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ค าน า 
 ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ก าหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติ
ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด และเพ่ือให้เป็นไปตามนัยแห่งพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังกล่าวข้างต้น ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรจึงด าเนินการวิเคราะห์
และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือปูองกัน
และควบคุมความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อความส าเร็จโดยรวมภายในองค์กร  
ด าเนินการโดยใช้แนวทางการวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of 
Sponsoring Organization of the Treadway Commission) แบ่งการวิเคราะห์ความเสี่ยงออกเป็น ๔ ด้าน 
ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน และความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ  

 ส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนบริหารความเสี่ยง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรฉบับนี้ จะถูกน าไปใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารและจัดการความเสี่ยงภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดความเสี่ยงและปูองกัน
ความสูญเสียของกระบวนการท างาน ท าให้สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที   
มีธรรมาภิบาล รวมทั้งสร้างความเชื่อถือและไว้วางใจให้กับเกษตรกร 

 

 ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
ตุลาคม ๒๕๖3  
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ส่วนที่ ๑  บทน า 

หลักการและแนวคิด  
 การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือส าคัญของผู้บริหารในการควบคุมและปูองกันความเสี่ยง
ในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ความไม่แน่นอน และส่งผลกระทบต่อความส าเร็จในภาพรวม 
ขององค์กร โดยระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและบริหารจัดการ  
สถานการณ์ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นอันเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กร  ช่วยควบคุม ก ากับ ติดตาม 
การขับเคลื่อนงาน เพื่อน าองค์กรให้ก้าวเข้าสู่ความทันสมัยรองรับการช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างรวดร็ว  
ได้อย่างมีเปูาหมายและทิศทางที่ชัดเจน การบริหารความเสี่ยงจะมีประสิทธิภาพ ต่อเมื่อผู้น าระดับสูงในองค์กร
ต้องให้ความส าคัญในการสร้างระบบในการก ากับดูแล  องค์กร มีการประเมินความเสี่ยงของโครงการ
หรือแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน วิเคราะห์ และสร้างกลไกในการควบคุม ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน 
และบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร เพ่ือให้ทราบถึงประเด็น  ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อความส าเร็จ
ของโครงการหรือแผนปฏิบัติการ และจัดให้มีการปรับปรุงโครงการ/ แผนปฏิบัติการ หรือจัดท าแผนงานรองรับ 
เพ่ือปูองกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ รูปแบบและวิธีการ  บริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน
อาจมคีวามแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับขนาดโครงสร้างและความสามารถในการบริหารจัดการและรองรับความเสี่ยง
ของแต่ละหน่วยงาน  
วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง  

๑. เพ่ือเป็นเครื่องมือให้ผู้บริหารและบุคลากรในองค์กร ใช้เป็นแนวทางในการควบคุม  ก ากับดูแล 
และปูองกันความเสี่ยงจากการด าเนินงานภายในองค์กร เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
และส่งผลกระทบเชิงลบต่อองค์กรในทุกมิติและทุกประเด็นได้อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน  

๒. เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรให้เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติก าร
และแผนกลยุทธ์  

3. เพ่ือให้บุคลากรตระหนักและมีความเข้าใจตรงกันถึงเปูาหมาย วัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน
เพ่ือสร้างความพึงพอใจ รวมทั้งตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
คุณค่าของการบริหารความเสี่ยง 
  ๑) ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดีเรื่องความเสี่ยงและควบคุมภายใน  
  ๒) ส่งเสริมและปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการให้มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Outcome) 
  ๓) ยกระดับระบบและกระบวนการสร้างภูมิคุ้มกันหรือมาตรการเพ่ือตอบโต้ต่อสถานการณ์ที่ไม่พึง
ประสงค์ให้เข้มแข็งข้ึน 
  4) เกิดกระบวนการสร้างมูลค่าเพ่ิม (Value Added) ให้กับองค์กรจากมุมมองด้านความเสี่ยง 
  5) ชื่อเสียงและการยอมรับจาก Stakeholder และสังคมภายนอก 
ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง  
  ๑. ท าให้สามารถปรับเปลี่ยนการด าเนินงานขององค์กรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง  ของ
สภาพแวดล้อมได้อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  

2. ท าให้กระบวนการท างานที่ส าคัญ หรือโครงการที่ส าคัญสามารถเชื่อมโยงกับกลยุทธ์  และ
เปูาประสงค์หลักขององค์กร  
  3. สามารถติดตามสถานะของการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งมีแนวทางรับมือกับเหตุการณ์ที่  เหนือความ
คาดหมายได้อย่างทันท่วงท ี 
 ๔. ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กร 
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ส่วนที่ ๒ 

แนวทางและหลักปฏิบัติของการบริหารความเสี่ยง 
ค านิยามและค าจ ากัดความของของการบริหารความเสี่ยง  

 ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในอนาคต ที่จะท าให้เกิดความผิดพลาด 
ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ หรือการกระท าใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้
สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคตและมีผลกระทบหรือท าให้การด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายขององค์กรที่ก าหนดไว้ ทั้งท่ีเป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน  

 ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะท าให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก โดยควรระบุได้ว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน  เมื่อใด 
และจะเกิดขึ้นอย่างไร เพ่ือจะได้วิเคราะห์และก าหนดกลยุทธ์ มาตรการ แนวทางในการลดความเสี่ยงได้  
อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ และบริบทขององค์กร โดยปัจจัยเสี่ยงพิจารณาได ้ดังนี้ 

 ๑) ปัจจัยภายนอก หมายถึง ปัจจัยภายนอกองค์กรที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของวัตถุประสงค์
เป็นปัจจัยที่ผู้บริหารควบคุมโอกาสที่จะเกิดไม่ได้แต่อาจลดผลกระทบ เช่น การติดตามศึกษา  เพื่อหาแนวโน้ม
ที่จะเกิดและวิธีที่ควรปฏิบัติไว้ล่วงหน้า เพ่ือเปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาสหรือลดผลเสียหายที่จะเกิดขึ้น ตัวอย่างปัจจัย
ภายนอก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย คู่แข่ง เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

 ๒) ปัจจัยภายใน หมายถึง ปัจจัยภายในองค์กรที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของวัตถุประสงค์  
เป็นปัจจัยที่ผู้บริหารสามารถจัดการควบคุมได้ เช่น กฎระเบียบข้อบังคับภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร 
นโยบายการบริหารและการจัดการ ความรู้ความสามารถของบุคลากร กระบวนการท างาน ข้อมูลสารสนเทศ  
เครื่องมือและอุปกรณ์ เป็นต้น 

 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) คือ กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย
เสี่ยง เพ่ือให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์คามเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุเสี่ยงลดลง
อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้การจัดการความเสี่ยงต้องมองปัญหาความเสี่ยงแบบองค์รวม ดังนั้น การจัดการ
ความเสี่ยงที่เหมาะสมจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานจากทุกระดับร่วมกัน  พิจารณา
ทั้งความเสี่ยงที่ยอมรับได้และความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและเห็นพ้องร่วมกันทั่วทั้งองค์กร 
จึงจะสามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 

 การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) คือกระบวนการที่
เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่างๆ เพ่ือลดมูลเหตุของโอกาส 
ที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการด าเนินงานที่ไม่เป็นไปตามแผน เพ่ือให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบ 
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรสามารถยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ  
โดยการค านึงถึงการบรรลุเปูาหมายทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสียงขององค์กร
เป็นส าคัญโดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับ ทั่วทั้งองค์กร 

 
/การบริหาร... 
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การบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง COSO 2017 

 COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission)  
ได้ทบทวนปรับปรุงแนวทางการบริหารความเสี่ยงในปี พ.ศ. ๒๕๖0 ท าให้ได้กรอบแนวคิด Enterprise Risk 
Management-Integrating with Stratesy and Performance หรือเรียกโดยย่อว่า COSO-ERM 2017 
ส าหรับการบริหารความเสี่ยงโดยการทบทวนปรับปรุงนี้ เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม  
ที่ส่งผลให้มีปัจจัยเสี่ยงใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่างมากมาย และรวดเร็วขึ้นกว่าเดิม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
ของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กรที่มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการด าเนินงานขององค์กรในปัจจุบัน โดยการ
บริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวจะต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างรอบด้านที่ต้องพิจารณาแนวทางใหม่ๆ ในการ
จัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากขึ้น เพ่ือรักษาความสามารถและสร้างความยั่งยืน ให้กับ
องค์กรต่อไปได ้
 พ้ืนฐานของความคิดและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของ COSO-ERM 2017 สามารถ สรุปได้ ดังนี้  
 ๑. การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการ (Process) ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ทุกกิจกรรม
ในองค์กร  
 ๒. ไม่ได้เป็นหน้าที่ของฝุายบริหาร (Director Management) เพียงฝุายเดียว แต่เป็นหน้าที่ 
ของบุคลากรทุกคน (Other Personal)  
 ๓. เน้นการระบุและประเมินความเสี่ยงเพ่ือน ามาใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ (Entity Strategy Setting)  
 ๔. ด าเนินการในทุกกิจกรรมทั่วทั้งองค์กร (Across the Enterprise)  
 5. ได้รับการออกแบบมาเพ่ือให้สามารถระบุเหตุการณ์ที่ส าคัญ (Identify Potential Events) 
ที่จะกระทบต่อองค์กร และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้และระดับความเสี่ยงที่รับได ้(Risk Appetite)  
 ๖. ต้องสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล (Reasonable Assurance Regarding) ว่าฝุาย 
จัดการจะมีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจที่ดีที่สุด  
 ๗. หากองค์กรมีการน าไปใช้งานแล้ว จะมีส่วนช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และ เปูาหมาย
ที่ตั้งไว้ได้ (Achievement of Entity Objectives)  

  การบริหารความเสี่ยงตาม COSO ERM 2017 ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ได้แก่ 

/1. ธรรมาภิบาล... 
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  1. ธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองค์กร (Governance and Culture) องค์กรต้องจัดให้มี
การจัดการธรรมาภิบาล มีวัฒนธรรมองค์กร โดยบุคลากรในองค์กรมีจริยธรรมที่ตั้งใจในการสร้างคุณค่า มีความเข้าใจ
และตระหนักในความเสี่ยง อันจะส่งผลให้เกิดบรรยากาศ รวมทั้งการให้ความส าคัญและมีความ รับผิดชอบร่วมกัน
ในการท าให้เกิดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  
 2. การก าหนดยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์/เปูาประสค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategy & Objective 
Setting) เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงและการจัดการยุทธศาสตร์จะมีกระบวนการด าเนินงาน  ควบคู่กันไป 
การก าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และการจัดการความเสี่ยงให้ประสานกลมกลืนกับ การจัดการยุทธศาสตร์ 
โดยเฉพาะหากมีความเข้าใจและมีการระบุประเมิน และการตอบสนองความเสี่ยงเป็นพ้ืนฐานการก าหนด
เปูาหมายเชิงกลยุทธ์แล้ว จะส่งผลให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรและ  การจัดการยุทธศาสตร์
เกิดประสิทธิภาพ  
 3. กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Performance) ความเสี่ยงอาจกระทบต่อการจัดการยุทธศาสตร์
ให้บรรลุเปูาหมายได้ทุกเมื่อ ดังนั้นระหว่างการน ายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติจึงต้อง มีการระบุประเมิน
และการตอบสนองความเสี่ยงควบคู่กันไป ทั้งนี้องค์กรควรจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง ควรเลือกวิธีการ
ตอบสนองและวิเคราะห์ความเสี่ยงให้อยู่ในรูป portfolio view of the amount of risk เพื่อเป็นรูปแบบ
รายงานเสนอให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทราบ จะท าให้เกิดประสิทธิผลต่อการจัดการ  
 ๔. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง (Review & Revision) การทบทวนและการปรับปรุง 
กระบวนการจัดการยุทธศาสตร์เป็นเรื่องปกติ หากเห็นว่าผลการด าเนินงานอาจไม่บรรลุเปูาหมายหรือ สถานการณ์
มีการเปลี่ยนแปลง โดยหากน าผลจากการบริหารความเสี่ยงมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจ จะท าให้การทบทวน
การปรับปรุง เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง ถูกสถานการณ์ และถูกจังหวะเวลาที่เหมาะสม 
 ๕. ข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสาร และการรายงานผล ( Information, Communication & 
Reporting) การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ต้องการความต่อเนื่อง การเข้าถึงข้อมูลทั้งภายใน
และภายนอก และการถ่ายทอดรายงานข้อมูลเชิงความเสี่ยงให้ทั่วถึงและเพียงพอ ในลักษณะจากล่างขึ้นบน
และจากบนลงล่างที่ดีพอ จะส่งผลให้การจัดการเชิงยุทธศาสตร์มีประสิทธิผล และส่งผลต่อการเพ่ิมคุณค่าให้แก่ 
องค์กรในที่สุด  

 การบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ  
 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน  
และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน 
และการบริหารจัดการความเสี่ยง ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้ออกหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน  
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐ
ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ อันจะช่วยให้หน่วยงานของรัฐ
สามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ และเพ่ือให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กรมบัญชีกลางจึงได้จัดท ามาตรฐานการบริหาร
จัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ โดยประยุกต์ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของสากล  
และมีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทของระบบการบริหาร ราชการแผ่นดิน เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบ
หรือแนวทางพ้ืนฐานในการก าหนดนโยบายการจัดท า แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการติดตามประเมินผล 
รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์ความเสี่ยง อันจะท าให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล
ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝุาย และการบริหารงานของ หน่วยงานของรัฐสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

/หลักกณฑ์… 
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   หลักกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ก าหนดมาตรฐานการด าเนินการ ดังนี้ 
   (๑) หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือให้ความเชื่อมั่นอย่าง 
สมเหตุสมผลแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานว่า หน่วยงานได้ด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม 
จัดการความเสี่ยงภายในองค์กร อย่างน้อยประกอบด้วย การมอบหมายผู้รับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการ  
  (๒) ฝุายบริหารของหน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการบริหาร  
ความเสี่ยง การก าหนดวัฒนธรรมของหน่วยงานของรัฐที่ส่งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยงรวมถึงการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เหมาะสมรวมถึงมีการสื่อสารการบริหารจัดการความเสี่ยงของวัตถุประสงค์ด้านต่างๆ ต่อบุคลากร
ที่เก่ียวข้อง  
  (๓) หน่วยงานของรัฐต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง  
  (๔) การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องด าเนินการในทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ 
  (๕) การบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การระบุความเสี่ยง การประเมิน
ความเสี่ยงและการตอบสนองความเสี่ยง  
  (๖) หน่วยงานของรัฐต้องจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้งและต้องมี 
การสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝุาย  
  (๗) หน่วยงานของรัฐต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวน  
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ  
  (๘) หน่วยงานของรัฐต้องมีการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  (9) หน่วยงานของรัฐสามารถพิจารณาน าเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มาประยุกต์ใช้
กับหน่วยงาน เพ่ือให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

 กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง  
 เป็นหลักการพ้ืนฐานที่ส าคัญ เพ่ือให้หน่วยงานได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริหารจัดการ  
ความเสี่ยงอย่างแท้จริง ประกอบไปด้วยหลักการพ้ืนฐาน ๘ ประการ ดังนี้  
 ๑. การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องด าเนินการแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร และบริหารจัดการ
โดยมองภาพในองค์รวม เนื่องจากความเสี่ยงของกิจกรรมหนึ่งอาจมีผลกระทบต่อความเสี่ยงของกิจกรรมอ่ืน ๆ 
เช่น ความเสี่ยงของความล่าช้าในระบบการขนส่งวัตถุดิบ ไม่เพียงกระทบต่อกิจกรรมการผลิต แต่อาจมีผลกระทบ
ต่อการส่งมอบสินค้า ค่าปรับที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงชื่อเสียงขององค์กร เป็นต้น การบริหาร ความเสี่ยงควรผนวก
เข้าเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานขององค์กร รวมถึงกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ และกระบวนการประเมินผล 
 2. ความมุ่งมั่นของผู้ก ากับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และผู้บริหารระดับสูง การบริหาร  
ความเสี่ยงจะประสบความส าเร็จ ขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นของผู้ก ากับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และผู้บริหาร 
ระดับสูง หน่วยงานของรัฐบางแห่งมีผู้ก ากับดูแลในรูปแบบคณะกรรมการ ซึ่งมีหน้าที่ในการก ากับฝุายบริหาร  
ให้มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ผู้ก ากับดูแลซึ่งมีหน้าที่ดังกล่าวจะมีหน้าที่ในการก ากับการบริหาร 
จัดการความเสี่ยงด้วย ส าหรับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระกับสูง มีหน้าที่ความรับผิดชอบใน การบริหาร
จัดการความเสี่ยง การก ากับการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ท าให้ผู้ก ากับดูแล  เกิดความมั่นใจ
ว่า หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูง ได้บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม  เพียงพอ และมี
ประสิทธิผล หัวหน้าหน่วยงานและผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่โดยตรงในการสร้างระบบบริหารจัดการความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิผล ประกอบด้วย การสร้างสภาพแวดล้อม วัฒนธรรมองค์กร และระบบบุคคลที่เหมาะสม การจัดสรร
ทรัพยากรที่เพียงพอในการบริหารจัดการความเสี่ยง การด าเนินงานตาม กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ การรายงาน และการสื่อสาร เป็นต้น  
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 ๓. การสร้างและรักษาบุคลากรและวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร การขับเคลื่อนหน่วยงานของรัฐ
ต้องอาศัยบุคลากรที่มีศักยภาพ การบริหารทรัพยากรบุคคลเริ่มตั้งแต่การสรรหา การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถ การส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ โดยบุคลากรถือว่าเป็น  ทรัพย์สิน
หลักขององค์กรที่ท าให้องค์กรประสบผลส าเร็จ การสร้างบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการความเสี่ยง บุคลากรควรมีพฤติกรรมตระหนักถึง ความเสี่ยง 
รวมถึงพฤติกรรมการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลการบริหารจัดการความเสี่ยง การสร้างวัฒนธรรม
ที่สนับสนุนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย ๑) การสื่อสารและการตระหนักถึง นโยบายการบริหาร
จัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน ๒) การสร้างความตระหนักถึงหน้าที่ต่อองค์กรในการแจ้งข้อมูลผิดปกติ  
๓) การสร้างพฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูลภายในองค์กร ๔) การสร้างพฤติกรรมการตัดสินใจ ตามนโยบายการบริหาร
จัดการความเสี่ยง ๕) การสร้างพฤติกรรมการตระหนักถึงความเสี่ยงและโอกาส  
 4. การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง หน่วยงานก าหนด
อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบในเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างชัดเจนและเหมาะสม ประกอบด้วย 
เจ้าของความเสี่ยงซึ่งรับผิดชอบในการติดตาม การรายงาน การส่งสัญญาณความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบในการตัดสินใจ
ในกรณีที่ความเสี่ยงเกิดขึ้นในระดับที่ก าหนดไว้ และผู้ที่มีหน้าที่ในการควบคุมก ากับ  ติดตามให้มีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
 ๕. การตระหนักถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การบริหารจัดการความเสี่ยงนอกจากจะค านึงถึง 
วัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นหลักแล้ว ผู้บริหารต้องค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการความเสี่ยง  
ด้วย โดยเฉพาะความคาดหวังของผู้รับบริการ หรือความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อองค์กร รวมถึงผลกระทบ 
ที่มีต่อสังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม  
 ๖. การก าหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ วัตถุประสงค์และการตัดสินใจ การบริหารจัดการความเสี่ยง
เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก าหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ขององค์กร เพ่ือให้หน่วยงานมั่นใจว่า ยุทธศาสตร์/
กลยุทธ์ขององค์กรสอดคล้องกับพันธกิจตามกฎหมายและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน  ยุทธศาสตร์/
กลยุทธ์อาจหมายรวมถึงแผนปฏิบัติราชการระยะยาว แผนปฏิบัติราชการระยะปานกลาง หรือ แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของหน่วยงาน เมื่อหน่วยงานของรัฐก าหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธิ โดยสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับ
ได้ระดับองค์กรแล้ว การบริหารจัดการความเสี่ยงจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการก าหนด ทางเลือกของงาน/โครงการ 
การก าหนดวัตถุประสงค์ระดับการปฏิบัติงาน รวมถึงการมอบหมาย ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ทั่วทั้งองค์กร โดยอาจก าหนดเป็นส่วนหนึ่งของตัวขี้วัดผล การปฏิบัติงาน องค์กรที่มีการบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลโดยตรงต่อ 
 ๗. การใช้ข้อมูลสารสนเทศ ปัจจุบันข้อมูลสารสนเทศเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งในการด าเนินงาน  
จัดการความเสี่ยง หน่วยงานควรพิจารณาใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือให้ผู้บริหาร  
สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลความเสี่ยงเป็นพื้นฐาน หน่วยงานควรก าหนดประเภทข้อมูลที่ต้องรวบรวม วิธีการ 
รวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล และบุคคลที่ควรได้รับข้อมูล ข้อมูลความเสี่ยงประกอบด้วยเหตุการณ์ที่เป็น  
ผลกระทบทางลบหรือทางบวกต่อองค์กร สาเหตุความเสี่ยง ตัวผลักดันความเสี่ยง หรือตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ส าคัญ 
ข้อมูลสารสนเทศต้องมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ และทันต่อเวลา ทั้งนี้  หน่วยงานอาจ
พิจารณาการรวบรวมประมวลผล หรือการวิเคราะห์ความเสี่ยงแบบอัตโนมัติเพ่ือลดข้อผิดพลาดจากบุคคล 
 ๘. การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
ความสมบูรณ์ของระบบบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้นอยู่กับขนาด โครงสร้าง ศักยภาพขององค์กร รวมถึงการใช้ 
ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการความเสี่ยง หน่วยงานอาจพิจารณาท า Benchmarking เพ่ือพัฒนาระบบ 
บริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยมีการฝังการบริหารจัดการความเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการ  
การด าเนินงานโดยปกติและตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลด้านความเสี่ยง กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
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กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย  

 ๑. การวิเคราะห์องค์กร ในการวิเคราะห์องค์กรหน่วยงานต้องเข้าใจเกี่ยวกับพันธกิจตาม 
หมาย อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยงาน รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ระดับกระท รวมถึง
นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน โดยการวิเคราะห์องค์กรต้องวิเคราะห์ทั้งปัจจัยภายในและ  ปัจจัย
ภายนอกองค์กร หน่วยงานอาจเลือกใช้เครื่องมือการวิเคราะห์องค์กร เช่น ๑) SWOT Analysis เป็นการ 
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ๒) PEASTLE Analysis เป็นการวิเคราะห์ด้านการเมือง ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย และด้านสภาพแวดล้อม  
 ๒. การก าหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ผู้บริหารเป็นผู้ก าหนดนโยบายบริหาร  
จัดการความเสี่ยง และผู้ก ากับดูแลเป็นผู้ให้ความเห็นซอบนโยบายดังกล่าว โดยนโยบายการบริหารจัดการ  
ความเสี่ยงอาจระบุถึงวัตถุประสงต์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของการบริหาร
จัดการความเสี่ยง และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กร ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กร หมายถึง ระดับ  
  ความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กรที่ หน่วยงานยอมรับเพ่ือด าเนินงานให้บรรลุ วัตถุประสงค์
ขององค์กร การระบุความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กร เป็นการแสดงเจตนารมณ์ของผู้บริหารและผู้ก ากับดูแล
ในการด าเนินงานขององค์กร การก าหนดความเสี่ยงที่ ยอมรับได้ควรค านึงถึงศักยภาพขององค์กรในเรื่องการ
บริหารจัดการความเสี่ยง โดยศักยภาพการบริหาร จัดการความเสี่ยงขององค์กร ขึ้นอยู่กับงบประมาณ 
บุคลากร และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   ๓. การระบุความเสี่ยง คือ การระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ 
ของหน่วยงานทั้งในด้านบวกและด้านลบ ในการระบุความเสี่ยง หน่วยงานอาจท ารายชื่อความเสี่ยงทั้งหมด  
โดยรายชื่อความเสี่ยงต้องมีการปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอโดยอาศัยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน การระบุความเสี่ยง 
หน่วยงานควรระบุข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง ดังนี้ ๑) เหตุการณ์ความเสี่ยง ๒) สาเหตุของความเสี่ยง หรือตัว 
ผลักดันความเสี่ยง โดยการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่แท้จริงของความเสี่ยง ๓) ผลกระทบทั้งด้านลบและ/หรือ 
หน่วยงานอาจจัดกลุ่มความเสี่ยงที่มีลักษณะหรือมีผลกระทบที่เหมือนกันไว้ในประเภ  เดียวกัน มีมุมมองใน
ภาพรวมขัดเจนมากข้ึน  

  ๔. การประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย  
 4.๑) การก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง หน่วยงานอาจให้คะแนนความเสี่ยง  
ตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงด้านต่าง ๆ เช่น ด้านโอกาส ด้านผลกระทบ รวมถึงด้านความสามารถขององค์กร
ในการจัดการความเสี่ยง และด้านลักษณะของความเสี่ยง โดยช่วงคะแนนอาจก าหนดเป็น ๓ ช่วง คะแนน 
หรือ ๕ ช่วงคะแนน  
 4.2) การให้คะแนนความเสี่ยง วิธีการให้คะแนนความเสี่ยง เช่น การสัมภาษณ์ การท า  
แบบส ารวจ การประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างหน่วยงานภายใน การท า Benchmarking การวิเคราะห์ 
สถานการณ์ ทั้งนี้ การให้คะแนนความเสี่ยงของแต่ละกองานเพียงวิธีเดียวอาจท าให้การให้คะแนนความเสี่ยง มี
ความคลาดเคลื่อนได ้ 
 4.๓) การพิจารณาความเสี่ยงในภาพรวม เมื่อหน่วยงานประเมินความเสี่ยงในแต่ละ ความ
เสี่ยงที่มีต่อวัตถุประสงค์ของกิจกรรมแล้ว หน่วยงานต้องพิจารณาผลกระทบของความเสี่ยงที่มีต่อ วัตถุประสงค์
ในระดับกลุ่มและผลกระทบที่มีต่อหน่วยงานในภาพรวม เช่น ผลกระทบต่อความเสี่ยงที่มีต่อ  กิจกรรมอาจมี
น้อยแต่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ระดับกอง หรือความเสี่ยง ๒ ความเสี่ยงที่ไม่มีผลกระทบต่อ กิจกรรมอาจมี
ผลกระทบต่อหน่วยงานในภาพรวม เป็นต้น 

/4.๔) การจัดล าดับ... 
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 4.๔) การจัดล าดับความเสี่ยง เมื่อหน่วยงานพิจารณาให้คะแนนความเสี่ยงแล้ว หน่วยงาน
ต้องจัดล าดับความเสี่ยง เพ่ือน าไปสู่การพิจารณาจัดสรรทรัพยากรในการตอบสนองความเสี่ยง หน่วยงานอาจ
ใช้คะแนนความเสี่ยง (โอกาสและผลกระทบ) ในการจัดล าดับความเสี่ยง โดยความเสี่ยงที่เท่ากัน อาจพิจารณา
ปัจจัยอื่นประกอบ เช่น ความสามารถของหน่วยงานในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านนั้นๆ หรือลักษณะของ
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อหน่วยงาน เป็นต้น  
 ๕. การตอบสนองความเสี่ยง คือกระบวนการตัดสินใจของฝุายบริหารในการจัดการความเสี่ยง
ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยผู้บริหารควรพิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้ในการตัดสินใจเลือกวิธีการตอบสนอง  ความเสี่ยง
เพ่ือจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน การจัดการต้นเหตุของความเสี่ยง ทางเลือก  วิธีการ
จัดการกับความเสี่ยง ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง หน่วยงานสามารถพิจารณาเลือก
วิธีการจัดการความเสี่ยง วิใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี โดยการพิจารณาวิธีการจัดการความเสี่ยงควรค านึงถึงต้นทุน
กับประโยชน์ที่ได้รับของวิธีการจัดการความเสี่ยงแต่ละวิธี ตัวอย่างวิธีการจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย  
  5.1) ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ด าเนินการในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรม 
ที่มี ความเสี่ยงสูงและหน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้ หน่วยงานอาจพิจารณาไม่ด าเนินการ 
ในกิจกรรมนั้น ๆ  
  5.2) การลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น การลดโอกาสของความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงิน
โดยการวางระบบควบคุมภายใน ได้แก่ การแบ่งแยกหน้าที่ การตรวจสอบ การสอบทาน และการ กระทบยอด เป็นต้น 
  5.๓) การลดผลกระทบของความเสียง เช่น การท าประกัน หรือการใช้เครื่องมือปูองกัน  
ความเสี่ยงทางการเงิน เป็นต้น  
  5.๔) การโอนความเสี่ยง หน่วยงานอาจเลือกใช้วิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงของกิจกรรม
ที่หน่วยงานเห็นว่าควรด าเนินการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน แต่หน่วยงานมีข้อจ ากัดที่ไม่สามารถด าเนินการ 
เองได้ หรือไม่สามารถบริหารจัดการความเสียงได้ ได้แก่ การให้ภาคเอกชนด าเนินการโดยมีการโอนความเสี่ยง  
และผลตอบแทนไปด้วย เป็นต้น  
  5.๕) ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ด าเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ใน 
ระดับท่ีหน่วยงานยอมรับได้ หรือต้นทนในการบริหารจัดการความเสี่ยงมีมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับ 
  5.6) ใช้มาตรการการเฝูาระวัง หน่วยงานต้องก าหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม
การวิเคราะห ์การแจ้งเตือน และการด าเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น เช่น ความเสี่ยงของภาวะเศรษฐกิจ อัตรา
ดอกเบี้ย นโยบายรัฐบาล เป็นต้น 
  5.๗) การท าแผนฉุกเฉิน การจัดท าแผนฉุกเฉินเป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ 
ความเสี่ยงขึ้น โดยต้องระบุบุคคลและวิธีด าเนินการที่ชัดเจน เช่น ความเสี่ยงกรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้า 
สถานที่ท างานได ้  
  5.๘) การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ส่งผล
กระทบเชิงบวกกับองค์กร รวมถึงก าหนดแผนการด าเนินงานเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น  
 ๖. การติดตามและทบทวน เป็นกระบวนการที่ให้ความเชื่อมั่นว่า การบริหารจัดการ ความเสี่ยง
ที่มีอยู่ยังคงมีประสิทธิผล เนื่องจากความเสี่ยงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น  การติดตาม
และทบทวนเป็นกระบวนการทีเกิดขึ้นสม่ าเสมอ ปัจจัยที่ท าให้หน่วยงานต้องทบทวนการบริหาร  จัดการความ
เสี่ยง ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญซึ่งเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก หรือผลการด า เนินงาน เป็นไปตาม
เปูาหมายที่ก าหนดไว้ การติดตามและทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างต่อเนื่องหรือเป็นระยะ ซึ่งควร
ด าเนินการในทุกกระบวนการของการบริหารจัดการความเสี่ยง การติดตาม  และทบทวนอาจน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงของแผนปฏิบัติงานขององค์กร การเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ รวมถึงการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง  
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 ๗. การสื่อสารและการรายงาน การสื่อสารเป็นการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และการมี
ส่วนร่วมของกระบวนการบริหารจัดการความเสียง การสื่อสารเป็นการให้และรับข้อมูล หน่วยงานควรมี
ช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก โดยการสื่อสารภายในต้องเป็นการสื่อสารแบบจากผู้บริหารไปยัง 
ผู้ใต้บังคับบัญชา จากผู้ใต้บังคับบัญชาไปยังผู้บริหาร และระหว่างหน่วยงานย่อยภายใน  หน่วยงานควรก าหนด
บุคคลที่ควรได้รับข้อมูล ประเภทของข้อมูลที่ควรได้รับ ความถี่ของการรายงาน รูปแบบและวิธีการรายงาน 
เพ่ือให้ผู้ก ากับดูแลผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับข้อมูล สารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน เกี่ยวข้องกับการ
ตัดสินใจ และทันต่อเวลา การสื่อสารและการรายงานต่อ ผู้ก ากับดูแล เป็นการสื่อสารและการรายงานความ
เสี่ยงในภาพรวมขององค์กร เพ่ือสนับสนุนหน้าที่ของผู้ก ากับ ดูแลในการก ากับการบริหารจัดการความเสียงของ
ฝุายบริหาร หน่วยงานอาจพิจารณาก าหนดตัวชี้วัดความ เสี่ยงที่ส าคัญ เพ่ือติดตามข้อมูลความเสียงและการ
รายงานเมื่อระดับความเสี่ยงถึงจุดตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ส าคัญ 
 ประเภทของความเสี่ยง 
 ประเภทของความเสี่ยง แบ่งเป็น ๔ ประเภท ดังนี้  
 ๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) เป็นความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการบรรลุ เปูาหมาย
และพันธ์กิจในภาพรวม โดยเป็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์  และ
เหตุการณ์ภายนอก ที่มีผลกระทบต่อทิศทาง ภารกิจหลัก รวมทั้งการบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมาย การ
ท างานในองค์กร จนท าให้องค์กรอาจขาดการยอมรับ หรือภารกิจที่องค์กรด าเนินการไม่ได้น าไปสู่การแก้ไข 
ปัญหาหรือตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง หรือเป็นความเสี่ยง  
ที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพสาต หรือน าการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง เป็นต้น  
 ๒) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบ  
ภายในขององค์กร กระบวนการ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้ บุคลากร ความพอเพียงของข้อมูล ส่งผลต่อ  
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินโครงการ เป็นต้น  
 ๓) ความเสียงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ 
และการเงิน เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ 
เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณการงบประมาณไม่สอดคล้องกับขั้นตอน
การด าเนินการ เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม  การจัดท ารายงาน
เพ่ือน ามาใช้ในกรบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว เป็นต้น  
 ๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติดามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk) เกี่ยวข้องกับ 
การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน  
ความไม่ ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการท านิติกรรม
สัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน เป็นต้น 
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ส่วนที่ 3 

การบริหารความเสี่ยงของส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 

การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 
 เป็นการก าหนดเกณฑ์ท่ีจะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
(Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)  
โดยพิจารณาถึงโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) และความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Impact) 
ที่จะเกิดผลกระทบต่อการด าเนินงาน ทั้งนี้ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรก าหนดเกณฑ์ในการให้
คะแนน ดังนี้ 
  1) ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณต์่างๆ (Likelihood) 
เชิงปริมาณ 

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณต์่างๆ (Likelihood) 
เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย ค าอธิบาย 
5 สูงมาก 1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า มีโอกาสในการเกิดสูงมาก 
4 สูง 1-6 เดือนต่อครั้งแตไ่ม่เกิน 5 ครั้ง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ 
3 ปานกลาง 1 ปีต่อครั้ง มีโอกาสเกดิบ้างเป็นบางครั้ง 
2 น้อย 2 - 4 ปีต่อครั้ง อาจมีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง 
1 น้อยมาก 5 ปีต่อครั้ง แทบไม่มีโอกาสเกดิขึ้นเลย 

  2) ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 5ระดับ ดังนี้ 

   2.1) กรณีเป็นความรุนแรงที่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้ 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) 
เชิงปริมาณ 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก > 10 ล้านบาท 
4 สูง > 1 ล้านบาท– 10 ล้านบาท 
3 ปานกลาง > 500,000 – 1 ล้านบาท 
2 น้อย > 100,000 – 500,000 บาท 
1 น้อยมาก ไม่เกิน 100,000 บาท 

 

 2.2) กรณีเป็นความรุนแรงที่ไม่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้ 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) เชิงคุณภาพ 
ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

5 รุนแรงที่สุด มีการสญูเสียทรัพยส์ินอย่างมหันต ์มีการบาดเจ็บถึงชีวิต 
4 ค่อนข้างรุนแรง มีการสญูเสียทรัพยส์ินมากมีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน 
3 ปานกลาง มีการสญูเสียทรัพยส์ินมาก มีการบาดเจ็บสาหสัถึงขั้นหยุดงาน 
2 น้อย มีการสญูเสียทรัพยส์ินพอสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง 
1 น้อยมาก มีการสญูเสียทรัพยส์ินเล็กน้อย ไมม่ีการบาดเจ็บรุนแรง 
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 2.3) กรณีเป็นความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านกลยุทธ์ 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ต่อเปูาหมายขององค์กร 
ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

5 สูงมาก มีผลกระทบต่อเปูาหมายและชื่อเสียงขององค์กรในระดับสูงมาก 
4 สูง มีผลกระทบต่อเปูาหมายและชื่อเสียงขององค์กรในระดับสูง 
3 ปานกลาง มีผลกระทบต่อเปูาหมายบางอย่างและช่ือเสยีงขององค์กรบ้าง 
2 น้อย มีผลกระทบต่อเปูาหมายและชื่อเสียงขององค์กรน้อย 
1 น้อยมาก แทบไม่มีมผีลกระทบต่อเปูาหมายและช่ือเสยีงขององค์กรเลย 

 2.4) กรณีเป็นความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน (ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก เกิดความสูญเสียต่อระบบ IT ที่ส าคัญทั้งหมด และเกิดความเสียหายอย่างมากต่อ

ความปลอดภัยของข้อมูลตา่ง ๆ 
4 สูง เกิดปัญหากบัระบบ IT ที่ส าคัญ และระบบความปลอดภัยซึ่งส่งผลตอ่ความถูกต้อง

ของข้อมูลบางส่วน 
3 ปานกลาง ระบบมีปญัหาและมีความสญูเสียไม่มาก 
2 น้อย เกิดเหตุที่แก้ไขได ้
1 น้อยมาก เกิดเหตุที่ไมม่ีความส าคัญ 

 2.5) กรณีเป็นความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน )บุคลากร(  

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ต่อบุคลากร 
ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกเลิกจ้างหรือออกจากงานเนื่องจากเป็นอันตรายต่อร่างกายและชวีิตผู้อื่นโดยตรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัย ตัดเงินเดือน ไม่ได้ขึ้นเงินเดือน 
3 ปานกลาง ถูกท าทัณฑ์บน ความรุนแรงส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้อื่นและสร้างบรรยากาศการ

ปฏิบัติงานท่ีไมเ่หมาะสม 
2 น้อย สร้างความไมส่ะดวกต่อการปฏิบัตงิานบ่อยครั้ง 
1 น้อยมาก สร้างความไมส่ะดวกต่อการปฏิบัตงิานนาน ๆ ครั้ง 

 2.6) กรณีเป็นความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน (กระบวนการ) 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ต่อการด าเนินงาน 
ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 

5 สูงมาก มีผลกระทบต่อกระบวนการและการด าเนินงานรุนแรงมาก เช่น หยุดด าเนินการมากกว่า 
1 เดือน 

4 สูง มีผลกระทบต่อกระบวนการและการด าเนินงานรุนแรงมาก 
เช่น หยุดด าเนินการ 1 เดือน 

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

 

 

/3) ระดับของความเสี่ยง… 
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3) ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูงปานกลาง ต่ า และต่ ามาก 

      ตารางแสดงระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) 

5 

 

4 

 

3 

 

 

 

 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood x Impact) 
แบ่งเป็น 5 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 5 ส่วน ก าหนด เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 
  -ระดับความเสี่ยงต่ ามาก คะแนนระดับความเสี่ยง 1 – 5 คะแนน อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ก าหนดเป็น 
สีเขียวเข้ม 
  -ระดับความเสี่ยงต่ า คะแนนระดับความเสี่ยง 6 – 10 คะแนน อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้ แต่ยังต้อง 
ควบคุมเพ่ือปูองกันมาให้เกิดความเสี่ยง ก าหนดเป็นสีเขียวอ่อน 
  -ระดับความเสี่ยงปานกลาง คะแนนระดับความเสี่ยง 11 – 15 คะแนน อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
สามารถด าเนินการควบคุมโดยกระบวนการควบคุมภายใน ก าหนดเป็นสีเหลือง 
  -ระดับความเสี่ยงสูง คะแนนระดับความเสี่ยง 16 – 20 คะแนน อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ 
ต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ก าหนดเป็นสีส้ม 
  -ระดับความเสี่ยงสูงมาก คะแนนระดับความเสี่ยง 21 – 25 คะแนน อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับ
ไดจ้ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ก าหนดเป็นสีแดง 

การจัดล าดับความเสี่ยงของส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 

ก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงเป็น ๕ ระดับ ตามตารางแผนภูมิความเสี่ยง ดังนี้ 

ระดับความเสี่ยง 
ค่าความเสี่ยง 

(โอกาสxผลกระทบ) 
เกณฑ์การประเมิน 

สูงมาก ๒๑ – ๒๕ อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได ้จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสีย่งให้ลดลง และอยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได ้

สูง ๑๖ – ๒๐ อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได ้ต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้ 

ปานกลาง ๑๑ – ๑๕ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถด าเนินการควบคมุโดยกระบวนการควบคุม ภายใน 

ต่ า ๖ – ๑๐ อยู่ในระดับที่พอยอมรบัได ้แต่ยังต้องควบคุมเพื่อปูองกันไม่ให้เกดิความเสี่ยง 

ต่ ามาก ๑ – ๕ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง 
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บทที่ 3 

แผนการบริหารความเสี่ยงของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 

 3.1 สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
  เพ่ือให้การขับเคลื่อนงานเชิงยุทธศาสตร์ของส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร
ตอบสนองต่อแนวทางการพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และสามารถขับเคลื่อนองค์กรสู่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
จึงท าการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน หรือคุกคามต่อความส าเร็จของการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ในแต่ละด้าน โดยประเด็นความเสี่ยงที่ท าการวิเคราะห์ประกอบด้วยความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยง
ด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ผลการวิเคราะห์ประเมิน
ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ 

 จุดแข็ง (Strength) 
1.กฟก.มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเกษตรกรสมาชิกสามารถ
แก้ไขความเดือดร้อนของเกษตรกรและบุคคลใน
ครัวเรือนที่มีหนี้ 
2.พนักงานมีความเชี่ยวชาญมีความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ในการให้บริการ 
3.มีกฎหมาย ระเบียบ ขั้นตอน  และมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานเป็นการเฉพาะ 

จุดอ่อน (Weakness) 
1.โครงสร้างที่ไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่เปลี่ยน 
2.ขาดศูนย์กลางการบูรณาการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศภายให้เป็นหนึ่งเดียว (MIS, GIS) ท าให้เกิด
ปัญหาข้อมูลอันเนื่องจากความซ้ าซ้อน 
3.ขาดความต่อเนื่องในการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือแนวทางการพฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศ 
มาเพ่ือช่วยในการบริหารจัดการ 

โอกาส (Opportunity) 
1.นโยบายของรัฐบาลให้ความส าคัญกับภาคการเกษตร 

2.ความคาดหวังของประชาชนต่อการท างานของ 

อุปสรรค (Threat) 
1.ความสามารถในการช าระหนี้ลดลง เนื่องจากหนี้สิน
เพ่ิมขึ้นขณะที่ราคาสินค้าเกษตรลดลง 
2.การเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ส่งผลให้ต้องมีการปรับเปลี่ยน
แผนงานให้สอดคล้องกบนโยบายทีเ่ปลี่ยนแปลง 
3.งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรมีแนวโน้มลดลงท าให้
มีผลกระทบตอแผนการด าเนินงาน 

 3.2 วัตถุประสงค ์ 

  1) เพ่ือการวิเคราะห์สภาพความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกรในปี 2564 
  2) เพ่ือการบริหารความเสี่ยงของส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

 3.3 การประเมินปัจจัยเสี่ยงของส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 

  ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรได้ก าหนดการจัดท าระบบบริหารความเสี่ยง โดย
วิเคราะห์ความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบด้านลบต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
เปูาประสงค์ แผนงานและโครงการต่างๆ ของส านักงานเพ่ือวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้หมดไปหรือให้
อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ โดยมีข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้ 

/3.3.1 การบ่งชี…้ 
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 3.3.1 การบ่งชี้เหตุการณ์ / ระบุปัจจัยเสี่ยง 
 

ปัจจัยพิจารณา เกณฑ์ค่าคะแนน 
1 2 3 

1. การบรรลุเปูาประสงค ์
ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์
เงินทุน 

เป็นโครงการ/กิจกรรม 
ที่ด าเนินการเพื่อให้บรรล ุ
เปูาประสงค์ของเงินทุนฯ 

เป็นโครงการ/กิจกรรม 
ที่ด าเนินการเพื่อให้บรรล ุ
เปูาประสงค์ของกองทุนฯ  
และสนองต่อผู้รับบริการ/ 
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียบางกลุม่ 

เป็นโครงการ/กิจกรรมหลัก
ที่ด าเนินการเพื่อให้บรรลุ
เปูาประสงค์ของกองทุนฯ 
และสนองต่อผู้รับบริการ/ 
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียทุกกลุ่ม 

2. การได้รับการสนับสนุน 
งบประมาณประจ าปี 

สนับสนุนงบประมาณ 
ล าดับที่  3 

สนับสนุนงบประมาณ 
ล าดับที่  2 

สนับสนุนงบประมาณ 
ล าดับที่  1 

3. การน าส่งผลผลิตหรือ 
บริการต่อผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

ผู้รับบริการ/ 
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายใน 
กองทุนฯ 

ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยีภายในกองทุนฯ 

ผู ้ร ับบริก าร /ผู ้มีส ่วนได้
ส่วนเสียภายนอกกองทุนฯ 
 

การพิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม โดยก าหนดเกณฑ์ค่าคะแนนในการพิจารณา ดังนี้ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม 

เกณฑ์ค่าคะแนน 

การบรรลุ  
เป้าประสงค์ 

การได้รับ
สนับสนุน 

งบประมาณ 

กลุ่ม
ผู้รับบริการ

/ 
ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

ความส าคัญ
ของโครงการ 

/กิจกรรม 

ล าดับ 

1.พัฒนา
ระบบการ
บริหารจัดการ
ส านักงานให้
ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ    

1. ปรับปรุง
ระเบียบให้
สอดคล้องกับ
สถานการณ์
ปัจจุบัน 

1.การพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข กฎ 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ท่ี เกี่ยวข้อง 

3 2 3 18 2 

2. เพิ่ม
ประสิทธิภาพด้าน
การบริหารจัดการ 
 
 
 
 
 
 

2.การจัดสรรงบประมารตาม
วัตถุประสงค์การด าเนินงาน 
3.การจัดท า แผนปฏบิัติการด้าน
การบริหาร ทรัพยากรบุคคล
ประจ าป ี
4.การติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม
และ ประเมินผลอย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
5.การฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิาร
หลักสูตรเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
6.การจัดซ้ือ จัดจา้ง ตามแผนการ
จัดซื้อ จัดจ้าง 

 
3 
 

3 
 

3 
 
 
 

2 
 

2 

 
3 
 

3 
 

2 
 
 
 

2 
 

3 

 
3 
 

3 
 

3 
 
 
 

2 
 

2 

 
27 

 
27 

 
18 

 
 
 

8 
 

12 

 
1 
 

1 
 

2 
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3. การเชื่อมโยง
ระบบฐานข้อมูล
ขององค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

7.การปรับปรุงระบบสารสนเทศ
ด้านการบริหารจัดการ 
8.การปรับปรุงระบบสารสนเทศ
ด้านบัญชีการเงิน(ระบบลูกหนี้ราย
ตัว) 
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/การควบคุม… 
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การควบคุมภายในและการระบุปัจจัยเสี่ยง 
 

 

ขั้นตอนการด าเนนิงาน การควบคุมภายใน ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่/
ระบุปัจจัยเสีย่ง การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม 

การพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที ่เกี่ยวข้อง 
1.ประชุมคณะท างานเพื่อ
พิจารณาข้อมลูเกีย่วข้อง 

รวบรวมและสรุปสภาพปัญหาและ
อุปสรรคเกี่ยวกับเพื่อรับทราบข้อมูล 
และก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินงานศึกษา 

การควบคุมที่มีอยูม่ีความ
เหมาะสมเพียงพอและเป็น
ทางการ ซึ่งเป็นการด าเนินงาน
ในรูปแบบคณะท างานเพื่อ
แก้ไขกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์
ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์
ปัจจุบัน 

ไม่ม ี

2. ก าหนดระเบยีบ
หลักเกณฑ์ กฎหมาย 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

การตรวจสอบการด าเนินงานตาม
ระเบียบหลักเกณฑ์ กฎหมาย 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

การควบคุมที่มีอยูม่ีความ
เหมาะสมเพียงพอ  

การเปลีย่นแปลงจาก
นโยบายภาครัฐ หรือ
คณะกรรมการส่งผล
ถึงความถูกต้องในการ
ปฏิบัติงาน 

 
ขั้นตอนการด าเนนิงาน การควบคุมภายใน ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่/

ระบุปัจจัยเสีย่ง การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม 
การจัดสรรงบประมาณตามวัตถปุระสงค์การด าเนินงาน 
1. การจัดท าค าขอ และ
การจัดสรรเงินรายได ้

การวิเคราะหส์ถานะการเงิน เงิน
คงเหลือ แผนการด าเนินงานที่ส าคัญ  

การควบคุมที่มีอยูม่ีความ
เหมาะสมเพียงพอ 

การไดร้ับงบประมาณ
หรือรายไดไ้ม่เพียงพอ

ต่อการด าเนินงาน 
2.การจัดสรรงบประมาณ จัดสรรงบประมาณตามความจ าเปน็ 

เหมาสม เพียงพอต่อการด าเนินงาน 
การควบคุมที่มีอยูม่ีความ
เหมาะสมเพียงพอ 

ไม่ม ี

3.การติดตามประเมินผล
การใช้จ่ายงบประมาณ 

การติดตามรายงานผลการ
ด าเนินงานรายเดือน รายไตรมาส 

การควบคุมที่มีอยูม่ีความ
เหมาะสมเพียงพอ 

ไม่ม ี

 
ขั้นตอนการด าเนนิงาน การควบคุมภายใน ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่/

ระบุปัจจัยเสีย่ง การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม 
การจัดท าแผนปฏิบตัิการดา้นการบริหาร ทรัพยากรบุคคลประจ าป ี

1. ศึกษา วิเคราะห์โครงสร้าง
และกรอบอัตราก าลัง 

การศึกษา  วิเคราะห์โครงสร้างการ
บริหารงานและกรอบอตัราก าลัง ให้
มีความเหมาะสมและสอดคล้องกบั
ภารกิจและปริมาณงาน เพื่อให้
สามารถบริหารงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

การควบคุมที่มีอยูม่ีความ
เหมาะสมเพียงพอ 

ไม่ม ี

2. ประชุมคณะท างานด้าน
พัฒนาบุคลากร เพื่อ
พิจารณาโครงสร้าง กรอบ
อัตราก าลัง ลักษณะงาน 
และหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

ด าเนินการพิจารณาโครงสร้างการ
บริหารงานและกรอบอตัราก าลัง 
ลักษณะงานและหน้าที่ความ
รับผิดชอบของ 

การควบคุมที่มีอยูม่ีความ
เหมาะสมเพียงพอ และเป็น
ทางการ ซึ่งเป็นการ
ด าเนินงานในรูปแบบ
คณะท างาน 

ไม่ม ี
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3.จัดท าแผนการปรับ
โครงสร้างด้านบุคลากร 

วิเคราะห์และจัดท าแผนการปรบั
โครงสร้างด้านบุคลากรเพื่อให้การ
บริหารงานดา้นทรัพยากรบุคคลมี
ความเหมาะสม และแก้ปญัหาการ
ขาดแคลนท้ังด้านทักษะและจ านวน
เพื่อรองรับการท างาน 

การควบคุมที่มีอยูม่ีความ
เหมาะสมเพียงพอ แต่
เนื่องจากมีบุคลากรลาออก 
ท าให้มีต าแหน่งว่าง แต่ไม่
สามารถจัดจ้างและบรรจุ
เป็นพนักงานได้ เนื่องจากใช้
ระยะเวลาด าเนินการ
ประมาณ 4 เดือน 

ขาดบุคคลกรในการ
ด าเนินงาน ส่งผลให้
การปฏิบัติงานขาด 
ความต่อเนื่อง  ซึ่งเป็น
ผลมาจากกระบวนการ
สรรหาและเลือกสรร
เพื่อให้ได้บุคลากรมา
ปฏิบัติงานแทนใช้
ระยะเวลานาน 

5. น าเสนอคณะอนุกรรมการ/
คณะกรรมการพจิารณาอนุมัต ิ

มีการรวบรวม สรุปข้อมูล และ
รายงานผลการด าเนินงานและการ
เบิกจ่ายประจจ าเดือน เพื่อน าเสนอ
คณะกรรมการบรหิาร 

การควบคุมที่มีอยูม่ีความ
เหมาะสมเพียงพอ ซึ่ง 
คณะอนุกรรมการ/
คณะกรรมการจะต้อง
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ไม่ม ี

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน การควบคุมภายใน ความเสีย่งท่ียังมีอยู่/
ระบุปัจจยัเสีย่ง การควบคุมที่มีอยู ่ การประเมินผลการควบคุม 

การติดตาม ตรวจสอบ ควบคมุและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
1. การแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามการด าเนินงานของ
ส านักงานกองทุนฟื้นฟู
และพัฒนาเกษตรกร 

มีการรวบรวม สรุปข้อมูล และรายงาน
ผลการด าเนินงานและการเบิกจ่าย
ประจ าเดือน เพื่อน าเสนอผู้บรหิาร 

การควบคุมที่มีอยูม่ีความ
เหมาะสมเพียงพอ  

ไม่ม ี

2. การประชุมการติดตาม
การด าเนินงานของ
ส านักงานกองทุนฟื้นฟู
และพัฒนาเกษตรกร 

ด าเนินงานติดตามเร่งรดัการเบิก
จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนงาน และ
การรายงานผลการปฏิบตัิงาน อย่าง
ไม่เป็นทางการรายสัปดาห ์

การควบคุมที่มีอยูม่ีความ
เหมาะสมเพียงพอ 

ไม่ม ี

3. การประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

มีการรวบรวม วิเคราะห์และจัดท า
แผนการใช้จ่ายเงินและแผนการเบิก
จ่ายเงิน และบันทึกข้อมูลลงในระบบ 
NBMS เพื่อเป็นแนวทางในการเร่งรัด
และด าเนินการตามแผนท่ีก าหนด 

การควบคุมที่มีอยูม่ีความ
เหมาะสมเพียงพอและเป็น
ทางการ ซึ่งเป็นการ
ด าเนินการในระบบ 

การบันทึกข้อมูล
ผิดพลาด ไมเ่ป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน การควบคุมภายใน ความเสีย่งท่ียังมีอยู่/
ระบุปัจจยัเสีย่ง การควบคุมที่มีอยู ่ การประเมินผลการควบคุม 

5.การจดัซื้อ จัดจา้ง ตามแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง 
1.เตรียมความพร้อมของ  
TOR และการด าเนินงาน
ด้านพัสดุให้ถูกต้องและ
เหมาะสม 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบวางแผนและ
เตรียมความพร้อมของ TOR และ 
ด าเนินงานด้านพัสดุให้ถูกต้องและ
เหมาะสม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
ในการด าเนินงาน หากได้รับอนุมัติ
งบประมาณจะได้ด าเนินงานได้ทันที 

การควบคุมที่มีอยูม่ีความ
เหมาะสมเพียงพอ ซึ่งเป็น
การวางแผน เตรียมความ
พร้อมก่อนไดร้ับอนุมัติ
งบประมาณ 

ไม่ม ี

2.ด าเนินงานโครงการตาม
แผนการด าเนินงานและ
แผนการเบิกจ่ายที่ก าหนด 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบด าเนินงาน
โครงการตามแผนการด าเนินงาน
และแผนการเบิกจ่าย 

การควบคุมที่มีอยูม่ีความ
เหมาะสม แต่เนื่องจากปัญหา
การด าเนินการด้านพัสดุ 
ท าให้การเนินงานและการ
เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน 

การด าเนินงานประเภทงาน
โครงการที่ ได้รับจัดสรร
งบประมาณ จากเงินทุนฯ 
ไม่เป็นไปตามแผน รวมถึง
เบิกจ่ายเงินล่าช้า 
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3. สรปุผลและรายงานผล
การด าเนินงานโครงการ 

มีการรวบรวม สรุปข้อมูล และ
รายงานผลการด าเนินงานและการ
เบิกจ่ายประจ าเดือน เพื่อน าเสนอ
ผู้บริหาร 

การควบคุมที่มีอยูม่ีความ
เหมาะสมเพียงพอ 
ซึ่งเป็นการตดิตามผลการ
ด าเนินงานเพื่อให ้
สามารถด าเนินงานให้
เป็นไปตามแผน 

ไม่ม ี

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน การควบคุมภายใน ความเสีย่งท่ียังมีอยู่/
ระบุปัจจยัเสีย่ง การควบคุมที่มีอยู ่ การประเมินผลการควบคุม 

การปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ 
1. การศึกษาวิเคราะห์
ระบบงานเดมิ และ
ระบบงานใหม่ อุปกรณ์
สารสนเทศของส านักงาน 
แผนสารสนเทศของ
ส านักงานฯ 

ศึกษารูปแบบการด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ คุณลักษณะ Hardware 
& Software ก าหนดผู้เข้าใช้งาน
เครื่อง และระบบอย่างเคร่งครดั 

ความเสีย่งท่ีมีอยู่ในระบบ 
สารสนเทศ ที่ใช้รองรับ
กระบวนการด าเนิน  

มีความเสี่ยงสูง จาก
ระบบงานเดมิไม่
สามารถบ ารุงรักษาได้
ตามมาตรฐานท่ีดซีึ่ง
ส่งผลเสียหายต่อองค์กร 
เป็นข้อสังเกตที่ต้อง
ปรับปรุงแก้ไขท่ี
กระบวนการด าเนินการ
ตลอดจนความเสี่ยงหรือ
ภัยคุกคามและภัย
ธรรมชาต ิ

2. กิจกรรมทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
เกี่ยวข้องที่มีการ
ด าเนินการทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร 
 

1.มีการสอบทานและการปูองกัน
ด้านปลอดภัย และความมั่นคง 
ทางด้านเทคโนโลยี  
2.พัฒนาความรู้วามสามารถของ
พนักงานสารสนเทศเข้าอบรมตาม
แผนการอบรม 

1.สามารถบริหารและ
จัดการความเสีย่งด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
อยูไ่ด้อย่างเพียงพอ 
2.จัดอบรมความรู้ด้าน
การปฏิบัติงานผ่านระบบ
สารสนเทศ ผ่านระบบZOOM  

3.การประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

มีการรวบรวม สรุปข้อมูล และรายงาน
ผลการด าเนินงานและการเบิกจ่าย
ประจ าเดือน เพื่อน าเสนอผู้บริหาร
ติดตาม ก ากับให้เป็นไปตามแผน 

การควบคุมที่มีอยูม่ีความ
เหมาะสมเพียงพอ 

ไม่ม ี

 

ขั้นตอนการด าเนนิงาน การควบคุมภายใน ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่/
ระบุปัจจัยเสีย่ง การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม 

การปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านบัญชีการเงิน (ระบบลูกหนี้รายตัว) 
1.การศึกษาความต้องการ 
และขั้นตอนการด าเนินงาน 
เพื่อการพัฒนาระบบการ
รับช าระคืน รองรับการ
ท างานในอนาคต 

ตรวจสอบ ทบทวนการด าเนินงาน
อย่างเป็นระบบ ทุกข้ันตอน 

การควบคุมที่มีอยูม่ีความ
เหมาะสมเพียงพอ 

การควบคุม และรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูล 
และการน าเข้าข้อมลูการ
บันทึกข้อมูลผิดพลาด
เนื่องจากความเข้าใจของ
ผู้ปฏิบัติงาน 

2.การด าเนินงานพัฒนา
ต่อยอดระบบการรับช าระ
คืน (บัญชีลูกหนี้รายตัว) 
ศึกษาแนวทางการใช้งาน
ได้หลากหลายช่องทาง 

สามารถเชื่อมโยงกับการท างาน
ร่วมกับระบบอ่ืนในส านักงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

การควบคุมที่มีอยูม่ีความ
เหมาะสมเพียงพอ 

การให้ความส าคัญกับ
การควบคุมการน าเข้า
ข้อมูล เพื่อความถูกต้อง
ของข้อมูลในการ
ประมวลผล 

3.การประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

มีการรวบรวม สรุปข้อมูล และรายงาน
ผลการด าเนินงานและการเบิกจ่าย
ประจ าเดือน  เพื่อน าเสนอผู้บริหาร
ติดตาม ก ากับให้เป็นไปตามแผน 

การควบคุมที่มีอยูม่ีความ
เหมาะสมเพียงพอ 

ไม่ม ี
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โดยจากการพิจารณายุทธศาสตร์ เปูาหมายและวัตถุประสงค์ของส านักงานกองทุนฟื้นฟู
และพัฒนาเกษตรกร รวมทั้งปัจจัยภายในและภายนอกท่ีจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานได้ก าหนดความเสี่ยง
ให้ครอบคลุมความเสี่ยงทุกประเภท ซึ่งจ าแนกไว้ 4 ประเภท ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) 
2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk : O) 
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) 
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ (Compliance Risk : C) 
จากการก าหนดความเสี่ยงของส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ทั้ง 4 ด้านได้น า

ความเสี่ยงมาวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงได้ข้อสรุปเรียงล าดับ ดังนี้ 
 

ประเภทความเสี่ยง ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  
(Strategic Risk : S) 

การขอรับการจดัสรรงบประมาณไม่เป็นไป
ตามกรอบและแผนค่าใช้จ่ายซึ่งท าให้ต้อง
จัดสรรจากเงินรายได้ รวมถึงการขอจัดสรร
จากงบกลาง  

S1 การได้รับจดัสรรงบประมาณไม่
เพียงพอต่อการด าเนินงาน 

ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน 
(Operational Risk : O) 

การจัดท าแผนการปรับโครงสร้างด้าน
บุคลากร ไม่เหมาะสมกับการบริหารงาน และ
แก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร ทั้งด้าน
ทักษะและจ านวนเพื่อรองรับการท างาน 

O1 ขาดบุคคลกรในการด าเนินงาน 
ส่งผลให้การปฏิบตัิงานขาดความ
ต่อเนื่อง  ซึ่งเป็นผลมาจากกระบวนการ
สรรหาและเลือกสรรเพื่อให้ได้บุคลากร
มาปฏิบัติงานแทนใช้ระยะเวลานาน 

มีโอกาสที่จะเกิด ข้อผดิพลาด ความเสยีหาย 
ระบบงานเดมิ ท่ีขาดการบ ารุงรักษา และการ
ส ารองฐานข้อมูล และความเสีย่งหรือภัย
คุกคามและภัยธรรมชาต ิ

O2 ระบบงานเดิมไมส่ามารถ
บ ารุงรักษาได้ตามมาตรฐานที่ดีซึ่งส่งผล
เสียหายต่อองค์กร เป็นข้อสังเกตทีต่้อง
ปรับปรุงแก้ไขท่ีกระบวนการด าเนนิการ 

ความซับซ้อนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
การจัดหาผู้ที่เหมาะสมในการรับผดิชอบ
โครงการ วิธีการขั้นตอน   

O3 การด าเนินงานประเภทงาน
โครงการทีไ่ด้รับจัดสรรงบประมาณจาก
เงินทุนฯ ไม่เป็นไปตามแผน รวมถงึเบิก
จ่ายเงินล่าช้า 

การขาดความรู้ความเข้าใจในการบันทึกข้อมูล  O4 การบันทึกข้อมูลในระบบ NBMS
ผิดพลาด ไมเ่ป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

ความเสี่ยงด้านการเงิน 
 (Financial Risk : F) 

สตง.มีข้อเสนอในการปรับปรุงการจัดท า
บัญชีลูกหนี้เกษตรกรรายตัว (การด์ลูกหนีร้าย

ตัว)ตามเงื่อนไขของระเบียบที่เกีย่วข้อง 

F1 การควบคมุ และรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมลู เอกสารนิติกรรม 
สัญญา  
F2 การให้ความส าคญักับการควบคุม
การน าเข้าข้อมลู เพื่อความถูกต้องของ
ข้อมูลในการประมวลผล 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย/ระเบียบ (Compliance 

Risk : C) 

การปรับเปลี่ยนบริบทของการบรหิารงานให้
เป็นไปตามความต้องการของรัฐ หรือ
คณะกรรมการกองทุนฯ ซึ่ง 

C1 กฎหมาย ระเบยีบ ไมส่อดคลอ้งกับ
การเปลีย่นแปลงจากนโยบายภาครัฐ 
หรือคณะกรรมการกองทุนฯ  
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การประเมินความเสี่ยง 

จากปัจจัยเสี่ยงที่ได้ระบุตามความเสี่ยงแต่ละด้าน น ามาประเมินความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ การประเมินโอกาสและผลกระทบในการเกิดความเสี่ยง โดยประเมินว่า 
แต่ละปัจจัยเสี่ยงมีโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) มากน้อยเพียงใดและหากเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบ (Impact) ต่อส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรเพียงใด  ดังนี้ 

ประเภทความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 

ความเสี่ยง เป้าหมาย 

วิธีการจัดการความเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง 
คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) 
S1 การได้รับจัดสรรงบประมาณไม่
เพียงพอต่อการด าเนินงาน 

L4=5 I2 =5 25 สูงมาก L4=3 I2 =1 3 ต่ า ประสานส านักปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และส านักงบประมาณ  
เพ่ือขอจัดสรรงบกลาง 

ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk : O) 
O1 ขาดบุคลากรในการด าเนินงาน 
ส่งผลให้การปฏิบัติงานขาดความ
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจาก
กระบวนการสรรหาและเลือกสรร
เพ่ือให้ได้บุคลากรมาปฏิบัติงาน
แทนใช้ระยะเวลานาน 

L4=3 I2 = 3 9 สูง L4=3 I2 =1 3 ต่ า การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่
เข้มแข็ง ด้วยการน าวัฒนธรรม
องค์กรลงสู่การปฏิบัติ 

O2 ระบบงานเดิมไม่สามารถ
บ ารุงรักษาได้ตามมาตรฐานที่ดีซึ่ง
ส่งผลเสียหายต่อองค์กร เป็น
ข้อสังเกตท่ีต้องปรับปรุงแก้ไขที่
กระบวนการด าเนินการ 

L4=3 I2 = 4 9 สูง L4=3 I2 =1 3 ต่ า พัฒนาระบบสารสนเทศตามแผนการ
ปฏิบัติงานของส านักงานฯ และ
แผนปฏิบัติการระยะยาว  
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ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) 
F1 การควบคุม และรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูล เอกสารนิติ
กรรม สัญญา 

L4=3 I2 = 3 9 ปานกลาง L4=3 I2 =1 3 ต่ า จัดท าระบบ และปรับปรุงข้อมูลผู้
เข้าใช้ระบบอย่างสม่ าเสมอ 

F2 การให้ความส าคัญกับการ
ควบคุมการน าเข้าข้อมูล เพ่ือ
ความถูกต้องของข้อมูลในการ
ประมวลผล 

L4=3 I2 = 3 9 ปานกลาง L4=3 I2 =1 3 ต่ า มีกระบวนการตรวจสอบข้อมูลก่อน
น าเข้ารับ รวมถึงการทบทวน ความรู้
ความเข้าใจอย่างสม่ าเสมอ 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ (Compliance Risk : C) 
C1 กฎหมาย ระเบียบ ไม่
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
จากนโยบายภาครัฐ หรือ
คณะกรรมการกองทุนฯ 

L4=3 I2 = 5 15 สูงมาก L4=3 I2 =1 3 ต่ า ส านักงานฯรายงานผลการ
ด าเนินงานปัญหา อุปสรรค ให้
คณะกรรมการบริหารฯ ทราบใน
ทุกๆครั้งของการประชุม  
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การจัดท าแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) 

 ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร เพ่ือการจัดการหนี้ของเกษตรกร และเพ่ือการฟ้ืนฟู
และพัฒนาได้พิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์และระดับผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วและน าผลการค านวณ
ระดับความเสี่ยงของแต่ละปัจจัยเสี่ยงมาใส่ในแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) เพ่ือพิจารณาความสัมพันธ์
ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยง เพ่ือให้ทราบถึงล าดับความส าคัญของความเสี่ยง
ที่ควรได้รับการจัดการความเสี่ยงก่อน โดยใช้เกณฑ์ในการแบ่ง ดังนี้ 

ความเสี่ยงระดับต่ า (Low)  คะแนนระดับความเสี่ยง 1 – 5 คะแนน หมายถึง ระดับที่ยอมรับได้ 
โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม 

ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง  6 – 9 คะแนน หมายถึง 
ระดับท่ียอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพ่ือปูองกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่รับไม่ได้ 

ความเสี่ยงระดับสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง 10 – 14 คะแนน หมายถึง ระดับที่ไม่
สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพ่ือให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้     

ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง  15 – 25 คะแนน หมายถึง 
ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้ จ าเป็นต้องเร่งรัดจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที 

 
5    C1 S1 
4   O2   
3  

 
 F1 

F2 
O1  

2      
1      

ผลกระทบI / โอกาสL 1 2 3 4 5 
 

 จากแผนภูมิความเสี่ยง พบว่า ปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก (Extreme) และระดับสูง (High) 
จ าเป็นต้องจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จ านวน 1 ปัจจัยเสี่ยง  คือ  
 S1 การได้รับจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน 
 O1 ขาดบุคคลกรในการด าเนินงาน ส่งผลให้การปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมา
จากกระบวนการสรรหาและเลือกสรรเพื่อให้ได้บุคลากรมาปฏิบัติงานแทนใช้ระยะเวลานาน 
 O2 ระบบงานเดิมไม่สามารถบ ารุงรักษาได้ตามมาตรฐานที่ดีซึ่งส่งผลเสียหายต่อองค์กร เป็น
ข้อสังเกตที่ต้องปรับปรุงแก้ไขท่ีกระบวนการด าเนินการ 

ปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง (Medium) เป็นระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุม 
F1 การควบคุม และรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เอกสารนิติกรรม สัญญา 
F2 การให้ความส าคัญกับการควบคุมการน าเข้าข้อมูล เพ่ือความถูกต้องของข้อมูลในการประมวลผล 
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3.4 วิธีการจัดการความเสี่ยง / การตอบสนองความเสี่ยง 
ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรพิจารณาจัดท ากลยุทธ์และแนวทางการบริหารจัดการปัจจัย

เสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก  (Extreme) สูง  (High) และปานกลาง (Medium) เพ่ือให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

ปัจจัยเสี่ยง วิธีการจัดการ 
ความเสี่ยง 

กิจกรรมจัดการ 
ความเสี่ยง 

การวิเคราะห ์Cost Benefit  
 เหตุผลทางเลือกที่

เหมาะสม 
ต้นทุน ผลประโยชน์ 

S1 การได้รับจดัสรร
งบประมาณไม่
เพียงพอต่อการ
ด าเนินงาน 

การยอมรับ ไม่สามารถ
ยอมรับได ้

  ไม่สามารถยอมรับได้
เนื่องจากเป็นเงินทุนเพื่อ
การด าเนินงาน 

ควบคุม  ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

 เลือกการควบคมุความ
เสี่ยง ซึ่งเป็นทางเลือกที่
เหมาะสม  

การถ่ายโอน  ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

 ไม่สามารถถ่ายโอนได้
เนื่องจากเป็นเงินทุนเพื่อ
การด าเนินงาน 

การหลีกเลี่ยง    ไม่สามารถการหลีกเลีย่ง
ได้เนื่องจากเป็นเงินทุน
เพื่อการด าเนินงาน 

 

ปัจจัยเสี่ยง วิธีการจัดการ 
ความเสี่ยง 

กิจกรรมจัดการ 
ความเสี่ยง 

การวิเคราะห ์Cost Benefit  
 เหตุผลทางเลือกที่

เหมาะสม 
ต้นทุน ผลประโยชน์ 

O1 ขาดบุคคลกรใน
การด าเนินงาน ส่งผล
ให้การปฏิบัติงานขาด
ความต่อเนื่อง  

การยอมรับ ไม่สามารถ
ยอมรับได ้

  ไม่สามารถยอมรับได้
เนื่องจากเป็นปัจัยยหลัก
ในการด าเนินงาน 

ควบคุม  ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

สามารถจัด
จ้างและบรรจุ

พนักงาน 
 ได้รวดเร็ว 

 

เลือกการควบคมุความ
เสี่ยง ซึ่งเป็นทางเลือกที่
เหมาะสม  

การถ่ายโอน  ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

 ไม่สามารถถ่ายโอนได้
เนื่องจากฐานข้อมูล
เครื่องมือเพื่อการ
ด าเนินงานที่ส าคญั 

การหลีกเลี่ยง    ไม่สามารถการหลีกเลีย่ง
ได้เนื่องจากเป็นปจััยยหลัก
ในการด าเนินงาน 
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ปัจจัยเสี่ยง วิธีการจัดการ 
ความเสี่ยง 

กิจกรรม
จัดการ 

ความเสี่ยง 

การวิเคราะห ์Cost Benefit  
 เหตุผลทางเลือกที่

เหมาะสม 
ต้นทุน ผลประโยชน์ 

O2 ระบบงานเดิมไม่
สามารถบ ารุงรักษาได้
ตามมาตรฐานที่ดี 

การยอมรับ ไม่สามารถ
ยอมรับได ้

  ไม่สามารถยอมรับได้
เนื่องจากเป็นฐานข้อมูล
เครื่องมือเพื่อการ
ด าเนินงานที่ส าคญั 

ควบคุม  ไม่มีค่าใช้จ่าย  เลือกการควบคมุความ
เสี่ยง ซึ่งเป็นทางเลือกที่
เหมาะสม  

การถ่ายโอน  ไม่มีค่าใช้จ่าย  ไม่สามารถถ่ายโอนได้
เนื่องจากฐานข้อมูล
เครื่องมือเพื่อการ
ด าเนินงานที่ส าคญั 

การหลีกเลี่ยง    ไม่สามารถการหลีกเลีย่ง
ได้เนื่องจากเป็นฐานข้อมูล
เครื่องมือเพื่อการ
ด าเนินงานที่ส าคญั 

 

ปัจจัยเสี่ยง วิธีการจัดการ 
ความเสี่ยง 

กิจกรรม
จัดการ 

ความเสี่ยง 

การวิเคราะห ์Cost Benefit  
 เหตุผลทางเลือกที่

เหมาะสม 
ต้นทุน ผลประโยชน์ 

F1 การควบคุม และ
รักษาความปลอดภัย
ของข้อมูล เอกสารนิติ
กรรม สัญญา 
 

การยอมรับ ไม่สามารถ
ยอมรับได ้

  ไม่สามารถยอมรับได้
เนื่องจากเป็นเงินทุนเพื่อ
การด าเนินงาน 

ควบคุม  ไม่มีค่าใช้จ่าย  เลือกการควบคมุความ
เสี่ยง ซึ่งเป็นทางเลือกที่
เหมาะสม  

การถ่ายโอน  ไม่มีค่าใช้จ่าย  ไม่สามารถถ่ายโอนได้
เนื่องจากเป็นเอกสาร
ส าคัญในการเนินงาน 

การหลีกเลี่ยง    ไม่สามารถการหลีกเลีย่ง
ได้เนื่องจากเป็นเอกสาร
ส าคัญในการด าเนินงาน 
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ปัจจัยเสี่ยง วิธีการจัดการ 
ความเสี่ยง 

กิจกรรมจัดการ 
ความเสี่ยง 

การวิเคราะห ์Cost Benefit  
 เหตุผลทางเลือกที่

เหมาะสม 
ต้นทุน ผลประโยชน์ 

F2 การให้
ความส าคัญกับการ
ควบคุมการน าเข้า
ข้อมูล เพื่อความ
ถูกต้องของข้อมูลใน
การประมวลผล 
 

การยอมรับ ไม่สามารถ
ยอมรับได ้

  ไม่สามารถยอมรับได้
เนื่องจากเป็นเงินทุนเพื่อ
การด าเนินงาน 

ควบคุม  ไม่มีค่าใช้จ่าย  เลือกการควบคมุความ
เสี่ยง ซึ่งเป็นทางเลือกที่
เหมาะสม 

การถ่ายโอน  ไม่มีค่าใช้จ่าย  ไม่สามารถถ่ายโอนได้
เนื่องจากเป็นขั้นตอนการ
ด าเนินงานท่ีส าคญั 

การหลีกเลี่ยง ไม่สามารถการ
หลีกเลี่ยง 

  ไม่สามารถการหลีกเลีย่ง
ได้เนื่องจากท าให้การ
ด าเนินงานผดิพลาดด้าน
การบันทึกบัญช ี
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3.5 แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงของส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ประจ าปีบัญชี 2564 
 

ปัจจัยเสี่ยง กิจกรรมจัดการ 
ความเสี่ยง 

วัตถุประสงค์/ 
เป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 

S1 การได้รับจัดสรรงบประมาณไม่
เพียงพอต่อการด าเนินงาน 

การวางแผนในด าเนินงาน
ตามนโยบายรัฐ ตามความ
ต้องการของคณะกรรมการ  

การบริหารจัดการงบประมาณมี
ประสิทธิภาพให้สามารถ

ปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค ์

    - ส านักบริหาร 

O1 ขาดบุคลากรในการด าเนินงาน 
ส่งผลให้การปฏิบัติงานขาดความ
ต่อเนื่อง  

การก าหนดนโยบาย แผนงาน 
หรือเปูาหมายชัดเจน 
เหมาะสม และสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

การบริหาร และพัฒนาบคุลากร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    - ส านักอ านวยการ  

O2 ระบบงานเดิมไม่สามารถบ ารุงรักษา
ได้ตามมาตรฐานที่ด ี

การบ ารุงรักษาระบบ
สารสนเทศอย่างเหมาะสม 
และพอเพียง System 
Development  

พัฒนาระบบสารสนเทศตามวงจร
การพัฒนาระบบท่ีมีขั้นตอนท่ี
แน่นอน มีความมั่นคงปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศ 

    - ส านักอ านวยการ 
ส านักจัดการหนี้ฯและ
ส านักฟ้ืนฟู 

F1 การควบคุม และรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูล เอกสารนิติกรรม 
สัญญา 

ท าการส ารวจ สุ่มตรวจการ
สอบทาน ข้อมูลเอกสาร และ
การสแกนเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส ์

การจัดการข้อมูล มีการส ารอง
ข้อมูล ไฟลเ์อกสาร อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

    - ส านักจัดการหนี้ฯและ
ส านักฟ้ืนฟู ส านัก
อ านวยการ 

F2 การให้ความส าคัญกับการควบคุม
การน าเข้าข้อมูล เพื่อความถูกต้องของ
ข้อมูลในการประมวลผล 

การก าหนดการควบคุม การ
ตรวจสอบข้อมลู ก่อนการ
น าเข้า การก าหนดสิทธ์ใน
การเข้าถึงการใช้ข้อมูล 
ก าหนดให้มีการขั้นตอน
ปูองกันข้อมูล 

ระบบบันทึกลูกหนีส้ามารถ
ประมวลผลได้อย่างถูกต้อง 

    - ส านักจัดการหนี้ฯและ
ส านักฟ้ืนฟู 
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5. ประเด็นการขับเคลื่อนงานที่ส าคัญ 
 เพ่ือให้การขับเคลื่อนงานของกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร สามารถรับมือกับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจการเกษตร สถานการณ์ภัยพิบัติ และปัจจัยท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดกลยุทธ์ ปรับแนวทางการขับเคลื่อนงานโดยเน้นให้ความส าคัญใน 10 เรื่องหลัก ดังนี้ 

1. ปรับบทบาทภารกิจปรับโครงสร้างองค์กร วางแผนด้านอัตราก าลังรองรับการขับเคลื่อนงาน 
2. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาว เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน และลูกจ้าง

ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินงาน ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 

3. ปรับปรุงโครงสร้างและอัตราก าลังของบุคลากรให้เหมาะสม  
4. การเพ่ิมประสิทธิภาพของเครื่องมือและอุปกรณ์การท างาน โดยใช้เทคโนโลยี และอุปกรณ์

การท างานรูปแบบใหม่ เพ่ือลดข้อจ ากัดและเสริมประสิทธิภาพของการท างาน รวมทั้ง
พัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ มาช่วยในการประมวลผลข้อมูล ท าให้มีข้อมูลสนับสนุน 
การตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว 

5. ปรับรูปแบบและวางแผนการท างานโดยเน้นให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาเชิงพ้ืนที่ 
เชื่อมโยงบูรณาการการท างานกับทุกภาคส่วน เพ่ิมมิติการท างานให้เป็นเชิงรุก เพ่ือให้
การท างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

6. พัฒนาและยกระดับการด าเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด รวมทั้งก ากับ 
ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน ทั้งนี้เพ่ือให้การปฏิบัติงาน มีมาตรฐานเป็นที่
ยอมรับ และมีการปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

7. บูรณาการความร่วมมือด้านการให้การสนับสนุน การให้ช่วยเหลือเกษตรกร  
8. พัฒนาโครงสร้าง พ้ืนฐานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา

เกษตรกร ให้พร้อมส าหรับการปฏิบัติงาน สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการฐานข้อมูลกับ
หน่วยงานภายนอก เพ่ือให้มีฐานข้อมูลเชิงระบบส าหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบ 
การตัดสินใจได้อย่าง ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

9. พัฒนาและขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์ในการเผยแพร่ข้อมูล  
ข่าวสารที่ถูกต้อง สร้างการรับรู้ในวงกว้าง พัฒนารูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้มี
ความหลากหลาย ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย และสร้างช่องทางการสื่อสารให้สามารถ
เข้าถึงได้ง่าย เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับเกษตรกร 

10. ขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรให้เข้มแข็งปลูกฝังค่านิยมร่วม
ปลุกจิตส านึกรักองค์กร สร้างบรรยากาศการท างานที่ดี ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของบุคลากรในองค์กรเพ่ือให้บุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการท างาน เกิดความรัก 
และผูกพันต่อองค์กร 
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6. การติดตามประเมินผล  

    6.1 การติดตามผล  

  เป็นการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนงานและกิจกรรมของแผนจัดการความเสี่ยงของส านักงาน
กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร เพ่ือให้มั่นใจว่าแผนการบริหารความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ ทั้งสาเหตุของ
ความเสี่ยงที่มีผลต่อความส าเร็จ ความรุนแรงของผลกระทบ วิธีการบริหารจัดการกับความเสี่ยง รวมถึง ค่าใช้จ่าย
ของการควบคุมมีความเหมาะสมกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง   

     6.2 การประเมินผลการปฏิบัติงาน   

  การประเมินผลการปฏิบัติงานได้ก าหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานใน 2 ลักษณะ คือ 

  1. การประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) โดยจะประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยง เพ่ือติดตามว่ากระบวนงานต่างๆ ได้มีการด าเนินการตามมาตรการ/ กิจกรรม
ควบคุมที่ ได้ก าหนดไว้หรือไม่  และสามารถลดความเสี่ ยงที่ เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้น ได้หรือไม่ 
หรือมีเหตุการณ์/สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนอกเหนือจากที่ได้คาดการณ์ไว้ จะได้น าเสนอ 
ต่อคณะท างานบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารเงินทุนฯ เพ่ือปรับแผนบริหารความเสี่ยงและด าเนินการปรับ 
แก้ไขได้อย่างทันท่วงที โดยความถี่ในการติดตามประเมินผลจากกิจกรรมควบคุมเป็นรายไตรมาสและในกรณี
พิเศษหากพบว่า มีการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระส าคัญอาจจัดให้มีการประชุมคณะท างานบริหารความเสี่ยง  
และบุคลากรในเงินทุนฯ เป็นกรณีพิเศษก็ได้  
  2. การประเมินผลโดยการรายงานเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้ก าหนดไว้ โดยคณะท างานบริหาร ความเสี่ยง
จะประเมินผล ดังนี้ 
      2.1 มีการปฏิบัติตามมาตรการ/กิจกรรมควบคุมท่ีได้ก าหนดไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่  
      2.2 การปฏิบัติตามกิจกรรมควบคุมนั้น สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
หรือไม ่ 
       2.3 มีข้อบกพร่องหรือสถานการณ์ใดๆ ที่มีผลกระทบต่อการบริหารความเสี่ยงที่ควรได้รับความสนใจ 
แก้ไข หรือปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นหรือไม่ 

 จากนั้นคณะท างานบริหารความเสี่ยงจะเสนอรายงานการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
ต่อผู้บริหารเงินทุนฯ เพ่ือน าผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการจัดท าระบบบริหารความเสี่ยงในปีต่อๆ ไป
ให้มปีระสิทธิภาพประสิทธิผลและคุ้มค่ายิ่งข้ึน  
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รายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยงด้าน ............................................................................................................................. 
รายการความเสี่ยง.................................................................................................................................................................................................................. 
วันท่ี ............................................................................... ผู้รับผิดชอบ .................................................................................................................................  

แผนงาน/กิจกรรม ผลลัพธ์ของกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ % ความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข 
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