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การบริหารความเส่ียงนั้น มีความส าคัญและมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการป้องกันและ

ควบคุมความเสี่ยงในด้านต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน ซึ่งมีผลกระทบต่อ

ความส าเร็จขององค์กรโดยรวม โดยการบริหารความเสี่ยงท่ีดีต้องให้คนในองค์กรท่ีมีหน้าท่ี

เกี่ยวข้องทุกฝ่าย/ส านักงาน ได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงและ

ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับองค์กรอยู่เสมออีกท้ังร่วมกันวางแผนป้องกันและควบคุมให้

เหมาะสมกับภารกิจ เพ่ือลดสภาพปัญหาหรือหลีกเล่ียงความเส่ียงท่ีอาจสร้างความเสียหายหรือ

ความสูญเสียให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แผนกบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน กองแผนงานและโครงการ ฝ่ายนโยบายและแผนงาน ได้จัดท าคู่มือการบริหาร

ความเสี่ยงขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยง และได้มีการปรับปรุงคู่มือทุกปีเพื่อให้

ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการ ทุกหน่วยงานมีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยง สามารถ

ด าเนินการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงท่ีได้ก าหนดไว้ในคู่มือ และให้มี

การจัดท ารายงานตามแบบในภาคผนวกเพื่อให้ความเสี่ยงต่างๆลดลงอยู่ในระดับท่ีองค์กร

ยอมรับได้ 
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ส่วนที่   

 ข้อมูลทั่วไปของ อ.ส.ค. 
       

 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.ส.ค. พ.ศ. 2522 โดยมีวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในพระราช
กฤษฎีกา ดังต่อไปนี้ 

          1.1.1 วัตถุประสงค์ด้านการส่งเสริมกิจการโคนม 

                2.2.2.2 ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมและสัตว์อ่ืนที่ให้น้ านมและเนื้อ   
                 2.2.2.2 ฝึกอบรมบุคคลให้มีความรู้ความช านาญในการเลี้ยง 
โคนมและสัตว์อ่ืนที่ให้น้ านมและเนื้อ การผลิตน้ านมและเนื้อ และการประกอบผลิตภัณฑ์จากน้ านมและเนื้อ 
                2.2.2.2 ช่วยเหลือ แนะน า และให้ค าปรึกษาแก่เกษตรกร ตลอดจนประสานงานและร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการก าจัดโรค การเลี้ยงดูสัตว์ การผสมเทียม อาหารและอ่ืนๆ ส าหรับโคนมและ
สัตว์อ่ืนที่ให้น้ านมและเนื้อ 
                2.2.2.2 พัฒนาและผลิตพันธุ์โคนมและสัตว์อ่ืนที่ให้น้ านมและเนื้อ 
                2.2.2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริโภคนมและผลิตภัณฑ์นมในประเทศ 
                 2.2.2.6 ด าเนินกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับการส่งเสริมกิจการ 

                   1.1.2  วัตถุประสงค์ด้านธุรกิจอุตสาหกรรมโคนม 

                2.2.2.2 ผลิต ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนและให้ซึ่งน้ านมและเนื้อ ผลิตภัณฑ์จากน้ านมและเนื้อโค นม 
และสัตว์อ่ืนที่ให้น้ านมและเนื้อ ตลอดจนอาหารสัตว์ น้ าเชื้อเอ็มบริโอและอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับการผลิตและ
การตลาด 
                2.2.2.2 ด าเนินธุรกิจบริการเกี่ยวกับการเลี้ยงโคนม และสัตว์อ่ืนที่ให้น้ านมและเนื้อ และการผลิต
ผลิตภัณฑ์จากน้ านมและเนื้อ 
                2.2.2.2 ด าเนินกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับธุรกิจอุตสาหกรรมโคนมคณะกรรมการ      
โคนมและผลิตภัณฑ์นม 
 

1.1 วัตถุประสงค์การจัดตั้ง อ.ส.ค. 
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1.2.1 วิสัยทัศน์  
        “นมแห่งชาติภายในปี 2562” (Being National Milk by 2021) 

                   นมแห่งชาติที่ต้องการรวมพลังไทยเป็นหนึ่ง สร้างเกษตรกรโคนมยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบของ
ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ดังภาพต่อไปนี้ 

 

                   วิเคราะห์วิสัยทัศน์ที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
                    “สืบทอดองค์ความรู้และสร้างความสุขแก่เกษตรกรโคนมไทยให้ด ารงอาชีพอย่ างมั่งคงและ
ยั่งยืน  ด้วยการสรรค์สร้างนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมโคนมให้แบรนด์ไทย – เดนมาร์คเป็น
แบรนด์ที่เป็นหนึ่งในใจที่คนไทย  เพ่ือส่งมอบคุณค่าให้คนไทยมีสุขภาพดีด้วยผลิตภัณฑ์จากรมโคสดแท้ 200% 
ของเกษตรกรไทยให้อยู่คู่ประเทศไทยตลอดไป” 
 
                    นิยามวิสัยทัศน์ 
                    2. Growth : การเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมโคนมครบวงจรของ อ.ส.ค. ตัวชี้วัด Growth 
: รายได้ที่เพ่ิมขึน้เป็น 12,783 ลา้นบาท จากน้ านมดิบที่ผลิตโดยเกษตรกรโคนมไทย 100 %  
  2. Sustainability : แบรนด์ ไทย - เดนมาร์ค ก้าวสู่แบรนด์อันดับที่ 1 ในใจผู้บริโภคชาวไทย 
Top of Mind Brand ของผู้ส่งมอบสุขภาพที่ดีแก่คนไทย จากฟาร์มไทย ด้วยมาตรฐานอุตสาหกรรมโคนมไทย
ระดับสากล แบรนด์เดียวที่คนไทยมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรโคนมไทยส่งผลกระทบ
ในการสร้างความยั่งยืนให้แก่อาชีพการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรไทย  ตัวชี้วัด Sustainability : Top of Mind 
Brand ระดับ brand perceived > 17.85 % ส ารวจโดย บริษัท Brandage  

1.2 วิสัยทัศน์  พันธกิจ ค่านิยมและ
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  2. Learning : ความส าเร็จในการส่งเสริมให้คนไทยได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้อุตสาหกรรมโคนม
ครบวงจร เกษตรกรเกิดการพัฒนา คนไทยเกิดความรัก ความหวงแหน ความมีส่วนร่วม ในการด ารงไว้ซึ่ง
อุตสาหกรรมโคนมครบวงจรด้วยเกษตรกรไทย ให้คงอยู่คู่ประเทศไทยสืบไป ตัวชี้วัด Learning : เป็นแหล่ง
เรียนรู้และที่พ่ึงทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมโคนมครบวงจรส าหรับเกษตรกรโคนมไทยและคนไทยทั้งประเทศ  
  2. Performance : มุ่งบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงด้วยหลักธรรมาภิบาลและ
ก้าวสู่การเป็นรัฐวิสาหกิจระดับ B ตัวชี้วัด Performance : การผ่านเกณฑ์รัฐวิสาหกิจระดับ B ขึ้นไป 
 
          1.2.2 พันธกิจ (Mission)  
                    2.2.2.2 ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมให้เป็นอาชีพแก่เกษตรกรไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
                   2.2.2.2 พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมนมให้ครบวงจรและมีมูลค่าเพ่ิม 
                    2.2.2.2 สร้างแห่งความรู้ด้านกิจการโคนมและอุตสาหกรรมนม 
                   2.2.2.2 มุ่งบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (HPO) ด้วยหลักธรรมาภิบาล 

 
 1.2.3 ค่านิยม = องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 

องค์กรแห่งความสุขที่ส่งเสริมและยกระดับความรู้ ด้วยคุณภาพระดับมืออาชีพ เพ่ือสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรม 
2 ด้าน ประกอบด้วย 

รู้และรับผิดชอบ  ส่งมอบสิ่งที่มีคุณค่า 
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  เน้นเรื่องธรรมาภิบาล 
 

           1.2.4  ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความม่ันคงและยั่งยืนในอาชีพการเลี้ยงโคนม  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมนมแบบครบวงจร ตามมาตรฐานสากล เป็นมิตรแวด

สิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดอย่างเข้าถึงใจผู้บริโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมส าหรับอุตสาหกรรมโค

นมของประเทศ  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 องค์กรแห่งความเป็นเลิศที่ยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยทุนมนุษย์    

ธรรมาภิบาล เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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ส่วนที่   

 แนวคิดการบริหารความเสี่ยงของ อ.ส.ค. 

 
       

 

ปัจจุบันการด าเนินงานขององค์กรจะต้องเผชิญกับสภาวะความไม่แน่นอนทั้งจากปัจจัยภายในและ
ภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ทั้งท่ีเป็นความเสี่ยง และโอกาส (Risk and Opportunities)          ต่อ
องค์กร โดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบในเชิงลบ ในขณะที่โอกาสจะเป็นตัวสร้างมูลค่าต่อองค์กรดังนั้น    การ
บริหารความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่จะช่วยป้องกัน รักษา และส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร นอกจากนี้ การบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบส าคัญของการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการด าเนินงานด้วยความ
โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ และการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาว 

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

“การบริหารความเสี่ยงขององค์กร คือ การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการ 
ที่ก าหนดขึ้นและน าไปใช้โดยคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และบุคคลากรอ่ืนๆ ขององค์กรเพ่ือก าหนด  
กลยุทธ์ และใช้กับหน่วยงานทั้งหมดในองค์กร โดยได้รับการออกแบบมาเพ่ือระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นซึ่ ง
อาจมีผลกระทบต่อองค์กร รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้   
(Risk Appetite) ประเมินได้ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างมีระบบทั้งนี้เพื่อให้ความมั่นใจว่าองค์กรจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้” 

 

   2.1 บทน า 
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2.2 วัตถุประสงค์ของคู่มือการบริหารความเสี่ยง 

         2.2.2 เพ่ือให้หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงมีความรู้            

ความเข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ อ.ส.ค. 

         2.2.2 เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจตลอดจนเป็นแนวทางการ

บริหารความเสี่ยงในหน่วยงานทุกระดับของ อ.ส.ค. 

         2.2.2 เพ่ือให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การอย่างเป็น

ระบบและต่อเนื่อง 

         2.2.2 เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสร้างและปลูกฝังวัฒนธรรมด้านการบริหารความเสี่ยงใน

ทุกระดับขององค์การ 
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  เพ่ือให้การใช้ค าท่ีเกี่ยวกับความเสี่ยงเป็นที่เข้าใจในแนวทางเดียวกันและใช้ร่วมกันทั้งองค์กรจึงก าหนด
ค านิยามเก่ียวกับความเสี่ยงไว้ ดังนี้ : 

  2.3.1 ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญ
เปล่าหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ หรือการกระท าใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน       
ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคตและมีผลกระทบหรือท าให้การด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหาร 

  2.3.2 ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะท าให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร    
และท าไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการ
ลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง 

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

ฯลฯ 
  2.3.3 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการด าเนินงานขององค์กรที่

เป็นระบบและต่อเนื่องเพ่ือช่วยให้องค์กรลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับของ
ความเสียหายและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ 
ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรเป็น
ส าคัญ 

  2.3.4 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการวิเคราะห์และ
จัดล าดับความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรซึ่งการก าหนดระดับความเสี่ยงจะ
พิจารณาจากผลกระทบ (Impact/Impact) และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood/Frequency) 

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

  2.3.6 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) หมายถึง ประเภทและเกณฑ์ของความเสี่ยงหรือ
ความไม่แน่นอนโดยรวมที่องค์กรยอมรับได้โดยยังคงให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมาย ซึ่งความเสี่ยงที่
ยอมรับได้นั้น จะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร ไม่ด้อยกว่าค่าเป้าหมายค่าเดียวหรือระบุเป็นช่วงก็
ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของปัจจัยเสี่ยงแต่ละตัว 

2.3 นิยามและค าจ ากัดความของการบริหารความเสี่ยง 
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 2.3.7 แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) หมายถึง ภาพ/แผนผังที่แสดงถึงความเสี่ยงขององค์กร โดย 

Risk Map จะต้องสามารถแสดงถึงหรือวิเคราะห์ถึงผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กันทั้งในเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 = ต่ า  

(สีเขียว) 

น้อยมาก ( 1) (L) (L) (L) (L) (M)   

  น้อยมาก 

(1) 
น้อย (2) 
ปาน           ปานกลาง 

(3) 
สูง (4) สูงสุด (5) 

  

   โอกาสเกิด (Likelihood : L)    

         

   2.3.8 เจ้าของความเสี่ยง(Risk Owner) หมายถึง ฝ่าย/
ส านักงาน/ศูนย์/กอง/บุคคลหรือ กลุ่มบุคคล ที่มีความรับผิดชอบ
โดยตรงต่อการบริหารความเสี่ยงโดยเจ้าของความเสี่ยงจะระบุปัจจัย
เสี่ ยงและจัดท าแผนจัดการความเสี่ยงซึ่ งอาจต้องประสานกับ
หน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงนั้นๆเพ่ือลด หรือควบคุม
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
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ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและมีผลกระทบต่อการด าเนินงานให้ประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร นั้น จ าแนกเป็น 2 ด้าน  ดังนี้ 

2.4.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) 
 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจด้านกลยุทธ์ เช่น นโยบายไม่สอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาดไม่มีการวาง Career Path ไว้รองรับการพัฒนาบุคลากรและงานวิจัยน าไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ความเสี่ยง
เนื่องจากเศรษฐกิจ การเมือง การรักษาชื่อเสียงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาด และสภาวะการแข่งขัน 
เป็นต้น 

    2.4.2 ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk : O)  
       ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับระบบขององค์กร ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กระบวนการ บุคลากร และ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ส่งผลประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินธุรกิจเช่น 
ข้อเสนอโครงการไม่สมบูรณ์และไม่ชัดเจนงานวิจัยไม่เป็นไปตามข้อเสนอโครงการล่าช้าน าไปใช้ประโยชน์
ไม่ได้และบุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานความเสี่ยงจากการไม่สามารถด าเนินการผลิตได้อย่าง
ต่อเนื่อง หรือความเสี่ยงต่อการเกิดการสูญเสียในกระบวนการผลิตและจ าหน่ายเป็นต้น   

    2.4.3 ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)  
       ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติด้านการเงิน การลงทุนและระบบการบริหาร

การเงิน เช่น การจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสมตั้งงบประมาณผิดพลาดและใช้งบประมาณเกินความเสี่ยง
จากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากการขาด
สภาพคล่อง เป็นต้น 

    2.4.4 ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk : C) 
       ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อก าหนดของ

ทางการเช่น พนักงานละเลยการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับที่ก าหนดไว้ความเสี่ยงจาก
นโยบายของรัฐบาล ความเสี่ยงจากมติ ครม. เป็นต้น 

 

 

 

2.4 ประเภทความเสี่ยงขององค์กร 
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เมื่อมีการด าเนินงานตามแนวทางของการบริหารความเสี่ยงแล้ว ประโยชน์ที่องค์กรคาดหวังว่าจะได้รับ
จากการบริหารความเสี่ยง  มีดังนี้  

2.5.2 ช่วยให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้โดยการบริหารความเสี่ยงช่วยให้การก าหนด
วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ต่างๆ ขององค์กรมีความสมบูรณ์และมีความเป็นไปได้มากข้ึน และสอดคล้องกับระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

2.5.2 ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของการ
บริหารความเสี่ยง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความระมัดระวังในการท างานและลดโอกาสของการล้มเหลวหรือโอกาสที่
จะท าให้เกิดการสูญเสียจากการด าเนินงาน 

2.5.2 สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหาร/ปฏิบัติงานในองค์กร โดยข้อมูลหรือสารสนเทศที่ได้รับ
จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลส าหรับผู้ตัดสินใจด้านต่างๆซึ่งจะส่งผลให้การด าเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

2.5.2 ส่งเสริมให้เกิดการเตรียมความพร้อมและแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผล
กระทบกับผลการด าเนินงานของ อ.ส.ค. 

2.5.5 ช่วยให้การจัดสรรและจัดล าดับความส าคัญของทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสมและ 
มีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 ประโยชน์ที่ได้รับจากการบริหารความเสี่ยง 
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  การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของ อ.ส.ค. ต้องให้ความส าคัญ
และถือปฏิบัติตามแนวทางท่ีก าหนดไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง เพ่ือท าให้การด าเนินงานประสบผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในทุกระดับขององค์กร  

  2.6.2 เพ่ือให้ อ.ส.ค. มีระบบการบริหารจัดการที่ดี ตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์วิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2526 การปฏิบัติงานมีระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในอย่างเป็นระบบ สามารถระบุความเสี่ยงได้อย่างครบถ้วน ครอบคลุมความเสี่ยงที่ส าคัญทุกด้าน มีการ
เตรียมการป้องกันหรือรับมือความเป็นไปได้ที่จะเกิดความสูญเสีย ความเสียหายจากปัญหาและอุปสรรคต่างๆ 
รวมทั้งสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และสามารถเชื่อมโยงบูรณาการกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์     
กลยุทธ์ และแผนการด าเนินงาน ประมาณการรายได้และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

2.6.2 เพ่ือเพ่ิมขีดสมรรถนะขององค์กรให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุผลส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญ

ของการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่างๆที่เกิดขึ้นกับองค์กร และหาวิธี

จัดการที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้  

  2.6.2 เพ่ือให้ อ.ส.ค. พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงให้เป็นกระบวนการส าคัญประการหนึ่งที่

จะสนับสนุนให้ผลการด าเนินงานของ อ.ส.ค. เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

  2.6.2 เพ่ือสร้างกรอบและแนวทางในการด าเนินงานให้แก่บุคลากรในองค์กรเพ่ือให้สามารถ

บริหารจัดการความไม่แน่นอนที่จะเกิดข้ึนกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

  2.6.5 เพ่ือให้ อ.ส.ค. มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินการบริหารความเสี่ยงและ

เฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ๆที่อาจเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา 

 2.6.6 เพ่ือให้ อ.ส.ค. มีระบบปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเพ่ิมมูลค่าให้ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร 

 2.6.7 เพ่ือให้ อ.ส.ค. มีระบบบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการส าคัญประการหนึ่งที่จะ

สนับสนุนการมุ่งสู่ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal – SEPA)

  

2.6 วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง 
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ส่วนที่   

 แนวทางการบริหารความเสี่ยงของ อ.ส.ค. 
 

      

อ.ส.ค. ตระหนักถึงความส าคัญในการเตรียมการหรือป้องกันต่อความเสี่ยงที่ท าให้งานไม่ประสบ

ความส าเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรจึงมุ่งมั่นด าเนินการบริหารความเสี่ยงโดยจะครอบคลุม

ความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์ การด าเนินงาน การเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ/กฎหมายและให้ทุกคน

ในองค์กรมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงอันจะก่อให้เกิดการก ากับดูแลองค์กรที่ดี ซึ่งจะช่วยให้องค์กร

บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้จึงก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ถือปฏิบัติ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

2.2.2 ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการโดยมีการจัดการอย่างเป็นระบบและ

ต่อเนื่อง 

2.2.2  ให้มีการก าหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร 

2.2.2 ให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงที่มีการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ 

2.2.2 ให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือการจัดการที่ดี 

1. ให้มีการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานปกติ 
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หลักการและความจ าเป็นของการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

การบริหารความเสี่ยง  
อ.ส.ค. ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร

จัการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562  ตามหนังสือ กค 0209.2/ว 22  ลงวันที่ 29 มีนาคม 
2562  ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2562 มาตร 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้
มีการตรวจสอบภายใน  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง  โดยให้ถือปฏิบัติตามาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด 

การควบคุมภายใน  
อ.ส.ค. ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร

จัการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562  ตามหนังสือ กค 0209.2/ว 205  ลงวันที่ 5 ตุลาคม 
2562  ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562 
โดยมาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน  การควบคุมภายในและการบริหาร
จัดการความเสี่ยง  โดยให้ถือปฏิบัติตามาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด 

1. ธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองค์กร (Governance and Culture) น้ าหนัก 15 
2.2 บทบาทคณะกรรมการในการก ากับติดตามการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาระบบ

การควบคุมภายใน (น้ าหนักร้อยละ 2%) 
2.2 โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ (น้ าหนักร้อยละ 2%) 
2.2 บรรยากาศและวัฒนธรรมสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง (น้ าหนักร้อยละ 2 %) 
1.4 ความมุ่งม่ันต่อค่านิยมองค์กร (น้ าหนักร้อยละ 2%) 
1.5 แรงจูงใจ การพัฒนาและการรักษาบุคลากร (น้ าหนักร้อยละ 2%) 

2. การก าหนดยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์/ เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์  ( Strategy & 
Objectives Setting) น้ าหนัก 15 

2.1 การวิเคราะห์ธุรกิจ (น้ าหนักร้อยละ 0%) 
2.2 การระบุเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (น้ าหนักร้อยละ 5%) 
2.3 การประเมินทางเลือกและก าหนดยุทธศาสตร์ (น้ าหนักร้อยละ 0%) 
      - ประเมินในหัวข้อการวางแผนเชิงกลยุทธ์ หัวข้อย่อย-การก าหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 
2.4 การก าหนดวัตถุประสงค์ในการด าเนินธุรกิจเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับองค์กร (น้ าหนักร้อย

ละ 20%) 
      - ในส่วนการก าหนด Business Objectives ประเมินในหัวข้อการวางแผนเชิงกลยุทธ์

หัวข้อย่อย  
      - การก าหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
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3. กระบวนการบริหารความเสี่ยง น้ าหนัก 35 
 2.2 การระบุปัจจัยเสี่ยง (น้ าหนักร้อยละ 5%) 
 2.2 การก าหนดกิจกรรมการควบคุมท่ีตอบสนองต่อความเสี่ยงองค์กร (น้ าหนักร้อยละ 5%) 
 2.2 การประเมินระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง (น้ าหนักร้อยละ 5%) 
 2.2 การจัดล าดับความเสี่ยง (น้ าหนักร้อยละ 2%) 
 2.5 การก าหนด/คัดเลือกวิธีการจัดการต่อความเสี่ยงที่ระบุไว้ (น้ าหนักร้อยละ 5%) 

  2.6 การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ Risk Correlation Map และการจัดท า Portfolio 
View of Risk (น้ าหนักร้อยละ 22%) 

4. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง น้ าหนัก 15 
 2.2 การทบทวนและปรับปรุงผลการบริหารความเสี่ยง (น้ าหนักร้อยละ 20%) 
 2.2 การก าหนดแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง (น้ าหนักร้อยละ 5%) 
 2.2 การประเมินการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส าคัญ (น้ าหนักร้อยละ 0%) 

     ประเมินในหัวข้อการวางแผนเชิงกลยุทธ์ หัวข้อย่อย-กระบวนการติดตามผลส าเร็จตาม   
แผนปฏิบัติการ และปรับเปลี่ยนแผนงาน 
   5. ข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสาร และการรายงานผล น้ าหนัก 20 
    5.2 ข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสาร และการรายงานผล (น้ าหนักร้อยละ 5%) 
     5.2 การติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน  
วัฒนธรรม และผลการด าเนินงาน (น้ าหนักร้อยละ 5%) 

  5.2 ข้อมูลและเทคโนโลยีในการสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง (น้ าหนักร้อยละ 20%) 
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     อ.ส.ค. ก าหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกคนในองค์กร       

โดยก าหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของ อ.ส.ค. ประกอบด้วยคณะกรรมการ อ.ส.ค. 

คณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อ.ส.ค.  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ อ.ส.ค.  และแผนกบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน ฝ่ายนโยบายและแผนงาน ภายในกลุ่มภารกิจบริหารความเสี่ยง 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม

ภารกิจอุตสาหกรรมนม กลุ่มภารกิจกิจการโคนมและ กลุ่มภารกิจอ านวยการและบริหาร ซึ่งแต่

ละกลุ่มภารกิจจะก าหนดให้มีคณะท างานบริหารความเสี่ยงประจ าฝ่าย/ส านักงาน ผู้ประสานงาน

ความเสี่ยงประจ าฝ่าย/ส านักงานโดยโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงแสดงในภาพต่อไปนี้

ผู้อ านวยการ อ.ส.ค.

   คณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค.

ฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน

ด้านอ านวยการและบริหาร

ฝ่าย/ส านักงาน
คณะท างานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจ าฝ่าย/ส านัก

ผู้ประสานงานความเสี่ยงและควบคุมภายในประจ าฝ่าย/ส านัก

ฝ่ายนโยบายและแผนงาน
แผนกบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน

คณะกรรมการ อ.ส.ค.

คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงและ
ควบคุมภายใน อ.ส.ค.

ด้านกิจการโคนม ด้านอุตสาหกรรมนม

ฝ่าย/ส านักงาน
 คณะท างานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจ าฝ่าย/ส านัก

ผู้ประสานงานความเสี่ยงและควบคุมภายในประจ าฝ่าย/ส านัก

ฝ่าย/ส านักงาน
 คณะท างานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจ าฝ่าย/ส านัก

ผู้ประสานงานความเสี่ยงและควบคุมภายในประจ าฝ่าย/ส านัก

รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ

                       โครงสร้างการบริหารงาน
                       การรายงานเพื่อทราบ
                       การรายงานความเส่ียงและควบคุมภายใน

โครงสร้างการบรหิารความเส่ียงและควบคุมภายใน อ.ส.ค.

                                      
                        

 

3.2  โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง 
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รูปภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการก ากับดูแลกิจการที่ดีการบริหารความเสี่ยง 

การควบคุมภายในการตรวจสอบภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์หลักของการบริหารองค์กรที่ดีคือการติดตามก ากับควบคุมและดูแลให้มีการจัด
กระบวนการเพ่ือใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพตรงเป้าหมายคุ้มค่าและประหยัดเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องดังนั้นสิ่งที่เป็นรากฐานที่จะช่วยให้มีการก ากับดูแลองค์กรที่ดีนั้นประกอบด้วย 

1) การควบคุมภายใน 
2) การบริหารความเสี่ยง 
3) การตรวจสอบภายใน 

 

 

 

 

การก ากับดูแลกิจการที่ดี 
 (Corporate Governance) 

การบริหารความเสี่ยง 
 (Risk Management) 

การควบคุมภายใน 
 (Internal Control) 

การตรวจสอบภายใน 
 (Internal Audit) 
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    3.3.1 คณะกรรมการ อ.ส.ค. 
มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการก ากับดูแลและติดตามการบริหารความเสี่ยงก ากับดูแล

และติดตามผลการด าเนินการ ตามนโยบายบริหารความเสี่ยงที่ก าหนดไว้ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 2.2.2.2 ก าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 
 2.2.2.2 มีความเข้าใจในความเสี่ยงที่ส าคัญของกิจการและด าเนินการเพ่ือให้มั่นใจว่าผู้บริหาร

สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 2.2.2.2 สนับสนุนการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงเพ่ือให้การบริหาร

ความเสี่ยงเป็นไปอย่างต่อเนื่องในองค์กร 
 

    3.3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค 

 มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการก ากับดูแลและติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็น
อิสระ  โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
  2.2.2.2 สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายในกระบวนการ
ก ากับดูแลที่ดี และกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
  2.2.2.2 สอบทานการด าเนินงานของ อ.ส.ค. ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธี
ปฎิบัติงาน      มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือค าสั่งที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของ อ.ส.ค. 
 
ที่มา: ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบ 
       ภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2555  
  
 

 

 

 

 

 

3.3 หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง 
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    3.3.3 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อ.ส.ค. 
มีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

  2.2.2.2 ด าเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในที่คณะกรรมการ 
อ.ส.คก าหนดการประเมินผลความเสี่ยงและควบคุมภายใน แนวทางการป้องกันและตรวจสอบความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในอย่างมีระบบ เพ่ือลดโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมุ่งเน้น
ให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในขึ้นในองค์กร 

 2.2.2.2 อนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในก่อนน าเสนอคณะกรรมการ 
อ.ส.ค. ให้ความเห็นชอบ 

 2.2.2.2 ติดตามผลการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน แล้วรายงานต่อ
คณะกรรมการ อ.ส.ค. ทุกไตรมาส 

 2.2.2.2 น าเสนอแต่งตั้งคณะท างานได้ตามความเหมาะสม 
 2.2.2.5 ด าเนินการอ่ืนตามที่คณะกรรมการ อ.ส.ค. มอบหมาย 

 
ที่มา : ค าสั่ งคณะกรรมการองค์การส่งเสริ มกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ที่  7/2561 เรื่องแต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อ.ส.ค. ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 
 

 3.3.4 คณะท างานขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ อ.ส.ค. 
 มีบทบาท  หน้าที่  และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  2.2.2.2 การรับรองว่าการการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในของ อ.ส.ค. เป็นไปตาม

มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติที่กระทรวงการคลังก าหนด 
  2.2.2.2 การประเมินองค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยง  ตามกรอบการบริหารความ

เสี่ยง COSO-ERM 2017 และประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  ตามกรอบการควบคุมภายใน 
COSO – Internal Control Framework 2013 ดังนี้ 

   2.2.2.2.2 กรอบการบริหารความเสี่ยง COSO-ERM-2027 ประกอบด้วย 
            * การก ากับดูแลกิจการและวัฒนธรรมองค์กร 
            * กลยุทธ์และวัตถุประสงค์องค์กร 
            * เป้าหมายผลการด าเนินงาน 
            * การทบทวนและปรับปรุง 
            * สารสนเทศ การสื่อสาร และการรายงาน 
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 2.2.2.2.2 กรอบการควบคุมภายใน COSO-Internal  Control Framework 2022 
ประกอบด้วย  

          * สภาพแวดล้อมการควบคุม 
          * การประเมินความเสี่ยง 
          * กิจกรรมการควบคุม 
          * สารสนเทศและการสื่อสาร 
          * กิจกรรมและการติดตามผล 

   2.2.2.2.2 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง  และการควบคุมภายในของภารกิจ
ของกฎหมายที่จัดตั้ง  หรือภารกิจ  ตามแผนการด าเนินงานที่ส าคัญของ อ.ส.ค. 
   2.2.2.2.2 พิจารณาความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการ
บริหารความเสี่ยง  และการควบคุมภายในของ อ.ส.ค. 

  2.2.2.2.5 จัดท ารายงานสรุปเสนอคณะผู้บริหาร  คณะกรรมการพิจารณาตามล าดับ
ต่อไป 

 
 3.3.5 ผู้อ านวยการ อ.ส.ค. 

 มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในการกลั่นกรองรายละเอียดของข้อเสนอต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารความเสี่ยง ก ากับ ดูแลติดตามประเมินผลและให้ค าปรึกษา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  2.2.5.2 พิจารณากลั่นกรองรายละเอียด และให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอเกี่ยวกับนโยบายการ
บริหารความเสี่ยงโดยรวม กรอบการบริหารความเสี่ยง แผนการด าเนินงาน ประมาณการรายได้และ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตลอดจนแผนบริหารความเสี่ยงและแผนปรับปรุงระบบควบคุมภายในก่อน
น าเสนอคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง อ.ส.ค. 

 2.2.5.2 ก ากับดูแล ติดตามประเมินผลและให้ค าปรึกษาการด าเนินการด้านบริหารความเสี่ยงแก่
หน่วยงานภายใน อ.ส.ค. ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง ระบบควบคุมภายใน เพ่ือให้
การบริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพ 

 2.2.5.2 พิจารณากลั่นกรองระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์การ โดยให้สอดคล้องกับ
ระบบบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในและเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์ 
และกลยุทธ์ของ อ.ส.ค. 
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 3.3.6 ฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน 
มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
 2.2.6.2 ตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน

กระบวนการก ากับดูแลที่ดี และกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
 2.2.6.2 ตรวจสอบรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โอกาสเกิดการทุจริต

และประสิทธิภาพขององค์กรในการบริหารความเสี่ยงจากการทุจริตภายในองค์กร 
 2.2.6.2 จัดท ารายงานผลการตรวจสอบภายในที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของกระบวนการความเสี่ยงและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์โอกาสเกิดการทุจริตและ

ประสิทธิภาพขององค์กรในการบริหารความเสี่ยงจากการทุจริตภายในองค์กรรวมทั้งมีข้อ เสนอแนะ วิธีและ

มาตรการในการปรับปรุงแก้ไข 

ที่มา : ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรั ฐวิสาหกิจ 
พ.ศ.2555 
 

 3.3.7 แผนกบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
 2.2.7.2 งานเลขานุการด้านการบริหารความเสี่ยงของคณะท างานคณะกรรมการ และ

คณะอนุกรรมการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 2.2.7.2 งานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะท างาน คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ  

อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารความเสี่ยง 
 2.2.7.2 งานน านโยบายการบริหารความเสี่ยง อ.ส.ค. ในการจัดท าแผน/ติดตาม/ประมวลผล 
 2.2.7.2 งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 ที่มา : ข้อบังคับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานและการก าหนดอ านาจ

หน้าที่ของส่วนงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2556 
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 3.3.8 คณะท างานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจ าฝ่าย/ส านักงาน 
  มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในการจัดท ารายละเอียดของข้อเสนอต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

บริหารความเสี่ยง ก ากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และให้ค าปรึกษา ภายในฝ่าย/ส านักงาน โดยมีรายละเอียด 

ดังนี้ 

  3.3.8.1 ประชาสัมพันธ์ให้ทุกแผนกภายในฝ่าย/ส านักงาน ได้รับทราบนโยบายหรือมาตรการ

ทีไ่ด้ก าหนดขึ้น เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติในหน่วยงาน 

  2.2.8.2 จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง เสนอต่อ

ผู้อ านวยการ อ.ส.ค. 

  2.2.8.2 ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือทบทวนถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและระบบ 

การบริหารความเสี่ ย ง  เ อ้ืออ านวยและให้ข้ อ เสนอแนะต่ อผู้ อ านวยการ  อ .ส .ค .  เกี่ ยวกับการ  

พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง  เพื่อให้การบริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพ 

  2.2.8.2 ศึกษา ทบทวน และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงแนวโน้มของผลกระทบที่

อาจมีลกระทบต่อหน่วยงานและองค์กร ทั้งความเสี่ยงจากภายนอกและภายใน เพ่ือจัดท าแผนบริหารความ

เสี่ยงของ         ฝ่าย/ส านักงาน ส าหรับปีงบประมาณ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารความเสี่ ยง      

โดยบูรณาการความเสี่ยงของหน่วยงาน และองค์กร เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมายของหน่วยงานและ อ.ส.ค. 

  2.2.8.5 จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงของฝ่าย/ส านักงาน 

เสนอต่อผู้อ านวยการ อ.ส.ค. โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญในการติดตามประเมินผล ดังนี้ 

 2.2.8.5.2 ประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของการจัดการความเสี่ยง 

 2.2.8.5.2 ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้ด าเนินการไปแล้วหรืออยู่ระหว่าง

ด าเนินการว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ 

 2.2.8.5.2 ตรวจสอบความคืบหน้าของมาตรการการควบคุมว่าสามารถลดโอกาสหรือ

ผลกระทบของเหตุการณ์ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ 

  2.2.8.6 จัดท าข้อก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลงทุนประเภทต่างๆ ให้สอดคล้องกับหลัก

ธรรมาภิบาลระบบบริหารความเสี่ยงในฝ่าย/ส านักงาน เสนอต่อผู้อ านวยการ อ.ส.ค. เพ่ือขออนุมัติเป็นเกณฑ์ใน

การปฏิบัติงาน ในสถานการณ์ความเสี่ยงแต่ละประเภท 

 
ที่มา : ตามค าสั่งทุกฝ่าย/ส านักงาน เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจ าฝ่าย/
ส านักงาน 
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 3.3.9 ผู้ประสานงานความเสี่ยงและควบคุมภายในประจ าฝ่าย/ส านักงาน 
 มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในการประเมินความเสี่ยงจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงและ
ปรับปรุงระบบการควบคุมภายในติดตามผลการปฏิบัติงานและจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานระดับ          
ฝ่าย/ส านักงาน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

  2.2.9.2 จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงในระดับฝ่าย/ส านักงานที่ตนรับผิดชอบ เพ่ือให้มีการ
น าระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการท างาน อันจะช่วยให้ภาระงานที่ปฏิบัติงานอยู่
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และป้องกันโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและปัญหาที่จะเป็นอุปสรรคต่อการ
ด าเนินงาน ลดความผันผวนของรายได้และค่าใช้จ่ายลดความเสียหายในการด าเนินงาน และใช้ทรัพยากรอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

  2.2.9.2 เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและน าไป
ปฏิบัติในฝ่าย/ส านักงานที่ตนรับผิดชอบ รวมทั้งสื่อสารและถ่ายทอดให้ผู้ปฏิบัติงานในฝ่าย/ส านักงานรับทราบ
และถือปฏิบัติโดยถูกต้อง 

  2.2.9.2 จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงในระดับฝ่าย/
ส านักงานที่ตนรับผิดชอบเสนอต่อคณะท างานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อ.ส.ค. 

  2.2.9.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของฝ่าย/ส านักงานที่ตน
รับผิดชอบพร้อมทั้งจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงของฝ่าย/ส านักงานที่ตน
รับผิดชอบเสนอต่อคณะท างานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อ.ส.ค. 

  2.2.9.5 รวบรวมจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับผลการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงภายใน
ของฝ่าย/ส านักงาน พร้อมที่จะให้หน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรเข้าตรวจสอบ 
 

ที่มา : ตามค าสั่งทุกฝ่าย/ส านักงาน เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมายผู้ประสานงานความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

ประจ าฝ่าย/ส านักงาน 
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การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรมีส่วนในการ

สนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร 

โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการ

บรรลุวัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งด าเนินการ

จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือจัดการกับความเสี่ยงที่

มีค่าความเสี่ยงสูง ซึ่งมีการติดตามการด าเนินงานโดย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง 

 
ทั้งระดับฝ่ายและระดับองค์กร 

 

 

                                                     
                           

              
            

                      (Risk Appetite)

                              

                                

                                           

                                               
  

  
  
  
  
  

  
  
   

                   

          

                             

            

                         

                              

                       

                                          

3.4  ความเชื่อมโยงระหวา่งการบริหารความเสี่ยงกับยุทธศาสตร์ของแผนวิสาหกิจ 

การบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน

เป็นหน้ าที่ ความรับผิดชอบของฝ่ าย /

ส านักงานต่างๆ เพ่ือด าเนินการระบุและ

ประเมินความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ

วัตถุประสงค์ของสายงานและหน่วยงานใน

สังกัด พร้อมทั้งก าหนดแนวทางในการ

บริหารหรือจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ

ที่ยอมรับได ้



 

 

คู่มือการบรหิารความเสีย่ง ประจ าปี 2563 23 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  
 

 

 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

      ยุทธศาสตร์ 

เป้าหมาย/แผนงาน/โครงการ 

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

การเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับยทุธศาสตร์ของ 

แผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. 

 

 

วิสยัทศัน์ และ พนัธกิจ 
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ส่วนที่    

 กระบวนการบริหารความเสี่ยงของ อ.ส.ค. 
 

 
 
4.1.1 ธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองค์กร (Governance and Culture) 

 Exercises Board Risk Oversight and the development and performance of 
internal control (บทบาทคณะกรรมการในการก ากับ ติดตามการบริหารความเสี่ยงและการ พัฒนาระบบ
การควบคุมภายใน)  

 กระบวนการก าหนดนโยบายและการก ากับดูแลด้านการบริหารความเสี่ยงและการ  ควบคุม
ภายในแบบบูรณาการ (GRC) การก าหนดโครงร่างและบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงและ
การ ควบคุมภายใน การก าหนด RA ระดับองค์กร กระบวนการจัดท าคู่มือและการสื่อสาร คู่มือที่เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีและชัดเจน การสร้างบรรยากาศ วัฒนธรรม ความตระหนักในการบริหารความเสี่ยง และมีการ
ติดตามประเมินระดับการรับรู้ ความ เข้าใจ ความตระหนักท่ีเป็นระบบ รวมทั้งการพัฒนาและสร้างแรงจูงใจใน
การบริหาร ความเสี่ยงกับผลการด าเนินงานขององค์กรที่เป็นรูปธรรม 

 การก าหนดนโยบายที่บูรณาการในเรื่องก ากับดูแลกิจการที่ดีการบริหารความเสี่ยง           
และการ ควบคุมภายใน (GRC) รวมทั้งการก าหนดหลักการในการก าหนด Risk Appetite (RA) ระดับองค์กร 
โดยคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง  

2. การเผยแพร่นโยบาย ก ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน  
(GRC) แก่พนักงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอกอย่างทั่วถึง  

2. น านโยบายที่บูรณาการในเรื่องก ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุม 
ภายใน (GRC) ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  

2. การทบทวนนโยบายก ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน  
(GRC) เพ่ือให้เหมาะสมกับ นโยบายอื่นๆที่เก่ียวข้องขององค์กร  

2. การปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุม 
ภายใน (GRC) ให้สอดคล้องกับบริบทของรัฐวิสาหกิจและมาตรฐานสากลที่เปลี่ยนแปลงไป 

  
 
 

 

4.1 หลักเกณฑ์ประเมินย่อยของ 5 หลักเกณฑ์ประเมินด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
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 โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ (Establishes Operating structures) 
  2. การมีหน่วยงานเพ่ือจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ชัดเจน โดยก าหนด 
โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ของมีผู้ที่ที่รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยง และการ ควบคุมภายในที่ชัดเจน 
  2. การก าหนดและสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติ และความรู้ความสามารถในการบริหาร  
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และมีการท างานที่เป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง รวมทั้ง ก าหนดบทบาท อ านาจ
หน้ าที่  และ กระบวนการในการด า เนินงาน ที่ ชั ด เจนเป็นรูปธรรม  (มีการก าหนดหน้ าที่ ง าน                        
Job Description:JD มีโครงสร้างความรับผิดชอบ มีแผนงาน รองรับ) และการก าหนดแผนงานของการ
ด าเนินงานตามโครงสร้างผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน  รวมถึงสามารถบรรลุเป้าหมายในแผนงานได้ครบถ้วน         
และกระบวนการจัดท าคู่มือการ บริหารความเสี่ยงที่มีองค์ประกอบที่ครบถ้วน เพ่ือให้สามารถน าไปปฏิบัติได้
อย่างชัดเจน  
  2. โครงสร้างหน่วยงาน/คณะท างานฯ มีการท างานมีการท างานที่เป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง  
  2. โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สอดคล้อง 
กับการก าหนดโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของกระบวนการท างานอ่ืนรวมทั้งมีการสื่อสาร  ผู้บริหารมีการ
ติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงาน/คณะท างานที่รับผิดชอบฯ โดยสามารถด าเนินงานตามแผนงานของ
หน่วยงาน และสามารถบรรลุเป้าหมายตาม แผนการปฏิบัติงานนั้นได้ครบถ้วน และมีกระบวนการในการ
ตรวจสอบถึงความเข้าใจของ ผู้บริหารและพนักงานในคู่มือดังกล่าว  
  5. การประเมินประสิทธิผลของการก าหนดโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ โดยมีการติดตาม
ผล การด าเนินงานของหน่วยงาน/คณะท างานที่รับผิดชอบ และน าข้อมูลไปใช้เพ่ือปรับปรุง กระบวนการฯ 
ก าหนดโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ รวมทั้งกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติ  การของปีต่อไปพ่ือให้เกิด
กระบวนการจัดการความเสี่ยงที่บูรณาการจากทุกหน่วยงาน และการทบทวน /ปรับปรุง คู่มือการบริหาร
ความเสี่ยง 
 

 บรรยากาศและวัฒนะรรม  สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง (Defines Desired Culture) 
   2. จัดให้มีบรรยากาศและวัฒนธรรมที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง (Culture)  
   2. การก าหนดกระบวนการ/ด าเนินการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความส าคัญ หรือความรู้
ความเข้าใจของการบริหารความเสี่ยงในองค์กร ครอบคุลมทั้ง คณะกรรมการ รส. คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง ผู้บริหาร และพนักงาน  
   2. การฝึกอบรม/ชี้แจง/ท าความเข้าใจถึงพ้ืนฐานด้านการบริหารความเสี่ยง โดยมีการให้
ความรู้กับผู้บริหาร (3 อันดับแรก) และพนักงานที่เก่ียวข้อง (Risk Owner) และประเมินความรู้ความเขา้ใจ 
   2. กระบวนการ/ด าเนินการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความส าคัญ/ความรู้ ความเข้าใจของ
การบริหารความเสี่ยงในองค์กร มีความสอดคล้องกับ กระบวนการพัฒนาบุคลากร และหัวข้ออ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
เช่น แผนยุทธศาสตร์ด้าน HR แผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นต้น  
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   5. การส ารวจทัศนคติของพนักงานในเรื่องการบริหารความเสี่ยงขององค์กร และ สามารถ
สรุปผลการส ารวจเสนอผู้บริหารในสายงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีแผนงานในการปรับปรุงจากข้อสังเกตที่ได้จากการ
ส ารวจ รวมถึงผลการส ารวจต้องดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา หรือ จากผลการส ารวจครั้งก่อน แล้วแต่ว่าครั้งใดเป็นครั้ง
ล่าสุด 
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 ความมุ่งม่ันต่อค่านิยมองค์กร (Demonstrates Commitment to Core Values) 
   2. การก าหนดกระบวนการในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความเสี่ยงที่มุ่งตอบสนอง     
และส่งเสริมค่านิยมองค์กร  
   2. การทบทวนสถานการณ์ความเสี่ยงที่จะช่วยให้ทุกคนเข้าใจถึงความสัมพันธ์และ ผลกระทบ
ของความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ ของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงผู้บริหาร และพนักงาน     
และกระบวนการในการกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ถึงความ เสี่ยงในองค์กรและการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรม
สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง  
   2. การพัฒนาและสร้างพฤติกรรมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความเสี่ยงที่มุ่ง ตอบสนอง
และส่งเสริมค่านิยมองค์กร ครอบคลุมทั้งคณะกรรมการ รส. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้บริหาร      
และพนักงาน 
   2. ระบวนการ/ด าเนินการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความส าคัญ/ความรู้ความเข้าใจของ
การบริหารความเสี่ยงในองค์กร มีความสอดคล้องกับกระบวนการพัฒนาบุคลากร และ  หัวข้ออ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
เช่น แผนยุทธศาสตร์ด้าน HR แผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นต้น  
   5. การส ารวจทัศนคติ/พฤติกรรมของพนักงานในเรื่องการส่งเสริมพฤติกรรมในการสร้าง 
วัฒนธรรมองค์กรด้านความเสี่ยงที่มุ่งตอบสนองค่านิยมองค์กร และสามารถสรุปผลการส ารวจเสนอผู้บริหารใน
สายงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีแผนงานในการปรับปรุงจากข้อสังเกตที่ได้จากการส ารวจ รวมถึงผลการส ารวจต้องดี
ขึ้นจากปีท่ีผ่านมา หรือ จากผลการส ารวจครั้งก่อน แล้วแต่ว่าครั้งใดเป็นครั้งล่าสุด 
 

 แรงจูงใจ การพัฒนาและการรักษาบุคลากร (Attracts, Develops, and Retains 
Capable Individuals) 
   2. การก าหนดแผนงานในการเชื่อมโยงผลการประเมินเฉพาะการบริหารความ  เสี่ยงกับ
ผลตอบแทน/แรงจูงใจในการประเมินผู้บริหารแต่ละระดับอย่าง ชัดเจน (Incentive)  
   2. ด าเนินการได้จริงในการเชื่อมโยงผลการประเมินเฉพาะการบริหารความเสี่ยงกับ
ผลตอบแทน/แรงจูงใจในการประเมินผู้บริหารแต่ละระดับอย่างชัดเจน  
   2. การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรลงสู่ระดับสายงาน โดยเฉพาะตัวชี้วัดการ  บริหารความ
เสี่ยงทั้งในลักษณะของปัจจัยเสี่ยงของสายงาน และกิจกรรมที่สายงานต้องสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง    
โดยทุกฝ่ายงาน/สายงานที่ องค์กรต้องมีการจัดท า Risk Profile ของแต่ละสายงาน และสามารถผูกแรงจูงใจใน
แตล่ะข้ันกับ Risk Profile ของฝ่ายงานในแต่ละระดับที่สามารถลดระดับความรุนแรงลงได้ครบถ้วน  
   2. กระบวนการเชื่อมโยงผลการประเมินเฉพาะการบริหารความฯ มีความ เชื่อมโยงกับ
กระบวนการบริหารทุนมนุษย์ ในการประเมินผลการด าเนินงาน และการถ่ายทอดความเสี่ยงระดับสายงาน
สอดคล้องกับการวิเคราะห์ แผนงานโครงการและการประเมินความเสี่ยงแผนงานของแต่ละสายงาน  
   5. การทบทวนแนวทางการก าหนดการเชื่อมโยงผลการประเมินเฉพาะการ บริหารความเสี่ยง
กับผลตอบแทน/แรงจูงใจในการประเมิน 
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4.1.2 การก าหนดยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์/เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategy & Objectives 
Setting)  
  กระบวนการในการก าหนดวัตถุประสงค์เชิง ยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ การวางแผนการลงทุน ที่
ส าคัญ ที่เชื่อมโยง กับการกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร รวมทั้ง การก าหนดเป้าหมายการบริหารความ
เสี่ยง (Risk Appetite) ที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์/เป้าหมายขององค์กร รวมทั้งการสร้างมูลค่าเพ่ิมองค์กรด้วย
การบริหาร ความเสี่ยง Value Creation และ Value Enhancement เพ่ือให้สามารถตอบสนองและเชื่อมโยง
กับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรได้ 

 Analyzes Business Context (การวิเคราะห์ธุรกิจ) (ประเมินในหัวข้อการวางแผนเชิง      
กลยุทธ์ -การวิเคราะห์ธุ รกิจการวางแผนเชิงกลยุทธ์ หัวข้อย่อย-การวิ เคราะห์สภาพแวดล้อม
(Environmental Scanning) 

 

 การระบุเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Risk Appetite : RA) (Defines Risk Appetite) 
   2.  กระบวนการในการก าหนดความเสี่ ยงที่องค์กรยอมรับได้  ( Risk Appetite: RA)               

ในลักษณะของระดับที่ เป็นเป้าหมาย (ค่าเดียว) หรือช่วง (Risk Appetite) และการก าหนดช่วงเบี่ยงเบนของ

ระดับความเสี่ยงที่ องค์กรยอมรับได้นั้น (Risk Tolerance: RT)  

   2. การระบุ Risk Appetite และ Risk Tolerance โดยสามารถแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง/

ความสอดคล้องกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างชัดเจน (Business Objective)        และ

ค านึงถึง ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มต้องมีการถ่ายทอด Risk Appetite/ Risk Tolerance      ที่ 

ถ่ายทอดจากวัตถุประสงค์เชิงธุรกิจ Business Objective โดยสามารถระบุได้ว่าเป็น Strategic Risk/ 

Operational Risk/ Financial Risk และ Compliance Risk (S-O-F-C) หรือประเภทความเสี่ยง ตามท่ีก าหนด 
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   2. รวมทั้งมีกระบวนการในการสื่อสารและถ่ายทอด RA RT ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง 

ที่สอดคล้อง ตามสาเหตุของแต่ละปัจจัยเสี่ยงที่ก าหนด  

   2. การด าเนินการก าหนด Risk Appetite ต้องสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรประจ าปี

บัญชี (Business Objective) ที่ระบุในแผนยุทธศาสตร์ (แผนระยะยาว) และแผนปฏิบัติการประจ าปี และมี

การก าหนด Risk Tolerance โดยมีความสอดคล้องกับระดับขององค์กรที่ยอมให้เบี่ยงเบนได้ที่ระบุใน

แผนปฏิบัติการประจ าปี หรือเป็นค่าที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ  

   5. มีการประเมินประสิทธิผลของการก าหนดค่า RA RT ที่สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร 

(Business Objective) ที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปีได้ทันกาล และน าข้อมูลไปใช้เพ่ือปรับปรุงกระบวนการฯ 
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 การประเมินทางเลือกและก าหนดยุทธศาสตร์ (Evaluates Alternative Strategies) 
   ประเมินในหัวข้อการวางแผนเชิงกลยุทธ์ หัวข้อย่อย-การก าหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 

(Strategic Formulation) 

 การก าหนดวัตถุประสงค์ในการด าเนินธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร (Formulates 
Business Objectives) 
 - ในส่วนการก าหนด Business Objectives ประเมินในหัวข้อการวางแผนเชิงกลยุทธ์ หัวข้อ
ย่อย - การก าหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective) 
   2. การท า Value Creation และ Value Enhancement เพ่ือให้เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ในการ น ามาบริหารและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับองค์กรได้  
   2. การระบุ เหตุการณ์ที่ เป็นโอกาสของธุรกิจ ซึ่ งมีความสัมพันธ์กับการระบุโอกาส 

(Opportunity) ใน SWOT ของ องค์กร และได้มีการวิเคราะห์ถึงปัจจัยเสี่ยงของเหตุการณ์ดังกล่าว และน ามา

เข้ากระบวนการบริหารความเสี่ยง จนสามารถท าให้ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวลดลงด้วยการ

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกธุรกิจอีกครั้ง หลังจากที่ได้มีการบริหารความเสี่ยงแล้ว รวมถึง

เสนอคณะกรรมการ รส. เพื่ออนุมัติ  

   2. การก าหนดแผนบริหารความเสี่ยงส าหรับความเสี่ยงที่ส่งผลในการที่สร้างความมั่นใจถึง

การป็นองค์กรแห่งการ เรียนรู้ (Learning Organization) และได้ด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง

ดังกล่าวครบถ้วน ระดับความ รุนแรงของความเสี่ยงที่ส่งผลในการที่สร้างความมั่นใจถึงการเป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้ (Learning Organization) ลดลงได้ตามเปา้หมายที่ก าหนด  

   2. กระบวนการ/ด าเนินการการท า Value Creation และ Value Enhancement มีความ

สอดคล้องกับกระบวนการ ก าหนดต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ แผนยุทธศาสตร์องค์กร 

รวมถึงแผนแมบ่ทที ่เกี่ยวข้อง เช่น แผนงาน KM เป็นต้น  

   5. มีการประเมินประสิทธิผลของการท า Value Creation และ Value Enhancement 

เพ่ือให้เชื่อมโยงกับ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ในการน ามาบริหารและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับองค์ กร ที่

สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร (Business Objective) รวมทั้งวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ที่มี

การเปลี่ยนแปลงระหว่างปีได้ทันกาล และน าข้อมูลไปใช้เพ่ือปรับปรุงกระบวนการฯ 
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4.1.3 กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Performance) 
  การระบุขั้นตอนในการระบุความเสี่ยงระดับองค์กรที่สอดคล้อง กับประเภทความเสี่ยงที่องค์กรก าหนด
โดยต้องพิจารณาว่ามี ความเสี่ยงใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ทิศทาง และการด าเนินกิจการขององค์กร 
(Risk Universe) การก าหนด/ ประเมินกิจกรรมการควบคุมภายในที่ครอบคลุมกิจกรรมของ  องค์กร            
การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงโดยการ  ใช้ฐานข้อมูลในอดีตในการพิจารณา การจัดล าดับ
ความส าคัญ ในการจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร จนสามารถน าไปก าหนด แผนในการจัดการ/ตอบสนอง
ความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมการควบคุมภายในที่มี และสัมพันธ์ตามสาเหตุที่ได้ก าหนดในการจัดท าการ
บริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ (Risk Correlation Map) รวมทั้งการพัฒนาเป็น Portfolio View of Risk) 
เพ่ือให้รู้จักองค์กรสามารถวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงได้ครบกระบวนการที่ดี ที่สามารถสร้างความมั่นใจ
การ บรรลุเป้าหมายองค์กร 

 การระบุปัจจัยเสี่ยง (Identifies Risk) 
   2. การระบุความเสี่ยงระดับองค์กรที่สอดคล้องกับประเภทความเสี่ยงที่องค์กรก าหนด        

โดยต้องพิจารณาว่ามีความเสี่ยงใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจการขององค์กร โดยต้องมีการพิจารณาที่มา

ที่ครอบคลุม ทั้งจากปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก ยุทธศาสตร์และเป้ าหมายที่ส าคัญขององค์กร จุดอ่อน      

ความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวชี้วัดที่ส าคัญขององค์กร (Inherent Risk) เพ่ือก าหนด 

Risk Universe  

   2. ก าหนดประสิทธิผลของความเพียงพอของการควบคุม รวมทั้งการพิจารณาถึงระดับความ 

เสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) หลังจากพิจารณาประสิทธิผลของการควบคุมภายใน โดยมีความเชื่อมโยงกับ

เป้าหมายประจ าปีขององค์กร และสามารถแสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่าง ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่ในปีก่อนหน้า

กับปีที่ประเมินได้ชัดเจน มีการประเมินประสิทธิผลของทุกขั้นตอน และทุกขั้นตอนได้ประสิทธิผลตามที่ก าหนด 

มีการสื่อสารปัจจัยเสี่ยงที่มีการระบุต่อ ผู้รับผิดชอบ (Risk Owner) ที่เก่ียวขอ้ง 

   2. กระบวนการในการถ่ายทอดความเสี่ยงระดับองค์กร ให้กับสายงานที่รับผิดชอบ และมีการ

ระบุความเสี่ยงในระดับสายงานที่รองรับความเสี่ยงองค์กรและยุทธศาสตร์องค์กร และแผนงานของสายงาน 

นอกจากนี้ กรณีท่ี รส. มีบริษัทลูก ต้องมีการก าหนดความเสี่ยงองค์กรที่ครอบคลุม  

   2. การด าเนินการระบุความเสี่ยงองค์กร ที่สอดคล้องกับกระบวนการและกิจกรรมควบคุม

ภายใน กระบวนการประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายใน รวมทั้งการพิจารณาถึงระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ 

(Residual Risk) หลังจากการควบคุมภายใน โดยมีความเชื่อมโยงกับเป้ าหมาย  ประจ าปีขององค์กร            

และสามารถแสดงถงึความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่ในปีก่อนหน้ากับปีที่ประเมินได้ชัดเจน  

   5. มีการประเมินประสิทธิผลของการระบุความเสี่ยงระดับองค์กร และน าข้อมูลไปใช้ เพ่ือ

ปรับปรุงกระบวนการฯ 
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 การก าหนดกิจกรรมการ ควบคุม (Selects and Develops Control Activities) 
   1. การก าหนดและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพ่ือควบคุมความเสี่ยงใน  แต่ละกิจกรรมของ

องค์กร  

   2. มีกระบวนการในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ประกอบการระบุ

ปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร และทุกสายงานมีการประเมินกิจกรรมการควบคุมประกอบการวิเคราะห์ ปัจจัยเสี่ยง

ระดับสายงานได้ครบถ้วนทุกสายงาน  

   2. ทุกสายงานมีการประเมินกิจกรรมการควบคุมประกอบการวิเคราะห์ ปัจจัยเสี่ยงระดับสาย

งานได้ครบถ้วนทุกสายงาน การประเมิน ประสิทธิผลของทุกขั้นตอน และทุกขั้นตอนได้ประสิทธิผลตามที่  

ก าหนด (ความครบถ้วนของปัจจัย , กระบวนการ , ผลผลิต , ระยะเวลาที่แล้วเสร็จ)  

   4. กิจกรรมการควบคุมที่ก าหนด มีการบูรณาการกับกระบวนการพัฒนา เทคโนโลยีดิจิทัลใน

การน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัล มาพัฒนากิจกรรม การควบคุม และกิจกรรมการควบคุมสอดคล้องกับแผนงาน/

แผนปฏิบติการประจ าปีที่เก่ียวข้อง  
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   5. มีการทบทวนกิจกรรมการควบคุมระหว่างปีเพ่ือให้กิจกรรมการ ควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของ
แผนงานจัดการความเสี่ยงที่สนับสนุนให้ความเสี่ยงบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 

 การประเมินระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง (Assesses Severity of Risk) 
   1. การก าหนดเกณฑ์ประเมินระดับความรุนแรง ทั้งในเชิงโอกาส และผลกระทบแยกราย
ปัจจัยเสี่ยง  
   2. การก าหนดเกณฑ์ประเมินระดับความรุนแรง โดยการใช้ฐานข้อมูลในอดีต หรือการ
คาดการณ์ในอนาคตเพ่ือประกอบกับการก าหนดระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยเสี่ยง ทั้งนี้การก าหนดระดับ
ความรุนแรง (โอกาสและผลกระทบ) ต้องสัมพันธ์กับขอบเขตระดับความเสี่ยงที่องค์กรสามารถรับได้          
(Risk Boundary) เพ่ือจัดล าดับ ความเสี่ยง และก าหนดเป้าหมายในเชิงระดับความรุนแรงที่คาดหวังของทุก
ปัจจัย เสี่ยงได้อย่างชัดเจนการด าเนินการประเมินระดับความรุนแรงรายปัจจัยเสี่ยงได้  ครบถ้วนตาม
กระบวนการที่ก าหนด  
   2. มีการสื่อสารเกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยเสี่ยงต่อผู้รับผิดชอบ 
(Risk Owner) ที่เก่ียวข้อง  
   2. การก าหนดระดับความรุนแรง มีความเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลองค์กรในการใช้ระบบ 
เทคโนโลยีดิจิทัลในการน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัล มาพัฒนาการก าหนดเกณฑ์วัดระดับ ความรุนแรง             
เพ่ือก าหนดเป็นฐานข้อมูล  
   5. การรายงานผลระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยเสี่ยงรายไตรมาส เทียบกับ  เป้าหมายที่
คาดหวัง พร้อมวิเคราะห์ถึงปัญหา/อุปสรรค และแนวทางที่จะบรรลุถึง  เป้าหมาย และมีการประเมิน
ประสิทธิผลของการก าหนดเกณฑ์ประเมินระดับความ รุนแรง ทั้งในเชิงโอกาส และผลกระทบและน าข้อมูลไป
ใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการฯ 
 

 การจัดล าดับความเสี่ยง (Prioritizes Risks) 
   2.  การก าหนดขอบเขตระดับความเสี่ ยงที่ องค์กรสามารถรับได้  (Risk Boundary)               

การก าหนดระดับความเสี่ยง (สูง ปานกลาง ต่ า) และการจัดล าดับความเสี่ยง ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง และการ

จัดท าแผนภาพความเสี่ยง (Risk Profile)  

   2. การด าเนินการตามขั้นตอนที่ส าคัญครบถ้วนและทุกขั้นตอนสามารถเป็นไปตาม

กระบวนการที่ก าหนด  

   2. การแสดงผลการจัดล าดับความเสี่ยง และรายงานผลรายไตรมาส  
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   2. การบูรณาการก าหนดขอบเขตระดับความเสี่ยงที่องค์กรสามารถรับได้ (Risk Boundary) 

การก าหนดระดับความเสี่ยง (สูง ปานกลาง ต่ า) กับเป้าประสงค์ และวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร 

และค่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)  

   5. การประเมินประสิทธิผลของทุกขั้นตอน และทุกขั้นตอนได้ประสิทธิผลตามที่ก าหนด 

(ความครบถ้วนของปัจจัย, กระบวนการ, ผลผลิต, ระยะเวลาที่แล้วเสร็จ) การประเมินประสิทธิผลของการการ

ก าหนด ขอบเขตระดับความเสี่ยงที่องค์กรสามารถรับได้ (Risk Boundary) และการจัดล าดับความเสี่ยง       

ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง และการจัดท าแผนภาพความเสี่ยง (Risk Profile) และน าข้อมูลไปใช้เพ่ือปรับปรุง

กระบวนการฯ 

 

 การก าหนด/คัด เลือก วิธี การ  จัดการต่อความเสี่ ยงที่ ระบุ ไ ว้  ( Implements Risk 
Responses) 
   2. การก าหนด/คัดเลือกวิธีการจัดการต่อความเสี่ยง (Mitigation) ที่ระบุไว้  

   2. พิจารณาถึงวิธีการ/แผนงานจัดการความเสี่ยงเพ่ือลดผลกระทบ หรือลดโอกาสที่จะเกิด 

รวมทั้งกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้ (Cost Benefit) ในการ

จัดการความเสี่ยงในแต่ละทางเลือกในทุกความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) ที่ผ่านการจัดล าดับความเสี่ยง

ในการก าหนดเป็นความเสี่ยงระดับองค์กร และสรุปเป็นแผนงานจัดการความเสี่ยงในแต่ละความเสี่ยงระดับ

องค์กร  

   2. การก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาแผนงาน/กิจกรรมการควบคุม (ประสิทธิผลการควบคุม

ภายใน) ร่วมกับการพิจารณาเพ่ือก าหนด/คัดเลือก วิธีการจัดการความเสี่ยงในการคัดเลือกวิธีการจัดการความ

เสี่ยงที่ชัดเจน  

   2. การบูรณาการ การก าหนด/คัดเลือกวิธีการจัดการต่อความเสี่ยง  (Mitigation) กับการ

วิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงบูรณาการ (Risk Correlation Map) และกระบวนการอ่ืน เช่น การก าหนดกิจกรรมการ

ควบคุมแผนปฏิบัติการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการออกแบบระบบงาน (Work System) และกระบวนการ 

(Work Process) ในการด าเนินงานขององค์กร เป็นต้น  

   5. มีการประเมินประสิทธิผลของการก าหนด/คัดเลือกวิธีการจัดการต่อความเสี่ยง 

(Mitigation) และน าข้อมูลไปใช้เพ่ือปรับปรุงกระบวนการฯ 

 

 

 



 

 

คู่มือการบรหิารความเสีย่ง ประจ าปี 2563 35 

 

 การบริหารความเสี่ยงแบบ บูรณาการ (Develops Portfolio View)  Risk Correlation 
Map และการจัดท า Portfolio View of Risk 
   2. การก าหนดกระบวนการในการพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของความเสี่ยงและผลกระทบที่     

มีระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร โดย Risk Correlation Map ขององค์กร ที่มีการก าหนดสาเหตุของ

ความเสี่ยงในทุกปัจจัยเสี่ยง และสามารถก าหนดระดับความรุนแรงของแต่ละสาเหตุในทุกปัจจัยเสี่ยงการ

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยเสี่ยง และสาเหตุการวิเคราะห์ผลกระทบทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

ระหว่างปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบของสาเหตุ และกระบวนการในการแสดงผลดังกล่าวผ่านแผนภาพ          

Risk Correlation Map และน าไปก าหนดแผนจัดการความเสี่ยง  

   2. การด าเนินการจัดท า Risk Correlation Map ขององค์กร ได้ตามกระบวนการครบถ้วน 

และด าเนินงานร่วมกันเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner)  

   2. การก าหนดกระบวนการในการวิเคราะห์ถึงภาพรวมของความเสี่ยง (Portfolio View of 

Risk) โดยผ่านการวิเคราะห์ถึงในช่วงความเบี่ยงเบนของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ในแต่ละ

ปัจจัยเสี่ยง กับช่วงความเบี่ยงเบนของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ในระดับองค์กร และการจัดท า

แบบจ าลองที่เหมาะสม/น าแบบจ าลองดังกล่าวไปใช้ในการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม เพ่ือสะท้อนถึงช่วง

เบี่ยงเบนที่ยังอยู่ในวิสัยที่องค์กรสามารถจัดการได้ 

   2. การสื่อสารและสร้างความเข้าใจกับ Risk Owner ในการพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของ

ความ เสี่ยงและผลกระทบที่มีระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร โดย Risk Correlation Map ขององค์กร  

   5. มีการประเมินประสิทธิผลของการก าหนดการพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของความเสี่ยงและ

ผลกระทบที่มีระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร โดย Risk Correlation Map และการ วิเคราะห์ถึง

ภาพรวมของความเสี่ยง (Portfolio View of Risk) ขององค์กร และน าข้อมูลไปใช้เพ่ือปรับปรุงกระบวนการฯ 
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4.1.4 การทบทวนการบริหารความเสี่ยง (Review & Revision) 
  การรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ที่ สอดคล้องพร้อมรายงานผลการด าเนินงานองค์กร เพ่ือให้
สามารถวิเคราะห์ประเด็นที่อาจเกิดขึ้นใหม่ การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ รวมทั้งการทบทวนและปรับปรุงการ 
บริหารความเสี่ยงสม่ าเสมอ และท าการปรับปรุงเมื่อจ าเป็น 

 การทบทวนและปรับปรุงผล การบริหารความเสี่ยง (Reviews Risk and Performance) 
   2. การก าหนดกระบวนการในการทบทวนและปรับปรุงผลความเสี่ยงสม่ าเสมอตาม

สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โอกาสที่เกิดขึ้น หรือในกรณีท่ีผลการบริหารความเสี่ยงไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ที่ก าหนด  

   2. การบริหารและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงโดยการติดตามผลการ 

ด าเนินงานตามตามกิจกรรมในแผนบริหารความเสี่ยง รวมทั้งเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงทั้งในเชิงของระดับ

ความรุนแรง และค่าเป้าหมาย (Risk Appetite) ที่ก าหนด พร้อมรายงานผลการด าเนินงานขององค์กร 

(Performance) เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนใหม่ จากการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ  

   2. การประเมินประสิทธิผลของทุกขั้นตอน และทุกขั้นตอนได้ประสิทธิผลตามที่ก าหนด 

(ความ ครบถ้วนของปัจจัย, กระบวนการ, ผลผลิต, ระยะเวลาที่แล้วเสร็จ)  

   2. การทบทวนและปรับปรุงผลความเสี่ยง และผลการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริง            

มีความเชื่อมโยงกับกระบวนการปรับเปลี่ยนแผนงาน (ตามปกติ และสถานการณ์เปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว) 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร วิสัยทัศน์และตัวชี้วัดที่ส าคัญ และกระบวนการติดตามผลการ

ด าเนินงานตามแผนงานและตัวชี้วัดที่ส าคัญขององค์กร เช่น แผนปฏิบัติการที่ส าคัญ แผนการบริหารทรัพยากร

บุคคล แผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นต้น  

   5. มีการประเมินประสิทธิผลของการทบทวนและปรับปรุงผลการบริหารความเสี่ยง และน า

ข้อมูลไปใช้เพ่ือปรับปรุงกระบวนการฯ 

 

 การก าหนดแนวทางในการปรั บปรุ งกระบวนการบริหารความเสี่ ยง  (Pursues 
Improvement in Enterprise Risk Management) 
   2. การก าหนดขั้นตอนในการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร ทั้งในเชิง 

กระบวนการบริหารความเสี่ยงและการสร้างวัฒนธรรม ความตระหนักในองค์กร รวมทั้งศักยภาพบุคลากรใน

ด้านการบริหารความเสี่ยง  

   2. การด าเนินงานปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร ตามขั้นตอนที่

ก าหนดได้ครบทุกขั้นตอน  



 

 

คู่มือการบรหิารความเสีย่ง ประจ าปี 2563 37 

 

   2. การประเมินประสิทธิผลของทุกขั้นตอน และทุกขั้นตอนได้ประสิทธิผลตามที่ก าหนด 

(ความ ครบถ้วนของปัจจัย , กระบวนการ , ผลผลิต , ระยะเวลาที่แล้วเสร็จ)  

   2. การทบทวนกระบวนการของการก าหนดแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการบริหารความ

เสี่ยงมีความเชื่อมโยงกับกระบวนการปรับเปลี่ยนแผนงาน วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร วิสัยทัศน์  

และตัวชี้วัดที่ส าคัญ และกระบวนการติดตามผลการด าเนินงานตาม แผนงานและตัวชี้วัดที่ส าคัญขององค์กร  

   5. มีการประเมินประสิทธิผลของการก าหนดแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการบริหาร

ความ เสี่ยงและน าข้อมูลไปใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการฯ 

 

 การประเมินการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส าคัญ (Assesses Substantial Change) 
  ประเมินในหัวข้อการวางแผนเชิงกลยุทธ์ หัวข้อย่อย-กระบวนการติดตาม ผลส าเร็จตามแผนปฏิบัติการ 

และปรับเปลี่ยนแผนงาน (Monitoring & Review) 

 

 

 

 

 

4.1.5 ข้อมูลสารสนเทศการสื่อสารและการรายงานผล (Information Communication & Reporting) 
  เกณฑ์การประเมินผลมีประเด็นของการพิจารณาเพ่ิมเติมจาก 3 องค์ประกอบย่อยข้างต้น รวมในส่วน

ของการรายงานความเสี่ยง (องค์ประกอบที่ 20) ในส่วนของการพิจารณาการประเมินผลการควบคุมภายใน    

ทั้งการประเมินเป็นรายครั้ง และประเมินแบบต่อเนื่อง (Control Self Assessment) 
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 การสื่อสารการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Communicates Risk Information) 
   2. การก าหนดกระบวนการการและช่องทางในการสื่อสารการบริหารความ  เสี่ยงองค์กรใน

การสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักเรื่องการบริหาร ความเสี่ยงรวมทั้งกระบวนการส ารวจระดับการรับรู้ 

ความตระหนักและทัศนคติของพนักงานในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  

   2. การสื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายในครอบคลุมทุกกลุ่มบุคลากร และหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) และผู้บริหาร

เกิดข้ึนจริง  

   2. การสื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักเรื่องการบริหาร ความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายในฯ มีผลของระดับความรู้ความเข้าใจและ ความตระหนักเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และดีกว่า

ปีที่ผ่านมา  

   2. การทบทวนและปรับปรุงช่องทางในการสื่อสาร มีความเชื่อมโยงกับกระบวนการพัฒนา

บุคลากร และการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัล 

เป็นต้น  

   5. การประเมินประสิทธิผลของทุกขั้นตอน และทุกขั้นตอนได้ประสิทธิผลตามที่ก าหนด 

(ความครบถ้วนของปัจจัย, กระบวนการ, ผลผลิต, ระยะเวลาที่ แล้วเสร็จ) 

 

 การติดตาม ประเมินผลและรายงานผล  การบริหารความเสี่ยง การ  ควบคุมภายใน 
วัฒนธรรม และผลการด าเนินงาน (Reports on Risk, Internal Control, Culture, and Performance) 
   2. มีกระบวนการรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ตามแผนจัดการความเสี่ยง Mitigation 

Plan) และกิจกรรมการควบคุม (Existing Control) ที่ก าหนด ครบถ้วน โดยรายงานผลต่อผู้บริหารสายงาน

คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส และน าส่งรายงานการประเมินผล

การควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายใน ส าหรับหน่วยงานของรัฐ ได้ครบถ้วนและ

เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  

   2. แนวทางแก้ไขเพ่ือให้มั่นใจว่าจะบรรลุเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงได้ตามแผนงานที่

ก าหนด โดยรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส ครบทุกไตรมาส  

   2. กระบวนการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงสามารถเชื่อมโยงกับการพัฒนา  ระบบ

สารสนเทศ/ระบบดิจิทัลขององค์กรในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน  

   2. การรายงานผลการบริหารความเสี่ยงมีองค์ประกอบที่ครบถ้วน และรายงานผลได้ครบทุก

ไตรมาส โดยมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับความคืบหน้าของการ ติดตามผลตามแผนปฏิบัติการประจ าปีที่
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เกี่ยวข้อง และรายงานผลพร้อมการรายงานผลการด าเนินงานขององค์กร (Performance) และเชื่อมโยงกับ

การ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่สนับสนุนกระบวนการบริหารความเสี่ยง และ  ระบบเตือนภัยล่วงหน้า 

(Early Warning System: EWS) 

   5. มีการทบทวน/ปรับปรุง กระบวนการรายงานผลการบริหารความเสี่ยง 

 

 ข้อมูลและเทคโนโลยีในการ สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง(Leverages Information 
and Technology) 
   2. การก าหนดกระบวนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ที่สนับสนุนกระบวนการบริหาร 

ความเสี่ยง และกระบวนการพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System: EWS) ที่เชื่อมโยงกับ

เป้าหมายองค์กร  

   2. ด าเนินการพัฒนากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูลการ

รายงานและวิเคราะห์ระดับความรุนแรง และระบบ Early Warning System รวมทั้ง กระบวนการบริหาร

ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) และใช้งานระบบได้จริงรวมทั้งข้อมูลมี

ความทันกาล  

   2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูล การรายงานและ 

วิเคราะห์ระดับความรุนแรง และระบบ Early Warning System รวมทั้งกระบวนการ บริหารความต่อเนื่อง

ทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) และใช้งานระบบได้จริง รวมทั้งข้อมูลมีความทันกาล 

และมีการสื่อสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้งานระบบได้อย่างครบถ้วน 

   2. การพัฒนากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูล การรายงาน  

และวิเคราะห์ระดับความรุนแรง และระบบ Early Warning System รวมทั้ง กระบวนการบริหารความ

ต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนปฏิบัติ

การดิจิทัล รวมทั้งการน า เทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับทุกส่วนขององค์กร (Digital Transformation)  

   5. มีการประเมินประสิทธิผลของ การก าหนดกระบวนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ที่  

สนับสนุนกระบวนการบริหารความเสี่ยง และน าข้อมูลไปใช้เพ่ือปรับปรุงกระบวนการฯ 

 

 

 



 

 

คู่มือการบรหิารความเสีย่ง ประจ าปี 2563 40 

 

 Specific  มีความเฉพาะเจาะจง  

 Measurable สามารถวัดได้ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

 Attainable สามารถปฏิบัติให้บรรลุผลได้ 

 Relevant  มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร 

 Timely  มีกรอบระยะเวลาที่แน่นอน 
 

ส่วนที่    

 กระบวนการบริหารความเสี่ยงของ อ.ส.ค. 
 

 
 

5.2.2 การก าหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนขององค์กรนั้น เป็นขั้นตอนแรกส าหรับกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง ในการก าหนดวัตถุประสงค์ควรจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีความ
สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงที่หน่วยงานยอมรับได้ รวมทั้งควรมีการสื่อสารให้แก่ทุก
หน่วยงานรับทราบ เพ่ือให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน แนวทางในการก าหนดวัตถุประสงค์สามารถใช้การ
ก าหนดวัตถุประสงค์แบบ “SMART”ประกอบด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

  ดังนั้น อ.ส.ค. สามารถใช้การก าหนดวัตถุประสงค์แบบ “SMART” เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งจะท าให้การบริหารงานและการด าเนินงานของ  อ.ส.ค. มีความ
สอดคล้องกันทั้งองค์กร ตามแผนวิสาหกิจแผนปฏิบัติงานประจ าปี โดยในการก าหนดวัตถุประสงค์ จะท า
การแบ่งวัตถุประสงค์ไว้ 2 ระดับ คือ 
 
 
 
 
 

5.1 การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) 
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การก าหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กร เป็นการน าวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
จากแผนวิสาหกิจขององค์กร โดยท าการระบุสถานะปัจจุบันของการด าเนินงาน
ตามเป้าหมาย เพื่อให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในอันที่จะท าให้ไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

 
 

การก าหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม เป็นการก าหนดวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายตามพันธกิจของแต่ละกลุ่มภารกิจ เพื่อน าไปสู่การวิเคราะความเสี่ยงที่
จะท าให้พันธกิจของกลุ่มภารกิจ ไม่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้  

  

 

 5.2.2 จะต้องมีการเชื่อมโยงกับเป้าหมายและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร หรือตัวชี้วัด

ของหน่วยงานและสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และระดับความเบี่ยงเบนจาก

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) 

 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) หมายถึง ประเภท ปัจจัยความเสี่ยง และระดับของ

ความเสี่ยงที่องค์กรจะยอมรับได้ เพ่ือช่วยให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ และภารกิจขององค์กร 

 ความเบี่ยงเบน (Risk Tolerance) หมายถึง ระดับความเบี่ยงเบนจากประเภทปัจจัยความเสี่ยง

และระดับของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

 

 5.2.2 สอดคล้องกับภารกิจขององค์กรต้องมี 2 ประการ 

 ด้านกลยุทธ์ (STRATEGIC) : เป้าหมายและแผนงานขององค์กร 

 ด้านการปฏิบัติงาน (OPERATIONS) : ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า 

 ด้านการรายงาน (REPORTING) : รายงานทางการเงินมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือและเป็นปัจจุบัน 

 ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ (COMPLIANCE) : การปฏิบัติงานมีความ

ถูกต้อง 

 
 

 

 

1. ระดับองค์กร 

2. ระดับกิจกรรม 
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 การระบุความเสี่ยงเป็นขั้นตอนของการบริหารความเสี่ยงในการระบุเหตุการณ์ หรือปัจจัยที่
หน่วยงานเผชิญอยู่หรือแฝงอยู่ในกิจกรรม หรือกระบวนการปฏิบัติงาน โดยเป็นเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้น
จากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก และเหตุการณ์นั้นสามารถส่งผลกระทบท าให้งานไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์/เป้าหมายที่วางไว้  
 ดังนั้นในการระบุความเสี่ยงผู้ประเมินควรท าความเข้าใจ และทราบถึงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่
ชัดเจนของงานแต่ละงาน และเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงาน ที่จะท าให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ของงานที่วางไว้ รวมถึงการท าความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมที่ปฏิบัติอย่างรอบคอบชัดเจน 
 ในการระบุความเสี่ยง ให้พิจารณาจากแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย จากแผน
วิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจ าปี ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาองค์กร ซึ่งในการด าเนินงานอาจเกิด
เหตุการณ์ท่ีท าให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายหรือ วัตถุประสงค์ขององค์กรแล้วส่งผลต่อการด าเนินงานโดยรวม
ขององค์กร 
ตารางท่ี 1 ตัวอย่างการระบุปัจจัยเสี่ยง 

ความเสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ 

ภายนอก ภายใน ทางตรง ทางอ้อม 

ความเส่ียงแต่ละ 
ลักษณะที่มีโอกาส 
เกิดขึ้น เช่น  

- ความล่าช้าของโครงการ 
- การเกิดอัคคีภัย 
- ระบบล่มข้อมูลสารสนเทศ

สูญหาย 
- ความเสียหายจากการ

ทุจริตของพนักงาน  

เกิดจากธรรมชาติ 
หรือบุคคลอื่นหรือ 
นโยบายจาก 
หน่วยงานอื่นที่ไม่ 
สามารถควบคุม 
ได้แต่สามารถ 
ติดตาม 
ความเคลื่อนไหว 
เพื่อหาวธิ ี
 ป้องกันได้ เช่น 
- ฝนตกหนัก 
- การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

ของรัฐบาล 
- การเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมของลูกค้า 
- การก่อวินาศกรรม/ลอบ

วางระเบิด 

เกิดจากนโยบาย 
การท างาน หรือ 
บุคลากรภายใน 
องค์กร สามารถ 
ควบคุมแก้ไขได้ เช่น 
- เจ้าหน้าที่ไม่มี

ประสบการณ์ และขาด
แรงจูงใจในการท างาน 
- กฎระเบียบ เคร่ง ครัด

มากเกินไปท าให้งาน
ล่าช้า 
- ระบบ IT ไม่ทันสมัย 

ล่าช้า ใช้งานยาก 
- ความขัดแย้งภายใน

หน่วยงาน 

เกิดขึ้นทันที 
 เช่น 
- มีการปรับลด

เงินเดือนเนื่องจาก
ท างานผิดพลาดและ
ล่าช้า 
- ข้อมูลในการท างาน

ได้รับความเสียหาย 
- สูญเสียทรัพย์สิน /

รายได้ เนื่องจากการ
ทุจริต 

เกิดขึ้นภายหลัง 
 เช่น 
- การฟ้องร้อง 
- องค์กรเสื่อมเสียชื่อเสียง 
- ครอบครัวของผู้เสียชีวิต

จากการก่อวินาศกรรมเกิด
ความล าบาก 

 

5.2  การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 
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 การระบุความเสี่ยงให้ระบุโดยพิจารณาตามเหตุแห่งความเสี่ยง (Sources of Risk) ที่อาจส่งผล
กระทบต่อวัตถุประสงค์/เป้าหมายของโครงการหรือกิจกรรม หรือสร้างความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม
อย่างมีนัยส าคัญ ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงควรเน้นที่จะระบุปัจจัยเสี่ยงและเหตุการณ์ความเสียหายที่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมส าคัญ ทั้งนี้ไม่ค านึงถึงมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยครอบคลุมทั้ง
ความเสี่ยงที่อยู่และไม่อยู่ภายใต้การควบคุมหรือความรับผิดชอบของหน่วยงาน และพิจารณาดูว่าเหตุการณ์
นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร ซึ่งจากการพิจารณาความเสี่ยงสามารถแบ่งได้ ดังนี้ 

 
 

 

 

 

 

 

แนวทางท่ีสามารถใช้ในการระบุความเสี่ยง 

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

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

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

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

 ความเสี่ยงจากลักษณะธุรกิจ (Inherent Risk) เป็นความเสี่ยงที่มีอยู่โดยธรรมชาติใน
ธุรกิจหรืองานแต่ละอย่าง เมื่อใดก็ตามที่ตัดสินใจที่จะท าธุรกิจหรืองานนั้นๆ ก็ย่อมมี
ความเสี่ยงเกิดขึ้น 

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

 

ภาพที่ 1 แสดงแนวทางในการระบุความเสี่ยง (Risk Identifications) 

 
  ในการเลือกใช้แหล่งข้อมูลหรือวิธีการใดในการระบุความเสี่ยงนั้น อาจแตกต่างกันในแต่ละหน่วยงาน
และแต่ละมูลเหตุความเสี่ยง โดยขึ้นกับลักษณะงานและวิธีปฏิบัติงานของหน่วยงานความเสี่ยงและเหตุแห่ง
ความเสี่ยงควรครอบคลุมในเรื่องต่อไปนี้ 

1. ความเสียหายหรือเหตุการณ์ ที่อาจมีผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กร 
2. ความไม่แน่นอนที่อาจมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ขององค์กร 
3. เหตุการณ์ที่อาจท าให้องค์กรสูญเสียโอกาสในการสร้างรายได้หรือสร้างโอกาสทางธุรกิจหรือการ

ได้รับการยอมรับการหน่วยงานภายนอก 
 

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

การด าเนินงาน ชื่อเสียง กฎหมาย ภาษีอากร ระบบงาน และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
2. ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากสาเหตุทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร 

 
 
 
 
 

Work 

procedure 

Manual 

Brainstorming 

Group 

Questionnaires 

Checklists 
Experie

nce 

Checklists 
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 เพ่ือเป็นตัวอย่างในการระบุความเสี่ยงในคู่มือฉบับนี้ ได้เลือกใช้ขั้นตอนวิเคราะห์และออกแบบระบบ
ฐานข้อมูล เพ่ือท าการระบุความเสี่ยง โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ขั้นปฏิบัติการ ซึ่งประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ  

1. การระบุความเสี่ยง  ซึ่งเป็นผลของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน โดยแสดงในตัวอย่างตาม
แผนผังในภาพที่ 1 

2. การระบุปัจจัยเสี่ยง เป็นต้นเหตุแห่งความเสี่ยงในแต่ละขั้นตอน โดยแสดงในตัวอย่างตามตารางที่ 
2 
 

ภาพที่ 2 แสดงองค์ประกอบที่ท าให้เกิดความเสี่ยง (Risk Driver) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์ 
องค์กร 

 

การลงทุน 

 

 

เทคโนโลยี 

 

            
ผู้ใช้บริการ 

 

  คู่แข่งขัน 

 

  เศรษฐกิจ 

 

 

   บุคลากร 

 

บ 

งบประมาณ  ความเสี่ยง 
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ภาพที่ 3 : ตัวอย่างแผนผังระบุความเสี่ยงของแผนการจ าหน่ายนมพาณิชย์/นมโรงเรียน และ 
แผนขยายก าลังผลิต 
 

 แผนการจ าหน่ายนมพาณิชย์/นมโรงเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนขยายก าลังผลิต 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.จัดหาน้ านม

ดิบและวาง

แผนการผลติ 

 2.ศึกษารวบรวม

ข้อมูลด้านการ

ผลิตที่ส าคัญ 

ไม่สามารถจัดหา

น้ านมดิบได้ตาม

ปริมาณและคุณภาพ

ที่ อ.ส.ค. ก าหนด 

ไม่สามารถจัดหา

ข้อมูลการผลติที่

ครบถ้วน ข้อมูลไม่

ถูกต้อง ข้อมูลไม่

เป็นปัจจุบัน 

 

2.จัดท าแผนงานด้านการตลาด 

2.ศึกษารวบรวมข้อมลูด้านการตลาดที่ส าคญั 

ผู้บริหารไม่ได้รับรายงานผลการด าเนินงาน

อย่างสม่ าเสมอและเพียงพอ 

ไม่สามารถจัดท าแผนงานด้านการตลาดท่ีมี

คุณภาพแล้วเสร็จได้ตามก าหนด  

2.ด าเนินการจดัจ าหน่ายตามแผนงานท่ี

ก าหนด 

ตา    2.ติดตามและรายงานผลการจ าหน่าย 

การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนด

ไว ้

ไม่สามารถจัดหาข้อมลูด้านการตลาดที่

ครบถ้วน ข้อมูลไม่ถูกต้อง ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 

 2.ติดตามและ

รายงานผล

การจ าหน่าย 

2.ด าเนนิการ

ผลิตผลิตภณัฑ์

นม 

 

ผู้บริหารไม่ได้รับ

รายงานผลการ

ด าเนินงานอย่าง

สม่ าเสมอและ

เพียงพอ 

 

การผลิตผลิตภณัฑ์

นมไมเ่ป็นไปตาม

เป้าหมายและ

มาตรฐานที่ก าหนด

ไว ้
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ตารางท่ี 2 ตัวอย่างแสดงการระบุปัจจัยเสี่ยง  

ขั้นตอน วัตถุประสงค์ขั้นตอน ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

แผนการจ าหน่ายนมพาณิชย์/นมโรงเรียน 

 จัดท าแผนงาน
ด้านการตลาด 

 เพื่อให้มีแผนงานด้าน
การตลาดที่มีคณุภาพ 
แล้วเสร็จก่อนเริ่มปี
บัญชี และสามารถ
น าไปปฏิบตัิได้จริง 

 ไม่สามารถจัดท า
แผนงานด้าน
การตลาดที่มี
คุณภาพแล้วเสร็จ
ได้ตามก าหนด 

1.ข้อมูลที่ใช้ในการจัดท าแผนไม่เพียงพอ
และขาดคณุภาพ  

2.บุคลากรขาดความรู้และความช านาญ
ในด้านการตลาดและการจัดท าแผนงาน
ฯ  

2.ขาดการสอบทานคณุภาพของแผนฯที่ดี
จากผู้บรหิาร/หัวหน้างาน 

แผนขยายก าลังผลิต 

 ด าเนินการผลติ
ผลิตภณัฑ์นม 

 เพื่อให้การผลิต
ผลิตภณัฑ์นมเป็นไป
ตามเป้าหมายและ
มาตรฐานที่ก าหนดไว ้

 การผลิตผลิตภณัฑ์
นมไมเ่ป็นไปตาม
เป้าหมายและ
มาตรฐานที่
ก าหนดไว ้

1.งบประมาณลงทุนไม่เพียงพอต่อการ
การปรับปรุงเครื่องจักร/อุปกรณ์ของ
โรงงาน และไม่ครอบคลุมทั้งระบบ 

2.บุคลากรผู้ปฏิบตัิงานขาดความรู ้ความ
เข้าใจในแผนงานการผลิต 

3.กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ (QC) 
ไม่มีประสิทธิภาพ 
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 การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ควรด าเนินการหลังจากองค์กรท าการระบุความเสี่ยงแล้วการ
ประเมินความเสี่ยงประกอบด้วย 2 มิติ คือ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความ
เสี่ยง (Impact) ดังนั้นในการประเมินความเสี่ยงผู้ประเมินควรระบุลักษณะของความเสียหายจากความเสี่ยงที่
มีโอกาสเกิดขึ้นอย่างชัดเจน เพ่ือให้ทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น และเป็นข้อมูลในการประเมินระดับความ
รุนแรงของความเสี่ยง ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ทั้งนี้เพ่ือสามารถก าหนด
มาตรการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมต่อไป 

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงนั้น ประกอบด้วยการด าเนินการ 2 ขั้นตอน ได้แก่  

 การก าหนดเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง   
 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง  
 การวิเคราะห์ความเสี่ยง  
 การจัดล าดับความเสี่ยง  
 

5.3.1 การก าหนดเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง 
 เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง เป็นขั้นตอนที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

อ.ส.ค. ก าหนดให้มีการด าเนินการร่วมกันทั่วทั้งองค์กร โดยพิจารณาเงื่อนไขในการก าหนดเกณฑ์การประเมิน
ความเสี่ยง 2 มิติ คือ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง ( Impact)     
เพ่ือก าหนดระดับความเสี่ยง (Degree of Risks)ของความเสี่ยงแต่ละเหตุการณ์ต่อไป โดยสามารถก าหนดได้
ทั้งเกณฑ์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้ 

 

 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 
 คู่มือบริหารความเสี่ยงของ อ.ส.ค. มีแนวทางในการก าหนดเกณฑ์ส าหรับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงใน
แต่ละกรณดีังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
 

 
 
 

5.3   การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
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 กรณี เป็นความเสี่ยงจากระยะเวลาการได้รับการอนุ มัติแผนงานด้านการตลาดจาก
คณะกรรมการ อ.ส.ค. 
ตารางที่ 3 ตัวอย่างแสดงความเสี่ยงจากระยะเวลาการได้รับการอนุมัติแผนงานด้านการตลาด
จากคณะกรรมการ อ.ส.ค. 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(Likelihood) เชิงปริมาณ 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ความถี่โดยเฉลี่ย คะแนน 

สูงมาก >2 เดือน หลังเริ่มปีบัญชี 5 

สูง 1-3 เดือน หลังเริ่มปีบัญชี 2 

ปานกลาง ภายใน 2 เดือน ก่อนเริ่มปีบัญชี 2 

น้อย ภายใน 2 เดือน ก่อนเริ่มปีบัญชี 2 

น้อยมาก ภายใน 2 เดือน ก่อนเริ่มปีบัญชี 2 

 

 กรณีเป็นความเสี่ยงจากงบประมาณการลงทุนที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่าย 
   ตารางท่ี 4 ตัวอย่างแสดงความเสี่ยงจากงบประมาณการลงทุนที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่าย 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(Likelihood) เชิงปริมาณ 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ความถี่โดยเฉลี่ย คะแนน 

สูงมาก น้อยกว่า 85% 5 
สูง 85-89% 2 

ปานกลาง 90-94% 2 

น้อย 95-99% 2 

น้อยมาก 200% 2 
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 ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) 
คู่มือบริหารความเสี่ ยงของ  อ.ส.ค.  มีการก าหนดระดับความรุนแรงผลกระทบของ 
ความ เสี่ ย งออกเป็ น  5  ด้ าน ได้ แก่  ด้ านการ เ งิน  ด้ านชื่ อ เสี ยงองค์ ก ร  ด้ านระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านกระบวนการธุรกิจและการปฏิบัติงาน และด้านบุคลากร 
โดยมีตัวอย่างในการก าหนดเกณฑ์ เช่น  
 

 ด้านการเงิน : กรณีเป็นความเสี่ยงจากระยะเวลาการได้รับการอนุมัติแผนงานด้านการตลาดจาก
คณะกรรมการ อ.ส.ค. 
ตารางท่ี 5 ตัวอย่างแสดงความเสี่ยงระยะเวลาการได้รับการอนุมัติแผนงานด้านการตลาดจาก
คณะกรรมการ อ.ส.ค. 

ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) 
ระ           ระดับความรุนแรง ด้านกระบวนการธุรกิจและการปฏิบัติงาน คะแน     คะแนน 

สูงมาก ไม่สามารถบรรลุถึงวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ 5 
สูง มีผลกระทบต่อกระบวนการอย่างรุนแรง/กระทบต่อแผนงาน 2 

ปานกลาง มีผลกระทบต่อกระบวนการปานกลาง 2 
น้อย มีผลกระทบต่อกระบวนการเล็กนอ้ย 2 

น้อยมาก ไม่มีการชะงักงันของกระบวนการและการด าเนินงานทางธุรกิจ 2 

 
 ด้านกระบวนการธุรกิจและการปฏิบัติงาน : กรณีเป็นความเสี่ยงจากกรณีเป็นความเสี่ยงจาก

งบประมาณการลงทุนที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่าย 
ตารางที่ 6 ตัวอย่างแสดงความเสี่ยงจากกรณีเป็นความเสี่ยงจากงบประมาณการลงทุนที่ได้รับ
อนุมัติให้เบิกจ่าย 

ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)  
              ระดับความรุนแรง ด้านการเงิน  คะแนน 

สูงมาก มากกว่า 20 ล้านบาท 5 
สูง มากกว่า 2.5 แสนบาท - 20 ล้านบาท 2 

ปานกลาง มากกว่า 50,000 บาท - 2.5 แสนบาท  2 
น้อย มากกว่า 20,000 บาท - 50,000 บาท  2 

น้อยมาก ไม่มเีกิน 20,000 บาท 2 
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 จากการก าหนดเกณฑ์ส าหรับระดับผลกระทบของความเสี่ยง ( Impact) ที่ระบุข้างต้นสามารถน า

ปัจจัยเสี่ยงของขั้นตอนการจัดท าแผนงานด้านการตลาด และการด าเนินการผลิตผลิตภัณฑ์นมจากตารางที่ 2 

มาพิจารณาถึงความสัมพันธ์ที่มีต่อผลกระทบด้านต่างๆ ขององค์กรโดยแสดงรายละเอียดได้ตามตารางที่ 2 ดังนี้ 

ตารางที่ 7 ตัวอย่างแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบต่อความเสียหายขององค์กร 
 

 
 

ปัจจัยเสี่ยง 

ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) 
ด้านการเงิน ด้านชื่อเสียง

องค์กร  
ด้านระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ด้านกระบวนการธุรกิจ
และการปฏิบัติงาน 

ด้านบุคลากร 

 

 ขั้นตอนการจัดท าแผนงานด้านการตลาด 
1.ข้อมูลที่ใช้ในการจัดท า

แผนไม่เพียงพอและขาด
คุณภาพ  

ยอดขายไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย  
0.25 - 20 ลบ. 

    

2.บุคลากรขาดความรู้และ
ความช านาญในดา้น
การตลาดและการจัดท า
แผนงานฯ 

   แผนฯ ไม่มีคุณภาพท าให้
ไม่สามารถบรรลุถึง
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 

2.ขาดการสอบทานคุณภาพ
ของแผนฯที่ดีจากผู้บริหาร/
หัวหน้างาน 

ยอดขายไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย  

มากกว่า 50,000 
บาท– 2.5 แสน

บาท 

    

 

 ขั้นตอนการด าเนินการผลิตผลิตภัณฑ์นม 
1.งบประมาณลงทุนไม่

เพียงพอต่อการการ
ปรับปรุงเครื่องจักร/
อุปกรณ์ของโรงงาน และ
ไม่ครอบคลุมทั้งระบบ  

   มีผลกระทบต่อแผนงาน
ขยายการผลิตอย่าง

รุนแรง 
 

 

2.บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาด
ความรู้  ความเข้าใจใน
แผนงานการผลิต 

 

   มีผลกระทบต่อแผนงาน
ขยายการผลิตปานกลาง 

 

2.กระบวนการตรวจสอบ
คุณภาพ (QC) ไม่มี
ประสิทธิภาพ 

 มีผลกระทบต่อ
ชื่อเสียงของ 
อ.ส.ค. สูงมาก 
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5.3.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 

 เป็นขั้นตอนการน าโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
(Materiality) เพ่ือก าหนดระดับความเสี่ยง (Degree of Risks) ของความเสี่ยงแต่ละเหตุการณ์ตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนด โดยผู้บริหารควรให้ความส าคัญต่อความเสี่ยงที่มีผลกระทบสูง และมีโอกาสเกิดความเสี่ยง
สูง เพ่ือจัดการความเสี่ยงดังกล่าวก่อน โดยแสดงระดับความเสี่ยง (Degree of Risks) ได้แบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 
 

 

ภาพที่ 4 แผนภูมิระดับความเสี่ยง (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 = ต่ า (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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ตารางที่ 8 แสดงระดับความรุนแรงของความเสี่ยง และแนวทางตอบสนองความเสี่ยง 

ระดับ 

ความเสี่ยง 
ผลกระทบ 

โอกาสที่จะเกิด 

เหตุการณ์ความ
เสียหาย 

ช่องในแผนภูมิ
ระดับ 

ความเสี่ยง 

ค าอธิบาย 

ผลลัพธ ์

แนวทางตอบสนองความ
เสี่ยง 

สูงสุด 
(Extreme) 

E 

ผลกระทบ 
สูงสุด 

โอกาสเกิดขึ้น 
สูงมาก 

5x5=25 
2x5=20 
5X4=20 
2x2=16 

 

เป็นความเสีย่งที่ไม่ควร
ยอมให้เกิดขึ้นเช่น 
วัตถุประสงค์ที่ส าคัญ
หรือโครงการล้มเหลว
โดยสิ้นเชิงเกิดความ
เสียหายทางการเงิน 
และชื่อเสยีงอย่าง
รุนแรง 

ก าหนดให้หนว่ยงาน
ผู้รับผิดชอบพิจารณาก าหนด
มาตรการลด/ป้องกัน โดย
เร่งด่วนเพื่อลดระดับความ
เส่ียงให้อยู่ในระดับ M หรือ L 

สูง 
(High) 

H 

ผลกระทบ 
ปานกลาง- สูง 

โอกาสเกิดขึ้น 
ปานกลาง– สูง 

2x5=15 
2x5=15 
2x4=12 
2x2=12 
2x5=10 
5x2=10 

 

เป็นความเส่ียง
ระดับสูงแต่ยอมรับได้ 
เช่น 
กิดการหยุดชะงักใน
การด าเนินธุรกจิ  เช่น 
อัคคีภัยโครงการส าคัญ
ล่าช้า ค่าใช้จา่ยบาน
ปลาย  บุคลากรส าคัญ
ลาออก รายการที่ไม่
ต้องการให้เกิดขึ้น 

ก าหนดให้หนว่ยงาน 
ผู้รับผิดชอบต้องให้ 
ความส าคัญและ 
ด าเนินการให้ระดับความเส่ียง
ลดลงอยู่ในระดับ M หรือ L 

ปานกลาง 
(Medium) 

M 

    ผลกระทบ 
 น้อย-ปานกลาง 

      โอกาสเกิดขึ้น 
      นอ้ย-ปานกลาง 

2x3=9 
2x2=8 
2x2=8 
2x2=6 
2x3=6 
1x5=5 
5x1=5 

บางครั้งไม่สามารถ
ควบคุมการ
หยุดชะงักได้ภายใน
เวลาที่ก าหนด 

ก าหนดให้หนว่ยงาน
ผู้รับผิดชอบความเส่ียง 
พิจารณาจัดให้มีมาตรการ
ควบคุมความเส่ียงเพื่อลดระดับ
ของความเส่ียงให้อยู ่
ในระดับ L 
 

ต่ า 
(Low) 

L 

ผลกระทบ 
น้อยมาก-น้อย 

โอกาสเกิดขึ้น 
     น้อยมาก-น้อย 

2x2=3 
2x2=4 
2x2=2 
2x2=1 

 
 

ผลกระทบต่ าแต่ถา้ไม่
ควบคุมอาจเกิดความ
เสียหายได้เล็กน้อย 

หากหนว่ยงานยอมรับ 
ความเส่ียงในระดับนี้ได้ และ
ต้นทุนการลด/ควบคุมความ
เส่ียงไม่คุ้มกับประโยชน์ที่
ได้รับ 
หน่วยงานอาจไม่จ าเป็น 
ต้องจัดหามาตรการการ 
ลด/ควบคุมความเส่ียงเพิ่มเติม
แต่จะต้องติดตามสถานะความ
เส่ียงอย่างสม่ าเสมอเพื่อให้
แน่ใจว่าความเส่ียงดังกล่าว
ยังคงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
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 จากตารางที่ 2 สามารถน ามาแสดงเป็นตัวอย่างของการประเมินโอกาสและผลกระทบของความ
เสี่ยงได้ โดยอ้างอิงเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงจากตาราง 2 ตาราง คือ  

1) โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงเชิงคุณภาพ และ  

2) ระดับความรุนแรงของผลกระผลกระทบของความเสี่ยงต่อการด าเนินงาน โดยสามารถ

แสดงการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงการวิเคราะห์และออกแบบระบบ

ฐานข้อมูลได้ตามตารางที่ 9 ดังนี้ 

ตารางท่ี 9 : ตัวอย่างการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 

ขั้นตอน 
วัตถุประสงค์

ขั้นตอน 
ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 
ผลกระทบ โอกาส 

 
แผนการจ าหน่ายนมพาณิชย์/นมโรงเรียน 
 
 จัดท าแผนงาน

ด้านการตลาด 
 เพื่อให้มีแผนงาน

ด้านการตลาดที่มี
คุณภาพ แลว้เสร็จ
ก่อนเริ่มปีบัญชี 
และสามารถน าไป
ปฏิบัติได้จริง 

 ไม่สามารถจัดท าแผนงาน
ด้านการตลาดที่มีคุณภาพ
แล้วเสร็จได้ตามก าหนด 

1.ข้อมูลที่ใช้ในการจัดท า
แผนไม่เพียงพอและขาด
คุณภาพ 

2 2 

2.บุคลากรขาดความรู้และ
ความช านาญในดา้น
การตลาดและการจัดท า
แผนงานฯ  

5 2 

3.ขาดการสอบทานคุณภาพ
ของแผนฯที่ดีจาก
ผู้บริหาร/หัวหนา้งาน 

2 2 

 
แผนขยายก าลังผลิต 
 
 ด าเนินการผลิต

ผลิตภัณฑ์นม 
 เพื่อให้การผลิต

ผลิตภัณฑ์นม
เป็นไปตาม
เป้าหมายและ
มาตรฐานที่ก าหนด
ไว้ 

 การผลิตผลิตภัณฑ์นมไม่
เป็นไปตามเป้าหมายและ
มาตรฐานที่ก าหนดไว ้

1.งบประมาณลงทุนไม่
เพียงพอต่อการการ
ปรับปรุงเครื่องจักร/
อุปกรณ์ของโรงงาน และ
ไม่ครอบคลุมทั้งระบบ 

4 
 

2 
 
 

2.บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาด
ความรู้ ความเขา้ใจใน
แผนงานการผลิต 

3 2 

3.กระบวนการตรวจสอบ
คุณภาพ (QC) ไม่มี
ประสิทธิภาพ 

5 2 
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5.3.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

 หลังจากที่มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ ยงแล้ว ขั้นตอนต่อไปของ 

การด าเนินการ คือ การวิเคราะห์ความเสี่ยง เพ่ือท าให้ทราบว่าความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่ควรเร่งบริหาร

จัดการความเสี่ยงนั้นก่อนเป็นล าดับแรก โดยทั่วไปในการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานและขององค์กร ควร

เลือกงานที่มีความเสี่ยงสูงสุด 3-5 ล าดับแรกมาด าเนินการก่อน แล้วจึงค่อยพิจารณาด าเนินการกับงานที่มีความ

เสี่ยงในล าดับรองลงไป จากตารางที่ 9 ซึ่งเป็นการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงงาน 2 โครงการ 

ดังนี้ 

 ขั้นตอนการจัดท าแผนงานด้านการตลาดของแผนการจ าหน่ายนมพาณิชย์/นมโรงเรียนซึ่ง
ประกอบด้วยปัจจัยเสี่ยง 2 ประเด็น ประกอบด้วย 

 

 

 

 

 

 

 การด าเนินการผลิตผลิตภัณฑ์นมจากแผนขยายก าลังผลิตซึ่งประกอบด้วยปัจจัยเสี่ยง 2 
ประเด็น ประกอบด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. งบประมาณลงทุนไม่เพียงพอต่อการการปรับปรุงเครื่องจักร/อุปกรณ์ของโรงงาน 

และไม่ครอบคลุมทั้งระบบ 

(ผลกระทบ/โอกาส : 2/2) 

2. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในแผนงานการผลิต 

(ผลกระทบ/ โอกาส : 3/2) 

3. กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ (QC) ไม่มีประสิทธิภาพ 

(ผลกระทบ/โอกาส : 5/2) 

1.ข้อมูลที่ใช้ในการจัดท าแผนไม่เพียงพอและขาดคุณภาพ 

(ผลกระทบ /โอกาส : 2/2) 

2.บุคลากรขาดความรู้และความช านาญในด้านการตลาดและการจัดท าแผนงาน

(ผลกระทบ/โอกาส : 5/3) 

3.ขาดการสอบทานคุณภาพของแผนฯที่ดีจากผู้บริหาร/หัวหน้างาน 

(ผลกระทบ/ โอกาส : 2/2) 
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ภาพที่ 5 สามารถน ามาวิเคราะห์ความเสี่ยงได้ ตามรูปภาพดังนี้ 

ภาพการวิเคราะห์ความเสี่ยง  

จากภาพสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงตามภาพระดับความเสี่ยง (Degree of Risks) โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ  
 
ตารางท่ี 10 วิเคราะห์ความเสี่ยงตามภาพระดับความเสี่ยง 

กลุ่ม จ านวน (งาน) ปัจจัยเสี่ยง 
ความเสี่ยงสูงมาก (E) 1 -บุคลากรขาดความรู้และความช านาญในด้าน

การตลาดและการจัดท าแผนงานฯ 
ความเสี่ยงสูง (H) 1 -ข้อมูลที่ใช้ในการจัดท าแผนไม่เพียงพอและขาด

คุณภาพ 
ความเสี่ยงปานกลาง (M) 1 -ขาดการสอบทานคุณภาพของแผนฯที่ดีจาก

ผู้บริหาร/หัวหน้างาน 
ความเสี่ยงต่ 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 = ต่ า (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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ภาพที่ 6 สามารถน ามาวิเคราะห์ความเสี่ยงได้ ตามรูปภาพดังนี้ 

 จากภาพสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงตามภาพระดับความเสี่ยง (Degree of Risks)     
โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ  

ตารางท่ี 11 วิเคราะห์ความเสี่ยงตามภาพระดับความเสี่ยง 

กลุ่ม จ านวน (งาน) ปัจจัยเสี่ยง 

ความเสีย่งสูงมาก (E) 1 งบประมาณลงทุนไม่เพียงพอต่อการ 
การปรับปรุงเครื่องจักร/อุปกรณ์ของ 
โรงงาน และไม่ครอบคลุมทั้งระบบ 

ความเสีย่งสูง (H) 1 กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ (QC)  
ไม่มีประสิทธิภาพ 

ความเสีย่งปานกลาง (M) 1 บุคลากรผู้ปฏิบตัิงานขาดความรู ้
ความเข้าใจในแผนงานการผลิต 

ความเสีย่งต่ 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 = ต่ า 

   (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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5.3.4 การจัดล าดับความเสี่ยง 
 เมื่อหน่วยงานสามารถก าหนดระดับความเสี่ยงได้แล้ว ส าหรับขั้นตอนไปของการประเมินความ
เสี่ยงคือ การจัดล าดับความเสี่ยง เพ่ือให้หน่วยงานสามารถจัดล าดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบ
ต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน และสามารถน ามาพิจารณาก าหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงได้อย่าง
เหมาะสม โดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่าง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง 
ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยเสี่ยง จ านวน 6 ข้อ ตามการวิเคราะห์ความเสี่ยง ในตารางที่ 9 สามารถน ามาจัดล าดับ
ความเสี่ยงได้ตามตารางที่ 22 ดังนี้ 

ตารางท่ี 12 : ตัวอย่างการจัดล าดับความเสี่ยงขั้นตอนการจัดท าแผนงานด้านการตลาดของการแผน 

จ าหน่ายนมพาณิชย์/นมโรงเรียนและข้ันตอนด าเนินการผลิตผลิตภัณฑ์นมของแผนขยายก าลังผลิต 

ขั้นตอน 
วัตถุประสงค์

ขั้นตอน 
ความเสี่ยง ปัจจัยเสีย่ง 

การประเมินความเสี่ยง 
ผล 

กระทบ 
โอกาส ระดับ

ความเสี่ยง 
ล าดับ
ความ
เสี่ยง 

แผนการจ าหน่ายนมพาณิชย์/นมโรงเรียน 
 จัดท า

แผนงาน
ด้าน
การตลาด 

 เพื่อให้มี
แผนงานด้าน
การตลาดท่ีมี
คุณภาพ แล้ว
เสร็จก่อนเริ่ม
ปีบัญชี และ
สามารถน าไป
ปฏิบัติได้จริง 

 ไม่สามารถจัดท า
แผนงานด้าน
การตลาดท่ีมีคุณภาพ
แล้วเสร็จได้ตาม
ก าหนด 

1.ข้อมูลท่ีใช้ในการจัดท าแผน
ไม่เพียงพอและขาดคุณภาพ 

2 2 สูง 2 

2.บุคลากรขาดความรู้และ
ความช านาญในด้าน
การตลาดและการจัดท า
แผนงานฯ  

5 2 สูงสุด 2 

3.ขาดการสอบทานคุณภาพ
ของแผนฯท่ีดีจากผู้บริหาร/
หัวหน้างาน 

2 2 ปาน 
กลาง 

2 

แผนขยายก าลังผลิต 
 

 ด าเนินการ
ผลิต
ผลิตภัณฑ์
นม 

 เพื่อให้การ
ผลิต
ผลิตภัณฑ์นม
เป็นไปตาม
เป้าหมาย
และ
มาตรฐานท่ี
ก าหนดไว้ 

 การผลิตผลิตภัณฑ์
นมไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายและ
มาตรฐานท่ีก าหนดไว้ 

1,งบประมาณลงทุนไม่เพียงพอ
ต่อการการปรับปรุง
เครื่องจักร/อุปกรณ์ของ
โรงงาน และไม่ครอบคลุมท้ัง
ระบบ 

4 
 

2 
 
 

สูง 2 

2.บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาด
ความรู้ ความเข้าใจใน
แผนงานการผลิต 

3 2 ปาน 
กลาง 

2 

3.กระบวนการตรวจสอบ
คุณภาพ (QC) ไม่มี
ประสิทธิภาพ 

5 2 สูงสุด 2 
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 เป็นขั้นตอนในกระบวนการบริหารความเสี่ยง ซึ่งควรด าเนินการหลังจากที่องค์กรหรือหน่วยงานได้
มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง รวมถึงการจัดล าดับความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้เพ่ือเป็น
เครื่องมือในการช่วยควบคุมความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของ
องค์กรหรือหน่วยงาน ซึ่งจะท าให้องค์กรหรือหน่วยงานสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ตามที่วางไว้ 
การก าหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงของแต่ละองค์กรจะมีมาตรฐานที่แตกต่างกันไปขึ้นกับดุลยพินิจและ
ประสบการณ์ของผู้บริหาร งบประมาณด้านการบริหารความเสี่ยงรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของแต่ละ
องค์กรโดยแสดง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Acceptable Risk) ตามแผนผังทฤษฎีความเสี่ยง ในภาพ
ดังต่อไปนี้ 

 วามเส  ยง
ท  เกิด   น
จากการ
ด าเนิน
กิจกรรม
 ร อธรุกิจ

มา รการ
 วบ มุ

 วาม  
เส  ยง

   งเ ล อ

มา รการ
 วบ มุ

มา รการ
 วบ มุท  ม 
ประสิทธิ าพ

แผนบริ าร
 วามเส  ยง

ระดบั วาม
เส  ยง

ท  ยอมรบั

ระดบั วามเส  ยง 
ท  ยอมรบั ด้

 าพแผนผงัท     วามเส  ยงแสดงระดบั วามเส  ยงท  ยอมรบั ด้

 

ภาพที่ 7 ภาพแผนผังทฤษฎีความเสี่ยงแสดงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได ้

 

 

มาตรการควบคุม

ที่มีประสิทธิภาพ 

 5.4 การประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) 
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5.4.1 มาตรการควบคุมความเสี่ยง   แบ่งออกเป็น 4 มาตรการ ดังนี้ 
2. การควบคุมเพ่ือการป้องกัน (Preventive Control) เป็นมาตรการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือป้องกัน

ไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาด เช่น การก าหนดนโยบาย การจัดโครงสร้างองค์กรการแบ่งแยกหน้าที่งาน

เพ่ือป้องกันการทุจริต การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน การก าหนดรหัสผ่าน (Password)ให้กับผู้มี

สิทธิ์เข้าถึงระบบสารสนเทศเป็นต้น 

2. การควบคุมเพ่ือให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นมาตรการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือค้นพบ

ข้อผิดพลาดในการท างานเช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การยืนยันยอด การตรวจนับ การรายงาน

ข้อบกพร่อง เป็นต้น 

2. การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นมาตรการควบคุม

ที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดผลส าเร็จของงานตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้เช่น การ

สร้างแรงจูงใจในการท างาน การบริหารงานอย่างเอาใจใส่ของผู้บังคับบัญชา เป็น

ต้น 

2. การควบคุมเพ่ือการแก้ไข (Corrective Control) เป็นมาตรการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือแก้ไข

ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น หรือเพ่ือหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ าในอนาคตเช่นการส ารองข้อมูลส าคัญของ

องค์กรในที่ปลอดภัย การซ้อมหนีไฟกรณีเกิดเพลิงไหม้ในอาคารการเขียนเงื่อนไขในสัญญาให้มีการชดใช้หากมีการ

ประกันภัยเป็นต้น 

 

5.4.2 ความเสี่ยงคงเหลือ (Residual Risk)  

 ความเสี่ยงคงเหลือ (Residual Risk) เป็นจุดเริ่มต้นของการก าหนดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้

ส าหรับองค์กร ในการเผชิญกับความเสี่ยงจากการด าเนินกิจกรรมหรือธุรกิจ (Inherent Risk) ให้ทราบ

ระหว่างระดับความเสี่ยงนั้นสูงกว่าระดับการควบคุม (Control Score) ในสถานการณ์เช่นนี้บ่งชี้ให้เห็นว่า

ความเสี่ยงคงเหลือ (Residual Risk) นั้นมีค่าสูงกว่า โดยพิจารณาจากสมการต่อไปนี้ 

ความเสี่ยงคงเหลือ = ความเสี่ยงจากการด าเนินกิจกรรมหรือธุรกิจ – มาตรการควบคุม 

 การลดระดับความเสี่ยงคงเหลือ (Residual Risk) สามารถกระท าได้โดยการเพ่ิมระดับมาตรการ

ควบคุมที่มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น หรือการหลีกเลี่ยงการด าเนินกิจกรรมหรือธุรกิจที่ท าให้เกิดความเสี่ยงความ

เสี่ยงนั้นๆ จากสมการข้างต้น องค์กรสามารถก าหนดระดับความเสี่ยง (Risk Score) และระดับการควบคุม 

(Control Score) ได้อย่างเหมาะสม  

  ส าหรับตัวอย่างแนวทางประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงของ อ.ส.ค. ตามคู่มือฉบับนี้มีแนวทางในการ
ด าเนินการ ซึ่งแสดงไว้ในตารางที่ 22 ดังนี้ 
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1. น าความเสี่ยงระดับสูงสุดและสูง (จากตารางที่ 22) มาก าหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงเพ่ือป้องกัน
หรือลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

2. ประเมินว่าปัจจุบันมีการควบคุมความเสี่ยงเหล่านั้นอยู่หรือไม่ 
3. กรณีท่ีมีการควบคุมอยู่แล้ว ให้ประเมินว่าการควบคุมท่ีมีในปัจจุบันเพียงพอหรือไม่ 

 

ตารางท่ี 13 : ตัวอย่างการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง 
 

ปัจจัยเสีย่ง 
(1) 

การควบคุมที่ควรจัดท า 
(2) 

การควบคุมใน
ปัจจุบัน 

(3) 

ผลการประเมินการ
ควบคุมที่มีใน
ปัจจุบัน (4) 

การควบคุมที่ควรจัดท าเพิ่ม
(5) 

 
แผนการจ าหน่ายนมพาณิชย์/นมโรงเรียน 
 
1. บุคลากรขาดความรู้และ

ความช านาญในด้าน
การตลาดและการจัดท า
แผนงานฯ 

a) วิเคราะห์และจัดท า 
Competency Gap และ
จัดท าแผนพัฒนาเพื่อปิด Gap 

X X จัดให้มีการ
ด าเนินงานตามข้อa 

 

 แผนขยายก าลังผลิต 
 

1. งบประมาณลงทุนไม่
เพียงพอต่อการการ
ปรับปรุงเครื่องจักร/
อุปกรณ์ของโรงงาน และ
ไม่ครอบคลุมท้ังระบบ 

A. จัดท าแผนส ารองกรณีท่ีไม่ได้
รับอนุมัติงบประมาณตามท่ี
ก าหนด 

 

? ? จัดให้มีการ
ด าเนินงานตามข้อ 
A 

2. กระบวนการตรวจสอบ
คุณภาพ (QC) ไม่มี
ประสิทธิภาพ 

B. ทบทวนกระบวนการ QC เพื่อ
หาจุดอ่อนของการควบคุม
และปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพอย่างสม่ าเสมอ 

/ ? จัดให้มีการ
ด าเนินการตามข้อ 
B 

 
 
หมายเหตุ  ความหมายของสัญลักษณ์ในช่อง (2) และ (2) 
ช่อง (2)     /= มี          X= ไม่มี            ? = มีแต่ไม่ได้ปฏิบัติ 
ช่อง (2)     /= ได้ผล     X = ไม่ได้ผล       ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ 

 
เมื่อมีการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงแล้ว หากปัจจัยเสี่ยงที่พิจารณาแล้วว่าสามารถ

ด าเนินการภายใต้การยอมรับของผู้บริหารระดับสูงและภายในงบประมาณที่วางไว้ก็สามารถวางแผนการ

บริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงของงานหรือโครงการต่อไป 
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 การจัดการความเสี่ยงเป็นขั้นตอนการระบุทางเลือกส าหรับการจัดการความเสี่ยงเพ่ือน าแผนดังกล่าวไป
ป ฏิ บั ติ  ห ลั ง จ า ก ผู้ ป ร ะ เ มิ น ไ ด้ ผ ล ก า ร จั ด ร ะ ดั บ ค ว า ม รุ น แ ร ง ข อ ง ค ว า ม เ สี่ ย ง แ ล้ ว  
ผู้ประเมินควรคัดเลือกความเสี่ยงที่มีระดับความรุนแรงสูงสุดตามล าดับมาจ านวนหนึ่ง เพ่ือจัดให้มีมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยงและพิจารณาจัดการความเสี่ยง ตามล าดับความส าคัญ 
 

ภาพที่ 8 แผนภาพแสดงโครงร่างความเสี่ยง (Risk Profile) 
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 ส าหรับแนวทางการจัดการความเสี่ยง อาจมีมากกว่า 1 แนวทาง ตัวอย่างเช่น ความเสี่ยงที่มีโอกาส
เกิดความเสียหายสูง เนื่องจากไม่มีกระบวนการตรวจสอบการท างาน และพนักงานไม่มีความรู้ความช านาญ 
หน่วยงานอาจเลือกจัดการกับความเสี่ยง โดยก าหนดมาตรการควบคุมการท างาน (Control) หรือเพ่ิมงบประมาณ
อบรมพนักงาน เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย หรือในกรณีที่มีมาตรการควบคุมการท างานแล้วแต่ยังเกิด
เหตุการณ์ความเสียหาย หน่วยงานอาจพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของมาตรการควบคุมการท างานและ
ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือในกรณีเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงาน ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ไฟไหม้ หรือภัยธรรมชาติ 
อาจใช้วิธีการท าประกันภัย หรือการจัดท าแผนรองรับ (Contingency Plan) เพ่ือลดความเสียหายในระดับ
หนึ่งส าหรับความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงต่ า และเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้หน่วยงานควรติดตามดูแลและ
ทบทวนเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้มั่นใจว่าความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
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5.5 การจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment) 
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5.5.1 กลยุทธ์ 4T’s Strategies  เพื่อจัดการความเสี่ยง 
1. Take – การยอมรับ/ด ารงความเสี่ยง (Risk Acceptance) ถ้าความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับที่ยอมรับ

ได้ โดยอาจไม่ต้องวางแผนจัดการความเสี่ยงนั้นแต่ต้องมีเหตุผลที่ดีเพียงพอ 
2. Treat – การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction / Risk Control) โดยการหากิจกรรม

ควบคุมเพ่ือลดความเสี่ยงเช่น การออกแบบระบบการควบคุมภายใน การแก้ไขปรับปรุงการท างาน 
เพ่ือป้องกันหรือจ ากัดผลกระทบเป็นต้น 

3. Terminate – การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการตัดสินใจที่จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง
กับสถานการณ์ความเสี่ยงนั้นหรือยุติการด าเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงเช่น ยกเลิกขั้นตอน
งานที่ไม่จ าเป็นและมีโอกาสเกิดความเสี่ยงเป็นต้น 

4. Transfer – การกระจาย/ถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing/Risk Transfer) เป็นการถ่ายโอนความ
รับผิดชอบหรือภาระของการสูญเสียให้กับบุคคลอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืนจัดการแทน  เช่น การท า
ประกันภั ยการท าสัญญาป้ องกันคว ามเสี่ ย ง  การจ้ างบุ คคลภายนอกด า เนินการแทน  
เป็นต้น 
 

5.5.2 การระบุทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง 
 การจัดการความเสี่ยงในแต่ละวิธีอาจเหมาะสมกับสถานการณ์บางสถานการณ์เท่านั้น และการจัดการ

กับความเสี่ยงหนึ่งๆ อาจมีแนวทางได้มากกว่า 1 แนวทาง วิธีจัดการความเสี่ยงสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 

แนวทางหลัก ได้แก่  

 

 

 

 

 ก่อนที่จะด าเนินการระบุทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง หน่วยงานควรทราบวัตถุประสงค์ว่า
ต้องการควบคุมความเสี่ยงไปในทิศทางใด/ลักษณะใด โดยดูจากแผนภาพแสดงระดับความรุนแรงของความ
เสี่ยง (Risk Matrix) ประกอบเช่น ความเสี่ยงที่มีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสียหายสูง แต่มีระดับความ
เสียหายต่ า (อยู่ด้านล่าง-ด้านขวาของ Matrix) ก็ควรคัดเลือกแนวทางควบคุมที่มุ่งเน้นการลดโอกาส เป็นต้น 

 
 
 
 

 

 การลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสียหาย (Reduce Likelihood) 
 การลดขนาดผลกระทบของความเสียหาย(Reduce Impact) 
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1.  การลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Reduce Likelihood) 
 เป็นมาตรการควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) ที่จัดการปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสียหาย โดยตรงโดยมุ่ง
ลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสียหาย เหมาะกับลักษณะงานที่ต้องฏิบัติบ่อยครั้งหรือปฏิบัติเป็นประจ า เช่น  

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

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

2.  การลดขนาดของความเสียหาย (Reduce Impact) 
เป็นมาตรการจัดการความเสี่ยงโดยมุ่งลดขนาดความเสียหายทเกิดขึ้นแล้ว 

เหมาะกับความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกที่ควบคุมได้ยาก หน่วยงานผู้ประเมิน
อาจจะใช้วิธีการกระจายความเสี่ยงหรือไม่ให้เกิดการกระจุกตัวของความเสี่ยง
(Diversification) เช่นการจ ากัดขนาดของธุรกรรมหรือปริมาณธุรกรรมโดยรวมไว้
ในระดับต่ า แต่หากความเสี่ยงอยู่นอกเหนือความสามารถที่จะควบคุมหรือไม่
สามารถลดการกระจุกตัวได้อาจจะเลือกการจัดการความเสี่ยงโดยการจัดท าแผน
ด าเนินการ/แผนฉุกเฉิน เพ่ือรองรับความเสียหาย และลดผลกระทบจากเหตุการณ์
ดังกล่าว เช่น 

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

 จัดท าแผนจัดการกับวิกฤตทางธุรกิจ เมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสียหาย (Effective Crisis 
Management Plan) เป็นวิธีการที่เหมาะกับการจัดการปัญหา หรือการหยุดชะงักทางธุรกิจ
อันเกิดจากเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดคิด ซึ่งส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง/ภาพพจน์ขององค์กรอย่าง
รุนแรงและอาจไม่สามารถควบคุมได้ 
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หากหน่วยงานด าเนินการควบคุมความเสี่ยงตามวิธีการข้างต้นแล้ว พบว่า ความเสี่ยงยังคงเหลืออยู่ 
อาจพิจารณาจัดการความเสี่ยงดังกล่าว โดยการถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) บางส่วน/ทั้งหมดให้องค์กร
ภายนอกที่สามารถจัดการความเสี่ยงข้างต้นได้ดีกว่า หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Avoid) หรือยอมรับ
ความเสี่ยง (Take/Accept/Retain) โดยขึ้นอยู่กับว่าความเสี่ยงที่เหลืออยู่นั้นมีระดับโอกาสและระดับความ
เสียหายเป็นอย่างไร ทั้งนี้การเลือกวิธีจัดการความเสี่ยงให้พิจารณาเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายกับผลประโยชน์ที่จะ
ได้รับ (Cost-Benefit Analysis) ประกอบด้วย 

ภาพที่ 9 ภาพแสดงผลกระทบท่ีจะเกิดความเสี่ยงและโอกาสเกิดความเสี่ยง 
 

   

ผลกระทบ 

 ท  จะเกิด วามเส  ยง 

(Impact) 

 

โอกาสเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 
 

3.  การถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Transfer) 
  เป็นการถ่ายโอนความรับผิดชอบหรือภาระของการสูญเสียให้กับบุคคลอ่ืน เช่น การท าประกันภัยการท า
สัญญาป้องกันความเสี่ยง การจ้างบุคคลภายนอกด าเนินการแทนเป็นต้น แต่ในขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดความเสี่ยง
จากคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพัน (Counterparty Risk) ซึ่งเป็นสิ่งที่หน่วยงานควรค านึงในการ
คัดเลือกวิธีการจัดการกับความเสี่ยง 

4.  การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) 
  เป็นการตัดสินใจที่จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความเสี่ยงนั้นหรือยุติการด าเนินกิจกรรมที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

5.  การยอมรับ/ด ารงความเสี่ยง (Risk Acceptance) 
  ส าหรับกิจกรรมที่ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยง หรือยกเลิกกิจกรรมนั้ น หน่วยงานจ าเป็นต้อง
ยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น แต่ควรพิจารณามาตรการป้องกันความเสี่ยงเพ่ิมเติมเช่นการจัดสรรเงินทุน
ส ารองที่เหมาะสมเพ่ือรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ภายหลังการจัดการความ
เสี่ยงตามวิธีดังกล่าวข้างต้นแล้วเมื่อหน่วยงานท าการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง และทราบความ
เสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ รวมถึงทราบกลยุทธ์และทางเลือกในการจัดการความเสี่ยงที่ระบุข้างต้นแล้วนั้น            
ควรพิจารณาความเป็นไปได้และค่าใช้จ่ายของแต่ละทางเลือกเพ่ือการตัดสินใจเลือกมาตรการจัดการความ
เสี่ยงและด าเนินการอย่างเป็นระบบ ดังนี้ 
 

Control Accept 

Transfer Avoid 

Accept 
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1. พิจารณาว่าจะยอมรับความเสี่ยง หรือจะก าหนดกิจกรรมควบคุมเพ่ือลดความเสี่ยงให้อยู่
ในระดับท่ียอมรับได้   

2. เปรียบเทียบความคุ้มค่าของต้นทุนในการจัดการความเสี่ยง (Cost) กับผลประโยชน์(Benefit) 
ที่จะได้รับจากมาตรการดังกล่าว  

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

4. ก าหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงในแผนบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
และควรจัดให้มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้พนักงาน รับทราบและปฏิบัติตามแผนการจัดการความเสี่ยง
อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร 
ตารางท่ี 14 : ตัวอย่างวิธีการจัดการความเสี่ยง 

 

วิธีการจัดการความเสี่ยง ตัวอย่างการด าเนินการ 

 การลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณค์วาม
เสียหาย (Reduce Likelihood) 

เป็นการด าเนินการเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความ
เสียหาย เช่น 

- จัดให้มีการสอบทานข้อก าหนด และวิธีปฏิบัติ 
- ก าหนดให้มีขั้นตอนการควบคุม และการตรวจสอบ 

- การจัดตั้งทีมบริหารโครงการ 

- จัดให้มีแผนก าหนดการบ ารุงรักษา 

-ก าหนดมาตรฐานการจัดการ และการรับประกันคุณภาพ 

- จัดให้มีการพัฒนาและวิจัยด้านเทคโนโลยี 
- จัดให้มีการฝึกอบรม 

- การปรับปรุงกระบวนการท างาน 
 

 การลดผลกระทบ (Reduce Impact) 

 

เป็นการจัดการเพื่อลดผลกระทบหากเกิดเหตุการณ ์

ความเสีย่งเช่น 

- จัดท า Contingency Plan หรือ Business Continuity Plan 
- จัดท าแผนจัดการวิกฤต Crisis Management 
- การกระจายการกระจุกตัว (Diversification) 
 

 
 การถ่ายโอนความเสีย่ง (Risk Transfer) 

 

เป็นการถ่ายโอนความเสี่ยงให้องค์กรอื่น ได้แก่ การท า
สัญญา การท าประกัน การจ้างบุคคลภายนอกด าเนินการแทน 
เป็นต้น 
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วิธีการจัดการความเสี่ยง ตัวอย่างการด าเนินการ 

 การหลีกเลีย่งความเสี่ยง (Risk Avoidance) 
 

เป็นการหลีกเลี่ยงหรือยุติการด าเนินกิจกรรมที่ก่อให้ 
เกิดความเสี่ ยงที่ มี ระดับความรุนแรงที่ ไม่อาจยอมรับได้
(Unacceptable Risk)ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวสามารถท าได้
ในทางปฏิบัติ 

 
 

 การยอมรับ/ด ารงความเสี่ยง (Risk 
Acceptance) 

เป็นแผนด าเนินการจดัสรรเงินทุนท่ีเหมาะสม  
เพื่อรองรับความเสียหายที่อาจเกดิขึ้นจากความเสี่ยงท่ี 

คงเหลืออยู่ภายหลังการจัดการความเสีย่งตามวิธีข้างต้น 

แล้ว หรือ เป็นความเสีย่งท่ีมีต้นทุนท่ีใช้ในการจัดการ 

ไม่คุ้มกับผลประโยชน์ท่ีจะได้รับหรือเป็นความเสี่ยง 

ที่ส านัก/ส่วนงาน/องค์กรไม่สามารถยุต/ิหลีกเลีย่ง 

ความเสีย่งดังกล่าวได ้

จากตารางที่ 22 ซึ่งแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง สามารถแสดงตัวอย่างแผนการจัดการความ
เสี่ยง ในตารางที่ 25 
 

ตารางท่ี 15 : ตัวอย่างแผนการจัดการความเสี่ยง 

ขั้นตอนหลักและ 
วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยงที ่
ยังเหลืออยู ่

ปัจจัยความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

 
แผนการจ าหน่ายนมพาณิชย์/นมโรงเรียน 

 
 ขั้นตอนการจัดท าแผนงาน

ด้านการตลาด 
วัตถุประสงค์ 

เพื่   ขอให้มีแผนงานด้านการตลาด
ที่มีคุณภาพ 

แล้   แล้วเสร็จก่อนเริ่มปีบัญช ีและ
สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 

w 
 
ได 

 ไม่สามารถจัดท า
แผนงานด้าน
การตลาดที่มี
คุณภาพแล้วเสร็จ
ได้ตามก าหนด 

 บุคลากรขาด
ความรู้และความ
ช านาญในด้าน
การตลาดและการ
จัดท าแผนงานฯ 

 วิเคราะห์และจัดท า 
Competency Gap 
และจัดท า
แผนพัฒนาเพื่อปิด 
Gap 

20 ก.ย. 62 
/ฝ่ายการตลาด
และการขาย/
ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล 
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ขั้นตอนหลักและ 
วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยงที ่
ยังเหลืออยู ่

ปัจจัยความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

 

แผนก าลังการผลิต 
 

 
 ด าเนินการผลิตผลิตภัณฑ์

นม 
 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การผลิต 
ผลิตภัณฑ์นมเป็นไป 
ตามเป้าหมายและ 
มาตรฐานที่ก าหนดไว ้

 
 การผลิตผลิตภัณฑ์

นมไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายและ
มาตรฐานที่
ก าหนดไว ้

 
1. งบประมาณ

ลงทุนไม่
เพียงพอต่อการ
การปรับปรุง
เครื่องจักร/
อุปกรณ์ของ
โรงงาน และไม่
ครอบคลุมทั้ง
ระบบ 

 
1. จัดท าแผนส ารอง

กรณีที่ไม่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณตามที่
ก าหนด 

 
20 ก.ย. 62/ 
ส านักงาน 
อ.ส.ค.ภาค 
ทุกภาค 

 

2. กระบวนการ
ตรวจสอบ
คุณภาพ (QC) 
ไม่มี
ประสิทธิภาพ 

2. ทบทวนกระบวนการ 
QC เพื่อหาจุดอ่อน
ของการควบคุมและ
ปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพอย่าง
สม่ าเสมอ 

20 ก.ย. 62/ 
ส านักงาน 

    อ.ส.ค.ภาค 
ทุกภาค 

 

 

 

 

 ส าหรับการระบุแผนจัดการความเสี่ยง ตามตารางที่ 25 ข้างต้นนั้น แต่ละ

หน่วยงานควรระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง โดยการเปรียบเทียบความคุ้มค่าของ

ต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงกับผลประโยชน์ที่จะได้รับจากมาตรการดังกล่าว  

 โดยใช้แนวทางการจัดการความเสี่ยง 4 แนวทาง คือ การยอมรับ การควบคุม การหลีกเลี่ยง หรือการ

ถ่ายโอน โดยจัดท าตัวอย่างของการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ที่จะได้รับของ งานการวิเคราะห์

และออกแบบระบบฐานข้อมูลโดยการวิเคราะห์จากปัจจัยเสี่ยง การให้ requirement ไม่ชัดเจน 

รายละเอียดตามตารางที่ 16 
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ตารางท่ี 16 : ตัวอย่างการวิเคราะห์ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีจัดการ
ความเสี่ยง 

การจัดการความเสี่ยง ต้นทุน ผลประโยชน์ 
ทางเลือกเพื่อ

จัดการความเสี่ยง 
 

แผนการจ าหน่ายนมพาณิชย์/นมโรงเรียน 
 การจัดท าแผนงานด้านการตลาด 

 

 บุคลากรขาด
ความรู้และความ
ช านาญในด้าน
การตลาดและการ
จัดท าแผนงานฯ 

หลีกเล่ียง  ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
เนื่องจากส่งผลกระทบต่อ
การจัดท าแผนงานฯ 
อย่างมาก 

- - 

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

ยอมรับ  ไม่สามารถยอมรับได้
เนื่องจากส่งผลกระทบต่อ
การจัดท าแผนงานฯ 
อย่างมาก 

- - 

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

ไม่เสียค่าใช้จ่าย ซ่ึง 
จัดท าเพียงการปรับ 
กระบวนการด าเนินการ
ให้เหมาะสม 

ผู้จัดท าแผนงานฯมีความรู ้
ความสามารถในการจัดท า 
แผนงานฯ และได้ 
แผนงานฯซ่ึงมีเน้ือหา
ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ 

ถ่ายโอน  จ้างบริษัทOutsource 
เป็นผู้ด าเนินการ 

เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นใน
การจ้างบริษัท 
Outsource  

บริษัทมีความช านาญในการ
ท างาน และมวีิธกีารที ่
จะสามารถ ด าเนินการได้อย่าง
ครบถ้วน 

 

            แผนขยายก าลังผลิต 
 ด าเนินการผลิตผลิตภัณฑ์นม 
 งบประมาณ

ลงทุนไม่
เพียงพอต่อการ
การปรับปรุง
เครื่องจักร/
อุปกรณ์ของ
โรงงานและไม่
ครอบคลุมทั้ง
ระบบ 

หลีกเล่ียง  ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
เนื่องจากส่งผลกระทบต่อ
การแผนการขยายการ
ผลิต 
 

- - 

วิธีการควบคุม 

ยอมรับ  ไม่สามารถยอมรับได้
เนื่องจากส่งผลกระทบต่อ
การแผนการขยายการ
ผลิต 

- - 

ควบคุม  จัดท าแผนส ารองกรณีที่
ไม่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณตามที่
ก าหนด 

ไม่เสียค่าใช้จ่าย 
เนื่องจากบุคลากร
ภายในมีความรู้
ความสามารถในการ
จัดท าแผนส ารองฯ ได ้

สามารถจัดท าแผนส ารองฯ 
เพื่อให้การผลิตผลิตภัณฑ์นม
เป็นไปตามเป้าหมายและ
มาตรฐานที่ก าหนดไว ้

ถ่ายโอน  ไม่เลือกเนื่องจากไม่มี
งบประมาณในการ
ด าเนินการ 
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การรายงานความเสี่ยงเป็นขั้นตอนส าคัญในกระบวนการบริหารความเสี่ยง เ พ่ือเป็น 

หลักฐานในการแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงขององค์กร ทั้งนี้เพ่ือให้มีการพิจารณาว่ามี

ความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่หรือไม่ และความเสี่ยงดังกล่าวมีระดับความเสี่ยงและมีระดับความรุนแรงที่จะ

ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรมากน้อยเพียงใด ในการจัดท ารายงานความเสี่ยงนั้นก าหนดให้มี

การน าเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ในการพิจารณาอนุมัติด าเนินการและสั่งการเพ่ือจัดการความ

เสี่ยงนั้น 

 วัตถุประสงค์ การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง  
  

 เพ่ือให้ผู้บริหารทราบ และตระหนักถึงความเสี่ยงขององค์กร/หน่วยงาน ที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และพิจารณาแก้ไขได้อย่างทันท่วงที 

 เพ่ือให้มั่นใจว่า ความเสี่ยงได้รับการจัดการตามแผนงานที่วางไว้ 
 เพ่ือประเมินว่าแผนการจัดการความเสี่ยงยังสามารถใช้ด าเนินการในสถานการณ์ปัจจุบัน 

 

 การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 
อ.ส.ค. มีการก าหนดกระบวนการและผู้ รับผิดชอบในการจัดท ารายงานการบริหาร 

ความเสี่ยง ในแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

 

 ผู้ประสานงานความเสี่ยงประจ าฝ่าย/ส านัก 
มีบทบาทหน้าที่ในการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายบริหารความเสี่ยงในระดับ

ฝ่าย/ส านัก ที่ตนรับผิดชอบเสนอต่อแผนกบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ฝ่ายนโยบาย

และแผนงาน เป็นประจ าทุกไตรมาส 

 แผนกบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ฝ่ายนโยบายและแผนงาน 
มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย

บริหารความเสี่ยงเสนอต่อผู้อ านวยการ อ.ส.ค. เป็นประจ าทุกไตรมาส 

 

5.6 การรายงานความเสี่ยง (Risk Reporting) 
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 ผู้อ านวยการ อ.ส.ค.  
มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในการพิจารณากลั่นกรองรายละเอียดของรายงานผล
การปฏิบัติ งานตามนโยบายบริหารความเสี่ ยงและให้ความเห็นชอบก่อนน าเสนอ
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นประจ าทุกไตรมาส 
 

 คณะท างานขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ อ.ส.ค.  
มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในการควบคุมติดตาม ตรวจสอบ และดูแลให้ทุก
หน่วยงาน ด าเนินการตามนโยบายบริหารความเสี่ยงที่ก าหนด โดยพิจารณาผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้มั่นใจได้ว่านโยบายการบริหารความ
เสี่ยง ได้น าไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม น าเสนอผ่านคณะท างานขับเคลื่อนความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในของ อ.ส.ค. เป็นประจ าทุกไตรมาส 

 

 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง อ.ส.ค. 
มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในการควบคุมติดตาม ตรวจสอบ และดูแลให้ทุก
หน่วยงาน ด าเนินการตามนโยบายบริหารความเสี่ยงที่ก าหนด โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้มั่นใจได้ว่านโยบายการบริหารความเสี่ยง ได้น าไป
ปฏิบัติอย่างเหมาะสม น าเสนอผ่านคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง อ.ส.ค. เป็นประจ าทุก
ไตรมาส 
 

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

 คณะกรรมการ อ.ส.ค. 
มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการ
บริหารความเสี่ยงจากรายงานฯ ของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง อ.ส.ค. เป็นประจ า
ทุกไตรมาส 
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 เพ่ือให้กลไกการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สมบูรณ์ ควรจัดให้มีระบบการ

ติดตามประเมินผลที่มีความต่อเนื่องอย่างสม่ าเสมอและเป็นวงจรการประเมินผลที่ทุกหน่วยงานภายในองค์กร

รับทราบและสามารถด าเนินการเมื่อถึงรอบระยะเวลาการติดตามประเมินผลที่ก าหนด  อ.ส.ค. ก าหนด

กระบวนการและวิธีการการรายงานสถานะความเสี่ยงให้มีความชัดเจนรวมถึง ความถี่ของการติดตาม

ประเมินผลและรูปแบบการรายงาน ตลอดจนวิธีการน าเสนอรายงานต่อผู้บริหาร นอกจากนี้ ได้ก าหนดให้มี

รายงานในกรณีที่มี เหตุการณ์พิเศษเกิดขึ้น (Exception Reports) เช่น เหตุการณ์ที่ ไม่ เกิดขึ้นบ่อย              

แต่ผลกระทบสูงและมีนัยส าคัญ  

5.7.1 วัตถุประสงค์ส าคัญในการติดตามประเมินผลเพื่อ 
1. ประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของการจัดการความเสี่ยง  
2. ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้ด าเนินการไปแล้วหรืออยู่ 

ระหว่างด าเนินการว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงที่วางไว้หรือไม่ 
3. ความคืบหน้าของมาตรการควบคุม ว่าสามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของเหตุการณ์ความเสี่ยง

ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม ่
 

 อ.ส.ค. ได้ก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผล มี 2 รูปแบบ คือ การติดตามประเมินผลผลอย่าง
เป็นทางการตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยใช้แบบฟอร์มการรายงานที่ก าหนดและการติดตามผลอย่าง ไม่
เป็นทางการ เป็นการติดตามผลระหว่างการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการติดตามการท างานในระดับกิจกรรมที่แต่ละ
หน่วยงานปฏิบัติตามหน้าที่งานประจ าวัน เช่น การจัดท าแผนงาน การตรวจสอบเงินสด และการตรวจสอบ
รายงานของผู้บังคับบัญชา เป็นต้น 

 นอกจากนี้ อ.ส.ค. ได้ระบุอ านาจหน้าที่ในการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของแต่ละ
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบภายในองค์กรที่มีความชัดเจน ดังนี้ 
 

 

 

 

5.7 การติดตามประเมินผล (Monitoring) 
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 ผู้ประสานงานความเสี่ยงประจ าฝ่าย/ส านัก : ท าหน้าที่ติดตามรายงาน
ด้านการบริหารความเสี่ยงและมีการติดตามประเมินผลและปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงการควบคุมภายในฝ่าย/ส านักที่ตนรับผิดชอบ พร้อมทั้งจัดท า
ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ต า ม แ ผ น ก า ร บ ริ ห า ร 
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในในระดับฝ่ายงาน/ส านักงานท่ีตนรับ 
รับผิดชอบเสนอต่อแผนกบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
นอกจากนี้มีหน้าที่ในการรวบรวม จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับผลการด าเนินงานด้านการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของฝ่ายงาน/ส านักงาน พร้อมที่จะให้ส่วนงานอ่ืนๆ ภายใน
และภายนอกองค์กรเข้าตรวจสอบอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส 

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

 ผู้อ านวยการ อ.ส.ค. : มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในการติดตามและพิจารณา
กลั่นกรอง (Screen) รายละเอียดของรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารความ
เสี่ยง และให้ความเห็นก่อนน าเสนอคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ าทุกไตรมาส 

 คณะคณะท างานขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ อ.ส.ค.  :            
มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในการควบคุมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง เป็นประจ าทุกไตรมาส 

 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อ.ส.ค. : มีบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบหลักในการควบคุมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการ
บริหารความเสี่ยง เป็นประจ าทุกไตรมาส 

 คณะกรรมการตรวจสอบ : มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการติดตามเพ่ือรับทราบ
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เป็นประจ า
ทุกไตรมาส 

 คณะกรรมการ อ.ส.ค. : มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการติดตามเพ่ือรับทราบรายงาน
ผลการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นประจ าทุกไตรมาส 
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5.7.2 การทบทวนความเสี่ยงให้เป็นปัจจุบัน 
 

   เนื่องจากสภาพแวดล้อมในการด าเนินงานจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน มีการเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา อาจส่งผลให้ปัจจัยเสี่ยงของการด าเนินกิจกรรมและขนาดของความเสียหายเปลี่ยนแปลงไป 
ดังนั้นฝ่ายงาน/ส านักงานควรมีการติดตามประเมินผลสถานะความเสี่ยงอย่างเป็นประจ าเพ่ือช่ วยให้ทราบถึง
การเปลี่ยนแปลงของระดับความเสี่ยง และสามารถจัดให้มีมาตรการควบคุมที่เหมาะสมสอดคล้อง ซึ่งท าให้การ
ป้องกัน/ลดความเสี่ยงมีความทันกาล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ก 
 

ขั้นตอนการด าเนินงานและบทบาทหน้าที่ 
ความรับผิดชอบของกลไกการด าเนินงาน 

ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามกรอบ
โครงสร้าง 
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ภาคผนวก  ข 
 

ระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่ดี 
และ ปัจจัยที่ท าให้ระบบการบริหารความเสี่ยง 

ขององค์กรประสบความส าเร็จ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
“การมีระบบบริหารความเสี่ยงที่ดี จะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย 

ได้อย่างมีประสทิธิภาพและประสิทธิผล” 

   
ในการด าเนินการขององค์กรโดยทั่วไป เป้าประสงค์หลักของการด าเนินการที่แต่ละองค์กร

ต้องการ คือการบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด หากเปรียบเทียบผลแอปเปิ้ลทั้ง 2 ผล ในภาพเป็น
เป้าหมายขององค์กร โดยส่วนใหญ่มักต้องการแอปเปิ้ลผลที่ใหญ่กว่า แต่การด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
นั้น จะแฝงไว้ด้วยความเสี่ยงที่ต้องเผชิญตลอดเวลาทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ในฐานะของ
ผู้บริหารและพนักงานของ อ.ส.ค. เราจะไปถึงเป้าหมายนั้นอย่างไร  ในการที่องค์กรจะบรรลุเป้าหมายตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กรนั้น จ าเป็นจะต้องมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดีเพ่ือช่วยสนับสนุนและผลักดันให้
ภารกิจขององค์กร ทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ทั้งในระดับองค์กรและ
ระดับกิจกรรมที่วางไว้  

 

 

ข-2 

ระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์การที่ด ี



 

 

 

 องค์ประกอบของระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดีประกอบด้วย 
 

1. การมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่ดี เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง 

ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน เพราะฐานข้อมูลเป็นสิ่งส าคัญแสดงให้เห็นถึงสถานภาพและการ

ด าเนินงานขององค์กรในภาพรวม ดังนั้นการมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่ดีจะท าให้เกิดความง่ายและสะดวกต่อ

การศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ขององค์กรได้อย่างถูกต้องชัดเจนและสม่ าเสมอยิ่งขึ้น 

2. การมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน องค์กรควรก าหนดนโยบายในการบริหารความ

เสี่ยงให้สอดคล้องหรือรวมอยู่ในกระบวนการปฏิบัติงานที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบันโดยผู้บริหารระดับสูงจะต้อง

ให้การสนับสนุนและให้ความส าคัญต่อ การด าเนินการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรรวมทั้งแสดงความมีส่วน

ร่วมและความรับผิดชอบต่อการด าเนินการตามนโยบายดังกล่าวอย่างชัดเจน 

3. การจัดหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ ในการบริหารความเสี่ยงองค์กรจะต้องจัดให้มีหน่วยงานหรือ

ผู้รับผิดชอบที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษ เพ่ือท าหน้าที่ในสนับสนุนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงทั้ง

ในด้านข้อมูลและการปฏิบัติให้เป็นผลส าเร็จ เพื่อให้ผู้บริหารน าข้อมูลที่ได้ไปพิจารณาในการประเมินและจัดการ

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 

4. จัดการฝึกอบรมและสื่อสารข้อมูลให้กับบุคลากร เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรได้เรียนรู้ และฝึกฝนให้

มีทักษะและความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลรวมทั้ง

เผยแพร่และสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับความส าคัญของการบริหารความเสี่ยงให้บุคลากรได้รับทราบอย่างสม่ าเสมอ 

5. การพิจารณาโอนความเสี่ยง หากพิจารณาแล้วเห็นว่าความเสี่ยงในบางลักษณะนั้นไม่สามารถ

บริหารจัดการได้เอง หรือไม่มีความคุ้มค่าต่อการด าเนินการจัดการกับความเสี่ยงนั้น ควรจะจัดการกระจายหรือ

โอนความเสี่ยงนั้นไปให้ผู้อื่นช่วยแบ่งเบาภาระของการจัดการความเสี่ยงขององค์กร 

6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีการควบคุมภายในเพ่ือท าหน้าที่สอบทานประเมินความเสี่ยงและ
ระบบควบคุมภายในขององค์กร พร้อมเสนอแนะประเด็นที่ควรจะน าไปพิจารณาปรับปรุงในการบริหารความ
เสี่ยงต่อไป 
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ปัจจัยส าคัญ (Key Success Factor) ที่ช่วยให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร            

ประสบความส าเร็จนั้น ประกอบด้วยปัจจัย 4 ประการ ดังนี้ 

 

  

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 
(Enterprise Risk Management Key Success Factor) 

 ประการที่ 1 : การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

 การด าเนินการที่จะท าให้การบริหารความเสี่ยงขององค์กรประสบความส าเร็จนั้น ควรเริ่มจาก

นโยบายของผู้บริหารระดับสูงเพ่ือเป็นแรงผลักดันที่ส าคัญต่อการด าเนินการในขั้นตอนต่อไปของบุคลากรใน

ส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ผู้บริหารจะต้องน าผลจากการด าเนินการไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับ

การบริหารความเสี่ยงขององค์กรด้วย 

 
 

 

 

 

ข-2 

ก าหนดผู้รับผิดชอบใน

การด าเนินการ 

 

การจัด
ฝึกอบรม/
ชี้แจง/ ท า
ความเขา้ใจ 

การติดตาม

ประเมินผล 

ปัจจัยที่ท าให้ระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์การประสบความส าเร็จ 

การสนับสนุนจาก

ผู้บริหารอย่างจริงจัง

และต่อเนื่อง 

 



 

 

 

 ประการที่ 2 : ก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ 

 ในการผลักดันการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้ประสบผลส าเร็จนั้น บุคลากรจ าเป็นต้องมีความ

เข้าใจในแนวทางการด าเนินการอย่างชัดเจน และมีความมุ่งมั่นที่จะด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเพ่ือสร้าง

ผลส าเร็จของงานตามเป้าหมายขององค์กรดังนั้นจึงควรก าหนดผู้รับผิดชอบงานด้านบริหารความเสี่ยงทั้งใน

ระดับนโยบายและระดับปฏิบัติงาน เพ่ือช่วยสนับสนุนงานบริหารความเสี่ยงให้สามารถด าเนินการได้อย่าง

ชัดเจนและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม 

 ประการที่ 3 : การจัดฝึกอบรมชี้แจงและสร้างความเข้าใจ 

 เพ่ือให้บุคลากรภายในองค์กรทุกระดับมีพ้ืนฐานความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความ

เสี่ยงขององค์กรอย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเพ่ือลดกระแสการต่อต้านจากบุคลากรที่ไม่

เข้าใจหรือไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง โดยชี้ให้เห็นว่าการน าระบบการบริหารความเสี่ยง เข้ามาใช้ภายใน

องค์กรจะเป็นการสร้างโอกาสในการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจึงควรมีการ

จัดฝึกอบรมชี้แจง และสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการอบรม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับงานด้านบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

 ประการที่ 4 : การติดตามประเมินผล 

 ควรจัดให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรโดยก าหนดให้มีการจัดท า

รายงานและการตรวจสอบในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการบริหารความเสี่ยง และมีการน าผลการ

ด าเนินการที่ได้ไปพิจารณาปรับใช้กับการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงเพ่ือให้มั่นใจว่า

องค์กรสามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยควรมีการติดตามประเมินผล ตามเกณฑ์ที่ 

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ก าหนด คือ ทุก 6 เดือน และทุก

สิ้นปีงบประมาณ 
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ค าศัพท์เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง 
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ค าศัพท ์ ความหมาย 

ความเสี่ยง(Risk) 

เหตุการณ์หรือการกระท าใดๆ อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบ
หรือสร้างความเสียหาย หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่ก าหนด 

การประเมินความเสี่ยง 
(Risk Assessment) 

 

กระบวนการที่ใช้ในการวิเคราะห์ และจัดล าดับความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งการก าหนดระดับความเสี่ยงจะพิจารณาจากผลกระทบ (Impact) 
และโอกาสที่จะเกิด(Likelihood) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(Risk Factor) 

ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยต้องระบุได้
ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และท าไม ทั้งนี้สาเหตุของความ
เสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการลดความเสี่ยงใน
ภายหลังได้อย่างถูกต้อง 

โอกาส(Likelihood) 
ที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยง 

ความน่าจะเป็นหรือความถี่ที่น่าจะเกิดปัจจัยเสี่ยง โดยแบ่งเป็น 5 ระดับในแต่ละเกณฑ์ คือ2 
(น้อยมาก) 2 (น้อย) 2 (ปานกลาง)  2 (สูง) และ 5 (สูงมาก) 

ผลกระทบ (Impact) ของ
ความเสี่ยง 

 

ผลที่เกิดตามมาจากปัจจัยเสี่ยงหรือมูลค่าความเสียหายจากปัจจัยเสี่ยงที่ได้รับ ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 
ระดับในแต่ละเกณฑ์ความรุนแรงของผลกระทบ คือ 2 (น้อยมาก) 2 (น้อย) 2 (ปานกลาง) 2 (สูง) 
และ 5 (สูงมาก) 

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
(Risk Appetite) 

ประเภทและเกณฑ์ของความเสี่ยง หรือความไม่แน่นอนโดยรวมที่องค์กรยอมรับได้โดยยังคงให้
องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมาย ซึ่งความเสี่ยงที่ยอมรับได้นั้นจะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายของ
องค์กร (ไม่ด้อยกว่าค่าเป้าหมายขององค์กร) โดยจะระบุเป็นเป้าหมายค่าเดียวหรือระบุเป็นช่วงก็
ได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความเหมาะสมของปัจจัยเสี่ยงแต่ละตัว 

 
ความเบี่ยงเบนของระดับ

ความเสี่ยงที่ 
ยอมรับได้ 

(Risk Tolerance) 

ระดับความเบี่ยงเบนจากเกณฑ์หรือประเภทของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งค่าความเบี่ยงเบนจะ
เป็นช่วงที่ยอมให้ผลการด าเนินงานเบี่ยงเบนหรือคลาดเคลื่อนไปจากเป้าหมายที่ก าหนดโดย
จะต้องมีความ สัมพันธ์กับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

แผนภูมิความเสี่ยง 
(Risk Map) 

ภาพ/แผนผังที่แสดงถึงความเสี่ยงขององค์กร โดย Risk Map จะต้องสามารถแสดงถึงหรือ
วิเคราะห์ถึงผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กันทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน 
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ค าศัพท ์ ความหมาย 

เจ้าของความเสี่ยง 
(Risk Owner) 

 

ฝ่าย/ส านักงาน/ศูนย์/กอง/บุคคลหรือ กลุ่มบุคคล ท่ีมีความรับผิดชอบโดยตรงต่อการบริหาร

ความเสี่ยงโดยเจ้าของความเสี่ยงจะระบุปัจจัยเสี่ยงและจัดท าแผนจัดการความเสี่ยงซึ่งอาจต้อง

ประสานกับหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงนั้นๆ เพื่อลด หรือควบคุมความเสี่ยงให้อยู่

ในระดับที่ยอมรับได้ 

การบริหารความเสี่ยง 
(Risk Management) 

 

กระบวนการที่ก าหนดขึ้นโดยคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานขององค์กรเพื่อใช้ในการก าหนดกล

ยุทธ์ของทั้งองค์กรกระบวนการบริหารความเสี่ยงถูกออกแบบมาเพื่อใช้ระบุความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ที่

อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตที่อาจมีผล กระทบต่อองค์กร และบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่

องค์กรยอมรับได้ ซึ่งจะช่วยให้มีความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่

ก าหนดไว ้ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี ดังนี ้

1) การยอมรับความเสี่ยง (RiskAcceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 

เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง  

2) การลด/การควบคุมความเสี่ยง (RiskReduction) เป็นการปรับปรุงระบบการท างาน

หรือการออกแบบวิธีการท างานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบให้อยู่ใน

ระดับที่องค์กรยอมรับได้    

3) การกระจายความเสี่ยงหรือการโอนความเสี่ยง(RiskSharing)เป็นการกระจายหรือ

ถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบ   

4)  การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (RiskAvoidance) เป็นการจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ใน

ระดับสูงมาก และหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ /

กิจกรรมนั้นไป  

การควบคุม 
(Control) 

นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่ างๆ ซึ่งกระท าเพื่อลดความเสี่ยง และท าให้การ

ด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ แบ่งได้ 2  ประเภท คือ 

1) การควบคุมเพื่อการป้องกัน (PreventiveControl) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้น

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก 

2) การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (DetectiveControl) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้น

เพื่อค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว   

3) การควบคุมโดยการชี้แนะ (DirectiveControl) เป็นวิธีการควบคมุทีส่่งเสริมหรือ

กระตุ้นให้เกดิความส าเร็จตามวัตถปุระสงค์ที่ต้องการ 

4) การควบคุมเพื่อการแก้ไข (CorrectiveControl) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้น

เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถกูต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิด

ข้อผิดพลาดซ้ าอีกในอนาคต 
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 ค าศัพท ์  ความหมาย 

โอกาส 
(Opportunity) 

เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งหากเกิดขึ้นจะมีผลกระทบในเชิงบวกต่อวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายขององค์กร 

 

ความเสี่ยงที่มีอยู่ 
(Inherent Risk) 

ความเสี่ยงที่องค์กรต้องเผชิญจากการด าเนินธุรกิจโดยปกติ ก่อนที่จะมีการด าเนินการหรือการ

ก าหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงนั้นๆ 

ความเสี่ยงคงเหลือ 
(Residual Risk) 

ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังจากที่ผู้บริหารด าเนินการจัดการหรือก าหนดให้มีมาตรการ

ควบคุมความเสี่ยงนั้นๆ 

ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 
ที่ส าคัญ 

(Key RiskIndicator) 

 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ กิจกรรมหรือเหตุการณ์ ที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงส าคัญที่
ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายได้ โดยสามารถใช้ประโยชน์ในการบริหารความเสี่ยงเพื่อติดตามผลการ
บริหารความเสี่ยงว่าเป็นไปได้ตามเป้าหมายหรือไม่ และในกรณีตัวช้ีวัดมีลักษณะเป็นดัชนีช้ีน า
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการบริหารความเสี่ยงให้มีระบบเตือนล่วงหน้า  
  

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
(Strategic Risk : S) 

 
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจด้านกลยุทธ์ เช่น ความเสี่ยงเนื่องจากเศรษฐกิจ การเมือง 
การรักษาช่ือเสียง การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาด และสภาวะการแข่งขัน เป็นต้น  

 

ความเสี่ยงด้านการ 
ด าเนินงาน 

(Operational Risk : O) 

 
  ความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับระบบขององค์กร ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กระบวนการ บุคลากร และ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ส่งผล 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินธุรกิจเช่น ความเสี่ยงจากการไม่ 
สามารถด าเนินการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง หรือความเสี่ยงต่อการเกิดการสูญเสียในกระบวนการ
ผลิตและจ าหน่ายเป็นต้น     

 

ความเสี่ยงด้านการเงิน 
(Financial Risk : F) 

 
ความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติด้านการเงิน การลงทุนและระบบการ
บริหารการเงิน เช่น ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงจากการผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง เป็นต้น 
1 

ความเสี่ยงด้าน 
กฎระเบียบ

(Compliance Risk : C) 

  ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

และข้อก าหนดของทางการเช่น พนักงานละเลยการปฏิบัติตามกฎหมาย 

ระเบียบ หรือข้อบังคับที่ก าหนดไว้ เป็นต้น 
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เกณฑ์ส าหรับวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
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เกณฑ์ผลกระทบ 

ของความเสี่ยง 

(Impact : I) 

ระดับคะแนน 

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

ผลกระทบด้านการเงิน

(Financial) 

ไม่เกิน 

20,000 บาท 

มากกว่า 20,000 

บาท – 50,000 

บาท 

มากกว่า 50,000 

– 2.5 แสนบาท 

มากกว่า 2.5 แสน

บาท -10 ล้านบาท 

มากกว่า 20 ล้าน

บาท 

 

ผลกระทบด้านชื่อเสียง

องค์กร(Image and 

Reputation) 

 

ไม่มีการเผยแพร่

ข่าว น้อยมาก 

 

มีการเผยแพร่ข่าว

ในหนังสือพิมพ์ 

น้อย 

 

มีการเผยแพร่ข่าว

ในหนังสือพิมพ์ 

ปานกลาง 

 

มีการเผยแพร่ข่าว

ในหนังสือพิมพ์ สูง 

 

กระทบชื่อเสียงและ

ภาพพจน์ของ 

อ.ส.ค.  

สูงมาก 

 

ผลกระทบด้านระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Technology) 

 

เกิดเหตุร้ายท่ีไม่มี

ความส าคัญ 

 

เกิดเหตุร้าย

เล็กน้อยท่ีแก้ไขได้ 

 

ระบบมีปัญหา

และมีความ

สูญเสียไม่มาก 

 

เกิดปัญหากับระบบ 

IT ท่ีส าคัญและ

ระบบความ

ปลอดภัยซ่ึงส่งผล

ต่อความถูกต้องของ

ข้อมูลบางส่วน 

เกิดความสูญเสียต่อ

ระบบ IT ท่ีส าคัญ

ท้ังหมดและเกิด

ความเสียหายอย่าง

มากต่อความ

ปลอดภัยของข้อมูล

ลูกค้าหรือข้อมูล

ธุรกิจ 

ผลกระทบด้าน

กระบวนการธุรกิจและ

การปฏิบัติงาน 

Business Process 

and (Operation) 

ไม่มีการชะงักงัน

ของกระบวนการ

และการด าเนินงาน

ทางธุรกิจ 

 

มีผลกระทบต่อ

กระบวนการ

เล็กน้อย 

 

-มีผลกระทบต่อ

กระบวนการปาน

กลาง 

- ทรัพย์สิน

เสียหายปาน

กลาง 

 

-มีผลกระทบต่อ

กระบวนการอย่าง

รุนแรง/กระทบต่อ 

แผนงาน 

- ทรัพย์สินเสียหาย

และต้องหยุดการ 

ด าเนินงานบางส่วน 

- หยุดการ 

ด าเนินงาน 

ของธุรกิจ 

- ไม่สามารถบรรลุ

ถึงวัตถุประสงค์ของ

แผนงาน/โครงการ 

 

      

ตัวอย่าง เกณฑ์ส าหรับวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 



 

 

 

เกณฑ์ผลกระทบ 

ของความเสี่ยง 

(Impact : I) 

ระดับคะแนน 

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

ผลกระทบด้านบุคลากร 

(People) 

 

- -มีการบาดเจ็บ

เล็กน้อยในระดับ

ปฐมพยาบาลจาก

การปฏิบัติงาน 

- ท าให้เกิดการเสีย

ขวัญและก าลังใจใน

การท างานระยะ

สั้น 

 

-มีการบาดเจ็บ 

ที่ต้องได้รับการ

รักษาจากการ

ปฏิบัติงาน 

- ท าให้เกิดการเสีย

ขวัญและก าลังใจใน

การท างานอย่าง

กว้างขวาง 

- มีการบาดเจ็บ 

หรือเจ็บป่วยรุนแรง

จากการปฏบิัติงาน 

- บุคลากรในระดับ

ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป

หรือบุคลากรที่ผล 

การประเมินการ

ปฏิบัติงานอยู่ในระดับ

ดีขึ้นไป 

ออกจากองค์กรหลาย

คน 

- เกิดการประท้วง 

- ทุพลภาพหรอื

เสียชีวิตจากการ

ปฏิบัติงาน 

- บุคลากรในระดับ

ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป

หรือบุคลากรที่ผล 

การประเมินการ

ปฏิบัติงานอยู่ใน

ระดับดีขึ้นไป 

ออกจากองค์กรเป็น

จ านวนมาก 

- เกิดการนัด 

หยุดงาน 

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

 ค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยใช้มูลค่าการลงทุนหรือต้นทุนการด าเนินงานเป็นฐานในการคิดหรือค่าใช้จ่าย 
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  

ผลกระทบต่อชื่อเสียง

หรือภาพลักษณ์ของ

องค์กร 

≥ 1 วัน  2 – 7 วัน  8 -25 วัน  16 – 30 วัน  > 30 วัน  

 พิจารณาจากจ านวนวันที่หนังสือพิมพ์ลงข่าวหรือมีการเผยแพร่ในสื่อ 
ผลกระทบต่อการ

พัฒนาขีด

ความสามารถและ

การแข่งขันของ

องค์กร 

มีผลกระทบต่อองค์กร 

น้อยมาก/มีการ

พัฒนา 

นวัตกรรมใหม่ ๆ  อย่าง

ต่อเนื่อง 

มีผลกระทบ

เล็กน้อย/สามารถ

พัฒนาขีด

ความสามารถในการ

แข่งขันได้ 

มีผลกระทบ 

ปานกลาง/องค์กร

ยังคง ด าเนินธุรกิจ

อยู่ได้หากมีการ

แข่งขันทางธุรกิจไม่สูง

มาก 

มีผลกระทบรุนแรง/

องค์กรขับเคลื่อนได้

ช้าและ

ความสามารถ 

ในการแข่งขันลดลง 

มีผลกระทบรุนแรงสูง

มาก/สูญเสียลูกค้าและ

ความสามารถใน 

การแข่งขันท าให ้

ไม่สามารถด ารง 

ธุรกิจต่อไปได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ง-2 



 

 

 

เกณฑ์ผลกระทบ 

ของความเสี่ยง 

(Impact : I) 

ระดับคะแนน 

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

 พิจารณาจากการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง 
รวมถึงความสามารถในการแข่งขันและการด ารงอยู่ขององค์กร 
การปฏิบัติตาม  
กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับ 

ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
ฯ ส่งผลกระทบอย่าง

ไม่มีนัยส าคัญ 

 

ไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบฯ ส่งผล
กระทบเล็กน้อย

สามารถ 

แก้ไขได้ 

ไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบฯ ส่งผล
กระทบอยา่งมี

นัยส าคัญ 

แต่สามารถแก้ไขได้ 

ไม่ปฏิบัติตามระเบยีบฯ 
ส่งผลกระทบอยา่ง 
มีนัยส าคัญและไม่

สามารถ 

แก้ไขได ้

ไม่ปฏิบัติตาม 

ระเบียบฯ ส่งผล

กระทบรุนแรง 

ในภาพลักษณ ์และ

ภาวะการเงินของ

องค์กร 

 พิจารณาจากระดับความรุนแรงของลักษณะการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบยีบ ข้อบงัคับ ในแต่ละกรณี 

เกณฑ์โอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยง  

(Likelihood : L) 

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

เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสทีจ่ะ
เกิดความเส่ียงของ อ.ส.ค. 

มีโอกาสเกิดใน
กรณียกเว้น 

อาจมีโอกาสเกิด
แต่นานๆ ครั้ง 

มีโอกาสเกิดบางครั้ง มีโอกาสเกิด
ค่อนข้างสูงหรือ

บ่อย ๆ  

มีโอกาสในการเกิด
เกือบทุกครั้ง 

มีระเบียบและคู่มือปฏิบัต ิ มีทั้งระเบียบและ
คู่มือและถือปฏิบัต ิ

มีอย่างใดอยา่ง
หนึ่ง 

และมีการปฏิบัติ
ตาม 

มีทั้ง 2 อย่างแต่ถอื
ปฏิบัติอย่างใดอย่าง

หนึ่ง 

มีอย่างใดอยา่ง
หนึ่งและไม่ถือ

ปฏิบัต ิ

ไม่มีทั้งคู่ (ระเบียบและ
คู่มือ) และไม่มีการ

ปฏิบัต ิ

 พิจารณาจากการมีหรือไม่มีการก าหนดระเบียบและการจัดท าคู่มือ  ประกอบกบัการปฏิบัติตามระเบียบและคู่มือที่เกีย่วข้องกับความเส่ียง
ในเรื่องนั้น 
มีการควบคุมติดตามหรือการ
ตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชาหรือ
มีการรายงานผล 

ทุก 2 – 2 สัปดาห ์ ทุกเดือน ทุก 2 เดือน ทุก 2 เดือน >  2 เดือน 

 พิจารณาจากความถี่หรือความบ่อยครั้งที่มีการควบคุม หรือ ตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชา รวมถึงการที่ผู้บังคับบัญชาได้รับรายงาน
เกี่ยวกบัความเส่ียงในเรื่องนั้น ๆ  
ความถี่ที่จะเกิดเหตกุารณ์
ผิดพลาด  

≤ 1 ครั้ง 
(ต่อเดือน) 

2 -3 ครั้ง 
(ต่อเดือน) 

2 คร้ัง 
(ต่อเดือน) 

5 คร้ัง 
(ต่อเดือน) 

>  2 คร้ัง 
(ต่อเดือน) 

 

 พิจารณาจากความถี่หรือความบ่อยครั้งในการเกิดเหตุการณ์ผิดพลาดของผู้ปฏิบตัิงานที่เกี่ยวข้องกบัความเส่ียงในเรื่องนั้น ๆ  

โอกาสทีจ่ะเกิดเหตุการณ์ 
 โอกาสหรือแนวโน้มที่
เกิดความเส่ียงเร่ืองนั้น 

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

 จ านวนครั้งที่ผ่านการ
เห็นชอบจากบอร์ด 
  

2  ครั้ง 2  ครั้ง 2  ครั้ง 2  ครั้ง 5  ครั้ง 



 

 

 

เกณฑ์ผลกระทบ 

ของความเสี่ยง 

(Impact : I) 

ระดับคะแนน 

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

 จ านวนวันที่ด าเนินการ
ล่าช้ากว่าก าหนด 

ภายในก าหนด เกินกว่าก าหนด 
25 วัน 

เกินกว่าก าหนด 
20 วัน 

เกินกว่าก าหนด  
25 วัน 

เกินกว่าก าหนด 60 
วัน  

 เปอร์เซ็นต์ที่คาดว่าจะ
ด าเนินการ 
ได้ตามเป้าหมาย 

 
92 – 200% 

 

 
81 – 90% 

 
71 – 80% 

 
61 – 70% 

 
51 – 60% 

 พิจารณาจากโอกาสหรือแนวโนม้ที่เกิดความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ หรอืจ านวนครั้งท่ีผ่านการเห็นชอบจากบอร์ดจ านวน
วันท่ีด าเนินการล่าช้ากว่าก าหนดหรือเปอร์เซ็นต์ที่คาดว่าจะด าเนินการไดต้ามเป้าหมาย 

มีการสอนงานหรือฝึกอบรม ≥5 ชั่วโมง/คน 2 ชั่วโมง/คน 2 ชั่วโมง/คน 2 ชั่วโมง/คน ≤  2 ชั่วโมง/คน 

 พิจารณาจากจ านวนช่ัวโมงท่ีให้การฝึกอบรมหรือสอนงานกับผู้ปฏิบตัิงานท่ีเกี่ยวข้องกับความเสีย่งในเรื่องนั้นๆ 
มีการพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู ้

เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้แล้ว 

เป็นองค์กรที่มี
บรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้
และมีศักยภาพ
สูงในการพัฒนา
ให้เป็นองค์กรแห่ง

การเรียนรู ้

มีโอกาสในการ
พัฒนาสู่องค์กรแห่ง
การเรียนรู้ได้หาก
บุคลากรทุกระดับ/

ทุกคนให้
ความส าคัญและ

ร่วมกันพัฒนาอย่าง
จริงจัง 

มีโอกาสในการ
พัฒนาสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้ได้
ยาก ต้องใช้ความ
พยายามอย่างหนกั 
รวมถึงบุคลากร

ไม่ได้ให้
ความส าคัญ 

เป็นองค์กรที่ไม่ให้
ความส าคัญต่อการ
พัฒนาบุคลากรมี
บรรยากาศที่ไม ่

จูงใจหรือเอือ้ตอ่การ
เรียนรู ้และยากมากตอ่
การพัฒนาให้เป็นองค์กร

แห่งการเรยีนรู ้

 พิจารณาโอกาสในการพัฒนาให้เปน็องค์กรแห่งการเรยีนรู้ และบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  

 
 

 

 

 

 

ง-2 

ง-2 



 

 

 

 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก  จ 

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศการบริหารความเสี่ยง 

ระดับองค์กร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จ-51 

จ-54 จ-54 

จ-54 
จ-54 



 

 

 

 

 

  การใช้ระบบสารสนเทศการรายงานแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรของ อ.ส.ค.           

เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้รายงานแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรของหน่วยงานที่รับผิดชอบ(Risk owner) 

มีการก าหนดสิทธิ์จาก Administrator คือแผนกบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดย เข้าใช้งานในเว็บไซต์

http://dportal.dpo.go.th  เพ่ือเข้าระบบส านักงานภายใน อ.ส.ค. (Intranet)ที่กรอบ “บริหารความเสี่ยง” 

เข้าสู่ระบบของ User หรือผู้ใช้ระบบ จะถูกก าหนดไว้ตามสิทธิ์ที่Administrator ก าหนดไว้ให้แต่ละหน่วยงาน 

และมีวิธีการเข้าใช้งานในระบบ ดังนี้  

1. การ Login หลังจากผู้บริหารจัดการระบบ ได้เปิดระบบให้กับผู้ใช้งานแต่ละหน่วยงาน 

ผู้ใช้งานจะสามารถเข้าใช้งานในระบบได้โดยการ Login ใส่ชื่อผู้ใช้ระบบ (Username) และ รหัสผ่าน 

Password  

2. ผู้เข้าใช้ระบบ  จะสามารถเข้าใช้ระบบเพ่ือรายงานแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร     

ได้จากเมนู“Home”  ซึ่งจะประกอบไปด้วยขั้นตอนหลัก 2 ขั้นตอน ให้ผู้ใช้ระบบกรอกข้อมูลใน 2 ขั้นตอน

ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามล าดับ ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 : การเพิ่มแผนที่ได้รับ 

- เพ่ิมแผนงานบริหารความเสี่ยงที่ได้รับ 

ขั้นตอนนี้ ผู้ใช้ระบบจะต้องคลิก เพ่ิมข้อมูล เพ่ือเพ่ิมรายละเอียด โดยการเลือกปีงบประมาณที่

ด าเนินการปัจจุบัน, เลือกไตรมาส, เลือกปัจจัยเสี่ยง และเลือกแผนที่ได้รับ เมื่อใส่รายละเอียดข้อมูลการเพ่ิม

แผนบริหารความเสี่ยงที่ได้รับเรียบร้อยแล้วบันทึกข้อมูลโดยการคลิกท่ีปุ่มเพ่ิมข้อมูล เพ่ือน าไปใช้ในขั้นตอนที่ 2 

เพ่ิมกิจกรรม 

  ขั้นตอนที่ 2 : เพิ่มกิจกรรม 

- เพ่ิมข้อมูลกิจกรรม 

ขั้นตอนนี้ ผู้ใช้ระบบจะต้องคลิก เพ่ิมข้อมูล เพ่ือเพ่ิมรายละเอียด โดยการเลือกปีงบประมาณที่

ด าเนินการปัจจุบัน, เลือกไตรมาส, เลือกแผนที่ได้รับ, กรอกข้อมูลกิจกรรม, กรอกข้อมูลระยะเวลาด าเนินการ, 

กรอกข้อมูลเป้าหมาย, และกรอกข้อมูลผู้รับผิดชอบ เมื่อใส่รายละเอียดข้อมูลกิจกรรมเรียบร้อยแล้วบันทึก

ข้อมูลโดยการคลิกท่ีปุ่มเพ่ิมข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ในขั้นตอนที่ 2 ประเมินกิจกรรม  
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ขั้นตอนการใช้งานในระบบสารสนเทศการรายงาน 
แผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ของ อ.ส.ค. 



 

 

 

   ขัน้ตอนที่ 3 : ประเมินกิจกรรม 

- ประเมินกิจกรรม 

ขั้นตอนนี้ ผู้ใช้ระบบจะต้องคลิกท่ีปุ่มประเมินกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมรายละเอียดข้อมูลกิจกรรมโดย

การกรอกข้อมูลของผลการด าเนินงานตามกิจกรรม, กรอกข้อมูลการเบี่ยงเบนจากแผน, กรอกข้อมูลปัญหา/

อุปสรรค, กรอกข้อมูลแนวทางแก้ไขและปรับปรุง, และกรอกข้อมูลรหัสเอกสารแนบ เมื่อใส่รายละเอียดข้อมูล

การประเมินกิจกรรมเรียบร้อยแล้วบันทึกข้อมูลโดยการคลิกที่ปุ่มเพ่ิมข้อมูลเพ่ือน าไปวิเคราะห์ในขั้นตอนที่ 2 

ประเมินแผน  

   ขั้นตอนที่ 4 : การประเมินแผน 

- เพ่ิมข้อมูลประเมินแผนความเสี่ยง 

ขั้นตอนนี้ ผู้ใช้ระบบ จะต้องคลิกปุ่มประเมินแผน  เพ่ือเพ่ิมข้อมูลการประเมินแผน โดยการ

กรอกข้อมูลความคืบหน้า, เลือกผลกระทบ, เลือกโอกาสเกิด, เลือกแนวทางตอบสนอง, กรอกข้อมูลงบประมาณ

ที่ใช้, และกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานในการจัดท าแผนเมื่อใส่รายละเอียดข้อมูลการประเมินแผนเรียบร้อย

แล้วบันทึกข้อมูลโดยการคลิกท่ีปุ่มเพ่ิมข้อมูล 

3. ผู้รับผิดชอบระบบ น าข้อมูลที่ได้จากระบบสารสนเทศการรายงานแผนบริหารความเสี่ยง 

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

คณะท างานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อ.ส.ค. , คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง อ.ส.ค. , 

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