพอและขาดคุณภาพ  

2.บุคลากรขาดความรูแ้ละความช านาญ
ในดา้นการตลาดและการจดัท า
แผนงานฯ  

3.ขาดการสอบทานคุณภาพของแผนฯ
ทีด่จีากผูบ้รหิาร/หวัหน้างาน 

แผนขยายก าลงัผลติ 

 ด าเนินการ
ผลติผลติภณัฑ์
นม 

 เพื่อใหก้ารผลติ
ผลติภณัฑน์มเป็นไป
ตามเป้าหมายและ
มาตรฐานทีก่ าหนด
ไว ้

 การผลติ
ผลติภณัฑน์มไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมายและ
มาตรฐานที่
ก าหนดไว ้

1.งบประมาณลงทุนไม่เพยีงพอต่อการ
การปรบัปรุงเครื่องจกัร/อุปกรณ์ของ
โรงงาน และไม่ครอบคลมุทัง้ระบบ 

2.บุคลากรผูป้ฏบิตังิานขาดความรู ้
ความเขา้ใจในแผนงานการผลติ 

3.กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ (QC) 
ไม่มปีระสทิธภิาพ 
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การประเมนิความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ควรด าเนินการหลงัจากองค์กรท าการระบุความเสี่ยงแลว้การ
ประเมนิความเสี่ยงประกอบด้วย 2 มติิ คือ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และ
ผลกระทบของความเสีย่ง (Impact) ดงันัน้ในการประเมนิความเสีย่งผูป้ระเมนิควรระบุลกัษณะ
ของความเสยีหายจากความเสี่ยงทีม่โีอกาสเกดิขึ้นอย่างชดัเจน เพื่อให้ทราบถงึผลกระทบที่
เกดิขึน้ และเป็นขอ้มลูในการประเมนิระดบัความรุนแรงของความเสีย่ง ทีอ่าจจะส่งผลกระทบ
ต่อการบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร ทัง้นี้เพื่อสามารถก าหนดมาตรการควบคุมความเสีย่งได้
อยา่งเหมาะสมต่อไป 

ขัน้ตอนการประเมนิความเสีย่งนัน้ ประกอบดว้ยการด าเนินการ 4 ขัน้ตอน ไดแ้ก่  

 การก าหนดเกณฑป์ระเมนิความเสีย่ง   
 การประเมนิโอกาสและผลกระทบของความเสีย่ง  
 การวเิคราะหค์วามเสีย่ง  
 การจดัล าดบัความเสีย่ง  

 

4.3.1 การก าหนดเกณฑป์ระเมินความเส่ียง 

เกณฑก์ารประเมนิความเสี่ยง เป็นขัน้ตอนที่คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน อ.ส.ค. ก าหนดใหม้กีารด าเนินการรว่มกนัทัว่ทัง้องคก์ร โดยพจิารณาเงื่อนไขในการ
ก าหนดเกณฑ์การประเมนิความเสี่ยง 2 มติิ คอื โอกาสที่จะเกดิความเสี่ยง (Likelihood) 
และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) เพื่อก าหนดระดบัความเสี่ยง (Degree of Risks)
ของความเสี่ยงแต่ละเหตุการณ์ต่อไป โดยสามารถก าหนดได้ทัง้เกณฑใ์นเชงิปรมิาณและ
เชงิคุณภาพ ดงันี้ 
 

 

 

 

 

 

4.3   การวิเคราะหแ์ละประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
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 โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) 

คู่มอืบรหิารความเสีย่งของ อ.ส.ค. มแีนวทางในการก าหนดเกณฑส์ าหรบัโอกาสทีจ่ะ 
เกดิความเสีย่งในแต่ละกรณดีงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 กรณีเป็นความเส่ียงจากระยะเวลาการได้รบัการอนุมติัแผนงานด้านการตลาดจาก
คณะกรรมการ อ.ส.ค. 

 

โอกาสทีจ่ะเกดิความเสีย่ง(Likelihood) เชงิปรมิาณ 

โอกาสทีจ่ะเกดิความเสีย่ง ความถีโ่ดยเฉลีย่ คะแนน 

สงูมาก >3 เดอืน หลงัเริม่ปีบญัช ี 5 

สงู 1-3 เดอืน หลงัเริม่ปีบญัช ี 4 

ปานกลาง ภายใน 1 เดอืน ก่อนเริม่ปีบญัช ี 3 

น้อย ภายใน 2 เดอืน ก่อนเริม่ปีบญัช ี 2 

น้อยมาก ภายใน 3 เดอืน ก่อนเริม่ปีบญัช ี 1 
 

 กรณีเป็นความเส่ียงจากงบประมาณการลงทุนท่ีได้รบัอนุมติัให้เบิกจ่าย 

โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง(Likelihood) เชิงปริมาณ 

โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง ความถ่ีโดยเฉล่ีย คะแนน 

สงูมาก น้อยกว่า 85% 5 
สงู 85-89% 4 

ปานกลาง 90-94% 3 

น้อย 95-99% 2 

น้อยมาก 100% 1 
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 ผลกระทบของความเส่ียง (Impact) 
 

คู่มือบริหารความเสี่ยงของ อ.ส.ค. มีการก าหนดระดับความรุนแรงผลกระทบของ 
ความเสี่ยงออกเป็น 5 ด้านได้แก่ ด้านการเงิน ด้านชื่อเสียงองค์กร ด้านระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านกระบวนการธุรกิจและการปฏิบัติงาน และด้านบุคลากร 
โดยมตีวัอยา่งในการก าหนดเกณฑ ์เช่น  
 

 ด้านการเงิน : กรณีเป็นความเสีย่งจากระยะเวลาการไดร้บัการอนุมตัแิผนงานดา้นการตลาด
จากคณะกรรมการ อ.ส.ค. 

ผลกระทบของความเส่ียง (Impact) 
ระ           ระดบัความรนุแรง ด้านกระบวนการธรุกิจและการปฏิบติังาน คะแน     คะแนน 

สงูมาก ไม่สามารถบรรลุถงึวตัถุประสงคข์องแผนงาน/โครงการ 5 
สงู มผีลกระทบต่อกระบวนการอย่างรุนแรง/กระทบต่อแผนงาน 4 

ปานกลาง มผีลกระทบต่อกระบวนการปานกลาง 3 
น้อย มผีลกระทบต่อกระบวนการเลก็น้อย 2 

น้อยมาก ไม่มกีารชะงกังนัของกระบวนการและการด าเนินงานทางธุรกจิ 1 

 
 ด้านกระบวนการธุรกิจและการปฏิบติังาน : กรณีเป็นความเสี่ยงจากกรณีเป็นความเสี่ยง

จากงบประมาณการลงทุนทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหเ้บกิจ่าย 

ผลกระทบของความเส่ียง (Impact)  
ระดบัความรนุแรง ด้านการเงิน  คะแนน 

สงูมาก มากกว่า 10 ลา้นบาท 5 
สงู มากกว่า 2.5 แสนบาท - 10 ลา้นบาท 4 

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

น้อยมาก ไม่มเีกนิ 10,000 บาท 1 
 

 

 

รายละเอียดและตวัอย่างการก าหนดเกณฑส์ าหรบัวิเคราะหแ์ละประเมินความเส่ียงของ 

อ.ส.ค. ปรากฏอยู่ในภาคผนวก ง ของคู่มือฯ 
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 จากการก าหนดเกณฑ์ส าหรับระดับผลกระทบของความเสี่ยง ( Impact) ที่ระบุข้างต้น
สามารถน าปัจจยัเสี่ยงของขัน้ตอนการจดัท าแผนงานด้านการตลาด และการด าเนินการผลติผลติภณัฑ์
นมจากตารางที่ 2 มาพิจารณาถึงความสัมพันธ์ที่มีต่อผลกระทบด้านต่างๆ ขององค์กรโดยแสดง
รายละเอยีดไดต้ามตารางที ่3 ดงันี้ 
ตารางท่ี 3 ตวัอย่างแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัเส่ียงและผลกระทบต่อความเสียหายขององคก์ร 
 

 
 

ปัจจยัเส่ียง 

ผลกระทบของความเส่ียง (Impact) 
ด้านการเงิน ด้านช่ือเสียง

องคก์ร  
ด้านระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ด้านกระบวนการ
ธรุกิจและการ
ปฏิบติังาน 

ด้านบคุลากร 

 

 ขัน้ตอนการจดัท าแผนงานด้านการตลาด 
1.ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการ
จดัท าแผนไมเ่พยีงพอ
และขาดคณุภาพ  

ยอดขายไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย  

0.25 - 10 ลบ. 

    

2.บุคลากรขาดความรู้
และความช านาญใน
ดา้นการตลาดและการ
จดัท าแผนงานฯ 

   แผนฯ ไมม่คีณุภาพ
ท าใหไ้มส่ามารถบรรลุ
ถงึวตัถุประสงคข์อง
โครงการ 

 

3.ขาดการสอบทาน
คณุภาพของแผนฯทีด่ี
จากผูบ้รหิาร/หวัหน้า
งาน 

ยอดขายไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย  
มากกวา่ 

50,000 บาท– 
2.5 แสนบาท 

    

 

 ขัน้ตอนการด าเนินการผลิตผลิตภณัฑน์ม 
1.งบประมาณลงทุนไม่
เพยีงพอต่อการการ
ปรบัปรงุเครื่องจกัร/
อุปกรณ์ของโรงงาน 
และไมค่รอบคลุมทัง้
ระบบ  

   มผีลกระทบต่อ
แผนงานขยายการ
ผลติอยา่งรนุแรง 

 

 

2.บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ข าดควา ม รู้  ค ว า ม
เข้าใจในแผนงานการ
ผลติ 

 

   มผีลกระทบต่อ
แผนงานขยายการ
ผลติปานกลาง 

 

รายละเอียดและตวัอย่างการก าหนดเกณฑส์ าหรบัวิเคราะหแ์ละประเมินความเส่ียงของ 

อ.ส.ค. ปรากฏอยู่ในภาคผนวก ง ของคู่มือฯ 
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ปัจจยัเส่ียง 

ผลกระทบของความเส่ียง (Impact) 
ด้านการเงิน ด้านช่ือเสียง

องคก์ร  
ด้านระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ด้านกระบวนการ
ธรุกิจและการ
ปฏิบติังาน 

ด้านบคุลากร 

3.กระบวนการตรวจสอบ
คณุภาพ (QC) ไมม่ี
ประสทิธภิาพ 

 มผีลกระทบต่อ
ชื่อเสยีงของ 
อ.ส.ค. สงูมาก 

   

      
 

4.3.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง 
เป็นขัน้ตอนการน าโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Materiality) เพื่อก าหนดระดบัความเสีย่ง (Degree of Risks) ของความเสีย่งแต่
ละเหตุการณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด โดยผู้บริหารควรให้ความส าคัญต่อ  
ความเสี่ยงที่มผีลกระทบสูง และมโีอกาสเกดิความเสี่ยงสูง เพื่อจดัการความเสี่ยงดงักล่าว
ก่อน โดยแสดงระดบัความเสีย่ง (Degree of Risks) ไดแ้บ่งเป็น 4 ระดบั ดงันี้ 
 

ตารางแผนภมิูระดบัความเส่ียง (Degree of Risks) 

 

 

 

 

 

 

สูงสุด (5) (M) (H) (H) (E) (E)  
E =สูงสุด 

(สีแดง) 

สูง (4) (L) (M) (H) (E) (E)  H = สูง (สีส้ม) 

ปานกลาง ( 3) (L) (M) (M) (H) (H)  
M = ปานกลาง 

(สีเหลือง) 

น้อย ( 2) (L) (L) (M) (M) (H)  L = ต า่ (สีเขียว) 

น้อยมาก ( 1) (L) (L) (L) (L) (M)   

  น้อยมาก (1) น้อย (2) 
ปาน           ปานกลาง 

(3) 
สูง (4) สูงสุด (5) 

  

   โอกาสเกิด (Likelihood : L)    
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ตำรำงแสดง ระดบัควำมรนุแรงของควำมเส่ียง และแนวทำงตอบสนองควำมเส่ียง 

ระดบั 

ความเส่ียง 
ผลกระทบ 

โอกาสท่ีจะเกิด 

เหตกุารณ์ความ
เสียหาย 

ช่องในแผนภมิู
ระดบั 

ความเส่ียง 

ค าอธิบาย 

ผลลพัธ ์

แนวทางตอบสนอง
ความเส่ียง 

สูงสุด 

(Extreme) 

E 

ผลกระทบ 

สงูสดุ 

โอกาสเกดิขึน้ 

สงูมาก 

5x5=25 
4x5=20 
5X4=20 
4x4=16 

 

เป็นความเสีย่งที่
ไม่ควรยอมให้
เกดิขึน้เช่น 
วตัถุประสงคท์ี่
ส าคญัหรอื
โครงการลม้เหลว
โดยสิน้เชงิเกดิ
ความเสยีหาย
ทางการเงนิ และ
ชื่อเสยีงอย่าง
รุนแรง 
 

ก าหนดใหห้น่วยงาน
ผูร้บัผดิชอบพจิารณา
ก าหนดมาตรการลด/

ป้องกนั โดยเร่งด่วนเพื่อ
ลดระดบัความเสีย่งใหอ้ยู่
ในระดบั M หรอื L 

สูง 

(High) 
H 

ผลกระทบ 

ปานกลาง- สงู 

โอกาสเกดิขึน้ 

ปานกลาง– สงู 

3x5=15 
3x5=15 
3x4=12 
4x3=12 
2x5=10 
5x2=10 

 

เป็นความเสีย่ง
ระดบัสงูแต่ยอมรบั
ได ้เช่น 

กดิการหยุดชะงกั
ในการด าเนินธุรกจิ  
เช่น อคัคภียั
โครงการส าคญั
ล่าชา้ ค่าใชจ้่าย
บานปลาย  
บุคลากรส าคญั
ลาออก รายการที่
ไม่ตอ้งการให้
เกดิขึน้ 
 

ก าหนดใหห้น่วยงาน 

ผูร้บัผดิชอบตอ้งให ้

ความส าคญัและ 

ด าเนินการใหร้ะดบั
ความเสีย่งลดลงอยูใ่น
ระดบั M หรอื L 

ปานกลาง 

(Medium) 
M 

    ผลกระทบ 

 น้อย-ปานกลาง 

      โอกาสเกดิขึน้ 

      น้อย-ปานกลาง 

3x3=9 
2x4=8 
4x2=8 
3x2=6 
2x3=6 
1x5=5 
5x1=5 

บางครัง้ไม่
สามารถควบคมุ
การหยุดชะงกัได้
ภายในเวลาที่
ก าหนด 

ก าหนดใหห้น่วยงาน
ผูร้บัผดิชอบความเสีย่ง 

พจิารณาจดัใหม้ี
มาตรการควบคุมความ
เสีย่งเพื่อลดระดบัของ
ความเสีย่งใหอ้ยู ่
ในระดบั L 
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ระดบั 

ความเส่ียง 
ผลกระทบ 

โอกาสท่ีจะเกิด 

เหตกุารณ์ความ
เสียหาย 

ช่องในแผนภมิู
ระดบั 

ความเส่ียง 

ค าอธิบาย 

ผลลพัธ ์

แนวทางตอบสนอง
ความเส่ียง 

  

ต า่ 

(Low) 

L 

ผลกระทบ 

น้อยมาก-น้อย 

โอกาสเกดิขึน้ 

     น้อยมาก-น้อย 
3x1=3 
2x2=4 
2x1=2 
1x1=1 

 
 

ผลกระทบต ่าแต่
ถา้ไม่ควบคุมอาจ
เกดิความ
เสยีหายได้
เลก็น้อย 

หากหน่วยงานยอมรบั 

ความเสีย่งในระดบันี้ได ้
และตน้ทุนการลด/

ควบคุมความเสีย่งไม่คุม้
กบัประโยชน์ทีไ่ดร้บั 

หน่วยงานอาจไม่จ าเป็น 

ตอ้งจดัหามาตรการการ 

ลด/ควบคุมความเสีย่ง
เพิม่เตมิแต่จะตอ้ง
ตดิตามสถานะความ
เสีย่งอย่างสม ่าเสมอ
เพื่อใหแ้น่ใจว่าความ
เสีย่งดงักล่าวยงัคงอยู่ใน
ระดบัทีย่อมรบัได ้

 

 

 

จากตารางที ่2 สามารถน ามาแสดงเป็นตวัอย่างของการประเมนิโอกาสและผลกระทบของ
ความเสีย่งได ้โดยอา้งองิเกณฑก์ารประเมนิความเสีย่งจากตาราง 2 ตาราง คอื  
1) โอกาสทีจ่ะเกดิความเสีย่งเชงิคุณภาพ และ 2) ระดบัความรนุแรงของผลกระผลกระทบ

ของความเสีย่งต่อการด าเนินงาน โดยสามารถแสดงการประเมนิโอกาสและผลกระทบ
ของความเสีย่งการวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบฐานขอ้มลูไดต้ามตารางที ่4 ดงันี้ 
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ตารางท่ี 4 : ตวัอย่างการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง 

ขัน้ตอน 
วตัถปุระสงค์
ขัน้ตอน 

ความเส่ียง ปัจจยัเส่ียง 
การประเมินความเส่ียง 

ผลกระทบ โอกาส 
 

แผนการจ าหน่ายนมพาณิชย/์นมโรงเรียน 
 

 จดัท า
แผนงาน
ดา้น
การตลาด 

 เพื่อใหม้ี
แผนงานดา้น
การตลาดทีม่ี
คุณภาพ แลว้
เสรจ็ก่อนเริม่ปี
บญัช ีและ
สามารถน าไป
ปฏบิตัไิดจ้รงิ 

 ไม่สามารถจดัท า
แผนงานดา้น
การตลาดทีม่ี
คุณภาพแลว้เสรจ็ได้
ตามก าหนด 

1.ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการ
จดัท าแผนไม่
เพยีงพอและขาด
คุณภาพ 

4 2 

2.บุคลากรขาดความรู้
และความช านาญใน
ดา้นการตลาดและ
การจดัท าแผนงานฯ  

5 3 

3.ขาดการสอบทาน
คุณภาพของแผนฯที่
ดจีากผูบ้รหิาร/
หวัหน้างาน 

3 2 

 

แผนขยายก าลงัผลิต 
 

 ด าเนินการ
ผลติ
ผลติภณัฑ์
นม 

 เพื่อใหก้ารผลติ
ผลติภณัฑน์ม
เป็นไปตาม
เป้าหมายและ
มาตรฐานที่
ก าหนดไว ้

 การผลติผลติภณัฑ์
นมไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายและ
มาตรฐานทีก่ าหนด
ไว ้

1.งบประมาณลงทุนไม่
เพยีงพอต่อการการ
ปรบัปรุงเครื่องจกัร/
อุปกรณ์ของโรงงาน 
และไม่ครอบคลมุทัง้
ระบบ 

4 
 

4 
 
 

2.บุคลากรผูป้ฏบิตังิาน
ขาดความรู ้ความ
เขา้ใจในแผนงาน
การผลติ 

3 2 

3.กระบวนการ
ตรวจสอบคุณภาพ 
(QC) ไม่มี
ประสทิธภิาพ 

5 2 
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4.3.3 การวิเคราะหค์วามเส่ียง 

 

หลังจากที่มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงแล้ว ขัน้ตอนต่อไปของ 

การด าเนินการ คอื การวเิคราะห์ความเสี่ยง เพื่อท าใหท้ราบว่าความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยง

สูงสุดทีค่วรเร่งบรหิารจดัการความเสีย่งนัน้ก่อนเป็นล าดบัแรก โดยทัว่ไปในการบรหิารความ

เสี่ยงของหน่วยงานและขององค์กร ควรเลือกงานที่มคีวามเสี่ยงสูงสุด 3-5 ล าดับแรกมา

ด าเนินการก่อน แลว้จงึค่อยพจิารณาด าเนินการกบังานทีม่คีวามเสีย่งในล าดบัรองลงไป จาก

ตารางที ่4ซึง่เป็นการประเมนิโอกาสและผลกระทบของความเสีย่งงาน 2 โครงการ ดงันี้ 

 ขัน้ตอนการจดัท าแผนงานด้านการตลาดของแผนการจ าหน่ายนมพาณิชย์/นม
โรงเรยีนซึง่ประกอบดว้ยปัจจยัเสีย่ง 3 ประเดน็ ประกอบดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 การด าเนินการผลิตผลิตภณัฑ์นมจากแผนขยายก าลงัผลิตซึ่งประกอบด้วยปัจจยั
เสีย่ง 3 ประเดน็ ประกอบดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

1. งบประมาณลงทุนไมเ่พยีงพอต่อการการปรบัปรงุเครือ่งจกัร/อุปกรณ์ของ

โรงงาน และไมค่รอบคลุมทัง้ระบบ 

(ผลกระทบ/โอกาส : 4/4) 

2. บุคลากรผูป้ฏบิตังิานขาดความรูค้วามเขา้ใจในแผนงานการผลติ 

(ผลกระทบ/ โอกาส : 3/2) 

3. กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ (QC) ไมม่ปีระสทิธภิาพ 

(ผลกระทบ/โอกาส : 5/2) 

1.ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการจดัท าแผนไมเ่พยีงพอและขาดคุณภาพ 

(ผลกระทบ /โอกาส : 4/2) 

2.บุคลากรขาดความรูแ้ละความช านาญในดา้นการตลาดและการจดัท าแผนงาน

(ผลกระทบ/โอกาส : 5/3) 

3.ขาดการสอบทานคุณภาพของแผนฯทีด่จีากผูบ้รหิาร/หวัหน้างาน 

(ผลกระทบ/ โอกาส : 3/2) 
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ผล
กร

ะท
บ 
(Im

pa
ct

 : 
I) 

 

สามารถน ามาวเิคราะหค์วามเสีย่งได ้ตามรปูภาพที ่4 ดงันี้ 

ภาพท่ี 4 : การวิเคราะหค์วามเส่ียง  

จากภาพสามารถวเิคราะหค์วามเสีย่งตามภาพระดบัความเสีย่ง (Degree of Risks) โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 กลุ่ม คอื  
กลุ่ม จ านวน (งาน) ปัจจยัเส่ียง 

ความเสีย่งสงูมาก (E) 1 -บุคลากรขาดความรูแ้ละความช านาญในดา้น
การตลาดและการจดัท าแผนงานฯ 

ความเสีย่งสงู (H) 1 -ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการจดัท าแผนไม่เพยีงพอและขาด
คุณภาพ 

ความเสีย่งปานกลาง (M) 1 -ขาดการสอบทานคุณภาพของแผนฯทีด่จีาก
ผูบ้รหิาร/หวัหน้างาน 

ความเสีย่งต ่า (L) - - 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

สูงสุด (5) (M) (H) (H) (E) (E)  
E =สูงสุด 

(สีแดง) 

สูง (4) (L) (M) (H) (E) (E)  H = สูง (สีส้ม) 

ปานกลาง ( 3) (L) (M) (M) (H) (H)  
M = ปานกลาง 

(สีเหลือง) 

น้อย ( 2) (L) (L) (M) (M) (H)  L = ต า่ (สีเขียว) 

น้อยมาก ( 1) (L) (L) (L) (L) (M)   

  น้อยมาก (1) น้อย (2) 
ปาน           ปานกลาง 

(3) 
สูง (4) สูงสุด (5) 

  

   โอกาสเกิด (Likelihood : L)       
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ผล
กร

ะท
บ 
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 : 
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จากภาพสามารถวเิคราะห์ความเสี่ยงตามภาพระดบัความเสี่ยง (Degree of Risks) โดย

แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คอื  

กลุ่ม จ านวน (งาน) ปัจจยัเส่ียง 

ความเสีย่งสงูมาก (E) 1 งบประมาณลงทุนไม่เพยีงพอต่อการ 

การปรบัปรุงเครื่องจกัร/อุปกรณ์ของ 

โรงงาน และไม่ครอบคลมุทัง้ระบบ 

ความเสีย่งสงู (H) 1 กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ (QC)  

ไม่มปีระสทิธภิาพ 

ความเสีย่งปานกลาง (M) 1 บุคลากรผูป้ฏบิตังิานขาดความรู ้
ความเขา้ใจในแผนงานการผลติ 

 

ความเสีย่งต ่า (L) - - 
 

 

 

 

 

 

สูงสุด (5) (M) (H) (H) (E) (E)  
E =สูงสุด 

(สีแดง) 

สูง (4) (L) (M) (H) (E) (E)  H = สูง (สีส้ม) 

ปานกลาง ( 3) (L) (M) (M) (H) (H)  
M = ปานกลาง 

(สีเหลือง) 

น้อย ( 2) (L) (L) (M) (M) (H)  L = ต า่ (สีเขียว) 

น้อยมาก ( 1) (L) (L) (L) (L) (M)   

  น้อยมาก (1) น้อย (2) 
ปาน           ปานกลาง 

(3) 
สูง (4) สูงสุด (5) 

  

   โอกาสเกิด (Likelihood : L)       

         

3

3 

3

3 

3

3 
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4.3.4 การจดัล าดบัความเส่ียง 

เมื่อหน่วยงำนสำมำรถก ำหนดระดบัควำมเสี่ยงได้แลว้ ส ำหรบัขัน้ตอนไปของกำรประเมนิ
ควำมเสีย่งคอื กำรจดัล ำดบัควำมเสีย่ง เพื่อใหห้น่วยงำนสำมำรถจดัล ำดบัควำมรนุแรงของ
ปัจจยัเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงำน และสำมำรถน ำมำพิจำรณำ
ก ำหนดมำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยงได้อย่ำงเหมำะสม โดยพิจำรณำจำกควำมสมัพนัธ์
ระหว่ำง โอกำสที่จะเกดิควำมเสี่ยง และผลกระทบของควำมเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยปัจจยั
เสี่ยง จ ำนวน 6 ข้อ ตำมกำรวเิครำะห์ควำมเสี่ยง ในตำรำงที่ 4 สำมำรถน ำมำจดัล ำดบั
ควำมเสีย่งไดต้ำมตำรำงที ่5ดงันี้ 

ตารางท่ี 5 : ตวัอย่างการจดัล าดบัความเส่ียงขัน้ตอนการจดัท าแผนงานด้านการตลาดของการแผน 
จ าหน่ายนมพาณิชย/์นมโรงเรียนและขัน้ตอนด าเนินการผลิตผลิตภณัฑ์นมของแผนขยายก าลงั
ผลิต 

ขัน้ตอน 
วตัถปุระสงค์
ขัน้ตอน 

ความเส่ียง ปัจจยัเส่ียง 

การประเมินความเส่ียง 
ผล 

กระทบ 
โอกาส ระดบั

ความ
เส่ียง 

ล าดบั
ความ
เส่ียง 

แผนการจ าหน่ายนมพาณิชย/์นมโรงเรียน 
 จดัท า

แผนงาน
ดา้น
การตลาด 

 เพือ่ใหม้ี
แผนงานดา้น
การตลาดทีม่ ี
คุณภาพ แลว้
เสรจ็ก่อนเริม่
ปีบญัช ีและ
สามารถน าไป
ปฏบิตัไิดจ้รงิ 

 ไมส่ามารถจดัท า
แผนงานดา้น
การตลาดทีม่คีุณภาพ
แลว้เสรจ็ไดต้าม
ก าหนด 

1.ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการจดัท าแผนไม่
เพยีงพอและขาดคุณภาพ 

4 2 สงู 2 

2.บุคลากรขาดความรูแ้ละความ
ช านาญในดา้นการตลาดและ
การจดัท าแผนงานฯ  

5 3 สงูสุด 1 

3.ขาดการสอบทานคุณภาพของ
แผนฯทีด่จีากผูบ้รหิาร/หวัหน้า
งาน 

3 2 ปาน 
กลาง 

3 

แผนขยายก าลงัผลิต 
 

 ด าเนินการ
ผลติ
ผลติภณัฑ์
นม 

 เพือ่ใหก้าร
ผลติ
ผลติภณัฑน์ม
เป็นไปตาม
เป้าหมายและ
มาตรฐานที่
ก าหนดไว ้

 การผลติผลติภณัฑ์
นมไมเ่ป็นไปตาม
เป้าหมายและ
มาตรฐานทีก่ าหนดไว ้

1,งบประมาณลงทุนไมเ่พยีงพอ
ต่อการการปรบัปรุงเครือ่งจกัร/
อุปกรณ์ของโรงงาน และไม่
ครอบคลุมทัง้ระบบ 

4 
 

4 
 
 

สงู 1 

2.บุคลากรผูป้ฏบิตังิานขาด
ความรู ้ความเขา้ใจใน
แผนงานการผลติ 

3 2 ปาน 
กลาง 

3 

3.กระบวนการตรวจสอบ
คุณภาพ (QC) ไมม่ี
ประสทิธภิาพ 

5 2 สงูสุด 2 
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 เป็นขัน้ตอนในกระบวนการบรหิารความเสีย่ง ซึง่ควรด าเนินการหลงัจากทีอ่งคก์รหรอื 
หน่วยงานไดม้กีารประเมนิโอกาสและผลกระทบของความเสีย่ง รวมถงึการจดัล าดบัความเสีย่งเรยีบรอ้ย
แลว้ ทัง้นี้เพื่อเป็นเครือ่งมอืในการช่วยควบคุมความเสีย่งหรอืปัจจยัเสีย่งทีม่ผีลกระทบต่อการบรรลุ
วตัถุประสงคห์รอืเป้าหมายขององคก์รหรอืหน่วยงาน ซึง่จะท าใหอ้งคก์รหรอืหน่วยงานสามารถด าเนินการ
ไดบ้รรลุวตัถุประสงคไ์ดต้ามทีว่างไว ้การก าหนดมาตรการควบคุมความเสีย่งของแต่ละองคก์รจะมี
มาตรฐานทีแ่ตกต่างกนัไปขึน้กบัดุลยพนิิจและประสบการณ์ของผูบ้รหิาร งบประมาณดา้นการบรหิารความ
เสีย่งรวมถงึระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัไดข้องแต่ละองคก์รโดยแสดง ระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได ้
(Acceptable Risk) ตามแผนผงัทฤษฎคีวามเสีย่ง ในภาพดงัต่อไปนี้ 

ความเส่ียง
ท่ีเกิดข ้น
จากการ
ด าเนิน
กิจกรรม
หรือธรุกิจ

มาตรการ
ควบคมุ

ความ  
เส่ียง

  คงเหลือ

มาตรการ
ควบคมุ

มาตรการ
ควบคมุท่ีมี
ประสิทธิภาพ

แผนบริหาร
ความเส่ียง

ระดบัความ
เส่ียง

ท่ียอมรบั

ระดบัความเส่ียง 
ท่ียอมรบัได้

ภาพแผนผงัท  ฎีความเส่ียงแสดงระดบัความเส่ียงท่ียอมรบัได้

 

 

 

 

4.4   การประเมินมาตรการควบคมุความเส่ียง (Risk Control) 

 

ภำพแผนผงัทฤษฎีควำมเส่ียงแสดงระดบัควำมเส่ียงท่ียอมรบั

ได้ 

มำตรกำร

ควบคมุท่ีมี

ประสิทธิภำพ 
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 มาตรการควบคมุความเส่ียง   แบ่งออกเป็น 4 มาตรการ ดงัน้ี 
 

1. การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นมาตรการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาด เช่น การก าหนดนโยบาย การจดัโครงสร้าง
องค์กรการแบ่งแยกหน้าที่งานเพื่อป้องกนัการทุจรติ การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล 
ทรพัยส์นิ การก าหนดรหสัผ่าน (Password)ใหก้บัผูม้สีทิธิเ์ขา้ถงึระบบสารสนเทศเป็นตน้ 

2. การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นมาตรการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพื่อ
คน้พบขอ้ผดิพลาดในการท างานเช่น การสอบทาน การวเิคราะห ์การยนืยนัยอด การตรวจนับ 
การรายงานขอ้บกพรอ่ง เป็นตน้ 

3. การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นมาตรการ
ควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดผลส าเร็จของงานตาม
วตัถุประสงค์ที่วางไว้เช่น การสร้างแรงจูงใจในการท างาน การ
บรหิารงานอยา่งเอาใจใส่ของผูบ้งัคบับญัชา เป็นตน้ 

4. การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นมาตรการควบคุมทีก่ าหนดขึน้เพื่อแก้ไข
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น หรอืเพื่อหาวธิีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผดิพลาดซ ้าในอนาคตเช่นการ
ส ารองขอ้มูลส าคญัขององค์กรในที่ปลอดภยั การซ้อมหนีไฟกรณีเกดิเพลงิไหมใ้นอาคารการ
เขยีนเงือ่นไขในสญัญาใหม้กีารชดใชห้ากมกีารประกนัภยัเป็นตน้ 

 

 ความเส่ียงคงเหลือ (Residual Risk)  
 

ความเสี่ยงคงเหลอื (Residual Risk) เป็นจุดเริม่ต้นของการก าหนดความเสี่ยงในระดบัที่
ยอมรบัได้ส าหรบัองค์กร ในการเผชิญกบัความเสี่ยงจากการด าเนินกิจกรรมหรอืธุรกิจ 
(Inherent Risk) ให้ทราบระหว่างระดบัความเสี่ยงนัน้สูงกว่าระดบัการควบคุม (Control 
Score) ในสถานการณ์เช่นนี้บ่งชีใ้หเ้หน็ว่าความเสีย่งคงเหลอื (Residual Risk) นัน้มคี่าสูง
กว่า โดยพจิารณาจากสมการต่อไปนี้ 

 

ความเส่ียงคงเหลือ = ความเส่ียงจากการด าเนินกิจกรรมหรือธรุกิจ – มาตรการควบคมุ 

การลดระดบัความเสี่ยงคงเหลอื (Residual Risk) สามารถกระท าได้โดยการเพิ่มระดบั
มาตรการควบคุมที่มปีระสิทธิผลมากยิง่ขึ้น หรอืการหลีกเลี่ยงการด าเนินกิจกรรมหรอื
ธุรกจิที่ท าให้เกิดความเสี่ยงความเสี่ยงนัน้ๆ จากสมการข้างต้น องค์กรสามารถก าหนด
ระดบัความเสีย่ง (Risk Score) และระดบัการควบคุม (Control Score) ไดอ้ยา่งเหมาะสม  
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 ส าหรบัตวัอย่างแนวทางประเมนิมาตรการควบคุมความเสี่ยงของ อ.ส.ค. ตามคู่มอืฉบบันี้มแีนวทางใน
การด าเนินการ ซึง่แสดงไวใ้นตารางที ่6 ดงันี้ 

1. น าความเสี่ยงระดบัสูงสุดและสูง (จากตารางที่ 5) มาก าหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงเพื่อ
ป้องกนัหรอืลดระดบัความเสีย่งใหอ้ยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได ้ 

2. ประเมนิว่าปัจจบุนัมกีารควบคุมความเสีย่งเหล่านัน้อยู่หรอืไม่ 
3. กรณทีีม่กีารควบคุมอยูแ่ลว้ ใหป้ระเมนิว่าการควบคุมทีม่ใีนปัจจบุนัเพยีงพอหรอืไม่ 

 

ตารางท่ี 6 : ตวัอย่างการประเมินมาตรการควบคมุความเส่ียง 
 

ปัจจยัเสีย่ง 
(1) 

การควบคุมทีค่วรจดัท า 
(2) 

การควบคุมใน
ปัจจุบนั 
(3) 

ผลการประเมนิการ
ควบคุมทีม่ใีน
ปัจจุบนั (4) 

การควบคุมทีค่วรจดัท า
เพิม่(5) 

 
แผนการจ าหน่ายนมพาณิชย/์นมโรงเรียน 
 
1. บุคลากรขาดความรูแ้ละ
ความช านาญในดา้น
การตลาดและการจดัท า
แผนงานฯ 

a) วเิคราะหแ์ละจดัท า 
Competency Gap และจดัท า
แผนพฒันาเพือ่ปิด Gap 

X X จดัใหม้กีาร
ด าเนินงานตามขอ้a 

 แผนขยายก าลงัผลิต 
 

1. งบประมาณลงทุนไม่
เพยีงพอต่อการการ
ปรบัปรุงเครือ่งจกัร/
อุปกรณ์ของโรงงาน และ
ไมค่รอบคลุมทัง้ระบบ 

A. จดัท าแผนส ารองกรณทีีไ่มไ่ด้
รบัอนุมตังิบประมาณตามที่
ก าหนด 

 

? ? จดัใหม้กีาร
ด าเนินงานตามขอ้ 
A 

2. กระบวนการตรวจสอบ
คุณภาพ (QC) ไมม่ี
ประสทิธภิาพ 

B. ทบทวนกระบวนการ QC เพือ่
หาจุดอ่อนของการควบคุมและ
ปรบัปรุงใหม้ปีระสทิธภิาพ
อย่างสม ่าเสมอ 

/ ? จดัใหม้กีาร
ด าเนินการตามขอ้ 
B 

 
 
หมายเหตุ  ความหมายของสญัลกัษณ์ในช่อง (3) และ (4) 
ช่อง (3)     /= ม ี         X= ไมม่ ี           ? = มแีต่ไมไ่ดป้ฏบิตั ิ
ช่อง (4)     /= ไดผ้ล     X = ไมไ่ดผ้ล       ? = ไดผ้ลบา้งแต่ไมส่มบรูณ์ 

 
เมื่อมีการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงแล้ว หากปัจจยัเสี่ยงที่พิจารณาแล้วว่า

สามารถด าเนินการภายใต้การยอมรบัของผู้บรหิารระดบัสูงและภายในงบประมาณที่วางไว้ก็สามารถ

วางแผนการบรหิารจดัการความเสีย่ง เพื่อป้องกนัหรอืลดความเสีย่งของงานหรอืโครงการต่อไป 
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การจดัการความเสีย่งเป็นขัน้ตอนการระบุทางเลอืกส าหรบัการจดัการความเสีย่งเพื่อน าแผน
ดังกล่าวไปปฏิบัติ หลังจากผู้ประเมินได้ผลการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงแล้ว  
ผูป้ระเมนิควรคดัเลอืกความเสีย่งทีม่รีะดบัความรนุแรงสงูสุดตามล าดบัมาจ านวนหนึ่ง เพื่อจดัใหม้ี
มาตรการควบคุมความเสีย่งและพจิารณาจดัการความเสีย่ง ตามล าดบัความส าคญั 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
ส าหรบัแนวทางการจดัการความเสีย่ง อาจมมีากกว่า 1 แนวทาง ตวัอย่างเช่น ความเสีย่งทีม่ ี
โอกาสเกดิความเสยีหายสูง เนื่องจากไม่มกีระบวนการตรวจสอบการท างาน และพนักงานไม่
มคีวามรูค้วามช านาญ หน่วยงานอาจเลอืกจดัการกบัความเสีย่ง โดยก าหนดมาตรการควบคุม
การท างาน (Control) หรือเพิ่มงบประมาณอบรมพนักงาน เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความ
เสียหาย หรือในกรณีที่มีมาตรการควบคุมการท างานแล้วแต่ยังเกิดเหตุการณ์ความ
เสยีหาย หน่วยงานอาจพจิารณาทบทวนความเหมาะสมของมาตรการควบคุมการท างาน
และปรบัปรุงให้มปีระสทิธภิาพมากขึ้น หรอืในกรณีเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความเสยีหาย
อย่างร้ายแรงต่อฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน ซึ่งอาจเกิดจากปัจจยัที่ไม่สามารถ
ควบคุมได ้เช่น ไฟไหม ้หรอืภยัธรรมชาต ิอาจใช้วธิกีารท าประกนัภยั หรอืการจดัท าแผน
รองรบั (Contingency Plan) เพื่อลดความเสยีหายในระดบัหนึ่งส าหรบัความเสีย่งทีม่รีะดบั
ความเสี่ยงต ่า และเป็นความเสี่ยงที่ยอมรบัได้หน่วยงานควรตดิตามดูแลและทบทวนเป็น
ประจ าอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใหม้ัน่ใจว่าความเสีย่งดงักล่าวอยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได ้
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4.5   การจดัการความเส่ียง (Risk Treatment) 
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 กลยทุธ ์4T’s Strategies  เพ่ือจดัการความเส่ียง 
 

1. Take – การยอมรบั/ด ารงความเส่ียง (Risk Acceptance) ถ้าความเสี่ยงนัน้อยู่ในระดับที่
ยอมรบัได ้โดยอาจไมต่อ้งวางแผนจดัการความเสีย่งนัน้แต่ตอ้งมเีหตุผลทีด่เีพยีงพอ 

2. Treat – การลด/ควบคุมความเส่ียง (Risk Reduction / Risk Control) โดยการหากิจกรรม
ควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงเช่น การออกแบบระบบการควบคุมภายใน การแก้ไขปรบัปรุงการ
ท างาน เพื่อป้องกนัหรอืจ ากดัผลกระทบเป็นตน้ 

3. Terminate – การหลีกเล่ียงความเส่ียง (Risk Avoidance) เป็นการตัดสินใจที่จะไม่เข้าไป
เกี่ยวข้องกบัสถานการณ์ความเสี่ยงนัน้หรอืยุตกิารด าเนินกจิกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงเช่น 
ยกเลกิขัน้ตอนงานทีไ่มจ่ าเป็นและมโีอกาสเกดิความเสีย่งเป็นต้น 

4. Transfer – การกระจาย/ถ่ายโอนความเส่ียง (Risk Sharing/Risk Transfer) เป็นการถ่ายโอน
ความรบัผดิชอบหรอืภาระของการสูญเสยีให้กบับุคคลอื่นหรอืหน่วยงานอื่นจดัการแทน  เช่น 
การท าประกันภยัการท าสญัญาป้องกันความเสี่ยง การจ้างบุคคลภายนอกด าเนินการแทน  
เป็นตน้ 

 

 การระบทุางเลือกในการจดัการความเส่ียง 
 

การจดัการความเสี่ยงในแต่ละวธิอีาจเหมาะสมกบัสถานการณ์บางสถานการณ์เท่านัน้ และ

การจดัการกบัความเสี่ยงหน่ึงๆ อาจมแีนวทางได้มากกว่า 1 แนวทาง วธิจีดัการความ

เสีย่งสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 แนวทางหลกั ไดแ้ก่  

 

 

 

 

ก่อนทีจ่ะด าเนินการระบุทางเลอืกในการจดัการความเสีย่ง หน่วยงานควรทราบวตัถุประสงค์
ว่าต้องการควบคุมความเสี่ยงไปในทศิทางใด/ลกัษณะใด โดยดูจากแผนภาพแสดงระดบั
ความรุนแรงของความเสี่ยง (Risk Matrix) ประกอบเช่น ความเสี่ยงที่มีโอกาสที่จะเกิด
เหตุการณ์ความเสยีหายสูง แต่มรีะดบัความเสยีหายต ่า (อยู่ด้านล่าง-ด้านขวาของ Matrix) 
กค็วรคดัเลอืกแนวทางควบคุมทีมุ่ง่เน้นการลดโอกาส เป็นตน้ 
 
 

 การลดโอกาสทีจ่ะเกดิเหตุการณ์ความเสยีหาย (Reduce Likelihood) 
 การลดขนาดผลกระทบของความเสยีหาย(Reduce Impact) 
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1. การลดโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Reduce Likelihood) 

เป็นมาตรการควบคุมความเสีย่ง (Risk Control) ทีจ่ดัการปัจจยัทีก่่อใหเ้กดิความเสยีหาย โดยตรง
โดยมุ่งลดโอกาสทีจ่ะเกดิเหตุการณ์ความเสยีหาย เหมาะกบัลกัษณะงานที่ต้องฏบิตับิ่อยครัง้หรอื
ปฏบิตัเิป็นประจ า เช่น  

 การใช้ระบบงานอัตโนมตัิ (Automation) ทดแทนกระบวนการที่ใช้คน (Manual) เป็น
ผูก้ระท าซึง่จะเหมาะสมกบัลกัษณะงานทีต่อ้งปฏบิตัซิ ้าๆ จ านวนมาก (Routine work) 

 การปรบัปรุงกระบวนการท างาน เพื่อลดความซบัซอ้น (Complexity) ในการท างาน 
 การมรีะบบตรวจจบั (Detection) และป้องกนั (Prevention) การกระท าทุจรติ 
 การก าหนดใหม้ ีChecklist เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นในการท างาน 

2. การลดขนาดของความเสียหาย (Reduce Impact) 
เป็นมาตรการจดัการความเสี่ยงโดยมุ่งลดขนาดความเสยีหายท
เกิดขึ้นแล้ว เหมาะกับความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจยัภายนอกที่
ควบคุมได้ยาก หน่วยงานผู้ประเมนิอาจจะใช้วิธีการกระจาย
ความเสี่ยงหรือไม่ ให้ เกิดการกระจุกตัวของความเสี่ ยง
(Diversification) เช่นการจ ากดัขนาดของธุรกรรมหรอืปรมิาณ
ธุรกรรมโดยรวมไว้ในระดบัต ่า แต่หากความเสีย่งอยู่นอกเหนือ
ความสามารถที่จะควบคุมหรอืไม่สามารถลดการกระจุกตวัได้
อาจจะเลอืกการจดัการความเสีย่งโดยการจดัท าแผนด าเนินการ/
แผนฉุกเฉิน เพื่อรองรบัความเสยีหาย และลดผลกระทบจาก
เหตุการณ์ดงักล่าว เช่น 

 จดัท า Contingency Plan หรอื Business Continuity Plan เพื่อให้สามารถด าเนินการได้
อย่างต่อเนื่องในช่วงเกดิเหตุการณ์ความเสยีหาย และอยู่ระหว่างการแก้ไขเพื่อให้กลบัสู่
สภาพการด าเนินงานตามปกตไิดเ้รว็ทีสุ่ด 

 จดัท าแผนจดัการกบัวกิฤตทางธุรกจิ เมื่อเกดิเหตุการณ์ความเสยีหาย (Effective Crisis 
Management Plan) เป็นวิธีการที่เหมาะกับการจดัการปัญหา หรือการหยุดชะงกัทาง
ธุรกิจอันเกิดจากเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดคดิ ซึ่งส่งผลกระทบต่อชื่อเสยีง/ภาพพจน์ของ
องคก์รอยา่งรุนแรงและอาจไมส่ามารถควบคุมได ้
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หากหน่วยงานด าเนินการควบคุมความเสี่ยงตามวธิกีารขา้งต้นแล้ว พบว่า ความเสี่ยงยงัคง
เหลอือยู่ อาจพจิารณาจดัการความเสี่ยงดงักล่าว โดยการถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) บางส่วน/
ทัง้หมดให้องค์กรภายนอกที่สามารถจัดการความเสี่ยงข้างต้นได้ดีกว่า หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง 
(Terminate/Avoid) หรอืยอมรบัความเสี่ยง (Take/Accept/Retain) โดยขึ้นอยู่กบัว่าความเสี่ยงที่เหลอือยู่
นัน้มรีะดบัโอกาสและระดบัความเสยีหายเป็นอย่างไร ทัง้นี้การเลือกวธิจีดัการความเสี่ยงให้พจิารณา
เปรยีบเทยีบค่าใชจ้า่ยกบัผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้บั (Cost-Benefit Analysis) ประกอบดว้ย 
 

   

ผลกระทบ 

 ท่ีจะเกิดความเส่ียง 

(Impact) 

 

โอกาสเกิดความเส่ียง (Likelihood) 
 

3. การถ่ายโอนความเส่ียง (Risk Transfer) 
เป็นการถ่ายโอนความรบัผดิชอบหรอืภาระของการสญูเสยีใหก้บับุคคลอื่น เช่น การท าประกนัภยั

การท าสญัญาป้องกนัความเสีย่ง การจา้งบุคคลภายนอกด าเนินการแทนเป็นต้น แต่ในขณะเดยีวกนัก็
ก่อให้เกดิความเสี่ยงจากคู่สญัญาไม่สามารถปฏบิตัติามภาระผูกพนั (Counterparty Risk) ซึ่งเป็นสิง่ที่
หน่วยงานควรค านึงในการคดัเลอืกวธิกีารจดัการกบัความเสีย่ง 

4. การหลีกเล่ียงความเส่ียง (Risk Avoidance) 
เป็นการตดัสนิใจทีจ่ะไม่เขา้ไปเกี่ยวขอ้งกบัสถานการณ์ความเสีย่งนัน้หรอืยุตกิารด าเนินกจิกรรม

ทีก่่อใหเ้กดิความเสีย่ง 
5. การยอมรบั/ด ารงความเส่ียง (Risk Acceptance) 
ส าหรับกิจกรรมที่ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยง หรือยกเลิกกิจกรรมนั ้น หน่วยงาน

จ าเป็นต้องยอมรบัความเสี่ยงที่อาจเกดิขึน้ แต่ควรพจิารณามาตรการป้องกนัความเสี่ยงเพิม่เตมิ
เช่นการจัดสรรเงินทุนส ารองที่ เหมาะสมเพื่ อรองรับความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นจาก 
ความเสีย่งทีค่งเหลอือยูภ่ายหลงัการจดัการความเสีย่งตามวธิดีงักล่าวขา้งต้นแลว้เมือ่หน่วยงานท า
การประเมนิมาตรการควบคุมความเสี่ยง และทราบความเสี่ยงที่ยงัเหลอือยู่ รวมถงึทราบกลยุทธ์
และทางเลือกในการจดัการความเสี่ยงที่ระบุข้างต้นแล้วนัน้ ควรพิจารณาความเป็นไปได้และ
ค่าใชจ้า่ยของแต่ละทางเลอืกเพื่อการตดัสนิใจเลอืกมาตรการจดัการความเสีย่งและด าเนินการอยา่ง
เป็นระบบ ดงันี้ 

 
 

Control Accept 

Transfer Avoid 

Accept 
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1. พจิารณาว่าจะยอมรบัความเสีย่ง หรอืจะก าหนดกจิกรรมควบคุมเพื่อลดความเสีย่ง
ใหอ้ยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได ้  

2. เปรยีบเทียบความคุ้มค่าของต้นทุนในการจดัการความเสี่ยง (Cost) กบัผลประโยชน์
(Benefit) ทีจ่ะไดร้บัจากมาตรการดงักล่าว  

3. พจิารณาติดตามผลการบรหิารความเสี่ยงในงวดปีก่อนที่ยงัไม่ได้ด าเนินการหรอือยู่
ระหว่างด าเนินการ เพื่อน ามาบรหิารความเสีย่งตามกระบวนการดงักล่าวขา้งต้น หากพบว่ายงัมคีวามเสี่ยงที่
มนีัยส าคญัซึ่งอาจมผีลต่อการบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนปฏบิตัิการควรน ามาระบุการควบคุม
ในแผนบรหิารความเสีย่ง 

4. ก าหนดวธิกีารควบคุมความเสี่ยงในแผนบรหิารความเสี่ยงอย่างเป็นลายลกัษณ์
อกัษรและควรจดัใหม้กีารสื่อสารและประชาสมัพนัธใ์ห้พนักงาน รบัทราบและปฏบิตัติามแผนการจดัการ
ความเสีย่งอยา่งทัว่ถงึทัง้องคก์ร 

 

ตวัอยา่งวิธีการจดัการความเส่ียง 

วิธีการจดัการความเส่ียง ตวัอยา่งการด าเนินการ 

 การลดโอกาสทีจ่ะเกดิเหตุการณ์ความ
เสยีหาย (Reduce Likelihood) 

เป็นการด าเนินการเพื่อลดโอกาสทีจ่ะเกดิเหตุการณ์
ความเสยีหาย เช่น 

- จดัใหม้กีารสอบทานขอ้ก าหนด และวธิปีฏบิตั ิ

- ก าหนดใหม้ขี ัน้ตอนการควบคุม และการตรวจสอบ 

- การจดัตัง้ทมีบรหิารโครงการ 

- จดัใหม้แีผนก าหนดการบ ารุงรกัษา 

-ก าหนดมาตรฐานการจดัการ และการรบัประกนัคุณภาพ 

- จดัใหม้กีารพฒันาและวจิยัดา้นเทคโนโลย ี

- จดัใหม้กีารฝึกอบรม 

- การปรบัปรุงกระบวนการท างาน 
 

 การลดผลกระทบ (Reduce Impact) 

 

เป็นการจดัการเพื่อลดผลกระทบหากเกดิเหตุการณ์ 

ความเสีย่งเช่น 

- จดัท า Contingency Plan หรอื Business Continuity Plan 
- จดัท าแผนจดัการวกิฤต Crisis Management 
- การกระจายการกระจุกตวั (Diversification) 
 
 

 
 การถ่ายโอนความเสีย่ง (Risk Transfer) 

 

เป็นการถ่ายโอนความเสีย่งใหอ้งคก์รอื่น ไดแ้ก่ การท า
สญัญา การท าประกนั การจา้งบคุคลภายนอกด าเนินการแทน 
เป็นตน้ 
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ตวัอยา่งวิธีการจดัการความเส่ียง 

วิธีการจดัการความเส่ียง ตวัอยา่งการด าเนินการ 

 การหลกีเลีย่งความเสีย่ง (Risk Avoidance) 
 

เป็นการหลกีเลีย่งหรอืยุตกิารด าเนินกจิกรรมทีก่่อให้ 
เกิดความเสี่ยงที่มีระดับความรุนแรงที่ไม่อาจยอมรับได้
(Unacceptable Risk)ซึง่การด าเนินการดงักล่าวสามารถท าได้
ในทางปฏบิตั ิ

 

 การยอมรบั/ด ารงความเสีย่ง (Risk 
Acceptance) 

เป็นแผนด าเนินการจดัสรรเงนิทนุทีเ่หมาะสม  
เพื่อรองรบัความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้จากความเสีย่งที ่
คงเหลอือยู่ภายหลงัการจดัการความเสีย่งตามวธิขีา้งตน้ 

แลว้ หรอื เป็นความเสีย่งทีม่ตีน้ทุนทีใ่ชใ้นการจดัการ 

ไม่คุม้กบัผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัหรอืเป็นความเสีย่ง 

ทีส่ านกั/สว่นงาน/องคก์รไม่สามารถยุต/ิหลกีเลีย่ง 

ความเสีย่งดงักล่าวได ้

จากตารางที ่6 ซึง่แสดงการประเมนิการควบคุมความเสีย่ง สามารถแสดงตวัอย่างแผนการจดัการ
ความเสีย่ง ในตารางที ่7 

 
ตารางท่ี 7 : ตวัอย่างแผนการจดัการความเส่ียง 

 

ขัน้ตอนหลกัและ 
วตัถปุระสงค ์

ความเส่ียงท่ี 
ยงัเหลืออยู่ 

ปัจจยัความเส่ียง การจดัการความเส่ียง 
ก าหนดเสรจ็/
ผูร้บัผิดชอบ 

หมายเหตุ 

 

แผนการจ าหน่ายนมพาณิชย/์นมโรงเรียน 
 
 

 ขัน้ตอนการจดัท า
แผนงานดา้นการตลาด 

วตัถุประสงค ์
เพื ่  ขอใหม้แีผนงานดา้น

การตลาดทีม่คีุณภาพ 
แล ้  แลว้เสรจ็ก่อนเริม่ปีบญัช ี

และสามารถน าไปปฏบิตัไิด้
จรงิ 

w 
 
ได 

 ไมส่ามารถจดัท า
แผนงานดา้น
การตลาดทีม่ ี
คุณภาพแลว้เสรจ็
ไดต้ามก าหนด 

 บุคลากรขาด
ความรูแ้ละความ
ช านาญในดา้น
การตลาดและการ
จดัท าแผนงานฯ 

 วเิคราะหแ์ละจดัท า 
Competency Gap 
และจดัท า
แผนพฒันาเพือ่ปิด 
Gap 

30 ก.ย. 61 
/ฝ่ายการตลาด
และการขาย/
ฝ่ายทรพัยากร
บุคคล 
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ขัน้ตอนหลกัและ 
วตัถปุระสงค ์

ความเส่ียงท่ี 
ยงัเหลืออยู่ 

ปัจจยัความเส่ียง การจดัการความเส่ียง 
ก าหนดเสรจ็/
ผูร้บัผิดชอบ 

หมายเหตุ 

 

แผนก าลงัการผลิต 
 

 

 ด าเนินการผลติ
ผลติภณัฑน์ม 

 
วตัถุประสงค ์
เพือ่ใหก้ารผลติ 
ผลติภณัฑน์มเป็นไป 
ตามเป้าหมายและ 
มาตรฐานทีก่ าหนดไว ้

 

 การผลติ
ผลติภณัฑน์มไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมายและ
มาตรฐานที่
ก าหนดไว ้

 

1. งบประมาณ
ลงทุนไม่
เพยีงพอต่อการ
การปรบัปรุง
เครือ่งจกัร/
อุปกรณ์ของ
โรงงาน และไม่
ครอบคลุมทัง้
ระบบ 

 

1. จดัท าแผนส ารอง
กรณทีีไ่มไ่ดร้บั
อนุมตังิบประมาณ
ตามทีก่ าหนด 

 

30 ก.ย. 61/ 
ส านกังาน 
อ.ส.ค.ภาค 
ทุกภาค 

 

2. กระบวนการ
ตรวจสอบ
คุณภาพ (QC) 
ไมม่ี
ประสทิธภิาพ 

2. ทบทวน
กระบวนการ QC 
เพือ่หาจุดอ่อนของ
การควบคุมและ
ปรบัปรุงใหม้ี
ประสทิธภิาพอย่าง
สม ่าเสมอ 

30 ก.ย. 61/ 
ส านกังาน 

    อ.ส.ค.ภาค 
ทุกภาค 

 

 

 

 

 ส าหรบัการระบุแผนจดัการความเสี่ยง ตามตารางที่ 7 ข้างต้นนัน้ แต่ละ
หน่วยงานควรระบุวิธีการจดัการความเสี่ยง โดยการเปรยีบเทียบความ
คุ้มค่าของต้นทุนในการจดัการความเสี่ยงกบัผลประโยชน์ที่จะได้รบัจาก
มาตรการดงักล่าว  

 โดยใชแ้นวทางการจดัการความเสีย่ง 4 แนวทาง คอื การยอมรบั การควบคุม การหลกีเลีย่ง หรอื
การถ่ายโอน โดยจดัท าตวัอย่างของการวเิคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ที่จะได้รบัของ งานการ
วเิคราะห์และออกแบบระบบฐานขอ้มูลโดยการวเิคราะห์จากปัจจยัเสี่ยง การให้ requirement ไม่
ชดัเจน รายละเอยีดตามตารางที ่8 
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ตารางท่ี 8 : ตวัอย่างการวิเคราะหท์างเลือกในการจดัการความเส่ียง 

ปัจจยัเส่ียง 
วิธีจดัการ
ความเส่ียง 

การจดัการความเส่ียง ต้นทุน ผลประโยชน์ 
ทางเลือกเพ่ือ

จดัการความเส่ียง 
 

แผนการจ าหน่ายนมพาณิชย/์นมโรงเรียน 
 การจดัท าแผนงานดา้นการตลาด 

 

 บุคลากรขาด
ความรูแ้ละ
ความช านาญ
ในดา้น
การตลาดและ
การจดัท า
แผนงานฯ 

หลกีเลีย่ง  ไมส่ามารถหลกีเลีย่งได้
เนื่องจากส่งผลกระทบ
ต่อการจดัท าแผนงานฯ 
อย่างมาก 

- - 

วธิกีารถ่ายโอน 
(เนื่องจาก
บุคลากรไมม่ี
ทกัษะและความ
ช านาญในการ
จดัท า 
Competency 
Gap ซึง่ถา้
ด าเนินการเองมี
โอกาสด าเนินการ
อย่างไมถู่กตอ้ง) 

ยอมรบั  ไมส่ามารถยอมรบัได้
เนื่องจากส่งผลกระทบ
ต่อการจดัท าแผนงานฯ 
อย่างมาก 

- - 

ควบคุม  ปรบักระบวนการ
ด าเนินงานในการ
ก าหนด วเิคราะหแ์ละ
จดัท า Competency 
Gap และจดัท า
แผนพฒันาเพือ่ปิด Gap 
ทีม่คีวามสมบรูณ์ 

ไมเ่สยีค่าใชจ้่าย ซึง่ 
จดัท าเพยีงการปรบั 
กระบวนการ
ด าเนินการให้
เหมาะสม 

ผูจ้ดัท าแผนงานฯมคีวามรู ้
ความสามารถในการจดัท า 
แผนงานฯ และได ้
แผนงานฯซึง่มเีนื้อหา
ครอบคลุมตามวตัถุประสงค ์

ถ่ายโอน  จา้งบรษิทัOutsource 
เป็นผูด้ าเนินการ 

เสยีค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้
ในการจา้งบรษิทั 
Outsource  

บรษิทัมคีวามช านาญในการ
ท างาน และมวีธิกีารที ่
จะสามารถ ด าเนินการได้
อย่างครบถว้น 

 

            แผนขยายก าลงัผลิต 
 ด าเนินการผลติผลติภณัฑน์ม 
 งบประมาณ

ลงทุนไม่
เพยีงพอต่อการ
การปรบัปรุง
เครือ่งจกัร/
อุปกรณ์ของ
โรงงานและไม่
ครอบคลุมทัง้
ระบบ 

หลกีเลีย่ง  ไมส่ามารถหลกีเลีย่งได้
เนื่องจากส่งผลกระทบ
ต่อการแผนการขยาย
การผลติ 
 

- - 

วธิกีารควบคุม 

ยอมรบั  ไมส่ามารถยอมรบัได้
เนื่องจากส่งผลกระทบ
ต่อการแผนการขยาย
การผลติ 

- - 

ควบคุม  จดัท าแผนส ารองกรณทีี่
ไมไ่ดร้บัอนุมตัิ
งบประมาณตามที่
ก าหนด 

ไมเ่สยีค่าใชจ้่าย 
เนื่องจากบุคลากร
ภายในมคีวามรู้
ความสามารถในการ
จดัท าแผนส ารองฯ ได ้

สามารถจดัท าแผนส ารองฯ 
เพือ่ใหก้ารผลติผลติภณัฑ์
นมเป็นไปตามเป้าหมายและ
มาตรฐานทีก่ าหนดไว ้

ถ่ายโอน  ไมเ่ลอืกเนื่องจากไมม่ี
งบประมาณในการ
ด าเนินการ 
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การรายงานความเสี่ยงเ ป็นขัน้ตอนส าคัญในกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่ อเ ป็น  

หลักฐานในการแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจดัการความเสี่ยงขององค์กร ทัง้นี้ เพื่อให้มีการ

พจิารณาว่ามคีวามเสี่ยงที่ยงัคงเหลอือยู่หรอืไม่ และความเสี่ยงดงักล่าวมรีะดบัความเสี่ยงและมรีะดบั

ความรนุแรงทีจ่ะส่งผลต่อการบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์รมากน้อยเพยีงใด ในการจดัท ารายงานความ

เสีย่งนัน้ก าหนดใหม้กีารน าเสนอต่อผูบ้รหิารระดบัสูงขององค์กร ในการพจิารณาอนุมตัดิ าเนินการและ

สัง่การเพื่อจดัการความเสีย่งนัน้ 

 วตัถปุระสงค ์การจดัท ารายงานการบริหารความเส่ียง  
  

 เพื่อให้ผู้บรหิารทราบ และตระหนักถึงความเสี่ยงขององค์กร/หน่วยงาน ที่อาจส่งผล
กระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร และพจิารณาแกไ้ขไดอ้ยา่งทนัท่วงท ี

 เพื่อใหม้ัน่ใจว่า ความเสีย่งไดร้บัการจดัการตามแผนงานทีว่างไว้ 
 เพื่อประเมนิว่าแผนการจดัการความเสีย่งยงัสามารถใชด้ าเนินการในสถานการณ์ปัจจุบนั 

 

 การจดัท ารายงานการบริหารความเส่ียง 
อ.ส.ค. มีการก าหนดกระบวนการและผู้ร ับผิดชอบในการจัดท ารายงานการบริหาร 

ความเสีย่ง ในแต่ละระดบั ดงันี้ 
 

 

 ผูป้ระสานงานความเส่ียงประจ าฝ่าย/ส านัก 
มบีทบาทหน้าที่ในการจดัท ารายงานผลการปฏบิตังิานตามนโยบายบรหิารความเสีย่งใน

ระดบัฝ่าย/ส านัก ที่ตนรบัผดิชอบเสนอต่อแผนกบรหิารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

ฝ่ายนโยบายและแผนงาน เป็นประจ าทุกไตรมาส 

 แผนกบริหารความเส่ียงและควบคมุภายใน ฝ่ายนโยบายและแผนงาน 
มบีทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบหลกัในการจดัท ารายงานผลการปฏบิตังิานตามนโยบาย

บรหิารความเสีย่งเสนอต่อผูอ้ านวยการ อ.ส.ค. เป็นประจ าทุกไตรมาส 

 

 

4.6   การรายงานความเส่ียง (Risk Reporting) 



 

 

คู่มอืการบรหิารความเสีย่ง 57 

 

 ผูอ้ านวยการ อ.ส.ค.  
มบีทบาทหน้าที่ความรบัผดิชอบหลกัในการพจิารณากลัน่กรองรายละเอยีดของรายงาน
ผลการปฏิบตัิงานตามนโยบายบรหิารความเสี่ยงและให้ความเห็นชอบก่อนน าเสนอ
คณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง เป็นประจ าทุกไตรมาส 

 

 คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง อ.ส.ค. 
มบีทบาทหน้าที่ความรบัผดิชอบหลกัในการควบคุมตดิตาม ตรวจสอบ และดูแลให้ทุก
หน่วยงาน ด าเนินการตามนโยบายบรหิารความเสี่ยงที่ก าหนด โดยพิจารณาผลการ
ปฏบิตัิงานตามนโยบายการบรหิารความเสี่ยง เพื่อให้มัน่ใจได้ว่านโยบายการบรหิาร
ความเสี่ยง ได้น าไปปฏิบตัอิย่างเหมาะสม น าเสนอผ่านคณะอนุกรรมการบรหิารความ
เสีย่ง อ.ส.ค. เป็นประจ าทุกไตรมาส 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. 
มบีทบาทหน้าที่ความรบัผดิชอบในการรบัทราบรายงานผลการปฏบิตังิานตามนโยบาย
การบรหิารความเสีย่งจากรายงานฯ ของคณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง อ.ส.ค. เป็น
ประจ าทุกไตรมาส 
 

 คณะกรรมการ อ.ส.ค. 
มบีทบาทหน้าที่ความรบัผดิชอบในการรบัทราบรายงานผลการปฏบิตังิานตามนโยบาย
การบรหิารความเสีย่งจากรายงานฯ ของคณะอนุกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง อ.ส.ค. เป็น
ประจ ำทุกไตรมำส 
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เพื่อให้กลไกการบรหิารความเสี่ยงมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลที่สมบูรณ์ ควรจดัให้มี

ระบบการตดิตามประเมนิผลทีม่คีวามต่อเนื่องอย่างสม ่าเสมอและเป็นวงจรการประเมนิผล

ที่ทุกหน่วยงานภายในองค์กรรบัทราบและสามารถด าเนินการเมื่อถึงรอบระยะเวลาการ

ตดิตามประเมนิผลที่ก าหนด อ.ส.ค. ก าหนดกระบวนการและวธิกีารการรายงานสถานะ

ความเสี่ยงให้มคีวามชดัเจนรวมถึง ความถี่ของการติดตามประเมนิผลและรูปแบบการ

รายงาน ตลอดจนวธิกีารน าเสนอรายงานต่อผูบ้รหิาร นอกจากนี้ ไดก้ าหนดใหม้รีายงานใน

กรณทีีม่เีหตุการณ์พเิศษเกดิขึน้ (Exception Reports) เช่น เหตุการณ์ทีไ่มเ่กดิขึน้บ่อย แต่

ผลกระทบสงูและมนียัส าคญั  

 

 วตัถปุระสงคส์ าคญัในการติดตามประเมินผลเพ่ือ 
 

1. ประเมนิคุณภาพและความเหมาะสมของการจดัการความเสีย่ง  
2. ตดิตามผลการจดัการความเสีย่งทีไ่ดด้ าเนินการไปแลว้หรอือยู่ 

ระหว่างด าเนินการว่าบรรลุผลตามวตัถุประสงคข์องการบรหิารความเสีย่งทีว่างไวห้รอืไม่ 
3. ความคบืหน้าของมาตรการควบคุม ว่าสามารถลดโอกาสหรอืผลกระทบของเหตุการณ์ความ

เสีย่งใหอ้ยูใ่นระดบัทีย่อมรบัไดห้รอืไม่ 
 

อ.ส.ค. ได้ก าหนดรปูแบบการตดิตามประเมนิผล ม ี2 รปูแบบ คอื การตดิตามประเมนิผล
ผลอยา่งเป็นทางการตามรอบระยะเวลาทีก่ าหนด โดยใชแ้บบฟอรม์การรายงานทีก่ าหนดและการ
ตดิตามผลอย่างไม่เป็นทางการ เป็นการตดิตามผลระหว่างการปฏบิตังิาน ซึง่เป็นการตดิตามการ
ท างานในระดบักจิกรรมทีแ่ต่ละหน่วยงานปฏบิตัติามหน้าทีง่านประจ าวนั เช่น การจดัท าแผนงาน 
การตรวจสอบเงนิสด และการตรวจสอบรายงานของผูบ้งัคบับญัชา เป็นตน้ 

นอกจากนี้ อ.ส.ค. ไดร้ะบุอ านาจหน้าทีใ่นการตดิตามประเมนิผลการบรหิารความเสีย่งของ
แต่ละหน่วยงาน/ผูร้บัผดิชอบภายในองคก์รทีม่คีวามชดัเจน ดงันี้ 

 

 

4.7   การติดตามประเมินผล (Monitoring) 
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 ผู้ประสานงานความเส่ียงประจ าฝ่าย /ส านัก : ท าหน้าที่ติดตาม
รายงานด้านการบรหิารความเสี่ยงและมกีารติดตามประเมนิผลและ
ปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงการควบคุมภายในฝ่าย/ส านักที่ตนรบัผิดชอบ 
พร้อมทัง้จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการบริหาร 
ความเสีย่งและการควบคุมภายในในระดบัฝ่ายงาน/ส านกังานทีต่นรับ 
รบัผดิชอบเสนอต่อแผนกบรหิารความเสีย่งและควบคุมภายใน 
นอกจากนี้มีหน้าที่ในการรวบรวม จัดเก็บข้อมูลท่ีเก่ียวกับผลการด าเนินงานด้านการ
บรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายในของฝ่ายงาน/ส านักงาน พรอ้มที่จะให้ส่วนงาน
อื่นๆ ภายในและภายนอกองคก์รเขา้ตรวจสอบอยา่งน้อยเป็นรายไตรมาส 

 แผนกบริหารความเส่ียงและควบคมุภายใน ฝ่ายนโยบายและแผนงาน : มบีทบาท
หน้าทีใ่นการตดิตามและจดัท ารายงานผลการปฏบิตังิานตามแผนการบรหิารความเสีย่ง
เสนอต่อผู้อ านวยการฯ โดยมวีัตถุประสงค์ส าคัญในการติดตามประเมินผลเพื่อการ
ประเมนิคุณภาพและความเหมาะสมของการจดัการความเสีย่ง และตดิตามผลการจดัการ
ความเสีย่งทีไ่ดด้ าเนินการไปแลว้หรอือยู่ระหว่างด าเนินการ ว่าบรรลุผลตามวตัถุประสงค์
ของการบริหารความเสี่ยงที่วางไว้หรือไม่  รวมถึงการตรวจสอบความคืบหน้าของ
มาตรการควบคุม ว่าสามารถลดโอกาสหรอืผลกระทบของเหตุการณ์ความเสีย่งใหอ้ยู่ใน
ระดบัทีย่อมรบัไดห้รอืไม่เป็นประจ าทุกไตรมาส 

 ผูอ้ านวยการ อ.ส.ค. : มบีทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบหลกัในการตดิตามและพจิารณา
กลัน่กรอง (Screen) รายละเอยีดของรายงานผลการปฏบิตังิานตามแผนการบรหิารความ
เสี่ยง และให้ความเห็นก่อนน าเสนอคณะอนุกรรมการบรหิารความเสี่ยงเป็นประจ าทุก
ไตรมาส 

 คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน อ.ส.ค. : มบีทบาทหน้าที่
ความรบัผดิชอบหลกัในการควบคุมติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการปฏบิตัิงาน
ตามแผนการบรหิารความเสีย่ง เป็นประจ าทุกไตรมาส 

 คณะกรรมการตรวจสอบ : มบีทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบในการตดิตามเพื่อรบัทราบ
รายงานผลการปฏบิตัิงานตามแผนการบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เป็น
ประจ าทุกไตรมาส 

 คณะกรรมการ อ.ส.ค. : มบีทบาทหน้าที่ความรบัผดิชอบในการติดตามเพื่อรบัทราบ
รายงานผลการปฏิบตัิงานตามแผนการบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็น
ประจ าทุกไตรมาส 

 

 

 



 

 

คู่มอืการบรหิารความเสีย่ง 60 

 

 

 การทบทวนความเส่ียงให้เป็นปัจจบุนั 
 

เนื่องจากสภาพแวดล้อมในการด าเนินงานจากปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายใน มกีาร
เปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา อาจส่งผลให้ปัจจยัเสี่ยงของการด าเนินกจิกรรมและขนาดของ
ความเสียหายเปลี่ยนแปลงไป ดังนัน้ฝ่ายงาน/ส านักงานควรมกีารติดตามประเมนิผล
สถานะความเสี่ยงอย่างเป็นประจ าเพื่อช่วยให้ทราบถงึการเปลี่ยนแปลงของระดบัความ
เสีย่ง และสามารถจดัใหม้มีาตรการควบคุมทีเ่หมาะสม สอดคลอ้ง ซึง่ท าใหก้ารป้องกนั/ลด
ความเสีย่งมคีวามทนักาล 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ก 
ขัน้ตอนการด าเนินงานและบทบาทหน้าท่ี 
ความรบัผิดชอบของกลไกการด าเนินงาน 

ด้านการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายในตาม
กรอบโครงสร้าง 

 
 



 

 

 

 

 
ก-1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก-2 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ข 
 

ระบบการบริหารความเส่ียงขององคก์รท่ีดี 
และ ปัจจยัท่ีท าให้ระบบการบริหารความเส่ียง 

ขององคก์รประสบความส าเรจ็ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

“การมีระบบบริหารความเส่ียงท่ีดี จะช่วยให้องคก์รบรรลุเป้าหมาย 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล” 

   
ในการด าเนินการขององคก์รโดยทัว่ไป เป้าประสงคห์ลกัของการด าเนินการทีแ่ต่ละองคก์ร
ตอ้งการ คอืการบรรลุเป้าหมายตามวตัถุประสงคท์ีก่ าหนด หากเปรยีบเทยีบผลแอปเป้ิลทัง้ 
2 ผล ในภาพเป็นเป้าหมายขององคก์ร โดยส่วนใหญ่มกัตอ้งการแอปเป้ิลผลทีใ่หญ่กว่า แต่
การด าเนินการเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายนัน้ จะแฝงไว้ดว้ยความเสีย่งทีต่้องเผชญิตลอดเวลา
ทัง้จากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก ในฐานะของผูบ้รหิารและพนักงานของ อ.ส.ค. เรา
จะไปถึงเป้าหมายนัน้อย่างไร  ในการที่องค์กรจะบรรลุเป้าหมายตามวตัถุประสงค์ของ
องคก์รนัน้ จ าเป็นจะต้องมรีะบบการบรหิารความเสีย่งทีด่เีพื่อช่วยสนับสนุนและผลกัดนัให้
ภารกจิขององคก์ร ทัง้ระดบันโยบายและระดบัปฏบิตักิารใหส้ าเรจ็ตามวตัถุประสงค์ทัง้ใน
ระดบัองคก์รและระดบักจิกรรมทีว่างไว ้ 
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         ิห  คว ม  ี ยงข ง งค์    ี ดี 



 

 

 

 

 องคป์ระกอบของระบบการบริหารความเส่ียงท่ีดีประกอบด้วย 
 

 

1) การมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีดี เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการควบคุมความเสี่ยงได้
อยา่งถูกต้อง ทนัสมยัและทนัต่อเหตุการณ์ในปัจจุบนั เพราะฐานขอ้มลูเป็นสิง่ส าคญัแสดง
ให้เหน็ถงึสถานภาพและการด าเนินงานขององคก์รในภาพรวม ดงันัน้การมรีะบบขอ้มูล
สารสนเทศทีด่จีะท าใหเ้กดิความง่ายและสะดวกต่อการศกึษาวเิคราะหส์ถานการณ์ต่างๆ 
ขององคก์รไดอ้ยา่งถูกตอ้งชดัเจนและสม ่าเสมอยิง่ขึน้ 

2) การมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงท่ีชดัเจน องค์กรควรก าหนดนโยบายในการ
บรหิารความเสี่ยงให้สอดคล้องหรอืรวมอยู่ในกระบวนการปฏบิตังิานทีด่ าเนินการอยู่ใน
ปัจจุบันโดยผู้บริหารระดับสูงจะต้องให้การสนับสนุนและให้ความส าคัญต่อ การ
ด าเนินการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรรวมทัง้แสดงความมีส่วนร่วมและความ
รบัผดิชอบต่อการด าเนินการตามนโยบายดงักล่าวอยา่งชดัเจน 

3) การจดัหน่วยงานหรือผู้รบัผิดชอบ ในการบรหิารความเสี่ยงองค์กรจะต้องจดัให้มี
หน่วยงานหรอืผู้รบัผิดชอบที่มคีวามเชี่ยวชาญพิเศษ เพื่อท าหน้าที่ในสนับสนุนการ
ปฏบิตังิานเกี่ยวกบัการบรหิารความเสีย่งทัง้ในดา้นขอ้มลูและการปฏบิตัใิหเ้ป็นผลส าเรจ็ 
เพื่อใหผู้บ้รหิารน าขอ้มลูทีไ่ดไ้ปพจิารณาในการประเมนิและจดัการความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ 

4) จดัการฝ กอบรมและส่ือสารข้อมูลให้กบับุคลากร เพื่อให้บุคลากรในองคก์รไดเ้รยีนรู ้
และฝึกฝนให้มทีกัษะและความเข้าใจเกี่ยวกบัการบรหิารความเสี่ยง และหน้าที่ความ
รบัผดิชอบของแต่ละบุคคลรวมทัง้เผยแพร่และสื่อสารขอ้มลูเกี่ยวกบัความส าคญัของการ
บรหิารความเสีย่งใหบุ้คลากรไดร้บัทราบอย่างสม ่าเสมอ 

5) การพิจารณาโอนความเส่ียง หากพจิารณาแลว้เหน็ว่าความเสีย่งในบางลกัษณะนัน้ไม่
สามารถบรหิารจดัการไดเ้อง หรอืไมม่คีวามคุม้ค่าต่อการด าเนินการจดัการกบัความเสีย่ง
นัน้ ควรจะจดัการกระจายหรอืโอนความเสี่ยงนัน้ไปให้ผู้อื่นช่วยแบ่งเบาภาระของการ
จดัการความเสีย่งขององคก์ร 

6) มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน มกีารควบคุมภายในเพื่อท าหน้าที่สอบทานประเมนิ
ความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในขององค์กร พรอ้มเสนอแนะประเดน็ที่ควรจะน าไป
พจิารณาปรบัปรงุในการบรหิารความเสีย่งต่อไป 
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ปัจจยัส าคัญ (Key Success Factor) ที่ช่วยให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 

ประสบความส าเรจ็นัน้ ประกอบดว้ยปัจจยั 4 ประการ ดงันี้ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยัทีม่ผีลต่อความส าเรจ็ของระบบการบรหิารความเสีย่งขององคก์ร 

(Enterprise Risk Management Key Success Factor) 

 ประการท่ี 1 : การสนับสนุนจากผูบ้ริหารระดบัสงูอย่างจริงจงัและต่อเน่ือง 
การด าเนินการทีจ่ะท าใหก้ารบรหิารความเสีย่งขององคก์รประสบความส าเรจ็นัน้ ควรเริม่
จากนโยบายของผู้บรหิารระดับสูงเพื่อเป็นแรงผลกัดันที่ส าคญัต่อการด าเนินการใน
ขัน้ตอนต่อไปของบุคลากรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทัง้นี้ผู้บริหารจะต้องน าผลจากการ
ด าเนินการไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการบรหิารความเสี่ยงของ
องคก์รดว้ย 
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 ประการท่ี 2 : ก าหนดผู้รบัผิดชอบในการด าเนินการ 
ในการผลักดันการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้ประสบผลส าเร็จนัน้ บุคลากร
จ าเป็นต้องมคีวามเข้าใจในแนวทางการด าเนินการอย่างชดัเจน และมคีวามมุ่งมัน่ที่จะ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างผลส าเรจ็ของงานตามเป้าหมายขององค์กรดงันัน้จงึ
ควรก าหนดผู้ร ับผิดชอบงานด้านบริหารความเสี่ยงทัง้ในระดับนโยบายและระดับ
ปฏบิตังิาน เพื่อช่วยสนบัสนุนงานบรหิารความเสีย่งใหส้ามารถด าเนินการไดอ้ย่างชดัเจน
และเหน็ผลอยา่งเป็นรปูธรรม 

 ประการท่ี 3 : การจดัฝ กอบรมช้ีแจงและสร้างความเข้าใจ 
เพื่อให้บุคลากรภายในองค์กรทุกระดบัมพีื้นฐานความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการ
บรหิารความเสี่ยงขององค์กรอย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเพื่อลด
กระแสการต่อต้านจากบุคลากรทีไ่มเ่ขา้ใจหรอืไมย่อมรบัการเปลีย่นแปลง โดยชีใ้หเ้หน็ว่า
การน าระบบการบรหิารความเสีย่ง เขา้มาใชภ้ายในองคก์รจะเป็นการสรา้งโอกาสในการ
ปรบัปรุงระบบการปฏบิตังิานใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้จงึควรมกีารจดัฝึกอบรมชี้แจง 
และสรา้งความเขา้ใจ เกี่ยวกบัการบรหิารความเสีย่งอย่างต่อเนื่อง โดยจดัใหม้กีารอบรม
สมัมนาเชงิปฏบิตักิารเกีย่วกบังานดา้นบรหิารความเสีย่ง 
อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้  

 ประการท่ี 4 : การติดตามประเมินผล 
ควรจดัให้มกีารตดิตามประเมนิผลการบรหิารความเสีย่งขององคก์รโดยก าหนดให้มกีาร
จดัท ารายงานและการตรวจสอบในแต่ละขัน้ตอนของกระบวนการบรหิารความเสีย่ง และ
มกีารน าผลการด าเนินการที่ไดไ้ปพจิารณาปรบัใชก้บัการด าเนินงานที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
บรหิารความเสีย่งเพื่อใหม้ัน่ใจว่าองคก์รสามารถจดัการความเสีย่งไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
โดยควรมกีารติดตามประเมนิผล ตามเกณฑ์ที่ คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดิน และ
คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ ก าหนด คอื ทุก 6 เดอืน และทุกสิน้ปีงบประมาณ 
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ค าศพัทเ์ก่ียวกบัการบริหารความเส่ียง 
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ค าศพัท ์ ความหมาย 

ความเส่ียง(Risk) 
เหตุการณ์หรอืการกระท าใดๆ อาจเกดิขึน้ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและ
จะส่งผลกระทบหรอืสร้างความเสยีหาย หรอืความล้มเหลวหรอืลดโอกาสที่จะ
บรรลุความส าเรจ็ตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีก่ าหนด 

การประเมินความเส่ียง 
(Risk Assessment) 

 

กระบวนการที่ใช้ในการวเิคราะห์ และจดัล าดบัความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อ
การบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร ซึง่การก าหนดระดบัความเสีย่งจะพจิารณา
จากผลกระทบ (Impact) และโอกาสทีจ่ะเกดิ(Likelihood) 

ปัจจยัเส่ียง 
(Risk Factor) 

ต้นเหตุหรอืสาเหตุที่มาของความเสีย่งทีจ่ะท าใหไ้ม่บรรลุวตัถุประสงคท์ีก่ าหนด
ไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นัน้จะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้
อย่างไร และท าไม ทัง้นี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จรงิ 
เพื่อจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่าง
ถูกตอ้ง 

โอกาส(Likelihood) 
ท่ีจะเกิดปัจจยัเส่ียง 

ความน่าจะเป็นหรอืความถี่ทีน่่าจะเกดิปัจจยัเสีย่ง โดยแบ่งเป็น 5 ระดบัในแต่ละ
เกณฑ ์คอื1 (น้อยมาก) 2 (น้อย) 3 (ปานกลาง)  4 (สงู) และ 5 (สงูมาก) 

ผลกระทบ (Impact) 
ของความเส่ียง 

 

ผลที่เกดิตามมาจากปัจจยัเสี่ยงหรอืมูลค่าความเสยีหายจากปัจจยัเสี่ยงที่ได้รบั 
ซึง่แบ่งออกเป็น 5 ระดบัในแต่ละเกณฑค์วามรุนแรงของผลกระทบ คอื 1 (น้อย
มาก) 2 (น้อย) 3 (ปานกลาง) 4 (สงู) และ 5 (สงูมาก) 

ความเส่ียงท่ียอมรบัได้ 

(Risk Appetite) 

 

ประเภทและเกณฑ์ของความเสี่ยง หรือความไม่แน่นอนโดยรวมที่ องค์กร
ยอมรบัไดโ้ดยยงัคงใหอ้งคก์รสามารถบรรลุเป้าหมาย ซึง่ความเสีย่งทีย่อมรบัได้
นัน้จะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร (ไม่ด้อยกว่าค่าเป้าหมายของ
องค์กร) โดยจะระบุเป็นเป้าหมายค่าเดยีวหรอืระบุเป็นช่วงก็ได้ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบั
ความเหมาะสมของปัจจยัเสีย่งแต่ละตวั 

 

ความเบี่ยงเบนของ
ระดบัความเส่ียงท่ี 

ยอมรบัได้ 
(Risk Tolerance) 

 

ระดบัความเบี่ยงเบนจากเกณฑ์หรอืประเภทของความเสี่ยงที่ยอมรบัได้ ซึ่งค่า
ความเบีย่งเบนจะเป็นช่วงทีย่อมใหผ้ลการด าเนินงานเบีย่งเบนหรอืคลาดเคลื่อน
ไปจากเป้าหมายที่ก าหนดโดยจะต้องมคีวาม สมัพนัธ์กับระดบัความเสี่ยงที่
ยอมรบัได ้

แผนภมิูความเส่ียง 
(Risk Map) 

 

ภาพ/แผนผงัที่แสดงถึงความเสี่ยงขององค์กร โดย Risk Map จะต้องสามารถ
แสดงถงึหรอืวเิคราะหถ์งึผลกระทบของแต่ละปัจจยัเสีย่งทีม่คีวามสมัพนัธก์นัทัง้
ในเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพไดอ้ย่างเป็นรปูธรรมชดัเจน 

ค าศพัทเ์ก่ียวกบัการบริหารความเส่ียง 



 

 

 

ค าศพัท ์ ความหมาย 

เจ้าของความเส่ียง 
(Risk Owner) 

 

ฝ่าย/ส านักงาน/ศูนย/์กอง/บุคคลหรอื กลุ่มบุคคล ทีม่คีวามรบัผดิชอบโดยตรงต่อ
การบรหิารความเสี่ยงโดยเจา้ของความเสี่ยงจะระบุปัจจยัเสี่ยงและจดัท าแผน
จดัการความเสี่ยงซึ่งอาจต้องประสานกบัหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบัปัจจยั
เสีย่งนัน้ๆ เพื่อลด หรอืควบคุมความเสีย่งใหอ้ยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได ้

การบริหารความเส่ียง 
(Risk Management) 

 

กระบวนการทีก่ าหนดขึน้โดยคณะกรรมการผู้บรหิารและพนักงานขององค์กรเพื่อ
ใชใ้นการก าหนดกลยทุธข์องทัง้องคก์รกระบวนการบรหิารความเสีย่งถูกออกแบบมา
เพื่อใชร้ะบุความเสีย่งหรอืเหตุการณ์ที่อาจจะเกดิขึน้ในอนาคตทีอ่าจมผีล กระทบ
ต่อองคก์ร และบรหิารความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีอ่งคก์รยอมรบัได ้ซึง่จะช่วยให้
มคีวามมัน่ใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรจะบรรลุวตัถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ซึ่ง
การจดัการความเสีย่งมหีลายวธิ ีดงันี้ 

1) การยอมรบัความเสีย่ง (RiskAcceptance) เป็นการยอมรบัความเสีย่ง
ที่เกิดขึ้น เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจดัการควบคุมหรอืป้องกนัความ
เสีย่ง  

2) การลด/การควบคุมความเสี่ยง (RiskReduction) เป็นการปรบัปรุง
ระบบการท างานหรอืการออกแบบวธิกีารท างานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่
จะเกดิหรอืลดผลกระทบใหอ้ยูใ่นระดบัทีอ่งคก์รยอมรบัได ้   

3) การกระจายความเสีย่งหรอืการโอนความเสีย่ง(RiskSharing)เป็นการ
กระจายหรอืถ่ายโอนความเสีย่งใหผู้อ้ื่นช่วยแบ่งความรบัผดิชอบ   

4)  การหลกีเลี่ยงความเสี่ยง (RiskAvoidance) เป็นการจดัการกบัความ
เสี่ยงที่อยู่ในระดบัสูงมาก และหน่วยงานไม่อาจยอมรบัได้ จงึต้อง
ตดัสนิใจยกเลกิโครงการ /กจิกรรมนัน้ไป  

การควบคมุ 
(Control) 

นโยบาย แนวทาง หรอืขัน้ตอนปฏบิตัต่ิางๆ ซึ่งกระท าเพื่อลดความเสี่ยง และ
ท าใหก้ารด าเนินการบรรลุวตัถุประสงค ์แบ่งได ้4  ประเภท คอื 

1) การควบคุมเพื่อการป้องกนั (PreventiveControl) เป็นวธิกีารควบคุม
ทีก่ าหนดขึน้เพื่อป้องกนัไม่ให้เกดิความเสีย่งและขอ้ผิดพลาดตัง้แต่
แรก 

2) การควบคุมเพื่อใหต้รวจพบ (DetectiveControl) เป็นวธิกีารควบคุม
ทีก่ าหนดขึน้เพื่อคน้พบขอ้ผดิพลาดทีเ่กดิขึน้แลว้   

3) การควบคุมโดยการชีแ้นะ (DirectiveControl) เป็นวธิกีารควบคุมที่
ส่งเสรมิหรอืกระตุน้ใหเ้กดิความส าเรจ็ตามวตัถุประสงคท์ีต่อ้งการ 

4) การควบคุมเพื่อการแกไ้ข (CorrectiveControl) เป็นวธิกีารควบคุมที่
ก าหนดขึน้เพื่อแกไ้ขขอ้ผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ใหถู้กตอ้ง หรอืเพื่อหา
วธิกีารแกไ้ขไมใ่หเ้กดิขอ้ผดิพลาดซ ้าอกีในอนาคต 
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ค าศพัท ์ ความหมาย 
 

โอกาส 
(Opportunity) 

 

  เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งหากเกิดขึ้นจะมีผลกระทบในเชิงบวกต่อ
วตัถุประสงคห์รอืเป้าหมายขององคก์ร 

 

ความเส่ียงท่ีมีอยู่ 
(Inherent Risk) 

 

ความเสี่ยงที่องค์กรต้องเผชิญจากการด าเนินธุรกิจโดยปกติ ก่อนที่จะมกีาร
ด าเนินการหรอืการก าหนดมาตรการควบคุมความเสีย่งนัน้ๆ 

 

ความเส่ียงคงเหลือ 
(Residual Risk) 

 

 

   ระดบัความเสีย่งทีเ่หลอือยู่หลงัจากทีผู่บ้รหิารด าเนินการจดัการหรอืก าหนดให้
มมีาตรการควบคุมความเสีย่งนัน้ๆ 

ตวัช้ีวดัความเส่ียง 
ท่ีส าคญั 

(Key RiskIndicator) 

 

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ กจิกรรมหรอืเหตุการณ์ ที่บ่งบอกถงึการเปลี่ยนแปลงของ
ความเสีย่งส าคญัทีส่่งผลกระทบต่อเป้าหมายได ้โดยสามารถใชป้ระโยชน์ในการ
บริหารความเสี่ยงเพื่อติดตามผลการบริหารความเสี่ยงว่าเป็นไปได้ตาม
เป้าหมายหรอืไม่ และในกรณีตวัชี้วดัมลีกัษณะเป็นดชันีชี้น าสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการวางแผนการบรหิารความเสีย่งใหม้รีะบบเตอืนล่วงหน้า  
  

ความเส่ียงด้านกลยทุธ์ 
(Strategic Risk : S) 

 

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกบัการตดัสนิใจด้านกลยุทธ์ เช่น ความเสี่ยงเนื่องจาก
เศรษฐกิจ การเมอืง การรกัษาชื่อเสยีง การเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งตลาด และ
สภาวะการแข่งขนั เป็นตน้  

 

ความเส่ียงด้านการ 
ด าเนินงาน 

(Operational Risk : O) 

 

  ความเสีย่งที่เกี่ยวขอ้งกบัระบบขององคก์ร ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน/กระบวนการ 
บุคลากร และ เทคโนโลยสีารสนเทศ ซึง่เป็นความเสีย่งทีส่่งผล 
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการด าเนินธุรกจิเช่น ความเสีย่งจากการไม่ 
สามารถด าเนินการผลติไดอ้ย่างต่อเนื่อง หรอืความเสีย่งต่อการเกดิการสูญเสยี
ในกระบวนการผลติและจ าหน่ายเป็นต้น     

 

ความเส่ียงด้านการเงิน 
(Financial Risk : F) 

 

ความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบันโยบายและขัน้ตอนการปฏบิตัดิา้นการเงนิ การลงทุน
และระบบการบรหิารการเงนิ เช่น ความเสีย่งจากการผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ 
ความเสี่ยงจากการผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากการขาดสภาพ
คล่อง เป็นตน้ 
1 

 

ความเส่ียงด้าน 
กฎระเบียบ

(Compliance Risk : C) 
 

 

  ความเสีย่งทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตัติามกฎหมายหรอืกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั 
และขอ้ก าหนดของทางการเช่น พนกังานละเลยการปฏบิตัติามกฎหมาย 
 ระเบยีบ หรอืขอ้บงัคบัทีก่ าหนดไว ้เป็นต้น 
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ภาคผนวก  ง 
 

เกณฑส์ าหรบัวิเคราะหแ์ละประเมินความเส่ียง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

เกณฑผ์ลกระทบ 

ของความเส่ียง 

(Impact : I) 

ระดบัคะแนน 

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

ผลกระทบดา้น

การเงนิ(Financial) 

ไม่เกนิ 

10,000 บาท 

มากกว่า 

10,000 บาท – 

50,000 บาท 

มากกว่า 

50,000 – 2.5 

แสนบาท 

มากกว่า 2.5 

แสนบาท -10 ลา้น

บาท 

มากกว่า 10 ลา้น

บาท 

 

ผลกระทบดา้น

ชื่อเสยีงองคก์ร(Image 

and Reputation) 

 

ไม่มกีารเผยแพร่

ขา่ว น้อยมาก 

 

มกีารเผยแพร่

ขา่วใน

หนงัสอืพมิพ ์

น้อย 

 

มกีารเผยแพร่

ขา่วใน

หนงัสอืพมิพ ์

ปานกลาง 

 

มกีารเผยแพร่

ขา่วใน

หนงัสอืพมิพ ์สงู 

 

กระทบชื่อเสยีง

และภาพพจน์

ของ อ.ส.ค.  

สงูมาก 

 

ผลกระทบดา้นระบบ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(Technology) 

 

เกดิเหตุรา้ยทีไ่ม่

มคีวามส าคญั 

 

เกดิเหตุรา้ย

เลก็น้อยทีแ่กไ้ข

ได ้

 

ระบบมปัีญหา

และมคีวาม

สญูเสยีไม่มาก 

 

เกดิปัญหากบั

ระบบ IT ทีส่ าคญั

และระบบความ

ปลอดภยัซึง่

สง่ผลต่อความ

ถูกตอ้งของขอ้มลู

บางสว่น 

เกดิความสญูเสยี

ต่อระบบ IT ที่

ส าคญัทัง้หมด

และเกดิความ

เสยีหายอย่าง

มากต่อความ

ปลอดภยัของ

ขอ้มลูลกูคา้หรอื

ขอ้มลูธุรกจิ 

ผลกระทบดา้น

กระบวนการธุรกจิ

และการปฏบิตังิาน 
Business Process and 

(Operation) 

ไม่มกีารชะงกังนั

ของกระบวนการ

และการ

ด าเนินงานทาง

ธุรกจิ 

 

มผีลกระทบต่อ

กระบวนการ

เลก็น้อย 

 

-มผีลกระทบต่อ

กระบวนการ

ปานกลาง 

- ทรพัยส์นิ

เสยีหายปาน

กลาง 

 

-มผีลกระทบต่อ

กระบวนการ

อย่างรุนแรง/

กระทบต่อ 

แผนงาน 

- ทรพัยส์นิ

เสยีหายและตอ้ง

หยุดการ 

ด าเนินงาน

บางสว่น 

- หยุดการ 

ด าเนินงาน 

ของธุรกจิ 

- ไม่สามารถ

บรรลุถงึ

วตัถุประสงคข์อง

แผนงาน/

โครงการ 
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เกณฑผ์ลกระทบ 

ของความเส่ียง 

(Impact : I) 

ระดบัคะแนน 

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

ผลกระทบดา้น

บุคลากร (People) 

 

- -มกีารบาดเจบ็

เลก็น้อยใน

ระดบัปฐม

พยาบาลจาก

การปฏบิตังิาน 

- ท าใหเ้กดิการ

เสยีขวญัและ

ก าลงัใจในการ

ท างานระยะสัน้ 

 

-มกีารบาดเจบ็ 

ทีต่อ้งไดร้บัการ

รกัษาจากการ

ปฏบิตังิาน 

- ท าใหเ้กดิการ

เสยีขวญัและ

ก าลงัใจในการ

ท างานอย่าง

กวา้งขวาง 

- มกีารบาดเจบ็ 

หรอืเจบ็ป่วย

รุนแรงจากการ

ปฏบิตังิาน 

- บุคลากรใน

ระดบัผูจ้ดัการ

ฝ่ายขึน้ไปหรอื

บุคลากรทีผ่ล 

การประเมนิการ

ปฏบิตังิานอยูใ่น

ระดบัดขีึน้ไป 

ออกจากองคก์ร

หลายคน 

- เกดิการ

ประทว้ง 

- ทพุลภาพหรือ

เสยีชีวติจากการ

ปฏิบตัิงาน 

- บคุลากรใน

ระดบัผู้จดัการ

ฝ่ายขึน้ไปหรือ

บคุลากรท่ีผล 

การประเมินการ

ปฏิบตัิงานอยูใ่น

ระดบัดีขึน้ไป 

ออกจากองค์กร

เป็นจ านวนมาก 

- เกิดการนดั 

หยดุงาน 

 

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

 ค่าใชจ้่ายทีค่าดว่าจะเกดิขึน้โดยใชม้ลูค่าการลงทุนหรอืตน้ทุนการด าเนินงานเป็นฐานในการคดิหรอืค่าใชจ้่าย 
ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้  
ผลกระทบต่อ

ชื่อเสยีงหรอื

ภาพลกัษณ์ของ

องคก์ร 

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

 พจิารณาจากจ านวนวนัทีห่นงัสอืพมิพล์งขา่วหรอืมกีารเผยแพรใ่นสือ่ 
ผลกระทบต่อการ

พฒันาขดี

ความสามารถ

และการแขง่ขนั

ขององคก์ร 

มผีลกระทบต่อ

องคก์ร 

น้อยมาก/มกีาร

พฒันา 

นวตักรรมใหม่ ๆ  

อย่างต่อเนื่อง 

มผีลกระทบ

เลก็น้อย/

สามารถพฒันา

ขดี

ความสามารถใน

การแขง่ขนัได ้

มผีลกระทบ 

ปานกลาง/องคก์ร

ยงัคง ด าเนิน

ธุรกจิอยูไ่ดห้ากมี

การแขง่ขนัทาง

ธุรกจิไม่สงูมาก 

มผีลกระทบ

รุนแรง/องคก์ร

ขบัเคลื่อนไดช้า้

และ

ความสามารถ 

ในการแขง่ขนั

ลดลง 

มผีลกระทบรุนแรง

สงูมาก/สญูเสยี

ลกูคา้และ

ความสามารถใน 

การแขง่ขนัท าให ้

ไม่สามารถด ารง 

ธุรกจิต่อไปได ้
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เกณฑผ์ลกระทบ 

ของความเส่ียง 

(Impact : I) 

ระดบัคะแนน 

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

 พจิารณาจากการพฒันาขดีความสามารถของบุคลากรและการคดิคน้นวตักรรมใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง 
รวมถงึความสามารถในการแขง่ขนัและการด ารงอยูข่ององคก์ร 
การปฏบิตัติาม  
กฎ ระเบยีบ 
ขอ้บงัคบั 

ไม่ปฏบิตัติาม
ระเบยีบฯ สง่ผล
กระทบอย่างไมม่ี

นยัส าคญั 
 

ไม่ปฏบิตัติาม
ระเบยีบฯ 

สง่ผลกระทบ
เลก็น้อย
สามารถ 

แกไ้ขได ้

ไม่ปฏบิตัติาม
ระเบยีบฯ 

สง่ผลกระทบ
อย่างมี
นยัส าคญั 

แต่สามารถ
แกไ้ขได ้

ไมป่ฏบิตัติาม
ระเบยีบฯ สง่ผล
กระทบอย่าง 

มนียัส าคญัและไม่
สามารถ 

แกไ้ขได ้

ไม่ปฏบิตัติาม 

ระเบยีบฯ สง่ผล

กระทบรุนแรง 

ในภาพลกัษณ์ 

และภาวะการเงนิ

ขององคก์ร 

 พจิารณาจากระดบัความรุนแรงของลกัษณะการไม่ปฏบิตัติามกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั ในแต่ละกรณี 
เกณฑโ์อกาสท่ีจะเกิด

ความเส่ียง  
(Likelihood : L) 

ระดบัคะแนน 

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

เกณฑม์าตรฐานระดบั
โอกาสทีจ่ะเกดิความเสีย่ง
ของ อ.ส.ค. 

มโีอกาสเกดิใน
กรณียกเวน้ 

อาจมโีอกาส
เกดิแต่นานๆ 

ครัง้ 

มโีอกาสเกดิ
บางครัง้ 

มโีอกาสเกดิ
ค่อนขา้งสงู
หรอืบ่อย ๆ  

มโีอกาสในการ
เกดิเกอืบทุกครัง้ 

มรีะเบยีบและคู่มอืปฏบิตั ิ มทีัง้ระเบยีบ
และคู่มอืและ
ถอืปฏบิตั ิ

มอีย่างใด
อย่างหนึ่ง 

และมกีาร
ปฏบิตัติาม 

มทีัง้ 2 อย่างแต่
ถอืปฏบิตัอิย่าง
ใดอย่างหนึ่ง 

มอีย่างใด
อย่างหนึ่ง
และไม่ถอื
ปฏบิตั ิ

ไม่มทีัง้คู่ (ระเบยีบ
และคู่มอื) และไม่
มกีารปฏบิตั ิ

 พจิารณาจากการมหีรอืไมม่กีารก าหนดระเบยีบและการจดัท าคูม่อื  ประกอบกบัการปฏบิตัติามระเบยีบและ
คู่มอืทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเสีย่งในเรื่องนัน้ 
มกีารควบคมุตดิตามหรอื
การตรวจสอบจาก
ผูบ้งัคบับญัชาหรอืมกีาร
รายงานผล 

ทุก 1 – 3 
สปัดาห ์

ทุกเดอืน ทุก 2 เดอืน ทุก 3 เดอืน >  3 เดอืน 

 พจิารณาจากความถีห่รอืความบอ่ยครัง้ทีม่กีารควบคมุ หรอื ตรวจสอบจากผูบ้งัคบับญัชา รวมถงึการที่
ผูบ้งัคบับญัชาไดร้บัรายงานเกีย่วกบัความเสีย่งในเรื่องนัน้ ๆ  
ความถีท่ีจ่ะเกดิเหตุการณ์
ผดิพลาด  

≤ 1 ครัง้ 

(ต่อเดอืน) 
2 -3 ครัง้ 

(ต่อเดอืน) 
4 ครัง้ 

(ต่อเดอืน) 
5 ครัง้ 

(ต่อเดอืน) 
>  3 ครัง้ 

(ต่อเดอืน) 
 

 พจิารณาจากความถีห่รอืความบอ่ยครัง้ในการเกดิเหตุการณ์ผดิพลาดของผูป้ฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเสีย่ง
ในเรื่องนัน้ ๆ  
โอกาสทีจ่ะเกดิเหตุการณ์ 
 โอกาสหรอืแนวโน้มทีเ่กดิ
ความเสีย่งเรื่องนัน้ 

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

ง-3 



 

 

 

เกณฑผ์ลกระทบ 

ของความเส่ียง 

(Impact : I) 

ระดบัคะแนน 

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

 จ านวนครัง้ทีผ่่านการ
เหน็ชอบจากบอรด์ 
 

1  ครัง้ 2  ครัง้ 3  ครัง้ 4  ครัง้ 5  ครัง้ 

 จ านวนวนัทีด่ าเนินการ
ล่าชา้กว่าก าหนด 

ภายในก าหนด เกนิกว่า
ก าหนด 

15 วนั 

เกนิกว่าก าหนด 

30 วนั 
เกนิกว่า
ก าหนด  
45 วนั 

เกนิกว่าก าหนด 
60 วนั  

 เปอรเ์ซน็ตท์ีค่าดว่าจะ
ด าเนินการ 
ไดต้ามเป้าหมาย 

 

91 – 100% 
 

 
81 – 90% 

 
71 – 80% 

 
61 – 70% 

 
51 – 60% 

 พจิารณาจากโอกาสหรอืแนวโน้มทีเ่กดิความเสีย่งในเรื่องนัน้ ๆ หรอืจ านวนครัง้ทีผ่่านการเหน็ชอบจากบอรด์
จ านวนวนัทีด่ าเนินการล่าชา้กวา่ก าหนดหรอืเปอรเ์ซน็ตท์ีค่าดวา่จะด าเนินการไดต้ามเป้าหมาย  
มกีารสอนงานหรอืฝึกอบรม ≥5 ชัว่โมง/คน 4 ชัว่โมง/คน 3 ชัว่โมง/คน 2 ชัว่โมง/คน ≤  1 ชัว่โมง/คน 
 พจิารณาจากจ านวนชัว่โมงทีใ่หก้ารฝึกอบรมหรอืสอนงานกบัผูป้ฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเสีย่งในเรื่องนัน้ๆ 
มกีารพฒันาใหเ้ป็นองคก์ร
แห่งการเรยีนรู ้

เป็นองคก์รแหง่
การเรยีนรูแ้ลว้ 

เป็นองคก์รที่
มบีรรยากาศ
ทีเ่อือ้ต่อการ
เรยีนรูแ้ละมี
ศกัยภาพสงู
ในการพฒันา
ใหเ้ป็นองคก์ร
แห่งการเรยีนรู ้

มโีอกาสในการ
พฒันาสูอ่งคก์ร
แห่งการเรยีนรู้
ไดห้ากบุคลากร
ทุกระดบั/ทุกคน
ใหค้วามส าคญั
และร่วมกนั
พฒันาอย่าง

จรงิจงั 

มโีอกาสในการ
พฒันาสู่
องคก์รแหง่
การเรยีนรูไ้ด้
ยาก ตอ้งใช้
ความพยายาม
อย่างหนกั 
รวมถงึ

บุคลากรไม่ได้
ใหค้วามส าคญั 

เป็นองคก์รทีไ่ม่ให้
ความส าคญัต่อการ
พฒันาบุคลากรมี
บรรยากาศทีไ่ม ่

จงูใจหรอืเอือ้ต่อ
การเรยีนรู ้และยาก
มากต่อการพฒันา
ใหเ้ป็นองคก์รแหง่

การเรยีนรู ้

 พจิารณาโอกาสในการพฒันาใหเ้ป็นองคก์รแหง่การเรยีนรู ้และบรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้ 
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ภาคผนวก  จ 

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศการบริหารความเส่ียง 

ระดบัองคก์ร  
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  การใช้ระบบสารสนเทศการรายงานแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรของ อ.ส.ค.  

เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้รายงานแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรของหน่วยงานที่รับผิดชอบ(Risk 

owner) มีการก าหนดสิทธิ์จาก Administrator คือแผนกบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดย เข้าใช้

งานในเว็บไซต์http://dportal.dpo.go.th  เพื่อเข้าระบบส านักงานภายใน อ.ส.ค. ( Intranet)ที่กรอบ 

“บริหารความเสี่ยง” เข้าสู่ระบบของ User หรือผู้ใช้ระบบ จะถูกก าหนดไว้ตามสิทธิ์ที่Administrator 

ก าหนดไว้ให้แตล่ะหน่วยงาน และมีวธิีการเข้าใช้งานในระบบ ดังนี้  

1. การ Login หลังจากผู้บริหารจัดการระบบ ได้เปิดระบบให้กับผู้ใช้งานแต่ละ

หน่วยงาน ผู้ใช้งานจะสามารถเข้าใช้งานในระบบได้โดยการ Login ใส่ชื่อผู้ใช้ระบบ (Username) และ 

รหัสผ่าน Password  

2. ผู้เข้าใช้ระบบ  จะสามารถเข้าใช้ระบบเพื่อรายงานแผนบริหารความเสี่ยงระดับ

องค์กร  ได้จากเมนู“Home”  ซึ่งจะประกอบไปด้วยขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอน ให้ผู้ใช้ระบบกรอกข้อมูลใน 

4 ขั้นตอนปฏิบัติให้ครบถ้วนตามล าดับ ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 : การเพิ่มแผนที่ได้รับ 

- เพิ่มแผนงานบริหารความเสี่ยงที่ได้รับ 

  ขั้นตอนนี้ ผูใ้ช้ระบบจะต้องคลิก เพิ่มข้อมูล เพื่อเพิ่มรายละเอียด โดยการ

เลือกปีงบประมาณที่ด าเนินการปัจจุบัน, เลือกไตรมาส, เลือกปัจจัยเสี่ยง และเลือกแผนที่ได้รับ เมื่อใส่

รายละเอียดข้อมูลการเพิ่มแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้รับเรียบร้อยแล้วบันทึกข้อมูล โดยการคลิกที่ปุ่ม

เพิ่มข้อมูล เพื่อน าไปใช้ในขั้นตอนที่ 2 เพิ่มกิจกรรม 

  ขั้นตอนที่ 2 : เพิ่มกิจกรรม 

- เพิ่มข้อมูลกิจกรรม 

  ขั้นตอนนี้ ผูใ้ช้ระบบจะต้องคลิก เพิ่มข้อมูล เพื่อเพิ่มรายละเอียด โดยการ

เลือกปีงบประมาณที่ด าเนินการปัจจุบัน, เลือกไตรมาส, เลือกแผนที่ได้รับ, กรอกข้อมูลกิจกรรม, กรอก

ข้อมูลระยะเวลาด าเนินการ, กรอกข้อมูลเป้าหมาย, และกรอกข้อมูลผู้รับผิดชอบ เมื่อใส่รายละเอียด

ข้อมูลกิจกรรมเรียบร้อยแล้วบันทึกข้อมูลโดยการคลิกที่ปุ่มเพิ่มข้อมูลเพื่อน าไปใช้ในขั้นตอนที่ 3 ประเมิน

กิจกรรม  

จ-1 

ขั้นตอนการใช้งานในระบบสารสนเทศการรายงาน 

แผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ของ อ.ส.ค. 



 

 

 

   ขั้นตอนที่ 3 :ประเมินกิจกรรม 

- ประเมินกิจกรรม 

  ขั้นตอนนี้  ผู้ ใ ช้ระบบจะต้องคลิกที่ปุ่มประเมินกิจกรรม เพื่อเพิ่ม

รายละเอียดข้อมูลกิจกรรมโดยการกรอกข้อมูลของผลการด าเนินงานตามกิจกรรม, กรอกข้อมูลการ

เบี่ยงเบนจากแผน, กรอกข้อมูลปัญหา/อุปสรรค, กรอกข้อมูลแนวทางแก้ไขและปรับปรุง, และกรอก

ข้อมูลรหัสเอกสารแนบ เมื่อใส่รายละเอียดข้อมูลการประเมินกิจกรรมเรียบร้อยแล้วบันทึกข้อมูลโดย

การคลิกที่ปุ่มเพิ่มข้อมูลเพื่อน าไปวิเคราะหใ์นขั้นตอนที่ 4 ประเมินแผน  

   ขั้นตอนที่ 4 : การประเมินแผน 

- เพิ่มข้อมูลประเมินแผนความเสี่ยง 

  ขั้นตอนนี้ ผู้ใช้ระบบ จะต้องคลิกปุ่มประเมินแผน  เพื่อเพิ่มข้อมูลการ

ประเมินแผน โดยการกรอกข้อมูลความคืบหน้า, เลือกผลกระทบ, เลือกโอกาสเกิด, เลือกแนวทาง

ตอบสนอง, กรอกข้อมูลงบประมาณที่ใช้, และกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานในการจัดท าแผนเมื่อใส่

รายละเอียดข้อมูลการประเมนิแผนเรียบร้อยแลว้บันทึกข้อมูลโดยการคลิกที่ปุ่มเพิ่มข้อมูล 

3.ผู้รับผิดชอบระบบ น าข้อมูลที่ได้จากระบบสารสนเทศการรายงานแผนบริหารความเสี่ยง

ระดับองค์กรของ อ.ส.ค. ของทุกส่วนงานที่รับผิดชอบ (Risk owner) สรุปรวบรวมและน าเสนอรายงาน

ต่อคณะท างานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อ.ส.ค. , คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 

อ.ส.ค. , คณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. และคณะกรรมการ อ.ส.ค. ทุกรายไตรมาส 
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