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ค าน า 

 

การบริหารความเสี่ยงเป็นหนึ่งในเครื่องมือบริหารองค์กรที่มีความส าคัญ และเป็นเครื่องมือที่น ามาใช้
อย่างแพร่หลายในการบริหารจัดการสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนและส่งผลการด าเนินงานขององค์กรและ
เป็นแนวทางในการด าเนินงานจัดการความเสี่ยงเพ่ือให้ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการด าเนินงานขององค์กร
ลดลงจนอยู่ในระดับท่ียอมรับได้  

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้ติดตามและทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือเป็นกรอบขั้นตอนของการด าเนินงานในระยะต่อไป ให้มีมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ที่กระทรวงการคลังก าหนด รวมถึงให้เป็นไปตามหลักวิชาการกรอบการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ    
ตามแนวทาง COSO (COSO ERM Integrated Framework) ที่เหมาะสม รวมทั้งก าหนดแนวทางบริหาร 
ความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ด้านการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายในของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  

คู่มือบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ จัดท าขึ้นโดยมีเจตนาเพ่ือเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ 
ในขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรแก่ผู้บริหารและบุคลากรของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยงเพ่ือน าไปสู่ การ
บรรลุผลตามแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
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บทท่ี 1 หลักการและเหตุผล 
 

 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ พ.ศ. 2547 เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ในการสนับสนุนและส่งเสริมเพ่ือให้กองทุนฯ สามารถด าเนินงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติ การของกองทุนฯ  
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด รวมถึงมีการก ากับดูแลการท างานที่ดี สร้างความคุ้มค่าและ
เพ่ิมคุณค่าให้แก่องค์กร ทั้งในแง่ของการบริหารงานและบริหารงบประมาณ  ด้วยเหตุนี้ สทบ. จึงมีนโยบาย 
น าระบบการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการตรวจสอบภายในมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ประกอบกับ
บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2565 ระหว่าง กรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  ได้ก าหนดให้มีการประเมินผลการด าเนินงาน 
ในด้านที่ 4 การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน ตัวชี้วัดที่ 4.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนและส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
อีกด้วย 

ทั้งนี้ พบว่า ภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี รวมทั้งการ
ต้องเผชิญสภาวการณ์ความไม่แน่นอนโดยเฉพาะในปี 2563 -2564 และต่อเนื่องในปี 2565 กับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19)  อันมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของ 
ทุกองค์กรซึ่งมีความเสี่ยงเกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจ าเป็นต้องมี
การบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ โดยระบุถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงโดยพิจารณาถึงโอกาสการเกิดและผลกระทบของ
ปัจจัยเสี่ยงนั้นๆ การจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง รวมถึงก าหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และ
ต้องค านึงถึงความคุ้มค่าในการเลือกแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ด้วยเหตุนี ้
การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะช่วยให้การ
บริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม และวัดผล
การปฏิบัติงาน ตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดการ
สูญเสียและโอกาสที่ท าให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร 

คู่มือบริหารความเสี่ยงฉบับนี้  จัดท าโดยอ้างอิงกรอบหลักการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ      
ตามแนวทาง COSO (COSO ERM Integrated Framework) ประกอบกับกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผล
การด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตามที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง          
ได้ก าหนดขึ้น  
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1.1 กรอบแนวคิดส าคัญของการบริหารความเสี่ยง  

การวัดระดับความส าเร็จในการเตรียมความพร้อมด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
ตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานของทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2565 จะต้องมีการ
วิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือเตรียมการรองรับสถานการณ์เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น พร้อมทั้ง
จัดท าคู่มือการบริหารความเสี่ยงของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  ตามกรอบหลักการบริหารความ
เสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO (COSO ERM Integrated Framework) ดังแผนภาพต่อไปนี้  

 
รูปภาพ  1  องค์ประกอบในการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO ERM Integrated Framework1 

กรอบหลักการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO (COSO ERM Integrated 
Framework) ดังกล่าว มีองค์ประกอบหลัก จ านวน 8 องค์ประกอบ เพ่ือเป็นกรอบการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน ดังนี้ 

1) สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 
2) การก าหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง (Objective Setting) 
3) การระบุความเสี่ยงระดับองค์กร (Event Identification) 
4) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
5) การก าหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Risk Response) 
6) กิจกรรมการควบคุมภายใน (Control Activities) 
7) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
8) การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) 

 

                                                   

1 ที่มา: กรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร, Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission, 2547 
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1.2 กรอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงาน
ทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2565 

 ตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 ได้ก าหนดให้ทุนหมุนเวียนที่จัดตั้งขึ้น 
จะต้องประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือให้การบริหารงานและการใช้จ่ายเงินของภาครัฐเป็นไปตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งทุนหมุนเวียนนั้น ๆ โดยก าหนดให้กรมบัญชีกลาง เป็นผู้ประเมินผล และน าเสนอ
กรอบหลักเกณฑ์ส าหรับการประเมินผลใน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ด้านการปฏิบัติการ ด้านการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน ด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร 
ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง และด้านการด าเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง 
(ตัวชี้วัดร่วม) ก าหนด 

 ทั้งนี้ ในปี 2565 กรมบัญชีกลางได้ก าหนดกรอบหลักเกณฑ์ส าหรับการประเมินผลการด าเนินงานทุน
หมุนเวียน เพ่ือใช้ส าหรับการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียนต่าง ๆ โดยมีกรอบหลักเกณฑ์ใน 6 ด้าน 
ดังนี้ 

 1) ด้านการเงิน 

 2) ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ตัวชี้วัดที่ 2.1 ตัวชี้วัดร่วม) 

 3) ด้านการปฏิบัติการ 

 4) ด้านการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน 

 5) ด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง 

 6) ด้านการด าเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง (ตัวชี้วัดร่วม) 

 ส าหรับด้านการบริหารจัดการทุนหมุนเวียนนั้น เป็นด้านที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการ 
ทุนหมุนเวียน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งช่วยสนับสนุนให้ทุนหมุนเวียนสามารถด าเนินงานจน
บรรลุตามเป้าหมาย พร้อมกับการพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดของตัวชี้วัดผล
ด้านที่ 4 และด้านที่ 5 ของการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน ดังนี้ 

1) บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน การวัดระดับความส าเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ก ากับดูแลของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน 

2) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การวัดระดับความส าเร็จในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพด้านการบริหารความเสี่ยง 

3) การตรวจสอบภายใน การวัดระดับความส าเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการตรวจสอบ
ภายใน 
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4) การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล การวัดระดับความส าเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล 

5) การบริหารทรัพยากรบุคคล การประเมินการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นการก าหนด
เกณฑ์ชี้วัดประสิทธิภาพงานทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานด้าน
ทรัพยากรบุคคลภายในทุนหมุนเวียน เพ่ือหาสาเหตุ วิเคราะห์ ควบคุม และให้ค าแนะน า
ในกรอบการท างานที่มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 

โดยองค์ประกอบที่ดีของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การวัดระดับ
ความส าเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย 8 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน (Internal Environment) 

เป็นการพิจารณาจากการจัดให้มีระบบข้อร้องเรียน ช่องทางการรับข้อร้องเรียน รวมทั้งการจัดท า
รายงานสรุปเกี่ยวกับข้อร้องเรียนภายในองค์กรน าเสนอผู้บริหารขององค์กร และบทบาท หน้าที่
ของฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องการ 

2. การก าหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง (Objective Setting) 

เป็นการพิจารณาจากการก าหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยงซึ่งปรากฎผ่านคู่มือการ
บริหารความเสี่ยง ที่มีองค์ประกอบที่ดีอย่างครบถ้วน ซึ่งประกอบด้วย ๑) โครงสร้างการบริหาร
ความเสี่ยงขององค์กร ๒) นโยบาย วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง ๓) การระบุความเสี่ยง 
๔) การระบุถึงระดับความรุนแรงและการจัดล าดับความเสี่ยงจากผลการวิเคราะห์ความเสียหาย 

3. การระบุความเสี่ยงระดับองค์กร (Event Identification) 

เป็นการพิจารณาจากการระบุความเสี่ยงระดับองค์กร โดยการน าเกณฑ์การพิจารณาระบบการ
ควบคุมภายในที่เพียงพอควบคู่ไปกับการระบุความเสี่ยงระดับองค์กร และการพิจารณาระดับ
ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) หลังจากการควบคุมภายใน ทั้งนี้ในการพิจารณาว่ามีความ
เสี่ยงใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจการของทุนหมุนเวียนให้ครบถ้วนตามหลักของ COSO 
ERM ที่ได้มีการระบุความเสี่ยงใน 4 ด้านหลัก ได้แก่  

1) ความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S)  

2) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O)  

3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F)   

4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk: C)  

โดยความเสี่ยงทางการเงิน อาจประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านความสามารถในการท าก าไร  
ความเสี่ยงด้านการช าระหนี้ของลูกค้า และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง เป็นต้น หรือความเสี่ยง
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ด้านการด าเนินงาน อาจประกอบไปด้วยความเสี่ยงด้านบุคลากร  ความเสี่ยงด้านระบบงาน และ
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น 

4. การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร (Risk Assessment) 

เป็นการพิจารณาจากการประเมินระดับความรุนแรงทั้งโอกาสและผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงซึ่ง
ประกอบด้วยโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดต่อความเสี่ยงระดับองค์กร รวมทั้งการน าฐานข้อมูล
มาใช้ในการพิจารณาก าหนดระดับความรุนแรง โดยการระบุถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้จาก
ความเสี่ยงแต่ละประเภท (ระดับความเสียหาย = ระดับของความรุนแรง x โอกาสของการเกิดความเสี่ยง) 
และมีการจัดล าดับความเสี่ยงที่จะบริหารจัดการจากผลการวิเคราะห์ความเสียหายข้างต้น 

5. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) 

เป็นการพิจารณาจากการก าหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรครบทุกปัจจัยเสี่ยง
ระดับองค์กร โดยมีการวิเคราะห์ Costs – Benefits ในแต่ละทางเลือกในการจัดการ รวมถึงการ
วิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการเพ่ือน ามาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 

6. กิจกรรมการควบคุมภายใน (Control Activities) 

เป็นการพิจารณาจากการสอบทานรายงานทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินโดยผู้บริหารสูงสุด
และผู้บริหารระดับรองของทุนหมุนเวียน การจัดท าทะเบียนทรัพย์สินและการตรวจนับทรัพย์สิน
เทียบกับทะเบียนทรัพย์สิน/หลักฐานทางบัญชี 

7. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication) 

เป็นการพิจารณาจากการใช้สารสนเทศเพ่ือสนับการสนุนการติดตามการด าเนินกิจกรรมตาม
แผนการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาผ่านการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงได้ครบถ้วน 
และความเสี่ยงระดับองค์กรสามารถลดระดับความรุนแรงได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

8. การติดตามผลและการประเมินผล (Monitoring) 

เป็นการพิจารณาจากการประเมินผลการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) 

1.3 องค์ประกอบการควบคุมภายใน ตามกรอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในแบบ 
บูรณาการตามแนว COSO (COSO ERM Integrated Framework) 

ตามองค์ประกอบตามกรอบหลักการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO (COSO 
ERM Integrated Framework) ที่กล่าววถึงในหัวข้อ 1.1 กรอบแนวคิดส าคัญของการบริหารความเสี่ยง       
มีประเด็นพิจารณาท่ีส าคัญ 8 ส่วน โดยกล่าวถึงกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  

ทั้งนี้ ประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการควบคุมภายในนั้นประกอบไปด้วย 3 ประเด็นหลัก 
ได้แก่ 
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 สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 

 กิจกรรมการควบคุมภายใน (Control Activities) 
 การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) 

ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

 สภาพแวดล้อมการควบคุม 

 สภาพแวดล้อมการควบคุม หมายถึง สภาวการณ์หรือปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลให้เกิดระบบการ
ควบคุมในหน่วยงาน ในการด าเนินงานจะมีหลายปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดมาตรการการควบคุมภายในขึ้น            
ในหน่วยงาน ซึ่งฝ่ายบริหารจะมีอิทธิพลส าคัญต่อการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน    
ในหน่วยงาน เช่น จริยธรรมของการท างาน ความซื่อสัตย์ ความไว้ใจได้ ความโปร่งใส และการมีภาวะผู้น าที่ดี  
ซึ่งรวมทั้งการก าหนดนโยบาย โครงสร้าง และระเบียบวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม ส าหรับตัวอย่างสภาพแวดล้อม   
การควบคุมในหน่วยงาน เช่น 

1.1) ปรัชญาและลักษณะการท างานของผู้บริหาร 

  ปรัชญาและลักษณะการท างานของผู้บริหารแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกัน และจะเป็น
ปัจจัยที่ส่งผลถึงการก าหนดระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน เพราะผู้บริหารมีหน้าที่ในการก าหนด
นโยบาย มาตรการ และระบบการควบคุมภายใน แต่อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารต้องรับผิดชอบในการเลือกปรัชญา
และวิธีการท างานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้น ผู้บริหารสามารถส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี โดยด าเนินการ ดังนี้ 

(1) ก าหนดนโยบายและกลยุทธ์การด าเนินงาน มาตรฐาน และแนวทางการปฏิบัติงานเป็น
ลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจน รวมถึงการแจ้งให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานทราบ 

(2) ก าหนดโครงสร้างการจัดหน่ วยงานให้ เหมาะสม มีสายการบังคับบัญชา และ
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายในที่ชัดเจน รวมทั้งมอบหมายอ านาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบให้แก่บุคลากรในแต่ละต าแหน่งอย่างเหมาะสม 

(3) ก าหนดคุณลักษณะงานเฉพาะต าแหน่ง (Job Description) ของบุคลากรทุกต าแหน่ง
หน้าที่ และระดับของความรู้ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นต้องใช้ในแต่ละงานอย่างชัดเจน 

(4) ก าหนดให้มีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารบุคลากรตลอดจนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างชัดเจน และเป็นธรรม รวมทั้งก าหนด
บทลงโทษทางวินัยให้ชัดเจน 

(5) ก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และ
หน่วยตรวจสอบภายใน 
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1.2) ความซ่ือสัตย์และจริยธรรมในการบริหารและการปฏิบัติงาน 

  การบริหารและการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม เป็นสิ่งที่มีความส าคัญ
อย่างยิ่งทั้งสองประการนี้ เป็นสิ่งที่ต้องสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดขึ้น โดยการประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรม หรือ
ก าหนดสิ่งจูงใจ และผู้บริหารต้องเป็นตัวอย่างของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ทั้งนี้ ผู้บริหารต้องมีการสื่อสารให้
เจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงานรับทราบ และตระหนักถึงคุณค่าในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และมี
จริยธรรม จนเป็นบรรทัดฐานหรือข้อตกลงร่วมกันที่ให้หน่วยงานถือปฏิบัติ เพราะความซื่อสัตย์และจริยธรรม
เป็นปัจจัยพื้นฐานส าคัญของสภาพแวดล้อมการควบคุม โดยผู้บริหารควรด าเนินการ ดังนี้ 

(1) ก าหนดนโยบายมาตรฐานการปฏิบัติงานให้ชัดเจน และท าตัวให้เป็นตัวอย่างอย่าง
สม่ าเสมอทั้งโดยค าพูดและการกระท า 

(2) สื่อสารและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับทราบ ตลอดจนเข้าใจในหลักการของจริยธรรม
ดังกล่าว 

(3) จัดท าข้อก าหนดจริยธรรมหรือแนวทางที่พึงปฏิบัติของหน่วยงานไว้ให้ชัดเจนโดยรวมถึง
กรณีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วย 

(4) ลดวิธีการหรือโอกาสที่จะจูงใจให้เกิดการกระท าผิด 

  ความซื่อสัตย์และจริยธรรมเป็นปัจจัยเบื้องต้นที่ส าคัญ ซึ่งจะส่งผลถึงการจัดโครงสร้างของ
หน่วยงานการจัดการและการติดตามประเมินผลองค์ประกอบของระบบการควบคุมภายในอ่ืนๆ ด้วย 

1.3) โครงสร้างของหน่วยงาน 

  โครงสร้างของหน่วยงานที่ได้รับการจัดไว้เป็นอย่างดี จะเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่ท าให้ผู้บริหาร
สามารถวางแผนงาน สั่งการ และควบคุมการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยการจัด
โครงสร้างของหน่วยงานให้เหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรมของหน่วยงานนั้น ๆ เช่น 

(1) การรวมศูนย์อ านาจหรือกระจายศูนย์อ านาจการตัดสินใจในระดับต่าง ๆ หากกิจการ
เลือกใช้การรวมศูนย์อ านาจในการตัดสินใจ คุณสมบัติเฉพาะตัวของผู้ได้รับอ านาจย่อมมี
ความส าคัญ กรณีวิธีกระจายศูนย์อ านาจการตัดสินใจ ระบบและขั้นตอนการท างาน 
รวมถึงกระบวนการในการติดตามผล ก็จะมีความส าคัญมากกว่าคุณสมบัติของตัวบุคคล 

(2) การจัดโครงสร้างของหน่วยงานที่มีการผลิตโดยเครื่องจักร อาจใช้โครงสร้างและการ
ควบคุมที่เป็นระเบียบแบบแผนแน่นอน แต่โครงสร้างที่มีรูปแบบแน่นอน อาจไม่
เหมาะสมกับกิจกรรมการบริการหรืองานท่ีเกี่ยวกับการค้นคว้าวิจัยทางวิชาการ เป็นต้น 

(3) การมอบอ านาจต้องให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานและต้องชัดเจน 
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1.4) นโยบายการบริหารและการพัฒนาด้านบุคลากร 

  ปัจจัยส าคัญที่ช่วยให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ คือบุคลากรในหน่วยงานนั่นเอง 
ที่เป็นตัวจักรส าคัญ ดังนั้น การมีนโยบายและระบบการบริหารบุคลากรที่ชัดเจนและเหมาะสม จะช่วยให้ระบบ
การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น เช่น 

(1) ก าหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการว่าจ้าง การพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การเลื่อนข้ัน เลื่อนต าแหน่ง รวมทั้งการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น 

(2) ก าหนดคุณสมบัติและลักษณะงาน (Job Description) ของเจ้าหน้าที่ในแต่ละต าแหน่ง
ให้ชัดเจน เพ่ือใช้เป็นแนวทางส าหรับการปฏิบัติงาน 

(3) ก าหนดมาตรการเกี่ยวกับการประกันความซื่อสัตย์ของพนักงาน 

(4) มีระบบการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง และติดตามผลการปฏิบัติงาน อย่างเป็นระบบและ
สม่ าเสมอ 

(5) ก าหนดแนวปฏิบัติกรณีที่มีการขัดแย้งของผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 
ต่อหน่วยงาน 

1.5) การก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ 

  การก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นปัจจัยส าคัญที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน ดังนั้น ผู้บริหารควรก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของ
บุคลากรแต่ละต าแหน่งให้ชัดเจน ดังนี้ 

(1) ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละต าแหน่งให้ชัดเจน โดยค านึงถึ งการกระจาย
อ านาจและระบบการสอบทานความถูกต้องระหว่างกัน 

(2) ก าหนดคู่มือปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ 

(3) ก าหนดระบบการติดตามประเมินผล ซึ่งรวมถึงการจัดท าแผนงาน และระบบการรายงาน
ผลงานอย่างสม่ าเสมอ 

1.6) คณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายใน 

  คณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายในเป็นกลไกและเครื่องมือชนิดหนึ่งในการ
ช่วยตรวจสอบและสอบทานงานให้เป็นไปตามแผนงานที่ฝ่ายบริหารวางไว้ คณะกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้
ความสามารถและมีความเป็นอิสระในการท างาน จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนสภาพแวดล้อมการควบคุม
ภายในหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น 
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 สภาพแวดล้อมการควบคุม เป็นองค์ประกอบเกี่ยวกับการสร้างบรรยากาศในหน่วยงาน เพ่ือให้
บุคลากรในหน่วยงานเกิดจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งเป็น
องค์ประกอบพื้นฐานที่จะไปเสริมองค์ประกอบการควบคุมอ่ืน ๆ ต่อไป 

1) กิจกรรมการควบคุม 

1.1) กิ จกร รมการควบคุ ม  เป็ นองค์ประกอบหนึ่ ง ของระบบการควบคุ มภาย ใน 
ที่หน่วยงานต้องจัดให้มีขึ้นเพ่ือลดความเสี่ยงและท าให้เกิดความคุ้มค่า ตลอดจนให้ฝ่ายบริหารเกิดความมั่นใจ
ในประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่  

  1.2) ประเภทการควบคุม กิจกรรมการควบคุมอาจแยกตามความจ าเป็นและลักษณะของการ
ควบคุม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการด าเนินงานของหน่วยงานนั้นๆ เช่น 

(1) การควบคุมในลักษณะการป้องกันการผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในทางปฏิบัติ  
(Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้น เพ่ือป้องกันมิให้เกิดความ
เสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก โดยเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงยังไม่เกิดขึ้น 
เช่น การแบ่งแยกหน้าที่ผู้รับเงิน ผู้จ่ายเงิน และผู้บันทึกบัญชี การก าหนดวงเงิน
ส าหรับผู้มีอ านาจอนุมัติเงินในแต่ละระดับชั้น เป็นต้น 

(2) การควบคุมในลักษณะของการค้นพบข้อผิดพลาด (Detective Control) เป็นการ
ควบคุมที่ก าหนดขึ้น เพ่ือค้นพบข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เช่น 
การท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร การตรวจนับพัสดุประจ าปี การทบทวนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานในภาพรวม เป็นต้น 

(3) การควบคุมในลักษณะการเสนอแนะ (Suggestive Control) เป็นการควบคุมที่
ก าหนดขึ้น เพ่ือเสนอแนะ ปรับปรุง และพัฒนาระบบการด าเนินงานและระบบการ
ควบคุมภายในให้เหมาะสมกับสถานการณ์อ่ืนๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสมใน
การด าเนินงานของหน่วยงาน 

 1.3)  ตัวอย่างกิจกรรมการควบคุมท่ีควรจัดให้มีขึ้นในขั้นตอนของการปฏิบัติงานต่างๆ ได้แก่ 

(1) นโยบายและวิธีปฏิบัติ 
ผู้บริหารทุกระดับมีบทบาทในการก าหนดนโยบาย แผนปฏิบัติงาน แผนงบประมาณ 
แนวทางการปฏิบัติงาน อ านาจในการอนุมัติ ฯลฯ ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นปัจจัยที่
ก่อให้เกิดการควบคุม เพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและควรระบุผลลัพธ์และ
ตัวชี้วัดที่คาดหมายไว้อย่างชัดเจน เพ่ือสามารถใช้ในการติดตามประเมินผลต่อไป 
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(2) การกระจายอ านาจความรับผิดชอบและการแบ่งแยกหน้าที่ 
ผู้บริหารควรจัดให้มีการกระจายอ านาจและแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่าง
หน่วยต่าง ๆ หรือบุคคลให้ชัดเจน เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและชัดเจนในการ
ปฏิบัติงาน สามารถสอบทานกันได้ เช่น อ านาจในการอนุมัติ การก าหนดขอบเขต
ของงาน เพราะเมื่อผู้บริหารได้กระจายอ านาจไปแล้วก็จ าต้องสร้างวิธีการควบคุม
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

(3) การสอบทานและการกระทบยอด 
ผู้บริหารในแต่ละระดับ ควรจัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ใน
ระดับต่างๆ เพ่ือให้ทราบปัญหาในการปฏิบัติงานและหาแนวทางในการแก้ไข ซึ่งใน
แต่ละระดับอาจก าหนดวิธีการสอบทานและกระทบยอดได้หลายวิธี ดังนี้ 

 ผู้บริหารระดับสูงอาจสอบทานการปฏิบัติ งาน โดยการวิ เคราะห์
เปรียบเทียบเป้าหมาย แผน และผลการด าเนินงาน ในภาพรวมกับข้อมูลใน
อดีตที่ผ่านมา เพ่ือให้สามารถทราบปัญหาและหาแนวทางการแก้ไข และ
เตรียมรับสถานการณ์ในอนาคตต่อไป 

 ผู้บริหารระดับกลางอาจสอบทานและกระทบยอดการปฏิบัติงานเฉพาะ
ด้าน จากรายงานผลการปฏิบัติงานจริงกับเป้าหมายที่ก าหนด รวมทั้งการ
ปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบที่วางไว้ โดยอาจท าการสอบทานและหรือ
กระทบยอดบ่อยครั้งตามลักษณะงานและความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

(4) การควบคุมระบบสารสนเทศและการประมวลผล 
การจัดให้มีกระบวนการประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะท าให้ผู้บริหารได้
ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องสมบูรณ์ ทันเวลา และเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้ในการ
ตัดสินใจในการบริหารงานได้ทันต่อเหตุการณ์และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้  
การจัดให้มีระบบการควบคุมระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ จะเป็นการป้องกัน
การเข้าถึงข้อมูล และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในการน าข้อมูลไปใช้ในทาง
ที่ไม่สมควร 

(5) การควบคุมทรัพย์สินที่มีตัวตนและเอกสารหลักฐาน 
ทรัพย์สินที่มีตัวตนและเอกสารหลักฐาน เช่น เครื่องใช้ส านักงาน วัสดุอุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ เงินสดและเอกสารสิทธิต่าง ๆ ฯลฯ ควรจัดให้มีการควบคุม เช่น การ
ก าหนดสถานที่เก็บรักษา การเข้าถึงทรัพย์สินนั้น ๆ และการจัดให้ท าทะเบียนคุม 
และการตรวจนับอย่างเป็นระบบ เป็นต้น 
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(6) ก าหนดดัชนีวัดผลการด าเนินงาน 
ดัชนีวัดผลการด าเนินงาน เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ผู้บริหารสามารถใช้ในการติดตาม
ผลการปฏิบัติ เพ่ือให้ทราบว่าการปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพียงใด 

 นอกจากตัวอย่างกิจกรรมการควบคุมที่กล่าวแล้วข้างต้น ยังมีกิจกรรม การควบคุมด้านการบริหาร
และการปฏิบัติงานอีกหลายกิจกรรม ซึ่งผู้บริหารต้องเข้าใจถึงลักษณะงาน ความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยง
และการควบคุม และต้องค านึงว่ากิจกรรม การควบคุมที่จัดให้มีขึ้นนั้น สามารถครอบคลุมความเสี่ยงที่  
อาจก่อให้เกิดความผิดพลาด เสียหายได้หรือไม่ และคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปเพียงใด 

 กิจกรรมการควบคุม ต้องท าอย่างสม่ าเสมอตลอดไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องสอดคล้องกับนโยบาย
และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบการควบคุม ภายในของหน่วยงานเป็นไปอย่างเหมาะสม
และเพียงพอ การจะใช้การควบคุมลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือหลายลักษณะรวมกัน ขึ้นอยู่กับดุลพินิจในการ
พิจารณาความเหมาะสมและความซับซ้อนของงานในแต่ละหน่วยงานนั้นๆ  

2) การติดตามและประเมินผล 

 การติดตามผล หมายถึง การสอดส่องดูแลกิจกรรมที่อยู่ระหว่างการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดความมั่นใจ
ว่าการด าเนินงานเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ก าหนด 

 การประเมินผล หมายถึง การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้
ว่ามีความสอดคล้องหรือไม่เพียงใด และประเมินระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ว่ายังมีความเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมในปัจจุบันหรือไม่ รวมทั้งการวิเคราะห์ การหาสาเหตุของความแตกต่างระหว่างแผนงานกับ  
ผลการด าเนินงาน สรุปผลและเสนอ ข้อแนะน า เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

 การติดตามและประเมินผล เป็นกระบวนการประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
ระบบงานต่างๆ ของหน่วยงาน ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ และการปฏิบัติงาน
ตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ในหน่วยงาน ทั้งนี้ เนื่องจากมาตรการต่าง ๆ และ
ระบบการควบคุมภายในมีการเปลี่ยนแปลงหรือต้องพัฒนาตลอดเวลา ผู้บริหารจึงจ าเป็นต้องมีการติดตามและ
ประเมินผล เพ่ือให้ทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสม
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพียงใดและความถี่ในการติดตามประเมินผลจะมีมากน้อยเพียงใด ขึ้นกับผล
การประเมินความเสี่ยงในเบื้องต้นและผลที่ได้จากการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานนั้นเอง 
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 การติดตามประเมินผลจะได้ผลดีควรมีการปฏิบัติ ดังนี้ 

 1) มีการสอบทานและรายงานผลเกี่ยวกับประสิทธิผลของแต่ละองค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน ในทุก ๆ ด้านอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งเป็นการรายงานจากภายในและจากบุคคลภายนอก 
เช่น ผู้ตรวจสอบ ผู้ตรวจราชการ ผู้มาติดต่อ โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ปฏิบัติงานจริง 

 2) จ าแนกเรื่องที่จะประเมินผล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมภายในเฉพาะจุด เช่น  
การประเมินประสิทธิภาพภายในหน่วยงาน การประเมินระบบงาน การประเมินการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ การประเมินบุคคล เป็นต้น ซึ่งการประเมินควรพิจารณาขอบเขตและ
ความถี่ของการประเมินด้วย เพ่ือให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในใน
เรื่องนั้น ๆ ว่าสามารถป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยเครื่องมือการประเมินผล 
รวมถึงการตรวจเช็คการตอบแบบสอบถาม และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ นอกจากนี้ 
ตัวชี้วัดและการเปรียบเทียบกับผลงานของหน่วยงานอ่ืนหรือมาตรฐานที่ยอมรับกัน
โดยทั่วไปก็เป็นเครื่องมือช่วยในการประเมินผลได้เช่นกัน 

 3) รายงานผลตามข้อเท็จจริงอย่างเป็นอิสระ ไม่ปิดบังสิ่งผิดปกติ 
 4) สั่งการให้มีการแก้ไขและติดตามผลอยู่เสมอ 

    ส าหรับการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผล ควรมีอยู่ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงานและ
ควรท าอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดกฎหมาย ระเบียบ การบริหารงาน และ  
ที่ปรึกษาต่าง ๆ โดยมีวิธีการ เช่น การเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน การตรวจสอบ การกระทบยอด ฯลฯ 
ส าหรับบางโครงการอาจก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลโดยเฉพาะ แยกต่างหากจากที่ได้ก าหนดการ
ติดตามประเมินผลโดยปกติ การติดตามประเมินผลโครงการที่เป็นกรณีเฉพาะ อาจใช้แบบประเมินตนเอง 
การออกแบบควบคุมโดยเฉพาะ การทดสอบหรืออาจจ้างผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ตรวจสอบภายนอกมาด าเนินการได้ 

การติดตามประเมินผลจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น หากมีการสื่อสารกับบุคลากรที่รับผิดชอบงานนั้น  ๆ 
ในหน่วยงาน และกรณีมีเรื่องที่ส าคัญควรรายงานต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงด้วย นอกจากนี้การติดตาม
ประเมินผลในระบบการควบคุมภายใน ควรหมายรวมถึงการประเมินผลนโยบายกฎระเบียบ ระบบงานต่าง  ๆ 
ของหน่วยงานด้วย เพ่ือให้มั่นใจว่า 

(1) ได้มีการก าหนดกรอบระยะเวลาการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและถูกต้อง และเป็นผลดีต่อ
การบริหารงานของหน่วยงาน 

(2) ได้มีการตรวจสอบและติดตามผล รวมทั้งรายงานของผู้ตรวจสอบที่ได้สอบทานงาน และ
ตั้งข้อสังเกตไว้ต่อผู้บริหารของหน่วยงานข้อสังเกตเหล่านั้นได้มีการแก้ไขปฏิบัติตามใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม 

(3) การด าเนินงานต่าง ๆ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่หน่วยงานตั้งไว้ 

(4) การจัดท ารายงานทางการเงินเป็นไปอย่างถูกต้องเชื่อถือได้ 
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เมื่อได้ติดตามและประเมินผลแล้ว ผู้ประเมินผลจะต้องจัดท ารายงานเสนอผู้บริหารที่รับผิดชอบ 
โดยการจัดท ารายงานแสดงผลความคลาดเคลื่อนของการด าเนินงานเป็นระยะ ๆ โดยควรจัดท าค าชี้แจงหรือ
อธิบายให้ทราบว่าความแตกต่างระหว่างผลการด าเนินงานจริง กับตัวเลขตามประมาณการเกิดขึ้นเพราะเหตุใด 
และผู้ใดจะต้องรับผิดหรือชอบกับการที่เกิดผลต่างนั้น และหาวิธีการแก้ไขท่ีเหมาะสมต่อไป 

การติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องและเป็นประจ า และมีการสั่งการให้แก้ไขข้อผิดพลาด 
อยู่เสมอ เป็นหัวใจส าคัญของการควบคุมทางการบริหารทั้งนี้การติดตามและประเมินผล ไม่ควรจัดท าเฉพาะ
กับระบบ หรือมาตรการควบคุมภายในเท่านั้น แต่ควรจัดให้การติดตามและประเมินผลกับการปฏิบัติงานด้าน
อ่ืน ๆ ทุกด้าน จากผู้รับผิดชอบโดยตรงและอย่างอิสระ หรือโดยผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก าหนดมาตรการ
หรือออกแบบระบบการควบคุมภายใน เพ่ือให้สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ เช่น จากการ
ตรวจสอบภายใน อันเป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหารในการประเมินผลและติดตามผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

 

 

 

ทั้งนี้ตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียนประจ าปี  2565 ของ
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ด้านที่ 4 การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน ตัวชี้วัดที่ 4.1 การบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน ได้ก าหนดให้มีการประเมินผลจากการจัดท าคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงประจ าปี 
โดยพิจารณาถึงการระบุความเสี่ยงองค์กร ควบคู่ไปกับการพิจารณาระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
ดังนั้น ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติ จึงได้ระบุหลักการและองค์ประกอบการควบคุมภายใน ตามกรอบการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในแบบบูรณาการตามแนว COSO (COSO ERM Integrated Framework) ทั้ งนี้  ในส่วนของ
กระบวนการการควบคุมของ สทบ. จะระบุในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจ าปี 2565 ของ สทบ.  
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1.4 ความส าคัญและประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง 

การน ากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการ
ด าเนินการต่างๆ ขององค์กรจะมีการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็น
การท านายอนาคตอย่างมีเหตุมีผลมีหลักการ และหาทางลดหรือป้องกันความเสียหายในการท างานแต่ละ
ขั้นตอนไว้ล่วงหน้าหรือในกรณีที่พบกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน
หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน ากระบวนการบริหารความ
เสี่ยงมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้าในขณะที่องค์กรอ่ืนที่ไม่เคยมีการเตรียมการหรือไม่มีการน า
แนวคิดของกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้เมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤตขึ้นองค์กรเหล่านั้นจะประสบกับ
ปัญหาและความเสียหายที่ตามมาโดยยากที่จะแก้ไข  ดังนั้น การน ากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาช่วยเสริม
ร่วมกับการท างานจะช่วยให้ภาระงานที่ปฏิบัติการอยู่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้และป้องกันโอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยงและปัญหาที่จะเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน 

การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการองค์กรเป็นเรื่องส่วนรวมที่ทุกคนในองค์กร 
ตั้งแต่คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงจนถึงบุคลากรทุกคนควรได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ในเชิงลึก  
เชิงบูรณาการและเชื่อมโยงสัมพันธ์กับการก าหนดกลยุทธ์ นโยบาย แผนงาน แผนปฏิบัติการกิจกรรมของ
องค์กรซึ่งการบริหารความเสี่ยงที่ดีจะเป็นการวัดความสามารถและการด าเนินงานของบุคลากรภายในองค์กร
ดังนั้น องค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี จะต้องด าเนินงานบนพื้นฐานของ 3 องค์ประกอบที่ส าคัญ คือ การ
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) การควบคุมภายใน (Internal Control) และการบริหารความเสี่ยง 
(Risk Management) ซึ่งสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

การด าเนินการบริหารความเสี่ยงช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นและท าให้องค์กร
สามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจท าให้องค์กร
เกิดความเสียหายประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการด าเนินการบริหารความเสี่ยงมีดังนี้ 

1. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  การบริหารความเสี่ยงจะช่วย 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่ส าคัญและสามารถท า
หน้าที่ในการก ากับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

2. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆที่ส าคัญได้ทั้งหมดการบริหารความเสี่ยงจะท า
ให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรและตระหนักถึงความเสี่ยง
ส าคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วนซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่มีเหตุทั้งจากปัจจัยภายใน
องค์กรเช่นวัฒนธรรมโครงสร้างองค์กรและบุคลากรเป็นต้นและจากปัจจัยภายนอกองค์กรเช่นการเมืองสภาวะ
เศรษฐกิจและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นต้น 
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3. เป็นเครื่องมือที่ส าคัญและเป็นการสร้างฐานข้อมูลความรู้ในการบริหารและการปฏิบัติงาน
ขององค์กร โดยการบริหารความเสี่ยง เป็นเครื่องมือและแหล่งข้อมูลที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถม่ันใจได้ว่าความ
เสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลารวมทั้งเป็นเครื่องมือที่ส าคัญของผู้บริหารในการบริหารงาน
และการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ เช่นการวางแผนการก าหนดกลยุทธ์การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน
ซึ่งส่งผลให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดและสามารถปกป้องผลประโยชน์รวมทั้ง
เพ่ิมมูลค่าแก่องค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

4. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกันการบริหารความเสี่ยง ท าให้รูปแบบการ
ตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันเช่นการตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมี
ความเข้าใจในกลยุทธ์วัตถุประสงค์ขององค์กรและระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน 

5. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสมโดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและ
การเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยงเช่นการใช้ทรัพยากรส าหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ าและ
กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกันหรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน
เป็นต้น 
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บทที่ 2 แนวทางการบริหารความเสี่ยงของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

2.1 แนวทางการด าเนินการบริหารความเสี่ยง 
 

แนวทางการด าเนินการบริหารความเสี่ยงของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  
ได้ด าเนินการมาระยะหนึ่ งแล้ว ซึ่ งปัจจุบัน ได้มีการทบทวนและมี  “คณะท างานบริหารความเสี่ยง  
(Risk Management Team: RMT)” เป็นผู้รับผิดชอบส าหรับการวิเคราะห์ และจัดท าคู่มือและแผนการบริหาร 
ความเสี่ยงเป็นประจ าทุกปี โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

1. ก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของกองทุนฯ 

2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงและระบุปัจจัยเสี่ยง 

3. การประเมินความเสี่ยงจากการด าเนินงานเบื้องต้น 

4. การจัดล าดับความส าคัญปัจจัยเสี่ยงจากการด าเนินงาน 

5. ก าหนดกิจกรรม 

6. จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง 

7. การสื่อสารท าความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการบริหารความเสี่ยงให้บุคลากรของกองทุนฯรับทราบ
และสามารถน าไปปฏิบัติได้ 

8. การผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 

9. รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงกองทุนฯ 

10. รายงานสรุปการประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง
กองทุนฯ 

11. วิเคราะห์ข้อดีข้อเสียปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงกองทุนฯ 

12. สรุปและจัดท าข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงกองทุนฯ 

13. ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงกองทุนฯของปีงบประมาณ 

14. การพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงส าหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท 

15. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในการด าเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง
กองทุนฯ 
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2.2 วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง ของ สทบ. 

1.  เพ่ือให้ฝ่ายบริหารฝ่ายปฏิบัติการเข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง ของ สทบ. 

2.  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอนและกระบวนการวางแผนบริหารความเสี่ยง 

3.  เพ่ือให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

4.  เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการตัดสินใจโดยค านึงถึงปัจจัยเสี่ยงและความเสี่ยงในด้านต่าง  ๆ  
ที่อาจมีผลกระทบกับการด าเนินงานวัตถุประสงค์และนโยบายแล้วพิจารณาหาแนวทางในการ
ป้องกันหรือจัดการกับความเสี่ยงเหล่านั้นก่อนเริ่มปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ 

5.  เ พ่ือให้กองทุนฯสามารถลดมูลเหตุของโอกาสอาจเกิดความเสียหายและลดขนาดของ 
ความเสียหายที่เกิดข้ึนในอนาคตให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ควบคุมได้และตรวจสอบได้ 

6.  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในแต่ละส่วนงานภายใน สทบ. และเป็นเครื่องมือใน
การสื่อสาร การสร้างความเข้าใจ การเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับยุทธศาสตร์ รวมถึงการ
ลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับ สทบ. 

2.3 เป้าหมายของการบริหารความเสี่ยง 

1.  ผู้บริหารและบุคลากรของ สทบ. ได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงเพ่ือน าไปใช้ใน
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ  ประจ าปี พ.ศ.2565 ให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

2.  ผู้บริหารและบุคลากรของ สทบ. สามารถระบุความเสี่ยงวิเคราะห์ความเสี่ยงประเมินความเสี่ยง
และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

3.  ผู้บริหารและบุคลากรของ สทบ. สามารถน าแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่
รับผิดชอบได้อย่างเป็นรูปธรรม 

4.  เพ่ือพัฒนาความสามารถของบุคลากรของ สทบ. และกระบวนการด าเนินงานภายในองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง 

5.  ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงถูกก าหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร 

 

2.4 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง ของ สทบ. 
โครงสร้างของการบริหารความเสี่ยงของ สทบ. ได้ระบุถึงส่วนงานที่รับผิดชอบด้านการบริหาร 

ความเสี่ยง และการติดตามงานการรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ซึ่ง สทบ. ได้ก าหนดให้มีส่วนงานและ
ผู้รับผิดชอบท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานด้านบริหารความเสี่ยงขององค์กรทั้งระดับนโยบายและระดับผู้ปฏิบัติงาน 
ประกอบด้วย 
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1. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) 

ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้เพียงพอเหมาะสม 

2. ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและแต่งตั้งคณะท างานการบริหารความเสี่ยงและก ากับดูแลให้มีการ
ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 

3. คณะท างานบริหารความเสี่ยง (Risk Management Team: RMT) 

องค์ประกอบของคณะท างานบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 

๑. ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ประธานคณะท างาน 
๒. รองผู้อ านวยการส านักงานกองทุนหมู่บ้าน  คณะท างาน 

  และชุมชนเมืองแห่งชาติกลุ่มงานบริหาร 
   3. รองผู้อ านวยการส านักงานกองทุนหมู่บ้าน  คณะท างาน 
  และชุมชนเมืองแห่งชาติกลุ่มงานนโยบายและปฏิบัติการ 

4. ผู้อ านวยการส านักผู้บริหาร  คณะท างาน 
5. ผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการ  คณะท างาน 
6. ผู้อ านวยการฝ่ายการเงินและการบัญชี  คณะท างาน 
7. ผู้อ านวยการฝ่ายกฎหมายและงานทะเบียน  คณะท างาน 
8. ผู้อ านวยการฝ่ายจัดการความรู้และสารสนเทศ  คณะท างาน 
9. ผู้อ านวยการฝ่ายประชารัฐ  คณะท างาน 

10. ผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบัติการและเครือข่ายสัมพันธ์   คณะท างานและเลขานุการ 
11. นางสาววิรุทัย  กัลยาสิงห์     คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
12. นางสาวภุมรินทร ์ หมกทอง     คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
13. นางสาวรจิตา  เตสะอาด      คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
14. นางสาวภิษาลักษณ์  รักษากุมาร     คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

๑. พิจารณาขอบเขตการจัดท าระบบบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานภายในส านักงาน
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

๒. พิจารณาระบุปัจจัยเสี่ยงและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรืออาจสร้างความ
เสียหาย (ท้ังเป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายของส านักงาน
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

๓. น าข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 และ 2 มาใช้ในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในการ
บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
ได้แล้วเสร็จ และได้รับความเห็นชอบจากผู้อ านวยการส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
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๔. ติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานของส านักงานฯ และเสนอต่อผู้อ านวยการส านั กงานกองทุนหมู่บ้านและ 
ชุมชนเมืองแห่งชาติ 

๕. สรุปผลการประเมินความเสี่ยง โดยจ าแนกระหว่างปัจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุม/บริหาร
จัดการและปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุม/บริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ได้อย่างชัดเจน            
และก าหนดข้อเสนอแสนในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง ส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไปและน าเสนอ
ต่อผู้อ านวยการส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติด าเนินงานในปีต่อไปและน าเสนอต่อ
ผู้อ านวยการ สทบ. 

 
4. ผู้บริหารระดับส านัก/ฝ่าย/ส่วนงาน 

ท าหน้าที่ศึกษา ท าความเข้าใจกับการบริหารความเสี่ยงให้ความรู้กับบุคลากรในหน่วยงานและ
จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงาน รวมทั้งติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

5. บุคลากรในหน่วยงาน 

ท าหน้าที่ ท าความเข้าใจและด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
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รูปภาพ  2 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง ของ สทบ. 

คณะกรรมกำรกองทุนหมู่บำ้นและชุมชนเมืองแห่งชำติ 

ผู้อ านวยการ สทบ. 

รองผู้อ านวยการ สทบ. 

กลุ่มบรหิาร 

รองผู้อ านวยการ สทบ. 

กลุ่มงานนโยบายและปฏิบัติการ 

คณะท างานบริหารความเสี่ยง 

 

ผู้อ านวยการส านักผู้บริหาร 

ผู้อ านวยการฝา่ยกฎหมาย

และงานทะเบียน 
ผู้อ านวยการฝา่ยอ านวยการ ผู้อ านวยการฝา่ยการเงิน

และบญัชี 
ผู้อ านวยการฝา่ยปฏิบัติการ

และเครือข่ายสัมพันธ์ 
ผู้อ านวยการฝา่ยจัดการ

ความรู้และสารสนเทศ 
ผู้อ านวยการฝา่ยประชารัฐ 

 

ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน 
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คณะท างานบริหารความเสี่ยง 

(Risk Management Team: RMT) 

พิจารณาวางกรอบและ
แนวทางบริหารความเสี่ยง 

 

เสนอแนะแนวทางการจัด 

ท าแผนบริหารความเสี่ยง 

Risk Owner 

(หัวหน้าส านักงาน/    
ส่วนงาน/บุคลากร
แต่ละส่วนงาน) 

 

คณะท างาน    
บริหารความเสี่ยง     
(Risk  
Management   
Team : RMT) 

คณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ 

 

 

ติดตาม/เฝ้าระวังความเสี่ยง 

ประสานงาน/ให้ค าแนะน ากับส่วนงานต่างๆ ภายในกองทุน 

 

ประเมินและจัดท าความเสี่ยง
ระดับกระบวนการ/กิจกรรม 

1) รวบรวมจัดท าความเสี่ยงระดับ
องค์กร 

2) น าเสนอความเสี่ยงระดับองค์กร 
 เพื่อขออนุมัติ 

 

ทราบความเสี่ยงท่ีส าคัญ / 

แผนบริหารความเสี่ยง 

 

พิจารณาและอนุมัติ 

แผนบริหารความเสี่ยง 

 

ติดตามผล/ให้ข้อเสนอแนะผลการ
บริหารความเสี่ยง  

(รายไตรมาส) 

แก้ไข/
ปรับปรุง 

 

รวบรวม/สอบทาน/
กลั่นกรองแผนบรหิาร

ความเสี่ยง 

1) ด าเนินการตามแผนฯ/ปรับแผนฯ 

2) รายงานความก้าวหน้า/ประเมินผล

การบริหารความเสี่ยง 

แก้ไข/
ปรับปรุง 

1) พิจารณา/ให้ความเห็นผลการ
ติดตาม/ประเมินผลการบริหาร
ความเสี่ยง   

2) ส่งเสริม/ก ากับดูแลการปฏิบัติงาน/
การติดตาม/ประเมินผล 

 

จัดท าแผน 

บริหารความเสี่ยง 

 

ตรวจสอบ/กลั่นกรองผล
การติดตาม/ประเมินผล 

 

ทราบ/ให้ความเห็นการบริหาร  
ความเสี่ยง (รายไตรมาส) 

(รายไตรมาส) 

(รายไตรมาส) 

 

 

1) พิจารณาและอนุมัติ
ความเสี่ยงระดับองค์กร 

2) จัดให้มีนโยบายบริหาร
ความเสี่ยง 

รูปภาพ  3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผู้บริหารและบุคลากรในการบริหารความเสี่ยง 
ของกองทนุหมู่บ้านและชุมชนเมอืงแห่งชาติ 

คณะท างาน 
บริหารความเสี่ยง     
(Risk Management   
Team : RMT) 
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2.5 นโยบายการบริหารความเสี่ยง ของ สทบ. 

เพ่ือให้ สทบ. มีระบบในการบริหารความเสี่ยงโดยการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้ง
กระบวนการด าเนินงานต่างๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิดความเสียหายให้ระดับความเสี่ยงและ
ขนาดของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
ที่ส าคัญ จึงก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

1) ให้มีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยมีเอกสารแสดงแนวทางและระบุปัจจัยความ
เสี่ยงให้ทราบทุกหน่วยงานใน สทบ. 

2) การบริหารความเสี่ยงต้องครอบคลุมทุกระดับและทุกหน่วยงานใน สทบ. ทั้งท่ีมีสาเหตุจากปัจจัย
ภายในและภายนอก เพ่ือช่วยให้องค์กรสามารถด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

3) ให้ทุกหน่วยงานใน สทบ. รวมทั้งผู้บริหารทุกระดับเข้าใจและให้ความส าคัญกับการบ่งชี้และการ
ควบคุมความเสี่ยงมีวิธีการและแนวทางการปฏิบัติที่เป็นแนวทางเดียวกันในการระบุประเมินและ
จัดการความเสี่ยง 

4) ให้มีการก าหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร 

5) ให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือการจัดการที่ดี 

6) ให้น าระบบบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของงาน จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรและ
เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานตามปกติ 

7) ให้มีการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงมีการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ 

2.6 ขั้นตอนการจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สทบ. 

ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกโครงการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง 

เพ่ือให้ สทบ.สามารถปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการก าหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง โดยจะได้พิจารณาคัดเลือกเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงจาก 

 แผนงาน/โครงการที่ส าคัญประจ าปีของ สทบ.  
 ปัจจัยเสี่ยงที่ยังคงเหลือจากปีก่อน 

ขั้นตอนที่ 2 การระบุความเสี่ยง   

 ค้นหาและระบุความเสี่ยงที่อาจส่งผลให้การด าเนินงานไม่บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ และเพ่ือให้สามารถพิจารณาก าหนดแนวทางและมาตรการในการจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดข้ึนได้เป็นอย่างดี ตามหลักของ COSO ERM ที่ได้มีการระบุความเสี่ยง 4 ด้าน ดังนี้ 
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1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการก าหนด แผน
กลยุทธ์ และแผนด าเนินงาน ที่น าไปปฏิบัติไม่เหมาะสม อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กร 

2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดจาก
การปฏิบัติงานทุก ๆขั้นตอน อันเนื่องมาจากขาดการก ากับดูแลหรือควบคุมภายในที่ดี โดยครอบคลุมถึงปัจจัย 
ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการ/อุปกรณ์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/บุคลากรในการปฏิบัติงาน และความปลอดภัยของ
ทรัพย์สิน 

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร 
การควบคุมทางการเงิน และผลกระทบทางการเงินขององค์กร เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน 
งบประมาณถูกตัด งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปท าให้การ
จัดสรร งบประมาณไม่พอเพียง เป็นต้น 

4. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) หมายถึง     
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย/กฎระเบียบ ซึ่งอาจจะเกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย/
กฎระเบียบ ที่เก่ียวข้องได้ หรือกฎหมาย/กฎระเบียบที่มีอยู่นั้นไม่เหมาะสมหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
 

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเสี่ยง 

 เป็นกระบวนการระบุความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยง โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด 
และผลกระทบ ซึ่งโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง  
และผลกระทบ (Impact) หมายถึง ความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง 
รวมถึงขอบเขตระดับความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ เมื่อท าการประเมินแล้วจะต้องน ามาก าหนดระดับ 
ความเสี่ยง เพ่ือช่วยให้สามารถเห็นภาพว่าเมื่อรวมทุกปัจจัยเสี่ยงแล้ว โดยน ามาบริหารจัดการความเสี่ยง  
ตามมาตรการ หรือกิจกรรม เพ่ือให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ โดยระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
นั้นเป็นปัจจัยส าคัญที่ สทบ. ใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยได้ก าหนดระดับความเสี่ยง     
ที่ยอมรับได้ จะต้องเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับต่ า ตามแผนภูมิความเสี่ยง (Degree of Risk) 
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3.1 เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน  

เกณฑ์ท่ีจะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยได้ก าหนด
หลักเกณฑ์ การให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และระดับความรุนแรงของผลกระทบไว้ 5 ระดับ 
คือ ต่ ามาก ต่ า ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้ 

  ตารางการก าหนดเป็นระดับคะแนนของโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L) 

Likelihood 
Level (L) 

โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

1 ต่ ามาก ไม่มีโอกาสที่จะเกิดข้ึนหรือมีเพียงเล็กน้อย (น้อยกว่า 20%) 

2 ต่ า มีโอกาสเกิดนานๆครั้ง (21- 40%) 

3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง (41 – 60 %) 

4 สูง มีโอกาสเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยครั้ง (61 – 80 %) 

5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า (มากกว่า 80 %) 

   

  ตารางการก าหนดเป็นระดับคะแนนของความรุนแรงของผลกระทบ (I) 

Impact 

Level (I) 
โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

1 ต่ ามาก มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์เพียงเล็กน้อย 

2 ต่ า มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์อยู่บ้าง 

3 ปานกลาง มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์พอสมควร 

4 สูง มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ค่อนข้างรุนแรง 

5 สูงมาก มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์เป็นอย่างยิ่ง 
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3.2 จัดระดับความเสี่ยง 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อพิจารณาโอกาสความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรง               
ของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ในระดับใด  

ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ (Likelihood x Impact) ซึ่งก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ 
ได้แก่ ระดับสูงมาก สูง ปานกลาง และต่ า สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง (Degree of Risk) ดังนี้ 

ระดับ 

ความเสี่ยง 
คะแนน ค าอธิบาย 

สูงมาก 15 – 25 อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้ลดลง 
โดยมีมาตรการลดความเสี่ยง  ประเมินซ้ า หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 

สูง 10 - 14 อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการลด หรือ
ก าจัดความเสี่ยง 

ปานกลาง 4 - 9 อยู่ในระดับที่ยอมรับได้แต่ยังต้องควบคุมโดยต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง 

ต่ า 1 - 3 อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ยังต้องควบคุมหรือป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง 

รูปภาพเกณฑม์าตรฐานระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk / Risk Matrix) 

ขั้นตอนที่ 4 การก าหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการตอบสนองความเสี่ยง 

เป็นการก าหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง หรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงมุ่งเน้นให้
องค์กร สามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยการก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง
สามารถท าได้หลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการ โดยแบ่งวิธีการจัดการความเสี่ยงได้ 4 วิธี ดังนี้ 

 

 

 

โอกาส 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

(1) (2) (3) (4) (5) 
ผล

กร
ะท

บ 

สูงมาก (5)       

สูง (4)       

ปานกลาง (3)       

น้อย (2)       

น้อยมาก (1)      
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1) หลีกเลี่ยงการเกิดความเสี่ยง (Avoid) เป็นการปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
โดยการหยุด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรม เช่น ยกเลิก/เปลี่ยนแปลงโครงการ เป็นต้น  

2) ลด/ควบคุมความเสี่ยง (Mitigate) เป็นการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่หน่วยงานเห็นว่า  
ความเสี่ยงเหล่านั้นเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในหรือมีสาเหตุที่สามารถลดหรือควบคุมได้ด้วยวิธีการควบคุมภายใน 
หรือปรับปรุงระบบการท างาน เช่น ก าหนดกิจกรรม/มาตรการควบคุม การจัดอบรมให้กับบุคลากร เป็นต้น  

3) ถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้ อ่ืน (Transfer) เป็นการถ่ายโอนงาน โครงการ หรือกิจกรรม 
ให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบอาจเป็นหน่วยงานภายในหรือภายนอกองค์กร เช่น การจ้างที่ปรึกษา
ในกรณี ที่มีความเสี่ยงซึ่งอาจเกิดจากความไม่ช านาญงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน เป็นต้น  

4) ยอมรับการเกิดความเสี่ยง (Accept) เป็นความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่ง สทบ. ได้ก าหนด 
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กรอยู่ในระดับต่ า ตามแผนภูมิความเสี่ยง (Degree of Risk) เมื่อเลือก
แนวทางในการตอบสนองความเสี่ยง หรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแล้ว จากนั้น ด าเนินการก าหน ด
วิธีการส าหรับจัดการความเสี่ยงเพ่ือจัดการและควบคุมความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 5 แนวทางการด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง 

5.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยง (แบบฟอร์มท่ี 1)  

แนวทาง/วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง 

5.1.1 การคัดเลือกแผนงาน/โครงการ ในการวิเคราะห์เพ่ือจัดท าแผนบริหารจัดการความ
เสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่ส าคัญของ สทบ. โดยมุ่งเน้นภารกิจ
งานที่ส าคัญ ตัวชี้วัดการประเมินผลทุนหมุนเวียนประจ าปี  และปัจจัยเสี่ยงที่ยังคงเหลือจากปีก่อนหน้า     
จ านวนอย่างน้อย 2 โครงการ เพื่อน ามาจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.  2565  

5.1.2 ระบุประเภทความเสี่ยง แบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 

 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S)  
 ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O)  
 ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F)  
 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) 

5.1.3 การประเมินความเสี่ยง เป็นการก าหนดเกณฑ์ท่ีจะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ 
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เพ่ือหาค่าระดับ
ความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้วให้น าผลที่ได้มาประเมินจัดระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
ซึ่งก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ า และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับ สูงมากและสูง  
มาจัดท าแผนปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของ ส านัก/ฝ่าย/สาขา ในขั้นตอนต่อไป (แบบฟอร์มท่ี 2)   

5.1.4 กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง การก าหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความ
เสี่ยง มุ่งเน้นให้องค์กรสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยการก าหนดแนวทางการ
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ตอบสนองความเสี่ยง สามารถท าได้หลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับ  
ดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ 

 หลีกเลี่ยงการเกิดความเสี่ยง (Avoid) 
 ลด/ควบคุมความเสี่ยง (Mitigate)  
 ถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อ่ืน (Transfer) 
 ยอมรับการเกิดความเสี่ยง (Accept) 

5.1.5 กิจกรรมจัดการความเสี่ยง ภายหลังจากที่ระบุกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
ในแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้กิจกรรมเพ่ือควบคุมหรือลดความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง (High) และสูงมาก 
(Extreme) ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้และสามารถปฏิบัติได้จริง รวมทั้งต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่า      
ในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการด าเนินมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้น เปรียบเทียบกับ
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ 

 5.2 แผนปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของ ส านัก/ฝ่าย/สาขา (แบบฟอร์มท่ี 2) 

 แนวทาง/วิธีการด าเนินการแผนปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของ ส านัก/ฝ่าย 

  ให้คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้รับมอบหมาย เลือกความเสี่ยง ที่มีระดับสูงมาก 
(15 – 25 คะแนน) สูง (10 – 14 คะแนน) และปานกลาง (4 – 9 คะแนน)  มาจัดท าแผนปฏิบัติการบริหาร
ความเสี่ยง ของส านัก/ฝ่าย ลงในแบบฟอร์มที่ 2 โดยน าข้อมูลความเสี่ยงจากแบบฟอร์มที่ 1 มาควบคุมความ
เสี่ยงโดยระบุระยะเวลา งบประมาณ ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด และผู้รับผิดชอบเพ่ิมเติมให้ครบถ้วน  ทั้งนี้     
จะได้ท าการประมวลข้อมูลและจัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง ของ สทบ. เสนอ
ผู้อ านวยการ สทบ./คณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป 

 5.3 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบฟอร์มท่ี 3) 

 แนวทาง/วิธีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

  ภายหลังจากท่ีผู้อ านวยการ สทบ./คณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจ า ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 แล้ว ให้คณะท างานฯ ประสานงานส านัก/ฝ่าย/สาขา เพ่ือด าเนินการตาม
กิจกรรม/มาตรการที่ระบุในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และจะต้องมีการรายงาน และติดตามผลเป็นระยะ
ตามแบบฟอร์มที่ 3 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2565 เช่น รายงานเป็นรายไตรมาส เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการด าเนินงานอย่างถูกต้อง  
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเป้าหมายในการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง  คือ 
ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการด าเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความ 
เสี่ยงหรือไม่ ระดับของความเสี่ยงภายหลังจากการด าเนินการจัดการความเสี่ยงตามกิจกรรม/มาตรการลดลง
หรือไม่  โดยหน่วยงานต้องสอบทานดูว่าวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้มีประสิทธิภาพให้ด าเนินการต่อไป 
หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน 
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ขั้นตอนที่ 6  การสื่อสารและเผยแพร่แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

 การสื่อสารเพ่ือการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพจะช่วยป้องกันความเสี่ยง 
ไม่ให้เกิดขึ้น หรือลดความรุนแรงของความเสี่ยงต่าง ๆ ลงได้ ปัจจัยส าคัญคือ ผู้บริหารต้องมีส่วนส าคัญในการ
ผลักดัน ให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งบุคลากรจะต้องมีส่วนร่วมในการน าแผน
บริหาร จัดการความเสี่ยงไปเป็นกรอบแนวทางในการจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน นอกจากนี้ช่องทางการ
สื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้บุคลากรสามารถสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงทั้งในหน่วยงาน 
ระหว่างหน่วยงาน และกระบวนการท างานต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี เพ่ือให้เกิดการผลักดันการน าแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยงไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีแนวทาง/ช่องทางการด าเนินการ ดังนี้ 

 

ล าดับ แนวทาง / ช่องทาง ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 แจ้งเวียนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ภายใน 1 วัน หลังจากแผนฯ 
ได้รับความเห็นชอบ 

 

2 เ ผยแพร่ ในแผนบริห ารจั ดการความ เสี่ ย ง          
ทางเว็บไซต์ และช่องทางอ่ืนๆของ สทบ. 

ภายใน 3 วัน หลังจากแผนฯ 
ได้รับความเห็นชอบ 

 

3 ติดตาม / รายงาน ผลเป็นรายไตรมาส  ภายใน 15 วัน หลังครบ
ก าหนดระยะเวลา 

 

4 สรุปรายงานผลเป็นรายครั้ง/ไตรมาส เพ่ือน าเสนอ
ผู้อ านวยการและคณะกรรมการฯ พร้อมทั้ง
น าเสนอรายงานเพ่ือพิจารณาแนวทางในการ
ด าเนินการในปีถัดไป 

ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ปีงบประมาณ 

 

ขั้นตอนที่ 7  การติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 

  ภายหลังจากจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการด าเนินงานตามแผนแล้วให้
คณะท างานฯ ประสานงานส านัก/ฝ่าย เพ่ือด าเนินการตามกิจกรรม/มาตรการที่ระบุในแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยง และจะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าได้มีการด าเนินงานอย่าง
ถูกต้องเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเป้าหมายในการติดตาม และประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 
คือ ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการด าเนินการไปแล้วว่าบรรลุผล ตามวัตถุประสงค์ของการบริหาร
ความเสี่ยงหรือไม่ ระดับของความเสี่ยงภายหลังจากการด าเนินการจัดการความเสี่ยง ตามกิจกรรม/มาตรการ
ลดลงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบทานดูว่าวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้ มีประสิทธิภาพให้ด าเนินการ
ต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน 
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บทที่ 3 กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

3.1 ความหมายและค าจ ากัดความ ของ ความเสี่ยง 

1. ความเสี่ยง (Risk) 

ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์การกระท าใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะ
ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลด
โอกาสที่จะบรรลุตามวัตถุประสงค์ (Objective) และเป้าหมาย (Target) ขององค์กร ทั้งในด้านกลยุทธ์การเงิน 
การด าเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้โดยวัดจาก
ผลกระทบ(Impact) ที่ได้รับและโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ2์ 

โดยทั่วไปการด าเนินงานใดๆ ย่อมมีความเสี่ยงเกิดขึ้นได้เสมอทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
ความเสี่ยงดังกล่าวอาจอยู่ในกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆที่จะน าองค์กรไปสู่เป้าหมายเช่นการวางกลยุทธ์และ
แผนงานการตัดสินใจของผู้บริหารการบริหารงบประมาณการจัดการระบบข้อมูลสารสน เทศและอ่ืนๆ  
ที่เก่ียวข้องเป็นต้น 

ลักษณะของความเสี่ยงสามารถมองแยกเป็น 3 ส่วน ได้แก่  

1) ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะท าให้เกิดความเสี่ยง  

2) เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานหรือนโยบาย  

3) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เสี่ยง   

โดยความเสี่ยง ประกอบด้วย  2 องค์ประกอบส าคัญ คือ  

1) โอกาส (Opportunity) หรือความเป็นไปได้ (Possibility/Likelihood)  

2) ผลกระทบ (Impact)  

โดยโอกาส หมายถึง เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน  ซึ่งหากเกิดขึ้นจะมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์
เป้าหมายขององค์กร โดยผลกระทบเป็นผลจากเหตุการณ์ อาจมีหลายประการที่เกิดขึ้น เนื่องจากเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นเพียงเหตุการณ์เดียว ทั้งนี้ผลกระทบของเหตุการณ์อาจเป็นทั้งเชิงบวกหรือเชิงลบต่อวัตถุประสงค์ที่
เกี่ยวข้องและอาจอยูใ่นรูปทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินก็ได้ โดยมีระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ซึ่งระดับ
ของความเสี่ยงเป็นสถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาส และผลกระทบของแต่ละปัจจัย เสี่ยง  
มีค่าเป็นเชิงปริมาณ3  

 

                                                   

2 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, มปท., p.37; Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), 2547, p.2 

3 เรื่องเดียวกัน 
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สูตรการหาระดับความเสี่ยงค านวณได้จาก 

 

 

 

2. ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) 

ปัจจัยเสี่ยง คือ ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดย
ต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหนเมื่อใดและเกิดขึ้นได้อย่างไรและท าไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยง 
ที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริงเพ่ือจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง
ซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่น ามาวิเคราะห์เป็นทั้งปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร 

1) ปัจจัยภายใน เช่น ความเสี่ยงในด้านนโยบาย ความเสี่ยงในด้านการด าเนินงาน ความเสี่ยงใน
ด้านทรัพยากรบุคคล ความเสี่ยงในด้านการเงิน และความเสี่ยงในด้านกฎระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ ขององค์กร เป็นต้น 

2) ปัจจัยภายนอก เช่น ความเสี่ยงด้านภาวะเศรษฐกิจ ความเสี่ยงด้านการเมืองการปกครอง 
ความเสี่ยงด้านการแข่งขัน ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ความเสี่ยงด้าน
สังคมและพฤติกรรมผู้บริโภค ความเสี่ยงด้านกฎหมาย และความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและ
ภัยธรรมชาติ เป็นต้น 

3. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง
ลดลงหรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 

4. การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) 

การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร หมายถึง กระบวนการที่ปฏิบัติโดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และ
บุคลากรทุกคนในองค์กร เพ่ือช่วยในการก าหนดกลยุทธ์และด าเนินงาน โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ได้รับการออกแบบ เพ่ือให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบขององค์กร และสามารถจัดการ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้  เพ่ือให้ได้รับความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลในการบร รลุ
วัตถุประสงค์ที่องค์กรก าหนดไว้4 

กระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุวิเคราะห์ประเมินและจัดระดับความ
เสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างานของหน่วยงานหรือขององค์กรรวมทั้งการ

                                                   

4
 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), 2547, p.4 

ระดับความเส่ียง  = ระดับโอกาส  x ระดับผลกระทบของความเส่ียง 

หรือ D = L x I 
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บริหาร / จัดการความเสี่ยงโดยก าหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้จะส าเร็จได้ต้องมีการสื่อสารให้คนในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ
บริหารความเสี่ยงในทิศทางเดียวกันตลอดจนควรมีการจัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ประเมิน
ความเสี่ยงโดยกองทุนฯได้น าแนวทางดังกล่าวมาใช้บริหารความเสี่ยงขององค์กร ประกอบด้วยกระบวนการ  
7 ขั้นตอนดังนี้ 

3.2 การก าหนดวัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

การก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สทบ. เพ่ือเป็นการ
ด าเนินงานศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์ถึงกระบวนการและขั้นตอนการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์และ
ภารกิจหน้าที่ของ สทบ. ให้มีประสิทธิภาพและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิผลสูงที่สุด 

ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สทบ. จึงจะต้องมีการก าหนดของแผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ให้มีความสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแนวทางในการบริหารงานตามนโยบายของคณะกรรมการฯ และผู้บริหาร  

3.3 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 

3.3.1 การระบุความเสี่ยง (Risk Indentification) 
การระบุความเสี่ยงเป็นขั้นตอนที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุปัจจัยเสี่ยงและความเสี่ยงต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องกับโครงการ/กิจกรรมขององค์กร เพ่ือให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง ที่อาจะมีผลกระทบต่อการ
บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์  

5.กำรบริหำร/จัดกำรควำมเสี่ยง 
7.ก

ำร
ตดิ

ตำ
มผ

ล 

แล
ะท

บท
วน

 

สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

1.กำรก ำหนดวตัถุประสงค์/เป้ำหมำย 

4. กำรประเมนิมำตรกำรควบคุม 

2. กำรระบุเหตุกำรณ ์

3. กำรประเมนิควำมเสี่ยง 

สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

6. 
กำ

รร
ำย

งำ
น 

รูปภาพ  4 กระบวนการบริหารความเสี่ยง ของ ส านกังานกองทนุหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
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ทั้งนี้ สามารถพิจารณาความเสี่ยง โดยแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ 

1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาวขององค์กรซึ่งจะได้รับผลกระทบจากเรื่องสภาพแวดล้อม
ขององค์กรนโยบายของผู้บริหารปริมาณเงินทุนที่มีอยู่หรืองบประมาณที่ได้รับความเสี่ยง
ทางด้านนี้หรืออาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และด าเนินการวางมาตรการบริหารความเสี่ยง เช่น  
ความเสี่ยงของการเสียอ านาจควบคุม การขาดระบบควบคุม ความเสี่ยงเกิดจากการเมือง
ชื่อเสียงและความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เป็นต้น 

2) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจ าวันหรือการด าเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญเพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านนี้  เช่น ความเสี่ยงด้านระบบงานซึ่งการ
ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน หรือไม่มีการ
มอบหมายอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ หรือความเสี่ยงด้านบุคลากรโดยบุคลากรขาด
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน หรือความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น 

3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและ
ควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลโดยผลกระทบ
การเงินที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร เช่นข้อบังคับเก่ียวกับรายงานทางการเงิน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ กรมบัญชีกลาง ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส านัก
งบประมาณ รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสมเป็นต้นหรือความเสี่ยงด้าน
ความสามารถในการท าก าไร ความเสี่ยงด้านการช าระหนี้ของลูกหนี้ และความเสี่ยงด้าน
สภาพคล่อง 

4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk: 
C) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมายระเบียบการปกป้องคุ้มครองผู้รับบริการ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการป้องกันข้อมูลรวมถึงประเด็นทางด้านกฎระเบียบอื่น ๆ ที่ใช้ในการ
บริหารงานองค์กร หรือความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎระเบียบที่มีอยู่ไม่เหมาะสมหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานหรือ 
ไม่สามารถปฏิบัติได้ทันตามเวลาที่ก าหนดและอาจมีผลต่อการลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนการติดตามผลการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งนี้ ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้นเนื่องจากหน่วยงานจะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่างๆ แล้ว 
หน่วยงานต้องน าแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยง เช่น 
ด้านยุทธศาสตร์โครงการที่คัดเลือกมานั้นอาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิผลและการมีส่วนร่วม ด้านการ
ด าเนินการ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิภาพและความโปร่งใส ด้านการเงิน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่อง     
นิติธรรมและภาระรับผิดชอบ ด้านกฎระเบียบ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรมและความเสมอภาคโดยความ
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เสี่ยงเรื่องธรรมาภิบาลที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินแผนงาน/โครงการเพ่ือให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance) 10 ประการ5 ประกอบด้วย 

(1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ต้องมีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร มีการวางเป้าหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและอยู่ในระดับที่
ตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชน สร้างกระบวนการท างานอย่างเป็นระบบและ
มีมาตรฐาน การจัดการความเสี่ยงและมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ รวมถึงมีการ
ติดตาม ประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

(2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ในการปฏิบัติงานต้องมีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด 
เกิดผลิตภาพ คุ้มค่าการลงทุน และบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม รวมทั้งต้องมีการ
ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพ่ืออ านวยความสะดวกและลดภาระ
ค่าใช้จ่าย ตลอดจนยกเลิกภารกิจที่ล้าสมัยและไม่มีความจ าเป็น 

(3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) ต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ 
สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ 
รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม 

(4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) ในการปฏิบัติงานต้องสามารถตอบค าถามและ
ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย รวมทั้งต้องมีการจัดวางระบบการรายงานความก้าวหน้าและ
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ต่อสาธารณะเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบและการให้
คุณให้โทษ ตลอดจนมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ 
ทีอ่าจจะเกิดขึ้น 

(5) หลักความโปร่งใส (Transparency) ต้องปฏิบัติ งานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
ตรงไปตรงมา รวมทั้งต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็น และเชื่อถือได้ให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนวางระบบให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นไป
โดยง่าย 

(6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) ต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งเปิด
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอ
ปัญหา ประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจและ
การด าเนินงานและร่วมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน 

                                                   

5
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2554, หน้า 101-104 
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(7) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) ในการปฏิบัติงานควรมีการมอบอ านาจ 
และกระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานใน
ระดับต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการโอนถ่ายบทบาทและภารกิจให้ภาคส่วนอื่นๆ 

(8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) ต้องใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการ
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่างๆ 

(9) หลักความเสมอภาค (Equity) ต้องให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยก ด้าน 
ชาย/หญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของ
บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม และอ่ืนๆ 
นอกจากนี้ ยังต้องค านึงถึงโอกาสความทัดเทียมกันของการเข้าถึงบริการสาธารณะของ
กลุ่มบุคคล ผู้ด้วยโอกาสในสังคม 

(10) หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ  (Consensus Oriented) ในการปฏิบัติงานต้องมี
กระบวนการในการแสวงหาฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจะต้องไม่มีข้อคัดค้านที่หาข้อยุติ
ไม่ได้ในประเด็นที่ส าคัญ 
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กรณีของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

การประมวลผลเพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและความเสี่ยงนั้น ท าการสรุปผลจากปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัด 
จากรายงานผลการด าเนินงาน รายงานการประเมินผลและนโยบาย และยุทธศาสตร์ของส านักงานกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ รวมถึงทบทวนปัจจัยเสี่ยงของปีงบประมาณ 2564 พบว่า สทบ. มีปัจจัยเสี่ยงทั้งหมด  
3 ปัจจัยเสี่ยง โดยมีรายละเอียดของปัจจัยเสี่ยง ดังนี้ 

ประเด็นความเสี่ยง/ เหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ 

ด้านกลยทุธ ์
Strategic Risk 

ด้านการด าเนินงาน 
Operational Risk 

ด้านการเงิน 
Financial Risk 

ด้านการปฏิบัตติาม
กฎระเบียบ 

Com
pliance Risk 

RF 1 

การจัดท าข้อมูลกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
เพ่ือสนับสนุนการตรวจสอบติดตามผลการด าเนินงานของ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติยังไม่ครบถ้วน 
ตาม เป้าหมายจ านวน 79,610 กองทุน 
(ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่จากปี 2564) 

S1  O1 F1   

RF 2 
บุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้านการตรวจสอบบัญชี 
(ผู้ตรวจสอบบัญชี) ไม่เพียงพอ  
(ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่จากปี 2564) 

  O2 F2 C1 

RF 3 
การด าเนินโครงการบริหารจัดการด้านการเงินด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  
มีความล่าช้า ไม่สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณ 

 O3  C2 

ตาราง  1 ปัจจัยเสี่ยง ของ สทบ. ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ปัจจัยเสี่ยงของ สทบ. ประจ าปีงบประมาณ 2565 พบว่า มีปัจจัยเสี่ยงทั้งหมด 3 ปัจจัยเสี่ยงซึ่งเป็น
ปัจจัยเสี่ยงคงเหลือจากปีก่อนหน้า หรือ ปี 2564 ทั้งหมด 2 ปัจจัยเสี่ยง ได้แก่  

1. การจัดท าข้อมูลกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน (สตง.) ในการตรวจสอบงบการเงินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติยังไม่ครบถ้วนตาม
เป้าหมาย จ านวน 79,610 กองทุน 

2. บุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้านการตรวจสอบบัญชี (ผู้ตรวจสอบบัญชี) ไม่เพียงพอ  
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และปัจจัยเสี่ยงจากการด าเนินงานตามภารกิจนโยบายที่มีความเร่งด่วนที่เกิดขึ้นในปีประเมิน หรือ ปี 
2565  ทั้งหมด 1 ปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ 

1. การด าเนินโครงการบริหารจัดการด้านการเงินด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองมีความล่าช้า ไม่สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณ 

โดยสามารถแบ่งปัจจัยเสี่ยงตามประเภทของความเสี่ยง ได้ดังนี้  
1. ปัจจัยความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) จ านวน 1 ปัจจัยเสี่ยง 
2. ปัจจัยเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) จ านวน 3 ปัจจัยเสี่ยง 
3. ปัจจัยเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) จ านวน 2 ปัจจัยเสี่ยง 
4. ปัจจัยเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย (Compliance Risk: C) จ านวน 2 ปัจจัยเสี่ยง 
 

 

3.3.2 การพิจารณาระบบการควบคุมภายใน  

 ตามกรอบหลักการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO (COSO ERM Integrated 
Framework) ได้ระบุถึงประเด็นส าคัญในการบริหารความเสี่ยงที่ประกอบด้วยการจัดการความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน (ตามที่ได้อธิบายไปแล้วในบทที่ 1 และ 2) ดังนั้น เมื่อได้มีการระบุปัจจัยเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว   
ในส่วนถัดไปคือ การพิจารณาระบบการควบคุมภายใน โดยจากการชี้แจงกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2565 ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้ยกตัวอย่างกรอบการ
พิจารณาระบบควบคุมภายในซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ระดับ และในแต่ละระดับการควบคุมจะพิจารณา               
ใน 3 ประเด็น ได้แก่ ผลการด าเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย กระบวนการควบคุม และการติดตาม              
มีรายละเอียดดังนี้ 

ระบบควบคุม 
ประสิทธิภาพของการควบคุมที่มีอยู่ 

ผลการด าเนินงาน 
เมื่อเทียบกับเป้าหมาย กระบวนการควบคุม การติดตาม 

1 เบื้องต้น 
ผลการด าเนินงาน 

ต่ ากว่าเป้าหมายมาก 
(เทียบเท่าระดับ 1) 

ไม่มีมาตรฐานชัดเจน ไม่มีการติดตาม 

โดยการระบุความเสี่ยงนั้น จะต้องเป็นการระบุปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร ซึ่งพิจารณาถึง
ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) หลังจำกกำรควบคุมภำยใน และปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว 
ต้องมีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายประจ าปีขององค์กร รวมทั้งสามารถแสดงความเชื่อมโยงระหว่าง
ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่ในปีก่อนหน้ำกับปีท่ีประเมินได้ชัดเจน  
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ระบบควบคุม 
ประสิทธิภาพของการควบคุมที่มีอยู่ 

ผลการด าเนินงาน 
เมื่อเทียบกับเป้าหมาย กระบวนการควบคุม การติดตาม 

2 ไม่เป็นทางการ 
ผลการด าเนินงาน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย 

(เทียบเท่าระดับ 2) 

มีการควบคุมเป็น
มาตรฐานแต่ยังไม่น า

ออกมาใช้ 

มีการควบคุม 
แต่ไม่มีการติดตาม 

3 เป็นระบบ 
ผลการด าเนินงาน 

เป็นไปตามเป้าหมาย 
(เทียบเท่าระดับ 3) 

มีการควบคุมเป็น
มาตรฐานของแต่ละ

หน่วยงาน 

มีการติดตามแต่ไม่มีการ
รายงานผล 

4 บูรณาการ 
ผลการด าเนินงาน 
ดีกว่าเป้าหมาย 

(เทียบเท่าระดับ 4) 

มีการสอบทาน/รายงาน
ก าหนดเป็นมาตรฐาน

ขององค์กร 

มีการติดตามและมีการ
รายงานผลให้ผู้บริหาร

ทราบเป็นระยะ 

5 ใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

ผลการด าเนินงาน 
ดีกว่าเป้าหมายมาก 
(เทียบเท่าระดับ 5) 

มีการก าหนดเป็น
มาตรฐานขององค์กร 
และเทียบเคียงกับ  
Best Practice 

มีการติดตามและมีการ
รายงานผลอย่างชัดเจน 

ตาราง  2 หลักเกณฑ์การวิเคราะห์ประสิทธิผลการควบคุม กรมบัญชีกลาง 

 ทั้งนี้ ส าหรับการวิเคราะห์ถึงระบบการควบคุมภายในขององค์กรที่มีอยู่ จะพิจารณาถึงประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์ดังกล่าวนี้ จะเป็นการช่วยสนับสนุนการ
พิจารณาและวิเคราะห์การควบคุมปัจจัยเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากยังสามารถเข้าใจถึง
ประสิทธิภาพของการด าเนินงานการควบคุมภายในในปัจจุบันต่อปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เช่น ในกรณีที่ประสิทธิผล
ของระบบการควบคุมมีระดับต่ ากว่า 3 จะถือว่าประสิทธิภาพการควบคุมไม่เพียงพอ ดังนั้น ต้องมีการวาง
แผนการบริการความเสี่ยงเพ่ือให้เกิดการควบคุมที่เหมาะสม และเพ่ือให้ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ลดลงจนอยู่ในระดับ
ปัจจัยเสี่ยงที่ยอมรับได้ (รายละเอียดของการวิเคราะห์ระบบควบคุมของ สทบ. จะแสดงในแผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยง) 
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3.4 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการ
จัดล าดับความเสี่ยง โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact)  

1) โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง 

2) ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดข้ึนหากเกิด
เหตุการณ์ความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 

 การก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง  ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
(Likelihood) ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (Impact) จะต้องก าหนดเกณฑ์ของแต่ละส่วนงานภายใน 
สทบ. ขึ้น ซึ่งสามารถก าหนดเกณฑ์ได้ทั้งเกณฑ์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้  ขึ้นอยู่กับข้อมูล
สภาพแวดล้อมในองค์กรและดุลยพินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการฯ และ/หรือผู้บริหารของ สทบ. โดย
เกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับองค์กรที่มีข้อมูลตัวเลขหรือจ านวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์อย่างพอเพียง
ส าหรับหน่วยงานที่มีข้อมูลเชิงพรรณนาไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้ก็ให้ก าหนดเกณฑ์
ในเชิงคุณภาพหรือก าหนดเป็นเกณฑ์เฉพาะในแต่ละประเภทความเสี่ยง 

2. การก าหนดเกณฑ์การประเมินค่าปัจจัยเสี่ยง 

 การน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิด
เหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง
เพ่ือให้เห็นถึงระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ท าให้สามารถก าหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่ ง
จะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ ก าลังคน หรือ
เวลาที่มีจ ากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ ทั้งนีผู้้ประเมินกิจกรรม/โครงการ ของแต่ละงาน ควรเป็น
ผู้มีความรู้ ความช านาญ และมีประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆ ส าหรับเทคนิคการให้คะแนนระดับการประเมิน
โอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยความเสี่ยงนั้น อาจใช้คะแนนเสียงข้างมากในที่ประชุม หรือให้แต่ละคน
เป็นผู้ให้คะแนนแล้วน าคะแนนนั้นมาหาค่าเฉลี่ย เป็นต้น 

โดยการพิจารณาดังกล่าว จะต้องเป็นการประเมินทั้งโอกาสและผลกระทบ ครบถ้วนทุกความ
เสี่ยงระดับองค์กร โดยใช้ฐานข้อมูลขององค์กรในการพิจารณา ร่วมกับการอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนดไว้ ซึ่งจะท าให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงนั้นๆ เป็นไปอย่างเหมาะสม และบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของกระบวนการท างานของหน่วยงาน หรือขององค์กร  
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3. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

 เมื่อในแต่ละส่วนงานภายใน สทบ. พิจารณาโอกาสและความถ่ีที่จะเกิดเหตุการณ์และความรุนแรงของ
ผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
และผลกระทบของความเสี่ยงต่อ สทบ. หรือส่วนงานภายใน สทบ. ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด 

4. การจัดล าดับความเสี่ยง 

 เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้วจะน ามาจัดล าดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลต่อกองทุนฯเพ่ือ
พิจารณาก าหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่ส าคัญให้เหมาะสมโดยพิจารณาจากระดับ
ของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่
ประเมินได้ตามตารางการประเมินความเสี่ยงโดยจัดเรียงตามล าดับจาก ระดับสูงมาก สูง ปานกลาง และต่ า 
จากนั้นจึงเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูงมาจัดท าแผนการบริหาร/จัดการความเสี่ยงในขั้นตอนต่อไป 

 ทั้งนี้ โดยทั่วไประดับของความเสี่ยง (Degree of Risk / Risk Matrix) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ 
ระดับสูงมาก ระดับสูง ระดับปานกลาง และระดับน้อย ซึ่งการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิ
ความเสี่ยง (Risk Profile) โดยได้จากการพิจารณาจัดระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) รวมถึงขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับ
ได้ (Risk Appetite Boundary) โดยระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของ
เหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับสามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 
4 ส่วน (4 Quadrant) ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่งดังนี้ 

(1) ระดับความเสี่ยงต่ า (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง 1 – 3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง
ก าหนดเป็นสีเขียว (    ) 

(2) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง 4 – 9 คะแนน ยอมรับ
ความเสี่ยงแต่มีแผนควบคุมความเสี่ยงก าหนดเป็นสีเหลือง (    ) 

(3) ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง 10 – 14 คะแนน มีแผนลดความ
เสี่ยงก าหนดเป็นสีส้ม (    ) 

(4) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง 15 – 25 คะแนน มีแผน
ลดและประเมินซ้ าหรือถ่ายโอนความเสี่ยงก าหนดเป็นสีแดง (    ) 
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 โอกาส 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

(1) (2) (3) (4) (5) 

ผล
กร

ะท
บ 

สูง
มาก 
(5) 

      

สูง 
(4) 

      

ปาน
กลาง 
(3) 

      

น้อย 
(2) 

     
 

น้อย
มาก 
(1) 

 
 

   

รูปภาพ  5 เกณฑ์มาตรฐานระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk / Risk Matrix) 

  

 ทั้งนี้ จะต้องแสดงให้เห็นถึงขอบเขตของความรุนแรงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Boundary/ Risk Tolerance) 
เพ่ือให้องค์กรได้ก าหนดเป้าหมายในภาพรวมว่าจะต้องบริหารความเสี่ยงจนมีระดับความรุนแรงลดลงจนอยู่ในระดับ
ดังกล่าวด้วย 

 

กรณีศึกษา ของ ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ โดยคณะท างานฯ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การ
วิเคราะห์โอกาสในการเกิดปัจจัยเสี่ยงและความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่จะส่งผลต่อการด าเนินงานของ 
สทบ. ซึ่งมีเกณฑ์ในการให้คะแนนตามปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ดังนี้ การวิเคราะห์ โอกาส (Likelihood) และผลกระทบ 
(Impact) ที่จะเกิดขึ้นตามแต่ละปัจจัยเสี่ยง ของ สทบ. ดังนี้ 

ขอบเขตของความรุนแรง
ที่องค์กรยอมรับได้  
(Risk Boundary/ Risk 

Tolerance) 
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ปัจจัยเสี่ยงที่ 1   การจัดท าข้อมูลกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของส านักงาน      
การตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ในการตรวจสอบงบการเงินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติยังไม่ครบถ้วนตามเป้าหมาย จ านวน 79,610 กองทุน 

จากการด าเนินการจัดท าข้อมูลสถานะการเงินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพ่ือให้ได้
หลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุน ตามความเห็นอย่างมีเงื่อนไขใน
รายงานการเงินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ของส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ยังไม่ครบถ้วนตามเป้าหมาย จ านวน 79,610 กองทุน และการรายงานการสอบบัญชีฯของ 
สตง. ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ยังคงมีเงื่อนไขเช่นเดียวกับปี 2563  และปัจจัยเสี่ยงที่ 1 เป็นความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์ (S1)  ด้านการด าเนินงาน(O1)  และด้านการเงิน(F1) 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

1 น้อยมาก มีข้อมูลผลการด าเนนิงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และงบการเงิน 
ตามเป้าหมายร้อยละ 100 จ านวน 79,610 กองทุน   

2 น้อย มีข้อมูลผลการด าเนนิงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และงบการเงิน 
จ านวนมากกว่าร้อยละ 95 ของเป้าหมาย  (จ านวน 75,630 กองทุน) 

3 ปานกลาง มีข้อมูลผลการด าเนนิงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และงบการเงิน 
จ านวนมากกว่าร้อยละ 90 ของเป้าหมาย (จ านวน 71,649 กองทุน) 

4 สูง มีข้อมูลผลการด าเนนิงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และงบการเงิน 
จ านวนมากกว่าร้อยละ 85 ของเป้าหมาย (จ านวน 67,669 กองทุน) 

5 สูงมาก มีข้อมูลผลการด าเนนิงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และงบการเงิน 
จ านวนน้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย(จ านวน 63,688 กองทุน)  

ตาราง 2  โอกาสที่ สทบ.จะมีข้อมูลสถานะการเงินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองไม่ครบถ้วนตามเป้าหมาย 

ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 

1 น้อยมาก สทบ. มีข้อมูลสถานะของกองทุนหมู่บ้านครบถ้วน มีความเหมาะสมและเพียงพอสามารถ
คลี่คลายเงื่อนไขการรายงานสอบบัญชีของ สตง. ได้ 

2 น้อย สทบ. มีข้อมูลสถานะของกองทุนหมู่บ้านยังไม่ครบถ้วนและไมเ่พียงพอ ไม่สามารถคลี่คลาย
เงื่อนไขการรายงานสอบบัญชีของ สตง.  และข้อมูลสามารถน าไปใช้ประโยชน์เพื่อการด าเนิน
โครงการอ่ืน  ๆ

3 ปานกลาง สทบ. มีข้อมูลสถานะของกองทุนหมู่บ้านยังไม่ครบถ้วนและไมเ่พียงพอ ไม่สามารถคลี่คลาย
เงื่อนไขการรายงานสอบบัญชีของ สตง. แต่ข้อมูลมีความน่าเชือถือในการตัดสินใจด้านนโยบาย 

4 สูง สทบ. มีข้อมูลสถานะของกองทุนหมู่บ้านยังไม่ครบถ้วนและไมเ่พียงพอ ไม่สามารถคลี่คลาย
เงื่อนไขการรายงานสอบบัญชีของ สตง. และยังไม่มีความน่าเชือถือในการตัดสินใจด้านนโยบาย 

5 สูงมาก สทบ. มีข้อมูลนสถานะของกองทนุหมู่บ้านไม่เหมาะสม และไม่เพียงพอต่อความน่าเชื่อถือ 
ไม่สามารถคลี่คลายเงื่อนไขการรายงานสอบบัญชีของ สตง. 
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ตาราง  3  ผลกระทบจากกรณีที่ สทบ. มีข้อมูลสถานะการเงินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองไม่ครบถ้วน 

ปัจจัยเสี่ยงที่ 2  บุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้านการตรวจสอบบัญช ี(ผู้ตรวจสอบบัญชี) ไม่เพียงพอ 

ปัจจัยเสี่ยงที่ 2 เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ยังคงเหลือจากปี 2563-2564 กรณีมีจ านวนผู้ตรวจสอบ
บัญชียังมีไม่เพียงพอต่อเป้าหมายจ านวนกองทุนหมู่บ้านฯ และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค COVID-19  
ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมาต่อเนื่องถึงปี 2564 ยังคงส่งผลให้การด าเนินโครงการสร้างผู้ตรวจสอบบัญชี
ประจ าปีงบประมาณ จ านวน 1,000 คน ยังไม่สามารถด าเนินการได้ ถึงแม้ว่าการตรวจสอบบัญชีประจ าปี
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจะมีจ านวนมากกว่าเป้าหมาย 1,000 กองทุน แต่ก็ยังไม่ยังเพียงพอและ 
ไม่สามารถขยายผลให้ครบถ้วนตามเป้าหมายจ านวนกองทุนทั้งหมดได้ อาจส่งผลการตรวจสอบบัญชีประจ าปี
ไม่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกกองทุน และไม่เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการที่ก าหนด โดยระดับความเสี่ยงนั้น
ยังไม่หมดไป  และปัจจัยเสี่ยงนี้เป็นความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (O2) ด้านการเงิน (F2) และด้านการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ (C2)  

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

1 น้อยมาก มีบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้านผู้ตรวจสอบบญัชี 
มากกว่าเป้าหมาย 200 คน (จ านวน 1,200 คน ) 

2 น้อย มีบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้านผู้ตรวจสอบบญัชี 
มากกว่าเป้าหมาย 100 คน (จ านวน 1,100  คน ) 

3 ปานกลาง มีบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้านผู้ตรวจสอบบญัชี 
ตามเป้าหมาย (X) จ านวน 1,000  คน   

4 สูง มีบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้านผู้ตรวจสอบบญัชีในปี 2565 
ต่ ากว่าเปา้หมาย 500 คน (จ านวน 500 คน) 

5 สูงมาก ขาดบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะดา้นผูต้รวจสอบบัญชีไม่เพียงพอ 

ตาราง  4 โอกาสที่บุคลากรทีม่ีความช านาญเฉพาะด้านผู้ตรวจสอบบัญชีไม่เพียงพอ 
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ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 

1 น้อยมาก รายงานการตรวจสอบบัญชีของกองทุนหมู่บ้านประจ าปี 2565 และ
สามารถตรวจสอบบัญชีประจ าปี 2565 เป็นจ านวนกองทนุหมู่บ้าน
มากกว่าเป้าหมาย 200 กองทนุ (จ านวน 1,200 กองทุน) 

2 น้อย มีรายงานการตรวจสอบบัญชีของกองทุนหมู่บ้านประจ าปี 2565 และ
สามารถตรวจสอบบัญชีประจ าปี 2565 เป็นจ านวนกองทนุหมู่บ้าน
มากกว่าเป้าหมาย 100 กองทนุ (จ านวน 1,100 กองทุน) 

3 ปานกลาง มีรายงานการตรวจสอบบัญชีของกองทุนหมู่บ้านประจ าปี 2565 และ
สามารถตรวจสอบบัญชีประจ าปีเป็นจ านวนกองทุนหมู่บา้นตามเป้าหมาย 
จ านวน 1,000 กองทุน 

4 สูง มีรายงานการตรวจสอบบัญชีของกองทุนหมู่บ้านประจ าปี 2565 และ
สามารถตรวจสอบบัญชีประจ าปีเป็นจ านวนกองทุนหมู่บา้นต่ ากว่า
เป้าหมาย จ านวน 100 กองทุน ( 900 กองทุน) 

5 สูงมาก ไม่มีรายงานการตรวจสอบบัญชขีองกองทุนหมู่บ้านประจ าปี 2565 และ 
ไม่สามารถตรวจสอบบญัชีของกองทุนหมู่บ้านได้ 

ตาราง  5  ผลกระทบจากกรณีที่บุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้านผูต้รวจสอบบัญชีไมเ่พียงพอ 
 

ปัจจัยเสี่ยงที่ 3  การด าเนินโครงการบริหารจัดการด้านการเงินด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ 
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีความล่าช้า ไม่สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณ 

    ปัจจัยเสี่ยงที่ 3 เป็นความเสี่ยงเนื่องมาจากการโครงการบริหารจัดการด้านการเงินด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นโครงการประจ าปี 2565 ที่การด าเนินโครงการ
ในแต่ละขั้นตอนมีกระบวนงานเกี่ยวข้องกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกจ านวนมาก มีกลุ่มเป้าหมาย
ผู้ใช้บริการเป็นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จ านวน 79 ,610 กองทุน และการด าเนินงานตามระเบียบ
จัดซื้อจัดจ้างกรณีที่มีวงเงินจ านวนสูงต้องมีหลายขั้นตอน และมีการควบคุมจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
หลายหน่วยงาน รวมทั้งความหลากหลายรูแปบบของเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัลในยุคปัจจุบัน ส่งผลให้จะต้อง
ใช้ระยะเวลามาก และการด าเนินงานมีความล่าช้า อาจไม่สามารถด าเนินโครงการให้เสร็จเรียบร้อยได้ใน
ปีงบประมาณ 2565  สทบ. ได้จัดประเภทของปัจจัยเสี่ยงเป็นความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน และด้านการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
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ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

1 น้อยมาก การด าเนินโครงการฯ เป็นไปตามแผน สามารถด าเนนิงานได้ครบถ้วนขั้นตอน 

2 น้อย สามารถด าเนินโครงการ มากกว่า 5 ขั้นตอน และ มีแผนฝึกอบรมผู้ใช้งาน  

การด าเนินงานโครงการมีความล่าชา้มากกว่า 1 เดือน 

3 ปานกลาง สามารถด าเนินงานได้บางขั้นตอน ( 4 ข้ันตอน) และสามารถด าเนินการตาม
กระบวนงานจัดจ้างได้ตามระเบยีบ การด าเนนิงานโครงการมีความล่าช้ามากกว่า 
3 เดือน 

4 สูง สามารถด าเนินงานได้บางขั้นตอน ( 3 ขั้นตอน) การด าเนนิโครงการฯ มีความ
ล่าชา้มากกว่า 6 เดือน 

5 สูงมาก ไม่สามารถด าเนนิงานได้ครบทุกขั้นตอน การด าเนนิโครงการฯ มีความล่าช้า และ
ไม่สามารถด าเนนิการได้ตามแผนการด าเนนิงานในปีงบประมาณ 

ตาราง  6  โอกาสที่ สทบ. ด าเนินโครงการบริหารจัดการด้านการเงินด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองมีความล่าช้า ไม่สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณ 

ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 

1 น้อยมาก สทบ. มีระบบงานเพื่อสนบัสนุนการบริหารจัดการด้านการเงินของกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง และมีจ านวนกองทุนหมู่บา้นผู้ใช้งานระบบ 

2 น้อย สทบ. มีการมีระบบงานเพื่อสนบัสนนุการบริหารจัดการดา้นการเงินของ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

3 ปานกลาง สทบ. มีกระบวนการก าหนดขอบเขตการด าเนินงาน จัดจ้างการออกแบบ
และพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการด้านการเงนิของกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง เป็นไปบางวัตถปุระสงค์ของโครงการ 

4 สูง สทบ. มีข้อมูลการยืนยนัความตอ้งการของผู้ใช้ระบบงาน แต่ไมส่ามารถ
บรรลุเป้าหมาย ไม่สามารถด าเนินงานกระบวนงานจัดจ้างได ้

5 สูงมาก สทบ. ไมส่ามารถบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการในการ
สนับสนนุระบบสารสนเทศการบริหารจัดการด้านการเงินให้กับกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง 

ตาราง  7  ผลกระทบจากกรณีที่สทบ. ด าเนินโครงการบริหารจัดการด้านการเงินด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีความล่าช้า ไม่สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณ 
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ดังนั้น จึงสามารถก าหนดระดับความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงได้ตามแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) 
ได้ตามรูปภาพข้างล่างนี้ 
 

  

โอกาส 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

(1) (2) (3) (4) (5) 
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รูปภาพ  2 แผนภูมิความเสี่ยงระดับองค์กรของ สทบ. ประจ าปีงบประมาณ 2565 
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3.5 การประเมินมาตรการการควบคุมความเสี่ยง 

การประเมินกิจกรรมที่ก าหนดขึ้น เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยควบคุมความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงที่มี
ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ สทบ. ซึ่งกิจกรรมการควบคุมดังกล่าว  หมายถึงกระบวนการ วิธีการ
ปฏิบัติงานต่างๆ ที่จะท าให้มั่นใจได้ว่าผู้รับผิดชอบแต่ละส่วนงานภายใน สทบ. ในการจัดท าโครงการ/กิจกรรม
ได้ด าเนินการสอดคล้องกับทิศทางที่ สทบ. ต้องการสามารถช่วยป้องกันและชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบ
ต่อวัตถปุระสงค์ได ้

โดยทั่วไปการปฏิบัติงานจะต้องมีการควบคุมโดยธรรมชาติ เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานอยู่แล้ว 
เช่น การอนุมัติ การลงความเห็น การตรวจสอบ การทบทวนประสิทธิภาพของการด าเนินงาน การจัดการ
ทรัพยากร และการแบ่งหน้าที่ของบุคลากร  เป็นต้น ทั้งนีม้ีการแบ่งประเภทการควบคุมไว้ 4 ประเภท คือ 

1. การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือป้องกัน
ไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยก
หน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน ฯลฯ 

2. การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือค้นพบ
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การยืนยันยอด  การตรวจนับ         
การรายงานข้อบกพร่อง ฯลฯ 

3. การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี เป็นต้น 

4. การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือแก้ไข
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพ่ือหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ าอีกในอนาคต เช่น 
การจัดเตรียมเครื่องมือดับเพลิงเพ่ือช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายให้น้อยลงหากเกิดเพลิงไหม้ 
เป็นต้น 
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3.6 การบริหารจัดการความเสี่ยง  

การน ากลยุทธ์ มาตรการ หรือแผนงานมาใช้ปฏิบัติภายในแต่ละส่วนงานขององค์กร โดยมุ่งเน้นให้
สามารถลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือลดความเสียหายของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ซึ่งการก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถท าได้หลายวิธีแล ะสามารถ
ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบในแต่ละส่วนงาน โครงการ/กิจกรรม
อย่างไรก็ตาม แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบความเสี่ยง  

การจัดการความเสี่ยง จึงหมายถึง แนวทางในการลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์หรือความเสี่ยง หรือลด
ผลกระทบความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งทางเลือกหรือกลยุทธ์ใน
การจัดการความเสี่ยงอาจแบ่งโดยสรุปได้เป็น 4 แนวทางหลัก6 ดังนี้ 

1) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance: Accept, / Take) หมายถึง การทีค่วามเสี่ยง
ที่เหลืออยู่ในระดับที่ต้องการและสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันโดย
ไม่ต้องมีการด าเนินการเพ่ิมเติมเพ่ือลดโอกาสหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีก ซึ่งไม่คุ้มค่าใน
การจัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง แต่การเลือกบริหารจัดการด้วยวิธีดังกล่าวต้องมี
การติดตามเฝ้าระวังอย่างสม่ าเสมอ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรง และไม่คุ้ม
ค่าที่จะด าเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ด าเนินการใดๆ แต่หาก 
องค์กรเลือกที่จะบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีการนี้ จ าเป็นต้องมีการติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยง
อย่างสม่ าเสมอ 

กรณีเลือกใช้ แนวทางการยอมรับความเสี่ยงให้ระบุมาตรการ/กิจกรรมที่เป็นการควบคุม
ความเสี่ยงในปัจจุบันและประเมินผลความสามารถของมาตรการ/กิจกรรมในการควบคุม
ความเสี่ยงด้วย 

2) การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction: Control, / Treat) หมายถึง การ
ปรับปรุงระบบการท างาน หรือออกแบบวิธีการท างานใหม่ เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความ
เสียหาย หรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น  การ
ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานการจัดท ามาตรฐานการควบคุม (Risk Based Internal 
Control) การจัดอบรมพนักงาน หรือการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น  

กรณีเลือกใช้ แนวทางการลดความเสี่ยงในกรณีที่มีมาตรการ/กิจกรรมที่เป็นการควบคุม
ความเสี่ยงในปัจจุบันให้พิจารณาประเมินผลความสามารถของมาตรการ/กิจกรรมในการ
ควบคุมความเสี่ยงว่ายังไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้เนื่องจากปัจจัยใดและให้ก าหนด

                                                   

6 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), 2547, p.10. และ ประเสริฐอัครประถมพงศ์และคณะ, 2547, หน้า 10-11 
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มาตรการ/กิจกรรมเพ่ิมเติมเพ่ือลดความเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยค านึงถึงความ
เป็นไปได้และความคุ้มค่าในการด าเนินการเป็นส าคัญ 

ส าหรับกรณีที่ไม่มีมาตรการ/กิจกรรมที่เป็นการควบคุมความเสี่ยงในปัจจุบันให้พิจารณา
ก าหนดมาตรการ/กิจกรรมเพ่ิมเติม โดยค านึงถึงความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการ
ด าเนินการเป็นส าคัญด้วย 

กรณีเลือกใช้ แนวทางการควบคุมความเสี่ยงในกรณีที่มีมาตรการ/กิจกรรมที่เป็นการ
ควบคุมความเสี่ยงในปัจจุบันให้ประเมินผลความสามารถของมาตรการ/กิจกรรมในการ
ควบคุมความเสี่ยงโดยพิจารณาว่าควรก าหนดมาตรการ/กิจกรรมเพ่ิมเติมหรือไม่ส าหรับกรณี
ที่ไม่มีมาตรการ/กิจกรรมที่เป็นการควบคุมความเสี่ ยงในปัจจุบันให้พิจารณาก าหนด
มาตรการ/กิจกรรมเพ่ิมเติม 

3) การหลีกเลี่ ยงความเสี่ ยงหรือการยกเลิกความเสี่ ยง (Risk Avoidance:  Avoid, 
/Terminate) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับที่สูงมาก องค์กรไม่สามารถยอมรับได้
และต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขของการด าเนินงาน โดยต้องตัดสินใจ
ยกเลิกโครงการ/กิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์   
ในการด าเนินงานการลดขนาดของงานหรือกิจกรรมลง เป็นต้น  

กรณีเลือกใช้แนวทางการยกเลิกหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เนื่องจากเป็นความเสี่ยงที่ไม่
สามารถยอมรับได้และประเมินแล้วต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการ
ด าเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุดด าเนินงานหรือกิจกรรมที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน การลดขนาด     
ของงานที่จะด าเนินการหรือกิจกรรมลง เป็นต้น 

4) การกระจายความเสี่ยงหรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing: Share / Transfer) หมายถึง
การกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงาน/ส่วนงานอ่ืนช่วยแบ่งความรับผิดชอบใน
การจัดการความเสี่ยง เช่น การท าประกันภัย/ประกันทรัพย์สินกับบริษัทประกัน การจ้าง
บุคคลภายนอกมาด าเนินการแทน (Outsource) เป็นต้น 

 กรณเีลือกใช้แนวทางการถ่ายโอนความเสี่ยง เนื่องจากเป็นความเสี่ยงที่อยู่นอกเงื่อนไขการ
ด าเนินงาน และถ้าถ่ายโอนให้ผู้อ่ืนด าเนินการแทนจะมีความคุ้มค่าในการรองรับความเสี่ยงมากกว่า 
เช่น การท าประกันภัย/ประกันทรัพย์สินกับบริษัทประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชนเข้า
มาด าเนินการแทน 
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โดยวิธีการจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนงานอาจมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของ 
ส่วนงานนั้นๆ ซึ่งบางหน่วยงาน/ส่วนงานอาจเลือกควบคุมอย่างเดียว แต่สามารถควบคุมได้หลายความเสี่ยง 
หรือบางหน่วยงาน/ส่วนงานอาจเลือกการควบคุมหลายวิธีรวมกัน เพ่ือควบคุมความเสี่ยงส าคัญเพียงเรื่องเดียว 

 

 

 

ส าหรับ สทบ. นั้น เมื่อทราบความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่จากการประเมินความเสี่ยงและการประเมินการ
ควบคุมแล้ว ให้พิจารณาความเป็นไปได้ และค่าใช้จ่ายของแต่ละทางเลือก เพ่ือการตัดสินใจเลือกมาตรการ   
ลดความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยพิจารณาจาก  

1) การยอมรับความเสี่ยง หรือการก าหนดกิจกรรมควบคุมเพ่ือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ ซึ่งผู้บริหารจะเป็นผู้ก าหนดระดับความเสี่ยงที่หน่วยงานยอมรับได้   

2) พิจารณาเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายหรือต้นทุน (Costs) ในการจัดการให้มีมาตรการควบคุมกับ
ผลประโยชน์ (Benefits) ที่จะได้รับจากประสิทธิผลของมาตรการดังกล่าว ว่าคุ้มค่าหรือไม่   

 

ประโยชน์จากการด าเนินงาน (Benefits) ต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการด าเนนิงาน (Cost) 

1. ประโยชน์ที่มองเห็นได้ “ประโยชน์ทางตรง” 

2. ประโยชน์ที่มองไม่เห็น “ประโยชน์ทางอ้อม” 

3. ผลกระทบเชิงบวก 

1. ต้นทุนที่มองเห็นได้ “ต้นทุนทางตรง” 

2. ต้นทุนที่มองไม่เห็น “ต้นทุนทางอ้อม” 

3. ผลกระทบเชิงลบ  

ตาราง  11 ค าจ ากัดความต้นทุนและผลประโยชน์จากการด าเนินงาน 

การวิเคราะห์ Cost-Benefit นั้น จะต้องวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กรทุกปัจจัยเสี่ยง ในแต่ละ
ทางเลือกก่อน จึงพิจารณาคัดเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมที่สุดต่อไป  

  

อย่างไรก็ดี กรณีที่หน่วยงาน/ส่วนงานเลือกก าหนดกิจกรรมควบคุมเพ่ือลดความเสี่ยง ให้
ก าหนด/ระบุวิธีการควบคุมในแผนบริหารความเสี่ยงด้วย นอกจากนี้ ส าหรับในรอบปีถัดไป ให้
พิจารณาติดตามการบริหารความเสี่ยงในงวดก่อนที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ หรือไม่ได้ด าเนินการ 
มาบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการดังกล่าวข้างต้น หากพบว่า ยังมีความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ ซึ่ง
อาจมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ สทบ. ให้น ามาระบุ
การควบคุมในแผนบริหารความเสี่ยงด้วย 

การก าหนดแผนการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร จะต้องก าหนดแผนบริหารความเสี่ยง
ครบทุกปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร โดยมีการวิเคราะห์ Cost-Benefit ในแต่ละทางเลือก 
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3.7 การท ารายงานการบริหารความเสี่ยง และการสื่อสารและเผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยง 

การก าหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยงขององค์กรนั้น จะต้องมีบทวิเคราะห์การระบุปัจจัย
เสี่ยง การประเมินและจัดล าดับความเสี่ยง การจัดท าแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่แสดงให้เห็นถึง
ขอบเขตของความรุนแรงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Boundary) การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง ที่มีการวิเคราะห์ 
Cost-Benefit ในแต่ละทางเลือก โดยก าหนดเป็นแผนบริหารความเสี่ยงที่ครบทุกปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร 
เพ่ือน าเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการฯ ได้อย่างครบถ้วน 

 

 
 

รูปภาพที่ 7 การก าหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยง 

และเมื่อแผนงานการบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว องค์กรควรพิจารณาวิธีการสื่อสารเพ่ือการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ     
ซ่ึงจะช่วยป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ไม่ให้เกิดขึ้นหรือลดความรุนแรงของความเสี่ยงต่างๆ ลงได้ 

ปัจจัยส าคัญ คือ ผู้บริหารต้องมีส่วนส าคัญในการก าหนดนโยบายและผลักดันให้เกิดการบริหารความ
เสี่ยงทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการน าแผนบริหารความเสี่ยงไปเป็นกรอบ
แนวทางในการจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน นอกจากนี้  ช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้
บุคลากรสามารถสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง ทั้งในหน่วยงานระหว่างหน่วยงานและกระบวนการ
ท างานต่างๆในแต่ละส่วนงานที่เกี่ยวข้องภายใน สทบ. ได้เป็นอย่างดี 
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ดังนั้น เพ่ือให้เกิดการผลักดันการน าแผนบริหารความเสี่ยงไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ สทบ. 
จึงต้องก าหนดแนวทางการสื่อสารเพ่ือบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในแต่ละปี โดยมีตัวอย่างแนวทาง/        
ช่องทางการด าเนินการ ดังนี้ 

ล าดับ
ที ่

แนวทาง/ช่องทาง ช่วงเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. แจ้งเวียนแผนบริหารความเสี่ยงของ สทบ. ภายใน 15 วันหลังจาก 

แผนฯได้รับความเห็นชอบ 

งานติดตามและ
ประเมินผล และ

ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 

2. น า File แผนบริหารความเสี่ยงลงเว็บไซต์ ภายใน 15 วันหลังจาก 

แผนฯได้รับความเห็นชอบ 

3. การประชุมภายใน สทบ. เพื่อผลักดันให้
การบริหารความเสี่ยงภายใน สทบ. 
มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

ภายใน 3 เดือนหลังจาก 
แผนฯได้รับความเห็นชอบ 

4. ช่องทางอ่ืนๆ  
(พิจารณาตามความเหมาะสม) 

- 

ตาราง  12 แนวทางการสื่อสารเพื่อบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในแต่ละปี 

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการ และหรือผู้อ านวยการ สทบ.พิจารณาเลือกแนวทาง/ช่องทางที่เหมาะสม 
ในแต่ละปีและมอบหมายให้ส่วนงานที่รับผิดชอบในแต่ละแนวทาง/วิธีการท าการสื่อสารและเผยแพร่แผน
บริหารความเสี่ยงของ สทบ. ต่อไป 

3.8 การติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 

การติดตามประเมินผล หมายถึง การติดตามและประเมินความเสี่ยงที่องค์กรได้จัดการเรียบร้อยแล้ว 
เพ่ือให้เป็นระบบบริหารความเสี่ยงที่สมบูรณ์ องค์กรจะต้องมีการติดตามผลระหว่างการด าเนินงานตามแผน 
และท าการสอบทานดูว่าแผนจัดการความเสี่ยงใดที่มีประสิทธิภาพดีให้คงด าเนินการต่อไป เพ่ือให้เกิดความ
มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงที่ก าหนดไว้มีความเพียงพอเหมาะสม มีการปฏิบัติตามจริง ข้อบกพร่องที่พบ
ได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา นอกจากนี้ ควรก าหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงซ้ าอย่างน้อย 
ปีละ 1 ครั้ง เพื่อดูว่าความเสี่ยงใดอยู่ในระดับที่ยอมรับได้แล้ว หรือมีความเสี่ยงใหม่เพ่ิมข้ึนมาอีกหรือไม่  

 การติดตามการด าเนินกิจกรรมตามแผนการบริหารความ เสี่ยงนั้น องค์กรจะต้อง
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงได้ครบถ้วนทุกปัจจัยเสี่ยง โดยระดับความรุนแรงของปัจจัย
เสี่ยงทุกปัจจัยเสี่ยงต้องสามารถลดลงได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด จึงจะได้รับคะแนนการประเมินผล
การติดตามการด าเนินกิจกรรมตามแผนการบริหารความเสี่ยงตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผล
การด าเนินงาน ของ กระทรวงการคลัง 



คู่มือการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

 

 

 ภาคผนวก  

 

ภาคผนวก : แบบฟอร์มการก าหนดวิธีการจัดการความเส่ียงและวิเคราะห์ต้นทุนผลประโยชน์แต่ละทางเลือก 
 

ความเสี่ยง/
ปัจจัยเสี่ยง 

สาเหตุ/
ผลกระทบ 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

ความเสี่ยงปัจจุบัน 
วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง 

แนวทางในการ
จัดการความเสี่ยง 

การวิเคราะห์ ความเสี่ยงท่ีคาดว่าจะเหลืออยู ่

ผู้รับผิดชอบ 

โอกาส ผล 
กระทบ ระดับ ต้นทุน ผลประโยชน์ โอกาส ผล 

กระทบ ระดับ 

            

การยุติความเสี่ยง 
     

        

การถ่ายโอนความ
เสี่ยง 

     
        

การลดความเสีย่ง 
     

        

การยอมรับความ
เสี่ยง 

           
  

ตาราง  13 แบบฟอร์มการก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงและวิเคราะห์ต้นทุนผลประโยชน์แต่ละทางเลือก 


