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คํานํา 

 องคการตลาดดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง เพ่ือเตรียมพรอมรับมือ

ตอความเปลี่ยนแปลง โอกาสและอุปสรรคตางๆ ท่ีจะสงผลตอการดําเนินงานขององคการตลาด เพ่ือใหเปนไปตาม 

วัตถุประสงค พันธกิจ และวิสัยทัศนขององคการตลาด ท่ีจะเปนองคกรหลักในการสรางตลาดกลาง เพ่ือเปน

ชองทางการกระจายสินคาทางการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชน 

แผนกบริหารความเสี่ยง องคการตลาด ไดดําเนินการทบทวนคูมือการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่องมา

โดยตลอด เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ท้ังภายนอกและภายในท่ีอาจสงผลกระทบตอองคกร ซ่ึงคูมือการ

บริหารความเสี่ยงเปนเพียงเครื่องมือหรือกลไกลหนึ่ง ท่ีผูบริหารนํามาประยุกตใชในการบริหารความเสี่ยงของ

องคกร แตการบริหารความเสี่ยงจะมีประสิทธิภาพและแกปญหาใหองคการไดหรือไมนั้น ผูบริหารองคกรจําเปนท่ี

จะตองมีสวนรวมในการตัดสินใจและสั่งการอยางรวดเร็ว เพ่ือการบริหารความเสี่ยง ทันตอเหตุการณอยูเสมอ ซ่ึง

จะทําใหการบริหารความเสี่ยงประสบผลสําเร็จ 
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ประวัติความเปนมา 
 องคการตลาด เปนรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จัดตั้งข้ึน เม่ือวันท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2496 โดย “พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการตลาด พ.ศ.2496” โดยมีหนาท่ีรับผิดชอบในการพัฒนา และ
บริหารเครือขายตลาดภาครัฐ และสงเสริมตลาดรวมกับหนวยงานภาคเอกชน เพ่ือเปนกลไกของรัฐบาลในการ
กระจายสินคาอุปโภคบริหารโภคและสินคาชุมชน เพ่ือประชาชน  
 
วัตถุประสงคในการจัดตั้งองคการตลาด 
 
ใหองคการมีอํานาจดําเนินกิจการตามวัตถุประสงคในมาตรา 6 และอํานาจเชนวานี้ใหรวมถึง 
 (1) สราง ซ้ือ จัดหา ยืม ใหยืม เชา ใหเชา เชาซ้ือ ใหเชาซ้ือ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง หรือดําเนินงานเก่ียวกับ
เครื่องใชบริการหรือทรัพยสินใดๆ อันเก่ียวกับตลาด 
(2) กูยืมเงิน หรือใหกูยืมเงิน โดยมีหลักประกันดวยบุคคล หรือดวยทรัพย หรือรับทรัพยสินท่ีมีผูอุทิศใหเพ่ือ
สรางตลาดและปรับปรุงตลาด การกูยืมเงินถาเปนจํานวนเงินเกินสามลานบาทตองไดรับอนุญาตจาก
คณะรัฐมนตรีกอน 
(3) ทําการคาและขนสงสินคา 
(4) ออกเงินลงทุนหรือเขาเปนหุนสวนในหางหุนสวน หรือถือหุนในบริษัทจํากัด เพ่ือจัดตั้งหรือดําเนินการตลาด 
(5) วางระเบียบในการจัดตลาดขององคการ 
(6) กระทําการอ่ืนใดเพ่ือสงเสริมตลาดและการผลิตโภคภัณฑเพ่ือใหพอแกความตองการของตลาด 

 
วิสัยทัศน (Vision)      
“เปนองคกรหลักของประเทศในการสรางตลาดกลางและเครือขายระดับทองถ่ิน เพ่ือเปนชองทางการกระจาย
สินคาและจําหนายผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชน” 

 
พันธกิจ (Mission)       
1. สงเสริมใหตลาดสาขาขององคการตลาด ใหเปน "ศูนยรวมและกระจายสินคา" ผลผลิตทางการเกษตร และ
ผลิตภัณฑชุมชน 
2. รักษาและขยายฐานตลาด การจําหนายขาวสาร และอาหารดิบเพ่ิมข้ึน 
3. บริหารจัดการและพัฒนาบุคคลากรในองคการใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
4. พัฒนาทรัพยสิน และขยายฐานธุรกิจอ่ืนๆ รวมกับพันธมิตรเครือขาย 
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ความหมายของการบริหารความเสี่ยง 
 

ความเส่ียง  (Risk)  เหตุการณหรือกิจกรรมใดๆ ก็ตามท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต และสงผลกระทบหรือ
สรางความเสียหาย ตอการบรรลุวัตถุประสงค หรือเปาหมายขององคกร ท้ังในดานกลยุทธ  ดานการปฏิบัติงาน 
ดานการเงิน และดานระเบียบ ขอบังคับ  โดยมีการวัดโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) และความรุนแรงจาก
ผลกระทบ (Impact) 

 

เหตุการณ  (Even)  เหตุการณหรือกรณีท่ีเกิดข้ึนจากภายใน หรือภายนอก ท่ีจะสงผลตอการนํา 
กลยุทธไปปฏิบัติ หรือการบรรลุตามวัตถุประสงคขององคกร ซ่ึงเหตุการณเหลานั้น อาจจะมีผลในทางบวก หรือ
ทางลบตอการดําเนินงานของกิจการ โดยในผลทางลบนั้น องคกรถือวา “เปนความเสี่ยง (Risk) สําหรับผล
ทางบวก ถือวาเปนการสราง “โอกาส (Opportunity)” ใหกับองคกร 

 

โอกาส  (Opportunity)  เหตุการณท่ีมีความไมแนนอนบางอยางท่ีอาจจะเกิดข้ึน แลวมีผลสืบเนื่อง 
(Consequence) ท่ีสงผลกระทบในทางบวก ตอการบรรลุวัตถุประสงค หรือเปาหมายขององคกร 

 

ผลสืบเนื่อง  (Consequence)  คือ สิ่งท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากเหตุการณ / ความเสี่ยงนั้น ๆ สําหรับ
ผลกระทบเปนผลท่ีเกิดข้ึนจากผลสืบเนื่อง 
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ประเภทของความเสี่ยงแบงออกเปน 4 ประเภท ดังน้ี 
 

1. ความเส่ียงดานกลยุทธ (Strategic Risk)  
   ความเสี่ยงดานกลยุทธ คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการกําหนดแผนกลยุทธ แผนดําเนินงานและ 

นําไปปฏิบัติไมเหมาะสมหรือไมสอดคลองกับปจจัยภายในและสภาพแวดลอมภายนอก อันสงผลกระทบตอการ
บรรลุวสิัยทัศน พันธกิจ หรือสถานะขององคกร  

          แหลงท่ีมาของความเสี่ยงดานกลยุทธ สามารถจําแนกได 2 ประเภท คือ ปจจัยความเสี่ยง 
ภายนอก ไดแก ภาวการณการแขงขัน การเปลี่ยนแปลงนโยบาย กระแสสังคม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลย ี
ปจจัยทางเศรษฐกิจ ปจจัยทางการเมือง และปจจัยความเสี่ยงภายใน ไดแก ปจจัยภายในท่ีองคกรสามารถ
ควบคุมได แตสามารถสงผลกระทบหรือเปนอุปสรรคตอการดําเนินการตามแผนกลยุทธเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 
ไดแก โครงสรางองคกร กระบวนการ และวิธีปฏิบัติงาน ความเพียงพอของขอมูล และเทคโนโลย ีสําหรับการ
ใหบริการ เปนตน 
 

2. ความเส่ียงดานการดําเนินงาน (Operational Risk)  
   ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน คือ ความเสี่ยงท่ีจะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากขาดการ 

ควบคุมท่ีดี โดยอาจเก่ียวของกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน คน ระบบ หรือเหตุการณภายนอก 
 

3. ความเส่ียงดานการเงิน (Financial Risk)  
   ความเสี่ยงดานการเงิน หมายถึง ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการท่ีการเบิกจายงบประมาณไมเปนไป 

ตามแผน งบประมาณถูกตัด งบประมาณท่ีไดรับไมสอดคลองกับสถานการณของภารกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไปทําให
การจดัสรรไมพอเพียง 
 

4. ความเส่ียงดานปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk)  
   ความเสี่ยงดานปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบยีบ หมายถึง ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการไมสามารถ 

ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือกฎหมายท่ีเก่ียวของได หรือกฎระเบียบ หรือกฎหมายท่ีมีอยูไมเหมาะสม หรือเปน
อุปสรรคตอการปฏิบัติงาน 
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นโยบายการบริหารความเส่ียงขององคการตลาด 2560  
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หนาท่ีและความรับผิดชอบในการบริหารความเส่ียง 
องคการตลาด กระทรวงมหาดไทย ไดเล็งเห็นความสําคัญของการนําแนวทางการบริหารความเสี่ยง

มาตรวจสอบการดําเนินงาน เพ่ือเปนแนวทางการบริหารงานใหทันสมัยและเทาทันกับสถานการณการเปลี่ยนแปลง
ทางธุรกิจ รวมถึงเปนการมุงพิจารณาเพ่ือวิเคราะหแนวทางการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมท่ีจะนําไปสูการเพ่ิมศักยภาพ
การปฏิบัติงาน อันจะนําไปสูการบรรลุผลตามเจตนารมณ รวมท้ังเพ่ือเสริมสรางความนาเชื่อถือ และความม่ันใจแกผู
มีสวนเก่ียวของกับองคการตลาด ตอการดําเนินการตามนโยบาย ยุทธศาสตร และผลงานวาไดมีการตรวจสอบและ
กํากับดูแลอยางรอบคอบถึงความมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและเกิดความคุมคาคุณภาพของการบริหารงาน ตลอด
จนถึงความโปรงใส (Transparency) ตรวจสอบได (accountability) มีความรับผิดชอบตอประชาชนและชุมชน 
(responsibility) และการมีสวนรวมของสังคม (participation) จึงกําหนดใหมีโครงสรางคณะกรรมการผูรับผิดชอบ
การบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

 
๑. คณะกรรมการองคกร (BOD) มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

(๑)  สงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงภายในองคกร  
       (2)  เสนอแนวทางหรือทิศทางการบริหารความเสี่ยง เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติ 

2. คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง (RMC) มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
(1)   กําหนดนโยบาย ดูแล ใหคําปรึกษา คําแนะนํา และขอเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

ดานบริหารความเสี่ยงขององคการตลาด เพ่ือใหเปนไปตามแนวทางท่ีกําหนดในการบริหาร
จัดการองคกรดานบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในของระบบประเมินผลการดําเนินงาน
ของรัฐวิสาหกิจ 

(2)   อนุมัติปจจัยเสี่ยง คูมือการบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง แผนดาน
การบริหารความเสี่ยง กอนนําเสนอคณะกรรมการองคการตลาดเพ่ือทราบ 

(3)   ติดตามผลการดําเนินงาน ดานการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน แลว
รายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการองคการตลาดพิจารณาตามข้ันตอนตอไป 

                            (4)   นําเสนอแตงตั้งคณะทํางานไดตามความเหมาะสม 
         (๕)   ดําเนินการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการองคการตลาดมอบหมาย 

3. คณะทํางานดานบริหารความเส่ียง (RMT) มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
(1)   พิจารณาแนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
(2)   เสนอมาตรการจัดการความเสี่ยงและการจัดการควบคุมภายใน 

4. ผูอํานวยการองคกร มีหนาท่ีดังนี้ 
(1)   สนับสนุน สงเสริมการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในใหเปน 
กระบวนการท่ีตอเนื่อง และเปนวัฒนธรรมในองคกร 
(2)   รายงานความเสี่ยงท่ีสําคัญตอคณะกรรมการองคกรเพ่ือพิจารณา 
(3)   ติดตามและใหขอสังเกตในการบริหารความเสี่ยงขององคกร  

5. รองผูอํานวยการ มีหนาท่ีดังนี้ 
(1)   วางแนวทางและติดตามผลการบริหาความเสี่ยง และการควบคุมภายในของ 
องคกรพรอมกับมอบหมายผูรับผิดชอบดําเนินการ 
(2)   สนับสนุน สงเสริมดําเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง และการควบคุม 
ภายในขององคกรใหมีความเชื่อมโยงและบูรณาการท่ัวท้ังองคการ 
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          (3)   สงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงภายในองคกร 
6. ผูรับผิดชอบปจจัยเส่ียง (Risk Owner) มีหนาท่ีดังนี้ 

(1)   ระบุ ประเมินความเสี่ยง รวมท้ังจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและแผนควบคุม 
ภายในท่ีมีนัยสําคัญตามแนวทางและนโยบายท่ีผูบริหารมอบหมาย 
(๒)   รายงานผลการบริหารความเสี่ยงรายเดือนตอแผนกบริหารความเสี่ยง 

 
7.  แผนกบริหารความเส่ียง  มีหนาท่ีดังนี้ 

(1)   สงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงภายในองคกร 
(2)   จัดทําและทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง โครงสรางการบริหารความเสี่ยง  
ความเสี่ยงท่ียอมรับได และกระบวนการบริหารความเสี่ยง  
(3)   เปนผูประสานงาน (Facilitate) ในการประชุมเรื่องความเสี่ยง เพ่ือสนับสนุนการ 
ระบุประเมิน และจัดการความเสี่ยง ใหครอบคลุมทุกระดับในองคกร 
(4)   รวบรวมและวิเคราะหรายงานความเสี่ยงระดับองคกรและระดับสายงานท่ีสําคัญ 
เพ่ือนําเสนอตอคณะทํางานดานบริหารความเสี่ยงพิจารณากลั่นกรอง  

 
8.  แผนกตรวจสอบภายใน มีหนาท่ีดังนี้ 

  (1)   ทําใหความม่ันใจวาการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมตอการจัดการความเสี่ยง และ  
        การควบคุมเหลานั้นไดรับการปฏิบัติตามท่ัวท้ังองคกร 
  (2)   สอบทานการปฏิบัติงานของหนวยงานการบริหารความเสี่ยง 
  (3)   สื่อสารกับหนวยงานการบริหารความเสี่ยง เพ่ือทําความเขาใจเก่ียวกับความเสี่ยง 
        และดําเนินการตรวจสอบภายในตามแนวความเสี่ยง (Risk based Auditing) 
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กฎบัตรคณะอนุกรรมการดานบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในองคการตลาด ปงบประมาณ 2560  
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กฎบัตรคณะอนุกรรมการดานบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในองคการตลาดปงบประมาณ2560 (ตอ) 
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กฎบัตรคณะอนุกรรมการดานบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในองคการตลาดปงบประมาณ2560 (ตอ) 
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การบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิผลตามแนวทางของ COSO (the Committee  
of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission)  

       การบริหารความเสี่ยงตามแนวคิดของ COSO สามารถแบงออกไดเปน ๘ องคประกอบ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 

 
 
        
 

องคการตลาด  ไดนําทฤษฏีของ COSO มาใชเปนแนวทางการบริหารความเส่ียง 
๑.  สภาพแวดลอมภายในองคกร (Internal Environment) 

            เปนองคประกอบพ้ืนฐานของการบริหารความเสี่ยงองคกร เนื่องจากเปนตัวกําหนด
โครงสรางและวินัยในการทํางาน สภาพแวดลอมภายในองคกรมีผลตอวิธีการกําหนดกลยุทธและเปาหมายการ
ดําเนินธุรกิจ วิธีการจัดโครงสรางของกิจกรรมทางธุรกิจ รวมท้ังวิธีการระบุ ประเมินและจัดการกับความเสี่ยง 
 
 

องคประกอบท่ี 1 สภาพแวดลอมภายในองคกร (Internal Environment) 
  องคการตลาด ไดจัดใหมีสภาพและบรรยากาศท่ีเอ้ืออํานวย ซ่ึงเปนพ้ืนฐานสําหรับการบริหาร
ความเสี่ยงในองคการตลาด สภาพแวดลอมเปนปจจัยท่ีสําคัญ ตอการกําหนดกลยุทธและเปาหมายขององคกร 
   
องคประกอบท่ีสําคัญตอสภาพแวดลอมในองคกรประกอบดวย  

1) ปรัชญา ความเชื่อ วัฒนธรรมในการบริหารงานและปฏิบัติงานท่ียึดโปรงใส และมี 
คุณธรรม เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับองคกร สงผลทําใหองคกรสามารถเติบโตอยางยั่งยืน 
2) การคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ ซ่ือสัตย และพัฒนาใหเหมาะสมกับงานท่ี 

  รับผิดชอบ 
3) การปรับโครงสรางการบริหารงานขององคกรใหเหมาะสมกับสภาพปจจุบัน สอดคลอง 
กับการดําเนินงานตามวิสัยทัศนและพันธกิจขององคกร 
4) การกําหนดอํานาจหนาท่ีท่ีเหมาะสม ใหเจาหนาท่ีองคกรสามารถปฏิบัติใหบรรลุตาม 

                   วัตถุประสงคขององคกร 

 

๑.  สภาพแวดลอมภายในองคกร 

๒.  การกําหนดวัตถุประสงค 

๓.  การบงชี้เหตุการณ 

๔.  การประเมินความเสี่ยง 

๕.  การตอบสนองความเสี่ยง 

๖.  กิจกรรมเพ่ือการควบคุม 

๗.  สารสนเทศและการสื่อสาร 

๘.  การติดตามและประเมินผล 
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องคประกอบท่ี 2 – 6, 8  เรียกวา “กระบวนการบริหารความเส่ียง” ซ่ึงประกอบไปดวย  
  1)    การกําหนดวัตถุประสงค (Objective Setting) 
              องคกรตองกําหนดวัตถุประสงคหรือเปาหมายการดําเนินธุรกิจ กอนท่ีจะทําการระบุ
เหตุการณความเสี่ยงท่ีอาจสงผลกระทบตอความสําเร็จของวัตถุประสงคหรือเปาหมายนั้น โดยวัตถุประสงคตอง
สอดรับกับการยอมรับในความเสี่ยง (Risk Appetite) 
  2)    การบงชี้เหตุการณ (Event Identification) 
              เปนการระบุเหตุการณความเสี่ยง หรือความไมแนนอนท่ีอาจเกิดข้ึน โดยพิจารณาจาก
ปจจัยท้ังภายในและภายนอกองคกร ปจจัยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกิจ การเมือง การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี ภาวะแวดลอมทางธรรมชาติ  ปจจัยภายใน  เชน  บุคลากร  กระบวนการ  เทคโนโลยี 
  3)    การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
        การประเมินความเสี่ยงชวยใหองคกรทราบวา เหตุการณความเสี่ยงหรือความไม
แนนอนนั้นจะสงผลกระทบตอการบรรลุเปาหมายขององคกรอยางไร โดยการวิเคราะหใน ๒ ดาน คือ โอกาสท่ี
จะเกิดเหตุการณความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบหากเกิดเหตุการณความเสี่ยง (Impact) 
  4)    การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) 
        ฝายบริหารตองเลือกวิธีการจัดการกับความเสี่ยงท่ีประเมินไดใหอยูในระดับท่ีองคกร
ยอมรับได วิธีการจัดการกับความเสี่ยงประกอบดวย การหลีกเลี่ยง การยอมรับ การลด และการกระจายความ
เสี่ยง 
  5)    กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
        เปนนโยบายและกระบวนการท่ีจะชวยใหแนใจวา วิธีจัดการความเสี่ยงท่ีกําหนดใน
ข้ันตอนกอนหนานั้น ไดถูกนําไปปฏิบัติอยางถูกตอง องคกรตองกําหนดกิจกรรมควบคุมนั้นอยางท่ัวถึงท้ัง
องคกร ทุกระดับชั้น และทุกงาน (All Functions) 
  6)    การติดตามและประเมินผล (Monitoring) 
        มีการติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยงแบบครบวงจร และมีการปรับแกตาม
ความเหมาะสม ซ่ึงการประเมินอาจทําไดโดย 
        -   การติดตาม/ประเมินในขณะท่ีธุรกิจกําลังดําเนินไป (Ongoing Monitoring 
Activities) 
        -   การประเมินแยกตางหาก (Separate Evaluations) 
  จากองคประกอบขางตน 2 – 6, 8 ลวนเปนองคประกอบตามแนวทางของ COSO   ซ่ึงเปน
ข้ันตอนท่ีหนวยงานองคกรตองดําเนินการอยางตอเนื่อง จํานวน 6 ข้ันตอน เรียกกวา “ กระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง สําหรับองคกร ไดนําองคประกอบท้ัง 5  และองคประกอบท่ี 6  เรียกข้ันตอนนี้วา การจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยง  
 
องคประกอบท่ี 7  สารสนเทศและการส่ือสาร (Information & Communication) 
  ตองมีการระบุถึงสารสนเทศ ท่ีจะเปนท้ังจากแหลงขอมูลภายในและภายนอกองคกร และมี
ระบบ สื่อสารไปยังบุคลากรในองคกร เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบได การสื่อสารท่ีมี
ประสิทธิภาพยังครอบคลุมถึงการสื่อสารจากระดับบนลงลาง ระดับลางไปสูบน และการสื่อสารระหวาง
หนวยงานตามแนวทางของ COSO นั้น สารสนเทศมีความสําคัญและจําเปนในทุกระดับชั้นขององคกร 
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เนื่องจากเราตองใชสารสนเทศในการระบุ ประเมิน และกําหนดวิธีจัดการกับความเสี่ยง และใชในดานอ่ืน ๆ 
เพ่ือดําเนินงานใหไปสูเปาหมายท่ีกําหนดไวได 
  ฉะนั้น จึงจําเปนตองดําเนินการเก่ียวกับการสื่อสารฯ  ดังนี้. 

1. องคการตลาดจึงมีการสื่อสารใหมีความชัดเจนจากคณะกรรมการองคการตลาด,  
คณะอนุกรรมการ ดานบริหารความเสี่ยง, คณะทํางานพิจารณารางฯ และคณะทํางานดานบริหารความเสี่ยง 
เพ่ือใหเจาหนาท่ีองคการตลาดทุกคนไดเขาใจบทบาทหนาท่ีของตนในการดําเนินงานในการบริหารความเสี่ยง 
เพ่ือเปนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และหรือ การดําเนินกิจกรรม โดยคาดหวังวาผลการดําเนินงานจะบรรลุ
วัตถุประสงคตามท่ีองคการตลาดตั้งเปาหมายไว และอยูในระดับความเสี่ยงท่ีองคการตลาดยอมรับได 
  2. การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูลตาง ๆ การ
รายงานผลและสอบทานขอมูลไดอยางความถูกตอง ครบถวนสมบูรณและรวดเร็ว  เพ่ือใหผูบริหารมีขอมูล
ประกอบการตัดสินใจไดอยางถูกตองและรวดเร็วยิ่งข้ึน 
  3.มีการรวบรวมสารสนเทศท้ังภายในและภายนอกองคกร จัดเก็บและสื่อสารในรูปแบบท่ี
กําหนด เพ่ือใหผูบริหารและพนักงานสามารถปฏิบัติหนาท่ี และติดตอสื่อสารดานการบริหารความเสี่ยงอยางมี
ประสิทธิภาพ 
  4. สงเสริมกิจกรรมและสนับสนุนใหพนักงานมีความรูความเขาใจในการบริหารงานและ
บริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองคกร 
  5. องคการตลาดจัดใหมีชองทางการสื่อสารสองทางท่ีมีประสิทธิภาพ ไดแก Website 
องคการตลาดและ ทาง e-mail  

 
กรอบการบริหารความเส่ียงขององคการตลาด 

ยง 
กรอบการบริหารความเส่ียง ประกอบดวย 7 ข้ันตอน ดังนี้ 
  ข้ันตอนท่ี 1 การกําหนดวัตถุประสงค (Objective setting) 
  ข้ันตอนท่ี 2 การระบุความเส่ียง – เหตุการณ (Event Identification) 
  ข้ันตอนท่ี 3 การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
  ข้ันตอนท่ี 4 การตอบสนองความเส่ียง (Risk Response) 
  ข้ันตอนท่ี 5 การจัดทําแผนบริหารความเส่ียง (Risk Management planning) 
  ข้ันตอนท่ี 6 การติดตามและประเมินผล (Monitoring & Evaluation) 
  ข้ันตอนท่ี 7 สารสนเทศและการส่ือสาร (Information & Communication) 
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รูปภาพแสดง FLOW CHART กระบวนการบริหารความเส่ียงองคการตลาด 2560 
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ข้ันตอนการบริหารความเสี่ยง 
ข้ันตอนท่ี 1  การกําหนดวัตถุประสงค (Objective setting) 

        การกําหนดวัตถุประสงคจะตองมีอยูกอนท่ีฝายบริหารจะสามารถระบุเหตุการณซ่ึงมีผลตอการ
บรรลุวัตถุประสงค การบริหารความเสี่ยงขององคกรทําใหม่ันใจไดวาฝายบริหารมีกระบวนการกําหนด
วัตถุประสงคอยูพรอมแลว และเปนสิ่งสนับสนุน ใหไปในทิศทางเดียวกันกับพันธกิจขององคกร ความสอดคลอง 
กับเปาหมายเชิงกลยุทธและความเสี่ยงท่ีองคกรยอมรับได (Risk Appetite) โดยท่ัวไปวัตถุประสงคและกลยุทธ
ควรไดรับการบันทึกเปนลายลักษณอักษรสามารถพิจารณาไดในดานตาง ๆ ควรมีลักษณะดังนี้ 
                  ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk : SR )  
                  ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน  (Operational Risk : OR ) 
                  ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk : FR )   
         ความเสี่ยงดานกฎระเบียบ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของ (Compliance Risk : CR )   
        1.1. ความเสี่ยงจะกําหนดวัตถุประสงคตามภารกิจขององคกร และเปาหมายตามแผนวิสาหกิจ
และแผนปฏิบัติงานท่ีชัดเจน มีการกําหนดกรอบเวลา เหมาะสมท่ีจะดําเนินการไดแลวเสร็จ โดยใหมีความ
สอดคลองกับงบประมาณรายจายในแตละปขององคกร เพ่ือใหทราบขอบเขตการดําเนินงาน ความเสี่ยงของ
องคกร /ใหบรรลุเปาหมายในภาพรวม การกําหนดวัตถุประสงคท่ีดี ควรมีลําดับข้ันตอน ดังนี้ 
     1).   การกําหนดภารกิจขององคกร 
     2)    การกําหนดวัตถุประสงคในระดับองคกรใหสอดคลองกับภารกิจท่ีกําหนดไว 
     3)    การกําหนดกิจกรรมท่ีทําใหบรรลุวัตถุประสงคในระดับองคกร 
     4)    การกําหนดวัตถุประสงคในระดับกิจกรรม 
        ดังนั้น วัตถุประสงคในการดําเนินงานท่ีดี มีแนวทางการกําหนดแบบ S.M.A.R.T  ซ่ึงยอมาจาก 
 1)   มีความเฉพาะเจาะจง ทุกคนเขาใจตรงกัน (Specific)  

2)   สามารถวัดไดท้ังเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ (Measurable)  
     3)    สามารถทําใหบรรลุผลได (Attainable)  

     4)    มีความสัมพันธกับนโยบายหลักในระดับสูง  (Realistic  and Relevant) 
     5)    มีกําหนดเวลาในการทําท่ีชัดเจน (Time Constrained) 
 

        1.2. การกําหนดวัตถุประสงค / เปาหมายของสายงาน หรือหนวยงาน จะตองมีการเชื่อมโยงกับ
เปาหมายสอดคลองกับวัตถุประสงคขององคการตลาดท่ีจะถายทอดลงสูสายงาน ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได 
(Risk Appetite) และระดับคาเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได (Risk Tolerance) 
 

  1) Risk Appetite =  ความเสี่ยงท่ียอมรับได หมายถึง ระดับความเสี่ยงท่ีองคกรยอมรับได
หากมีเหตุการณ หรือผลกระทบท่ีสงผลใหการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคขององคกรท่ี
กําหนดไว โดยผลกระทบท่ีเกิดข้ึนนั้น เปนผลกระทบท่ีองคกรรับรู หรือสามารถคาดการณลวงหนาได เพ่ือชวย
ใหบรรลุวิสัยทัศน  ภารกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย ขององคกร  
  2) Risk Tolerance =  คาเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได หมายถึง คาเบี่ยงเบน
สูงสุด / ตํ่าสุดของระดับความเสี่ยงท่ีองคกรยอมรับได หรือ ระดับของคาเบี่ยงเบนแปรผัน (Variance) ไปจาก
เปาหมายหรือวัตถุประสงคของงานท่ีกําหนดไว ในกรณีเกิดเหตุการณท่ีไมสามารถคาดการณลวงหนา หรือเปน
สถานการณฉุกเฉิน ซ่ึงการกําหนดระดับคาเบี่ยงเบนนั้น จะตองเปนคาท่ีทําใหผูบริหารมีความม่ันใจวาองคกรจะ
ไมประสบปญหาจากการดําเนินงาน 
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  3) ระดับความเสี่ยงท่ีองคกรคาดหวัง =  ระดับความเสี่ยงท่ีองคกรหวังท่ีจะดําเนินการใหได โดย
ตองมีระดับความเสี่ยงต่ํากวาระดับความเสี่ยงท่ีองคกรยอมรับได 
 
 

ข้ันตอนท่ี 2   การระบุความเส่ียง – เหตุการณ (Event Identification) 

        การระบุความเสี่ยง เปนการคนหาวา ในการดําเนินงานในอนาคตขององคกร มีความเสี่ยงใดท่ีจะ
เกิดโอกาสเกิดข้ึน และทําใหองคกร ไมบรรลุวัตถุประสงค หรืเปาหมาย โดยตองระบุไดดวยวา เหตุการณนั้น 
จะเกิดข้ึนท่ีไหน เม่ือใด เกิดข้ึนไดอยางไร และทําไม ท้ังนี้สาเหตุของความเสี่ยงระบุ ควรระบุเปนสาเหตุท่ี
แทจริง เพ่ือจะไดวิเคราะหและกําหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังไดอยางถูกตอง  
         
  2.1. พิจารณาจากแผนงานตาง ๆ ขององคกรประจําป อาทิ แผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติงาน
ประจําป 
         2.2. การคาหาความเสี่ยง  ระบุความเสี่ยง  
     2.2.1. วิธีการระบุความเสี่ยงท่ีสําคัญ มีดังตอไปนี้ 

1) การระดมสมอง 
2) วิเคราะหทางเดินของงานและเอกสาร หรือวิเคราะหจากกระบวนการ 
3) การจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
4) การวิเคราะหระบบ หรือทางเลือกตาง ๆ 
5) การพิจารณาจากขอมูลในอดีต จากการเก็บขอมูลประวัติความเสี่ยง  
6) การพิจารณาจากขอเสนอแนะของฝายตรวจสอบภายใน 
7) การพิจารณาจากขอเสนอแนะของ สคร.   

                       2.2.2.  แหลงท่ีมาของความเสี่ยงจากปจจัยภายในองคกร 
1) วัตถุประสงคขององคกร 
2) นโยบายและกลยทุธ 
3) การดําเนินงาน และกระบวนการทํางาน 
4) โครงสรางองคกรและระบบการบริหารงาน 
5) สถานะทางการเงิน 
6) วัฒนธรรมขององคกร 
7) เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   2.2.3.  แหลงท่ีมาของความเสี่ยงจากปจจัยภายนอกองคกร 
1) นโยบายของรัฐบาล 
2) การลงทุนของภาครัฐ / เอกชน 
3) การแขงขัน (คูแขงทางธุรกิจ)  
4) การดําเนินการของหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของ 
5) สภาพเศรษฐกิจ / สังคม 
6) ตัวแทน / หรือผูสงมอบสินคาและบริการ 
7) พันธมิตรทางการคา 
8) ลูกคา / หรือพฤติกรรมผูบริโภค 
9) เทคโนโลย ี 
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10.  กฎระเบยีบ, กฎหมาย 
              11.  ภัยธรรมชาติตาง ๆ 

   
  2.3. การจัดประเภทความเสี่ยง  
        องคกรควรจัดประเภทความเสี่ยงประจําป 2557 โดยใชหลักของกระทรวงการคลัง แบง
ออกเปน 4 ประเภท 
         2.3.1.  ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk : SR ) คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากกิจกรรมทาง
ธุรกิจ การกําหนดกลยุทธ หรือแผนงาน และนโยบายในการบริหารงาน 
         2.3.2.  ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk : FR ) คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากความไม
พรอมในเรื่องงบประมาณ การเงิน เชน ความผิดพลาดจากการเบิกจาย สภาพคลองทางการเงิน ความเสี่ยงดาน
อัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน เปนตน  
         2.3.3.  ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน  (Operational Risk : OR ) คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจาก
การปฏิบัติงานทุก ๆ ข้ันตอนโดยครอบคลุมถึงปจจัยท่ีเก่ียวของกับ กระบวนการ อุปกรณ เทคโนโลยี
สารสนเทศ บุคลากรในการปฏิบัติงาน เปนตน  
         2.3.4.  ความเสี่ยงดานกฎระเบียบ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของ (Compliance Risk : CR )  
หรือ (Event Risk) คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการไมสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือ กฎหมายท่ีเก่ียวของได 
หรือ กฎหมายท่ีมีอยูไมเหมาะสม หรือเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน 
 

ข้ันตอนท่ี 3 การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

  ข้ันตอนการประเมินความเสี่ยง  เปนข้ันตอนท่ีระบุลําดับความเสี่ยงของอันตรายท้ังหมดท่ี
เก่ียวของกับกิจกรรม อาจกอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสิน สิ่งแวดลอม หรือสิ่งตาง ๆ รวมกัน โดยนําความ
เสี่ยงท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากการดําเนินงานกอนมีมาตรการควบคุม มาพิจารณาหาระดับโอกาสท่ีจะเกิดความ
เสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ท่ีจะเกิดข้ึนในการดําเนินงาน 

1)    ระบุมาตรการ/กิจกรรมควบคุมท่ีมีอยูในปจจุบัน (Existing Controls) 
2)    ประเมินความเสี่ยงท่ีเหลือยูหลังจากดําเนินการตามมาตรการ 
3)    ประเมินสถานการณในการควบคุมระดับความเสี่ยง 

 

        การประเมินความเสี่ยง  หมายถึง การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงวามีมากนอยเพียงใด 
โดยนําความเสี่ยงท่ีไดจากข้ันตอนท่ี 2 (การระบุความเสี่ยง) มาทําการประเมินคา “ระดับความเสี่ยง” โดยมี
องคประกอบท่ีตองคํานึงถึง ดังตอไปนี้ 

1)     “ตองจัดการอยางเรงดวน” เปนความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูงมาก ( 20 - 25  
คะแนน) และ ระดับคะแนนท่ีผลกระทบ 5 คะแนน ซ่ึงจะตองบริหารความเสี่ยงนั้นทันที โดยปรับเปลี่ยน
แผนการบริหารความเสี่ยงและมีการติดตามผลอยางตอเนื่อง 

2)     “จัดการบริหารความเสี่ยง” เปนความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง(ระดับความ 
เสี่ยง 12- 16 คะแนน) และมีระดับความเสี่ยงเกินระดับความเสี่ยงท่ีองคกรยอมรับได ซ่ึงจะตองมีการประเมิน
แผนการบริหารความเสี่ยงท่ีดําเนินการอยูวาเพียงพอตองการจัดการปจจัยเสี่ยงหรือไม ถาไมเพียงพอตองนํา
เปลี่ยนแผนการบริหารความเสี่ยงใหม 
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3)     “ยอมรับความเสี่ยงแตเฝาระวัง” เปนความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงปานกลาง  
(ระดับความเสี่ยง 4 - 9 คะแนน) และมีระดับความเสี่ยงในระดับความเสี่ยงท่ีองคกรยอมรับได ซ่ึงจะยังคงใช
แผนการบริหารความเสี่ยงเดิม แตจะติดตามผลอยางตอเนื่องเพ่ือเฝาระวัง การเปลี่ยนแปลงของปจจัย 

4)     “ยอมรับความเสี่ยง” เปนความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงต่ํา (ระดับความเสี่ยง 1 
- 3 คะแนน) และมีระดับความเสี่ยงในระดับความเสี่ยงท่ีองคกรยอมรับได ซ่ึงองคกรจะยอมรับความเสี่ยงและ
ไมดําเนินการใดๆเพ่ิมเติม 

การกําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐาน 
การกําหนดเกณฑท่ีจะใชในการประเมินความเสี่ยงไดแก ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง 

(Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดย
คณะทํางานความเสี่ยงของผูรับผิดชอบปจจัยเสี่ยงของแตละหนวยงานจะตองกําหนดเกณฑในการประเมิน
ความเสี่ยง เปนเกณฑในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 5 ระดับ ท้ังนี้ข้ึนอยูกับขอมูลสภาพแวดลอมในหนวยงาน
ดุลยพินิจการตัดสินใจของผูรับผิดชอบปจจัยเสี่ยง และ การอางอิงฐานขอมูลในอดีต 

เกณฑในเชิงปริมาณจะเหมาะกับหนวยงานท่ีมีขอมูลตัวเลข หรือจํานวนเงินมาใชในการ
วิเคราะหอยางพอเพียง สําหรับหนวยงานท่ีมีขอมูลเชิงพรรณนาไมสามารถระบุเปนตัวเลขหรือจํานวนเงินท่ี
ชัดเจนได ก็ใหกําหนดเกณฑในเชิงคุณภาพ   
 

 
ตัวอยางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ (Likelihood) ในเชิงปริมาณ  

 

ระดับ โอกาสท่ีจะเกิด คําอธิบาย 
5 บอยมาก จัดทําแลวเสร็จลาชาเกิน 4 สัปดาห 
4 บอย จัดทําแลวเสร็จลาชาระหวาง 3-4 สัปดาห 
3 ปานกลาง จัดทําแลวเสร็จลาชาระหวาง 2-3 สัปดาห 
2 นอย จัดทําแลวเสร็จลาชาระหวาง 1-2 สัปดาห 
1 นอยมาก จัดทําแลวเสร็จลาชา ไมเกิน 1 สัปดาห 

 

ตัวอยางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ (Likelihood) ในเชิงคุณภาพ 

 

ระดับ โอกาสท่ีจะเกิด คําอธิบาย 
5 บอยมาก มีโอกาสปรับปรุงพ้ืนท่ีนอยมาก 
4 บอย มีโอกาสปรับปรุงพ้ืนท่ีนอย 
3 ปานกลาง มีโอกาสปรับปรุงพ้ืนท่ีปานกลาง 
2 นอย มีโอกาสปรับปรุงพ้ืนท่ีสูง 
1 นอยมาก มีโอกาสปรับปรุงพ้ืนท่ีสูงมาก 
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ตัวอยางระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเส่ียง (Impact) เชิงปริมาณ 
 

ระดับ ผลกระทบ คําอธิบาย 
5 สูงมาก > 10 ลานบาท 
4 สูง > 2.5 ลานบาท - 10 ลานบาท 
3 ปานกลาง > 50,000 – 2.5 ลานบาท 
2 ต่ํา > 10,000 – 50,000 บาท 
1 ต่ํามาก ไมเกิน 10,000 บาท 

 

ตัวอยางระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเส่ียง (Impact) เชิงคุณภาพ 
 

ระดับ ผลกระทบ คําอธิบาย 

5 รุนแรงสูง 
มีการสูญเสียทรัพยสินอยางมหันต  
มีการบาดเจ็บถึงชีวิต 

4 คอนขางรุนแรง 
มีการสูญเสียทรัพยสินมาก 
มีการบาดเจ็บสาหัสถึงข้ันพักงาน 

3 ปานกลาง 
มีการสูญเสียทรัพยสินมาก  
มีการบาดเจ็บสาหัสถึงข้ันหยุดงาน 

2 นอย 
การสูญเสียทรัพยสินพอสมควร 
มีการบาดเจ็บรุนแรง 

1 นอยมาก 
มีการสูญเสียทรัพยสินเล็กนอย 
ไมมีการบาดเจ็บรุนแรง 
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  ท้ังน้ี เม่ือนําคะแนนระดับความเสี่ยงท่ีองคกรยอมรับได ของความเสี่ยงแตละรายการ 

ประจําปงบประมาณนั้น ๆ มาเปรียบเทียบกับระดับความเสี่ยงท่ีไดประเมินไวของความเสี่ยงและสาเหตุแลว 
องคกรจะทราบไดวาความเสี่ยงฯ ท่ีไดรับการประเมินไวนั้นจัดอยูในกรณีใด ไดแก 

(1)  “ตองจัดการอยางเรงดวน”  
(2)  “จัดการบริหารความเสี่ยง”  
(3)  “ยอมรับความเสี่ยงแตเฝาระวัง”  
(4)  “ยอมรับความเสี่ยง” 
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รูปภาพแสดงข้ันตอนการประเมินความเส่ียง 
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รูปภาพแสดงความสัมพันธของความเส่ียง การควบคุม และความเส่ียงท่ีเหลืออยู 

 
 การวัดระดับความเส่ียง  (Degree of Risk) 

การวัดความเสี่ยงแบงออกเปน 5 ระดับ และมีคาความเสี่ยงรวมเทากับ 25 คะแนน   
(Level of Risk)  โดยการนําผลท่ีไดจากการประเมินความเปนไปไดและผลกระทบ มาจัดทําแผนผังประเมิน
ความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix) 
ตารางแสดงแผนผังการประเมินความเส่ียง (Risk Assessment Matrix) 
 

 
 

ความเปนไปได 
ต่ํา

มาก/ 
นอย
มาก 

ต่ํา / 
นอย  
L  

ปาน
กลาง  
M  

สูง / 
บอย  
H 

สูงมาก / 
บอยมาก  

HV 

1 2 3 4 5 

ผล
กร

ะท
บ 

/ 
คว

าม
รุน

แร
ง สูงมาก / หายนะ 5 5  (M) 10  (H) 15  (H) 20(HV) 25 (HV) 

สูง / วิกฤต ิ 4 4  (L) 8   (M) 12  (H) 16  (HV) 20 (HV) 
ปานกลาง 3 3  (L) 6   (M) 9   (M) 12  (H) 15  (H) 
ต่ํา / นอย 2 2  (L) 4   (L) 6   (M) 8   (M) 10  (H) 
ต่ํามาก / ไมมีนัยยะ
สําคัญ 

1 1  (L) 2  (L) 3  (L) 4  (L)                                                                                                                                                                                5    (M) 

  ระดับความรุนแรงของความเส่ียง 
 
จาก Risk Assessment Matrix นํารายการความเสี่ยงของแตละระดับความเสี่ยงท่ีไดจัด 

เรียงลําดับไว (Risk Ranking) มาวิเคราะหเปรียบเทียบกับเกณฑความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง 
(Criteria for Acceptability Risk) 
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ตารางแสดงระดับความเส่ียง เพ่ือจัดลําดับความเสี่ยงกอนการบริหารความเส่ียงป2560 
 

 
Risk Assessment 

Matrix 
 
 

โอกาสท่ีจะเกิด 
ต่ํามาก/ 
นอยมาก 

ต่ํา / 
นอย  
L  

ปานกลาง  
M  

สูง / 
บอย  
H 

สูงมาก / 
บอยมาก  

HV 
1 2 3 4 5 

ผล
กร

ะท
บ 

/ 
คว

าม
รุน

แร
ง 

สูงมาก / หายนะ 5 M H H HV HV 
 

สูง / วิกฤต ิ 4 L M H HV 

 
HV 

ปานกลาง 3 L M M 

 
 H 

 
H 
 

ต่ํา / นอย 2 L L M 

 

M H 

ไมเปนสาระสําคัญ / ต่ํา
มาก 

1 L L L L M 

  ระดับความรุนแรงของความเส่ียง 
 

Risk Boundary = ขอบเขตความเสี่ยงท่ีสามารถยอมรับได หมายถึง ขอบเขตของคะแนนระดับความเสี่ยงท่ีองคกรยอมรับได 
 
ตารางแสดงเกณฑความสามารถในการยอมรับความเส่ียง 

ระดับ 
ความเส่ียง 

ระดับ 
คะแนน 

แทนดวย 
แถบสี 

ความหมาย 

ต่ํา (L) 
(สีเขียว) 

1-4  Acceptable or limited Focus 
- ระดับท่ียอมรับได โดยไมตองควบคุมความเส่ียงไมตองมีการ 
จัดการเพ่ิมเติม 

ปานกลาง 
(M) 

(สีเหลือง) 

5-9  Tolerable but caution or Management 
Discretion/Medium Risk 
- ระดับท่ีสามารถยอมรับได แตตองมีการควบคุมเพ่ือปองกันไมให 
ความเส่ียงเคล่ือนยายไปยังระดับท่ียอมรับไมได 

สูง (H) 
(สีสม) 

10-15  Intolerable or Attention Required/High Risk 
- ระดับท่ีไมสามารถยอมรับได โดยตองจัดการประเมินแผนการ
บริหารความเส่ียงเดิมหรือใชแผนใหมเพ่ืออยูในระดับท่ียอมรับได 

สูงมาก 
(HV) 

(สีแดง) 

16-25  Intolerable or Immediate Attention Require/High Risk 
- ระดับท่ีไมสามารถยอมรับไดจําเปนตองเรงจัดการความเส่ียงให 
อยูในระดับท่ียอมรับไดทันที 
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ข้ันตอนท่ี 4   การตอบสนองความเส่ียง (Risk Response)   

   การตอบสนองความเสี่ยงแบงออกเปน 4 วิธีดังนี้ 
1)    Take การยอมรับความเส่ียง (Risk Acceptance) หมายถึง การไมกระทําใดๆ  

เพ่ิมเติม กรณีนี้ใชกับความเสี่ยงท่ีมีนอย ความนาจะเกิดนอยหรือเห็นวามีตนทุนในการบริหารความเสี่ยงสูงโดย
ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว 

   2)    Treat การลด (Risk Reduction) หรือควบคุมความเส่ียง (Risk Control) 
หมายถึง การลดโอกาสความนาจะเกิดหรือลดความเสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุมเพ่ือปองกันการ
ปรับปรุงแกไขกระบวนการ รวมกับการกําหนดแผนสํารองในเหตุฉุกเฉิน 

 

3)    Terminate การหลีกเล่ียงความเส่ียง (Risk Avoidance) หมายถึง การหยุด
หรือการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมท่ีเปนความเสี่ยง เชน งดทําข้ันตอนท่ีไมจําเปนและจะนํามาซ่ึงความเสี่ยง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานและลดขอบเขตการดําเนินการ เปนตน 

 

4)    Transfer การกระจาย (Risk Sharing) หรือโอนความเส่ียง (Risk 
Spreading) หมายถึง การลดโอกาสความนาจะเกิดหรือลดความเสียหายโดยการแบงโอน การหาผูรับผิดชอบ
ในความเสี่ยง การจางบุคคลภายนอกเปนผูดําเนินการแทนและการจัดประกันภัย เปนตน 
                       เม่ือไดประเมินความเสี่ยงแลว ผูบริหารจะตองพิจารณาเลือกวิธีการตอบสนองตอความ
เสี่ยงอยางไร เพ่ือทําใหความเสี่ยงท่ีเหลืออยู 
 
 

ข้ันตอนท่ี 5   การจัดทําแผนบริหารความเส่ียง (Risk Management planning) 

    การจัดทําแผนบริหารความเส่ียง หมายถึง การวางแผนกําหนดแนวทาง วิธีการ กิจกรรม 
ในการดําเนินงาน เพ่ือท่ีจะลดโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง และลดระดับความรุนแรงของผลกระทบ เม่ือสวนงาน 
ประเมินรายงานความคืบหากผลการบริหารความเสี่ยงไมเปนไปตามเปา ใหปรับปรุงและจัดแผนบริหารความ
เสี่ยงเพ่ิมเติมประกอบเอกสาร  หนวยงานเจาของความเสี่ยง (Risk Owner) จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 
เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาไดมีการดําเนินการตามวิธีการตอบสนองตอความเสี่ยง (จัดการ : Treat, ถายโอน : 
Transfer และ หลีกเหลี่ยง : Terminate) อยางมีประสิทธิภาพ  
                     สิ่งท่ีสําคัญตอกิจกรรมการควบคุม คือ การกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการและกําหนด
หนวยงาน/พนักงานในองคกรเพ่ือรับผิดชอบการควบคุม ควรมีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

• รายงานผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ตอแผนกบริหารความเสี่ยง ใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

• พิจารณาประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงท่ีไดดําเนินการอยูในปจจุบัน 

• พิจารณาการปฏิบัติท่ีจําเปนเพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการความเสี่ยง 
 

ข้ันตอนท่ี 6  การติดตามและประเมินผล (Monitoring & Evaluation) 

          การติดตามและประเมินผล หมายถึง กระบวนการควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงาน และ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง หรือ มาตรการ / กิจกรรมการควบคุมเพ่ิมเติมท่ีกําหนด
ไวอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ โดยการติดตามในระหวางการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง หรือการ
ประเมินผลทุกไตรมาส เพ่ือใหม่ันใจวา การจัดการ หรือการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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ทุกหนวยงานขององคกร ตองรายงานความคืบหนา ปญหา อุปสรรคในการดําเนินการตามแผนบริหารความ
เสี่ยงท่ีเก่ียวของท้ังหมด  

• การติดตามและประเมินผล เพ่ือใหม่ันใจไดวา การจัดการความเสี่ยงมีคุณภาพและมี
ความเหมาะสม 

• ความเสี่ยงสําคัญท่ีสงผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร ไดรายงานตอ
ผูบริหารตามสายบังคับบัญชา แผนกบริหารความเสี่ยง ผูบริหารระดับสูง และ
คณะอนุกรรมการดานบริหารความเสี่ยง  

 
รูปภาพแสดง ระบบติดตามและประเมินผล 
 

 
 
ข้ันตอนท่ี 7  สารสนเทศและการส่ือสาร (Information & Communication) 

           การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพหัวใจของการบริหารความเสี่ยงอยางมีประสิทธิผล สารสนเทศท่ี 
มีนัยสําคัญเก่ียวของกับความเสี่ยงควรไดรับการระบุ จัดเก็บ มีการสื่อสารในรูปแบบและระยะเวลาท่ีเหมาะสม  
ชวยใหพนักงานสามารถปฏิบ ัติหนาท่ีความรับผิดชอบของตนใหลุลวงไปได การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลเกิดข้ึนจากผูบริหารไปสูพนักงานในทุกระดับปฏิบัติการ ผูบริหาร และข้ึนสูระดับบนขององคกร  
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บทสรุปการบริหารความเสี่ยง 

  
ปจจัยสําเร็จของการจัดการบริหารความเสี่ยง ประกอบดวย 
 1. การสนับสนุนอยางจริงจังและยั่งยืนจากผูบริหารระดับสูงและพนักงานในองคกรทุกคน 
 2. การไมยอทอตออุปสรรคในการขับเคลื่อนท่ัวท้ังองคกร 
 3. การเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงเขากับโครงสรางระบบงานทําดําเนินการอยู 
 4. การนําการบริหารความเสี่ยงไปใชเปนตัวชี้วัดใหเห็นถึงโอกาสและประโยชนท่ีไดจากการบริหาร 

จัดการความเสี่ยง 
 5. สรางตัวชีว้ัดท่ีชัดเจนและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรองคกร 
 6. การสื่อสารถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิผลใหท่ัวท้ังองคกร 
 
ขอจํากัดขององคกร อาจสงผลใหการดําเนินงาน การบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองคกรไมบรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค เชน 
 1. การไมใหความสําคัญการบริหารจัดการความเสี่ยง ของผูบริหารระดับสูง 
 2.การปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีไมปฏิบัติตามระบบการบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองคกร            

ท่ีไดกําหนดไว 
 3. เหตุการณท่ีอยูนอกเหนือควบคุมอันเนื่องมาจากปจจัยภายนอกหรือเกิดเหตุการณพิเศษท่ีไมได 

คาดคิดมากอน 
 4. การทุจริตในหนวยงาน กรณีบุคลากรในหนวยงานรวมมือกันทําการทุจริตหรือเพิกเฉยตอการ 

กระทําผิด 
 5. ตนทุนคาใชจายเม่ือเปรียบเทียบกับผลตอบแทนท่ีได ผูบริหารระดับสูงตองยอมรับในความ 

เสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน เม่ือพิจารณาเห็นวาตนทุนคาใชจายท่ีเสียไปในการปองกันความเสี่ยงมากกวา 
ผลตอบแทนท่ีได 
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ภาคผนวก 
 

1.  ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ   
 1.1 เรื่อง  หลักการและแนวทางการกํากับดูแลท่ีดีในรัฐวิสาหกิจป 2552  ของ สคร. 
 1.2 เรื่อง  แนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายใน  ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
 1.3 เรื่อง  แผนวิสาหกิจองคการตลาด ปงบประมาณ 2556 – 2560  (ฉบับปรับปรุง 2)  

ทบทวนป 2559  
 1.4 เรื่อง  แผนปฏิบัติงานประจําป 2560 
 1.5 เรื่อง  บันทึกขอตกลงประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจําปบัญชี 2560 ระหวาง 
             รัฐบาลไทยกับองคการตลาด  

        1.6 เรื่อง  ขอบังคับองคการตลาด วาดวยประมวลจริยธรรมขององคการตลาด  พ.ศ. 2555  
  

2. คําสั่งท่ีเก่ียวของ 
2.1  คําสั่งคณะกรรมการองคการตลาด ท่ี 4/2559  ลงวันท่ี 1 มีนาคม 2559  เรื่อง แตงตั้ง   

  คณะอนุกรรมการดานบริหารความเสี่ยง 
2.2  คําสั่งองคการตลาด ท่ี 10/2557 ลงวนัท่ี 17 มกราคม 2557 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานดาน  

    บริหารความเสี่ยง 
   

3.    การวิเคราะห Cost – Benefit และพิจารณาทางเลือก แผนบริหารปจจัยเสี่ยง 
 
4.    แผนการปฏิบตัิการแผนกบริหารความเสี่ยงป 2560 

4.1 แผนบริหารความเสี่ยงปงบประมาณ 2560 
4.2 เกณฑประเมินระดับความรุนแรงของปจจัยเสี่ยง ปงบประมาณ 2560 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
26 



2.1  คําสั่งคณะกรรมการองคการตลาด ท่ี 4/2559  ลงวันท่ี 1 มีนาคม 2559  เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการดาน
บริหารความเสี่ยง 
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2.2  คําสั่ง แตงตั้งคณะทํางานดานบริหารความเสี่ยง   
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2.2  คําสั่ง แตงตั้งคณะทํางานดานบริหารความเสี่ยง (อยูระหวางดําเนินการปรับปรุงคณะทํางาน) (ตอ) 
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3.การวิเคราะห Cost – Benefit และพิจารณาทางเลือก ปงบประมาณ 2560 
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3.การวิเคราะห Cost – Benefit และพิจารณาทางเลือก ปงบประมาณ 2560 (ตอ)  
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3.การวิเคราะห Cost – Benefit และพิจารณาทางเลือก ปงบประมาณ 2560 (ตอ) 
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4.1 แผนบริหารความเสี่ยงประจําปงบประมาณ 2560   
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4.2 เกณฑประเมินคาระดับความรุนแรงของปจจัยเสี่ยง  
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4.2 เกณฑประเมินคาระดับความรุนแรงของปจจัยเสี่ยง (ตอ) 
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4.2 เกณฑประเมินคาระดับความรุนแรงของปจจัยเสี่ยง (ตอ) 
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5. แผนปฏิบตัิการแผนกบริหารความเสี่ยงป 2560 หนาท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. แผนปฏิบตัิการแผนกบริหารความเสี่ยงป 2560 หนาท่ี 2 
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การปรับปรุงทบทวนคูมือบริหารความเส่ียงประจําปบัญชี 2560 ครั้งท่ี 2 มีรายละเอียดดังนี้ 
 

1. ปรับปรุงคําสั่งแตงตั้ง คณะทํางานดานบริหารความเสี่ยง ในหนาท่ี 28 
2. ปรับปรุงเกณฑประเมินคาระดับความรุนแรงของปจจัยเสี่ยง ในหนาท่ี 36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนกบริหารความเส่ียง  
องคการตลาด กระทรวงมหาดไทย  (อต. มท.)  
อาคารซีอีซี (CEC Building) เลขท่ี 68/12 หมูท่ี 2 ชั้น 2 ถนนกําแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900 
โทร : 0-2158-0411-14 ตอ 28-29  
โทรสาร : ๐-๒158-0415  www.market-organization.or.th  
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