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ค ำน ำ 
 องค์กำรตลำดด ำเนินกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือเตรียมพร้อมรับมือ
ต่อควำมเปลี่ยนแปลง โอกำสและอุปสรรคต่ำงๆ ที่จะส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนขององค์กำรตลำด เพื่อให้เป็นไปตำม 
วัตถุประสงค์ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ขององค์กำรตลำด ที่จะเป็นองค์กรหลักในกำรสร้ำงตลำดกลำง เพ่ือเป็น
ช่องทำงกำรกระจำยสินค้ำทำงกำรเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน 

กำรปรับปรุงคู่มือกำรบริหำรควำมเสี่ยงในครั้งนี้ได้มีกำรน ำองค์ควำมรู้สมัยใหม ่เพ่ือให้สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ ทั้งภำยนอกและภำยในที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรอยู่ตลอดเวลำ คู่มือกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นเพียง
เครื่องมือ หรือกลไกลหนึ่ง ซึ่งผู้บริหำรน ำมำใช้ในกำรบริหำรควำมเสี่ยงแต่กำรบริหำรควำมเสี่ยงจะมีประสิทธิภำพ
และแก้ปัญหำให้องค์กำรได้หรือไม่ ผู้บริหำรองค์กรจ ำเป็นที่จะต้องมีส่วนร่วมในกำร ตัดสินใจสั่งกำรอย่ำงรวดเร็ว 
เพ่ือกำรบริหำรควำมเสี่ยง ทันต่อเหตุกำรณ์อยู่เสมอ ซึ่งจะท ำให้กำรบริหำรควำมเสี่ยงประสบผลส ำเร็จ 
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วิสัยทัศน์ (Vision) 
     “เป็นองค์กรของประเทศในการสร้างตลาดกลางและเครือขายระดับท้องถิ่น เพื่อเป็นช่องทางการ
กระจายสินค้าและจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน” 

ล 
พันธกิจ (Mission) 

  1. ส่งเสริมให้ตลาดสาขาขององค์การตลาดให้เป็น "ศูนย์รวมและกระจายสินค้า" ผลผลิตทาง
การเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชน 

๒. รักษาและขยายฐานตลาด การจ าหน่ายข้าวสารและอาหารดิบเพิ่มขึ้น 
๓. บริหารจัดการและพัฒนาบุคคลากรในองค์การให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
๔. พัฒนาทรัพย์สิน และขยายฐานธุรกิจอ่ืนๆ ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย 

 
ตลาด 5 สาขา ขององค์การตลาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

ความหมายของการบริหารความเสี่ยง 
 

ความเสี่ยง  (Risk)  เหตุการณ์หรือกิจกรรมใดๆ ก็ตามที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และส่งผลกระทบหรือ
สร้างความเสียหาย ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านกลยุทธ์  ด้านการปฏิบัติงาน 
ด้านการเงิน และด้านระเบียบ ข้อบังคับ  โดยมีการวัดโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และความรุนแรงจาก
ผลกระทบ (Impact) 

 

เหตุการณ์  (Even)  เหตุการณ์หรือกรณีที่เกิดขึ้นจากภายใน หรือภายนอก ที่จะส่งผลต่อการน า 
กลยุทธ์ไปปฏิบัติ หรือการบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งเหตุการณ์เหล่านั้น อาจจะมีผลในทางบวก หรือ
ทางลบต่อการด าเนินงานของกิจการ โดยในผลทางลบนั้น องค์กรถือว่า “เป็นความเสี่ยง (Risk) ส าหรับผล
ทางบวก ถือว่าเป็นการสร้าง “โอกาส (Opportunity)” ให้กับองค์กร 

 

โอกาส  (Opportunity)  เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอนบางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้น แล้วมีผลสืบเนื่อง 
(Consequence) ที่ส่งผลกระทบในทางบวก ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายขององค์กร 

 

ผลสืบเนื่อง  (Consequence)  คือ สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ / ความเสี่ยงนั้น ๆ ส าหรับ
ผลกระทบเป็นผลที่เกิดข้ึนจากผลสืบเนื่อง 

 
 

รูปภาพ เหตุการณ์ ผลสืบเนื่อง ผละกระทบทางลบ และทางบวก 
 

 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 

 
 
ประเภทของความเสี่ยง 
แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)  
   ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการก าหนดแผนกลยุทธ์ แผนด าเนินงานและ 

น าไปปฏิบัติไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อการ
บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร  

          แหล่งที่มาของความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ สามารถจ าแนกได้ 2 ประเภท คือ ปัจจัยความเสี่ยง 

เหตุการณ์ 
(Event) 

ผลสืบเนื่อง  
(Consequence) 

ผลกระทบ 
(Impact) 

คนที่มีประสบการณ์ไม่
ตรงกับความต้องการ 

ไม่ตรงกับความต้องการ
ตามสายงาน 

ข้อมูลที่น าเสนอผิดพลาด 
เสียโอกาสทางธุรกิจ 

ความรู้ ความสามารถและ
ทักษะของพนักงาน 

ได้รับการพัฒนาตรงตาม
ต าแหน่งงาน 

1. ลูกค้าพึงพอใจ 

2. การใช้ประโยชน์เต็ม
ประสิทธิภาพ 
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ภายนอก ได้แก่ ภาวการณ์การแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงนโยบาย กระแสสังคม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
ปัจจัยทางเศรษฐกจิ ปัจจัยทางการเมือง และปัจจัยความเสี่ยงภายใน ได้แก่ ปัจจัยภายในที่องค์กรสามารถ
ควบคุมได้ แต่สามารถส่งผลกระทบหรือเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
ได้แก่ โครงสร้างองค์กร กระบวนการ และวิธีปฏิบัติงาน ความเพียงพอของข้อมูล และเทคโนโลย ีส าหรับการ
ให้บริการ เป็นต้น 

2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk)  
   ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน คือ ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากขาดการ 

ควบคุมท่ีดี โดยอาจเก่ียวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน คน ระบบ หรือเหตุการณ์ภายนอก 
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)  
   ความเสี่ยงด้านการเงิน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไป 

ตามแผน งบประมาณถูกตัด งบประมาณท่ีได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปท าให้
การจัดสรรไม่พอเพียง 

4. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk)  
   ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เก่ียวข้องได้ หรือกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
 

      การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) คือ กระบวนการ หรือแนวทางที่ก าหนดขึ้นโดย 
คณะกรรมการองค์การตลาด คณะอนุกรรมการด้านบริหารความเสี่ยง คณะท างานด้านบริหารความเสี่ยง 
ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่องค์การตลาด เพื่อใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน จัดการ และติดตามความเสี่ยงหรือ 
เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตที่อาจจะมีผลต่อการด าเนินงานขององค์การตลาด รวมทั้งการก าหนดวิธีใน
การบริหารความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่องค์การตลาด ยอมรับได้ ซึ่งจะท าให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุ สมผล
ว่า สิ่งที่ท่ีองค์การตลาดด าเนินกิจกรรมตามแผน จะบรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ 
 

วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงขององค์การตลาด 
1. เพ่ือให้องค์การตลาดสามารถวิเคราะห์และประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  

ด้านการด าเนินงาน  ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ 
2. เพ่ือให้องค์การตลาดสามารถคาดการณ์ถึงความเสี่ยงที่อาจรับได้และความเสียหายด้านต่าง ๆ  
3. เพ่ือให้องค์การตลาดน าคู่มือการบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารแผนงาน และโครงการ 

ขององค์การตลาด ประจ าปีงบประมาณ 2556 
4. เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่แผนงาน/โครงการขององค์การตลาดประจ าปี 2556 
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นโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์การตลาด 2557  
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โครงสร้างของการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 
โครงสร้างของการบริหารความเสี่ยง จะท าการระบุถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยง 

ระบบการติดตามงาน การรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีหน่วยงาน และผู้รับผิดชอบท าหน้าที่เกี่ยวข้อง
กับงานด้านบริหารความเสี่ยง ทั้งระดับนโยบายและระดับผู้ปฏิบัติงาน  โดย แบ่งออกเป็น 3  ระดับ คือ 

1. ระดับองค์กร ซึ่งจะท าการบริหารความเสี่ยงตามแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปี เพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงแบบบูรณาการและมีความสอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับกลยุทธ์
ขององค์กร  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรที่ก าหนดไว้ 

2. ระดับหน่วยงาน ซึ่งจะท าการบริหารความเสี่ยงตามพันธกิจของแต่ละหน่วยงานนอกจากนี้ยัง 
น ามาตรการจัดการความเสี่ยงเพ่ิมเติมจากแผนการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กรมากระจายลงสู่แผนการบริหาร
ความเสี่ยงในระดับหน่วยงานด้วย รวมถึงการน าความเสี่ยง และมาตรการจัดการความเสี่ยงจากการบริหารความเสี่ยง
ในปีก่อนมาร่วมทบทวนในแผนการบริหารความเสี่ยงในระดับหน่วยงานของปัจจุบันด้วย 

3.    ระดับปฏิบัติงาน  (เจ้าหน้าที่ /พนักงาน)  ซึ่งจะท าการบริหารความเสี่ยงตามภารกิจ 
ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งจะด าเนินกิจกรรมและรายงานผลความคืบหน้าของแผนปฏิบัติการความเสี่ยง เพ่ือน าส่ง
ให้แผนกบริหารความเสี่ยงรวบรวมและรายงานผลตามขั้นตอน  
หน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง 

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ได้เล็งเห็นความส าคัญของการน าแนวทางการบริหารความเสี่ยง
มาตรวจสอบการด าเนินงาน เพ่ือเป็นแนวทางการบริหารงานให้ทันสมัยและเท่าทันกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
ทางธุรกิจ รวมถึงเป็นการมุ่งพิจารณาเพ่ือวิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติงานที่เหมาะสมที่จะน าไปสู่การเพ่ิมศักยภาพ
การปฏิบัติงาน อันจะน าไปสู่การบรรลุผลตามเจตนารมณ์ รวมทั้งเพ่ือเสริมสร้างความน่าเชื่อถือ และความมั่นใจแก่ผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การตลาด ต่อการด าเนินการตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และผลงานว่าได้มีการตรวจสอบและ
ก ากับดูแลอย่างรอบคอบถึงความมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและเกิดความคุ้มค่าคุณภาพของการบริหารงาน ตลอด
จนถึงความโปร่งใส (Transparency) ตรวจสอบได้ (accountability) มีความรับผิดชอบต่อประชาชนและชุมชน 
(responsibility) และการมีส่วนร่วมของสังคม (participation) จึงก าหนดให้มีโครงสร้างคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการองค์กร (BOD) มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
(๑)   ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร 
(2)   พิจารณาอนุมัติระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และระดับเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้  
ส าหรับองค์กร(Risk appetite & Risk tolerance) 

       (3) . ท าความเข้าใจในความเสี่ยงที่ส าคัญขององค์กร ก าหนดทิศทางหรือแนวทางใน 
       การบริหารความเสี่ยง และด าเนินการเพ่ือให้มั่นใจว่าผู้บริหารมีเครื่องมือและ  
       กระบวนการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว 

2. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (RMS) มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
(1)   ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร 
(2)   แนะน าและอนุมัติกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ซึ่งประกอบไปด้วย  
นโยบายการบริหารความเสี่ยง โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง ความเสี่ยงที่ยอมรับได้  
และกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

                            (3)   รายงานความเสี่ยงที่ส าคัญต่อคณะกรรมการองค์กรเพ่ือพิจารณา 
 

ทราบ/ให้ความเห็นการบริหาร
ความเสี่ยง(รายไตรมาส) 
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3. คณะท างานด้านบริหารความเสี่ยง (RMT) มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
(1)   พิจารณาแนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
(2)   เสนอมาตรการจัดการความเสี่ยงและการจัดการควบคุมภายใน 

4. ผู้อ านวยการองค์กร มีหน้าที่ดังนี้ 
(1)   สนับสนุน ส่งเสริมการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในให้เป็น 
กระบวนการที่ต่อเนื่อง และเป็นวัฒนธรรมในองค์กร 
(2)   รายงานความเสี่ยงที่ส าคัญต่อคณะกรรมการองค์กรเพ่ือพิจารณา 
(3)   ติดตามและให้ข้อสังเกตในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร  

5. รองผู้อ านวยการ มีหน้าที่ดังนี้ 
(1)   วางแนวทางและติดตามผลการบริหาความเสี่ยง และการควบคุมภายในของ 
องค์กรพร้อมกับมอบหมายผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
(2)   สนับสนุน ส่งเสริมด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง และการควบคุม 
ภายในขององค์กรให้มีความเชื่อมโยงและบูรณาการท่ัวทั้งองค์การ 

          (3)   ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร 
6. ผู้รับผิดชอบปัจจัยเสี่ยง (Risk Owner) มีหน้าที่ดังนี้ 

(1)   ระบุ ประเมินความเสี่ยง รวมทั้งจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและแผนควบคุม 
ภายในที่มีนัยส าคัญตามแนวทางและนโยบายที่ผู้บริหารมอบหมาย 
(๒)   รายงานผลการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเป็นรายเดือนแก่แผนกบริหารความ 
เสี่ยง 

7.  แผนกบริหารความเสี่ยง  มีหน้าที่ดังนี้ 
(1)   ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร 
(2)   จัดท าและทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง  
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง  
(3)   เป็นผู้ประสานงาน (Facilitate) ในการประชุมเรื่องความเสี่ยง เพ่ือสนับสนุนการ 
ระบุประเมิน และจัดการความเสี่ยง ให้ครอบคลุมทุกระดับในองค์กร 
(4)   รวบรวมและวิเคราะห์รายงานความเสี่ยงระดับองค์กรและระดับสายงานที่ส าคัญ 
เพ่ือน าเสนอต่อคณะท างานด้านบริหารความเสี่ยงพิจารณากลั่นกรอง  

8.  แผนกตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ดังนี้ 
  (1)   ท าให้ความมั่นใจว่าการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง และ  
        การควบคุมเหล่านั้นได้รับการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร 
  (2)   สอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานการบริหารความเสี่ยง 
  (3)   สื่อสารกับหน่วยงานการบริหารความเสี่ยง เพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยง 
        และด าเนินการตรวจสอบภายในตามแนวความเสี่ยง (Risk based Auditing) 
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รูปภาพ แสดงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท างาน และ
แผนกบริหารความเสี่ยงขององค์การตลาด 

 
 
การบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิผลตามแนวทางของ COSO (the Committee  of Sponsoring 
Organizations of the Tread way Commission)  
       การบริหารความเสี่ยงตามแนวคิดของ COSO สามารถแบ่งออกได้เป็น ๘ องค์ประกอบ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 

 
 
       รูปภาพการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ 

 

๑.  สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 

๒.  การก าหนดวัตถุประสงค์ 

๓.  การบ่งชี้เหตุการณ์ 

๔.  การประเมินความเสี่ยง 

๕.  การตอบสนองความเสี่ยง 

๖.  กิจกรรมเพ่ือการควบคุม 
๗.  สารสนเทศและการสื่อสาร 

๘.  การติดตามและประเมินผล 
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องค์การตลาด  ได้น าทฤษฏีของ COSO มาใช้เป็นแนวทางการบริหารความเสี่ยง 
๑.  สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) 

            เป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานของการบริหารความเสี่ยงองค์กร เนื่องจากเป็นตัวก าหนด
โครงสร้างและวินัยในการท างาน สภาพแวดล้อมภายในองค์กรมีผลต่อวิธีการก าหนดกลยุทธ์และเป้าหมายการ
ด าเนินธุรกิจ วิธีการจัดโครงสร้างของกิจกรรมทางธุรกิจ รวมทั้งวิธีการระบุ ประเมินและจัดการกับความเสี่ยง 
 
 

องค์ประกอบท่ี 1 สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) 
  องค์การตลาด ได้จัดให้มีสภาพและบรรยากาศที่เอ้ืออ านวย ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าหรับการบริหาร
ความเสี่ยงในองค์การตลาด สภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยที่ส าคัญ ต่อการก าหนดกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร 
   
องค์ประกอบที่ส าคัญต่อสภาพแวดล้อมในองค์กรประกอบด้วย  

1) ปรัชญา ความเชื่อ วัฒนธรรมในการบริหารงานและปฏิบัติงานที่ยึดโปร่งใส และมี 
คุณธรรม เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับองค์กร ส่งผลท าให้องค์กรสามารถเติบโตอย่างยั่งยืน 
2) การคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ซื่อสัตย์ และพัฒนาให้เหมาะสมกับงานที ่

  รับผิดชอบ 
3) การปรับโครงสร้างการบริหารงานขององค์กรให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน สอดคล้อง 
กับการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร 
4) การก าหนดอ านาจหน้าที่ที่เหมาะสม ให้เจ้าหน้าที่องค์กรสามารถปฏิบัติให้บรรลุตาม 

                   วัตถปุระสงค์ขององค์กร 
 
องค์ประกอบท่ี 2 – 6, 8  เรียกว่า “กระบวนการบริหารความเสี่ยง” ซึ่งประกอบไปด้วย  
  1)    การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) 
              องค์กรต้องก าหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายการด าเนินธุรกิจ ก่อนที่จะท าการระบุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความส าเร็จของวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายนั้น โดยวัตถุประสงค์ต้อง
สอดรับกับการยอมรับในความเสี่ยง (Risk Appetite) 
  2)    การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification) 
              เป็นการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง หรือความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น โดยพิจารณาจาก
ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกองค์กร ปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจ การเมือง การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี ภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติ  ปัจจัยภายใน  เช่น  บุคลากร  กระบวนการ  เทคโนโลยี 
  3)    การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
        การประเมินความเสี่ยงช่วยให้องค์กรทราบว่า เหตุการณ์ความเสี่ยงหรือความไม่
แน่นอนนั้นจะส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างไร โดยการวิเคราะห์ใน ๒ ด้าน คือ โอกาสที่
จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact) 
  4)    การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) 
        ฝ่ายบริหารต้องเลือกวิธีการจัดการกับความเสี่ยงที่ประเมินได้ให้อยู่ในระดับที่องค์กร
ยอมรับได้ วิธีการจัดการกับความเสี่ยงประกอบด้วย การหลีกเลี่ยง การยอมรับ การลด และการกระจายความ
เสี่ยง 
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  5)    กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
        เป็นนโยบายและกระบวนการที่จะช่วยให้แน่ใจว่า วิธีจัดการความเสี่ยงที่ก าหนดใน
ขั้นตอนก่อนหน้านั้น ได้ถูกน าไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง องค์กรต้องก าหนดกิจกรรมควบคุมนั้นอย่างทั่วถึงทั้ง
องค์กร ทุกระดับชั้น และทุกงาน (All Functions) 
  6)    การติดตามและประเมินผล (Monitoring) 
        มีการติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยงแบบครบวงจร และมีการปรับแก้ตาม
ความเหมาะสม ซึ่งการประเมินอาจท าได้โดย 
        -   การติดตาม/ประเมินในขณะที่ธุรกิจก าลังด าเนินไป (Ongoing Monitoring 
Activities) 
        -   การประเมินแยกต่างหาก (Separate Evaluations) 
  จากองค์ประกอบข้างต้น 2 – 6, 8 ล้วนเป็นองค์ประกอบตามแนวทางของ COSO   ซึ่งเป็น
ขั้นตอนที่หน่วยงานองค์กรต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง จ านวน 6 ขั้นตอน เรียกกว่า “ กระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง ส าหรับองค์กร ได้น าองค์ประกอบทั้ง 5  และองค์ประกอบที่ 6  เรียกขั้นตอนนี้ว่า การจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยง  
 
องค์ประกอบท่ี 7  สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication) 
  ต้องมีการระบุถึงสารสนเทศ ที่จะเป็นทั้งจากแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกองค์กร และมี
ระบบ สื่อสารไปยังบุคลากรในองค์กร เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้ การสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพยังครอบคลุมถึงการสื่อสารจากระดับบนลงล่าง ระดับล่างไปสู่บน และการสื่อสารระหว่าง
หน่วยงานตามแนวทางของ COSO นั้น สารสนเทศมีความส าคัญและจ าเป็นในทุกระดับชั้นขององค์กร 
เนื่องจากเราต้องใช้สารสนเทศในการระบุ ประเมิน และก าหนดวิธีจัดการกับความเสี่ยง และใช้ในด้านอ่ืน ๆ 
เพ่ือด าเนินงานให้ไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้ 
  ฉะนั้น จึงจ าเป็นต้องด าเนินการเกี่ยวกับการสื่อสารฯ  ดังนี้. 

1. องค์การตลาดจึงมีการสื่อสารให้มีความชัดเจนจากคณะกรรมการองค์การตลาด,  
คณะอนุกรรมการ ด้านบริหารความเสี่ยง, คณะท างานพิจารณาร่างฯ และคณะท างานด้านบริหารความเสี่ยง 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่องค์การตลาดทุกคนได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนในการด าเนินงานในการบริหารความเสี่ยง 
เพ่ือเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และหรือ การด าเนินกิจกรรม โดยคาดหวังว่าผลการด าเนินงานจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่องค์การตลาดตั้งเป้าหมายไว้ และอยู่ในระดับความเสี่ยงที่องค์การตลาดยอมรับได้ 
  2. การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ การ
รายงานผลและสอบทานข้อมูลได้อย่างความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์และรวดเร็ว  เพ่ือให้ผู้บริหารมีข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
  3.มีการรวบรวมสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกองค์กร จัดเก็บและสื่อสารในรูปแบบที่
ก าหนด เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ และติดต่อสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยงอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  4. ส่งเสริมกิจกรรมและสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานและ
บริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 
  5. องค์การตลาดจัดให้มีช่องทางการสื่อสารสองทางที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ Website 
องค์การตลาดและ ทาง e-mail  
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กรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์การตลาด 
ยง 

กรอบการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective setting) 
  ขั้นตอนที่ 2 การระบุความเสี่ยง – เหตุการณ์ (Event Identification) 
  ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
  ขั้นตอนที่ 4 การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) 
  ขั้นตอนที่ 5 การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management planning) 
  ขั้นตอนที่ 6 การติดตามและประเมินผล (Monitoring & Evaluation) 
  ขั้นตอนที่ 7 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication) 
 

 
รูปภาพแสดง FLOW CHART กระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์การตลาด 2557 
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รูปภาพแสดงกรอบการบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 1  การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective setting) 
        การก าหนดวัตถุประสงค์จะต้องมีอยู่ก่อนที่ฝ่ายบริหารจะสามารถระบุเหตุการณ์ซึ่งมีผลต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์ การบริหารความเสี่ยงขององค์กรท าให้มั่นใจได้ ว่าฝ่ายบริหารมีกระบวนการก าหนด
วัตถุประสงค์อยู่พร้อมแล้ว และเป็นสิ่งสนับสนุน ให้ไปในทิศทางเดียวกันกับพันธกิจขององค์กร ความสอดคล้อง 
กับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) โดยทั่วไปวัตถุประสงค์และกลยุทธ์
ควรได้รับการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรสามารถพิจารณาได้ในด้านต่าง ๆ ควรมีลักษณะดังนี้ 
                  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR )  
                  ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน  (Operational Risk : OR ) 
                  ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR )   
         ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง (Compliance Risk : CR )   

โครงสร้างการบรหิารความเสี่ยง 
 
-คณะกรรมการองค์การตลาด 
-คณะอนกุรรมการบริหารความเสี่ยง 
-คณะท างานด้านการบริหารความเสี่ยง 
-สายการบังคับบญัชาการรายงาน 
-บทบาทความรบัผดิชอบ 
-ทักษะ/บุคลากร 
 
 

วัฒนธรรมองคก์ร 
 
-วัตถุประสงค์ 
-นโยบายและกลยุทธ์ 
-เป้าหมายการด าเนนิงาน 
-ความเสี่ยงที่ยอมรับได ้
 (Risk Appetite) 
 

องค์ประกอบ 
กระบวนการ 

บริหารความเสี่ยง 

การติดตาม 
และรายงาน

ผล 

ก าหนด
วัตถุประสงค์ 

การประเมิน
ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ 
การบ่งชี้

ความเสี่ยง 

การจัดการ
ความเสี่ยง 

 

ปัจจัยพ้ืนฐาน 
 โครงสร้างและระบบ  * วิธีการและเครื่องมือ  *ข้อมูลและการสื่อสาร 

โครงสร้างและระบบ -วิธีการและเครื่องมือ  -ข้อมูลและการสื่อสาร 
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 1.1. ความเสี่ยงจะก าหนดวัตถุประสงค์ตามภารกิจขององค์กร และเป้าหมายตามแผนวิสาหกิจและ
แผนปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีการก าหนดกรอบเวลา เหมาะสมที่จะด าเนินการได้แล้วเสร็จ โดยให้มีความ
สอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายในแต่ละปีขององค์กร เพ่ือให้ทราบขอบเขตการด าเนินงาน ความเสี่ยงของ
องค์กร /ให้บรรลุเป้าหมายในภาพรวม การก าหนดวัตถุประสงค์ที่ดี ควรมีล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
     1).   การก าหนดภารกิจขององค์กร 
     2)    การก าหนดวัตถุประสงค์ในระดับองค์กรให้สอดคล้องกับภารกิจที่ก าหนดไว้ 
     3)    การก าหนดกิจกรรมที่ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ในระดับองค์กร 
     4)    การก าหนดวัตถุประสงค์ในระดับกิจกรรม 
        ดังนั้น วัตถุประสงค์ในการด าเนินงานที่ดี มีแนวทางการก าหนดแบบ S.M.A.R.T  ซึ่งย่อมาจาก 
 1)   มีความเฉพาะเจาะจง ทุกคนเข้าใจตรงกัน (Specific)  

2)   สามารถวัดได้ทั้งเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ (Measurable)  
     3)    สามารถท าให้บรรลุผลได้ (Attainable)  

     4)    มีความสัมพันธ์กับนโยบายหลักในระดับสูง  (Realistic  and Relevant) 
     5)    มีก าหนดเวลาในการท าที่ชัดเจน (Time Constrained) 
 

        1.2. การก าหนดวัตถุประสงค์ / เป้าหมายของสายงาน หรือหน่วยงาน จะต้องมีการเชื่อมโยงกับ
เป้าหมายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์การตลาดที่จะถ่ายทอดลงสู่สายงาน ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
(Risk Appetite) และระดับค่าเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) 
 

  1) Risk Appetite =  ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้
หากมีเหตุการณ์ หรือผลกระทบที่สงผลให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์กรที่
ก าหนดไว้ โดยผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้น เป็นผลกระทบที่องค์กรรับรู้ หรือสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ เพ่ือช่วย
ให้บรรลุวิสัยทัศน์  ภารกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขององค์กร  
  2) Risk Tolerance =  ค่าเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หมายถึง ค่าเบี่ยงเบน
สูงสุด / ต่ าสุดของระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ หรือ ระดับของค่าเบี่ยงเบนแปรผัน (Variance) ไปจาก
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของงานที่ก าหนดไว้ ในกรณีเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า หรือเป็น
สถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งการก าหนดระดับค่าเบี่ยงเบนนั้น จะต้องเป็นค่าที่ท าให้ผู้บริหารมีความมั่นใจว่าองค์กรจะ
ไม่ประสบปัญหาจากการด าเนินงาน 
  3) ระดับความเสี่ยงที่องค์กรคาดหวัง =  ระดับความเสี่ยงที่องค์กรหวังที่จะด าเนินการให้ได้ โดย
ต้องมีระดับความเสี่ยงต่ ากว่าระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ 
 
 

ขั้นตอนที่ 2   การระบุความเสี่ยง – เหตุการณ์ (Event Identification) 
        การระบุความเสี่ยง เป็นการค้นหาว่า ในการด าเนินงานในอนาคตขององค์กร มีความเสี่ยงใดที่จะ
เกิดโอกาสเกิดขึ้น และท าให้องค์กร ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ หรืเป้าหมาย โดยต้องระบุได้ด้วยว่า เหตุการณ์นั้น 
จะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร และท าไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงระบุ ควรระบุเป็นสาเหตุที่
แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง  
        2.1. พิจารณาจากแผนงานต่าง ๆ ขององค์กรประจ าปี อาทิ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี 
        2.2. การค้าหาความเสี่ยง  ระบุความเสี่ยง  
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     2.2.1. วิธีการระบุความเสี่ยงที่ส าคัญ มีดังต่อไปนี้ 
1) การระดมสมอง 
2) วิเคราะห์ทางเดินของงานและเอกสาร หรือวิเคราะห์จากกระบวนการ 
3) การจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
4) การวิเคราะห์ระบบ หรือทางเลือกต่าง ๆ 
5) การพิจารณาจากข้อมูลในอดีต จากการเก็บข้อมูลประวัติความเสี่ยง  
6) การพิจารณาจากข้อเสนอแนะของฝ่ายตรวจสอบภายใน 
7) การพิจารณาจากข้อเสนอแนะของ สคร.   

                       2.2.2.  แหล่งที่มาของความเสี่ยงจากปัจจัยภายในองค์กร 
1) วัตถุประสงค์ขององค์กร 
2) นโยบายและกลยุทธ์ 
3) การด าเนินงาน และกระบวนการท างาน 
4) โครงสร้างองค์กรและระบบการบริหารงาน 
5) สถานะทางการเงิน 
6) วัฒนธรรมขององค์กร 
7) เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   2.2.3.  แหล่งที่มาของความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกองค์กร 
1) นโยบายของรัฐบาล 
2) การลงทุนของภาครัฐ / เอกชน 
3) การแข่งขัน (คู่แข่งทางธุรกิจ)  
4) การด าเนินการของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
5) สภาพเศรษฐกิจ / สังคม 
6) ตัวแทน / หรือผู้ส่งมอบสินค้าและบริการ 
7) พันธมิตรทางการค้า 
8) ลูกค้า / หรือพฤติกรรมผู้บริโภค 
9) เทคโนโลยี  
10.  กฎระเบียบ, กฎหมาย 

              11.  ภัยธรรมชาติต่าง ๆ 
 2.3. การจัดประเภทความเสี่ยง  
        องค์กรควรจัดประเภทความเสี่ยงประจ าปี 2557 โดยใช้หลักของกระทรวงการคลัง แบ่ง
ออกเป็น 4 ประเภท 
        2.3.1.  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR ) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกิจกรรมทาง
ธุรกิจ การก าหนดกลยุทธ์ หรือแผนงาน และนโยบายในการบริหารงาน 
        2.3.2.  ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR ) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อม
ในเรื่องงบประมาณ การเงิน เช่น ความผิดพลาดจากการเบิกจ่าย สภาพคล่องทางการเงิน ความเสี่ยงด้านอัตรา
ดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น  
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        2.3.3.  ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน  (Operational Risk : OR ) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจาก
การปฏิบัติงานทุก ๆ ขั้นตอนโดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ บุคลากรในการปฏิบัติงาน เป็นต้น  
        2.3.4.  ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk : CR )  หรือ 
(Event Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือ 
กฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
 

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
  ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง  เป็นขั้นตอนที่ระบุล าดับความเสี่ยงของอันตรายทั้งหมดที่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อม หรือสิ่งต่าง ๆ รวมกัน โดยน าความ
เสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการด าเนินงานก่อนมีมาตรการควบคุม มาพิจารณาหาระดับโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่จะเกิดข้ึนในการด าเนินงาน 

1)    ระบุมาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Existing Controls) 
2)    ประเมินความเสี่ยงที่เหลือยู่หลังจากด าเนินการตามมาตรการ 
3)    ประเมินสถานการณ์ในการควบคุมระดับความเสี่ยง 

 

        การประเมินความเสี่ยง  หมายถึง การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงว่ามีมากน้อยเพียงใด 
โดยน าความเสี่ยงที่ได้จากขั้นตอนที่ 2 (การระบุความเสี่ยง) มาท าการประเมินค่ า “ระดับความเสี่ยง” โดยมี
องค์ประกอบที่ต้องค านึงถึง ดังต่อไปนี้ 

1)     “ต้องจัดการอย่างเร่งด่วน” เป็นความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงมาก (ถึงสูงมาก 
ระดับ 20 - 25 คะแนน) และมีระดับความเสี่ยงเกินระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งจะต้องบริหาร
ความเสี่ยงนั้นทัน โดยต้องน าเปลี่ยนแผนการบริหารความเสี่ยงและมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง 

2)     “จัดการบริหารความเสี่ยง” เป็นความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง(ระดับความ 
เสี่ยง 10 - 19 คะแนน) และมีระดับความเสี่ยงเกินระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งจะต้องมีการ
ประเมินแผนการบริหารความเสี่ยงที่ด าเนินการอยู่ว่าเพียงพอต้องการจัดการปัจจัยเสี่ยงหรือไม่ ถ้าไม่เพียงพอ
ต้องน าเปลี่ยนแผนการบริหารความเสี่ยงใหม่ 

3)     “ยอมรับความเสี่ยงแต่เฝ้าระวัง” เป็นความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงปานกลาง  
(ระดับความเสี่ยง 5 - 9 คะแนน) และมีระดับความเสี่ยงในระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งจะยังคงใช้
แผนการบริหารความเสี่ยงเดิม แต่จะติดตามผลอย่างต่อเนื่องเพ่ือเฝ้าระวัง การเปลี่ยนแปลงของปัจจัย 

4)     “ยอมรับความเสี่ยง” เป็นความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงต่ า (ระดับความเสี่ยง 1 
- 4 คะแนน) และมีระดับความเสี่ยงในระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งองค์กรจะยอมรับความเสี่ยงและ
ไม่ด าเนินการใดๆเพ่ิมเติม 

การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 
การก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

(Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดย
คณะท างานความเสี่ยงของผู้รับผิดชอบปัจจัยเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานจะต้องก าหนดเกณฑ์ในการประเมิน
ความเสี่ยง เป็นเกณฑ์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 5 ระดับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมในหน่วยงาน
ดุลยพินิจการตัดสินใจของผู้รับผิดชอบปัจจัยเสี่ยง และ การอ้างอิงฐานข้อมูลในอดีต 
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เกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับหน่วยงานที่มีข้อมูลตัวเลข หรือจ านวนเงินมาใช้ในการ
วิเคราะห์อย่างพอเพียง ส าหรับหน่วยงานที่มีข้อมูลเชิงพรรณนาไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจ านวนเงินที่
ชัดเจนได้ ก็ให้ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ   
 

ตัวอย่างระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ในเชิงปริมาณ  
 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 
5 บ่อยมาก จัดท าแล้วเสร็จล่าช้าเกิน 4 สัปดาห์ 
4 บ่อย จัดท าแล้วเสร็จล่าช้าระหว่าง 3-4 สัปดาห ์
3 ปานกลาง จัดท าแล้วเสร็จล่าช้าระหว่าง 2-3 สัปดาห ์
2 น้อย จัดท าแล้วเสร็จล่าช้าระหว่าง 1-2 สัปดาห ์
1 น้อยมาก จัดท าแล้วเสร็จล่าช้า ไม่เกิน 1 สัปดาห์ 

 

ตัวอย่างระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ในเชิงคุณภาพ 
 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 
5 บ่อยมาก มีโอกาสปรับปรุงพ้ืนที่น้อยมาก 
4 บ่อย มีโอกาสปรับปรุงพ้ืนทีน่้อย 
3 ปานกลาง มีโอกาสปรับปรุงพ้ืนที่ปานกลาง 
2 น้อย มีโอกาสปรับปรุงพ้ืนที่สูง 
1 น้อยมาก มีโอกาสปรับปรุงพ้ืนที่สูงมาก 

 
ตัวอย่างระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) เชิงปริมาณ 

 

ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 
5 สูงมาก > 10 ล้านบาท 
4 สูง > 2.5 ล้านบาท - 10 ล้านบาท 
3 ปานกลาง > 50,000 – 2.5 ล้านบาท 
2 ต่ า > 10,000 – 50,000 บาท 
1 ต่ ามาก ไม่เกิน 10,000 บาท 

 
ตัวอย่างระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) เชิงคุณภาพ 

 

ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 

5 รุนแรงสูง 
มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์  
มีการบาดเจ็บถึงชีวิต 

4 ค่อนข้างรุนแรง 
มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก 
มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน 

3 ปานกลาง 
มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก  
มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน 
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2 น้อย 
การสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร 
มีการบาดเจ็บรุนแรง 

1 น้อยมาก 
มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย 
ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง 

 

 
 

  ทั้งนี้ เมื่อน าคะแนนระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ ของความเสี่ยงแต่ละรายการ 
ประจ าปีงบประมาณนั้น ๆ มาเปรียบเทียบกับระดับความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้ของความเสี่ยงและสาเหตุแล้ว 
องค์กรจะทราบได้ว่าความเสี่ยงฯ ที่ได้รับการประเมินไว้นั้นจัดอยู่ในกรณีใด ได้แก่ 

(1)  “ต้องจัดการอย่างเร่งด่วน”  
(2)  “จัดการบริหารความเสี่ยง”  
(3)  “ยอมรับความเสี่ยงแต่เฝ้าระวัง”  
(4)  “ยอมรับความเสี่ยง” 
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รูปภาพแสดงข้ันตอนการประเมินความเสี่ยง 
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รูปภาพแสดงความสัมพันธ์ของความเสี่ยง การควบคุม และความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่ 

 
 การวัดระดับความเสี่ยง  (Degree of Risk) 

การวัดความเสี่ยงแบ่งออกเป็น 5 ระดับ และมีค่าความเสี่ยงรวมเท่ากับ 25 คะแนน   
(Level of Risk)  โดยการน าผลที่ได้จากการประเมินความเป็นไปได้และผลกระทบ มาจัดท าแผนผังประเมิน
ความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix) 
ตารางแสดงแผนผังการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix) 
 

 
 

Risk Assessment 
Matrix 

 
 

ความเป็นไปได้ 
ต่ า

มาก/ 
น้อย
มาก 

ต่ า / 
น้อย  
L  

ปาน
กลาง  
M  

สูง / 
บ่อย  
H 

สูงมาก / 
บ่อยมาก  

HV 

1 2 3 4 5 

ผล
กร

ะท
บ 

/ ค
วา

มร
ุนแ

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

สูง / วิกฤติ 4 4  (L) 8   (M) 12  (H) 16(HV) 20 (HV) 
ปานกลาง 3 3  (L) 6   (M) 9   (M) 12  (H) 15  (H) 
ต่ า / น้อย 2 2  (L) 4   (L) 6   (M) 8   (M) 10  (H) 
ต่ ามาก / ไม่มีนัยยะ
ส าคัญ 

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

  ระดับของความเสี่ยง 
 
จาก Risk Assessment Matrix น ารายการความเสี่ยงของแต่ละระดับความเสี่ยงที่ได้จัด 

เรียงล าดับไว้ (Risk Ranking) มาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเกณฑ์ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง 
(Criteria for Acceptability Risk) 
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ตารางแสดงระดับความเสี่ยง เพื่อจัดล าดับความเสี่ยงก่อนการบริหารความเสี่ยงปี2557 
 

 
Risk Assessment 

Matrix 
 
 

โอกาสที่จะเกิด 
ต่ า

มาก/ 
น้อย
มาก 

ต่ า / 
น้อย  
L  

ปานกลาง  
M  

สูง / 
บ่อย  
H 

สูงมาก / 
บ่อยมาก  

HV 

1 2 3 4 5 

ผล
กร

ะท
บ 

/ ค
วา

มร
ุนแ

รง
 

สูงมาก / หายนะ 5 M H H HV HV 
 

สูง / วิกฤติ 4 L M H HV   

 
HV 

ปานกลาง 3 L M M 

 
H  

 
H 
 

ต่ า / น้อย 2 L L M 
 

M H 

ไม่เป็นสาระส าคัญ / 
น้อยมาก 

1 L L L L M 

  ระดับของความเสี่ยง 
 

Risk Boundary = ขอบเขตความเสี่ยงท่ีสามารถยอมรับได้ หมายถึง ขอบเขตของคะแนนระดับความเสี่ยงท่ีองค์กรยอมรับได้ 
 
ตารางแสดงเกณฑ์ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

ระดับ 
คะแนน 

แทนด้วย 
แถบสี 

ความหมาย 

ต่ า (L) 
(สีเขียว) 

1-4  Acceptable or limited Focus 
- ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยงไม่ต้องมีการ 
จัดการเพิ่มเติม 

ปานกลาง 
(M) 

(สีเหลือง) 

5-9  Tolerable but caution or Management 
Discretion/Medium Risk 
- ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ 
ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับท่ียอมรับไม่ได้ 

สูง (H) 
(สีส้ม) 

10-19  Intolerable or Attention Required/High Risk 
- ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการประเมินแผนการ
บริหารความเสี่ยงเดิมหรือใช้แผนใหม่เพื่ออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

สูงมาก 
(HV) 

(สีแดง) 

20-25  Intolerable or Immediate Attention Require/High Risk 
- ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้ 
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที 
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ขั้นตอนที่ 4   การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)   
   การตอบสนองความเสี่ยงแบ่งออกเป็น 4 วิธีดังนี้ 

1)    Take การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) หมายถึง การไม่กระท าใดๆ  
เพ่ิมเติม กรณีนี้ใช้กับความเสี่ยงที่มีน้อย ความน่าจะเกิดน้อยหรือเห็นว่ามีต้นทุนในการบริหารความเสี่ยงสูงโดย
ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้ 

   2)    Treat การลด (Risk Reduction) หรือควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) 
หมายถึง การลดโอกาสความน่าจะเกิดหรือลดความเสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุมเพ่ือป้องกันการ
ปรับปรุงแก้ไขกระบวนการ รวมกับการก าหนดแผนส ารองในเหตุฉุกเฉิน 

 

3)    Terminate การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) หมายถึง การหยุด
หรือการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยง เช่น งดท าขั้นตอนที่ไม่จ าเป็นและจะน ามาซึ่งความเสี่ยง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานและลดขอบเขตการด าเนินการ เป็นต้น 

 

4)    Transfer การกระจาย (Risk Sharing) หรือโอนความเสี่ยง (Risk 
Spreading) หมายถึง การลดโอกาสความน่าจะเกิดหรือลดความเสียหายโดยการแบ่งโอน การหาผู้รับผิดชอบ
ในความเสี่ยง การจ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้ด าเนินการแทนและการจัดประกันภัย เป็นต้น 
                       เมื่อได้ประเมินความเสี่ยงแล้ว ผู้บริหารจะต้องพิจารณาเลือกวิธีการตอบสนองต่อความ
เสี่ยงอย่างไร เพ่ือท าให้ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ 
 
 

ขั้นตอนที่ 5   การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management planning) 
    การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง หมายถึง การวางแผนก าหนดแนวทาง วิธีการ กิจกรรม 
ในการด าเนินงาน เพ่ือที่จะลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และลดระดับความรุนแรงของผลกระทบ เมื่อส่วนงาน 
ประเมินรายงานความคืบหากผลการบริหารความเสี่ยงไม่เป็นไปตามเป้า ให้ปรับปรุงและจัดแผนบริหารความ
เสี่ยงเพ่ิมเติมประกอบเอกสาร  หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการด าเนินการตามวิธีการตอบสนองต่อความเสี่ยง (จัดการ : Treat, ถ่ายโอน : 
Transfer และ หลีกเหลี่ยง : Terminate) อย่างมีประสิทธิภาพ  
                     สิ่งที่ส าคัญต่อกิจกรรมการควบคุม คือ การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการและก าหนด
หน่วยงาน/พนักงานในองค์กรเพื่อรับผิดชอบการควบคุม ควรมีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 รายงานผลการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ต่อแผนกบริหารความเสี่ยง ใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

 พิจารณาประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่ได้ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน 
 พิจารณาการปฏิบัติที่จ าเป็นเพิ่มเติม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการความเสี่ยง 

 
ขั้นตอนที่ 6  การติดตามและประเมินผล (Monitoring & Evaluation) 
          การติดตามและประเมินผล หมายถึง กระบวนการควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงาน และ
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง หรือ มาตรการ / กิจกรรมการควบคุมเพ่ิมเติมที่ก าหนด
ไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ โดยการติดตามในระหว่างการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง หรือการ
ประเมินผลทุกไตรมาส เพ่ือให้มั่นใจว่า การจัดการ หรือการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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ทุกหน่วยงานขององค์กร ต้องรายงานความคืบหน้า ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินการตามแผนบริหารความ
เสี่ยงที่เก่ียวข้องทั้งหมด  

 การติดตามและประเมินผล เพ่ือให้มั่นใจได้ว่า การจัดการความเสี่ยงมีคุณภาพและมี
ความเหมาะสม 

 ความเสี่ยงส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ได้รายงานต่อ
ผู้บริหารตามสายบังคับบัญชา แผนกบริหารความเสี่ยง ผู้บริหารระดับสูง และ
คณะอนุกรรมการด้านบริหารความเสี่ยง  

 
รปูภาพแสดง ระบบติดตามและประเมินผล 
 

 
 
ขั้นตอนที่ 7  สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication) 
           การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพหัวใจของการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิผล สารสนเทศที่ 
มีนัยส าคัญเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงควรได้รับการระบุ จัดเก็บ มีการสื่อสารในรูปแบบและระยะเวลาที่เหมาะสม  
ช่วยให้พนักงานสามารถปฏิบ  ติหน้าที่ความรับผิดชอบของตนให้ลุล่วงไปได้ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลเกิดขึ้นจากผู้บริหารไปสู่พนักงานในทุกระดับปฏิบัติการ ผู้บริหาร และขึ้นสู่ระดับบนขององค์กร  

 



22 

 

บทสรุปการบริหารความเสี่ยง 
 
 ปัจจัยส าเร็จของการจัดการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 
 1. การสนับสนุนอย่างจริงจังและยั่งยืนจากผู้บริหารระดับสูงและพนักงานในองค์กรทุกคน 
 2. การไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในการขับเคลื่อนทั่วทั้งองค์กร 
 3. การเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงเข้ากับโครงสร้างระบบงานท าด าเนินการอยู่ 
 4. การน าการบริหารความเสี่ยงไปใช้เป็นตัวชี้วัดให้เห็นถึงโอกาสและประโยชน์ที่ได้จากการบริหาร
จัดการความเสี่ยง 
 5. สร้างตัวชีว้ัดที่ชัดเจนและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์องค์กร 
 6. การสื่อสารถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิผลให้ทั่วทั้งองค์กร 
 
 ข้อจ ากัดขององค์กร อาจส่งผลให้การด าเนินงาน การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรไม่บรรลุผลส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ เช่น 
 1. การไม่ให้ความส าคัญการบริหารจัดการความเสี่ยง ของผู้บริหารระดับสูง 
 2.การปฏิบัติ งานของบุคลากรที่ ไม่ปฏิบัติตามระบบการบริหารความเสี่ ยงทั่ วทั้ งองค์กร                    
ทีไ่ดก้ าหนดไว้ 
 3. เหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือควบคุมอันเนื่องมาจากปัจจัยภายนอกหรือเกิดเหตุการณ์พิเศษที่ไม่ได้
คาดคิดมาก่อน 
 4. การทุจริตในหน่วยงาน กรณีบุคลากรในหน่วยงานร่วมมือกันท าการทุจริตหรือเพิกเฉยต่อการ
กระท าผิด 
 5. ต้นทุนค่าใช้จ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับผลตอบแทนที่ได้ บางครั้งผู้บริหารระดับสูงต้องยอมรับในความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เมื่อพิจารณาเห็นว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เสียไปในการป้องกันความเสี่ยงมากกว่าผลตอบแทนที่
ได ้
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ภาคผนวก 
 

1.  ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   
 1.1 เรื่อง  หลักการและแนวทางการก ากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจปี 2552  ของ สคร. 
 1.2 เรื่อง  แนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายใน  ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
 1.3 เรื่อง  แผนวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง) 2555-2559 
 1.4 เรื่อง  แผนปฏิบัติงานประจ าปี 2557 
 1.5 เรื่อง  บันทึกข้อตกลงประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจ าปีบัญชี 2556 ระหว่าง 
             รัฐบาลไทยกับองค์การตลาด  

        1.6 เรื่อง  ข้อบังคับองค์การตลาด ว่าด้วยประมวลจริยธรรมขององค์การตลาด  พ.ศ. 2555  
 1.7 เรื่อง  รายงานการให้ค าปรึกษาระบบประเมินผลการด าเนินงานปีบัญชี  2554 

2. ค าสั่งที่เกี่ยวข้อง 
2.1  ค าสั่งคณะกรรมการองค์การตลาด ที่ 3/2556  ลงวันที่ 31 มกราคม 2556  เรื่อง แต่งตั้ง   

  คณะอนุกรรมการด้านบริหารความเสี่ยง 
2.2  ค าสั่งองค์การตลาด ที่ 10/2557 ลงวนัที่ 17 มกราคม 2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานด้าน  

    บริหารความเสี่ยง   
3.    โครงสร้างองค์การตลาด 
4.    ตวัอย่างการวิเคราะห์ความเสี่ยง 

4.1 ตัวอย่างแบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยง 
4.2 ตัวอย่างเกณฑ์ประเมินค่าผลกระทบและโอกาสที่จะเกิด ( I , L ) 
4.3 ตัวอย่างแผนบริหารความเสี่ยง 

5.    แผนการปฏิบัติการแผนกบริหารความเสี่ยงปี 2557 
 6.    Risk Map องค์การตลาดปี 2557 
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2.1  ค าสั่งคณะกรรมการองค์การตลาด ที่ 3/2556  ลงวันที่ 31 มกราคม 2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้าน
บริหารความเสี่ยง 
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2.2  ค าสั่งองคก์ารตลาด ที่ 10/2557 ลงวนัที่ 17 มกราคม 2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานด้านบริหารความเสี่ยง
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2.2  ค าสั่งองค์การตลาด ที่ 10/2557 ลงวนัที่ 17 มกราคม 2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานด้านบริหารความเสี่ยง
(ต่อ) 
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3. โครงสร้างองค์การตลาด 

 
4.1 ตัวอย่างแบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยง 
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4.2 ตัวอย่างเกณฑ์ประเมินค่าผลกระทบและโอกาสที่จะเกิด ( I , L ) 
 

 
 
4.3 ตัวอย่างแผนบริหารความเสี่ยง 
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5.    แผนการปฏิบัติการแผนกบริหารความเสี่ยงปี 2557 

 
5.    แผนการปฏิบัติการแผนกบริหารความเสี่ยงปี 2557 (ต่อ) 
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Risk Map องค์การตลาดปี 2557 (ปรับปรุง เดือน มิย.57) 
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จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900 
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