
การบริหารความเสี่ยงองค์กร 

Enterprise Risk Management 

กลุ่มตรวจสอบภายในกระทรวง 

          กระทรวงศึกษาธิการ 



เนื้อหา 

 

 การบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO 

แนวทางการจัดท าระบบบริหารความเสี่ยง 

 ความหมาย วัตถุประสงค์ องค์ประกอบ 

ความแตกต่างระหว่างการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  

 ฝึกปฏิบัติการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง 

 
หลักการและความจ าเป็นในการบริหารความเสี่ยง 



หลักการและความจ าเป็น 

ในการบริหารความเสี่ยง 

 



การเชื่อมโยง 

การก ากับดูแลกิจการ 

การบริหารความเสี่ยง 

การควบคุมภายใน 

การตรวจสอบภายใน 

การตรวจสอบภายใน 

- เกี่ยวข้องกับการก าหนด การอนุมัติ และการ 
   ติดตามกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ขององค์กร 

- เกี่ยวกับการก าหนด การประเมิน และการจัด 
  การความเสี่ยงที่อาจมีผลต่อการบรรลุ 
  วัตถุประสงค ์

- เกี่ยวข้องกับการน าการควบคุมไปใช้ในทาง 
  ปฏิบัติเพื่อลดผลกระทบ และ/หรือ โอกาส 
   เกิดความเสี่ยง 

- เกี่ยวข้องกับกลไกการประเมินผลของการ 
  บริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน 



 

ความจ าเป็นในการจัดท าระบบ

บริหารความเสี่ยง 

 

 

 พระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการ 

     บา้นเมอืงที่ด ีพ.ศ. 2546 (Good Governance: GG) มุง่หวังใหก้าร 

     บริหารราชการเป็นไปเพ่ือประโยชนส์ขุของประชาชน 

 เป็นส่วนหนึง่ของการบริหารเชงิกลยทุธ ์ค ารบัรองการปฏิบตั ิ

     ราชการ  และมาตรฐานการควบคมุภายใน พ.ศ. 2544 

 เพ่ิมโอกาสและชว่ยใหส้ว่นราชการบรรลเุป้าประสงคแ์ละพนัธกจิ 

     ที่ตัง้ไวม้ากย่ิงขึน้ 

 พฒันาผลงานขององคก์รใหม้ปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 



 

 เป็นกระบวนการที่ต้องท าอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร 

 ก าหนดขั้นตอนและน าไปใช้โดยบุคลากรทุกระดับในองค์กร 

 ใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ขององค์กร 

 น าไปใช้ทั่วทั้งองค์กรทุกระดับ 

 บริหารความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 

 ให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลไม่ใช่สมบูรณ์ 100 % 

 มุ่งสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ 
 

การบริหารความเสี่ยง : แนวคิดพื้นฐาน 



ความหมาย  

วัตถุประสงค์ องค์ประกอบ 



ความหมาย  

     ความเสี่ยง (Risk) คือ  

เหตุการณ์ที่มีความไม่

แน่นอน ซึ่งหากเกิดขึ้นจะ

มีผลกระทบในเชิงลบต่อ

การบรรลุวัตถุประสงค์ 

หรือเป้าหมายขององค์กร  

 



  ความหมาย  

 การบริหารความเสี่ยง  (Enterprise Risk Management)  หมายถึง 

กระบวนการที่จัดท าโดยคณะกรรมการ  ผู้บริหาร  และพนักงานเพื่อน ามา 

ประยุกต์ใช้ในการจัดท าแผนกลยุทธ์ขององค์กร   เพ่ือให้สามารถบ่งชี้ 

เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อองค์กร โดยกระบวนการดังกล่าว 

จะต้องสามารถระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบกับองค์กร มี 

แนวทางจัดการความเส่ียงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้อย่างมั่นใจและ 

สมเหตุสมผล เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

แหล่งที่มาของความเสี่ยง  :  ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 



  แหล่งที่มาของความเสี่ยง 

คู่แข่ง 

ทางธุรกิจ 

ความเสี่ยง 

การ

ปฏิบัติงาน 

คู่ค้า 

กฎระเบียบ

ข้อกฎหมาย 

เศรษฐกิจ 

นโยบายรัฐบาล 

การเมือง 

ทรัพยากร

บุคคล 

การเงิน 

กลยุทธ ์

ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 



 



 
กรอบงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

ตามแนวคิดของ COSO 

(Committee of Sponsoring Organization  of The Treadway Commission) 
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Control ERM 



กรอบงานการควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 

วัตถุประสงค ์
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5 องค์ประกอบ 

1.สภาพแวดลอ้มการควบคมุภายใน 

2.การประเมนิความเสี่ยง 

3.กิจกรรมการควบคมุ 

4.สารสนเทศและการสื่อสาร 

5.การตดิตามและประเมนิผล 

1.ดา้นความมปีระประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลของการด าเนนิงาน 

2.ดา้นความเชือ่ถือไดข้องขอ้มลูและรายงานทางการเงนิ 

3.ดา้นการปฏิบตัติามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั 



8 องค์ประกอบ 

ระดับของ 

หน่วยงาน 



เครื่องมือน าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค ์

1 ด้านกลยุทธ์ (Strategic : S) เป้าหมาย

ระดับสงู ตอ้งสอดคลอ้งและสนับสนนุพันธกิจ

ขององคก์ร 

2 ด้านการปฏิบัติการ (Operation : O) การ

ใ ช ้ท รั พ ย า กรอย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล  แ ล ะ

ประสิทธิภาพ 

3 ด้านรายงาน (Financial : F) ความ

นา่เชื่อถือของรายงานทัง้ที่เป็นรายงานการเงนิ

และไมใ่ชร่ายงานการเงนิ 

4  ด้ า น ก า ร ปฏิ บั ติ ต า ม ก ฎ ร ะ เ บี ย บ 

(Compliance : C) การปฏิบัติใหถ้กูตอ้งตาม

กฎระเบียบที่เกี่ยวขอ้ง 

 

Page 26 



ระดบัของหนว่ยงานองคก์ร 

หนว่ยงานองคก์ร แบ่งออกไดเ้ป็น 

4 ระดบั คือ 

     1. ระดบัทัว่ทัง้องคก์ร         

(Entity-level : EL) 

     2. ระดบัสว่นงาน (Division : D) 

     3. ระดบัหนว่ยงาน (Business 

units : BU) 

     4.ระดบัหนว่ยงายย่อย 

(Subsidiary : S) 



 
 
 
 

1.  สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
2.  การก าหนดวัตถุประสงค์ 
3. การบ่งชี้เหตุการณ์ 
4. การประเมินความเสี่ยง 
5.  การตอบสนองความเส่ียง 
6.  กิจกรรมเพ่ือการควบคุม 
7.  สารสนเทศและการสื่อสาร 
8.  การติดตามและประเมินผล 

 
 

  องค์ประกอบของกรอบงานการบริหารความเส่ียง 

  (COSO : Committee of Sponsoring Organization  

  of The Treadway Commission) 

8 องค์ประกอบ 



 

 

 นโยบายและปรัชญาเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง 

 ก าหนดระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ 

 การก ากับดูแลของคณะกรรมการ 

 ความซื่อสัตย์ คุ้มค่าแห่งจริยธรรม 

 ความสามารถของบุคลากร 

 วิธีการที่ผู้บริหารมอบหมายอ านาจหน้าที่และความ 

     รับผิดชอบ 

 การจัดโครงสร้างองค์กร 

 การพัฒนาบุคลากร 
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1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 



 

 เป็นเงื่อนไขเบื้องต้นที่จะท าให้

สามารถระบุเหตุการณ์ ประเมินความ

เสี่ยง และตอบสนองความเสี่ยงได้

อย่างมีประสิทธิผล 

 วัตถุประสงค์จะต้องสอดคล้อง

กับระดับความเส่ียงที่องค์กรยอมรับได้ 

OBJ 
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2. การก าหนดวัตถุประสงค์ 



 

  

 เป็นการระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นว่า หากเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้น

แล้ว จะมีผลกระทบที่เป็นโอกาสหรือเป็นอุปสรรคในการด าเนินกลยุทธ์ให้

ส าเร็จและการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรหรือไม่ 

 เหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงลบ หรือเป็นอุปสรรค คือความเสี่ยง

ซึ่งฝ่ายบริหารต้องประเมินและตอบสนอง 

 เหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงบวกคือโอกาส ซึ่งฝ่ายบริหารจะน า

โอกาสนั้นไปพิจารณาในกระบวนการก าหนดกลยุทธ์ และวัตถุประสงค์ 
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3.  การระบุเหตุการณ์ 



 

 เป็นการประเมนิเหตกุารณ์

จาก 2 มมุมอง ไดแ้ก ่โอกาสที่จะ

เกิด และผลกระทบ 
 

 โอกาสที่จะเกิด คือ ความ

เป็นไปไดท้ี่เหตกุารณใ์ดเหตกุารณ์

หนึง่จะเกิดขึน้ 

 ผลกระทบ คือ ผลที่เกดิขึน้

จากเหตกุารณน์ัน้ 

Page 36 

4.  การประเมินความเสี่ยง 



 วิธีการพิจารณาว่า จะตอบสนองความเสี่ยงอย่างไรนั้น ให้

ประเมินผลกระทบที่มีต่อโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยง 

รวมทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่ได้รับ เพื่อเลือกวิธีการตอบสนองความ

เสี่ยงที่ท าให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
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5.  การตอบสนองต่อความเสี่ยง 

การตอบสนองความเสี่ยงจ าแนกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 

1. Take-การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) 

2. Treat-การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) 

3. Terminate-การหลีกเล่ียงความเสี่ยง (Risk Avoidance) 

4.  Transfer-การกระจาย/โอนความเสี่ยง (Risk Sharing) 



  คือ นโยบาย และวิธีปฏิบัติที่จะชว่ยใหม้ัน่ใจว่า ไดม้ีการ

ด าเนนิการตามแนวทางการตอบสนองตอ่ความเสี่ยงที่วางไว ้

 กิจกรรมการควบคมุเกิดขึ้นในทกุระดับ ทกุหนา้ที่งาน 

และทัว่ทั้งองค์กร ประกอบดว้ยกิจกรรมที่แตกต่างกัน เช่น 

การอนมุัติ การมอบหมายอ านาจหนา้ท่ี การยืนยันความ

ถกูตอ้ง การกระทบยอด การแบ่งแยกหนา้ที่ และการสอบ

ทานผลการปฏิบตังิาน 
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6.  กิจกรรมการควบคุม 



  ขอ้มลูที่เกีย่วขอ้งกบัการบริหารความเสี่ยง จะตอ้งถกูระบ ุบนัทึก 

และจดัเก็บไว ้และมกีารสื่อสารในรปูแบบและกรอบเวลาท่ีชว่ยท าให้

บคุลากรท่ีเกีย่วขอ้งสามารถด าเนนิงานตามความรบัผดิชอบของตนได ้
 

  บคุลากรทกุคนตอ้งไดร้บัขา่วสารที่ชดัเจนจากผูบ้ริหารระดบัสงูว่า 

ความรบัผดิชอบในเร่ืองการบริหารความเสี่ยงขององคก์รถือเป็นเร่ือง

ส าคญั และตอ้งด าเนนิการอย่างจริงจงั 
 

  จดัใหม้ชีอ่งทางหรือสื่อในการสื่อสารสองทางท่ีมปีระสิทธิภาพ 
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7.  สารสนเทศและการสื่อสาร 



 

สามารถท าได ้2 วิธี โดย 

 1. ใชว้ิธีการตดิตามประเมนิผลอย่างตอ่เนือ่งในแตล่ะ

กจิกรรมในระหว่างด าเนนิการ หรือ 

 2. ใชว้ิธีการประเมนิแยกตา่งหากมุง่เนน้โดยตรงที่

ประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงขององคก์ร และท าใหม้ี

โอกาสไดพ้ิจารณาประสิทธิผลของกจิกรรมที่ตอ่เนือ่ง 

8.  การติดตามประเมินผล 



กรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีระบบทั่วทั้งองค์กร 

โครงสร้างการ

บริการความเสี่ยง 

- หนว่ยงาน/   

   คณะกรรมการ   

   บริหารความเสี่ยง 

- สายการบงัคบั 

  บญัชา/รายงาน 

- บทบาทความ 

   รบัผดิชอบ 

- ทกัษะ/บคุลากร 

วัฒนธรรมองค์กร 

 

- วตัถปุระสงค ์

 

- นโยบาย 

 

- เป้าหมายการ 

  ด าเนนิงาน 

 

- ความเสี่ยงที่ยอม 

รบัได ้ (Rick Appetite) 

การก าหนด 

วัตถุประสงค์ 

ระบุความเสี่ยง/

เหตุการณ์ 

การประเมิน 

ความเสี่ยง 

จัดการและจัดท าแผน 

บริหารความเสี่ยง 

ราบงาน 

และติดตามผล 

องค์ประกอบ 

กระบวนการ 

บริหารความเสี่ยง 

ปัจจัยพื้นฐาน 

- โครงสรา้งระบบ     - วิธีการและเคร่ืองมอื     - ขอ้มลูและการสื่อสาร 



กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

การก าหนด 

วัตถุประสงค ์

การประเมิน 

ความเส่ียง 

ราบงาน 

และติดตามผล 

องค์ประกอบ 

กระบวนการ 

บริหารความเสี่ยง 
ระบุความเส่ียง/

เหตุการณ์ 

จัดการและจัดท าแผน 

บริหารความเส่ียง 



 



แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการและ

คณะท างานบริหารความเสี่ยง 

2. ประชุมเชิงปกิบัติการเพื่อจัดท า

แผนบริหารความเสี่ยง 

3. แผนบริหารความเสี่ยงฯ 

ได้รับความเห็นชอบจาก

ผู้บริหารระดับสูง 

* มีทีมงานในทุกส่วน

ราชการท าหน้าที่สนับสนุน 

4. ทุกส่วนราชการในสังกัดด าเนินการตามแผนฯ 

และรายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส 

5. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนฯประจ าปี ให้

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนฯปีต่อไป 



นโยบาย วัตถุประสงค์ และผู้รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยง 

  ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ โดยการ

 จัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 

  ให้มีการก าหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐาน

 เดียวกันทั้งองค์กร 
 

  ให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงที่มีการทบทวนและ

 ปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ 
 

  ให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการจัดการที่ดี 
 

  ให้มีการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานตามปกติ 

นโยบายการบริหารความเสี่ยง 



 
 

  

❶ เพื่อลดโอกาส และผลกระทบจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้นที่จะท าให้ผลการ
ด าเนินงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และภารกิจขององค์กร 

 

 ❷ เพื่อให้มีแผนในการจัดการความเสี่ยง หรือรับมือกับความเสี่ยงที่จะ

เกิดขึ้นในอนาคต 
 

 ❸เพื่อให้องค์กรมีระบบบริหารความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับการพิจารณา

ผลตอบแทน และ/หรือ ระบบความดีความชอบของหน่วยงาน ที่น าระบบ

บริหารความเสี่ยงเป็นเคร่ืองมือในการเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ

สร้างมูลค่าเพิ่ม 

วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง  

 

นโยบาย วัตถุประสงค์ และผู้รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยง 



บทบาทและความรับผิดชอบ 

ระดับ บทบาท 

ผูบ้ริหารระดบัสงู -ก าหนดนโยบายและแตง่ตัง้คณะกรรมการและคณะท างาน 

-ก ากบัดแูลใหม้กีารด าเนนิการตามแผนบริหารความเสี่ยง 

กรรมการ

อ านวยการ 

-อ านวยการ เสนอแนะ ใหค้วามเห็นและค าปรึกษาในการด าเนนิงานจดัท าระบบ

บริหารความเสี่ยง 

-ควบคมุ และก ากบัดแูลการด าเนนิงานบริหารความเสี่ยงใหบ้รรลเุป้าหมาย

ตามภารกิจการจดัตัง้องคก์ร 

คณะกรรมการ

บริหารความ

เสี่ยง 

-ก าหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของการบรรลเุป้าหมาย

ตามภารกิจหลกัและตามค าของบประมาณ 

-อ านวยการเสนอแนะใหค้วามเห็นและค าปรึกษาในการด าเนนิการ 

ผลกัดนั ตดิตาม ประเมนิผล และแกไ้ขปัญหาอปุสรรคตา่งๆ  



บทบาทและความรับผิดชอบ 

ระดับ บทบาท 

คณะท างาน

บริหารความเสี่ยง 

-ระบปัุจจยัเสี่ยง ก าหนดเกณฑก์ารประเมนิความเสี่ยง 

-จดัท ารายงานสรปุผลการวิเคราะหแ์ละประเมนิความเสี่ยง 

-จดัท ารายงานสรปุผลการวิเคราะหแ์ละประเมนิความเสี่ยง  

-จดัท าแผนบริหารความเสี่ยงประชาสมัพนัธบ์ริหารความเสี่ยง  

-ตดิตามความกา้วหนา้และรายงานสรปุผลการด าเนนิงานตอ่คณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการอ านวยการ และผูบ้ริหาร

ระดบัสงู 

ผูบ้ริหารระดบั

ส านกั/กลุม่/

หนว่ย/ฝ่าย 

-ศึกษาท าความเขา้ใจกบัการบริหารความเสี่ยง 

-ใหค้วามรูก้บับคุลากรใหมใ่นหนว่ยงาน และจดัใหม้กีารบริหารความเสี่ยง

ในหนว่ยงานรวมทัง้ตดิตามประเมนิผลอย่างตอ่เนือ่งและสม า่เสมอ 

บคุลากรใน

หนว่ยงาน 

ท าความเขา้ใจและด าเนนิการตามแผนการบริหารความเสี่ยง 



ตัวอย่างผังโครงสร้างกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

ผู้บริหาร

องค์กร 

ทีมงาน

บริหารความ

เสี่ยง 

ผูป้ฏิบัตงิาน

ในองคก์ร 

พิจารณาให้ความเห็นชอบ / อนุมัติค าสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ 

1 2 

3 

สนบัสนนุขอ้มลูที่เกี่ยวขอ้ง 

4 

5 

6 

ปฏิบัตงิานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

7 

8 

9 

10 

คณะกรรม 

การบริหาร

ความเสี่ยง 

จดัหาทีมงาน / จดัท า

นโยบายและแนวทางบริหาร

ความเสี่ยงองคก์ร 

ระบ ุ/ ประเมิน / ก าหนดแนวทาง

ตอบสนองความเสี่ยง และจดัท า

แผนบริหารความเสี่ยง 

พิจารณา / 

เสนอแนะ 

ติดตาม ตรวจสอบ

การปฏิบัตงิาน / ท า

รายงานสรปุผล 

ตรวจสอบ รายงาน

สรปุผล / ก าหนด

แนวทางในอนาคต 



วิธีการ/ขั้นตอนการจัดท าระบบบริหารความเส่ียง 

ระดับองค์กร 

เป้าหมายของ

แผนงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

สถานะปัจจุบัน 

แผนงานหลัก 

ระบุความเสี่ยง 
จัดท าตัวช้ีวัด 

ความเสี่ยง (KRI) 

การจัดการ 

ความเสี่ยงปัจจุบัน 

ออกแบบระบบ

ติดตาม 

ประเมิน 

ความเสี่ยง 
การก าหนดมาตรการ

ตอบสนองความเสี่ยง 

แบบฟอร์มในการ

ติดตาม 

Risk Map 



วิธีการ/ขั้นตอนการจัดท าระบบบริหารความเสี่ยง 

ระดับส านัก/ 

กลุ่มภารกิจ 

วัตถุประสงค/์
เป้าหมาย (KPI) 

ผู้รับผิดชอบ 

จัดท าระดับความ
เสี่ยง 

งานหลักของฝ่าย 
(Mission) 

ระบุความเสี่ยง 
การจัดการ 

ความเสี่ยงปัจจุบัน 
ออกแบบระบบ

ติดตาม 

ประเมิน 
ความเสี่ยง 

การก าหนดมาตรการ
ตอบสนองความเสี่ยง 

แบบฟอร์มในการ
ติดตาม 

Risk Map 

สถานะปัจจุบัน 



❶ ก าหนดวัตถุประสงค์ 

       การก าหนดวัตถุประสงค์ของการ

บริหารความเสี่ยง 

       ● ก าหนดจากวิสยัทศันแ์ละภารกจิ

ขององคก์ร                                 

● ก าหนดจากเป้าหมายหลกัองคก์ร

ใหส้อดคลอ้งกบัภารกจิ                 

● ก าหนดจากเป้าหมายในระดบั

หนว่ยงาน                                 

● ก าหนดจากเป้าหมายของแผนงาน    

โครงการและกจิกรรมที่ท าใหบ้รรล ุ   

เป้าหมายในระดบัองคก์ร 

วิสัยทัศน/์ภารกิจ 

เป้าหมายหลักองค์กร 

เป้าหมายของหน่วยงาน 

เป้าหมายของกิจกรรมและแผนงานโครงการ 

ความสอดคล้อง ความสอดคล้อง 



เพื่อมั่นใจว่าวัตถุประสงค์ที่ก าหนดสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และความเสี่ยง 

วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมต้องสอดคล้อง/สนับสนุนวัตถุประสงค์ระดับองค์กร 

การก าหนดวัตถุประสงค ์

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

ยุทธศาสตร์ 

เป้าหมาย 

แผนปฏิบัติการ 

แผนปฏิบัติราชการ 

Input 

Process 

ข้อมูลสารสนเทศ 

Output 

ประสิทธิภาพ / ประสิทธิผล / คุ้มค่า 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 

แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 

แผนของหน่วยปฏิบัติ 

วัตถุประสงค์ระดับองค์กรโดยรวม 

(Entity-Wide Level Objectives) 
วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม 

(Activity-Level Objectives) 



     SPECIFIC 

  มีความชัดเจน 

 
 

 

 

TIME  CONSTRAINED 

  มีการกําหนดระยะเวลา 

 

 

MEASURABLE 

สามารถวัดผลได้ 

 REASONABLE 

   สมเหตุสมผล 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่
รับผิดชอบ 

กระบวนงาน/กิจกรรม 

ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ 
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

RM-1 

น าแผนการปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงานมาทบทวนเพื่อ

จ าแนกภารกิจหลักตามประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร 



RM-2 

กระบวนการที่ 1 

งานหลัก 

ของฝ่าย  

(1) 

วัตถุประสงค์ 

(เพื่อ)/เป้าหมาย 

 (2) 

ผู้รับผิดชอบ 

จัดท าแผน 

(3) 

สถานะปัจจุบัน   

 

(4) 

ก าหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายตามพันธกิจของแต่ละส านัก/กลุ่มภารกิจ และ

สถานะปัจจุบันเพื่อน าไปสู่การวิเคราะห์ความเสี่ยง ช่องที่ 1-4 



• ระบุปัจจัยที่มีผลกระทบในเชิงลบต่อเป้าหมายขององคก์ร 

หรือการปฏิบตังิานทัง้ในระดบัองคก์รและกิจกรรม 

  - ปัจจยัความเส่ียงทัง้จากภายในและภายนอก 

  - เหตกุารณร์า้ยตา่งๆ ท่ีอาจจะเกิดขึน้ 

  - การเปลี่ยนแปลงตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ทัง้จากภายในและภายนอก 

• ประเภทความเสี่ยง 

  - ความเส่ียงดา้นกลยทุธ ์(Strategic Risk) 

  - ความเสี่ยงดา้นปฏิบตังิาน (Operational Risk) 

  - ความเส่ียงดา้นการเงนิ (Financial Risk) 

  - ความเส่ียงดา้นการปฏิบตัติามกฏระเบียบ (Compliance Risk) 

❷ ระบุความเสี่ยง/เหตุการณ ์



การระบุเหตุ/ปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดความเส่ียงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

ภายใต้สภาพแวดล้อมภายใน 

ระบุปัจจัยเส่ียงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การบริหารความเส่ียง 

การบ่งชี้เหตุการณ ์

วัตถุประสงค์ระดับองค์กรและระดับกิจกรรม 

ระบุปัจจัยเสี่ยง 

 

ความเส่ียงจากปัจจัยภายนอก (ความเส่ียงจากเหตุการณ์) 

ความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน (ความเสี่ยงจากองค์กร หน่วยงาน การปฏิบัติงาน) 

ความเสี่ยง 

ในเชิงกลยุทธ์   
 

(Strategic Risk) 

- นโยบายผู้บริหาร 

- แผนยุทธศาสตร์ (การจัดท า  
  บุคลากร การส่ือสาร)    

- หลักเกณฑ์การประเมินผล 

- นโยบายจรรยาบรรณ   

- การบริหารทรัพยากรบุคคล 

ความเสี่ยง 

ด้านการด าเนินงาน 
 

(Operation Risk) 

- โครงสร้างองค์กร  - สถานท่ี 

- การมอบหมายงาน - กระบวนการ  
- การควบคุมภายใน  
- การตรวจสอบภายใน 

- แผน-ผลการปฏิบัติงาน 

- ระบบการสื่อสาร  
- การรักษาทรัพย์สิน 

ความเสี่ยง 

ด้านการเงิน 
  

(Financial Risk) 

- งบประมาณ (เงินในและนอก) 

- เงินรายได้  
- การใช้จ่าย 

- รายงานการเงิน 

ความเสี่ยงในการปฏิบัติ

ตามกฎหมาย ระเบียบ           

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

(Compliance Risk) 

- ข้อทักท้วงการปฏิบัติตาม 

   ข้อก าหนด 

- ความเสียหายจากการไม ่

   ปฏิบัติตามข้อก าหนด 

- การแก้ไขปัญหา 



ตัวอย่างการระบุเหตุการณ์ 

ประเภทความเส่ียง กระบวนการ/กิจกรรม ความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้น 

ความเส่ียงดา้นกลยทุธ ์ การบริหารงาน  -ก าหนดกลยทุธผ์ดิพลาด 

ไมน่ าไปสูวิ่สยัทศัน ์และ

เป้าหมายขององคก์ร  

การน ากลยทุธไ์ปปฏิบตั ิ -กิจกรรมตามแผนกลยทุธ์

ไมส่ามารถน าไปสูก่ารบรรลุ

วตัถปุระสงคอ์งคก์รได ้ 

การแขง่ขนัทางกลยทุธ ์ -กลยทุธข์ององคก์ร 

ขาดการพฒันาใหท้นัตอ่

สถานการณจ์นไมส่ามารถ

แขง่ขนักบัคูแ่ขง่ได ้



ประเภทความเสี่ยง กระบวนการ/กิจกรรม ความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้น 

ความเส่ียงดา้นการ

ปฏิบตังิาน 

บคุลากรในหนว่ยงาน -ขาดทกัษะ, ความช านาญและ 

  ความรูเ้ฉพาะทาง 

ความปลอดภยั -เกิดอบุตัเิหต ุหรือไดร้บั 

  อนัตรายจากการปฏิบตังิาน 

เทคโนโลยี/นวตักรรม -เทคโนโลยีลา้สมยั 

-ถกูละเมดิ หรือ ละเมดิลิขสิทธ์ิ 

สิ่งแวดลอ้ม -สรา้งมลพิษแกช่มุชนรอบขา้ง  

-สรา้งความเดอืดรอ้นแก ่

  ประชาชน 

ตัวอย่างการระบุเหตุการณ์ 



ประเภทความเสี่ยง กระบวนการ/กิจกรรม ความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้น 

ความเส่ียงดา้นการเงนิ  งบประมาณ  -เบิกจา่ยงบประมาณไม ่

  ทนัตามก าหนดเวลา  

-งบประมาณไมเ่พียงพอ 

  ตอ่การด าเนนิงาน  

หนีส้ิน  -องคก์รขาดสภาพคลอ่ง 

 ในการช าระหนี ้

-เกิดหนีส้ญูจากลกูหนี ้ 

ตลาดสินคา้และการเงนิ  -การเปลี่ยนแปลงของ 

  ราคาวตัถดุบิ, อตัรา 

  แลกเปลี่ยน, ดอกเบ้ีย ฯลฯ  

ตัวอย่างการระบุเหตุการณ์ 



ประเภทความเสี่ยง กระบวนการ/กิจกรรม ความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้น 

ความเส่ียงดา้นการปฏิบตัิ

ตามกฎระเบียบ  

การละเมดิสญัญา  -ด าเนนิงานไมเ่สร็จตาม

ก าหนดในสญัญา 

-กระบวนการด าเนนิงานไม่

เป็นไปตามขอ้ตกลง  

การเปลี่ยนแปลงกฏระเบียบ -ผูเ้สียผลประโยชนห์รือ

บคุลากรในองคก์รตอ่ตา้น

กฏระเบียบใหม ่

-องคก์รไดร้บัความ

เสียหายในทางใดทางหนึง่

จากการเปลี่ยนแปลง

กฏหมาย 

ตัวอย่างการระบุเหตุการณ์ 



RM-2 

กระบวนการที่ 2 

น ากระบวนงานหลัก/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย และความเสี่ยง 

จากปัจจัยภายในและภายนอกมาระบุประเภทความเสี่ยง (S O F C) 

วิเคราะห์ และระบุปัจจัยเสี่ยงในช่องที่ 5-9 

งาน

หลกั

ของ

ฝ่าย 

(1) 

วัตถปุระสงค ์

(เพื่อ)/เป้า 

หมาย 

 

(2) 

ผูร้บัผิด 

ชอบจดัท า

แผน 

 

(3) 

สถานะปัจจุ

บนั 

 

 

(4) 

Risk 

ID 

 

 

(5) 

ความ

เสี่ยง 

 

 

(6) 

ประเภทความเสี่ยง ปัจจยัเสี่ยง ผลกระทบ 

S F O C ภาย 

นอก 

ภาย 

ใน 

ทาง 

ตรง 

ทาง 

ออ้ม 

(7) (8) (9) 



❸ การประเมินความเสี่ยง 

     ประเมนิโอกาสและผลกระทบของ 

ความเสี่ยงเพื่อวดัระดบัความรนุแรง

ของความเสี่ยงว่ามรีะดบัความ

รนุแรงมากนอ้ยเพียงใด 
 

     เพื่อน าขอ้มลูดงักลา่วไปใชใ้นการ

เลือกวิธีการที่สามารถรองรับความ

เสี่ยงไดอ้ย่างเพียงพอและเหมาะสม 



การประเมินความเสี่ยง 

ความเสี่ยง 

ความถี่ของการเกิดขึ้น 

ในอดีต 

ผลกระทบที่เป็นตัวเงิน 

ผลกระทบที่มิใช่ตัวเงิน 

การคาดการณ์โอกาสที่จะ

เกิดขึ้นในอนาคต 

ผลกระทบ 

โอกาสที ่

จะเกิดขึ้น 

มุมมองของ 

สาธารณชน 

ผลส าเร็จของ 

การด าเนินงาน 



 

ความเสี่ยงก่อน

การจัดการ 

Inherent Risk 

 

 

มาตรการปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

มาตรการปัจจุบัน 

 

แผนแก่ไข 

ความเสี่ยง

คงเหลือ 

แผนแกไ้ขเพ่ิม 

ที่มีอยู่ปัจจบุนั 

ความเสี่ยงจัดการและความเสี่ยงคงเหลือ 

ระดบัความคลาดเคลื่อน 

ที่ยอมรบัได ้ (Tolerance level) 

ระดบัวตัถปุระสงคท์ี่ 

ตอ้งการ 

(Objective level) 

ความเสี่ยงคงเหลือ 
Residual  Risk 

 



สรุปขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง 

รายงานความเสี่ยงที่ไดร้ะบุ

ไวเ้พื่อการประเมนิ 

การใหค้ะแนนความเป็นไปไดแ้ละ

ผลกระทบของความเสี่ยง 

การประเมนิระดบัความเสี่ยง 

การตอบสนองและการจดัการ 

ความเสี่ยง(ไมย่อมรบัความเสี่ยง)X 

จดัท าแผนบริหารความเสี่ยง 

ต่ า 

ปานกลาง 

สูง 

สูงมาก 

ระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยงไม่

ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม   

ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อ

ป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับ

ไม่ได้ 

ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้จ าเป็นต้องเร่งจัดการ

แก้ไขทันที 

ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยต้องจัดการความ

เสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ต่อไป 

ระดับผู้รับผิดชอบแผนบริหารความเสี่ยง 

ระบุทรัพยากรที่จ าเป็นและระยะเวลา 

เช่น งบประมาณ ทรัพย์สิน เป็นต้น 



ตวัอย่าง ระดบัโอกาสที่จะเกดิเหตกุารณท์ี่เป็นความเสี่ยง 

โอกาสท่ีจะเกิด 

ความเส่ียง 

ความถ่ีที่เกิดขึน้ (เฉลี่ย) ระดบั

คะแนน 

สงูมาก 

สงู 

ปานกลาง 

นอ้ย 

นอ้ยมาก 

มากกว่า 1 ครัง้ตอ่เดอืน 

ระหว่าง 1-6 เดอืนตอ่ครัง้ 

ระหว่าง 6-12 เดอืนตอ่ครัง้ 

มากกว่า 1 ปีตอ่ครัง้ 

มากกว่า 5 ปีตอ่ครัง้ 

5 

4 

3 

2 

1 



ตัวอย่างเกณฑ์ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ 

ที่เป็นความเสี่ยง 

โอกาสที่จะเกิด 

ความเสี่ยง 

เปอร์เซ็นต์โอกาส 

ที่จะเกิดขึ้น 

ระดับ

คะแนน 

สูงมาก 

สูง 

ปานกลาง 

น้อย 

น้อยมาก 

มากกว่า 80% 

70-79% 

60-69% 

50-59% 

น้อยกว่า 50% 

5 

4 

3 

2 

1 



ตัวอย่างเกณฑ์ ผลกระทบต่อองค์กร (ด้านการเงิน) 

ผลกระทบต่อ

องค์กร 

ความเสียหาย ระดับคะแนน 

สูงมาก 

สูง 

ปานกลาง 

น้อย 

น้อยมาก 

มากกว่า 40 ล้านบาท 

3 ล้านบาท – 40 ล้านบาท 

5 แสนบาท – 3 ล้านบาท 

1 แสนบาท – 5 แสนบาท 

น้อยกว่า 1 แสนบาท 

5 

4 

3 

2 

1 



ตัวอย่างเกณฑ์ ผลกระทบต่อองค์กร (ด้านเวลา) 

ผลกระทบ

ต่อองค์กร 

ความเสียหาย ระดับ

คะแนน 

สูงมาก 

สูง 

ปานกลาง 

น้อย 

น้อยมาก 

ท าให้เกิดความล่าช้าของโครงการ มากกว่า 6 เดือน 

ท าให้เกิดความล่าช้าของโครงการ มากกว่า 4.5 เดือน ถึง 6 เดือน 

ท าให้เกิดความล่าช้าของโครงการ มากกว่า 3 เดือน ถึง 4.5 เดือน 

ท าให้เกิดความล่าช้าของโครงการ มากกว่า 1.5เดือน ถึง3 เดือน 

ท าให้เกิดความล่าช้าของโครงการ ไม่เกิน 1.5 เดือน 

5 

4 

3 

2 

1 



ตัวอย่างเกณฑ์ผลกระทบต่อองค์กร (ด้านชื่อเสียง) 

ผลกระทบ

ต่อองค์กร 

ความเสียหาย ระดับ

คะแนน 

สูงมาก 

สูง 

 

ปานกลาง 

น้อย 

น้อยมาก 

มีการเผยแพร่ข่าวจากสื่อภายในและต่างประเทศเป็นวงกว้าง 

มีการเผยแพร่ข่าวเป็นวงกว้างในประเทศและมีการเผยแพร่ข่าวอยู่อยู่

วงจ ากัดในประเทศ 

มีการลงข่าวในหนังสือพิมพ์ในประเทศหลายฉบับ 2-3 วัน 

มีการลงข่าวหนังสือพิมพ์ในประเทศบางฉบับ 1 วัน 

ไม่มีการเผยแพร่ข่าว 

5 

4 

 

3 

2 

1 



ตัวอย่างเกณฑ์ ผลกระทบต่อองค์กร (ด้านลูกค้า) 

ผลกระทบต่อ

องค์กร 

ความเสียหาย ระดับ

คะแนน 

สูงมาก 

สูง 

ปานกลาง 

น้อย 

น้อยมาก 

ผู้ใช้บริการลดลงมากกว่า 50 คน ต่อเดือน 

ผู้ใช้บริการลดลงตั้งแต่ 40-50 คนต่อเดือน 

ผู้ใช้บริการลดลงตั้งแต่  30-39 คนต่อเดือน 

ผู้ใช้บริการลดลงตั้งแต่  20-29 คนต่อเดือน 

ผู้ใช้บริการลดลงไม่เกิน 19 คนต่อเดือน 

5 

4 

3 

2 

1 



ตัวอย่างเกณฑ์ผลกระทบต่อองค์กร (ด้านความส าเร็จ) 

ผลกระทบต่อ

องค์กร 

ความเสียหาย ระดับ

คะแนน 

สูงมาก 

สูง 

ปานกลาง 

น้อย 

น้อยมาก 

ด าเนินงานส าเร็จตามแผนได้น้อยกว่า 60 % 

ด าเนินงานส าเร็จตามแผนได้ 60-70 % 

ด าเนินงานส าเร็จตามแผนได้ 71-80% 

ด าเนินงานส าเร็จตามแผนได้ 81-90% 

ด าเนินงานส าเร็จตามแผนได้มากกว่า 90% 

5 

4 

3 

2 

1 



ตัวอย่างเกณฑ์ ผลกระทบต่อองค์กร (ด้านบุคลากร) 

ผลกระทบต่อ

องค์กร 

ความเสียหาย ระดับ

คะแนน 

สูงมาก 

สูง 

ปานกลาง 

น้อย 

น้อยมาก 

มีบุคลากรเสียชีวิตมากกว่า 3 คน 

มีบุคลากรเสียชีวิตไม่เกิน 3 คน 

มีบุคลากรได้รับบาทเจ็บจนพิการ แต่ไม่มีผู้เสียชีวิต 

มีบุคลากรได้รับบาดเจ็บจนต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาล 

มีบุคลากรได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 

5 

4 

3 

2 

1 



เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 

ระดบัการประเมิน 1 

ต า่มาก/นอ้ยมาก 

2 

ต า่/นอ้ย 

3 

ปานกลาง 

4 

สงู/บ่อย 

5 

สงูมาก/บ่อยครัง้ 

โอกาสเกิด อาจเกิดขึน้ไดใ้น

กรณียกเวน้ 

อาจเกิดขึน้ไดท้กุ 3 

ปี 

อาจเกิดขึน้ไดท้กุ 1 

ปี 

อาจเกิดขึน้ไดท้กุ 6

เดอืน 

อาจเกิดขึน้ไดท้กุวนั 

ระดับการประเมิน 1 

ไม่เป็น

สาระส าคัญ/น้อย

มาก 

2 

ต่ า/น้อย 

 

3 

ปานกลาง 

 

4 

สูง/วิกฤต 

 

5 

สูงมาก/หายนะ 

1. ผลกระทบด้านการเงิน  

- ค่าความเสียหาย 100,000 บาท 500,000 บาท 3 ลา้นบาท 40 ลา้นบาท 100 ลา้นบาท 

- การลงทนุ/ร่วม

ลงทนุ 

ผลตอบแทน>เงนิ

ฝากประจ า 1 ปี/

พนัธบตัรรฐับาล+

อตัราเงนิเฟ้อ 

ผลตอบแทน=เงนิ

ฝากประจ า 1 ปี/

พนัธบตัรรฐับาล+

อตัราเงนิเฟ้อ 

ผลตอบแทน<เงนิ

ฝากประจ า 1 ปี/

พนัธบตัรรฐับาล+

อตัราเงนิเฟ้อ 

ไมไ่ดร้บัผลตอบแทน 

- ค่าใชจ้่ายการ

ลงทนุ 

เพ่ิมขึน้ = 10% 10%<เพ่ิมขึน้ 15% 15%<เพ่ิมขึน้

<20% 

เพ่ิมขึน้>=20% 

-ผลกระทบการ

เบิกจ่ายงบประมาณ 

(%) 

100% 99% 90% 85% 



   เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 

ระดับการประเมิน 1 
ไม่เป็นสาระส าคัญ/

น้อยมาก 

2 
ต่ า/น้อย 

 

3 
ปานกลาง 

 

4 
สูง/วิกฤต 

 

5 
สูงมาก/หายนะ 

2.ผลกระทบด้านการด าเนินธรุกิจและความสามรถในการแข่งขันธรุกิจ. 

- นโยบายรัฐบายและ
กฏหมาย 

สูญเสียโอกาสในการ
ด าเนินธุรกิจ (10%) 

สูญเสียโอกาสในการ
ด าเนินธุรกิจ (20%) 

สูญเสียโอกาสใน
การด าเนินธุรกิจ 

(30%)  

สูญเสียโอกาสในการ
ด าเนินธุรกิจ (40%) 

สูญเสียโอกาสในการ
ด าเนินธุรกิจ (50%) 

- การสูญเสียจ านวน
ลูกค้ารายใหญ ่

สูญเสียจ านวนลูกค้า
รายใหญ่ 1% 

สูญเสียจ านวนลูกค้า
รายใหญ่ 5% 

 

สูญเสียจ านวนลูกค้า
รายใหญ่ 10% 

 

สูญเสียจ านวนลูกค้า
รายใหญ่ >10% 

- การสูญเสียรายได้
จ าหน่าย
กระแสไฟฟ้า 

สูญเสียรายได้
จ าหน่าย
กระแสไฟฟ้า 5% 

สูญเสียรายได้
จ าหน่ายกระแส  
ไฟฟ้า 10% 

 

สูญเสียรายได้
จ าหน่ายกระแส 
ไฟฟ้า 15% 

 

สูญเสียรายได้
จ าหน่ายกระแส 
ไฟฟ้า >15% 

 

-ระบบควบคุม
เทคโนโลยี
สารสนเทศ/ระบบ
ควบคุมระบบไฟฟ้า 

ระยะเวลากู้ระบบ
<= 1 ชม. สูญเสีย
ฐานข้อมูลลูกค้า 5% 

1 ชม.<ระยะเวลากู้
ระบบ<= 6 ชม. 
สูญเสียฐานข้อมูล
ลูกค้า 10 % 

6 ชม.< ระยะเวลากู้
ระบบ <= 9 ชม. 
สูญเสียฐานข้อมูล
ลูกค้า 15 % 

ระยะเวลากู้ระบบ > 
9 ชม. สูญเสีย
ฐานข้อมูลลูกค้า > 
20% 



  เกณฑก์ารประเมินความเสี่ยง 

ระดับการประเมิน 1 
ไม่เป็นสาระส าคัญ/

น้อยมาก 

2 
ต่ า/น้อย 

 

3 
ปานกลาง 

 

4 
สูง/วิกฤต 

 

5 
สูงมาก/หายนะ 

3.ผลกระทบด้านชื่อเสียงองค์กร  

-ผลกระทบด้าน
ชื่อเสียงขององค์กร 

แก้ไขได้ภายใน 1 
วัน 

พาดหัวข่าวในหน้า
หนังสือพิมพ์/วิทยุ/
โทรทัศน์ในเชิงลบ 

พาดหัวข่าวในหน้า
หนังสือพิมพ์/วิทยุ/
โทรทัศน์ในเชิงลบ 
1 วัน 
 

พาดหัวข่าวในหน้า
หนังสือพิมพ์/วิทยุ/
โทรทัศน์ในเชิงลบ
มากกว่า 1 วัน
ต่อเนื่อง 

 

4. ผลกระทบด้านความปลอดภัย 

-ผลกระทบด้าน
ความปลอดภัย 

ต้องท าการปฐม
พยาบาล 

ต้องเข้าโรงพยาบาล
เพื่อรับการรักษา 

เกิดการเสียชีวิต
หรือบาดเจ็บหลาย
ราย/สูญเสียอวัยวะ
ส าคัญ นิ้ว แขนและ
ขา 

เกิดการเสียชีวิต
มากกว่า 1 ราย 



เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 

ระดับการประเมิน 1 

ไม่เป็น

สาระส าคัญ/น้อย

มาก 

2 

ต่ า/น้อย 

 

3 

ปานกลาง 

 

4 

สูง/วิกฤต 

 

5 

สูงมาก/หายนะ 

5.ผลกระทบด้านกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ สัญญาและข้อผูกพัน 

- ผลกระทบดา้นกฏ 

ระเบียบ ขอ้บงัคบั 

สญัญาและขอ้ผกูพนั 

เสียค่าปรบัไมเ่กิน 1 

ลา้นบาทตอ่ปี 

เสียค่าปรบัไมเ่กิน 5 

ลา้นบาทตอ่ปี 

 

เสียค่าปรบัไมเ่กิน 

10 ลา้นบาทตอ่ปี 

 

เสียค่าปรบัไมเ่กิน 

20 ลา้นบาทตอ่ปี 

 

เสียค่าปรบัตัง้แต ่

20 ลา้นบาทตอ่ปี 

6. ผลกระทบด้านความพึงพอใจของลูกค้า 

-ผลกระทบดา้น

ความพึงพอใจของ

ลกูคา้ 

 

ยงัคงรกัษาระดบั

ความพึงพอใจไวไ้ด ้

มากกว่า 80 % 

ยงัคงรกัษาระดบั

ความพึงพอใจไวไ้ด ้

มากกว่า 70 % 

 

ยงัคงรกัษาระดบั

ความพึงพอใจไวไ้ด ้

มากกว่า 60 % 

 

ยงัคงรกัษาระดบั

ความพึงพอใจไวไ้ด ้

มากกว่า 50 % 

 

-ผลกระทบดา้นการ

ด าเนนิธรุกิจประเภท

ผูใ้ชไ้ฟฟ้าทัว่ไป 

ไฟกระพริบ ไฟดบันอ้ยกว่าหรือ

เทา่กบั 1 นาที 

ไฟดบันอ้ยกว่าหรือ

เทา่กบั 30 นาท ี

 

ไฟดบัมากกว่า 30 

นาท ี

ไฟดบัมากกว่า 3 

ชัว่โมง 

-ผลกระทบดา้นการ

ด าเนนิธรุกิจสถานที่

ส าคญั 

ไฟกระพริบ ไฟดบันอ้ยกว่าหรือ

เทา่กบั 1 นาท ี

 

ไฟดบันอ้ยกว่าหรือ

เทา่กบั 10 นาท ี

 

ไฟดบันอ้ยกว่าหรือ

เทา่กบั 20 นาท ี

 

ไฟดบัมากกว่า 20 

นาที  



การจัดล าดับความเสี่ยง 

ค านวนระดบัความเสี่ยง (Risk Exposure) เทา่กบัผลคณูของ

คะแนนระหว่างโอกาสที่จะเกดิกบัความเสียหายเพื่อจดัล าดบั

ความส าคญั และใชใ้นการตดัสินใจว่าความเสี่ยงใดควรเร่ง

จดัการกอ่น 

จดัท าแผนภมูคิวามเสี่ยงเพื่อใหผู้บ้ริหารและคนในองคก์รได้

เห็นภาพรวมว่าความเสี่ยงมกีารกระจายตวัอยา่งไร 



แผนภูมิความเสี่ยง 

5 
5 

(๑ x ๕) 

10 

(๒ x ๕) 

15 

(๓ x ๕) 

20 

(๔ x ๕) 

25 

(๕ x ๕) 

4 
4 

(๑ x ๔) 

8 

(๒ x ๔) 

12 

(๓ x ๔) 

16 

(๔ x ๔) 

20 

(๕ x ๔) 

3 
3 

(๑ x ๓) 

6 

(๒ x ๓) 

9 

(๓ x ๓) 

12 

(๔ x ๓) 

15 

(๕ x ๓) 

2 
2 

(๑ x ๒) 

4 

(๒ x ๒) 

6 

(๓ x ๒) 

8 

(๔ x ๒) 

10 

(๕ x ๒) 

1 
1 

(๑ x ๑) 

2 

(๒ x ๑) 

3 

(๓ x ๑) 

4 

(๔ x ๑) 

5 

(๕ x ๑) 

1 2 3 4 5 

ระดับความ
เสี่ยง 

แทน
ด้วยแถบ

สี 
ความหมาย 

ต่ า 
(ค่า ๑-๓ คะแนน) หมายถึงระดับที่
ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุม ไม่ต้องมี
การจัดการเพิ่มเติม 

ปานกลาง 

(ค่า ๔-๙ คะแนน) หมายถึงระดับที่พอ
ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อ
ป้องกันไม่ให้ความเส่ียงเคลื่อนย้ายไป
ยังระดับที่รับไม่ได้ 

สูง 
(ค่า ๑๐-๑๖ คะแนน) หมายถึงระดับที่
ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการ
ความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมได้ 

สูงมาก 

(ค่า ๑๗-๒๕ คะแนน) หมายถึงระดับที่
ไม่สามารถยอมรับได้ จ าเป็นต้องเร่ง
จัดการความเส่ียงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ทันที 

โอกาสเกิด 

ผล
กร
ะท

บ 



ผลกระทบ  

(Impact) 

โอกาสที่จะเกิด (likelihood)  Risk Appetite Boundary    

(ระดบัความเสี่ยงท่ียอมรบัได)้ 

ตัวอย่างจัดล าดับความเส่ียง (Risk Matrix) 

5 
5 

(๑ x ๕) 

10 

(๒ x ๕) 

15 

(๓ x ๕) 

20 

(๔ x ๕) 

25 

(๕ x ๕) 

4 
4 

(๑ x ๔) 

8 

(๒ x ๔) 

12 

(๓ x ๔) 

16 

(๔ x ๔) 

20 

(๕ x ๔) 

3 
3 

(๑ x ๓) 

6 

(๒ x ๓) 

9 

(๓ x ๓) 

12 

(๔ x ๓) 

15 

(๕ x ๓) 

2 
2 

(๑ x ๒) 

4 

(๒ x ๒) 

6 

(๓ x ๒) 

8 

(๔ x ๒) 

10 

(๕ x ๒) 

1 
1 

(๑ x ๑) 

2 

(๒ x ๑) 

3 

(๓ x ๑) 

4 

(๔ x ๑) 

5 

(๕ x ๑) 

1 2 3 4 5 

Risk Appetite Boundary ขอบเขตของระดบัความเสี่ยงที่สามารถยอมรบัได ้ก าหนดไว ้๑-๕  

Risk Appetite เป้าหมายที่คาดหวงัของการควบคมุความเสี่ยงระดบัที่ยอมรบัได ้ก าหนดไว ้๑-๓  

Risk Tolerance ระดบัความเสี่ยงที่องคก์ารยอมรบัไดห้ลงัการจดัการ ก าหนดไว ้๔-๕  

- ความเสี่ยง 

สงูมาก 

- อนัตรายอาจ 

เกิดไดท้นัที 

- ตอ้งแกไ้ข 

 

 

- ความเสี่ยงสงู 

- มีอนัตราย 

- ตอ้งเร่ง

วางแผน 

 



ตัวอย่างความเสีย่งในแผนปฏบิัติราชการรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ของส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 



RM-2 

กระบวนการที่ 3 

น าความเสี่ยงแตล่ะประเภทมาประเมนิโอกาสเกิด และผลกระทบของแตล่ะปัจจยั 

และจดัล าดบัความส าคญั ในแบบ RM 2 ชอ่ง 10-12 

งาน

หลกั

ของ

ฝ่าย 
 

(1) 

วตัถปุระสงค ์

(เพื่อ)/เป้า 

หมาย 

 

(2) 

ผูร้ับผดิ 

ชอบจดัท า

แผน 

 

(3) 

สถานะปั

จจบุนั 

 

 

(4) 

Risk 

ID 

 

 

(5) 

ความ

เสีย่ง 

 

 

(6) 

โอกาสที่จะ

เกิด 

 

 

(10) 

ผล 

กระทบ 

 

 

(11) 

ระดบั

ความ

เสีย่ง 

 

(12) 

S F O C ภาย 

นอก 

ภาย 

ใน 

ทาง 

ตรง 

ทาง 

ออ้ม 

(7) (8) (9) 



❹ การจัดการและจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 

 Take-การยอมรับความเสี่ยง  

 Treat-การลด/ควบคุมความเสี่ยง  

 Terminate-การหลีกเลี่ยงความ

เสี่ยง 

 Transfer-การกระจาย/โอนความ 

 

 

 การประเมนิผลกระทบจากการ

ด าเนนิการตามกลยทุธก์ารจดัการ

ความเสี่ยง 

  การประเมนิตน้ทนุและผลตอบแทน 

ของการด าเนนิการตามกลยทุธก์าร

จดัการความเสี่ยง 

 

กลยุทธ์ในการจัดการความเส่ียง แนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ 



การยอมรับความเสี่ยง (Accept)  

  หากท าการวิเคราะห์แล้วเห็นว่าไม่มีวิธีการจัดการความเสี่ยงใด

เลยที่เหมาะสมเนื่องจากต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์

ที่จะได้รับ อาจต้องยอมรับความเสี่ยง แต่ควรมีมาตรการติดตาม

อย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น 

 

TAKE 



การลดความเสี่ยง (Reduce)  

• พยายามลดความเสี่ยงโดยการเพ่ิมเตมิ หรือเปลี่ยนแปลงขัน้ตอน

บางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่น าไปสูเ่หตกุารณท์ี่เป็นความ

เสี่ยง  

• ลดความนา่จะเป็นท่ีเหตกุารณท์ี่เป็นความเสี่ยงจะเกิดขึน้ เชน่ การ

ฝึกอบรมบคุลากรใหม้คีวามรูเ้พียงพอ การก าหนดผูจ้ดัจา้งและ

ผูร้บัมอบงานใหแ้ยกจากกนั 

• ลดระดบัความรนุแรงของผลกระทบเมือ่เหตกุารณท์ี่เป็นความเสี่ยง

เกดิขึน้ เชน่ การตดิตัง้เคร่ืองดบัเพลิง การ back up ขอ้มลูเป็น

ระยะๆ การม ีserver ส ารอง 

TREAT 



การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Avoid)  

• ปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกดิความเสี่ยง โดยการหยดุ ยกเลิก 

หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือโครงการท่ีจะน าไปสูเ่หตกุารณท์ี่เป็น

ความเสี่ยง เชน่ การเปลี่ยนแผนการสรา้งรถไฟฟ้าเป็นรถ BRT ใน

เสน้ทางท่ีไมคุ่ม้ทนุ การยกเลิกโครงการที่สรา้งผลกระทบทาง

สิ่งแวดลอ้มใหช้มุชน  

• ขอ้เสียคือ อาจสง่ผลกระทบใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงในแผนงานของ

องคก์รมากจนเกินไปจนไมส่ามารถมุง่ไปสูเ่ป้าหมายท่ีวางไวไ้ด ้ 

TERMINATE 



การแบ่งปันความเสี่ยง (Share)  

• ยกภาระในการเผชญิหนา้กบัเหตกุารณท์ี่เป็นความและการจดัการ

กบัความเสี่ยงใหผู้อ่ื้น  

• มไิดเ้ป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ แตเ่ป็นการรบัประกนัว่าเมือ่
เกดิความเสียหายแลว้องคก์รจะไดร้บัการชดใชจ้ากผูอ่ื้น  

 

TRANSFER 



การแบ่งปันความเสี่ยง (Share)  

• การท าประกนั (Insurance) คือการจ่ายเงนิเพื่อป้องกนัตนเองและ

สินทรพัยจ์ากเหตกุารณท์ี่ไมค่าดคิด เชน่ การท าประกนัภยั ประกนั

ชวิีต ประกนัอตัราแลกเปลี่ยน  

• การท าสญัญา (Contracts) คือการท าขอ้ตกลงตา่งๆทัง้ในปัจจบุนั

และอนาคต เชน่ การท าสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ การจดัจา้ง

หนว่ยงานอ่ืนใหด้ าเนนิการแทน  

• การรบัประกนั (Warranties)  ผูข้ายใหส้ญัญากบัผูซ้ื้อว่าสินคา้จะ

สามารถใชง้านไดต้ามคณุสมบตัทิี่ระบไุวภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

หากไมเ่ป็นไปตามสญัญาผูข้ายพรอ้มที่จะรบัผดิชอบตามที่ตกลงกนั 

จึงเป็นลกัษณะของการแบ่งปันความเสี่ยงจากผูซ้ื้อไปยงัผูข้าย  

TRANSFER 



โดยค านึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ที่จะได้รับ 

การตอบสนองความเสี่ยง 
การระบุวิธีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

ระดับของความเสี่ยง 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

ความเสี่ยงสูงมาก 

ความเสี่ยงสูง  

ความเสี่ยงปานกลาง 

ความเสี่ยงต่ า 1 
1 

2 

3 

4 
5 

2 3 4 5 

 
 

ความเสี่ยง
ก่อนการ
ควบคุม 

การ          
ควบคุม 

 

ความเสี่ยง
คงเหลือ
หลัง         

มาตรการ
ควบคุม 

การ          
ควบคุม 

 ความเสี่ยง
คงเหลือที่
ยอมรับได้ 

 แผนจัดการ
ความเสี่ยง
เพิ่มเติม 

การประเมินความเสี่ยง 

 

* สูงมาก 
* สูง 
* ปานกลาง 
* ต่ า 

* หลีกเลี่ยง 
* กระจาย/โอน 
* ลด/ควบคุม 
* ยอมรับ 



การพิจารณาเลือกแผนจัดการความเสี่ยง 

 ศึกษาความเป็นไปไดแ้ละคา่ใชจ้่ายของแตล่ะทางเลือก 

 วิเคราะหถึ์งผลไดผ้ลเสียของแตล่ะทางเลือก 

 - ผลได ้คือผลลพัธท์ี่เกดิขึน้เมือ่น ามาตรการนัน้มาใชล้ดความ

เสี่ยง อาจเกดิขึน้ในทนัที หรือในระยะยาว 

 - ผลเสีย ไดแ้ก ่ตน้ทนุ เวลา หรือความสะดวกที่เสยีไป รวมไปถึง

ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้ไดใ้นอนาคต 



กระบวนการที่ 4 

น าความเสี่ยงแตล่ะประเภทมาประเมนิโอกาสเกิดและผลกระทบในแบบ RM 2, RM 2-1  และ

ก าหนดกลยทุธใ์นการจดัการความเสี่ยงเพื่อใหค้วามเสี่ยงอยู่ในระดบัที่ยอมรบัไดใ้นแบบ RM 3 

งาน

หลกั

ของ

ฝ่าย 
 

(1) 

วตัถปุระสงค ์

(เพื่อ)/เป้า 

หมาย 

 

(2) 

ผูร้ับผดิ 

ชอบจดัท า

แผน 

 

(3) 

สถานะปั

จจบุนั 

 

 

(4) 

Risk 

ID 

 

 

(5) 

ความ

เสีย่ง 

 

 

(6) 

ประเภทความ

เสี่ยง 

ปัจจัยเส่ียง ผลกระทบ โอกาสที่จะ

เกิด 

 

 

(10) 

ผล 

กระทบ 

 

 

(11) 

ระดบั

ความ

เสีย่ง 

 

(12) 

S F O C ภาย 

นอก 

ภาย 

ใน 

ทาง 

ตรง 

ทาง 

ออ้ม 

(7) (8) (9) 

ประเภทความเสี่ยง 
(1) 

L 
(2) 

C 
(3) 

ระดับความเสี่ยง 
(4) 

ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง 
(5) 

การตอบสนองความเสี่ยง 
(6) 

ประเภทความ
เสี่ยง 

 
(1) 

ความเสี่ยง 
 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง แนวทาง
ตอบสนองต่อ
ความเสี่ยง 

(3) 

แผนงาน/กิจกรรม 
 

(4) 

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบหลัก 

(5) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

(6) 



  ด าเนนิการอย่างตอ่เนือ่ง 

  ใหค้วามมัน่ใจว่าความเสี่ยงไดร้บัการจดัการตามที่ระบไุว ้

  การตดิตามผลประกอบดว้ยรายงานตอ่ผูบ้ริหารหรือคณะ 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

  ความรบัผดิชอบในการายงานและตดิตาม 

  - หนว่ยงานผูร้บัผดิชอบ (รายเดอืน) 

  - ส านกับริหารความเสี่ยงองคก์ร (รายเดอืนและรายไตรมาส) 

❺ การรายงานและติดตามผล 



การติดตามผล (Monitoring) 

แผนจัดการความเสี่ยงถูกน าไปใช้อย่างถูกต้อง และมี 

ประสิทธิภาพ 

ทราบถึงข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นหลังจากใช้แผนจัดการ 

ความเสี่ยง 

สามารถปรับปรุงแก้ไขแผนจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับ 

สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป หรือกรณีที่แผนเดิมไม่มี 

ประสิทธิภาพ 

มกีารรายงานผลต่อผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย 



การประเมินผลการจัดการและแผนบริหารความเสี่ยง 

ด าเนนิการโดยส านกับริหารความเส่ียง 

 รายเดอืนและรายไตรมาส 

 -ด าเนนิการตอ่เนือ่งจากรายงานและตดิตามรายปี 

 รายปี 

 -สรปุรายงานประจ าปี เสนอตอ่คณะอนกุรรมการพิจารณาแผนบริหาร

ความเสี่ยงและคณะกรรมการ 

  -รายงานในรายงานประจ าปี 

  -ประเมนิผลเพื่อน าขอ้มลูไปจดัท าแผนบริหารความเส่ียงตอ่เนือ่งตอ่ไป 

 กรณีฉกุเฉิน เร่งดว่น 

  -คณะอนกุรรมการพิจารณาแผนบริหารความเส่ียงฝ่ายบริหาร

ระดบัสงู และคณะกรรมการบริหารความเส่ียงประจ าสายงาน อาจมกีาร

รายงานติดตามผลและประเมนิความเสี่ยงในกรณีเร่งดว่น 



  ความเสี่ยง 
  ที่ถูกจัดการ 

การติดตามและทบทวนความเสี่ยง 

ความเสี่ยง 
ก่อนจัดการ 

ความเสี่ยง 
ที่เหลือ 

ความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได้ 

 การจัดการ 
 หลังทบทวน 

  ความเสี่ยง 
  ที่ถูกจัดการ 

ระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้ 

ตอบสนองความเสี่ยง ติดตามทบทวน 



-ตดิตามความกา้วหนา้ การด าเนนิงานตามแผนจดัการความเสีย่งรอบ 9 เดอืน และรอบ 12 เดอืน ลงในแบบ RM 4 และสรปุผลการด าเนนิงานตามแผนการ

จดัการความเสีย่ง  (แบบ RM 5)  

 

กระบวนการที่ 5 การรายงานและติดตามผล  

ประเภทความเสี่ยง 

ปัจจยัเสี่ยง ความเสียหายท่ี

อาจเกิดขึน้ 

ระดบัความ

เสี่ยง 

แผน/กิจกรรม รายละเอียด

การจดัการ 

ผลจากการใช ้

มาตรการจดัการ

ความเสี่ยง 

ระดบัความเสี่ยง

ภายหลงัการบริหาร

ความเสี่ยง 

แนวทาง/

มาตรการ

ส าหรบัปีถดัไป 

(  ) ดา้นกลยทุธ ์ (  ) ดา้นการปฏิบตังิาน (  ) ดา้นการเงนิ (  ) ดา้นการปฏิบตัติามกฎระเบียบ 

RM-5 

RM-4 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ผลลัพธ์ของกิจกรรม ร้อยละความคืบหน้า ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไขปัญหา 



- รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุแผนเพ่ือใชใ้นการด าเนนิงานใน

ปีตอ่ไป (RM 6,RM 7) 

กระบวนการที่ 5 การรายงานและติดตามผล (ต่อ)  

ประเภทความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลง
ระดับความเสี่ยง 

สรุปความเสี่ยง 

ก่อนการประเมิน หลังการประเมิน ควบคุมได้ ควบคุมไม่ได้ 

ประเภทความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการด าเนินงานในปถีัดไป 

หลังการประเมิน 

RM-7 

RM-6 



ปัจจยัที่ท าใหก้ารบริหารความเสี่ยงลม้เหลว 

 1. ขาดการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง 

 2. ขาดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการวางแผนกลยุทธ์ 

 3. ขาดการสื่อสารให้พนักงานทุกคนทราบถึงวิสัยทัศน์ และสิ่ง 

ที่ก าลังจะเกิดขึ้นในอนาคต 

 4. ล้มเหลวในการสร้างทีมสนับสนุนทีม่อี านาจตั้งแตร่ะดับบน 

จนถึงระดับกลาง 

 5. มองทุกอย่างเป็นอุปสรรค หรือผู้คนในองค์กรเป็นตัวสกัดกั้น 

การท างานไปสู่วิสัยทัศน์ 

 6. การก าหนดกลยุทธ์ให้องค์กรประสบชัยชนะระยะสั้นล้มเหลว 

จะท าให้ระยะยาวล้มเหลว 



ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง 

❶ ใชใ้นการวางแผนควบคูก่บัการบริหารงาน บริหารโครงการ  

     หรือบริหารองคก์ร 

❷ ผลการด าเนนิงานบรรลวุตัถปุระสงค ์

❸ น ากลยทุธอ์งคก์รไปด าเนนิการในการปฏิบตังิานใหป้ระสบ 

     ความส าเร็จ 

❹ ระบแุละบริหารจดัการความเสี่ยงที่มคีวามส าคญัไดท้นัเวลา 



ความแตกต่างระหว่างการ 

บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 



การบริหารความเสี่ยง - การควบคุมภายใน 

การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน 

วัตถุประสงค์ 1. เชิงยุทธศาสตร ์

2. การด าเนินงาน 

3. การเงิน 

4. การปฏิบัติตามข้อก าหนด 

1. การด าเนินงาน 

2. การเงิน 

3. การปฏิบัติตามข้อก าหนด 

องค์ประกอบ 

 

1. สภาพแวดล้อมภายใน 

2. การก าหนดวัตถุประสงค์ 

3. การบ่งชี้เหตุการณ์   

4. การประเมินความเสี่ยง   

5. การตอบสนองความเสีย่ง   

6. กิจกรรมการควบคุม   

7. สารสนเทศและการสือ่สาร   

8. การติดตามและประเมินผล 

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม 

2. การประเมินความเสี่ยง (ก าหนด

วัตถุประสงค์ ระบุปัจจัยเสี่ยง 

วิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดการ

ความเสี่ยง) 

3. กิจกรรมการควบคุม   

4. สารสนเทศและการสือ่สาร   

5. การติดตามและประเมินผล 



การบริหารความเสี่ยง - การควบคุมภายใน 

การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน 

ขอบเขต ความเสี่ยงทั้งหมดที่มีผลกระทบต่อ

องค์กร 

ความเสี่ยงในกระบวนการ        

ปฏิบัติงาน 

ลักษณะงาน เน้นการประเมินความเสี่ยง เน้นการควบคุมภายใน 

การจัดการ 

 

ท าความเข้าใจและจัดการความเสีย่ง

จากปัจจัยภายในและภายนอกที่มี

ผลกระทบต่อองค์กร  โดยอาจจัดท า

เป็นแผนแยกต่างหากจากการ

ด าเนินงานปกติหรือจะเป็นส่วนหนึ่ง

ของการด าเนินงานปกติก็ได้ 

ท าความเข้าใจและจัดการ        

กระบวนการควบคุมภายใน  โดยเป็น

ส่วนหนึ่งของการด าเนินงานปกติ 



สรุป 



   สรุป 

   การวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง เป็นเครื่องมือส าคัญ

อันหนึ่งที่จะท าให้  

 การใชง้บประมาณมปีระสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

 ภารกิจของรัฐเกิดสมัฤทธิผลแกผู่ใ้ชบ้ริการ 

 องคก์รบรรลวุตัถปุระสงคข์องภารกจินัน้ๆ 

 น ากลยทุธอ์งคก์รไปด าเนนิการในภาคปฏิบตัใิหป้ระสบ

ความส าเร็จ 



สรุป ...(ต่อ)... 

การบริหารความเสี่ยงต้อง  

 ด าเนนิการอย่างเป็นขัน้ตอน 

 เร่ิมจากวิเคราะห์ไปจนถึงลงมือก ากับ ติดตาม ควบคมุ และ

รายงาน 

 มกีารปฏิบตัอิยา่งตอ่เนือ่ง ครบทกุขัน้ตอน 

 เร่ิมด าเนนิการตัง้แตก่ารเร่ิมตน้ภารกิจหรือโครงการจนสิ้นสดุ

โครงการ 

 มีการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงจนกลายเป็นส่วน

หนึง่ของวฒันธรรมการท างานขององคก์รในที่สดุ 



ฝึกปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง 

1. ส ารวจตรวจสอบหน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนหลัก/กิจกรรม

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จในแบบฟอร์ม RM-1 

2. ทบทวนกระบวนหลัก/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

สถานะปัจจุบัน วิเคราะห์ ประเมิน และจัดการความเส่ียงใน

แบบฟอร์ม RM-2, RM 2-1 

3. ระบุการจัดการความเส่ียงและการตอบสนองความเสี่ยงใน

แบบฟอร์มแผนบริหารความเสี่ยง RM-3 



                                                         
                                                                 

       

                    
                          

                           
                          

      

        
                  
                    

                

                 
                           
                             

       
                     

                          
                        

                  

           

         
                        

                             
                             

                    
                     
                  
                      

                     
                             

                   

                       
                

                             
                         

      

          

                         
                           
                          

      

                
               

                    
                      
                   

           

                        
                    

                             
                         
                            

         
                     

            

  S1 – S3
  O1 – O3, O5 – O6, O8 – O12
  F1 – F8
  C2 – C3

  O4 – O7
  F1 ,F3 ,F5
  C1

  S2 ,S3
  O1, O4
  F3

  O3, O6, O11
  C2

ตัวอย่าง ความเสี่ยงในแผนปฏบิตัริาชการรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ของส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธิการ 



ยุทธศาสตร์ที่
รับผิดชอบ 

กระบวนงาน/กิจกรรม 

ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ 
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

แบบก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

RM-1 



แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง   

งานหลักของ
ผ่าย 

(MSSION) 

วัตถุประสงค์ 
(เพ่ือ)/เป้าหมาย 

(KPI) 

ผู้รับผิดชอบ 
จัดท าแผน 

สถานะ 
ปัจจุบัน 

Risk ID ความเสี่ยง 

ประเภทความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ 
โอกาสที่จะ

เกิด 
ผล 

กระทบ 
ระดับความเสี่ยง 

S F O C ภายนอก ภายใน ทางตรง ทางอ้อม 

สนับสนุน
ส่งเสริมให้ 
บุคลากรใน
สังกัดจัดท า
วิจัยเพ่ือ
พัฒนา

การศึกษา  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

เพื่อให้งานที่ท า
เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนา
การศึกษา  

 กลุ่มงานวิจัย
และพัฒนา
การศึกษา 

 มีการจัดท า
วิจัยด้าน
การศึกษา

อย่างต่อเนื่อง
แต่จ านวน
ของงานวิจัย
ถูกน าไปใช้
เพียงร้อยละ 
10 ของ
จ านวน
งานวิจัย
ทั้งหมดที่
จัดท า 

S1    ผลงานวิจัย
ไม่ได้ถูก
น ามาใช้
ประโยชน์
อย่างเป็น
รูปธรรม 

      

ผู้รับบริการ
ไม่ทราบว่า
มีการวิจัย  

 หัวข้อ
งานวิจัยไม่
น่าสนใจไม่

เป็น
ประโยชน์

ต่อ
ผู้รับบริการ 

 ท าให้
งานวิจัยถูก
น าไปใช้
ไม่คุ้มค่า
กับงบ 

ประมาณ 

ท าให้เสีย
โอกาสใน
การน า

ผลการวิจัย
มาพัฒนา
การศึกษา  

L=5  C=4  20  
สูงมาก 

RM-2 

√ 



ประเภทความเสี่ยง 
(1) 

L 
(2) 

C 
(3) 

ระดับความเสี่ยง 
(4) 

ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง 
(5) 

การตอบสนองความเสี่ยง 
(6) 

ความเสี่ยงดา้นกลยทุธ ์ L5=5 C4=4 20 (สงูมาก) สงู Treat (ลดความเสี่ยง) 

S1.ผลงานวิจยัไมไ่ดถ้กู

น าไปใชป้ระโยชนอ์ย่างเป็น

รปูธรรม 

แบบฟอร์มการระบุเหตุการณ์และประเมินความเสี่ยง 
RM 2-1 



ประเภทความ
เสี่ยง 

 
(1) 

ความเสี่ยง 
 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง แนวทาง
ตอบสนองต่อ
ความเสี่ยง 

(3) 

แผนงาน/กิจกรรม 
 

(4) 

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบหลัก 

(5) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

(6) 

ความเสี่ยงดา้น

กลยทุธ ์
S1.ผลงานวิจยั

ไมไ่ดถ้กูน าไปใช ้

ประโยชนอ์ย่าง

เป็นรปูธรรม 

ลดความเสี่ยง 1.ให้มีการ
กล่ันกรองหัวข้อ
งานวิจัยท่ีสามารถ
น ามาใช้ประโยชน์
ได้ไห้คุ้มค่ากับเงิน
งบประมาณที่จ่าย
ไป 
2.มีการเผยแพร่
งานวิจัยอย่าง
กว้างขวาง 

ทุกหน่วยงาน
สังกัด สป./กลุ่ม
วิจัยและพัฒนา
การศึกษา 

พฤษภาคม – 
กันยายน 2553 

แบบแสดงแนวทางตอบสนองความเสี่ยง 
RM 3 



กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ผลลัพธ์ของกิจกรรม ร้อยละความคืบหน้า ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไขปัญหา 

1.มีการกลัน่กรอง

หวัขอ้งานวิจยัท่ี

สามารถน ามาใช ้

ประโยชนไ์ดใ้หคุ้ม้คา่กบั

เงนิงบประมาณที่ใชจ้่าย

ไป 

ทกุหนว่ยงานในสงักดั 

สป./สนย.สป. 

100% ปัญหา อปุสรรค 

-นโยบายรฐับาล

เปลี่ยนแปลงบ่อย 

-นกัวิจยัมีจ านวนนอ้ย 

และมีภารกิจหลายดา้น 

-ระยะเวลากระชัน้ชิด 

 

หมายเหต ุ

   เนือ่งจากแผน

บริหารความเสี่ยง สป. 

ประกาศใชใ้นชว่งกลาง

ปีงบประมาณ (21 

เม.ย.53) มีผลท าให้

การด าเนนิงาน

กิจกรรมบางสว่นได้

ด าเนนิไปกอ่นแลว้ 

 

-ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติแจ้งผลหัวข้อ
วิจัยที่ได้รับการพิจารณา
ในปีงบประมาณ 

28-29 เม.ย. 53 -มีหวัขอ้วิจยั

ปีงบประมาณ 2553

ของ สป. 

100% 

 

-จัดสรรงบประมาณให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หัวข้อวิจัยที่ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติเห็นชอบแล้ว 

1-5 พ.ค. 53 -หนว่ยงานที่ผา่น

ความเห็นชอบหวัขอ้

วิจยั ไดร้บัจดัสรร

งบประมาณไป

ด าเนนิการ 

100% 

 

-แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด้านนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวิจัยของ
ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ (ปี 2554) 

11 มิ.ย. 53 -มีคณะกรรมการดา้น

นโยบายและ

ยทุธศาสตรก์ารวิจยั

ของ สป. 

100% 

 

RM 4 แบบการติดตามผลการจัดการความเสี่ยง 

ปัจจยัเสี่ยง S1.ผลงานวิจยัไมไ่ดถ้กูน าไปใชป้ระโยชนอ์ย่างเป็นรปูธรรม 



กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ผลลัพธ์ของกิจกรรม ร้อยละความคืบหน้า ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไขปัญหา 

2.มีการเผยแพร่
งานวิจัยอย่าง
กว้างขวาง 

ทกุหนว่ยงานในสงักดั 

สป./สนย.สป. 

มีรายงานผลการ

ด าเนนิการวิจยั 3 เร่ือง 

กศน. สกก. สต. 

100% 

-ติดตามและประเมิน
ผลการวิจัย 

14-16 มิ.ย.53 -มีการายงานผลการ

ด าเนนิการวิจยัตาม

แบบประเมินผลหลงั

สิ้นสดุการวิจยัราย

โครงการและก าหนด

รปูแบบการเผยแพร่

และถ่ายทอด

ผลการวิจยั โดย 

  *บทสรปุส าหรบั

ผูบ้ริหาร 

   *พิมพเ์ป็นรปูเลม่ 

   *น าเสนอผา่น

เว็บไซต ์

100% 

 

RM 4 ปัจจยัเสี่ยง S1.ผลงานวิจยัไมไ่ดถ้กูน าไปใชป้ระโยชนอ์ย่างเป็นรปูธรรม 

แบบการติดตามผลการจัดการความเสี่ยง 



ประเภทความเสีย่ง      ( √ ) ดา้นกลยทุธ ์              (  ) ดา้นการปฏิบตังิาน                (  ) ดา้นการเงนิ               (  ) ดา้นการปฏิบตัติามกฎระเบียบ 

ปัจจยัเสีย่ง ความเสยีหายท่ี

อาจเกิดขึน้ 

ระดบัความ

เสีย่ง 

แผน/กิจกรรม รายละเอียดการจดัการ ผลจากการใช ้

มาตรการจดัการ

ความเสีย่ง 

ระดบัความเสีย่ง

ภายหลงัการบริหาร

ความเสีย่ง 

แนวทาง/

มาตรการส าหรับ

ปีถดัไป 

S1.ผลงานวิจยั

ไมไ่ดถ้กูน าไปใช ้

ประโยชนอ์ย่างเป็น

รปูธรรม 

 

การใช้จ่ายเงิน
งบประมาณไม่
คุ้มค่า 

สงูมาก 

L=5 

C=4 

1.ใหม้กีาร

กลัน่กรอง

หัวขอ้งานวิจยัท่ี

สามารถน ามาใช ้

ประโยชนไ์ดใ้ห้

คุม้ค่ากบัเงนิ

งบประมาณท่ีใช ้

จ่ายไป 

2.มกีารเผยแพร่

งานวิจยัอย่าง

กวา้งขวาง 

1.มกีารประชมุคณะกรรมการ

ดา้นนโยบายละยทุธศาสตร์

การวิจยั ของ สป. เพื่อ

พิจารณากลัน่กรองหัวขอ้

งานวิจยัก่อนเสนอ สกว.ให้

ความเห็นชอบ และส านกั

งบประมาณจดัสรรเงนิ

งบประมาณ 

2.มกีารเผยแพร่งานวิจยัอย่าง

กวา้งขวาง เชน่ 

  (1) การศึกษาสภาพการจดั

กิจกรรมในค่ายลกูเสอื เพื่อ

เป็นแหลง่การเรียนรูใ้หก้บั

เยาวชน : ศึกษาเฉพาะกรณี

การจดักิจกรรมที่พึงประสงค์

ของส านกั ยวุกาชาดฯ 

  (2)การศึกษาความ

ครอบคลมุและคณุภาพในการ

จดัการศึกษาตลอดชวีิต ระดบั

หมูบ่า้นของส านกับริหารงาน

ศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอธัยาศัย 

1.มกีารกลัน่กลอง

หัวขอ้งานวิจยัก่อน

ด าเนนิการ 

2.ผลการวิจยัถกู

น าไปใชต้ามวตัถุ

ประสงคืและ

ผูบ้ริหารระดบัสงู 

สป. รับทราบ

ผลการวิจยั     

รอ้ยละ 80 

ต า่ 

L=1 

C=2 

ใชแ้นวทางการ

จดัการความเสีย่ง

ของปีงบประมาณ 

2553 เป็น

แนวทางการ

ด าเนนิงานในปี

ถดัไป 

 

แบบสรปุผลการด าเนนิงานจากการบริหารความเสี่ยง RM 5 



ประเภทความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลง
ระดับความเสี่ยง 

สรุปความเสี่ยง 

ก่อนการประเมิน หลังการประเมิน ควบคุมได้ ควบคุมไม่ได้ 

ความเสี่ยงดา้นกล

ยทุธ ์

S1.ผลงานวิจยัไมไ่ด ้

ถกูน าไปใชป้ระโยชน์

อย่างเป็นรปูธรรม 

L5=5 C4=4 20 (สงู

มาก) 

L5=1 C4=2 2 (ต า่) ลดลง √ 

O1. การปฏิบตังิาน

ในพ้ืนท่ีเสี่ยงภยั 

L5=4 C2=5 20 (สงู

มาก) 

L5=4 C2=4 16 (สงู) ลดลง √ 

O3 ขาดการพฒันา

ตนเอง 

L4=4 C4=4 16 

(สงู) 

L4=3 C4=3 9 (ปาน

กลาง) 

ลดลง √ 

แบบสรปุผลการประเมนิความเสี่ยงภายหลงัการด าเนนิงานตามแผนบริหารคามเสี่ยง RM 6 



ประเภทความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการด าเนินงานในปถีัดไป 

หลังการประเมิน 

O1. การปฏิบตังิานในพ้ืนท่ีเสี่ยงภยั L5=4 C2=4 16 (สงู) ใช้แนวทางการจัดการความเสี่ยงของปีบประมาณ 
2553 ด าเนินการต่อไป 

O3 ขาดการพฒันาตนเอง L4=3 C4=3 9 (ปานกลาง) 1.จัดให้มีการท างานเป็นทีมมีการส่งมอบข้อมูลให้
ผู้ปฏิบัติงานในทีมเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานแทน
กันได้ 
2.ส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากคู่มอืสมรรถนะ
และบันทึกการพัฒนาสมรรถนะของตนเองอย่าง
เป็นรูปธรรม 

แบบปัจจัยเสี่ยงที่ต้องน าไปด าเนินการต่อในปี 2554 
RM 7 



กระบวนการ

ปฏิบัติงาน/

โครงการ/กิจกรรม/

ด้านงานที่ประเมินละ

วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

(1) 

การควบคุมที่มีอยู่ 

 

 

 

 

(2) 

การ

ประเมินผล

การควบคุม 

 

 

(3) 

ความ

เสี่ยงท่ียัง

มีอยู ่

 

 

(4) 

การปรับปรุง

การควบคุม 

 

 

 

(5) 

ก าหนด

เสร็จ

ผู้รับผิด 

ชอบ 

 

(6) 

หมาย

เหตุ 

 

 

 

 

(7) 

งานสนับสนุนส่งเสริมให้
บุคลกรในสังกัดจัดท า
วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้งานที่ท าเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนา
การศึกษา 

1. ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาตขิอ

สนบัสนนุงบประมาณการด าเนนิงานวิจยั 

2.มีคณะกรรมการพิจารณาหวัขอ้วิจยัจาก

บคุลากรภายในหนว่ยงาน 

3.เผยแพร่ประชาสมัพนัธใ์หห้นว่ยงานในสงักดั

เสนอหวัขอ้การวิจยัและพิจารณาผล 

4.จดัสรรงบประมาณ 

5.พิจารณาผลงานวิจยั 

6.เผยแพร่งานวิจยัประกาศแจง้หวัขอ้วิจยัท่ี

ด าเนนิการแลว้เสร็จใหห้นว่ยงานในสงักดัทราบ 

ยงัไมเ่พียงพอ

เนือ่งจาก มีการ

จดัท าวิจยัดา้น

การศึกษาอย่าง

ตอ่เนือ่งแต่

จ านวนของ

งานวิจยัถกู

น าไปใชเ้พียง

รอ้ยละ 10 ของ

จ านวนงานวิจยั

ทัง้หมดที่จดัท า 

ผลงานวิจั

ยไมไ่ดถ้กู

น ามาใช ้

ประโยชน์

อย่างเป็น

รปูธรรม 

1.ใหม้ีการ

กลัน่กรองหวัขอ้

งานวิจยัท่ี

สามารถน ามาใช ้

ประโยชนไ์ดไ้ม่

คุม้คา่กบัเงนิ

งบประมาณที่จ่าย

ไป 

2.การเผยแพร่

งานวิจยัอย่าง

กวา้งขวาง 

พฤษภาคม 
– 
กันยายน 
2553 
ทุก
หน่วยงาน
สังกัด สป./
กลุ่มวิจัย
และพัฒนา
การศึกษา 

ส่วนงานย่อย.............................. 

รานงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคมุภายใน 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่..........เดอืน................พ.ศ.................... ปย.2 

ชื่อผูร้ายงาน.................................................... 

(ชื่อหวัหนา้สว่นงานย่อย) 

ต าแหนง่........................................................... 

วันที่................เดือน.....................พ.ศ............ 



5 5 10 15 20 

O1 

25 

4 4 8 12 16 

O3 

20 

S1 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

แผนภูมิความเสี่ยง 



5 5 10 15 20 

 

25 

4 4 8 12 16 

O1 

20 

 

3 3 6 9 

O3 

12 15 

2 2 

S1 

4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

แผนภูมิความเสี่ยงภายหลังการบริหารความเสี่ยง 



1.การก าหนด

วตัถปุระสงค ์

2.การระบคุวามเสี่ยง/

เหตกุารณ ์

5.รายงานและตดิตามผล 

4.จดัการและจดัท าแผน

บริหารความเสี่ยง 

3.การประเมินความเสี่ยง 

ส ารวจตรวจสอบ 

-หนา้ท่ีความรบัผิดชอบของหนว่ยงาน 

-กระบวรการหลกั/กิจกรรม 

-เป้าหมาย/ตวัชี้วัดความส าเร็จ 

ระบคุวามเสี่ยงทัง้ปัจจยัภายนอกและ

ภายในท่ีมีผลกระทบตอ่การบรรลุ

วัตถปุระสงคแ์ตล่ะกระบวนการ/

กิจกรรม (S/O/F/C) 

จดัระดบัความรนุแรงโดนประเมินโอกาส

และผลกระทบของความเสี่ยง 

ก าหนดวิธีการจดัการความเสี่ยงเพ่ือให้

ความเสี่ยงอยู่ในระดบัที่ยอมรบัได ้

ใชห้ลกั PDCA (Plan,Do,Check,Action) 

ทบทวนมาตรการควบคมุความเสี่ยง 

แบบ RM-2 ชอ่ง 1-4 

แบบ RM-2 ชอ่ง 5-9 

แบบ RM-2  

ชอ่ง 10-12 

 

แบบ RM-2, RM 2-1 

แบบ RM -3 

สรปุ กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

แบบ RM-4-7 



แบบรายงาน 

การบริหารความเสี่ยง 

1.แบบฟอรม์การระบเุหตกุารณแ์ละประเมินความ 

   เสี่ยง (RM 2-1) 

2.แบบแสดงแนวทางตอบสนองความเสี่ยง 

   (RM 3) 

3.แบบการตดิตามผลการจดัการความเสี่ยง (RM 4) 

4.แบบสรปุผลการด าเนนิงานจากการบริหาร 

   ความเสี่ยง (RM 5) 

5.แบบสรปุผลการประเมินความเสี่ยงภายหลงัการ 

   ด าเนนิการตามแผนบริหารคามเสี่ยง (RM 6) 

6.แบบปัจจัยเสี่ยงที่ตอ้งน าไปด าเนนิงานต่อใน 

   ปี  2554 (RM 7) 

 

 

 

 
 

การควบคุมภายใน 
1.รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
    1.1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
           แบบปอ.1 
    1.2 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุม 
           ภายในแบบ ปอ.3 
    1.3 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในแบบ  
          ปอ.3 
    1.4 รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุม 
           ภายในของผู้ตรวจสอบภายใน แบบ ปส. 
2. รานงานผลการด าเนินงานตามแผนปรับปรุงการควบคุม 
     ภายในของงวดก่อน (6 เดือน) ให้หน่วยรับตรวจติดตามผล 
     การด าเนินการในรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุม 
     ภายในของงวดก่อน (แบบ ปอ.) โดยบันทึกผลการ 
     ด าเนินการในรอบ 6 เดือนในช่อง “หมายเหต”ุ 



ขอบคุณค่ะ 
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