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วัตถุประสงค์ และความส าคัญของการบริหารความเสี่ยง 
 
1. วัตถุประสงค์ (Objectives) และประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง :  

1.1 วัตถุประสงค์ 
1.1.1 เพ่ือเป็นคู่มือการปฏิบัติงานการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ของ ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า  

ให้มีมาตรฐานและถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร 
1.1.2 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยง ของผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และบุคลากรทุกคนใน

องค์กรให้มีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยง สามารถควบคุมหรือลดความเสี่ยงลงได้ ซึ่งจะส่งผลให้            
การด าเนินงานเป็นไปอย่างมรีะบบ และส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2 ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง  
 1.2.1 มีแนวทางในการปรับเปลี่ยน/ปรับปรุงการด าเนินการขององค์กรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง       

ของสภาพแวดล้อมได้อย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ และสามารถรับมือกับปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นระหว่างด าเนินการ
ไดท้ันท่วงท ี

 1.2.2 เป็นเครื่องมือที่ท าให้กระบวนการท างานที่ส าคัญหรือโครงการที่ส าคัญสามารถเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ 
และเป้าประสงค์หลักขององคก์ร 

2. ความส าคัญของการบริหารความเสี่ยงภาครัฐ:  
    2.1 พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545: ตามข้อความท่ีกล่าวว่า “การบริหารราชการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า
ในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น  การกระจาย
ภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลงานในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน 
การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของภารกิจ” 
 การบริหารความเสี่ยงในภาครัฐเป็นส่วนหนึ่ งของความรับผิดชอบภาครัฐ (Public Accountability) ที่มีต่อ
ประชาชนและทรัพย์สินของประเทศ อันน ามาซึ่งการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) จาก
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินข้างต้น ท าให้ภาครัฐในปัจจุบันจ าเป็นต้องบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของ
ประชาชนมากขึ้นกว่าเดิม และต้องเปิดเผยข้อมูลในการปฏิบัติราชการให้ประชาชนสามารถตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานได้ ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงจึงมีส่วนอย่างยิ่งในการป้องกันการไม่ได้รับการยอมรับ
จากประชาชน และป้องกันการเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ท าให้การบริหารจัดการภาครัฐมีการตัดสินใจที่ดีข้ึนด้วย 

2.2 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ในการ
บริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ส่วนราชการจะต้องด าเนินการโดยถือว่าประชาชน เป็นศูนย์กลางที่
ได้รับบริการจากรัฐ และจะต้องมีแนวทางการบริหารราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนเริ่มด าเนินการ ส่วนราชการ
ต้องจัดให้มีการศึกษาวิเคราะห์ผลดีและผลเสียให้ครบถ้วนทุกด้าน ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการที่โปร่งใส มีกลไก
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การตรวจสอบการด าเนินการแต่ละขั้นตอน รวมถึง ในกรณีที่เกิดปัญหาและอุปสรรคจากการด าเนินการ ให้ส่วน
ราชการด าเนินการแก้ไขปัญหาอุปสรรคนั้นโดยเร็ว ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือส าคัญของ
หน่วยงานภาครัฐในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหา ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารราชการ 

   2.3 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงส าหรับ
หน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2562 (ที่ กค. 0409.4/ว23 ลว 19 มี.ค. 2562) ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐจัดให้
มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐก าหนด 
โดยหากหน่วยงานภาครัฐมีเจตนาปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการ
บริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังก าหนด โดยไม่มีเหตุอันควร กระทรวงการคลัง
จะด าเนินการพิจารณาความเมาะสมในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับพฤติการณ์ของหน่วยงานภาครัฐดังกล่าวให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 

2.4 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ระดับพื้นฐาน 
    ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ระดับพ้ืนฐาน หมวด 2 การวางแผนเชิง

ยุทธศาสตร์ ข้อ SP7 ก าหนดให้ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน 
COSO เพ่ือเตรียมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินแผนงาน/โครงการที่ส าคัญ ซึ่งต้อง
ครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยส่วนราชการต้องมีขั้นตอนการด าเนินการ หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ 
ประเมิน และจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO  (The 
Committee Organizations of the Treadway Commission) คือ  

1) การก าหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting) 
2) การระบุความเสี่ยงต่างๆ (Event Identification) 
3) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
4) กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง (Risk Response) 
5) กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities) 
6) ข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง (Information and communication) 
7) การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่างๆ (Monitoring) 

โดยต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ในการป้องกันข้อผิดพลาดหรือลดโอกาสที่จะท าให้หน่วยงานเกิด
ความเสียหาย โดยให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ 
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ความเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยง 
 

3. ความเชือ่มโยงการบริหารความเสี่ยงกับกระบวนการวางแผนขององค์กร 
 ความเชื่อโยงระหว่างแนวทางการบริหารความเสี่ยงกับข้อก าหนดตามยุทธศาสตร์ชาติที่ส าคัญ มีดังนี้ 

3.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
 หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 65 ได้วางหลักการใหม่ให้รัฐพึงจัดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือให้มี

แผนการพัฒนา ประเทศโดยก าหนดกรอบเวลาและแนวทางพัฒนาให้หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่ วนต้องปฏิบัติ       
สู่เป้าหมายการ พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นกรอบในการจัดท าแผนของหน่วยงานต่าง ๆ 
ในการบริหารประเทศให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีการบูรณาการกัน 

3.4 ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ การบริหารความเสี่ยง 
 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ ความเสี่ยงที่ก าหนดยุทธศาสตร์
ผิดพลาด ประเมินโอกาสที่

จะเกิดและระดับ
ความรุนแรงของ

ความเสี่ยง 

แนวทางในการตอบสนองต่อ
ความเสี่ยง 

การควบคุม และ 
การตรวจสอบ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ 
ความเสี่ยงที่การด าเนินการไม่
บรรลุเป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด ความเสี่ยงที่โครงการจะไม่ประสบ
ผลส าเร็จ โครงการ 

 

4. ขอบเขต (Scope): ขอบเขตของคู่มือการปฏิบัติงานการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของส านัก/กอง/ศูนย์      
ในส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าครอบคุมข้ันตอน ดังนี้ 
  4.1 การแต่งตั้งคณะกรรม/คณะท างานรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยง 

4.2 การก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมเพ่ือจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงฯ  
4.3 การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง การก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง  
4.4 การจัดท าแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง และมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง 
4.5 การติดตามและประเมินผล การด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
4.6 การทบทวน จัดท าข้อเสนอแนะในการปรับปรุง เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการในปีต่อไป 

5. ค าจ ากัดความ (Definition) :  
5.1 ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคต และอาจส่งผลในด้านลบที่ไม่ต้องการ  ดังนั้น

การตัดสินใจกระท าการใดๆ โดยไม่มีข้อมูล หรือไม่มีการวางแผนใดๆ จึงสามารถกล่าวได้ว่าเป็นการเสี่ยง  ตัดสินใจ
ในสภาวะของความเสี่ยง  

5.2 ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุ/สาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้     
โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นอย่างไร และท าไม ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยง    
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ที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง  
โดยมีแหล่งที่มาของความเสี่ยงดังนี้ 

5.3 การบริหารความเสี่ยง คือ กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เพ่ือให้โอกาสที่จะเกิด
เหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กร
ยอมรับได้ (Risk Appetite) การจัดการความเสี่ยงต้องมองปัญหาความเสี่ยงแบบองค์รวม ดังนั้น การจัดการความ
เสี่ยงที่เหมาะสมจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการจากทุกระดับร่วมกัน พิจารณาทั้งความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้ และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและเห็นพ้องร่วมกันทั่วทั้งองค์กร จึงจะ
สามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้  

5.4 การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) คือ กระบวนการที่เป็นระบบ
ในการบริหารปัจจัย และการควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการบริหารต่างๆ เพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้
เกิดความเสียหายจากการด าเนินการที่ไม่เป็นตามแผน เพ่ือให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรสามารถยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ โดยการค านึงถึงการ
บรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสียงขององค์กรเป็นส าคัญ โดยได้รับ
การสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร 

6. หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities) 
6.1 ผอ. ส านัก/กอง/ศูนย์ เป็นคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยงของส านักงานฯ โดยมี         

ผอ. สนค. หรือ รอง ผอ. สนค. เป็นประธานฯ โดยคณะกรรมการหรือคณะท างานฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้
พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงก่อน เสนอ ผอ. สนค. ให้ความเห็นชอบก่อนเริ่มด าเนินการตามแผนฯ 

6.2 ส านัก/กอง/ศูนย์ มีหน้าที่วิเคราะห์โครงการ/กิจกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก
โครงการ/กิจกรรมเพ่ือจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงฯ และด าเนินการตามแผนฯ 

7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) และแผนผังการปฏิบัติงาน (Work Flow) 

7.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

     ขั้นตอนที่ 1 พิจารณา/ทบทวนแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานใน
การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี....  โดยมีผู้บริหารระดับสูง และผู้แทนจากหน่วยงานภายใน
ร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน โดยผู้บริหารระดับสูงต้องมีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบายหรือแนวทาง            
ในการบริหารความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์โครงการ/กิจกรรมของส านัก/กอง/ศูนย์ ตามเกณฑ์การคัดเลือก 

    ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง ที่ส่งผลกระทบหรือ อาจสร้างความเสียหาย (ท้ังที่เป็นตัวเงิน 
และไม่เป็นตัวเงิน) หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน และ
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พร้อมทั้งมีการจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง โดยด าเนินการ ดังนี้ 

     - จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงแก่บุคลากร ในหน่วยงาน หรือจัดให้มีการศึกษาดูงาน
หน่วยงานที่มีผลส าเร็จด้านการจัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง 
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    - จัดประชุมคณะกรรมการหรือคณะท างาน เพ่ือชี้แจงแนวทางการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง โดยท าการ
วิเคราะห์และประเมินบริบทสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ระบุปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรืออาจ
สร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน) หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พร้อมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์และจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 4 จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและเสนอขอความเห็นชอบ/ขออนุมัติจากคณะกรรมการฯ  
และผู้บริหารหน่วยงาน สื่อสาร/ท าความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการบริหารความเสี่ยงฯ รวมทั้งก าหนดแนวทางในการติดตาม     
และประเมินผล และแจ้งเวียนให้กับบุคลากรในหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติ   ทั้งนี้ แผนบริหารความเสี่ยง        
ควรก าหนดกิจกรรมหรือแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ที่จะแก้ไขลดหรือป้องกันความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกด้าน 
ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน และความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ  

ขั้นตอนที่ 5 แจ้งเวียนแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและด าเนินการตามแผนการบริหาร
ความเสี่ยงของหน่วยงาน และให้มีการก ากับติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างครบถ้วนทุกโครงการ/
กิจกรรมที่ได้รับการคัดเลือก รวมทั้งพิจารณาหา  แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างด าเนินการ
และน าเสนอผู้บริหารหน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ขั้นตอนที่ 6 ติดตามการด าเนินงาน (อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ณ สิ้นปีงบประมาณ) และประเมินผลการ
ด าเนินการ โดยจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงโดยระบุผลการประเมินความ
เสี่ยงและจากที่ได้ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยจ าแนกระหว่างปัจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุม/บริหาร
จัดการและปัจจัยเสี่ยงที่ยังไม่สามารถควบคุม/บริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้จะต้องมีการก าหนด
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผน และทบทวนการด าเนินการ เพ่ือใช้ในการด าเนินงานในปีต่อไปและน าเสนอต่อ
ผู้บริหารหน่วยงาน 
 ทั้งนี้ การปรับปรุงพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยง จะก่อให้เกิดความเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
จริง ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน สามารถน าไปเป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง
ในหน่วยงาน และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบรรลุเป้าหมายการด าเนินงานขององค์กรต่อไป 
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7.2 แผนผังการปฏิบัติงาน (Work Flow) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

6. มาตรฐานคุณภาพงาน (Quality Control) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐาน/คุณภาพ/ข้อก าหนดที่ส าคัญ 
การพิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมเพ่ือจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงของส านักงาน/กอง/ศูนย์ 

โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับคัดเลือกให้จัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยง ต้องตอบสนองต่อยุทธศาสตร์/พันธกิจหลักของ สนค. 

การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงต้องส่งเสริมสนับสนุนให้การด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมประสบความส าเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงการ/กิจกรรม 

 
 
 

เร่ิม 

พิจารณา/ทบทวนแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานบริหารความเสีย่งของ สนค. 

วิเคราะห์โครงการ/กิจกรรมของส านัก/กอง/ศูนย์ ตามเกณฑ์การคัดเลือก 

 จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและเสนอขอความเห็นชอบ/ขออนุมัติจากคณะกรรมการฯ 

แจ้งเวียนแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและด าเนินการตามแผน          
การบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน และก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

สิ้นสุด 

วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงโครงการ ที่ส่งผลกระทบหรือ อาจสร้างความเสียหาย 

ติดตามและประเมินผลการด าเนินการ โดยจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตาม 

แผนการบริหารความเสี่ยง และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงในปีต่อไป 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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7. แบบฟอร์มที่ใช้ (Forms) (ปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายภาคผนวก) 
1) แบบฟอร์มการวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรม เพื่อคัดเลือกในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของ สนค. และ

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม ของ สนค. เพ่ือจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
2) แบบฟอร์มการระบุความเสี่ยง  
3) แบบฟอร์มการประเมินและการก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง  
4) แบบฟอร์มการก าหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง  
5) แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง 
6) แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
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ภาคผนวก 
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1. การบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO (Committee of Sponsoring Organization of the 
Tread way Commission) การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO  

COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission)                     
เป็นคณะกรรมการที่รวบรวมบรรดานักวิชาการและที่ปรึกษาที่เป็นผู้รู้ในศาสตร์ด้านการบริหารความเสี่ยง           
ได้ริเริ่มจัดท าเอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาแนวคิด/ กรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk 
Management Framework) ซึ่งเป็นแนวทางที่องค์กรโดยทั่วไปสามารถใช้เป็นเครื่องมือส าหรับพัฒนาระบบ         
การบริหารความเสี่ยงและให้ฝ่ายบริหาร คณะกรรมการ หน่วยงานที่มีหน้าที่ก ากับดูแล และหน่วยงานการศึกษาได้
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงขององค์กรมากข้ึน  

องค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO  
องค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO ประกอบด้วย 8 ส่วนหลัก 

 
องค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO 

1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) อาจกล่าวได้ว่า “ปัจจัยภายใน องค์กร” 
ถือเป็นรากฐานที่ส าคัญขององค์ประกอบต่างๆ เพราะจะเป็นเรื่องของค่านิยม แนวทางการ  บริหารงานของผู้น า 
รวมไปถึงบรรยากาศที่จะท าให้บุคลากรในองค์กรควบคุมและด าเนินภารกิจให้บรรลุ ตามหน้าที่และความ
รับผิดชอบ หรืออาจกล่าวโดยรวมๆ ก็คือ "วัฒนธรรมองค์กร" หากองค์กรใดมี  วัฒนธรรมที่ให้ความส าคัญในการ
บริหารความเสี่ยงองค์กรนั้นๆ จะสามารถบรรลุผลตามเป้าหมายได้ดีกว่า  องค์กรที่ไม่ได้ให้ความส าคัญกับ          
การบริหารความเสี่ยง 
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2. การก าหนดวัตถุประสงค์/เป้าหมาย (Objective Setting) องค์กรต้องก าหนดวัตถุประสงค์ของ     
การบริหารความเสี่ยงในแต่ละระดับ เช่น ระดับองค์กร (Business unit) ระดับกลยุทธ์ (Strategic) หรือ            
การด าเนินงาน (Operation) เป็นต้น  

3. การระบุเหตุการณ์ (Event Identification) คือ การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง หรือความ ไม่แน่นอน
ที่อาจเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกองค์กร ปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะ  เศรษฐกิจ 
การเมือง การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติ ปัจจัยภายใน เช่น บุคลากร กระบวนการ 
เทคโนโลยี  

4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การประเมินความเสี่ยงจะช่วยให้แต่ละ  องค์กร
พิจารณาถึงเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ฝ่ายบริหาร  จะประเมิน
เหตุการณ์จากสองมุมมอง ซึ่งได้แก่ โอกาสที่จะเกิด และผลกระทบ ซึ่งโดยปกติแล้วจะใช้ทั้งวิธี เชิงคุณภาพ และเชิง
ปริมาณร่วมกัน  

5. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการระบุว่ามีทางเลือกใดบ้างที่สามารถ ใช้ในการจัดการความเสี่ยง 
คัดเลือกทางเลือกที่เหมาะสม และน าไปปฏิบัติโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการ  บริหารความเสี่ยงขององค์กร          
ทั้งนี้แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับ ผลกระทบความเสี่ยง ทางเลือกหรือกลยุทธ์ในการ
จัดการความเสี่ยงแบ่งได้ 4 แนวทางหลัก คือ การยอมรับ การลด/ควบคุม ยกเลิก/หลีกเลี่ยง และการโอน/การแบ่งความเสี่ยง 

6. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) หมายถึง ขั้นตอนหรือนโยบายที่เป็นการควบคุมเพ่ือให้
เกิดความมั่นใจได้ว่าการตอบสนองความเสี่ยงที่ได้ด าเนินการตอบสนองความเสี่ยงไปแล้วนั้น จะยังอยู่ในระดับที่สามารถ
ยอมรับได ้ 

7. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) ล าดับขั้นตอนนี้ถือว่ามีความส าคัญ 
เพราะจะเป็นส่วนที่จะช่วยสนับสนุนในทุกๆ องค์ประกอบที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัจจัยภายในองค์กร 
(Internal Environment) อันเป็นรากฐานที่ส าคัญ ของ องค์ประกอบอ่ืน เพราะจะมีส่วนช่วยท าให้บุคลากรในองค์กร     
ได้ทราบถึงทิศทางการด าเนินงานด้านการ บริหารความเสี่ยง ตลอดจนถือเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับ
การบริหารความเสี่ยงขององค์กรอีกทางหนึ่งด้วย  

8. การติดตามประเมินผล (Monitoring) องค์ประกอบสุดท้ายคือ การมีระบบการติดตาม การบริหาร
ความเสี่ยงขององค์กร ซึ่งเป็นกระบวนการประเมินความมีอยู่และคุณภาพขององค์ประกอบการบริหารความเสี่ยง
องค์กรทั้ง 7 ข้อข้างต้น การติดตามในที่นี้ สามารถท าได้ใน 2 ลักษณะ คือ การประเมิน แยกต่างหาก (Separate 
Evaluation) และการด าเนินการติดตาม/ประเมินเสมือนหนึ่งว่าเป็นกิจกรรม  ต่อเนื่อง (Ongoing Activities) 
กิจกรรมหนึ่ง โดยด าเนินการแบบ Real-time basis และการตอบสนอง อย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เงื่อนไข/สภาพแวดล้อม 

 
2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล  

การวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้น เนื่องจาก ส่วนราชการจะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่างๆ แล้ว ส่วนราชการต้อง
น าแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่ เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยง เช่น ด้านยุทธศาสตร์ 
โครงการที่คัดเลือกมา นั้นอาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิผลและการมีส่วนร่วม ด้านการด าเนินการอาจมีความ
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เสี่ยงต่อเรื่อง ประสิทธิภาพและความโปร่งใส ด้านการเงินอาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และภาระรับผิดชอบ 
ด้านกฎ ระเบียบอาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และความเสมอภาค ทั้งนี้ ความเสี่ยงเรื่องธรรมาภิบาลที่อาจ
เกิดข้ึนจากการด าเนินแผนงาน/โครงการเพ่ือให้เป็นไป ตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 10 ประการ 
ประกอบด้วย  

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness): ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ  เป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วน ราชการหรือหน่วยงาน
ที่มีภารกิจคล้ายคลึงกัน และมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นน าของประเทศ เพ่ือให้ เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน 
โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทาง ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่  ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและ
ระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตาม ประเมินผล และ พัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency): การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดีที่มีการออกแบบ
กระบวนการปฏิบัติงานโดยการใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม  ให้องค์การสามารถใช้
ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา  ขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติราชการตามภารกิจ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม  

3) หลักการมีส่วนร่วม (Participation): กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
มีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/  ประเด็นที่ส าคัญที่
เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วม กระบวนการพัฒนาในฐานะ
หุ้นส่วนการพัฒนา  

4) หลักความโปร่งใส (Transparency): กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้ เมื่อมีข้อสงสัย 
และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุก ขั้นตอนในการด าเนิน
กิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

5) หลักการตอบสนอง (Responsiveness): การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายใน ระยะเวลาที่
ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองต่อความคาดหวัง/ความต้องการ ของประชาชน
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง  

6) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability): การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ และผลงานต่อ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่ตอบสนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้ง
การแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ  

7) หลักนิติธรรม (Rule of Law): การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการบริหารราชการ
ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

8) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization): การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจ
จากส่วนราชการส่วนกลาง ให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืนๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาคประชาชน 
ด าเนินการแทน โดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการ
ด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
การปรับปรุงกระบวนการและเพ่ิมผลิตภาพ เพ่ือผลการด าเนินการที่ดี ของส่วนราชการ ทั้งนี้การกระจายอ านาจ
การตัดสินใจที่ดี บุคลากรต้องมีความรู้ความสามารถและข้อมูล สนับสนุนเพื่อให้เกิดการตัดสินใจที่เหมาะสม  
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9) หลักความเสมอภาค (Equity): การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยการไม่แบ่งแยก
ด้าน ชาย/หญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล 
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอ่ืนๆ  

10) หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented): ในการปฏิบัติงานต้องมีกระบวนการในการแสวงหา
ฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง
จะต้องไม่มีข้อคัดค้านที่หาข้อยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส าคัญ 
 
การคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม ในการวิเคราะห์เพื่อจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สนค. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม  
เพ่ือจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงฯ ดังนี้ 

 

ปัจจัยพิจารณา 
เกณฑ์การพิจารณา 

1 2 3 
1. สอดคล้ อ งประ เด็ น

ยุทธศาสตร์ 
ไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์
ในประเด็นยุทธศาสตร์ 

สอดคล้องกับบางกลยุทธ์
ในประเด็นยุทธศาสตร์ 

สอดคล้องกับทุกกลยุทธ์
ในประเด็นยุทธศาสตร์ 

2. งบประมาณที่ได้รับใน
ปีงบประมาณปัจจุบัน 

ได้รับงบประมาณสูงเป็น
ล าดับ 3 และต่ ากว่า 

ได้รับงบประมาณสูงเป็น
ล าดับ 2 

ได้รับงบประมาณสูงเป็น
ล าดับ 1 

 
วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง  

เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 2 การวางแผนเชิง ยุทธศาสตร์        
ข้อ SP7 ก าหนดให้ส่วนราชการต้องมีข้ันตอนการด าเนินการ หรือเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ประเมินและจัดการความ
เสี่ยงอย่างเหมาะสม ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO โดยมีกรอบแนวคิดและวิธีการ
วิเคราะห์ ดังนี้  

1. การก าหนดวัตถุประสงค์/เป้าหมาย (Set Objectives)  
การก าหนดวัตถุประสงค์ภายในองค์กรจะต้องมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ 

วัตถุประสงค์ขององค์กรจะต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การด า เนินงาน ขององค์กร และ
จะต้องสอดคล้องกันตั้งแต่ระดับองค์กร หน่วยงาน กิจกรรม จนถึงระดับบุคคล เพ่ือให้ วัตถุประสงค์ในภาพรวม
บรรลุเป้าประสงค์ ทราบขอบเขตการด าเนินงานในแต่ละระดับ และสามารถ วิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้
ครบถ้วน ดังนั้นวัตถุประสงค์จะต้องแสดงให้เห็นถึง “ผลลัพธ์” ที่องค์กร ต้องการจะบรรลุ ไม่ใช่การกล่าวถึง 
“กระบวนการ” ในการปฏิบัติงาน ส าหรับวัตถุประสงค์ของการบริหาร ความเสี่ยงอาจแบ่งออกได้เป็น 2 ระดับ คือ  

1) วัตถุประสงค์ระดับองค์กร (Corporate Objective) เป็นวัตถุประสงค์ ของการด าเนินงาน ใน
ภาพรวมขององค์กร ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และแผนการปฏิบัติราชการ 4 ปี  

2) วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม (Activities Objective) เป็นวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน ที่
เฉพาะเจาะจงลงไปส าหรับแต่ละกิจกรรมที่องค์กรก าหนด เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งวัตถุประสงค์
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ของแต่ละกิจกรรมจะต้องสนับสนุนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในระดับองค์กร  การก าหนดวัตถุประสงค์ที่
ชัดเจนช่วยให้การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ อย่างครบถ้วน ซึ่งวัตถุประสงค์ที่ก าหนดขึ้นในแต่ละ
ระดับ ควรมีการก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด ความส าเร็จที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้ วัตถุประสงค์ที่ดี (SMART) 
ควรมีลักษณะดังนี ้ 

S: Specific หมายถึง มีการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน  
M: Measurable หมายถึง สามารถวัดผลหรือประเมินผลได้  
A: Achievable หมายถึง สามารถปฏิบัติให้บรรลุผลได้  
R: Reasonable หมายถึง สมเหตุผล มีความเป็นไปได้  
T: Time constrained หมายถึง มีกรอบเวลาที่ชัดเจนและเหมาะสม 

2. การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง (Event Identification)  
การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันระบุ  ความเสี่ยง

และปัจจัยเสี่ยง โดยต้องค านึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มี
ผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม 
ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการ ปฏิบัติงานที่อาจเกิดความ
ผิดพลาดความเสียหาย และไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใด ที่จ าเป็นต้องได้รับการดูแล 
ป้องกัน รักษา การระบุปัจจัยเสี่ยงของการที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ควรเริ่มด้วยการแจกแจง
กระบวนการปฏิบัติงานที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ แล้วจึงระบุปัจจัย เสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ
กระบวนการปฏิบัติงานนั้นๆ ท าให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหายและเสียโอกาส ปัจจัยเสี่ยงนั้นควรจะเป็น
ต้นเหตุที่แท้จริงเพื่อที่จะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการหามาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้  

2.1 สาเหตุของความเสี่ยง โดยสาเหตุของความเสี่ยงแบ่งได้ 2 ด้าน ดังนี้  
1) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น ภาวะ 

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย คู่แข่ง เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น  
2) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ  ข้อบังคับ

ภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารและการจัดการ  ความรู้/ความสามารถของ บุคลากร 
กระบวนการท างาน ข้อมูล/ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ/อุปกรณ์  

2.2 ประเภทของความเสี่ยง แบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้  
1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจ 

ในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และ 
เหตุการณ์ภายนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์ หลังเกิดจาก การ
ก าหนดกลยุทธ์ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนหรือการร่วมมือกับองค์กรอิสระท าให้ โครงการขาดการ
ยอมรับ และโครงการไม่ได้น าไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการตอบสนองต่อความต้องการของ ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือ  น าการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่าง
ไม่ถูกต้อง (หรือที่เกี่ยวข้องกับ นโยบายผู้บริหาร แผนยุทธศาสตร์ (ด้านบุคลากร ด้านการสื่อสาร) หลักเกณฑ์การ
ประเมินผล นโยบายจรรยาบรรณ และการบริหารทรัพยากรบุคคล) 
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ตัวอย่างการระบุเหตุการณ์ 
กระบวนการหรือกิจกรรม ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 
การบริหารงาน ก าหนดกลยุทธ์ผิดพลาดไม่น าไปสู่วิสัยทัศน์ และเป้าหมายขององค์กร 
การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ กิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ไม่สามารถน าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์องค์กรได้ 
การแข่งขันทางกลยุทธ์ กลยุทธ์ขององค์กรขาดการพัฒนาให้ทันต่อสถานการณ์จนไม่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ 

  

2) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบภายในของ องค์กร/กระบวนการ/
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความพอเพียงของข้อมูล ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด า 
เนินโครงการ (หรือท่ีเกี่ยวข้องกับ โครงสร้างองค์กร สถานที ่การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน แผน-ผลการ
ปฏิบัติงาน ระบบการสื่อสาร การรักษาทรัพย์สิน) 

ตัวอย่างการระบุเหตุการณ์ 
กระบวนการหรือกิจกรรม ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 
บุคลากรในหน่วยงาน ขาดทักษะ ความช านาญและความรู้เฉพาะทาง 
ความปลอดภัย เกิดอุบัติเหตุ หรือได้รับอันตรายจากการปฏิบัติงาน 
เทคโนโลยี/นวัตกรรม เทคโนโลยีล้าสมัย / ถูกละเมิด หรือละเมิดลิขสิทธิ์ 
สิ่งแวดล้อม สร้างมลพิษแก่ชุมชนรอบข้าง / สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน 

 

3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหาร งบประมาณ
และการเงิน เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทัน  ต่อสถานการณ์ 
หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณการงบประมาณไม่  เพียงพอและไม่
สอดคล้องกับขั้นตอนการด าเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และ
การจัดท ารายงานเพื่อน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว 

ตัวอย่างการระบุเหตุการณ์ 
กระบวนการหรือกิจกรรม ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 
งบประมาณ เบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันตามก าหนดเวลา / งบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน 
หนี้สิน หน่วยงานขาดสภาพคล่องในการช าระหนี้ 
ตลาดสินค้าและการเงิน การเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบ / การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ฯลฯ 

4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับ     
การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย 
หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่
ครอบคลุมการด าเนินงาน  
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ตัวอย่างการระบุเหตุการณ์ 
กระบวนการหรือกิจกรรม ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 

การละเมิดสัญญา ด าเนินการไม่เสร็จตามก าหนดสัญญา / กระบวนการด าเนินงานไม่เป็นไปตามข้อตกลง 
การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ ผู้เสียประโยชน์ หรือบุคลากรในหน่วยงานต่อต้านกฎระเบียบ / หน่วยงานได้รับความ

เสียหายในทางใดทางหนึ่งจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย 
 

3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assesment) การประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินระดับโอกาสที่
จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องก าหนดเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานเพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และด าเนินการวิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยง       
ซึ่งมีข้ันตอน ดังนี้  

3.1 การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมิน  ความเสี่ยง 
ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับ
ของความเสี่ยง (Degree of Risk) ซึ่งสามารถก าหนดเกณฑ์ได้ทั้งเกณฑ์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยเกณฑ์       
ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับหน่วยงานที่มีข้อมูลตัวเลข หรือจ านวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์อย่างพอเพียง      
ส าหรับหน่วยงานที่มีข้อมูลเชิงพรรณนาไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจ านวนเงินที่  ชัดเจนได้ก็ให้ก าหนดเกณฑ์   
ในเชิงคุณภาพ หรือก าหนดเป็นเกณฑ์เฉพาะในแต่ละประเภทความเสี่ยง  

1) ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ก าหนดเกณฑ์ 5 ระดับ ดังนี้ 
ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (เชิงปริมาณ) 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก 1 เดือนต่อครั้ง หรือมากกว่า 
4 สูง 1-6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน 5 ครั้ง 
3 ปานกลาง 1 ปีต่อครั้ง 
2 น้อย 2-3 ปีต่อครั้ง 
1 น้อยมาก 5 ปีต่อครั้ง 

 

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (เชิงคุณภาพ) 
ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดสูงมาก 
4 สูง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดเป็นบางครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดน้อยมาก 
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2) ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ก าหนดเกณฑ์ 5 ระดับ ดังนี้ 
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (เชิงปริมาณ) (กรณีวัดเป็นตัวเงิน) 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก มากกว่า 1 ล้านบาท 
4 สูง มากกว่า 2.5 แสนบาท – 1 ล้านบาท 
3 ปานกลาง มากกว่า 50,000 บาท – 2.5 แสนบาท 
2 น้อย มากกว่า 10,000 บาท – 50,000 บาท 
1 น้อยมาก ไม่เกิน 10,000 บาท 

 
 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (เชิงคุณภาพ) (กรณีไม่สามารถวัดเป็นตัวเงิน) 
ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

5 สูงมาก มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหัสต์ มีการบาดเจ็บถึงชีวิต 
4 สูง มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน 
3 ปานกลาง มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน 
2 น้อย มีการสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง 
1 น้อยมาก มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง 

 
 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (ต่อเป้าหมายขององค์กร) (กระทบด้านกลยุทธ์) 
ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

5 สูงมาก มีผลกระทบต่อเป้าหมายและชื่อเสียงขององค์กรในระดับสูงมาก 
4 สูง มีผลกระทบต่อเป้าหมายและชื่อเสียงขององค์กรในระดับสูง 
3 ปานกลาง มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างและชื่อเสียงขององค์กรบ้าง 
2 น้อย มีผลกระทบต่อเป้าหมายและชื่อเสียงขององค์กรน้อย 
1 น้อยมาก แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายและชื่อเสียงขององค์กรเลย 

 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (ต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

5 สูงมาก เกิดความสูญเสียต่อระบบ IT ที่ส าคัญทั้งหมด และเกิดความ
เสียหายอย่างมากต่อความปลอดภัยของของมูลต่างๆ  

4 สูง เกิดปัญหากับระบบ IT ที่ส าคัญและระบบความปลอดภัยซึ่ง
ส่งผลต่อความถูกต้องของข้อมูลบางส่วน 

3 ปานกลาง ระบบมีปัญหาและมีความสูญเสียไม่มาก 
2 น้อย เกิดเหตุที่แก้ไขได้ 
1 น้อยมาก เกิดเหตุที่ไม่มีความส าคัญ 

 
 
 



 
18 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (ต่อบุคลากร) (กระทบด้านการด าเนนิงาน) 
ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

5 สูงมาก ถูกเลิกจ้างหรือออกจากงานเนื่องจากเป็นอันตรายต่อร่างกาย
และชีวิตผู้อื่นโดยตรง 

4 สูง ถูกลงโทษทางวินัย ตัดเงินเดือน ไม่ข้ึนเงินเดือน 
3 ปานกลาง ถูกท าทัณฑ์บน ความรุนแรงส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้อ่ืน 

และสร้างบรรยากาศการท างานที่ไม่เหมาะสม 
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง 

 
 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (ต่อการด าเนินงาน) (กระทบด้านการด าเนินงาน) 
ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

5 สูงมาก มีผลกระทบต่อกระบวนการและการด าเนินงานรุนแรงมาก เช่น 
หยุดด าเนินการมากกว่า 1 เดือน 

4 สูง มีผลกระทบต่อกระบวนการและการด าเนินงานรุนแรง เช่น หยุด
ด าเนินการ 1 เดือน 

3 ปานกลาง มีการชะงักงันอย่างมีนัยส าคัญของกระบวนการและการด าเนนิงาน 
2 น้อย มีผลกระทบเล็กน้อยต่อกระบวนการและการด าเนินงาน 
1 น้อยมาก ไม่มีการชะงักงันของกระบวนการและการด าเนินงาน 

 
3.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัย        

ที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรง หรือมูลค่าความเสียหาย
จากความเสี่ยง เพ่ือให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ท าให้สามารถก าหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม     
ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ ก าลังคน หรือเวลาที่มีจ ากัด 
โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ ก าหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้  

1) พิจารณาโอกาสและความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาสและความถี่ที่จะเกิดนั้น มากน้อย
เพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด  

2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลต่อองค์กรหรือหน่วยงานว่ามี  ระดับ
ความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด  

3.3 การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาสและความถ่ีที่จะเกิดเหตุการณ์และความรุนแรง
ของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาส ที่จะเกิดความเสี่ยง 
และผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรหรือหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยง ในระดับใด  

3.4 การจัดล าดับความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว จะน ามาจัดล าดับความรุนแรง ของความ
เสี่ยงที่มีผลต่อ หน่วยงาน เพ่ือพิจารณาก าหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุ ของความเสี่ยงที่ส าคัญให้
เหมาะสมโดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่าง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และ
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ผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางการประเมินความเสี่ยงโดยจัดเรียงตามล าดับ จากระดับสูงมาก 
สูง ปานกลาง ต่ า และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูง มาจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงในขั้นตอนต่อไป  

ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณา  
จัดระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) 
และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดย ระดับความเสี่ยง = 
โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 
ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ซึ่งใช้เกณฑ ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้  

1) ระดับความเสี่ยงต่ า (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง 1 – 4 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง ก าหนด
เป็นสีเขียว   

2) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง 5 – 9 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง  
แต่มีแผนควบคุมความเสี่ยง ก าหนดเป็นสีเหลือง   

3) ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง 10 – 15 คะแนน มีแผนลดความเสี่ยง 
ก าหนดเป็นสีส้ม  

4. ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง 16 – 25 คะแนนมีแผนลดและ 
ประเมินซ้ าหรือถ่ายโอนความเสี่ยง ก าหนดเป็นสีแดง  

 
6. การจัดการความเสี่ยง แนวทางในการจัดการความเสี่ยงมี 4 วิธี ดังนี้ 

การก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงมุ่งเน้นให้องค์กรสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้ 
โดยการก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถท าได้หลายวิธี และสามารถ  ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม          
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กับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่า
กับการลดระดับผลกระทบความเสี่ยงทางเลือกหรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง แบ่งได้ 4 แนวทางหลัก คือ  

6.1 การยอมรับ (Take, Accept) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่
ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องด าเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่า ที่จะด าเนินการใดๆ        
ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ด าเนินการใดๆ  

6.2 การลด/ควบคุม (Reduction) หมายถึง เป็นการปรับปรุงระบบการท างานหรือการ ออกแบบวิธีการ
ท างานใหม่ เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้  

6.3 การยกเลิก (Terminate) หรือ หลีกเลี่ยง (Avoid) คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการ
ให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการด าเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุดด าเนินงาน
หรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน การลดขนาดของงานที่จะ
ด าเนินการหรือกิจกรรมลง เป็นต้น  

6.4 การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) หรือ แบ่ง (Share) คือ ความเสี่ยงที่สามารถโอนไป ให้ผู้อ่ืนได้ เช่น 
การท าประกันภัย/ประกันทรัพย์สินกับบริษัทประกัน การจ้างบุคคล ภายนอกหรือการจ้าง บริษัทภายนอกมาจัดการ
ในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น  

 

7. การติดตามประเมินผลและจัดท ารายงาน 
7.1 หลังจากที่มีการจัดท าแผนบริหารความสี่ยง ต้องมีการด าเนินการติดตามผลการด าเนินการตาม

แผนงาน/โครงการที่ก าหนดไว้ ตามระยะเวลาที่ก าหนดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รอบ 12 เดือน) (หรือ เพ่ิมการติดตามรอบ    
6 เดือน รอบ 9 เดือน ด้วยก็ได)้ 

7.2 การก าหนดกิจกรรมควบคุม ภายหลังจากท่ีระบุแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยเสี่ยง
แล้ว ให้ด าเนินการก าหนดกิจกรรมเพ่ือควบคุมหรือลดความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง (High) และสูงมาก (Extreme) 
ให้ลดลงอยู่ใน ระดับท่ียอมรับได้ และสามารถปฏิบัติได้จริง รวมทั้งต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและ
ต้นทุน ที่ต้องใช้ลงทุนในการด าเนินมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับด้วย  

7.3 การจัดท าแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงของ ส านัก/หน่วยงาน ให้คณะท างานบริหารความเสี่ยง
ของ ส านัก/หน่วยงาน จัดท าแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง ของส านัก/หน่วยงาน ลงในแบบฟอร์มที่ 5 
แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงของ ส านัก/หน่วยงาน โดยน าผลการระบุปัจจัยและการก าหนดกิจกรรมควบคุม
ความเสี่ยงจากแบบฟอร์มที่ 4 การก าหนดมาตรการ/ กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง มาใส่และระบุระยะเวลา 
งบประมาณ ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด และ ผู้รับผิดชอบเพิ่มเติมให้ครบถ้วน 
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แบบฟอร์ม 
แบบฟอร์มที่ 1 การวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรม เพื่อคัดเลือกในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม ของ สนค. เพื่อจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
ปัจจัยพิจารณา ค่าคะแนน  

ถ่วงน้ าหนัก 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 
1. การบรรลุเป้าประสงค์/พันธกิจ/
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ สนค. 

 ไม่ใช่โครงการ/หรือกิจกรรม
หลักท่ีด าเนินการเพ่ือบรรลุ

เป้าประสงค์/พันธกิจของ สนค. 

เป็นโครงการ/กิจกรรม ที่
ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุ

วัตถุประสงค์/พันธกิจของ สนค. 
แต่ไม่น าส่งเป้าประสงค/์พันธกิจ 

เป็นโครงการ/กิจกรรม ที่
ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุ

เป้าประสงค์/พันธกิจ/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ของ สนค. 

2.งบประมาณ     
3. กลุ่มผู้รับบริการของโครงการหรือ
กิจกรรม 

    

4. ผลการด าเนินโครงการในปีที่ผ่านมา     
5. การด าเนินโครงการหรือกิจกรรม     

 
แบบฟอร์มที่ 2 การระบุความเสี่ยง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่...: 
                  โครงการ : 

กิจกรรม 
 

มิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง 
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ตอบสนอง รับผิดชอบ โปร่งใส มีส่วนร่วม กระจาย

อ านาจ 
นิติธรรม เสมอภาค การมุ่งเน้น

ฉันทามติ 
1.           
2.           
3.           
4.           
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แบบฟอร์มที่ 3 กลยุทธ์ที่ใช้ส าหรับจัดการแต่ละความเสี่ยง 

 
ประเภทของความ 
เสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง กลยุทธ์ที่ใชจ้ัดการ 
กับความเสี่ยง 

แนวทางการ
จัดการความเสี่ยง 

ด้านกลยุทธ์ 
(Strategic Risk : S) 

       

ด้านการด าเนินการ 
(Operation Risk : O) 

       

ด้านการเงิน 
(Financial Risk : F) 

       

ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบยีบ 
(Compliance Risk : C) 

       

  
แบบฟอร์มที่ 4 การก าหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง 

 
ประเด็นความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง กิจกรรม/มาตรการ

ควบคุมความเสี่ยง 
ผลผลิต/ผลลัพธ์/

ตัวช้ีวัด 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
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แบบฟอร์มที่ 5 แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง 

 

ประเด็นความเสี่ยง 
กิจกรรมตามแนว

ทางการจัดการความเสี่ยง 

เป้าหมาย/ผลส าเร็จของการ
ด าเนินกิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการความเสี่ยง 

ปีงบประมาณที่ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

                 

                 

                 

                 

 
แบบฟอร์มที่ 6 การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง 

 
ระบุปจัจัยเสี่ยง มาตรการจัดการ

ความเสี่ยง 
เป้าหมาย/ผลส าเร็จของ
การจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาที่
ก าหนด 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ผลการด าเนินการ เอกสาร/หลกัฐาน ปัญหาและแนว
ทางแก้ไข 

        

        

        

        

        



 
24 

แบบฟอร์มที ่7 การทบทวนการบริหารความเสี่ยง 
 

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง 

กจิกรรม ปัจจัยเสี่ยง ค่าคะแนนความเสี่ยง ความเสี่ยงคงเหลือ
หรือเกิดขึ้นใหม ่

มาตรการจัดการความ
เสี่ยงเพ่ิมเติม 
(ด าเนินการ

ปีงบประมาณถดัไป) 

ปัญหา/อุปสรรค 
(ถ้าม)ี 

ก่อนด าเนินการจัดการ
ความเสี่ยง 

หลังด าเนินการจัดการ
ความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ โอกาส ผลกระทบ 
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