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บทที่  1 
บทนํา 

 

หลักการและเหตุผล 
                 สาํนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยไดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2550  มติิที่ 4  มิติดานการพัฒนาองคกร  ตัวชีว้ัดที ่17  ระดับความสําเร็จของการจัดทาํระบบ

บริหารความเสี่ยงซึง่หมายถงึระบบการบริหารปจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทัง้กระบวนการ   การ

ดําเนนิการตาง ๆ  โดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมายตามภารกิจหลักตามกฎหมายจดัตั้ง  สวนราชการ 

และเปาหมายตามแผนปฏิบตัิราชการ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2550  ของสวนราชการเปนสาํคัญ 

                   ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทยไดกําหนดใหมกีารปรับเปลี่ยนกระบวนการและ 

วิธีการทํางาน  เพื่อยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการทาํงานของหนวยงานราชการ  ใหอยู 

ในระดับสูงเทยีบเทามาตรฐานสากล  โดยยึดหลักการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา  วาดวยหลักเกณฑ

และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  ซึ่งประกอบไปดวยเปาหมายสาํคญั คือ เปนไปเพื่อ 

ประโยชนสุขของประชาชน  เพื่อผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ  มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิง 

ภารกิจของรัฐ  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจาํเปน   รวมทัง้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

อยางสม่ําเสมอ 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อใหผูบริหารทุกระดับ  และเจาหนาที่ของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง 

มหาดไทย  ไดมีความรู  ความเขาใจเทคนคิและวิธีการบริหารจัดการสมัยใหมในเรื่องการบรหิารความ

เสี่ยงของภารกิจหลักตามกฎหมายจัดตั้งสวนราชการ  และโครงการตามแผนการปฏิบัติราชการประจําป

งบประมาณ ที่เปนโครงการตามยทุธศาสตร ของกระทรวงมหาดไทย   

              2.  เพื่อใหผูปฏิบัตงิานไดรับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยงของ

กิจกรรม /โครงการที่หนวยงานรับผิดชอบ  และสามารถแกไขปญหาหรือผลกระทบจากปจจยัความเสี่ยง

ดานตาง ๆ ใหการดําเนินงานของกิจกรรม / โครงการ นัน้ เปนไปตามวัตถุประสงค และเปาหมายของ

องคกร 

             3.  เพื่อใหหนวยงานมีการนาํระบบการบริหารความเสีย่งไปใชอยางเปนระบบและตอเนื่องในการ 

ประเมินกจิกรรม / โครงการ  และการติดตามประเมนิผลการปฏิบัติตามแผนการบรหิารความเสี่ยงเพื่อ

นําไปพฒันาระบบการทํางานของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ 
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ขอบเขตและวิธีดําเนินการ 
                  เอกสารชุดนี้  หนวยตรวจสอบภายใน สป. ซึง่รับผิดชอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ   สาํนัก 

งานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 มิติที ่4 ดานการพฒันาองคกร ตัวชี้วัดที่ 17  

“ ระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบบริหารความเสีย่ง “ และรวมดําเนนิการตามตัวชี้วัดที่ 10.2 “ ระดับ 

ความสาํเร็จของรอยละเฉลีย่ถวงน้าํหนักในการดําเนนิการตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลง ( Blueprint  for  

Change ) ดานขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานของสวนราชการ”  ตามประเด็นยทุธศาสตร  การพัฒนาระบบ

บริหารใหมีความเปนเลิศ  ไดจัดทําขึ้นโดยศึกษาจากเอกสารแนวทางการจัดทาํคูมอืการบริหารความเสีย่ง

ของหนวยงานและสถาบนัการศึกษาตาง ๆ  ที่ไดจัดทาํขึ้นรวมทั้งจากเอกสารการจัดอบรมโดยผูทรงคุณวุฒิ

หลายทาน  ทีส่ถาบนัดํารงราชานุภาพไดเชิญมาบรรยายใหความรูกับเจาหนาที่ของหนวยงานในสงักัด  

สํานักงานปลดักระทรวงมหาดไทย  ในเรื่องเกี่ยวกับการจัดวางระบบควบคุมภายใน   และการบริหารความ

เสี่ยง  และเอกสารคําแนะนําการจัดทาํรายงานการควบคุมภายใน  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงนิ

แผนดิน  วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ขอ 6  ที่กําหนดใหสวนราชการตองมี

การประเมนิความเสีย่งกิจกรรม / โครงการ  ตามภารกจิหลักตามกฎหมายจัดตั้งสวนราชการ  และ

เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  แลวรายงานผลจุดออนการควบคุมหรือความเสีย่ง

ที่ยงัมีอยู  แผนการปรับปรุง  และการติดตามประเมนิผลตามแบบรายงานที่กาํหนด  ใหคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผนดิน  ผูกํากับดูแล  และคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 90 วัน นับจากวันที ่ 30  กนัยายน 

ของทุกป 

               การจัดทําคูมือการบริหารความเสี่ยงไดรับการเสนอแนะและปรับปรุงแกไขจากคณะทํางาน 

จัดทําระบบบริหารความเสีย่ง  ตามคาํสั่ง สป. ที่ 24 / 2550 ลงวันที ่23  มกราคม 2550   ทีห่นวยงาน 

ในสังกัดสาํนกังานปลัดกระทรวงมหาดไทย ไดมอบหมายใหเปนคณะทํางานจัดทาํระบบบริหารความเสีย่ง

ตามรายชื่อผูแทนสํานกั / ศูนย / กอง และหนวยงานระดับกอง ในภาคผนวกทายเอกสารนี ้

               คณะทํางานจัดทําระบบบริหารความเสีย่ง  หวงัวาเอกสารชดุนี้จะเปนประโยชนตอผูบริหาร   

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน  เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารความเสีย่งในกิจกรรมการ 

ปฏิบัติงานตามภารกิจหลกัตามกฎหมายจัดตั้งสวนราชการและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 

ที่มีงบประมาณสูง  มีการดาํเนนิงานที่เกีย่งของกบัหลายหนวยงาน  สามารถบรหิารความเสี่ยงของเพื่อ 

บรรลุตามเปาหมายหรือความคาดหวังของผูบริหารทั้งดานผลลพัธและผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  

 

 

***************************** 
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ความหมายและคําจํากัดความของการบริหารความเสี่ยง 

        เพื่อใหเขาใจความหมายของการบริหารความเสี่ยง ผูอานควรทําความเขาใจกับ

ความหมายของคําที่เกี่ยวของตอไปนี้ 

ความเสี่ยง (Risk)  
 หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด  ความเสยีหาย  การรั่วไหล ความสูญเปลา หรือ 

เหตุการณที่ไมพึงประสงค ซึง่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบ  หรือทําใหการดําเนนิงานไมประสบ

ความสาํเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร ทั้งในดาน ยทุธศาสตร การปฏิบัติงาน 

การเงนิ  และการบริหาร   ซึง่อาจเปนผลกระทบทางบวกดวยก็ได โดยวดัจากผลกระทบ (Impact)  

ที่ไดรับ และโอกาสทีจ่ะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ   

 ความเสี่ยงจําแนกไดเปน 4 ลักษณะ  ดังนี้    

        Strategic Risk        –  ความเสี่ยงที่เกี่ยวของในระดับยุทธศาสตร   

        Operational Risk    –  ความเสี่ยงที่เกี่ยวของในระดับปฏิบัติการ   

        Financial Risk        –  ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับดานการเงิน   

        Hazard Risk           –  ความเสี่ยงที่เกี่ยวของในดานความปลอดภัย  จากอันตรายตอ  

                                          ชีวิตและทรัพยสิน 

ปจจัยเสี่ยง (Risk Factor)   
  หมายถึง ตนเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทําใหไมบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว 

โดยตองระบุไดดวยวาเหตุการณนั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นไดอยางไร และทําไม  ทั้งนี้สาเหตุของ

ความเสี่ยงที่ระบุควรเปนสาเหตุที่แทจริง  เพื่อจะไดวิเคราะหและกําหนดมาตรการลดความเสี่ยงใน

ภายหลังไดอยางถูกตอง 

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
 หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะหความเสี่ยง และจัดลําดับความเสี่ยง โดยการ

ประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood)  และผลกระทบ (Impact) โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)  

หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยง 

 ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิด

เหตุการณความเสี่ยง 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ไดจากประเมินโอกาส

และผลกระทบของแตละปจจัยเสี่ยง  แบงเปน 3 ระดับ คือ  สูง  ปานกลาง และต่ํา 
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การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)  
หมายถึง กระบวนการที่ใชในการบริหารจัดการใหโอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยงลดลง หรือ

ผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณความเสี่ยงลดลงอยูในระดับที่องคกรยอมรับได  ซึ่งการจัดการ

ความเสี่ยงมีหลายวิธี  ดังนี้ 

      -   การยอมรับความเสีย่ง (Risk Acceptance)   เปนการยอมรับความเสีย่งที่เกิดขึ้น   

          เนื่องจากไมคุมคาในการจัดการควบคุมหรือปองกันความเสีย่ง    

-  การลด/การควบคุมความเสี่ยง  (Risk Reduction)  เปนการปรับปรุงระบบการทํางาน 

                หรือการออกแบบวิธีการทํางานใหม เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด  หรือลดผลกระทบ ใหอยูใน 

                ระดับที่องคกรยอมรับได    

-  การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เปนการกระจายหรือ 

    ถายโอนความเสี่ยงใหผูอ่ืนชวยแบงความรับผิดชอบไป    

-  การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง  (Risk Avoidance)  เปนการจัดการกับความเสี่ยงที่อยูใน    

    ระดับสูง และหนวยงานไมอาจยอมรับได  จึงตองตัดสินใจยกเลิกโครงการ/ กิจกรรม 

    นั้นไป    

การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร (Enterprise Risk Management)  
หมายถึง การบริหารปจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดําเนินงานตางๆ เพื่อลด

มูลเหตุของแตละโอกาสที่องคกรจะเกิดความเสียหาย ใหระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

ในอนาคตอยูในระดับที่องคกรยอมรับได ประเมินได ควบคุมได และตรวจสอบไดอยางมีระบบ โดย

คํานึงถึงการบรรลุเปาหมาย ท้ังในดานกลยุทธ  การปฏิบัติตามกฎระเบียบ  การเงิน และความไมแนนอน

จากปจจัยภายนอก  โดยไดรับการสนับสนุนและการมีสวนรวมในการบริหารความเสี่ยงจากหนวยงานทุก

ระดับทั่วทั้งองคกร 

ความไมแนนอน 
หมายถงึ ความเปลี่ยนแปลง  ไมคงที่ดงัเดิมตลอดกาล  หรือหมายถึง  ผลเหตุการณและสิ่งตาง ๆ  

ที่มีโอกาสเกิดขึ้นไดทั้งที่เปนไปตามความคาดหมาย หรือนอกเหนือความคาดหมาย  เชน  ภูมิอากาศ  

อุบัติภัยตาง ๆ         
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ปญหา 

หมายถงึ สิง่ทีเ่กิดขึ้นและมักจะสงผลในทางลบ  เปนอุปสรรคตอเปาหมายการดําเนนิการ จําเปน 

ตองมีการแกไข  เพราะมิเชนนัน้ปญหาดงักลาวอาจกอใหเกิดความเสียหายตามมาปญหาอาจมไิดเกิด

จากสาเหตุของความเสี่ยงเสมอไป  หรืออีกนัยหนึง่  ก็คือ  ผลใด ๆ  ก็ตามที่เกิดจากความเสี่ยงอาจไมได

กลายเปนปญหาเสมอไป  เพราะอาจมีทัง้เชิงบวก และเชิงลบ หรือถาเปนเชิงลบ  ก็อาจมีความเสียหาย

มาก – นอยแตกตางกนั 

การควบคุม (Control)  
หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือข้ันตอนปฏิบัติตางๆ ซึ่งกระทําเพื่อลดความเสี่ยง และทําใหการ

ดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค   แบงได  4  ประเภท  คือ 

-  การควบคุมเพื่อการปองกนั (Preventive Control)  เปนวิธกีารควบคุมที่กาํหนดขึ้นเพื่อปองกนั 

    ไมใหเกิดความเสี่ยงและขอผิดพลาดตั้งแตแรก   

-  การควบคุมเพื่อใหตรวจพบ (Detective Control)  เปนวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้นเพื่อคนพบ 

    ขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นแลว   

-  การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เปนวิธกีารควบคุมทีส่งเสริมหรือกระตุนใหเกิด 

    ความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตองการ   

-  การควบคุมเพื่อการแกไข (Corrective Control)  เปนวธิีการควบคุมที่กําหนดขึ้นเพื่อแกไข  

    ขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นใหถกูตอง  หรือเพือ่หาวิธีการแกไขไมใหเกิดขอผิดพลาดซ้ําอกีในอนาคต 

การติดตามประเมินผลระดับกิจกรรม 
             หมายถงึ  ลักษณะ  ขอบเขตและความถี่ในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในในระดับ 

กิจกรรมซึ่งรวมทั้งวิธกีารติดตามการควบคุมระหวางการปฏิบัติงาน ( Ongoing  Monitoring)  และการ 

ประเมินผลการควบคุมเปนรายครั้งจะแตกตางกนัไปของแตละกิจกรรม  ไมมวีิธีใดวิธหีนึง่ทีจ่ะใชไดกับทุก

กิจกรรม   เนื่องจากแตละกิจกรรมจะแตกตางกนัในลกัษณะการปฏิบัติงาน   ความแตกตางของกฎหมาย 

ระเบียบ  ขอบังคับที่เกี่ยวของ   วธิีการปฏบิัติงานและความสาํคัญของแตละกิจกรรมตอการสนับสนุน 

การบรรลุวัตถปุระสงคของหนวยงานโดยรวม 

 

********************************** 
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บทที่  2    
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

      แนวทางการบริหารความเสี่ยง เปนกระบวนการที่ใชในการระบุ  วิเคราะห  ประเมิน  และ

จัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของกระบวนการทํางานของหนวยงานหรือของ

องคกร  รวมทั้งการบริหาร / จัดการความเสี่ยง โดยกําหนดแนวทางการควบคุมเพื่อปองกันหรือลดความ

เส่ียงใหอยูในระดับที่ยอมรับได ซึ่งกระบวนการดังกลาวนี้จะสําเร็จไดตองมกีารสื่อสารใหคนในองคกรมี

ความรูความเขาใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนควรมีการจัดทําระบบ

สารสนเทศ  เพื่อใชในการวิเคราะหประเมินความเสี่ยง กระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง  

ประกอบดวย 7 ข้ันตอน ดังนี้ 
 

                                    แผนผังภาพรวมของแนวการบริหารความเสี่ยง 
     

 
1.  การกําหนดวัตถุประสงค  
           เปนการกําหนดวัตถุประสงคและกลยุทธที่ชัดเจนของแผนงาน / งาน / โครงการ / กิจกรรม ตาม

แผนการปฏิบัติราชการประจําป และแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
 
 
 

 

7.
 ก
าร
ติด

ตา
มผ

ล 
 แ
ละ

ทบ
ทว

น 

3. การประเมินความเสี่ยง 

4. การประเมินมาตรการ
ควบคุม 

5. การบริหาร /จัดการความ
เสี่ยง 

6.
 ก
าร
รา
ยง
าน

  

1. กําหนดวัตถุประสงค 

 2. การระบุความเสี่ยง 

การส่ือสาร 

ระบบสารสนเทศ 
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      การกาํหนดวัตถุประสงคที่ชัดเจนชวยใหการระบ ุ และวิเคราะหความเสีย่งที่จะเกิดขึ้นได

อยางครบถวน  โดยเทคนิคการกําหนดวัตถปุระสงคมีหลายเทคนิควธิี  เชน  อาจคํานงึถึงหลัก SMART  

ไดแก 

Specific  : มีการกาํหนดเปาหมายที่ชัดเจน     

Measurable  : สามารถวัดผลหรือประเมินผลได  

Achievable  : สามารถปฏิบตัิใหบรรลุผลได  

Reasonable  : สมเหตุผล มีความเปนไปได    

Time constrained : มีกรอบเวลาทีช่ัดเจนและเหมาะสม 
 
2.  การระบุความเสี่ยง   
             เปนการระบุเหตกุารณใดๆ ทั้งทีม่ีผลดี และผลเสียตอการบรรลุวัตถุประสงค  โดยตองระบุไดดวย

วาเหตุการณนัน้จะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกดิขึ้นไดอยางไร   และทําไม 

สําหรับการระบุความเสีย่งของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นั้นหมายถงึ  เหตุการณ หรือ

การกระทําใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใตสถานการณที่ไมแนนอน และจะสงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย 

( อาจเปนตัวเงินหรือไมเปนตัวเงนิ )  หรือกอใหเกิดความลมเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายตาม

แผนการปฏิบตัิราชการ 4 ป ( พ.ศ.2548 – 2551 )  ของสํานักงานปลดักระทรวงมหาดไทย  ทั้งในระดับ

หนวยงาน  โครงการ / กิจกรรม และในระดับองคกร  ทั้งนี้สามารถจาํแนกความเสีย่งไดเปน  4  ลักษณะ  

ดังนี ้   

1) Strategic Risk    – ความเสี่ยงที่เกี่ยวของในระดับยุทธศาสตร เชน การเมือง เศรษฐกิจ 

กฎหมาย ตลาด ภาพลักษณ ผูนํา ชื่อเสียง ลูกคา  เปนตน 

        2)   Operational Risk   –  ความเสีย่งที่เกี่ยวของในระดับปบัติการ เชน  กระบวนการ  

เทคโนโลยี และคนในองคกร เปนตน 

              3)   Financial Risk       – ความเสี่ยงที่เกีย่วของกับดานการเงิน เชน   ขอมูลเอกสาร 

หลักฐานทางการเงนิ  และการรายงานทางการเงนิบัญชี    เปนตน 

              4)   Hazard Risk         – ความเสี่ยงที่เกี่ยวของในดานความปลอดภัยจากอันตรายตอชีวิต 

และทรัพยสิน  เชน  การสูญเสียทางชวีิตและทรัพยสินจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ  การกอการราย  

อุบัติเหตุ  หรือสถานการณทีอ่ยูนอกเหนือการควบคุม  เปนตน 

       ปจจัยเสี่ยง (Risk Factor)  หมายถึง ตนเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทําใหไม
บรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว โดยตองระบุไดดวยวาเหตุการณนั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได
อยางไร และทําไมทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเปนสาเหตุที่แทจริง  เพื่อจะไดวิเคราะหและกําหนด
มาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังไดอยางถูกตอง 
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                         ตัวอยาง  ปจจัยเส่ียง / ตนเหตุ / สาเหตุของความเสี่ยง 
                                 •   บรรยากาศทางจรยิธรรม 
                                 •   ความกดดันจากฝายบริหาร 
                                 •   ความรู ความสามารถของบุคลากร 
                                 •   ราคา / มูลคาของทรัพยสิน 
                                 •   ปริมาณการบันทกึรายการและจํานวนเอกสาร 
                                 •   สภาพความเปนจริงทางการเงินและเศรษฐกจิ 
                                 •   กิจกรรมที่ซับซอนหรือมีการเปลี่ยนแปลงไดงาย 
                                 •   ระเบยีบตางๆของทางราชการ 
                                 •   ระบบขอมูลสารสนเทศที่ประมวลผลดวยคอมพิวเตอร 
                                 •   ความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน 
                                 •   นโยบายขององคกร / การปฏิบัติงาน/  เทคโนโลยี 
                                 • การตัดสินใจของฝายบริหาร 
                                 •   การยอมรับสิ่งที่ตรวจพบ 
                                 •   การดาํเนินการแกไข    ฯลฯ 

                 การระบุความเสี่ยง  เปนกระบวนการที่ผูบริหารและผูปฏิบัติงาน  รวมกันระบุ

ความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยง ที่เกี่ยวของกับ โครงการ/กิจกรรม  เพื่อใหทราบถึงเหตุการณที่เปนความเสีย่ง ที่

อาจมีผลกระทบตอการบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค  โดยตองคํานึงถึง 

                                 1)  สภาพแวดลอมภายนอกหนวยงานและกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเปนสิง่ที่ไมอยู 

ในความรับผิดชอบของหนวยงานและกระทรวงมหาดไทย เชน นโยบายภาครัฐ  กฎหมาย  ระเบียบ 

ขอบังคับ 

            2)  สภาพแวดลอมภายในหนวยงานและกระทรวงมหาดไทย  เชน รูปแบบ 

การบริหารสัง่การ  การมอบหมายอํานาจหนาที่ความรบัผิดชอบ  โครงสรางองคกร  ระเบียบขอบังคับ

ภายใน 

                                วิธีการและเทคนิคในการระบุความเสี่ยง  มหีลายวิธีซึง่แตละหนวยงานอาจ

เลือกใชไดตามความเหมาะสม  ดังนี ้

1) การระบุความเสี่ยงโดยการรวมกลุมระดมสมอง  เพื่อใหไดความเสี่ยงที่             
                                     หลากหลาย  

2) การระบุความเสี่ยงโดยการใช checklist ในกรณีที่มีขอจํากัดดานงบประมาณ 

      และทรัพยากร 
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      3)  การระบุความเสี่ยงโดยการวิเคราะหสถานการณจากการตั้งคําถาม   “ what-if ”  

                              4)  การระบุความเสี่ยงโดยการวิเคราะหขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในแตละขั้นตอนที่  

                                   สําคัญ 

 
3.  การประเมินความเสี่ยง  
                  เปนการวิเคราะห  และจัดลําดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิด

ความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบจาก  เหตุการณความเสี่ยง (Impact)  โดยอาศัย

เกณฑมาตรฐานที่ไดกําหนดไว  ทําใหการตัดสินใจ  จัดการกับความเสี่ยงเปนไปอยางเหมาะสม     

      การประเมินความเสี่ยงเปนกระบวนการที่ประกอบดวย  การวิเคราะห  การประเมิน  และการ

จัดระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของกระบวนการทํางานของหนวยงานหรือ

ขององคกร    ซึ่งประกอบดวย  4  ข้ันตอน  คือ 
             (1)  การกําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐาน 

           เปนการกําหนดเกณฑที่จะใชในการประเมินความเสี่ยง ไดแก  ระดับโอกาสทีจ่ะเกิด 

ความเสี่ยง (Likelihood)  ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)  และระดับของความเสี่ยง  

(Degree of Risk)โดยแตละหนวยงานจะตองกําหนดเกณฑของหนวยงานขึ้น  ซึ่งสามารถกําหนดเกณฑ

ไดทั้งเกณฑในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอมูลสภาพแวดลอมในหนวยงานและดุลยพินิจ

การตัดสินใจของฝายบริหารของหนวยงาน   โดยเกณฑในเชิงปริมาณจะเหมาะกับหนวยงานที่มีขอมูล

ตัวเลข หรือจํานวนเงินมาใชในการวิเคราะหอยางพอเพียง สําหรับหนวยงานที่มีขอมูลเชิงพรรณนาไม

สามารถระบุเปนตัวเลขหรือจํานวนเงินที่ชัดเจนไดก็ใหกําหนดเกณฑในเชิงคุณภาพ  ตัวอยาง ดังนี้ 

     ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ (Likelihood)  กําหนดเกณฑไว 5 ระดับ ดังนี้ 
 

ตัวอยาง  ระดบัโอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ (Likelihood) เชิงปรมิาณ 

ระดับ  โอกาสที่จะเกิด  คําอธิบาย 
5 สูงมาก 1 เดือนตอคร้ังหรือมากกวา 
4 สูง 1-6 เดือนตอคร้ังแตไมเกนิ 5 คร้ัง 
3 ปานกลาง 1 ปตอคร้ัง 
2 นอย 2-3 ปตอคร้ัง 
1 นอยมาก 5 ปตอคร้ัง 
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                  ตัวอยาง  ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ (Likelihood) เชิงคณุภาพ 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด คําอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทกุครั้ง 
4 สูง มีโอกาสในการเกิดคอนขางสูงหรือบอยๆ 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง 
2 นอย อาจมีโอกาสเกิดแตนานๆ คร้ัง 
1 นอยมาก มีโอกาสเกิดในกรณยีกเวน 

 
    ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)  กําหนดเกณฑไว 5 ระดับ ดังนี ้
 

ตัวอยาง  ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสีย่ง  (Impact)   เชิงปริมาณ 
ระดับ ผลกระทบ คําอธิบาย 

5 สูงมาก > 10 ลานบาท 

4 สูง > 2.5 แสนบาท - 10 ลานบาท 

3 ปานกลาง > 50,000 - 2.5 แสนบาท 

2 นอย > 10,000 - 50,000 บาท 

1 นอยมาก ไมเกิน 10,000 บาท 

 
 

     ตัวอยาง  ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง  (Impact)   เชิงคุณภาพ 

ระดับ ผลกระทบ คําอธิบาย 
5 รุนแรงที่สุด มีการสูญเสียทรัพยสินอยางมหันต มีการบาดเจ็บถึงชีวิต 
4 คอนขางรุนแรง มีการสูญเสียทรัพยสินมาก มกีารบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน 
3 ปานกลาง มีการสูญเสียทรัพยสินมาก มกีารบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยดุงาน 
2 นอย มีการสูญเสียทรัพยสินพอสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง 
1 นอยมาก มีการสูญเสียทรัพยสินเล็กนอย ไมมีการบาดเจ็บรุนแรง 
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 ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) กําหนดเกณฑไว 4 ระดับ ไดแก สูงมาก สูง ปานกลาง และนอย 
 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผล
กร
ะท
บข

อง
คว
าม
เส
ีย่ง

ตัวอยาง  ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

นอย

ปานกลาง

สูง

สูงมาก

1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

 
(2)  การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 

                เปนการนําความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยงแตละปจจัยที่ระบุไวมาประเมินโอกาส 

(Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยงตาง ๆ  และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลคาความ

เสียหาย(Impact) จากความเสี่ยง เพื่อใหเห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกตางกัน ทําใหสามารถ

กําหนดการควบคุมความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม ซึ่งจะชวยใหหนวยงานสามารถวางแผนและจัดสรร

ทรัพยากรไดอยางถูกตองภายใตงบประมาณ กําลังคน หรือเวลาที่มีจํากัด โดยอาศัยเกณฑมาตรฐาน

ที่กําหนดไว 

              ผูประเมินกิจกรรม / โครงการ ของหนวยงานควรเปนผูมีความรู ความชํานาญ  และมี

ประสบการณในเรื่องนั้นๆ   สําหรับเทคนิคการใหคะแนนระดับการประเมนิโอกาสและผลกระทบของ

แตละปจจัยความเสี่ยงนั้น   อาจใชคะแนนเสียงขางมากในที่ประชุม หรือใหแตละคนเปนผูใหคะแนน

แลวนําคะแนนนั้นมาหาคาเฉลี่ย  เปนตน  ทั้งนี้มีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้ 

                     -  พิจารณาโอกาส / ความถี่ในการเกิดเหตุการณตางๆ (Likelihood) วามีโอกาส / 

ความถี่ที่จะเกิดนั้นมากนอยเพียงใด   ตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด  

                    -  พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง  (Impact) ที่มีผลตอการ

ปฏิบัติงานของหนวยงาน  วามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด   ตามเกณฑมาตรฐาน

ที่กําหนด 
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(3) การวิเคราะหความเสี่ยง 
                          เมื่อหนวยงานพิจารณาโอกาส / ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ (Likelihood) และความ

รุนแรงของผลกระทบ (Impact)  ของแตละปจจัยเสี่ยงแลว   ใหนําผลที่ไดมาพิจารณาความสัมพนัธ

ระหวางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสีย่งตอกิจกรรม / ภารกิจของหนวยงาน วา

กอใหเกิดระดบัของความเสีย่งในระดับใดในตารางระดับความเสีย่ง   ซึ่งจะทาํใหหนวยงานทราบวามี

ความเสีย่งใดเปนความเสี่ยงสูงสุดที่จะตองบริหารจัดการกอน  
                         (4)  การจัดลําดับความเสี่ยง 
                          เมื่อไดคาระดับความเสีย่งแลว    จะนํามาจัดลําดับความรนุแรงของความเสี่ยงทีม่ี

ผลตอการปฏิบัติงาน / โครงการ ที่หนวยงานรับผิดชอบ  เพื่อพิจารณากําหนดกิจกรรมการควบคุมในแต

ละสาเหตุของความเสีย่งที่สําคัญใหเหมาะสม  โดยพิจารณาจากระดบัของความเสีย่งที่เกิดจาก

ความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสีย่ง (Impact)  ที่

ประเมินไดตามตารางการวเิคราะหความเสี่ยง  โดยจัดเรียงตามลาํดับ  จากระดับสูงมาก  สงู  ปานกลาง  

นอย  และเลือกความเสี่ยงทีม่ีระดับสูงมาก  และหรือสูง  มาจัดทาํแผนการบรหิาร /จัดการความเสี่ยงใน

ข้ันตอนตอไป  

 
4.  การประเมินมาตรการการควบคุม 
                 เปนการประเมินกิจกรรมการควบคุมที่ควรจะมี หรือมีอยูแลว  วาสามารถชวยควบคุมความ

เสี่ยง หรือปจจยัเสี่ยงไดอยางเพยีงพอหรือไม หรือเกิดประสิทธิผล  ตามวัตถุประสงคของการควบคุม

เพียงใด  เพื่อใหมั่นใจไดวาจะสามารถควบคุม ความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของ

องคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

     การประเมินมาตรการควบคุมเปนการประเมินกิจกรรมที่กําหนดขึ้น เพื่อเปนเครื่องมือชวย

ควบคุมความเสี่ยง หรือปจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร  ซึ่งกิจกรรมการ

ควบคุมดังกลาว  หมายถึง   กระบวนการ  วิธีการปฏิบัติงานตางๆ   ที่จะทําใหมั่นใจไดวาผูรับผิดชอบแต

ละกิจกรรมไดดําเนินการสอดคลองกับทิศทางที่ตองการ   สามารถชวยปองกันและชี้ใหเห็นความเสี่ยงที่มี

ผลกระทบตอวัตถุประสงคได   

 โดยทั่วไปการปฏิบัติงานจะตองมีการควบคุมโดยธรรมชาติ  เปนสวนหนึ่งของการดําเนินงาน

อยูแลว  เชน การอนุมัติ  การลงความเห็น  การตรวจสอบ  การทบทวนประสิทธิภาพของการดําเนินงาน   

การจัดการทรัพยากร และการแบงหนาที่ของบุคลากร เปนตน  ทั้งนี้มีการแบงประเภทการควบคุมไว  4  

ประเภท  คือ 
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1) การควบคุมเพือ่การปองกนั (Preventive Control)  เปนวธิีการควบคุมที่กําหนดขึ้นเพื่อ 

                     ปองกนัไมใหเกิดความเสีย่งและขอผิดพลาดตั้งแตแรก เชน การอนมุัติ  การจัดโครงสราง 

                      องคกร การแบงแยกหนาที ่การควบคุมการเขาถงึเอกสาร ขอมูล ทรัพยสิน ฯลฯ 

2) การควบคุมเพื่อใหตรวจพบ (Detective Control)  เปนวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้นเพื่อ

คนหาพบขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นแลว เชน การสอบทาน การวิเคราะห การยืนยันยอด การ

ตรวจนับ การรายงานขอบกพรอง ฯลฯ 

3) การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เปนวิธีการควบคุมที่สงเสริมหรือกระตุนให

เกิดความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตองการ เชน การใหรางวัลแกผูมีผลงานดี  เปนตน 

4) การควบคุมเพื่อการแกไข (Corrective Control)  เปนวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้นเพื่อแกไข

ขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นใหถูกตอง  หรือเพื่อหาวิธีการแกไขไมใหเกิดขอผิดพลาดซ้ําอีกใน

อนาคต  เชน  การจัดเตรียมเครื่องมือดับเพลิงเพื่อชวยลดความรุนแรงของความเสียหายให

นอยลงหากเกิดเพลิงไหม  เปนตน 
 
       สําหรับแนวทางการบริหารความเสี่ยงตามคูมือนี้  หลังจากประเมินความเสี่ยงแลว

หนวยงานจะทําการวิเคราะหการควบคุมที่มีอยูเดิมกอน   ตามที่ไดมีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

ของหนวยงาน  วาไดมีการจัดการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงดังกลาวขางตนไวแลวหรือไม  ซึ่งโดยปกติจะ 

มีการกําหนดขั้นตอนการควบคุมอยูคอนขางมาก แตผูปฏิบัติงานมักไมคอยปฏิบัติตามการควบคุมที่

กําหนด  จึงจําเปนที่หนวยงานตองวิเคราะหและประเมินผลระบบการควบคุมเหลานั้นกอน  โดยนําผล

จากการจัดลําดับความเสี่ยงในระดับสูงมาก และสูง มาประเมินมาตรการควบคุมกอนเปนอันดับแรก  

ตามขั้นตอน  ดังนี้ 

1) นําเอาปจจัยเสี่ยงที่อยูในระดับความเสี่ยงสูงมาก และสูง มากําหนดวิธีการควบคุมที่ 

                            ควรจะมี  เพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยง หรือปจจัยเสี่ยงเหลานั้น   

2) พิจารณา หรือประเมินวาในปจจุบันความเสี่ยง หรือปจจัยเสี่ยงเหลานั้น  มีการ 

      ควบคุมอยูแลวหรือไม   

3) ถามีการควบคุมแลว ใหประเมินตอไปวาการควบคุมนั้นไดผลตามความตองการอยู 

      หรือไม 
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 5. การบริหาร / จัดการความเสี่ยง  

                เปนการนาํกลยทุธ  มาตรการ  หรือแผนงานมาใชปฏิบัติในสํานัก / ศูนย /  กอง / 

หนวยงานระดบักอง  เพื่อลดโอกาสที่จะเกดิความเสี่ยง หรือลดความเสียหายของผลกระทบ ในการ

ดําเนนิงานตามแผนงาน / งาน / โครงการ / กิจกรรม ทีย่งัไมมีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง  หรือที่มอียูแต

ยังไมเพียงพอ 

                    กระบวนการในการบริหารความเสี่ยงนั้นไมใชกระบวนการที่สรางขึ้นและอยูดวยตนเอง 
อยางเปนอิสระเพียงลําพังได  แตจะเปนกระบวนการที่สรางขึ้นโดยมีขั้นตอนที่ชวยเสริมการทํางานรวมกับ

โครงการ  หรือภาระงานอื่นใดที่ปฏิบัติการอยู   ใหเปนไปดวยความราบรื่นหรือปองกันโอกาสที่จะเกิด

ความเสี่ยงและเปนปญหาหรืออาจจะกลาวไดวาเปนการมองไปขางหนา  ปองกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นใน

อนาคตอยางมีเหตุมีผล  มีหลักการและหาทางลดหรือปองกันความเสียหายในการทํางานในภารกิจของ

หนวยงาน / โครงการที่มีการวางแผนการปฏิบัติงานไวแลวในแตละขั้นตอน    

                    การบริหารความเสีย่งตองอาศัยการผสมผสานระหวางประสบการณ  ความเชี่ยวชาญ 

ที่เรียนรูจากอดีตที่ผานมา  ควบคูกับการมีนวัตกรรมขององคกรที่พัฒนาบุคลากรทกุระดับใหมีการนํา 

ความรูดานการบริหารความเสี่ยง  ซึง่นับไดวาเปนกิจกรรมหลักที่สําคญัอยางหนึง่ในกระบวนการบริหาร 

องคกร  ที่สามารถทาํใหหนวยงานสามารถบรรลุภารกิจ  พันธกิจ  ภายใตงบประมาณและทรัพยากรให

เกิดประโยชนสูงสุด      

                        กิจกรรมหลกัในการบริหารความเสี่ยงจาํเปนตองประกอบไปดวย  ( อางองิจาก 

Blanchard ,2004 )  

  (1)  การประเมินระดับความเสี่ยง ( Assessment ) 

             (2)   การวิเคราะหเพื่อหาสาเหตุของความเสี่ยง( Analysis) 

             (3)   การรองรับและควบคุมความเสี่ยง ( Abatement ) 
ขอบเขตและองคประกอบในการบริหารความเสี่ยง 

 
 

 
              

            

           

 

         

          

 

 

 การประเมินความเสี่ยง 
 ( Risk  Assessment) 

การวิเคราะหความเสี่ยง 
     ( Risk  Analysis ) 

  การรองรับความเสี่ยง 

      คํานิยามความเสี่ยง 
    โอกาส และผลกระทบ 
 ( Probability  and  Impacts) 

ระดับความเสี่ยง 
  (Risk  Level) 

สาเหตุ 
- ปจจัยที่ควบคุมได 
- ปจจัยที่ควบคุมไมได 

การควบคุมความเสี่ยง 
     ( Risk  Control) 

        แผนสํารอง 
( Emergency  Plan) 

  รายงานความเสี่ยง 
     ( Risk  Report) 

 การทบทวนความเสี่ยง 

      ( Risk  Review) 

ความถี่ในการทบทวน 
( Review  Frequency) 
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              เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในระดับการดําเนนิการขององคกรภาครฐั 
              การประยุกตใชแนวทางการบริหารความเสี่ยงภายใตบริบทของภาครัฐ   จะมุงเนน

ความสําคัญไปที่ระดับการดําเนินการเปนสวนใหญ  แนวคิด  หลักการ และเทคนิคตาง ๆ ซึ่งสามารถ

นํามาใชกับองคกรภาครัฐ  ในปจจุบัน  ความพยายามในการนําหลักการ  และแนวทางการบริหารความ

เสี่ยงไดถูกผลักดันและดําเนินการ   โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ .ร)  

กรมบัญชีกลาง  และสํานักงบประมาณ ซึ่งไดมีการจัดทําคูมือมาตรฐาน  รวมถึงการจัดทํา Checklist  

เพื่อใหการวางแผนไดคํานึงถึงปจจัยที่สงผลตอการบริหารงาน  กลยุทธในการผลักดันแผนงาน  การ

ทบทวนและตรวจสอบผลการดําเนินการโครงการ  จึงถือไดวาการบริหารความเสี่ยงไดถูกนํามาแฝงให

เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร ( Management  Processes)  อยางแทจริง 

 
6.  การรายงาน 
             การรายงานผลการบริหารจัดการความเสีย่งที่ไดดําเนินการทัง้หมดตามลําดับใหฝายบรหิาร

รับทราบและใหความเหน็ชอบดําเนนิการตามแผนการบริหารความเสี่ยง   

            เปนการรายงานผลการวิเคราะห ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยง  วามีความเสี่ยงที่ยัง

เหลืออยูหรือไม ถายังมีเหลืออยู  มีอยูในระดับความเสี่ยงสูงมากเพียงใด  และมีวิธีจัดการความเสี่ยงนั้น

อยางไร  เสนอตอผูบริหาร  เพื่อใหทราบและพิจารณาสั่งการ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน 

ทั้งนี้การบริหารความเสี่ยงจะเกิดผลสําเร็จไดตองไดรับการสนบัสนุนอยางจริงจังจากผูบริหาร  ซึ่งหลังจาก

หนวยงานทราบผลการประเมินความเสี่ยงและนําความเสี่ยงที่ยังเหลืออยูในระดับสูงมาก สูง  ปานกลาง

มากําหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงแลว จะตองจัดทํารายงาน ดังนี้ 

 การจัดทํารายงานผลการบริหารความเสี่ยง  ไดแก 

-   ระดับหนวยงานที่ไดมีการดําเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ  

           คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 

           พ.ศ.2544  ขอ 6  การประเมนิความเสี่ยง  เปนองคประกอบหนึ่งของการควบคุมภายใน 

           การจัดทํารายงานเห็นควรใชแบบรายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ฯ 

     ดงักลาว สําหรับหนวยงานระดับสํานัก / ศูนย / กอง / และหนวยงานระดับกอง   

     เนื่องจากกจิกรรม / โครงการ   จุดออนการควบคุม หรือ ความเสีย่งที่ยงัมีอยู  แผนการ 

     ปรับปรุง  เปนกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

         -   ระดบักรมใหจัดทาํรายงานผลการบริหารความเสี่ยง    เสนอขอความเหน็ชอบจาก

ผูบริหารระดับกรมซึ่งควรกาํหนด  ทุก 6 เดอืน 9 เดือน และทุกสิน้ปงบประมาณ   
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7.  การติดตามและทบทวน 

            การตดิตามผลเปนการติดตามผลของการดําเนินการตามแผนการบรหิารความเสีย่งวามี 

ความเหมาะสมกับสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงหรอืไม   รวมถงึเปนการทบทวนประสิทธิภาพของแนว

การบริหารความเสี่ยงในทุกข้ันตอน เพื่อพฒันาระบบใหดียิ่งขึ้น 

               กระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกรของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่ง

ประกอบดวยการบริหารความเสี่ยงระดับ สํานัก / ศูนย / กอง / หนวยงานระดับกอง  นั้น  มุงเนนใหเกดิผล

สําเร็จตามภารกิจหลักตามกฎหมายจัดตั้งสวนราชการ  และแผนการบริหารราชการประจําปงบประมาณ  

ดังนั้นโครงการหรือกิจกรรมที่ตองดําเนินการวิเคราะห  ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยง  จึงเปน

โครงการ หรือกิจกรรมที่เปนอํานาจหนาที่ของแตละหนวยงานซึ่งไดรายงานไวในการจัดวางระบบการ

ควบคุมภายในของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย   และเปนโครงการตามยุทธศาสตร ของ

กระทรวงมหาดไทยที่มอบหมายใหหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบ

ดําเนินการ / ประสานงานกับสวนราชการที่เกี่ยวของในแตละปงบประมาณ                        
ตัวอยาง    โครงการตามแผนการปฏบิัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550  ของสาํนักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ตัวอยาง  โครงการตามแผนการปฏิบัติราชการประจําป  

ประเด็น
ยุทธศาสตร
ของ สป. 

 

 
 

เปาประสงค 

 
 

ตัวช้ีวัด 
 

เปาหมาย 
 (ตามผลผลิต) 

ป 2550 

 
 

กลยุทธ 

 
 

โครงการ 

 

 หนวยงานที่   
  รับผิดชอบ 

การพัฒนา

ระบบการ

บริหารงาน

ใหมีความ

เปนเลิศ 

ปรับปรุงโครงสราง 

ระบบกระบวนการ

ทํางาน / กฎ /

ระเบียบ  ใหมี

ความทันสมัย 

 

ระดับ

ความสําเร็จ

ของรอยละ 

เฉล่ียถวง

น้ําหนักของ

การ

ดําเนินงาน

ตาม

แผนพัฒนา

กฎหมายของ

สวนราชการ 

ไมนอยกวา 

40  % 

ดําเนินการ

ตามแผน 

พัฒนา

กฎหมายที่ 

คณะรัฐมนตรี

เห็นชอบ 

โครงการแกไข 

ปรับปรุง 

กฎหมายในความ

รับผิดชอบของ

กระทรวงมหาดไทย

และสํานักงาน

ปลัดกระทรวง

มหาดไทย 

สํานักกฎหมาย 

      สป.มท. 

ที่มาของขอมูล :  1. แผนการปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2548-2551) 

          2. โครงการและงบประมาณตามยุทธศาสตรของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

          3. เอกสารงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 

 

 



17 

 
 

บทที่ 3   
การบริหารความเสี่ยงของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 
            
          สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยไดทําคาํรับรองการปฏิบตัิราชการ   ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2550  มติิที่ 4  มิติดานการพัฒนาองคกร  ตัวชีว้ัดที ่17 ระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบบริหาร

ความเสีย่งซึง่หมายถงึระบบการบริหารปจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการ การดําเนนิการตางๆ  

โดยคํานงึถงึการบรรลุเปาหมายตามภารกิจหลัก   ตามกฎหมายจัดตั้งสวนราชการ และเปาหมายตาม

แผนปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2550  ของสวนราชการเปนสาํคัญ  

                ผูบริหารทกุระดับของสํานกังานปลัดกระทรวงมหาดไทย   เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานของทกุระดับ

ของหนวยงานตองเขาใจแนวทางการปฏิบตัิที่เกี่ยวของดงัตอไปนี้   

     1.  การปฏิบัติตามพระราชกฤษฎกีา  วาดวยหลกัเกณฑและวิธีการบรหิาร 
กิจการบานเมืองที่ดี   

          การบรหิารราชแผนดินในปจจุบนัเปนการบริหารราชการแนวใหม  ทีมุ่งเนนความสาํเร็จ 

เชิงยทุธศาสตร   แนวทางการบริหารความเสี่ยงเปนการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ 

และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  พ.ศ.2546  ในหมวดที ่3 มาตรา 9 (1) กาํหนดใหสวนราชการตอง 

จัดทําแผนปฏบิัติราชการไวเปนการลวงหนา  สป.มท. ไดกําหนดแผนการปฏิบัติราชการในปงบประมาณ 

พ.ศ.2550 ในมิติที่  4  ดานการพัฒนาองคกร  ไดเลือกประเด็นการประเมินผล  :  การบริหารความเสี่ยง  

ตัวชี้วัด  ระดับความสาํเร็จของการจดัทําระบบบริหารความเสีย่ง 

                        การบริหารความเสีย่งถือไดวาเปนกลไกที่สําคัญอยางยิ่งในการผลักดันองคกรภาครัฐใหมี

ผลการดําเนินงานที่เปนเลิศ (High Performance  Public Organization) และเปนองคประกอบทีสํ่าคัญ 

ที่ทาํใหเกิดการปรับเปลี่ยนองคกร เพื่อใหเปนรูปแบบองคกรแหงการเรียนรู ( Learning  Organization )  

โดยทัว่ไปแลว  การบริหารความเสีย่งจะถกูมองวาเปนแนวทางการจัดการที่ตองอาศยัเทคนิคเฉพาะทาง  

มีความซับซอนไมคลองตัว  ในบางครั้งการสื่อความหมายของการบริหารความเสี่ยงยังผกูติดกับการเงนิ 

เปนหลกั  ซึ่งโดยความเปนจริงแลว การบริหารความเสี่ยงเปนแนวทางการบริหารงานที่ควรนํามาประยุกต 

ใชอยูตลอดเวลา  แมกระทัง่ในชีวิตประจาํวัน 
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                   2.  การปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนด 
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  
                   ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  

พ.ศ.2544  ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน   

พ.ศ. 2542  มาตรา 15 (3) (ก) (ค) ตามระเบียบ ฯ ขอ 5  กําหนดใหหวัหนาหนวยงานภาครัฐนาํมาตรฐาน

การควบคุมภายในที่ออกตามระเบียบนี้ไปใชเปนแนวทางในการจัดวางระบบการควบคมุภายในใหแลว

เสร็จภายในหนึ่งป  นับแตวนัที่ระเบยีบ ฯ  นี้มีผลใชบงัคบั 

                        สํานกังานปลัดกระทรวงมหาดไทย  โดยสํานัก / ศูนย / กอง  และหนวยงานระดับกองได

ดําเนนิการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน   และรายงานการจัด

วางระบบการควบคุมภายในตามระเบยีบ ฯ ขอ 5  ตามแนวทางที่คณะกรรมการตรวจเงนิแผนดนิกําหนด 

และไดดําเนินการจัดทาํรายงานการควบคุมภายใน  ตามระเบียบ ฯ ขอ  6  เนื่องจากกิจกรรม / โครงการ 

ที่มีอยูอาจเหมาะสมกับสถานการณหนึ่ง  แตเมื่อระยะเวลาผานไปหรอืมีเหตุการณ หรือปจจัยเสี่ยง

เปลี่ยนไป  การควบคุมที่มีอยูเดิมอาจไมเหมาะสมและไมเปนปจจุบนั   จงึจําเปนตองมีการติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ใชอยูอยางตอเนือ่งและสม่ําเสมอ และระเบยีบ

ดังกลาวกาํหนดใหหัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงาน  รับผิดชอบเสนอรายงานตอคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผนดิน (คตง.) ผูกาํกับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับสถานะของการควบคมุ

ภายในในหนวยงานที่ตนรับผิดชอบ  อยางนอยปละหนึง่ครั้งภายในเกาสิบวนันับจากวนัสิน้ปงบประมาณ  

มีรายละเอยีดดังนี ้

            -  ทําความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของหนวยงานที่ใชอยูมีมาตรฐานตามระเบียบฯ 

               นี้หรือไม 

            -  รายงานผลการประเมินความเพยีงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคมุภายใน                      

               ในการบรรลุวัตถปุระสงคและเปาหมายที่กาํหนด   

               การประเมินผลระดับหนวยงาน  จะตองใหขอมูลเบื้องตนกบัหัวหนาหนวยงาน ในการ 

สรุปความเห็นวาการควบคุมภายในไดรับการออกแบบเพือ่ปองกัน หรือตรวจพบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

หรือไม  และทาํงานไดผลตามที่ออกแบบไวหรือไม   ขอบกพรองหรือจุดออนของการควบคุมภายในที่ม ี

นัยสําคัญ  โดยปกติมักเปนเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมที่ไมเพียงพอที่จะลดความเสี่ยง  ซึ่งควรคํานึงถงึกรณี

ตอไปนี้ 

                        -   ผลที่อาจเกิดขอผิดพลาด  หรือความเสียหาย หรือการไมบรรลุวัตถุประสงค  ที่มี 

                            ความสําคัญเนื่องจากจุดออนหรือขอบกพรองของการควบคุมภายในนั้น ๆ 

                        -   ความเสี่ยงตอการเกิดขอผิดพลาดหรือความเสียหาย ฯ ล ฯ  และโอกาสที่จะเกิดขึ้นได 

                        -   การฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมาย  ถึงแมไมรายแรงแตถือวามีนัยสําคัญ 
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                        -   การทุจริตถือวามนีัยสาํคัญเนื่องจากทําใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง  นอกจาก                        

                            จะมีการปองกนัและจดัวางระบบการควบคุมภายในที่ดี                

           -   เกี่ยวของกับจํานวนเงินสูง 

           -   เกี่ยวของกับกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  ฯลฯ          

  

                          ระบบการควบคุมภายในไมใชระบบทีแ่บงแยกออกจากระบบการปฏิบัติงานใน

หนวยงาน  แตระบบการควบคุมภายในเปนกระบวนการทํางานอยางตอเนื่องซึ่งแทรกหรือแฝงอยูใน

ระบบงานทีห่นวยงานใชในการดําเนินงานตาง ๆ เชน  งานในลักษณะโครงการและในลักษณะกิจกรรม

ตาง ๆ  ซึง่อยูในความรับผิดชอบของการปฏิบัติงานในสายการบังคบับัญชา 

            กิจกรรมการควบคุมที่มีในองคกรตาง ๆ  อาจแตกตางกัน  ทั้งนี้เนื่องจาก 

1) ความแตกตางของพันธกิจ  เปาหมาย  และวัตถุประสงค 

2) ความแตกตางของสภาพแวดลอม  ขนาด  และลักษณะการดําเนินงาน  ตลอดจน 

จํานวนคาใชจายที่ยอมรับได 

3) ความแตกตางของระดับความซับซอนขององคกร 
4) ความแตกตางของความเปนมาและวัฒนธรรมขององคกร 
5) ความแตกตางของความเสี่ยงซึ่งองคกรเผชิญอยูและพยายามลดความเสี่ยงนั้น 

                        ปจจัยตาง ๆ  ดังกลาวมผีลตอกิจกรรมการควบคุมภายในขององคกร  แมสององคกรจะมี 

ภารกิจ   เปาหมายและวัตถุประสงค   และโครงสรางองคกรที่เหมือนกัน  แตอาจมีกิจกรรมการควบคุมที่ 

แตกตางกนั  เนื่องจากการใชดุลยพินจิ   การปฏิบัติงาน  และการบริหารจัดการที่แตกตางกันของแตละ

หนวยงาน  ดังนั้นรูปแบบการควบคุมภายในจึงมีความแตกตางหลากหลายเปนพัน ๆ รูปแบบ การออกแบบ

กิจกรรมการควบคุมจึงควรสอดคลองกับพนัธกิจ  เปาหมาย  หรือเปาประสงคและวัตถุประสงคขององคกร 

เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามวตัถุประสงค 

การแบงหนวยงานออกเปนกิจกรรมตาง ๆ  มีประโยชนชวยใหการมอบหมายความ 

รับผิดชอบในการดํารงไวซึ่งประสิทธิผลของการควบคุมภายในสามารถทําไดทั่วทั้งองคกร 

                         ประโยชนของการแบงหนวยงานออกเปนกิจกรรม 

                          -  ชวยใหผูบริหารสามารถระบุกิจกรรมที่สําคัญ  ซึ่งมีสวนสนับสนุนการบรรลุ 

                             วัตถุประสงคของภารกิจหลักและวัตถุประสงคขององคกรโดยตรง 

              -  ชวยใหผูบริหารมุงความสนใจไปทุกสวนของกิจกรรมจากเริ่มตนจนจบ ครบวงจร 

                 ของงาน  ซึ่งจะทําใหทราบปญหาที่แทจริง  สามารถแกไขปญหาไดตรงกับสาเหตุ 

                 ของปญหา 

 

 



 20 

 

 

 
   3   ภารกิจและโครงสรางสวนราชการของสาํนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย   

                  3.1  ภารกิจหลักตามกฎหมายจัดตั้งสวนราชการของสํานักงานปลดักระทรวงมหาดไทย 

                 

             สาํนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีภารกิจเกี่ยวกับการพฒันายุทธศาสตรและแปลงนโยบาย

ของกระทรวงเปนแผนปฏิบัต ิจัดสรรทรัพยากร บริหารราชการประจําทัว่ไปของกระทรวง การรักษาความ

มั่นคงภายใน การรักษาความสงบเรียบรอยและอํานวยความเปนธรรม  และการสงเสริมการบริหาร

ราชการสวนภมูิภาค เพื่อการบรรลุเปาหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง โดยมีอํานาจ
หนาที ่

 ศึกษา วิเคราะห จัดทําขอมูลเพื่อใชในการกําหนดนโยบาย เปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง 

 พัฒนายทุธศาสตรการบริหารของกระทรวง 
 แปลงนโยบายเปนแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ 
 จัดสรรและบริหารทรพัยากรของกระทรวงเพื่อใหเกิดการประหยัดคุมคาและสมประโยชน 
 ดําเนนิการเกีย่วกับการตรวจราชการและการตรวจสอบภายในราชการทั่วไปของกระทรวง 
 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อใชในการบรหิารงานและใหบริการดานการ
สื่อสารแกสวนราชการตางๆและจังหวัด 

 ดําเนนิการเกีย่วกับงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น ตามกฎหมายวา

ดวยการบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ 

 ดําเนนิการและประสานการแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาระดับชาติไปสูการพัฒนาของจังหวัดแบบ
บูรณาการ สงเสริม สนับสนนุการวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวดั ตลอดจนติดตามประเมินผล

การพัฒนา และสนับสนุนการปฏิบัติราชการสวนภูมิภาค 

 ดําเนนิการเกีย่วกับการพฒันาบุคคลากรของสํานกังานปลัดกระทรวงและของกระทรวง 
 ดําเนนิการเกีย่วกับกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงและกฎหมายอืน่ที่เกี่ยวของ รวมทั้งงาน
นิติกรรมและสญัญา งานเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางแพง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอ่ืนที่

อยูในอํานาจหนาที่ของกระทรวง 

 ดําเนนิการเกีย่วกับความชวยเหลือและความรวมมือกบัตางประเทศ 

 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาํหนดใหเปนอาํนาจหนาที่ของสํานกังานปลัดกระทรวงหรือตามที่
กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 
 

21 



 

 
 

                          3.2   สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีสวนราชการที่ประกอบดวย  สํานัก / ศูนย / 

กอง  และหนวยงานในระดับกองตามรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ( INTERNAL  

CONTROL)   ประกอบดวย 

                           (1)  กองกลาง มีอํานาจหนาที่ปฏิบัติงานสารบรรณของ สป. และของกระทรวง 

ดําเนินการเกี่ยวกับงานชวยอํานวยการและงานเลขานุการของ สป. ประสานราชการกับหนวยงานของ  

สป. ในสวนภูมิภาค ปฏิบัติราชการทั่วไปของ สป. และกระทรวง ซึ่งมิไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของ

สวนราชการใดในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ และปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย 

                          (2)  กองการเจาหนาที่ มีอํานาจหนาที่ จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของ สป.

ยกเวนภารกิจดานการพัฒนาบุคลากร จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลที่อยูในอํานาจหนาที่ของ

กระทรวง และปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ

มอบหมาย 

                          (3) กองคลัง มีอํานาจหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การบริหาร

งบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของ สป.ดําเนินงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การ

บริหารงบประมาณ และการพัสดุของกระทรวง  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

                         (4)  กองการตางประเทศ มีอํานาจหนาที่ดําเนินการดานตางประเทศ, เสริมสราง

ความสัมพันธ ติดตาม และประสานงานกับองคการ หรือหนวยงานดานความชวยเหลือและรวมมือ

ทางดานกิจการชายแดน ผูอพยพ และผูหลบหนีเขาเมือง รวมทั้งการจัดประชุมและเจรจาตามที่ไดรับ

มอบหมาย และปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ

มอบหมาย 

                        (5) สํานักตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข มีอํานาจหนาที่ดําเนินงานเกี่ยวกับการ

ตรวจราชการของกระทรวง, ดําเนินการเกี่ยวกับเร่ืองราวรองทุกขที่อยูในอํานาจหนาที่ของกระทรวง 

ปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
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                   (6)  กองสารนิเทศ มีอํานาจหนาที่ ประชาสัมพันธการปฏิบัติงานของ สป. และของ

กระทรวง โดยเปนศูนยกลางขอมูลขาวสารการประชาสัมพันธของกระทรวงเผยแพรนโยบาย กิจกรรม ความรู 

ความกาวหนา และผลงานของกระทรวง และปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น

ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

                   (7)  สถาบันดํารงราชานภุาพ มีอํานาจหนาที่พัฒนาระบบ รูปแบบ และยุทธศาสตรใน

การบริหาร การจัดการ และการพัฒนาของกระทรวง, กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการของ

กระทรวง, พัฒนาขาราชการระดับสูง และหลักสูตรทั่วไปของกระทรวง บุคลากรของ สป. และบุคลากร

อ่ืนๆ ที่ไมมีหนวยงานใดดําเนินการ และปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น

ที่เกี่ยวของหรือ ที่ไดรับมอบหมาย 

                  (8)  สํานักกฎหมาย มีอํานาจหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายในความรับผิดชอบของ

กระทรวง และกฎหมายที่เกี่ยวของ  ดําเนินการเกี่ยวกับนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดชอบ

ทางแพง อาญางานคดีปกครอง และงานคดีอ่ืนที่อยูในอํานาจหนาที่ของกระทรวง ดําเนินการเกี่ยวกับงาน

เลขานุการของคณะกรรมการพิจารณารางกฎหมายของกระทรวงดําเนินการเกี่ยวกับบริการขอมูลดาน

กฎหมาย ของกระทรวง และปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

หรือที่ไดรับมอบหมาย 

                 (9)  สํานักงาน ก.ถ. มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบในงานธุรการของ ก.ถ., ศึกษา วิเคราะห และ

รวบรวมขอมูลตางๆ เกี่ยวกับงานของ ก.ถ. ประสานงาน ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของ 

อปท., ชวยเหลือและใหคําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น จัดประชุมสัมมนา 

ฝกอบรม รวมทั้งการประชาสัมพันธและเผยแพรความรูเกี่ยวกับงานของ ก.ถ. จดัทาํรายงานประจาํปเกีย่วกบั

วัตถุประสงค ผลงานและอุปสรรคในการปฏิบัติหนาที่และในการดําเนินงานของ ก.ถ. และสํานักงาน ก.ถ. 

ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ ก.ถ.มอบหมาย และปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น

ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

                (10) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอํานาจหนาที่ พัฒนาระบบงานและ

บุคลากรดานสารสนเทศและการสื่อสาร, สนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณสารสนเทศและการ    สื่อสารและ

ใหบริการดานการรับสงขาวสาร การติดตั้ง การตรวจซอม การบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณสารสนเทศและ

การสื่อสารแกสวนราชการตาง ๆ กําหนดแนวทางและระเบียบในการจัดระบบ  การสํารวจ การจัดเก็บ การ

ประมวล การใชประโยชนและการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศและบริการสื่อสารของหนวยงานในสังกัด 

กระทรวงและเปนศูนยขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารของกระทรวง และปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 
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                  (11)  สํานักนโยบายและแผน มีอํานาจหนาที่ เสนอแนะ และจัดนโยบายและยุทธศาสตร

ของกระทรวงใหสอดคลองกับยุทธศาสตร แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายของรัฐบาลและ

นโยบายรัฐมนตรี จัดทําแผนมหาดไทยแมบท ประสานแผนปฏิบัติงาน และเสนอแนะนโยบายในการตั้งและ

จัดสรรงบประมาณประจําป รวมทั้งติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัดกระทรวง 

และปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

                  (12)  สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด มีอํานาจหนาที่ กําหนด

แนวทางเพื่อการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและอําเภอ, กํากับเรงรัดและประสานการบริหารราชการ

ของจังหวัดและอําเภอ แบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาในพื้นที่, สงเสริมและประสานความรวมมือภาครัฐและ

เอกชนเพื่อการพัฒนา จังหวัดและอําเภอ และปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงาน

อ่ืนที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

                  (13) หนวยตรวจสอบภายใน  มีอํานาจหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานดานงบประมาณ  

การเงิน  การบัญชีและพัสดุของหนวยรับตรวจ และ มีอํานาจในการเขาถึงขอมูล  เอกสาร  ทรัพยสิน  

ระบบงาน และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานตรวจสอบตามความเหมาะสม การตรวจสอบ

กิจกรรมและสวนงานตาง ๆ  ของหนวยรับตรวจ ประเมินความเสี่ยงของหนวยรับตรวจเพื่อใชในการ

วางแผน กําหนดวัตถุประสงคในการตรวจสอบ  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบภายในที่ไดรับ

มอบหมายจากปลัดกระทรวงมหาดไทย 

                 (14)  กลุมงานพัฒนาระบบบริหาร  มีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาการบริหารของสวน

ราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์  มีประสิทธิภาพ  คุมคา โดยนําวิธีการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี และใหคําปรึกษา

แนะนําเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหาร  กํากับ  ติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ  
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               4.  ผังมโนทัศน 

                   แนวทางในการนาํกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใชในองคกร 
         การบรหิารความเสี่ยงของ สาํนกังานปลัดกระทรวงมหาดไทย  ตามภารกิจหลักตาม

กฎหมายจัดตั้งสวนราชการ  และตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 

 

 ผังมโนทัศนการดําเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง
เสี่ยง
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พิจารณาระบบการควบคุม

ภายในของ แตละกิจกรรม /

โครงการ ในหนาที่ที่รับผิดชอบ 

แนวทางการปฏิบัติงานที่ 

กําหนดโดยผูบริหารทุกระดับ

ของหนวยงาน 

สมาชิกของทีมงาน ดําเนินการตามแนวทาง 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

            -  จัดทําแผนปฏิบัติงานตามกิจกรรม / โครงการ 

   -  ดําเนินการตามขั้นตอนในรายละเอียดของกระบวนการ 

              บริหารความเสี่ยง 

หนวยงานระดบัสํานัก / ศูนย / กอง / หนวยงานระดับกอง 

แตงตั้งคณะทํางานตามตําแหนงโครงสรางการแบงลักษณะงาน  

(สวน / ฝาย / งาน)  ในการบริหารความเสี่ยงของหนวยงาน 

 กฎหมาย / ระเบียบ / นโยบาย 

 งบประมาณ   ปจจัยสนับสนุน 

การปฏิบัติงาน 

   รายงานขอมูล ประเมิน และสรุปผล 

การดําเนินการของกิจกรรม  / โครงการ 

ตามระยะเวลาที่กําหนด 

ผูที่ไดรับมอบหมาย  รวบรวม  วิเคราะห   วิธีการและผลของ 

การใชกระบวนการบริหารความเสี่ยง  เพื่อ 

- พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยง 

- ใหความรูกับเจาหนาที่ในหนวยงาน 

- รายงานผูบังคับบัญชา / หนวยงานที่เกี่ยวของ 



 
 
 
การบรหิารความเสี่ยงของ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
1. ตามภารกิจหลักตามกฎหมายจัดต้ังสวนราชการ   
              การบริหารความเสี่ยงในระดบักิจกรรม  หนวยงานมีภาระงานในความรับผิดชอบใน 

อํานาจหนาที่ตามสายการบังคับบัญชา  มีการประเมินตามระบบการควบคุมภายใน  ผูบริหารของสวน

งานสามารถกําหนดผูรับผิดในการประเมินงาน / กิจกรรม ซึ่งควรเปนผูที่มีความเขาใจกระบวนการ

ปฏิบัติงาน / กิจกรรมนั้น เปนอยางดี    ซึ่งควรสังเกตการณการปฏิบัติงานจริง  การวิเคราะหเอกสาร

หลักฐาน  การสอบถามเพื่อสนับสนุนขอมูลที่ไดจากการสอบถาม  สรุปผลการประเมินโดยนําจุดออน 

หรือความเสี่ยงที่พบ ความเสี่ยงที่คงเหลืออยูที่จะทําใหการปฏิบัติงานไมประสบผลสําเร็จ  เพื่อหาแนว

ทางแกไข   

                             ในการดําเนนิการบริหารความเสีย่งในระดับกิจกรรมของหนวยงานในสงักัด  สป. 

ตามภารกิจหลักตามกฎหมายจัดตั้งสวนราชการ  คณะทํางานจัดทําระบบบริหารความเสี่ยงของ

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  ไดพิจารณาควรใชเครื่องมือ  Nine  box  matrix   

ตัวอยางของการประเมินกิจกรรมของกองกลาง  สป. 

โดยการใช  Nine  box  matrix   การประเมนิความเสี่ยงของกิจกรรมผูประเมินควรพจิารณาวา  กจิกรรม 
การควบคุมสอดคลองกับกระบวนการประเมินความเสี่ยงหรือไม   ฝายบริหารกําหนดกิจกรรมการควบคุม 
ที่จําเปน  เพื่อจัดการกับความเสี่ยงนั้น ๆ  และมีการสั่งการใหมีการปฏบิัติตามกิจกรรมการควบคุมที่
กําหนด  หวัหนางานและผูปฏิบัติควรประเมินความเสี่ยงของแตละกิจกรรม   โดยพิจารณาผลกระทบ 
โอกาส  เพื่อหาคาความเสี่ยงที่ไดของแตละกิจกรรม  เพื่อนํามาจัดระดับความเสี่ยง  กรณีที่มีความเสีย่ง 
ปานกลาง และสูง  หนวยงานจะตองจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและจะทําใหกจิกรรมนั้น
ไมบรรลุวัตถุประสงคของกิจกรรม     

ความเสี่ยง   คือเหตุการณที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต  และมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของ  

                    กิจกรรม 
การใหคาความเสีย่งของโอกาส ( Probability )                                         
    ความเสีย่ง     ต่ํา                      =    ผลกระทบนอย / โอกาสเกิดนอย              =   1 , 2 , 3 , 4 

     ความเสีย่ง     ปานกลาง         =     ผลกระทบรุนแรงมาก / โอกาสเกิดนอย     =   5 , 6 , 7 

                                         =     ผลกระทบนอย  / โอกาสเกิดมาก             =   5 , 6 , 7        

    ความเสี่ยง     สูง                      =     ผลกระทบรุนแรงมาก / โอกาสเกิดมาก     =   8  , 9   
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เครื่องมือ  Nine  box  matrix 

      
                          
         ผลกระทบ        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระดับความเสี่ยง     
                        ต่ํา       =   1,  2,  3,  4                                                                                                                                     
                  กลาง    =   5,  6 , 7 
                         สูง      =    8,  9 
 
 

ตัวอยางการใหคาระดับกจิกรรมของกองกลาง  สป. 
 

กิจกรรม ผลกระทบ  โอกาส คาความเสี่ยงที่ได ระดับความเสี่ยง 

 A.   การรับ – สง โดยไมไดลงทะเบียนตามระบบงาน

สารบรรณ  ทําใหไมสามารถติดตามเรื่องได 

 

1 

 

1 

          
1 

 
ต่ํา 

B. มีงานใหมเพิ่มขึ้น  และมีหนวยงานรับผิดชอบ 

หลายหนวยงาน  ทําใหยากตอการวินิจฉัยของ 

เจาหนาที่ในการจัดสงใหหนวยงานรับผิดชอบ      

 

 

4 

 

 

4 

 
 
5 

 
 

กลาง 

C. หนวยงานที่เกี่ยวของไมไดรับ – สง  ตาม 

ระบบงานสารบรรณ 

 

2 

 

2 

 
1 

 
ต่ํา 

D. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการจัดตั้งศูนย 

บริการรวม 

 

4 

 

4 

 
5 

 
กลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 

9           

8  6   8   9   

7           

6           

5  3   5   7   

4    B,D       

3           

2  1   2   4   

1 A,C          

 1 2 3 4 5 6 7 8 9     โอกาส 



 
 
 

ผลกระทบ ( Impact ) 
การใหคาความเสีย่ง 

ผลกระทบกจิกรรมทีก่ําหนด 
ตํ่า (1,2,3,4)  ปานกลาง(5,6,7)      สูง (8,9) 

ประเมินจากผลการดําเนินงานในปที่ผานมา    

1.  กจิกรรมทีก่ําหนดปฏิบัตไิดทันตามแผน 

     การปฏิบัติงาน 

 
    1, 2, 3, 4 

  

2.  ปปจจุบันมีการจัดทาํแผนปรับปรุงแกไข 

     ปญหาที่เกดิขึ้น 

 
    1, 2, 3, 4 

  

3.  กจิกรรมทีพ่ิจารณาปจจุบันมีแนวโนมที่จะ 

     ไมสามารถดําเนนิการตามแผนที่กาํหนดได 

   
        5, 6, 7 

 

4.  กจิกรรมทีพ่ิจารณาไมสามารถดาํเนนิการได 

     ในปงบประมาณปจจุบนั 

          

        8, 9 

 
ผลกระทบพิจารณา   -   การทํางานไดทันตามกําหนดเวลา 

                                  -    การบรรลุวัตถุประสงคของภารกิจ / หนาที่ 

                                  -    การผานประเมินตามตัวชี้วัดของ  กพร.  

 
แทนคาความเสี่ยงที่ไดในเครื่องมือ  Nine box  matrix  ( หนา 26 ) 

กิจกรรม   A และ  C    คาความเสีย่งที่ได อยูในตารางที่  1 

              B และ  D    คาความเสีย่งที่ได อยูในตารางที่  5 

กองกลาง  สป.  จะตองดําเนนิการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงในกิจกรรม B  และ D  

                                 ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง  เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุวตัถุประสงคของ

หนวยงานโดยผูที่ไดรับมอบหมาย  รวบรวม  วิเคราะห   วิธีการและผลของการใชกระบวนการบริหาร

ความเสีย่ง  เพื่อพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยง  รายงานผูบังคบับัญชา / หนวยงานที่เกี่ยวของ 
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2.  การประเมินความเสี่ยงตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 
               การพิจารณาระบปุจจัยเสี่ยงและวิเคราะหปจจัยเสี่ยงตามเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2550   สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยไดพิจารณาใชเครื่องมือจากผลการ 

วิจัยการประเมินผลหาความเสี่ยงที่ลดลงและคงเหลือ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2549   และการจัดการ 

บรรยายและฝกอบรมเชิงปฏบิัติการใหคณะทํางานจัดทําระบบบริหารความเสีย่ง  มาใชในการปรับปรุง

พิจารณาประเมินระดับความเสี่ยงแตละโครงการ โดยสาํนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยไดเรียนเชิญ  

รศ.ดร. กองกติิ   พูสวัสด์ิ โครงการบัณฑติศึกษานานาชาติ  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร   

มาบรรยายและฝกอบรมเพื่อประเมินระดับความเสีย่งแตละโครงการทีห่นวยงานระดบัสํานกั / ศูนย / กอง  

ไดกําหนดประเด็นยทุธศาสตรตามแผนบริหารราชการ   เปาประสงค /  ตัวชี้วัด   เปาหมาย   กลยุทธ  มกีาร

จัดทํารายละเอียดของโครงการ  วงเงนิงบประมาณที่จะพิจารณาดาํเนินการ  และหนวยงานที่รับผิดชอบ

ชัดเจน  ตามเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณทีก่ําหนด  การบริหารความเสี่ยงของ

โครงการจะชวยลดโอกาสที่จะทําใหโครงการไมประสบความสาํเร็จและลดความเสีย่งที่ประเดน็ยทุธศาสตร

ไมบรรลุผล  โดยที่  รศ.ดร.กองกิติ   พูสวัสด์ิ   ไดทาํการแกไขปรับปรุง  อบรม   แนะนําองคความรูและ

เครื่องมือที่ใชในการประเมินความเสีย่งจากผลการศึกษาวิจัยการประเมินผลหาความเสี่ยงที่ลดลงและ

คงเหลือประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2549  ของสถาบนัดํารงราชานุภาพ  สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  

มาปรับปรุงแกไขในการประเมินความเสี่ยงแตละโครงการของปงบประมาณ  พ.ศ. 2550   เพื่อใหการประเมิน

ระดับคาความเสี่ยงของโครงการมีความชัดเจนสําหรับการประเมินโอกาสความสําเรจ็ตอโครงการ  

ผลกระทบตอโครงการซึ่งกําหนดปจจยัที่สงผลสําเร็จไว  10  ปจจัย  ผลกระทบตอโครงการ 4  ปจจยั  คือ

ผลกระทบตอเวลา  ผลกระทบตองบประมาณของโครงการ  การบริหารงานและการผลักดันยทุธศาสตรที่

เกี่ยวของ  โดยกําหนด Risk  analysis  สูงระดับความเสี่ยงที่  12  -  25   กลางที่   6 - 12    และ ต่ําที่  0 -  6  
โดยใชเครื่องมือ   Program  Assessment   Rating  Tool  -  PART, Office of  Management  and  
Management and  Budget  U.S.A.   
                ในการบริหารความเสี่ยง  ตามตวัชี้วัดที่ 17  ระดับความสาํเร็จของการจัดทําระบบบรหิารความ

เสี่ยงไดมีการติดตามประเมนิผลโครงการที่ระดับความเสี่ยงปานกลาง  และสูง  ทีห่นวยงานตองจดัทําแผน

บริหารความเสี่ยงของโครงการ  และรายงานผลการบรหิารความเสี่ยงของโครงการ  ซึง่ไดนําแนวทางและ

แบบฟอรมของการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการ

กําหนดมาตรฐานการควบคมุภายใน  พ.ศ. 2544  มาประยุกตใชตามความเหมาะสม  รายงานใหผูบริหาร

ของหนวยงานตามไตรมาส  ไดทราบผลการดําเนินการ 
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การใชเครื่องมือ   Program  Assessment   Rating  Tool  -  PART, Office of  Management  and  
Management and  Budget  U.S.A.   ในการประเมนิระดับคาความเสีย่งของโครงการ   

 

การประเมินระดับคาความเสี่ยงของโครงการ 
          ช่ือโครงการ ......................................................................................................... 
              เลือกปจจัยดานโอกาส( Probability)  เพื่อพิจารณาประเมินความเสี่ยงโอกาสความสาํเร็จ 

และผลกระทบ ( Impact ) ตอโครงการ  ในการประเมินคาความเสีย่งของแผนงาน / โครงการ         

โอกาสความสําเร็จตอโครงการ    

Select 
  
Weight Scoreปจจัยที่สงผลสําเร็จ 

( 0 , 1)    

1. วัตถุประสงค เหตุผล และปญหาที่ผลักดันในการจดัทาํโครงการ มี   
    ความชดัเจน  0.5  

2. กลุมเปาหมายของโครงการไดมีการระบุไวอยางชัดเจน  0.5  

3. โครงการไดมีการระบผุลลพัธ และผลสัมฤทธิ ์พรอมกับกําหนดเปาหมาย    
    ในเชิงคุณภาพและปริมาณของแตละผลลพัธและผลสัมฤทธ์ิดังกลาวเพื่อ    
    ใชในการติดตามและประเมินผล 

 0.5  

4. โครงการไดมีการกระจายความรับผิดชอบ บทบาท หนาที ่และการ 
    สื่อสารไปยงัผูดําเนินการและผูเก่ียวของอยางชดัเจน  0.5  

5. การจัดทําแนวทางการบริหารโครงการไดคํานึงถึงระเบียบปฏิบัติดาน 
    การเงิน การบริหารบุคคล และวัสด ุการจัดซื้อจัดจางเพื่อใหการปฏิบตั ิ
    สอดคลองกับระเบียบและมาตรฐานการทํางาน 

 0.5  

6. โครงการไดมีแผนการประเมินความกาวหนางานภายในโครงการและ 
    ระหวางโครงการของหนวยงานที่เก่ียวของพรอมระบรุอบเวลาอยาง 
    ชัดเจน 

 0.5  

7. โครงการไดจัดทาํหรือเชื่อมโยงกับกลไกการเก็บขอมูลขององคกร เพ่ือ 
    ใหผูบริหารไดติดตามความกาวหนา และทําการทบทวนถึงระดับ 
    ความสาํเร็จของเปาหมายดงักลาว 

 0.5  

8. การวางแผนโครงการไดมีการทบทวนและตรวจสอบเพื่อยนืยันวา 
    โครงการดังกลาวไมซับซอนหรือคลายคลึงกับโครงการอืน่ ๆ  0.5  

9. ทักษะประสบการณและความชํานาญของบุคลากรในทีมงานของโครงการ   0.5  

10. คุณภาพของผูรับจางชวง (Supplier หรอื Contractor) ในระหวางการ 
     ดําเนินงานของโครงการ 

 0.5  

 Sum   (ก) 
                5.00 
Note: 
“1” represents a negative opinion. 
“0” represents a positive opinion. 
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ผลกระทบตอโครงการ    

Weight Impact Impact Results 
ปจจัยที่สงผลกระทบ 

นํ้าหนัก  Rating Point (Weight x Point) 

1.1. ผลกระทบตอเวลา 1.25    

1.2. ผลกระทบตองบประมาณของโครงการ 1.25    

2.1. การบริหารงาน 1.00    

2.2. การผลักดนัยุทธศาสตรทีเ่ก่ียวของ 1.50    

   SUM (ข) 
            5.00 
          
1. ผลกระทบที่มีตอโครงการ มี 2 องคประกอบหลักคือ 

  1.1  ผลกระทบตอเวลา 

ความลาชา ระดับ Rating ระดับคะแนน 

1 – 5% ของโครงการ ต่ํามาก 0 

5 – 10% ของโครงการ ต่ํา 0.25 

10 – 20% ของโครงการ กลาง 0.5 

20 – 50% ของโครงการ สูง 0.75 

> 50% ของโครงการ สูงมาก 1 

 
 

1.2  ผลกระทบตองบประมาณของโครงการ 
ความคลาดเคลื่อนในการ
ประมาณการงบประมาณ 

ระดับ Rating ระดับคะแนน 

1 – 5% ของโครงการ ต่ํามาก 0 

5 – 10% ของโครงการ ต่ํา 0.25 

10 – 20% ของโครงการ กลาง 0.5 

20 – 50% ของโครงการ สูง 0.75 

> 50% ของโครงการ สูงมาก 1 
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2. ผลกระทบตอผูเกี่ยวของ มี 2 องคประกอบหลักคือ  

ความสามารถในการบรรลุตาม 

ขอตกลง (Performance Agreement)  

ระดับ Rating ระดับคะแนน 

1.    บรรลุเปาหมายตามที่ไดตกลงไว ต่ํามาก 0 

2.   มีการประชุมนอกรอบเพื่อดําเนินการแกไข ต่ํา 0.25 

3.   ตองมีการประชุมอยางเปนทางการเพือ่ดําเนนิการแกไข กลาง 0.5 

4.   ตองมีการประชุมอยางเปนทางการพรอมกับจัดทาํเอกสารชี้แจง  

      เหตุผลโดยจะตองผานผูบริหารสูงสุดในองคกร 
สูง 0.75 

5.   ตองยกเลกิขอตกลงหรือไมสามารถบรรลุเปาหมายตามที่ตกลง  

      ไวอยางสิน้เชิง  
สูงมาก 1 

  
ความสามารถในการบรรลุตามยทุธศาสตร  ระดับ Rating  ระดับคะแนน

1.   บรรลุตามเปาหมายหรือความคาดหวงัของผูบริหารดานผลลพัธ 

      และผลสมัฤทธิ์ของโครงการ 
ต่ํามาก 0 

2.   บรรลุประมาณ 90% ตามเปาหมายหรอืความคาดหวังของ 

      ผูบริหารดานผลลพัธ และผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
ต่ํา 0.25 

3.   บรรลุประมาณ 70 – 80% ตามเปาหมายหรือความคาดหวงัของ 

      ผูบริหารดานผลลพัธและผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
กลาง 0.5 

4.   บรรลุประมาณ 50 – 70% ตามเปาหมายหรือความคาดหวงัของ    

      ผูบริหารดานผลลพัธและผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
สูง 0.75 

5.   บรรลุต่ํากวา 50% ตามเปาหมายหรือความคาดหวงัของผูบริหาร  

      ดานผลลพัธและผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
สูงมาก 1 

 
โอกาส         =   ก 
ผลกระทบ   =  ข 
Risk Level:   โอกาส (ก)   x   ผลกระทบ (ข )   =  คาความเสี่ยง 
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Risk analysis: 
• High risk for the level between 12-25 
• Medium risk for the level between 6-12 
• Low risk for the level between 0-6 

The project is classified as medium risk. 
 
Risk contributors: Go back to the tables, especially on the probability 
 
Risk handing: 
(1) High risk  

• Review frequency: ____ Weeks 
• Risk report: Yes/no 
• Back-up plan: Yes/no 

 
(2) Medium risk 

• Review frequency: ____ Weeks 
• Risk report: Yes/no 
• Back-up plan: Yes/no 

 
การกาํหนดระดับความเสีย่งของ Risk Matrix 

 
โอกาส/ผลกระทบ 1 2 3 4 5 

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

2 2 (ต่ํา) 4 (ต่ํา) 6 (ต่ํา) 8 (กลาง) 10 (กลาง) 

3 3 (ต่ํา) 6 (ต่ํา) 9 (กลาง) 12 (กลาง) 15 (สูง) 

4 4 (ต่ํา) 8 (กลาง) 12 (กลาง) 16 (สูง) 20 (สูง) 

5 5 (ต่ํา) 10 (กลาง) 15 (สูง) 20 (สูง) 25 (สูง) 
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ตัวอยาง   การประเมินความเสี่ยง    
โครงการที่ 1   “พัฒนาระบบขอมูลกฎหมาย”   ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารใหมีความ 
                   เปนเลิศ  
      1.  สาระสําคัญโดยสังเขป    
                 สํานักกฎหมาย  สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับ

กฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยและกฎหมายที่เกี่ยวของ ดําเนินการเกี่ยวกับนิติกรรม

สัญญา งานที่เกี่ยวของกับความรับผิดชอบทางแพง อาญา งานคดปีกครอง และงานคดีอ่ืนที่อยูในอํานาจ

หนาที่ของกระทรวง ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการพิจารณารางกฎหมายของ

กระทรวงมหาดไทย  ดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลดานกฎหมายของกระทรวงตลอดจนปฏิบัติงานรวมกับหรือ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งขอเท็จจริงที่สํารวจไดใน

ปจจุบันพบวา กระทรวงมหาดไทยมีกฎหมายหลัก(กฎหมายระดับ  พระราชบัญญัติ)  ที่อยูในความ

รับผิดชอบ  จํานวน 133 ฉบับ  กฎหมายระดับรอง(พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ 

ขอบังคับ) ที่อยูในความรับผิดชอบ จํานวน 692 ฉบับ การดําเนินงานเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา การ

อุทธรณเวนคืนและงานคดี   ไมต่ํากวาปละ 400 คดี การดําเนินการเกี่ยวของกับการประชุมกรรมาธิการ

พิจารณารางกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย ประมาณ ปละ 100 คร้ัง การยกรางกฎหมายไมต่ํากวาป

ละ 5 ฉบับ และการพัฒนากฎหมายของกระทรวงมหาดไทยประมาณปละ 100 คร้ัง การยกรางกฎหมาย

ไมต่ํากวาปละ 5 ฉบับ และการพัฒนากฎหมายของกระทรวงมหาดไทยใหไดรอยละ 50 ของกฎหมายใน

ความรับผิดชอบในป พ.ศ.2551  

 สําหรับการพัฒนาระบบขอมูลดานกฎหมาย  สํานักกฎหมายไดดําเนินการไปแลวระดับหนึ่ง

ไดแกการจัดทํา Website  เผยแพรขอมูลดานกฎหมายผานเครือขาย Internet  ชื่อ 

0WWW.Law.moi.go.th   แตยังมีขอขัดของอีกหลายประการ ไดแก ขาดระบบงานการจัดการและการ

คนหาขอมูลดานกฎหมาย ขาดอุปกรณคอมพิวเตอร ทั้ง Hardware และ Software  ที่มีประสิทธิภาพ  

ดังนั้นในป พ.ศ.2550-2551   สํานักกฎหมายจะดําเนินการเพื่อใหมีระบบฐานขอมูลดานกฎหมายใน

ความรับผิดชอบของสํานักกฎหมาย   ขอมูลและวิธีการสืบคนขอมูลดานกฎหมายมีความสะดวกรวดเร็ว  

และจัดหาอุปกรณคอมพิวเตอรแมขาย( Server)  จํานวน 1 เครื่อง เครื่อง  LCD  project  จํานวน  1 

เครื่อง   เครื่องพิมพแบบ  Laser jet    จํานวน  1 เครื่อง  อุปกรณสํารองไฟฟา ( UPS)   จํานวนเทาที่

จําเปน    ตลอดจนสวนประกอบอื่นที่เกี่ยวของ  โดยจางที่ปรึกษาดําเนินการ ในวงเงินทั้งสิ้น จํานวน  

1,450,000 บาท  ทั้งนี้ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  การบริหารงานกฎหมายมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งในแง

การสืบคนเรียกใช และทันสมัย   
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 2. ประเมินคาความเสี่ยงของโครงการ ดังนี้   
    เลือกปจจัยดานโอกาส( Probability)  เพื่อพิจารณาประเมินความเสี่ยงโอกาสความสําเร็จ 

และผลกระทบ ( Impact ) ตอโครงการ  ในการประเมินคาความเสีย่งของแผนงาน / โครงการ  ซึง่อาจจะ

แตงตั้งจากคณะทํางานของหนวยงานซึง่เปนเจาหนาทีท่ี่เกีย่วของกับโครงการ  เพื่อพิจารณาใหคาตาม 

ตารางที่กาํหนด 

 

โอกาสความสําเร็จตอโครงการ    
Select Weight Score 

ปจจัยที่สงผลสําเร็จ 
( 0 , 1 )   

1.  วัตถุประสงค เหตผุล และปญหาที่ผลักดนัในการจดัทาํโครงการ  
     มีความชดัเจน  1 0.5 0.5 

2.  กลุมเปาหมายของโครงการไดมีการระบุไวอยางชดัเจน 1 0.5 0.5 

3.  โครงการไดมีการระบผุลลพัธ และผลสัมฤทธิ ์พรอมกับกําหนด  
     เปาหมายในเชิงคุณภาพและปริมาณของแตละผลลัพธและ  
     ผลสัมฤทธิด์ังกลาวเพื่อใชในการตดิตามและประเมินผล 

1 0.5 0.5 

4. โครงการไดมีการกระจายความรับผิดชอบ บทบาท หนาที ่และการ  
    สื่อสารไปยงัผูดําเนินการและผูเก่ียวของอยางชดัเจน 1 0.5 0.5 

5.  การจดัทาํแนวทางการบริหารโครงการไดคํานึงถึงระเบียบปฏิบัติ  
     ดานการเงิน การบริหารบคุคล และวสัด ุการจัดซื้อจัดจางเพื่อให  
     การปฏิบัตสิอดคลองกับระเบียบและมาตรฐานการทํางาน 

1 0.5 0.5 

6.  โครงการไดมีแผนการประเมินความกาวหนางานภายในโครงการ 
     และระหวางโครงการของหนวยงานที่เก่ียวของพรอมระบุรอบ   
     เวลาอยางชัดเจน 

1 0.5 0.5 

7.  โครงการไดจัดทาํหรือเชื่อมโยงกับกลไกการเก็บขอมูลของ 
องคกรเพื่อใหผูบริหารไดตดิตามความกาวหนา และทาํการ
ทบทวนถึงระดบัความสําเร็จของเปาหมายดังกลาว 

0 0.5 0 

8.   การวางแผนโครงการไดมกีารทบทวนและตรวจสอบเพื่อยืนยัน 
วาโครงการดังกลาวไมซับซอนหรือคลายคลึงกับโครงการอืน่ ๆ 1 0.5 0.5 

9.   ทักษะประสบการณและความชํานาญของบุคลากรในทมีงาน 
ของโครงการ 1 0.5 0.5 

10. คุณภาพของผูรับจางชวง (Supplier หรอื Contractor) ใน 
      ระหวางการดําเนินงานของโครงการ 1 0.5 0.5 

 Sum   4.50 
                5.00 
Note: 
“1” represents a negative opinion. 
“0” represents a positive opinion. 
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ผลกระทบตอโครงการ    

Weight Impact Impact Results 
ปจจัยที่สงผลกระทบ 

นํ้าหนัก  Rating Point (Weight x Point) 

1.1. ผลกระทบตอเวลา 1.25 สูง 0.75 0.94 

1.2. ผลกระทบตองบประมาณของโครงการ 1.25 กลาง 0.50 0.62 

2.1. การบริหารงาน 1.00 ต่ํามาก 0 0 

2.2. การผลักดนัยุทธศาสตรทีเ่ก่ียวของ 1.50 ต่ํามาก 0 0 

   SUM 1.57 
                    5.00 
          
1. ผลกระทบที่มีตอโครงการ มี 2 องคประกอบหลักคือ 

    1.1. ผลกระทบตอเวลา 

ความลาชา ระดับ Rating ระดับคะแนน 

1 – 5% ของโครงการ ต่ํามาก 0 

5 – 10% ของโครงการ ต่ํา 0.25 

10 – 20% ของโครงการ กลาง 0.5 

20 – 50% ของโครงการ สูง 0.75 

> 50% ของโครงการ สูงมาก 1 

 

    1.2 ผลกระทบตองบประมาณของโครงการ 

ความคลาดเคลื่อนในการ
ประมาณการงบประมาณ 

ระดับ Rating ระดับคะแนน 

1 – 5% ของโครงการ ต่ํามาก 0 

5 – 10% ของโครงการ ต่ํา 0.25 

10 – 20% ของโครงการ กลาง 0.5 

20 – 50% ของโครงการ สูง 0.75 

> 50% ของโครงการ สูงมาก 1 
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2. ผลกระทบตอผูเกี่ยวของ มี 2 องคประกอบหลักคือ 

ความสามารถในการบรรลุตามขอตกลง  
(Performance Agreement) 

ระดับ Rating ระดับ 
คะแนน 

1. บรรลุเปาหมายตามที่ไดตกลงไว ต่ํามาก 0 

2. มีการประชมุนอกรอบเพือ่ดําเนนิการแกไข ต่ํา 0.25 

3. ตองมกีารประชุมอยางเปนทางการเพื่อดําเนนิการแกไข กลาง 0.5 

4. ตองมกีารประชุมอยางเปนทางการพรอมกับจัดทาํเอกสารชี้แจง 

    เหตุผลโดยจะตองผานผูบริหารสูงสุดในองคกร 

 

สูง 

 
 

0.75 

5. ตองยกเลิกขอตกลงหรือไมสามารถบรรลุเปาหมายตามที่ตกลงไว 

    อยางสิน้เชงิ  
 

สูงมาก 

 
 

1 

 

ความสามารถในการบรรลุตามยทุธศาสตร  ระดับ Rating  ระดับคะแนน 

1.   บรรลุตามเปาหมายหรือความคาดหวงัของผูบริหารดาน  

      ผลลัพธและผลสัมฤทธิข์องโครงการ 
ต่ํามาก 0 

2    บรรลุประมาณ 90% ตามเปาหมายหรอืความคาดหวัง 

      ของผูบริหารดานผลลพัธ และผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
ต่ํา 0.25 

3.   บรรลุประมาณ 70 – 80% ตามเปาหมายหรือความคาดหวงั  

ของผูบริหารดานผลลพัธและผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
กลาง 0.5 

4.    บรรลุประมาณ 50 – 70% ตามเปาหมายหรือความคาดหวงั 

       ของผูบริหารดานผลลพัธและผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
สูง 0.75 

5.    บรรลุต่ํากวา 50% ตามเปาหมายหรอืความคาดหวัง 

      ของผูบริหารดานผลลพัธและผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
สูงมาก 1 

 
ผลการประเมิน  Risk   Level    =   7.06 
 
โอกาส        =     4.5 
ผลกระทบ  =     1.57 
Risk Level:        4.5   x   1.57   =  7.06 
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Risk  analysis 
          *   ความเสี่ยงสูง             =     12  -  25 
          *   ความเสี่ยงกลาง         =       6  -  12 
          *   ความเสี่ยงตํ่า             =       0  -   6 
 
 
 
    จากผลการประเมินความเสี่ยงโครงการตามตัวอยาง   โครงการ “พัฒนาขอมูลกฎหมาย”  ยุทธศาสตร 

การพัฒนาระบบบริหารใหมีความเปนเลศิ  ผลการประเมิน  Risk   Level    =   7.06 
โครงการดังกลาวนี้มี Risk  analysis  ในระดับกลาง  ผูบริหารของหนวยงานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 

โครงการตองจดัทําแผนบรหิารความเสีย่งและติดตามผลการดําเนินงานของโครงการเปนรายไตรมาส 

เพื่อใหโครงการดังกลาวบรรลุวัตถุประสงคของโครงการตอไป 
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บทสรุป 
         

               การวิเคราะหและบริหารความเสี่ยงตองอาศัยบุคคลหรือทีมงานที่มีวิสัยทัศน  ประสบการณ  

ความรู   ศิลปะในการบริหารจัดการและความละเอียดออน  รอบคอบในการตรวจสอบ  ตองมีการ

ดําเนินการอยางเปนขั้นตอนจากการวิเคราะหไปจนถึงการลงมือกํากับ  ติดตาม  ควบคุม  และทุก ๆ  

ขั้นตอนตางมีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวากัน  ดังภาพรวมของการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร 
 
 

ภาพรวมการบริหารความเสี่ยงทัว่ทั้งองคกร 
สํานกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 

 

2. ประเมิน
ความเสี่ยง

2.1 กําหนด
วัตถุประสงค

2.2 ระบุ
ความเสี่ยง

2.3 ประเมิน
โอกาสและ
ผลกระทบ

2.4 วิเคราะห
ระดับความเส่ียง

2.5 
จัดลําดับ
ความเส่ียง

1. คดัเลือก
โครงการ / กิจกรรม

3. ประเมิน
มาตรการควบคมุ

4. บริหาร/
จัดการ

ความเสี่ยง

4.1 จัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยง

4.2 จัดทําแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน

6. รายงานผล
การติดตาม

6.1 รายงาน กพร.
(กันยายน)

6.2 รายงาน คตง.
(ตุลาคม) 5. ดําเนินการตามแผน

***กระบวนการที่ 1-3 ดําเนินการใน 
เดือนกันยายนของปงบประมาณ***

***กระบวนการท่ี 4 ดําเนินการใน
เดือนตุลาคมของปงบประมาณถัดไป

***กระบวนการที่ 5 ดําเนินการในเดือน
พฤศจิกายน-กันยายนของปงบประมาณถัดไป

***กระบวนการท่ี 6 ดําเนินการใน
เดือนกันยายนของปงบประมาณถัดไป

 
 
 

********************************* 
 

 

 



 

 

 

 
เอกสารในการศกึษาการจัดทําคูมือการบริหารความเสีย่ง  

ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 

บรรณานุกรม 

            -      กองกิติ   พูสวสัด์ิ, 2550  การบริหารความเสี่ยง,  เอกสารประกอบการบรรยาย , 

                   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

-    คณะกรรมการตรวจเงนิแผนดิน,  2547  คําแนะนํา :  การจัดทาํรายงานการควบคุม
ภายใน  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐาน 
การควบคุมภายใน  พ.ศ. 2544 เลม 2 ( รายงานตามระเบียบ ฯ ขอ 6 ) สาํนักงาน  

การตรวจเงนิแผนดิน : พิมพคร้ังที่  1 โรงพมิพคุรุสภาลาดพราว 

-    คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ     

      ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 :  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

  -      มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร , คูมือการบริหารความเสีย่งทัว่ทัง้องคกร , เอกสาร 

เผยแพรบนเวบ็ไซด  1Hwww.ku.ac.th /  กรุงเทพมหานคร 

           -      สาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ , คูมือเทคนิคและวธิีการบริหารจัดการ 
สมัยใหม  ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

  -      สาํนกัพฒันาโครงการพิเศษ  การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย, 2548, คูมือการ 

  บริหารความเสี่ยง  เอกสารเผยแพรบนเว็บไซด  2Hwww.ieat.go.th /  กรุงเทพมหานคร  

         -     อุษณา   ภัทรมนตรี, 2544 , การตรวจสอบและการควบคมุภายใน, กรุงเทพมหานคร : 

                  ศูนยการพิมพดจิิตอล 

 

 

*********************** 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 1 
เอกสารประกอบการบรรยายและฝกอบรม 
ใหคณะทํางานจัดทําระบบบริหารความเสี่ยง 
ตามคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ 24 / 2550  

ลงวันที่  23  มกราคม  2550 
เมื่อวันจันทรที่  19  มีนาคม 2550 

ณ หองประชุม 2 ชั้น 5  
อาคารสถาบันดํารงราชานุภาพ  กระทรวงมหาดไทย 

 

วิทยากร 
                             รศ.ดร.กองกิติ  พูสวัสด์ิ   

โครงการบัณฑิตศกึษานานาชาติ  
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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การบริหารความเสี่ยงในบริบทภาครฐั 
Damrong  Rajanuphap Journal (April- June, 2006) 
รศ.ดร.กองกิติ  พูสวัสดิ์  และ ดร.พรเทพ  อนุสสรนิติสาร 
โครงการบัณฑิตศึกษานานาชาติ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
คําแนะนํา 
 การบริหารความเสี่ยงถือไดวาเปนกลไกที่สําคัญอยางยิ่งในการผลักดันองคกรภาครัฐใหมีผลการ
ดําเนินงานที่เปนเลิศ (High Performance Public Organization) และเปนองคประกอบที่สําคัญที่ทําใหเกิด
การปรับเปลี่ยนองคกร เพื่อใหเปนรูปแบบองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) โดยทั่วไปแลว 
การบรหิารความเสี่ยงจะถูกมองวาเปนแนวทางการจัดการที่ตองอาศัยเทคนิคเฉพาะทางมีความซับซอนไม
คลองตัว ในบางครั้งการสื่อความหมายของการบริหารความเสี่ยงยังผูกติดกับการเงินเปนหลัก ซ่ึงโดยความ
เปนจริงแลว การบริหารความเสี่ยงเปนแนวทางการบริหารงานที่ควรนํามาประยุกตใชอยูตลอดเวลา 
แมกระทั่งในชีวิตประจําวัน เชน หากไมมีเหตุจําเปนเราคงไมอยากเดินคนเดียวในท่ีเปลี่ยว ๆ ตอนกลางคืน 
หรือเราจะไมขับรถเร็วในชวงที่ฝนตกหนักหรือหมอกลง  เปนตน   

เนื้อหาในบทความนี้จะเนนที่การบริหารความเสี่ยงในบริบทภาครัฐ ซ่ึงจะมีการนําเสนอแนวทาง 
และเครื่องมือที่สามารถนํามาประยุกตใช ซ่ึงจะรวมถึงเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงตาง ๆ เครื่องมือ 
Checklist ในการประเมินความเสี่ยงของผูรับจาง แนวทางการคัดเลือกโครงงานหรือแผนงานที่จะเขาสู
กระบวนการบริหารความเสี่ยง แบบจําลองขีดความสามารถ และประสบการณในงาน (Capability and 
Maturity Model) แบบจําลองระบบการบริหาร (Management System Model) เปนตน โดยกอนจะนําเสนอ
แนวทางและเครื่องมือดังกลาวนี้ เนื้อหาลําดับตอไปจะนําเสนอคําจํากัดความของความเสี่ยง และ
ความหมายของความเสี่ยงภายใตบริบทการบริหารในเบื้องตนดังตอไปนี้ 

คํานิยาม 
 คํานิยามความเสี่ยง มี 2 องคประกอบหลัก คือ โอกาสหรือความเปนไปได (Probability) และ
ผลกระทบ (Impacts) โดยองคประกอบทัง้ 2 นี้ อางอิงจาก Ayyub (2003) เชน การขบัรถยนต 150 
กิโลเมตรตอช่ัวโมง ถึงแมโอกาสจะเกิดอบุัติเหตุนอย แตถาเหตุการณนี้เกิดขึน้ อาจจะสงผลกระทบตอชีวิต
และทรัพยสิน ทําใหการขับรถยนตในอัตราความเร็วนี้ถึงมีความเสี่ยงสูง การทําประกนัสุขภาพกจ็ะมีการ
ประยุกตใชคํานิยามนี้เชนเดยีวกัน ถาเรามนี้ําหนกัมาก บริษัทที่จัดทําประกันสุขภาพก็จะมองไดวาตัวเรามี
ความเสี่ยงที่สูง เนื่องจากโอกาสในการเขารักษาตัวที่โรงพยาบาลก็สูง เมื่อเราเขารักษาตัวคาใชจายกจ็ะสูง 
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ดวย เนื่องจากโรคภัยตาง ๆ ที่เกิดจากน้ําหนักตัวมาก ทําใหการรักษาตัว และคาใชจายเร่ืองยาก็จะสูงตาม 
ดทายก็จะสงผลใหคาใชจายในการทํากรมธรรมของเราเองจะสูงขึ้น เมื่อทราบถึง 2 องคประกอบนี้ ส่ิง
สําคัญตอไปคือ ผูบริหารองคกรจะบริหารความเสี่ยงอยางไรที่จะชวยใหองคกรมีผลการดําเนินงานที่เปน
เลิศอยางสม่ําเสมอ 

 
ขอบเขตการบริหารความเสี่ยง 

เมื่อนําความเสี่ยงมาอยูภายใตบริบทของการบริหาร กิจกรรมหลักในการบริหารความเสี่ยง
จําเปนตองประกอบไปดวย (อางอิงจาก Blanchard, 2004) 

(1) การประเมินระดับความเสี่ยง (Assessment)   
  (2) การวิเคราะหเพื่อหาสาเหตุของความเสี่ยง (Analysis) 
  (3) การรองรับและควบคุมความเสี่ยง (Abatement)  
 โดยรูปที่ 1 จะนําเสนอขอบเขตและองคประกอบสําคัญในการบริหารความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 1: องคประกอบและกิจกรรมหลักในการบริหารความเสี่ยง 
การนําเสนอ 3 กิจกรรมหลัก (หรือ 3 As) สามารถทําการเปรียบเทียบกับการบริหารสโมสร

ฟุตบอลแหงหนึ่งดังตอไปนี้ เชน ตําแหนงศูนยหนาถือไดวาเปนตําแหนงที่มีความเสี่ยงสูง ทางผูจัดการทีม
จําเปนตองมีการบริหารความเสี่ยงสําหรับผูเลนในตําแหนงนี้ เนื่องจากเปนตําแหนงที่สําคัญสงผลตอการ
ไดประตู ซ่ึงหมายถึงการนําไปสูชัยชนะของสโมสร โดยความเสี่ยงสูงนั้นเกิดจากโอกาสที่ผูเลนตําแหนง
ศูนยหนาจะลงเลนทุกนัดตลอดฤดูกาลมีไมสูงมากนัก การที่ผูเลนตัวจริงไมสามารถลงเลนฟุตบอลไดก็จะ
สงผลกระทบตอความสามารถในการยิงประตูคูแขงขันของสโมสร หลังจากการประเมนิความเสี่ยงแลว  

 
 

การประเมินความ
เสี่ยง 

การวิเคราะหความ
เสี่ยง 

การรองรับความ
เสี่ยง 

คํานิยามความเสี่ยง : 
โอกาส และผลกระทบ 

(Probability and Impacts)  

ระดับความ
เสี่ยง 

สาเหตุ 
- ปจจัยที่ควบคุมได 
- ปจจัยที่ควบคุม

การควบคุมความ
เสี่ยง 

แผนสํารอง 
(Emergency Plan) 

รายงานความเสี่ยง 
(Risk Report) 

การทบทวนความ
เสี่ยง 

ความถี่ในการ
ทบทวน 
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กิจกรรมที่สําคัญตอไปคือ การวิเคราะหสาเหตุของความเสี่ยง ซ่ึงสาเหตุในการเกิดความเสี่ยงสามารถแยก
เปนสาเหตุที่สโมสรควบคุมได และควบคุมไมได ในสวนของกิจกรรมการรองรับและควบคุมการเสี่ยงที่
ผูจัดการสโมสรไดนํามาบริหาร สามารถรวมถึงการจํากัดจํานวนนัดฟุตบอลที่ศูนยหนาจะถูกจัดใหลงเลน 
(เพื่อควบคุมสาเหตุที่ผูจัดการสโมสรควบคุมได คือจํานวนนัดฟุตบอลที่จะใหผูเลนศูนยหนาลงเลน) ถา
เปนนัดฟุตบอลถวยที่ไมสําคัญผูเลนศูนยหนานั้นก็จะไมไดลงเลน และแผนการซื้อผูเลนสํารองในตําแหนง
ศูนยกลางในชวงปดฤดูกาล (เพื่อรองรับสาเหตุที่ผูจัดการสโมสรควบคุมไมไดเชน แผนการเลน ที่เนนการ
เขาสกัดที่รุนแรงของฝายตรงขาม)   โดยสวนใหญแลวไมวาจะเปนองคกรในภาครัฐหรือภาคเอกชน การ
บริหารความเสี่ยงจะนํามาเชื่อมโยงกับการตรวจสอบภายใน เพื่อเปนการสรางกลไกอยางหนึ่งในการ
ปรับปรุงผลการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ เน่ืองจากผลกระทบของการทํางานภาครัฐที่มีตอประชาชน 
นอกจากนี้ แผนงานตาง ๆ ที่จะตองดําเนินการจําเปนตองใชงบประมาณที่มาจากภาษีของประชาชน ทําให
การคํานึงถึงความเสี่ยงสะทอนถึงการบริหารภาครัฐที่ดี 
 
ความสัมพันธระหวางการบริหารความเสี่ยงกับการตรวจสอบภายใน 
 ภายใตการบริหารงานในบริบทภาครัฐการบริหารความเสี่ยง ถือไดวาเปนกิจกรรมที่สําคัญที่ตอง
ทําควบคูไปกับการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ซ่ึงจะมีความรับผิดชอบหลักอยางหนึ่งคือ การ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขององคกร (Monitoring and Evaluation) เนื่องจากการบริหารความ
เสี่ยงเปนแนวทางการบริหารที่เนนการปองกันเปนหลัก จากสาเหตุที่วาความเสี่ยงเปนสิ่งที่ตองคํานึงถึงใน
อนาคต องคกรจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการประเมินความเสี่ยงในระหวางการวางแผนและทําการวิเคราะห
พรอมกับกําหนดแนวทางการควบคุมความเสี่ยงกอนการดําเนินงาน โดยท่ีเมื่อแผนงานแลวเสร็จฝาย
ตรวจสอบภายในจําเปนตองทําการติดตามและประเมินผล บทเรียนตาง ๆ รวมถึงศึกษาและสรุปปจจัยที่
สงผลสําเร็จตองาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่มีการใหระดับความเสี่ยงของโครงการสูง แตถาองคกร
สามารถบริหารและผลักดันใหแผนงานที่มีความเสี่ยงสูงใหเสร็จภายในเงื่อนไขดานเวลา งบประมาณและ
บรรลุตามเปาหมายและผลคาดหวัง ซ่ึงแผนงานที่มีลักษณะนี้แลวเสร็จฝายตรวจสอบภายในควรจะศึกษา
หาปจจัยรวมที่สงผลสําเร็จของแผนงาน (Common Success Factors) หรือวิเคราะหและจัดทําเอกสารที่
เกี่ยวของกับวิธีการดําเนินงานที่เปนเลิศ (Best – practice) โดยนําสิ่งที่คนพบมาเผยแพรและสื่อสารภายใน
องคกร ซ่ึงสิ่งเหลานี้จะสะทอนถึงกลไกที่ทําใหเกิดการเรียนรูขององคกรอยางตอเนื่อง และความพยายาม
ในการผลักดันใหองคกรมีผลการดําเนินงานที่เปนเลิศในที่สุด รูปที่ 2 จะนําเสนอความเชื่อมโยงระหวาง
การบริหารความเสี่ยงกับการตรวจสอบภายใน 
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การบริหารความเสี่ยงขององคกรภาครัฐ 
 การบริหารความเสี่ยงในบริบทภาครัฐจะมีความแตกตางกับภาคเอกชนในหลาย ๆ ประเด็น 
รวมถึงสภาพแวดลอมในการดําเนินงาน สถานการณการตลาด ความตองการของผูบริโภค แหลงที่มาของ
เงินเพื่อลงทุนสนับสนุนการดําเนินงานสงผลใหประเด็นความเสี่ยงบางอยางไมไดถูกนํามาพิจารณาอยาง
แนชัดภายใตบริบทการดําเนินงานขององคกรภาครัฐจากตัวอยางดังตอไปนี้ ความเสี่ยงที่มาจากการแขงขัน 
เนื่องจากลักษณะผลิตภัณฑขององคกรภาครัฐเปน Public Goods ซ่ึงจะไมมีความสัมพันธระหวางความ
ตองการกับการผลิต (นั้นคือไมมี Elasticity) ทําใหปจจัยความเสี่ยงในเรื่องของตลาด การลงทุนและ
ออกแบบผลิตภัณฑใหม การพยากรณความตองการของผูบริโภค จะไมไดรับความสําคัญและนํามา
พิจารณาในการบริหารงานขององคกรภาครัฐ นอกจากนี้องคกรภาครัฐจะไมไดใหความสําคัญในเรื่อง
ความเสี่ยงดานชื่อเสียง (Reputation Risk) เนื่องจากผูบริโภคจะไมดําเนินการฟองรององคกรภาครัฐ จาก
เหตุผลที่ไมพอใจในเรื่องคุณภาพการบริการ หรือแมกระทั่งความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk) ซ่ึงใน 
 

 
 

การเริ่มตน 
แผนใหม 

แผนงาน 
แลวเสร็จ 

การเริ่มตน 
แผนงานใหม 

การบริหารความเสี่ยง 

การตรวจสอบภายใน 
(มีความอิสระ เนนการศึกษา 
การวิเคราะหเพื่อหาสาเหตุที่
ส งผลให แผนงานประสบ
ความสําเร็จ หรือการวิเคราะห
อุ ป ส ร ร ค ใ น ก า ร ผ ลั ก ดั น
แผนงาน การปรึกษา เพื่อให
กระบวนการทํางานสงผลให
องคกรสามารถเพิ่ มคุณค า
ใหกับประชาชน การปรับปรุง
กระบวนการทํางานอยางเปน
ระบบ) 

บทเรียนท่ีเรียนรูจาก
การตรวจสอบภายใน 

(“ดี” หรือ “ไมดี” ในทาง
ปฏิบั ติ  และปจจัยของ
ความสํา เร็จและความ
ลมเหลว) 

การบริหารความเสี่ยง 
(การประเมินระดับความ
เสี่ยง การวิเคราะหปจจัยที่
สงผลตอความเสี่ยง สาเหตุ
ของการเกิดความเสี่ยง และ
แนวทางในการควบคุม
ความเสี่ยง) 

รูปท่ี 2: ความเชื่อมโยงระหวางการบริหารความเสี่ยงกับการตรวจสอบภายใน เพื่อใหเกิด 
              องคความรูในองคกร 
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ระดับองคกร (เชนระดับกรมหรือสํานัก) จะไมไดใหความสําคัญตอถึงตนทุนคาใชจาย (Cost of Capital) 
และผลตอบแทนที่คาดหวังจะไดรับจากการลงทุน ถึงแมวาในบางประเทศจะมีความพยายามในการนํา 
แนวคิดเรื่อง Capital Charge มาใชกับองคกรภาครัฐก็ตาม เพื่อชวยในการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับ
สินทรัพย (Asset) นอกจากนี้ในหนวยงานที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากสวนกลาง ประเด็นเรื่อง
ปริมาณเงินและสภาพคลองในหนวยงาน (Liquidity) จะไดรับการพิจารณานอยมาก แตถึงกระนั้นก็ตาม 
การบริหารความเสี่ยงในบริบทภาครัฐก็ยังมีความสําคัญ และในปจจุบันถือไดวาเปนสวนหนึ่งของความ
รับผิดชอบของภาครัฐ (Public Accountability) ท่ีมีตอประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่งในฐานะผูรับการ
บริการและผูจายภาษี ซ่ึงในตางประเทศ เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา จะมีการนํากิจกรรมการบริหารความ
เสี่ยงมาเปนเงื่อนไขเบื้องตนสําหรับการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และทําการเชื่อมโยงกับการทําขอตกลง
ผลการดําเนินงานขององคกรภาครัฐ (Performance Agreement) เนื่องจาก ถาการบริหารความเสี่ยงไมได
ดําเนินการจัดทําขึ้น ก็จะทําใหแผนงานไมเสร็จตามเปาหมาย (นั้นหมายถึง ผลการดําเนินงานดาน
ประสิทธิผล) และจะทําการขยายเวลาหรือใชงบประมาณเพิ่ม (นั้นหมายถึง ผลการดําเนินงานดาน
ประสิทธิภาพ) ซ่ึงทําใหการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับแผนงานและโครงการตาง ๆ มีการศึกษา
วิเคราะห พรอมกับมีการจัดทําเครื่องมือที่เกี่ยวของ ซ่ึงจะมีการนําเสนอในหัวขอถัดไป 
 
ระดับการประยุกตแนวทางการบริหารความเสี่ยง 

โดยปกตกิารบริหารความเสีย่งสามารถแยกในการนําไปประยุกตใชไดเปน 3 ระดบัคือ ระดับ
องคกร (Organization Risk) ประเด็นความเสี่ยงในระดับองคกรจะเปนเรื่องการเงิน การตลาด การออกแบบ
ผลิตภัณฑใหม นอกจากนี้สําหรับในภาคเอกชนยังตองคํานึงถึงความเสี่ยงดานชื่อเสียงและกฎหมาย 
(Reputation และ Legal Risk) ทําใหความเขาใจและการปฏิบัติตามดานมาตรฐานผลิตภัณฑ (Product 
Standards) จนรวมไปถึงมาตรฐานการผลิต (Production/manufacturing Standards) เพราะจะเชื่อมโยงกับ
ความเสี่ยงและความปลอดภัยของผูบริโภค ตัวอยางทีม่ีความชัดเจนคือ การที่มาตรฐานผลิตภณัฑรถยนต
ไดระบวุา  รถยนตจําเปนตองมีไฟเบรก (Brake Light) ดวงที่ 3 ที่ติดตัง้อยูกลางกระจกหลัง ซ่ึงจะลดความ
เสี่ยงที่เกิดขึน้ อุบัติเหตุจากการที่รถยนตจะถูกชนขางหลัง  เปนตน โดยขอมูลเพิ่มเติมของมาตรฐาน
ผลิตภัณฑสามารถศึกษาเพิ่มเติมจาก American National Standard Institute (ANSI) และการผลติ (เชน 
Ergonomic Program ตามกรอบที่กําหนดขึ้นโดยหนวยงาน Occupational Safety and Health 
Administration และ National Institute for Occupational Safety and Health) นอกจากนีแ้ลว เครือ่งมือที่
นํามาประยกุตใชในการลงทุน เชน วิธีการวิเคราะหกระแสเงินสดไหลกลับ (Discounted Cash Flow 
Analysis) โดยการศึกษาอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate Return) หรือมูลคากระแสเงนิสดในป
ปจจุบัน (Present Worth) ก็ไดนําประเด็นดานความเสี่ยงมาพิจารณาดวย อาทิ การพิจารณาเพื่อกําหนด 
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อัตราผลตอบแทนต่ําสุดที่ผูลงทุนตองการ เพื่อใชในการยายเงินตามเวลา (Minimum Attractive Rate of 
Return) สําหรับในองคกรภาครัฐ ความเสี่ยงในระดับนี้จะมุงเนนที่ความเสี่ยงในเชิงนโยบาย (Policy Risk)  
ทําใหองคกรภาครัฐตองใหความสําคัญกับการมีสวนรวมจากภาคประชาชน (Public Participation) และการ
ทํางานรวมกับองคกรอิสระ (Non – profit Organizations) เพื่อชวยในการจัดทํานโยบายตาง ๆ สามารถทํา
ใหเกิดการยอมรับ ผลักดันการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นกับประชาชนและทองถ่ินอยางแทจริง 

ระดับถัดไปคือระดับการดําเนินการ (Operational Risk) ซ่ึงการบริหารความเสี่ยงในระดับนี้จะมี
การนําไปประยุกตใชอยางกวางขวางทั้งในภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะอยางยิ่งองคกรภาครัฐ      การ
บริหารความเสี่ยงในระดับนี้จะเนนไปที่ การบริหารแผนงานหรือโครงการ (Program/Project Risk) ซ่ึงมี
เครื่องมือในการบริหาร เชน การหาเสนทางวิกฤต หรือ Critical Path Method (CPM) โดยนํามาเชื่อมโยง
กับเทคนิค Program Evaluation and Review Technique (PERT) และการจัดทํา Gantt Chart ในสวนของ
ความเสี่ยงในงานประจํา (Routine Work) สําหรับในภาคเอกชนจะเนนไปในเรื่องการกําหนดราคาซื้อขาย
วัตถุดิบลวงหนาเพื่อปองกันการขาดแคลนปจจัยการผลิต การซอมบํารุงเครื่องจักรในเชิงปองกัน 
(Preventive Maintenance) เพื่อปองกันการหยุดการผลิต การจัดทําปริมาณผลิตภัณฑในระบบคงคลัง 
(Safety Stock) เพื่อปองกันการสงมอบที่ลาชา เปนตน นอกจากนี้ การบริหารความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการ
ยังรวมถึง การบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากผูรับจางชวง (Supplier Risk)  

ในระดับสุดทายคือ ระดับบุคลากร (Individual Risk) โดยองคกรทั้งภาครัฐและเอกชนจะให
ความสําคัญกับอุบัติเหตุ (Accident) ความปลอดภัย (Safety) และสุขภาพ (Health) โดยจะมีการนําหลักการ
ดานการจัดเวลาการทํางานหรือ Job Scheduling และ Shift Work มาประยุกตใช เชน การจัดเวรการทํางาน
ในสถานที่ราชการที่ตองใหการบริการตลอด 24 ชั่วโมง เชน โรงพยาบาล และสถานีตํารวจเพื่อปองกันการ
ขาดแคลนบุคลากรในสถานที่ทํางานและทําใหเกิดการสับเปลี่ยนเวลาที่เหมาะสม เพื่อปองกันปญหา
สุขภาพของพนักงานที่ตองทํางานอยูกะกลางคืนตลอดเวลา ในสวนภาคเอกชน ตัวอยางการประยุกตแนว
ทางการบริหารความเสี่ยงในระดับบุคลากร เชน บริษัทที่ตองมีการขนสงสินคาก็จะมีการระบุจํานวน
ชั่วโมงการทํางานของพนักงานขับรถเพื่อปองกันอุบัติเหตุในงาน การบริหารความเสี่ยงในระดับบุคคล ยัง
เนนไปที่การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) เพื่อปองกันการสะดุดในงาน (Work Stoppage) หรือปองกัน
การที่ระบบการทํางานจะพึ่งพาหรือยึดติดกับบุคคลเพียงคนเดียว การจํากัดจํานวนชั่วโมงการทํางานของ
พนักงาน เพื่อปองกันปญหาเรื่องความเมื่อยลา (Fatigue) และความเครียดในงาน (Job Stress) การ
สนับสนุนใหพนักงานในออฟฟศไดออกกําลังกายเพื่อปองกันปญหาสุขภาพของพนักงานในที่ทํางาน ซ่ึง
โดยสวนใหญแลวนาจะมีกฎหมายตาง ๆ ออกมารองรับประเด็นเหลานี้ โดยภาพรวมการประยุกตใชแนว
ทางการบริหารความเสี่ยงจะถูกนําเสนอในรูปที่ 3 
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รูปท่ี 3: ระดับการประยุกตการบริหารความเสี่ยง 

 
เคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยงในระดับการดําเนินการขององคกรภาครัฐ 
 สําหรับการประยุกตใชแนวทางการบริหารความเสี่ยงภายใตบริบทของภาครัฐ จะมุงเนน
ความสําคัญไปที่ระดับการดําเนินการเปนสวนใหญ ซ่ึงไดมีแนวคิด หลักการ และเทคนิคตาง ๆ ซ่ึงสามารถ
นํามาทดลองและทดสอบใชกับองคกรภาครัฐในเมืองไทยได ซ่ึงในปจจุบัน ความพยายามในการนํา
หลักการ และแนวทางการบริหารความเสี่ยงไดถูกผลักดันและดําเนินการ โดยสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กรมบัญชีกลาง และสํานักงบประมาณ ซ่ึงไดมีการจัดทําคูมือมาตรฐาน
รวมถึงการจัดทํา Checklist เพื่อใหการวางแผนไดคํานึงถึงปจจัยที่สงผลตอการบริหารงาน กลยุทธในการ
ผลักดันแผนงาน การทบทวนและตรวจสอบผลการดําเนินการโครงการ โดยการคํานึงถึงนี้ยังไดรวมถึง
ผลกระทบที่มีตอประชาชน ยุทธศาสตร เปาหมายในแผนดําเนินงานประจําป และขอตกลงผลการ
ดําเนินการ (Performance Agreement) ที่ไดมีการทําสัญญาไวระหวางหัวหนาหนวยงานกับผูบังคับบัญชา 
ซ่ึงถาการบริหารความเสี่ยงไมไดถูกนํามาเปนสวนหน่ึงถึงการคํานึงถึงนี้ก็จะสงผลตอผลการดําเนินงาน
ขององคกรไมวาจะเปนประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และ     นวัตกรรมการดําเนินงาน จึงถือไดวาการบริหาร
ความเสี่ยงไดถูกนํามาแฝงใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร (Management Processes) อยางแทจริง 

 
 

ระดับองคกร (Organization) 
จะใหความสําคัญดานเศรษฐศาสตรและการเงิน, 
การลงทุน ชื่อเสียง นโยบาย และอ่ืน ๆ  

ระดับการดําเนินการ (Operation) 

การปฏิบัติหนาที่  
(Functions) 

แผนงาน 
(Programs) 

โครงการ 
(Projects) 

จะใหความสําคัญดานการเงนิ และการ
บริหารงานใหแลวเสร็จตามแผน 

จะใหความสําคัญดานความปลอดภัย 
(ลูกคาและคนทํางาน)   ผูบริโภค  
 การบริหารแรงงานสัมพันธ การหมุนเวียน 
คุณภาพชวีิตในการทํางาน (Quality of 
Work Life, QWL) แผนการถายโอนงาน 
(Succession Plan) เปนตน 

ระดับกลุมและบุคคล (Groups and Individuals) 
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 อยางที่กลาวมาในเบื้องตนวาสาเหตุหลักสําหรับการบริหารความเสี่ยงที่มุงเนนที่ระดับการ
ดําเนินการนั้น เนื่องจากลักษณะความเสี่ยงในระดับองคกรในบางประเด็นจะอยูนอกเหนือขอบเขตการ
บริหารงานของหัวหนาหนวยงาน หรือองคกรภาครัฐโดยสวนใหญเปนประเด็นที่เกี่ยวกับความเสี่ยงดาน
การเงนิ เชน ระดับหนี้สาธารณชน ระดับเพดานเงินกูของภาครัฐ การออกพันธบัตรนอกจากนี้ ความเสี่ยง
ดานการเงินและดานนโยบายจะมีความเชื่อมโยงกับการเมืองสูง ทําใหความสามารถในการควบคุมความ
เสี่ยงเกิดขึ้นไดยาก โดยเครื่องมือและแนวทางการบริหารความเสี่ยงในระดับการดําเนินการที่จะถูก
นําเสนอประกอบไปดวย เครื่องมือปจจัยความเส่ียง (Risk Factors) เครื่องมือ Risk Matrix แบบจําลองขีด
ความสามารถและประสบการณในงาน (Capability and Maturity Model) แบบจําลองระบบบริหาร 
(Management System Model) เครื่องมือ Checklist ในการประเมินความเสี่ยงของผูรับจาง เปนตน 
 
เคร่ืองมือท่ี 1 : ปจจัยความเสี่ยง (Risk Factor) 

การบริหารความเสี่ยงของโครงการไดมีการนําเครื่องมือปจจัยความเสี่ยงมาใชในการประเมิน
ระดับความเสี่ยง ซ่ึงไดมีการประยุกตเนื้อหาและรายละเอียดจาก Blanchard (2004) โดยการอางอิงเพิ่มเติม
จาก Defense Systems Management College หรือ DSMC ซ่ึงจะมีการบริหารความเสี่ยงเปน 2 ชวง คือใน
ชวงแรกจะเปนการตั้งเกณฑพื้นฐานในการคัดเลือก กอนที่โครงการที่จะผานการประเมินและวิเคราะห
ความเสี่ยงอยางเปนทางการ เนื่องจากการประเมินระดับความเสี่ยงไมสามารถจัดทําไดทุกโครงการ หรือ
แผนงาน ดวยสาเหตุนี้ องคกรภาครัฐจําเปนตองมีการกําหนดเกณฑคัดเลือกเบื้องตน (Preliminary 
Selection) วาโครงการตองมีลักษณะอยางไร ที่จะตองนําเขาสูกระบวนการบริหารความเสี่ยง ซ่ึงโดยทั่วไป
แลวจะมี 2 เกณฑหลัก คือ โครงการไมเปนลักษณะงานประจํา หรือเปนลักษณะที่มีการดําเนินงานนาน ๆ 
คร้ัง (ลักษณะ Non – routine Work) เกณฑที่สองคือ โครงการที่ตองมีการจัดจาง ผูรับจางมาชวยดําเนินงาน 
หรือผลักดันโครงการโดยผูรับจางนี้จะเปนเจาภาพหลักในการดําเนินงาน (ลักษณะ Outsourced หรือ 
Contracted – out Work) โดยองคกรภาครัฐจะมีหนาที่กํากับดูแล  เมื่อจัดกลุมลักษณะโครงการที่มีลักษณะ
ทั้งสองแลว ทาง DSMC ไดนําเครื่องมือ ปจจัยความเสี่ยง (Risk Factors) มาชวยในการประเมินความเสี่ยง
ในชวงที่สอง ซ่ึงการเชื่อมโยงกันของทั้ง 2 ชวง สามารถนําเสนอโดย รูปที่ 4 
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 การใชเครื่องมือปจจัยความเสี่ยงเพื่อการประเมินและกําหนดระดับความเสี่ยงไดรับการพัฒนาโดย
อางอิงจากคํานิยามความเสี่ยงที่ไดกลาวมาแลวในเบื้องตนคือ โอกาสที่โครงการจะลมเหลว (Probability of 
Failures, Pf) และผลกระทบจากการที่โครงการลมเหลว (Consequences of Failures, Cf) ซ่ึงในการประเมิน
ระดับความเสี่ยงโดยใชเครื่องมือนี้ ทาง DSMC ไดลงรายละเอียดเพิ่มเติมอีกระดับหนึ่งวาการลมเหลว
เกิดขึ้นเนื่องจากปจจัยอะไรตอไป ซ่ึงในเครื่องมือนี้จะมีการแยกปจจัยสาเหตุออกเปน 3 ดาน คือ 
 1. ปจจัยดานฮารดแวร (Hardware Factors) โดย DSMC จะใหความสําคัญกับความคุนเคย 
(Maturity) ความซับซอนดานฮารดแวร (Complexity) ซ่ึงถาความคุนเคยต่ํา และความซับซอนสูงโอกาสที่
โครงการจะลมเหลวก็จะมีมาก 
 2. ปจจัยดานซอฟแวร (Software Factors) โดย DSMC จะใหความสําคัญกับความคุนเคย ความ
ซับซอนดานซอฟตแวร ซ่ึงถาความคุนเคยต่ํา และความซับซอนสูงโอกาสที่โครงการจะลมเหลวก็จะมีมาก 
 3. ปจจัยการพึ่งพาผูรับจาง (Dependency Factors) โดย DSMC ไดระบุกรอบไวดังตอไปนี้ ถา
องคกรภาครัฐมีการพึ่งพาผูรับจางมาก เพื่อใหโครงการแลวเสร็จ หรือถาผูรับจางเปนองคกรที่ไมไดประวัติ
การทํางานรวมกับหนวยงานภาครัฐ โอกาสที่โครงการจะลมเหลวก็จะสูงตาม 
 โดยองคประกอบโอกาสที่โครงการจะลมเหลวในเครื่องมือนี้ไดมีการแยกรายละเอียดในสวนของ
ฮารดแวรที่จะนํามาใชในการดําเนินการของโครงการลงไปอีกระดับหนึ่ง คือ ความคุนเคยในการใช
ฮารดแวร (Hardware Maturity) และความซับซอนของฮารดแวร (Hardware Complexity) ในสวนของ
ซอฟตแวร (Software) ก็จะมีการกระจายยอยลงไปเชนเดียวกัน ซ่ึงมีความคลายคลึงกับฮารดแวร นั้นคือ
ความคุนเคยในการใชซอฟตแวร (Software Maturity) และความซับซอนของซอฟตแวร (Software 
Complexity)  

 
 
 

โครงการที่ 
นําเสนอในแผน 

ชวงแรก: ลักษณะโครงการ
ที่ควรนําเขาสูกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง 
(Screening) 
     1. ลักษณะงานไมประจํา 
     2. ลักษณะงานที่ตอง 
         พึ่งพาผูรับจาง เพื่อให 
         โครงการแลวเสร็จ 

ชวงที่สอง: การใชเครื่องมือ 
ปจจัยความเสีย่ง (Risk 
Factors) มาชวยในการ
ประเมินความเสี่ยง 

รูปท่ี 4: แนวทางการบริหารความเสี่ยงโครงการ 
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ในขณะเดียวกันองคประกอบที่สองของความเสี่ยงคือ ผลกระทบทาง DSMC ไดมีการกระจาย

ตอไปเปน 3 ผลกระทบยอย คือ ผลกระทบที่มีตอดานเทคนิคและเปาหมาย ผลกระทบที่มีตองบประมาณ 
และผลกระทบที่มีตอตารางเวลาการดําเนินงาน ซ่ึงสามารถแสดงโดยสูตรที่เกี่ยวกับ 2 องคประกอบ 
ดังตอไปนี้ 
 

องคประกอบ 1: โอกาส 

Pf = (a)(PMhw) + (b)(PMsw) + (c)(PChw) + (d)(PCsw) + (e)(PD) 
 

ซ่ึงมีรายละเอียดคือ 

     PMhw = โอกาสที่โครงการจะลมเหลว เนื่องจากความไมคุนเคยในการใชฮารดแวรที่จะนํามาดําเนินงาน 
(Probability of failure due to degree of  hardware maturity) 

     PMsw = โอกาสที่โครงการจะลมเหลว เนื่องจากความไมคุนเคยในการใชซอฟตแวรที่จะนํามา
ดําเนินงาน (Probability of failure due to degree of software maturity) 

     PChw = โอกาสที่โครงการจะลมเหลว เนื่องจากความซับซอนของฮารดแวรที่จะนํามาดําเนินงาน  
(Probability of failure due to degree of hardware complexity) 

     PCsw = โอกาสที่โครงการจะลมเหลว เนื่องจากความซับซอนของซอฟตแวรที่จะนํามาดําเนินงาน  
(Probability of failure due to degree of software complexity) 

     PD    = โอกาสที่โครงการจะลมเหลว เนื่องจากการพึ่งพาผูรับจางและปจจัยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินงาน (Probability of failure due to dependency on others items) 

 

 โดยคาสัมประสิทธิ์ a, b, c, d และ e จะสะทอนถึงสิ่งที่ผูบริหารใหความสําคัญ ซ่ึงคาสัมประสิทธ์ิ
จะอยูในรูปแบบทศนิยม โดยนํามาบวกกันใหเทากับ 1.0 
 

องคประกอบ 2: ผลกระทบ 
 

Cf = (f)(Ct) + (g)(Cc) + (h)(Cs) 
 
ซ่ึงมีรายละเอียดคือ 
 

     Ct = ผลกระทบจากการที่โครงการลมเหลวที่มีผลตอเทคนิค และเปาหมาย (Consequence of failure 
due to technical factors) 
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     Cc = ผลกระทบจากการที่โครงการลมเหลวที่มีผลตองบประมาณ หรือคาใชจายที่ประมาณการไว 
(Consequence of failure due to changes in cost) 

     Cs = ผลกระทบจากการที่โครงการลมเหลวที่มีผลตอตารางเวลาการดําเนินงานของโครงการ 
(Consequence of failure due to changes in schedule) 
 

 โดยคาสัมประสิทธิ์ f, g และ h จะสะทอนถึงสิ่งที่ผูบริหารใหความสําคัญ ซ่ึงคาสัมประสิทธ์ิจะอยู
ในรูปแบบทศนิยม โดยนํามาบวกกันใหเทากับ 1.0 
 โดยปจจัยความเสี่ยงและองคประกอบยอยอ่ืน ๆ สามารถนําเสนอในรูปที่ 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 5: องคประกอบหลักของแนวคดิปจจัยความเสี่ยง 

 

โดยการประเมินระดับความเสี่ยงของโครงการจากสูตรปจจัยความเสี่ยงสามารถนําเสนอได
ดังตอไปนี้ 

 

ปจจัยความเสีย่ง หรือ Risk Factor หรือ RF = Pf + Cf – [(Pf)(Cf)]  
 

 
 
 

 

ระดับปจจยัความเสี่ยง  
(Risk Factor Level) 

โอกาสที่โครงการจะลมเหลว  
(Probability of Failures) 

ผลกระทบเมื่อโครงการลมเหลว 
(Consequences of Failures) 

คําจํากัดความ 
(Definition) 

ปจจัย
ความคุนเคยและ
ความซับซอน
ของ Hardware 

ปจจัย
ความคุนเคยและ
ความซับซอน
ของ Software 

 

ปจจัยการพึ่งพา
ผูรับจาง 

ผลกระทบตอ
เทคนิค และ
เปาหมาย 

 

ผลกระทบตอ
งบประมาณ 

 

ผลกระทบตอ
ตารางเวลา
ของโครงการ 
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เพื่อใหการประเมินระดับความเสี่ยงในเชิงปริมาณเกิดขึ้นเปนรูปธรรม โดยทาง DSMC ไดนํา
ประสบการณที่ไดจากการทบทวนโครงการในอดีตที่ผานมาทําการวิเคราะหและสังเคราะหพรอมกับนํามา
จัดทําเปนตารางเพื่อใชในการใหระดับคะแนน (Rating Table) ซ่ึงสามารถนําเสนอไดดังตอไปนี้ 
 

ตารางที่ 1: ตารางการใหคะแนนสําหรับองคประกอบ โอกาสที่โครงการจะลมเหลว 
(ประยกุตจาก Blanchard, 2004 และ Defense Systems Management College, USA) 

ปจจัยความคุนเคย   (PM) ปจจัยความซับซอน (Pc) ระดับ
คะแนน    ฮารดแวร  PMhw     ซอฟตแวร  PMsw      ฮารดแวร  PChw ซอฟตแวร  PCsw 

 
        ปจจัยการพึ่งพา  (PD) 

0.1 มีอยูในปจจุบัน 
(Existing) 

มีอยูในปจจุบัน 
(Existing) 

การออกแบบ 
อยางงาย  
(Simple design) 

การออกแบบ 
อยางงาย 
(Simple design) 

โครงการเปนอิสระไมมีการพึ่งพา
ผูรับจางเพื่อใหสําเร็จ 
(Independent associate contractor) 

0.3 เปลี่ยนรูปแบบบาง
เล็กนอย 
(Minor redesign) 

เปลี่ยนรูปแบบบาง
เล็กนอย 
(Minor redesign) 

ความซับซอนที่
เพิ่มขึ้นเล็กนอย 
(Minor increases in 
complexity) 

ความซับซอนที่
เพิ่มขึ้นเล็กนอย 
(Minor increases 
in complexity) 

ระยะเวลาการผลักดันใหโครงการ
แลวเสร็จขึ้นอยูกับผูรับจางที่มี
ประสบการณที่ไดเคยทํางาน
รวมกับองคกร  (Schedule 
dependent on associate contractor) 

0.5 มีการเปลี่ยนแปลง
อยางมาก 
(Major change 
feasible) 

มีการเปลี่ยนแปลง
อยางมาก 
(Major change 
feasible) 

ความซับซอนเพิ่มขึ้น
ในระดับปานกลาง  
(Moderate increase) 

ความซับซอน
เพิ่มขึ้นในระดับ
ปานกลาง 
(Moderate 
increase) 

ผลความสําเร็จของโครงการขึ้นอยู
กับผูรับจางที่มีประสบการณการ
ทํางานรวมกับองคกรมากอน 
(Performance dependent on 
associate contractor) 

0.7 เทคโนโลยีมีอยูแลว 
แตมีความซับซอน
เม่ือตองออกแบบ
ใหมใหเขากับการใช
งาน (Technology 
available, complex 
design) 

ตองนําซอฟตแวรตัว
ใหมมาใช แตมี
รูปแบบและ
วิธีการใชงาน
คลายคลึงกับ
ซอฟตแวรเดิม (New 
software similar to 
existing) 

ความซับซอนเพิ่มขึ้น
อยางมาก เม่ือ
เปรียบเทียบกับ
ฮารดแวรเดิม  
(Significant 
increase) 

มีการเปลี่ยนแปลง 
Modules ใน
ซอฟตแวรมากขึ้น
สูงมาก 
(Significant 
Increase/Major 
Increase in # of 
modules) 

ระยะเวลาการผลักดันใหโครงการ
แลวเสร็จขึ้นอยูกับผูรับจางใหม 
(Schedule dependent on new 
contractor) 

0.9 เปนรูปแบบสมัยใหม
ที่ยังไมมีอยูใน
ทองตลาด งานวิจัย
ดานนี้มีเสร็จแลวบาง 
แตยังไมครบสมบูรณ 
(State of art some 
research complete) 

ตองมีการจัดทํา
ซอฟตแวรใหมขึ้น 
เพื่อรองรับโครงการ
ซึ่งยังไมมีซอฟตแวร
แบบนี้สําหรับการใช
งานตามภารกิจของ
โครงการมากอน 
(State of art never 
done before)  

ฮารดแวรมีความ
ซับซอนในระดับที่
สูงมาก (Extremely 
complex) 

ซอฟตแวรมีความ
ซับซอนในระดับ
ที่สูงมาก 
(Extremely 
complex) 

ผลความสําเร็จของโครงการขึ้นอยู
กับผูรับจางใหม 
(Performance dependent new 
contractor) 
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สําหรับในการใหระดับคะแนนขององคประกอบ ผลกระทบเนื่องจากโครงการลมเหลว DSMC ไดจัดทํา
ตารางเพื่อใชในการใหระดับคะแนน ดังตอไปนี้ 

 

ตารางที่ 2: ตารางใหคะแนนสําหรับองคประกอบผลกระทบ เนื่องจากโครงการลมเหลว 
(ประยกุตจาก Blanchard, 2004 และ Defense Systems Management College, USA) 

 
 

 
ระดับคะแนน 

ผลกระทบ 
ดานเทคนิคและเปาหมาย 

(Cf) 

ผลกระทบ 
ดานงบประมาณ 

(Cc) 

ผลกระทบ 
ดานตารางเวลา 

(Cs) 
0.1 (Low) เกือบจะไมมีผลกระทบตอ

เทคนิค และเปาหมาย 
(Minimal or no 
consequences, unimportant) 

ไมเกินงบประมาณที่
ประมาณการไว 
(Budget estimates not 
exceeded, come transfer 
of money) 

มีผลกระทบนอยมาก สามารถชดเชยเวลาได
โดยไมตองปรับระยะเวลาการดําเนินงานของ
โครงการ 
(Negligible impact on program, slight 
development schedule change compensated 
by available schedule slack) 

0.3 (Minor)  มีผลใหเกิดการลดลง
เล็กนอยในการปฏิบัติตาม
เทคนิค 
(Small reduction in 
technical performance) 

เกินงบประมาณที่
ประมาณการไว 1 ถึง 5 
เปอรเซ็นต  
(Cost estimates exceed 
budget by 1 to 5 percent) 

มีผลกระทบนอย โดยทําใหเกิดความลาชาไม
เกิน 1 เดือนของระยะเวลาการดําเนินงานของ
โครงการ 
(Minor slip in schedule (less than 1 month), 
some adjustment in milestones required) 

0.5 (Moderate) 
 

มีการสงผลตอการปฏิบัติทาง
เทคนิคที่มีการลดลงอยาง
เห็นไดชัด (Some reduction 
in technical performance) 

เกินงบประมาณที่
ประมาณการไว 5 ถึง 20 
เปอรเซ็นต (Cost 
estimates increased by 5 
to 20 percent) 

มีผลกระทบบาง โดยความลาชาอยูในชวง       
1 – 3 เดือนของโครงการ 
(Small slip in schedule) 
 

0.7 
(Significant) 

มีการสงผลตอการปฏิบัติทาง
เทคนิคที่มีการลดลงอยาง
มาก (Significant 
degradation in technical 
performance) 

เกินงบประมาณที่
ประมาณการไว 20 ถึง 50 
เปอรเซ็นต (Cost 
estimates increased by 20 
to 50 percent) 

มีผลกระทบตอระยะเวลาการดําเนินงานมาก 
โดยเกิดความลาชามากกวา 3 เดือนขึ้นไป  
(Development schedule slip in excess of 3 
months) 

0.9 (High) การปฏิบัติตามเทคนิคไม
สามารถบรรลุผลตาม
เปาหมาย (Technical goals 
cannot be achieved) 

เกินงบประมาณที่
ประมาณการไวมากกวา 
50 เปอรเซ็นต (Cost 
estimates increased in 
excess of 50 percent) 

มีผลกระทบตอระยะเวลาการดําเนินงานสงผล
ใหตองมีการแกไขระยะเวลาสิ้นสุดของ
โครงการอยางเปนทางการพรอมกับจัดทํา
ตารางเวลาการดําเนินงานใหม (Large 
schedule slip that affects segment milestones 
or has possible effect on system milestones) 
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เพื่อสาธิตการนําเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงนี้ไปประยุกตใชทาง DSMC ไดจัดทําตัวอยาง

ประกอบดังตอไปนี้  (ซ่ึงเนื้อหาที่ปรากฏในบทความนี้จะมีการปรับรายละเอียดบางสวนใหเหมาะสมกับ
บริบทหนวยงานภาครัฐในประเทศไทย) คือในระหวางการวางแผนงานที่เปนโครงการวิจัยและพัฒนา
เครื่องมือตรวจสอบสารตกคางในอาหาร ซ่ึงเปนสวนหนึ่งในการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลเรื่องครัวไทยสู
โลก โดยโครงการนี้เปนลักษณะงานที่หนวยงานไมไดดําเนินการอยางสม่ําเสมอ เนื่องจากเปนงานวิจัย
พัฒนาอุปกรณเฉพาะทาง ในขณะเดียวกันชิ้นสวน (Part หรือ Component) ในเครื่องมือนี้ตัวหนึ่งตองมีการ
พัฒนาควบคูกันกับผู รับจางเพื่อใหระบบมีความสมบูรณในการใชงาน ซ่ึงขอมูลพื้นฐานเพิ่มเติม
ประกอบการวางแผนมีดังตอไปนี้ เครื่องมือนี้จะมีการใชฮารดแวรซ่ึงมีการใชงานอยูในปจจุบัน เรียกวา 
“Off – the – shelf” หมายความวา สามารถนํามาประยุกตใชงานไดเลย ในขณะเดียวกันตองมีการปรับ
ซอฟแวรใหเขากับวิธีการใชงานของอุปกรณ ซ่ึงถือวาเปนการปรับแคเล็กนอย (Minor Modification) ใน
สวนของประเด็นดานความซับซอนของฮารดแวรและซอฟแวรของเครื่องมือ ทีมผูออกแบบเครื่องนี้จะนํา
ฮารดแวรที่มีมาตรฐานมาออกแบบเพื่อใชงาน แตในสวนของซอฟแวรที่จะนํามาใชในระบบนั้นมีความ
ซับซอนมากกวาที่เคยใชอยูถึงแมไมซับซอนกวาเดิมมากนัก โดยอยางที่กลาวมาแลวเครื่องมือนี้ตองอาศัย
ช้ินสวนหนึ่งซึ่งพัฒนาโดยผูรับจางบริษัทใหม ซ่ึงไมเคยทํางานรวมกับองคกรภาครัฐนี้มากอน  

โดยในระหวางการวางแผนมีการประมาณการกันไวเบื้องตนวาถาเกิดโครงการนี้มีขอผิดพลาด
หรือลมเหลว จะสงผลในแงลบใหทางดานเทคนิคเล็กนอยในเรื่องความสามารถในการบอกคาหรือระดับ
การตกคางของสารเคมีสงผลใหของบประมาณเพิ่มเติมจากเดิม โดยประมาณการเพิ่มขึ้นที่ 8% ของวงเงินที่
ไดรับอนุมัติ และจะทําใหเกิดความลาชามากขึ้นกวาเดิมประมาณ 2 เดือน จากระยะเวลาการดําเนินงานของ
โครงการ 

จากขอมูลดังกลาว ถามีการนําเครื่องมือปจจัยความเสี่ยง (Risk Factor) มาประเมินระดับความเสี่ยง
นั้นผลที่จะไดจะเปนดังตอไปนี้ (ขอมูลอางองิจากตารางที่ 1 และ 2) 

 PMhw =     0.1  เนื่องจากเปน “Off – the – shelf” ฮารดแวร ทําใหผูใชมีความคุนเคยอยูกอนแลว        

 PMsw =     0.3 เนื่องจากซอฟตแวรตองมีการปรับ ทําใหความไมคุนเคยสูงขึ้นเล็กนอย 

 PChw =     0.1 เนื่องจากฮารดแวรเปนมาตรฐานความซับซอนจะไมมี 

 PCsw =     0.3 เนื่องจากซอฟตแวรมีความซับซอนมากขึ้นกวาเดิมเล็กนอย 

 PD =     0.9 เนื่องจากผูรับจางเปนบริษัทใหม 

 Ct =     0.3  เนื่องจากเกิดผลกระทบดานเทคนิคเล็กนอย 

 Cc =     0.5 เนื่องจากคาใชจายมีการประมาณการไวสูงกวาเดิม 8% 

 Cs =     0.5 เนื่องจากความลาชามีการประมาณการไวที่ 2 เดือน 
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                     คาสัมประสิทธิ์ ในองคประกอบโอกาสมีการกําหนดในระหวางการวางแผน ซ่ึงทีมผูบริหาร
โครงการมีความกังวลเรื่องความซับซอนของฮารดแวรมากที่สุด ดังนั้น คาสัมประสิทธิ์ c จะมีการใหระดับ
น้ําหนักที่เปนคาจุดทศนิยมสูงสุดโดยคาสัมประสิทธิ์ตาง ๆ ในองคประกอบนี้ สามารถนําเสนอไดดังนี้ 
 

a = 0.2, b = 0.1, c = 0.4, d = 0.1 และ e = 0.2 
 
                    สําหรับคาสัมประสิทธิ์ในองคประกอบดานผลกระทบ ทางทีมผูบริหารมีความกังวลในสวน
ผลกระทบดานเทคนิค และงบประมาณ ดังนั้น คาสัมประสิทธิ์ f และ g จะมีการใหระดับน้ําหนักที่เปนคา
จุดทศนิยมสูงสุด โดยคาสัมประสิทธิ์ตาง ๆ ในองคประกอบนี้สามารถนําเสนอไดดังนี้ 

 
f = 0.4, g = 0.5 และ h = 0.1 

 
 ซ่ึงการใหระดับคาสัมประสิทธิ์นั้น ไมมีมาตรฐานหรือแนวทางเฉพาะในการกําหนดแตเปนการ
เปดโอกาสหรือใหความอิสระของผูวางแผนโครงการ เพื่อใหเกิดความคลองตัว และนําประสบการณของ
แตละคนมาเกี่ยวของกับการวางแผนโครงการ 
 

 จากสูตรการคํานวณ ซ่ึงไดมีการนําเสนอไปแลวในเบื้องตน ทางทีมผูบริหารโครงการสามารถระบุ
ระดับความเสี่ยงของโครงการวิจัยและพัฒนานี้ไดดังตอไปนี้ 
 

D(e)PCsw(d)PChw(c)PMsw(b)PMhw(a)PfP ++++=  

             
0.3

(0.2)0.9(0.1)0.3(0.4)0.1(0.1)0.3(0.2)0.1
=

++++=  

               s(h)Cc(g)Ct(f)CfC ++=  

               
0.42

(0.1)0.5(0.5)0.5(0.4)0.3
=

++=  

 
       ปจจัยความเสี่ยง หรือ )]f)(Cf[(PfCfPFactor  Risk −+=  

               
0.594

2)][(0.3)(0.40.420.3
=

−+=  

 
 จากการประเมินระดับความเสี่ยงของโครงการวิจัยพัฒนาเครื่องมือตรวจสอบสารตกคาง       ใน
อาหารจะตกอยูที่ระดับ 0.594 สําหรับการวิเคราะหระดับความเสี่ยงนี้ ทาง DSMC ไดกําหนดแนวทาง
มาตรฐานสําหรับการวิเคราะห และการรองรับความเสี่ยงตามรูปที่ 6 ดังตอไปนี้ 
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รูปท่ี 6: แนวทางการวิเคราะหและรองรับความเสี่ยง 
(ประยกุตจาก Blanchard, 2004 และ Defense Systems Management College, USA) 

  

  
สําหรับโครงการตัวอยางนี้นับไดวามีความเสี่ยงระดับกลาง องคกรภาครัฐควรกําหนดใหผูบริหาร

โครงการมีการจัดทํารายงานความเสี่ยง โดยเฉพาะอยางยิ่งการควบคุมและกํากับดูแลผูรับจาง พรอมกับ
จัดทําแผนฉุกเฉิน เชน การเตรียมการหาผูรับจางสํารองในกรณีที่ผูรับจางที่เปนคูสัญญาในปจจุบันไม
สามารถดําเนินการได เปนตน 
 
 
 

 
 

ผลจากการหาระดับปจจัยความเสี่ยง 

ความเสี่ยงสูง  
(High Risk) 

ความเสี่ยงระดับกลาง 
(Medium Risk) 

ความเสี่ยงระดับต่ํา 
(Low Risk) 

ระดับปจจัย 

ความเสี่ยง > 0.7 

ระดับปจจัย 
ความเสี่ยงมากกวา 0.3 จนถึง 0.7 

ระดับปจจัย 
ความเสี่ยงนอยกวาหรอืเทากับ 0.3 

การรองรับความเสี่ยงจะ
ประกอบดวย 

     - การจัดทํารายงานความเสี่ยง 
ซึ่งจะประกอบไปดวยแผนการ
และความคืบหนาในการควบคุม 
     - การจัดทําแผนฉุกเฉิน 
     - การจัดทําตารางการทบทวน
ความกาวหนาของโครงการ ซึ่ง
จะตองมีการทบทวนเปนพิเศษ 
 

การรองรับความเสี่ยงจะ
ประกอบดวย 

     - การจัดทํารายงานความเสี่ยง 
ซึ่งจะประกอบไปดวยแผนการ
และความคืบหนาในการควบคุม 
     - การจัดทําแผนฉุกเฉิน 
     - การทบทวนความกาวหนา
ของโครงการตามตารางความถี่ท่ี
ไดวางแผนตามปกติ 
 

การรองรับความเสี่ยงจะ
ประกอบดวย 

     - การทบทวน
ความกาวหนาของ
โครงการเปนไปตามปกติ 
 

ระดับปจจัย 
ความเสี่ยงมากกวา 0.7 
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เคร่ืองมือท่ี 2 : การจัดทํา Checklist เพื่อใชในการบริหารความเสี่ยง 

การจัดทํา Checklist ประกอบกับแบบจําลองตาง ๆ นับไดวาเปนเครื่องมือพื้นฐานในการบริหาร
ความเสี่ยง ที่ไดมีการนํามาประยุกตใชอยางแพรหลายในองคกรภาครัฐ ซ่ึงการนําเครื่องมือ Checklist นี้
สามารถนํามาใชในการวางแผนโครงการ และนํามาประกอบการบริหารความเสี่ยงที่มาจากผูรับจาง 
(Supplier หรือ Contractor Risk) ซ่ึงนับวาเปนปจจัยหลักอยางหนึ่งที่สงผลใหเกิดความเสี่ยงในแผนงาน 
โดยการพัฒนาคําถามใน Checklist นั้น สามารถจัดทําขึ้นโดยการศึกษาโครงการที่ผานมาเพื่อหาถึงปจจัย
รวมที่สงผลตอความสําเร็จและความลมเหลว (ซ่ึงนาจะไดมาจัดทําขึ้นจากฝายตรวจสอบภายใน) เพราะถาผู
วางแผนโครงการไดคํานึงถึงปจจัยเหลานี้แลว ก็จะมีโอกาสอยางสูงที่จะสามารถผลักดันใหโครงการแลว
เสร็จตอไปได 
 (2.1) ตัวอยาง Checklist ในการวางแผนโครงการ (ซ่ึงมีการดัดแปลงและอางอิงจากเครื่องมือ 
Program Assessment Rating Tool หรือ PART, Office of Management and Budget, USA) ซ่ึงคําถามใน
รูปแบบ Checklist นี้จะมีคําตอบที่เปนลักษณะ Yes หรือ No เทานั้น เชน 
  2.1.1 วตัถุประสงค เหตุผล และปญหาที่โครงการจัดทําขึ้นมีความชัดเจนหรือไม 
  2.1.2 กลุมเปาหมายของโครงการมีการระบุไวอยางชัดเจนหรือไม 
  2.1.3 การกระจายความรับผิดชอบ บทบาท และหนาที่ไปยังผูดําเนินการและผูเกี่ยวของ
ในโครงการไดจัดทําขึ้นอยางชัดเจนหรือไม 
  2.1.4 บุคลากรรวมถึงผูรับจางที่เปนคูสัญญาในโครงการมีประสบการณและความชํานาญ
อยางเหมาะสมหรือไม 
  2.1.5 การจัดทําแผนการประเมินความกาวหนาของงานภายในโครงการมีการระบุขอมูล
และรอบเวลาสําหรับการทบทวนและประเมินนี้อยางชัดเจนหรือไม 
 โดยที่คําตอบจากคําถามใน Checklist เหลานี้เปนรูปแบบ No นั้นหมายถึงโครงการก็จะมีความ
เสี่ยงสูง เนื่องจากจะมีโอกาสที่จะไมแลวเสร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว ดวยเหตุผลนี้คําถาม Checklist ถือ
ไดวาเปนสิ่งเตือนใจผูบริหาร หรือผูเกี่ยวของที่วางแผนโครงการใหมกีารตระหนักถึงกิจกรรมที่สําคัญกอน
จะเริ่มนําแผนไปสูการปฏิบัติ 
 (2.2) สําหรับการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับผูรับจางนั้นมีแนวโนมความสําคัญมากขึ้น
ตามลําดับ เนื่องจากการปฏิรูประบบราชการในตางประเทศจะพยายามลดบทบาท และขนาดของภาครัฐ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในฐานะผูผลิตหรือผูดําเนินการ เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา ทําใหบทบาทของผูรับจาง  
ซ่ึงสามารถอางอิงไดหลายช่ือ เชน Supplier, Contractor หรือ Provider มีความสําคัญมากขึ้น เพราะตอง
ดําเนินการแทนองคกรภาครัฐ เชน กิจกรรมการกอสราง (Construction) กิจกรรมการปฏิบัติการ 
(Operation) กิจกรรมการซอม (Maintenance) กิจกรรมการจัดสงหรือสงมอบ (Delivery) เปนตน โดยการ 
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ปฏิรูปนี้จะสงผลตอการเปลี่ยนแปลงบทบาทขององคกรภาครัฐ ทําใหกิจกรรมการตรวจสอบผูรับจาง มี
ความสําคัญและกลายเปนสวนหนึ่งในการบริหารความเสี่ยงจากผูรับจางไปในที่สุด เนื่องจากถาผูรับจาง
ปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงไมได ทางองคกรภาครัฐก็จะไมสามารถผลักดันใหแผนงานแลวเสร็จ 
 การตรวจสอบผูรับจางนั้นควรจะดําเนินการเปน 3 ระดับ นั้นคือ การตรวจสอบคุณภาพของงาน
ตามสัญญา – ผลิตภัณฑหรือการบริการ (Quality of Work) การตรวจสอบคุณภาพของกระบวนการการ
ดําเนินงาน (Quality of Working Processes) และการตรวจสอบคุณภาพของระบบการจัดการของผูรับจาง 
(Quality of Management Systems) สาเหตุในการตรวจสอบ 3 ระดับ เนื่องจากคุณภาพของระบบการ
จัดการที่ดีก็จะทําใหองคกรภาครัฐในฐานะผูวาจางมีความมั่นใจในคุณภาพของกระบวนการการทํางาน
ของผูรับชวงที่ไดดําเนินการอยู ในขณะเดียวกัน ถาองคกรภาครัฐมีความมั่นใจในคุณภาพของกระบวนการ
ทํางาน ความมั่นใจในคุณภาพของงานของผูรับจางก็จะเกิดขึ้นดังแสดงในรูปที่ 7  
 
 
 
 
 

รูปท่ี 7: แนวคิดในการตรวจสอบผูรับจางสําหรับการบริหารความเสี่ยง 
 

ตามแนวทางในรูปที่ 7 แนวคิดในการบริหารความเสี่ยง ผูรับจางไดมีการประยุกตใชหลักการและ
เครื่องมือจากหลาย ๆ ทาง เชน การนําหลักการทางสถิติมาใชในการสุมตรวจ การจัดทํา Checklist ซ่ึง
หลักการการจัดทํา Checklist สามารถประยุกตจากมาตรฐานและคูมือตาง ๆ เชน Military Handbook 502 
ของDepartment of Defense, USA. และ Guideline ในการบริหาร Ownership Cost หรือ Life – cycle Cost 
ของ Office of Federal Procurement Policy, USA. เปนตน การนําหลักการแบบจําลองขีดความสามารถ 
และประสบการณในงานหรือ Capability and Maturity Model รวมกับหลักการ Process Classification 
Framework (PCF) จาก American Productivity and Quality Center ในการตรวจสอบกระบวนการทํางานก็
นับไดวามีการนําไปประยุกตใชอยางแพรหลาย พรอมกับการนําหลักการแบบจําลองระบบการจัดการ 
(Kurstedth, 1992) จาก Management System Laboratory ณ มหาวิทยาลัย Virginia Polytechnic Institute 
and State University หรือ Virginia Tech มาชวยเปนกรอบในการวิเคราะหและตรวจสอบคุณภาพของ
ระบบการจัดการ 
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แนวทางการนาํหลักการที่เกีย่วกับการบริหารความเสี่ยงจากผูรับจาง สามารถนําเสนอได โดยกรณีตวัอยาง
ดังตอไปนี้ คือองคกรภาครัฐแหงหนึ่งจะมกีารจัดจางผูรับจางในการกอสราง ติดตั้งและบํารุงรักษาอุปกรณ
ในการผลิตของโรงสีขาวชุมชน ซ่ึงจะกระจายอยูในจังหวัดหนึ่ง ซ่ึงในสถานการณลักษณะดังกลาวนี้ ทาง
องคกรภาครัฐจําเปนตองตรวจสอบความเสี่ยงจากผูรับจางชวง เพราะถาผูรับจาง 
ปฏิบัติงานไมเปนไปตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย ก็จะสงผลตอการผลักดันยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
เกษตรกรรม ความมั่นคงในอาชีพการเกษตรสําหรับเกษตรกร และงบประมาณที่ไดรับจัดสรรซึ่งการ
ตรวจสอบนี้ นอกเหนือจากการตรวจสอบคุณสมบัติพื้นฐานแลว เชน เอกสารการจดทะเบียนการคา เปน
ตน ทางองคกรภาครัฐจําเปนตองตรวจสอบในประเด็น  อ่ืน ๆ ดวย โดยเฉพาะในกรณีนี้ผูรับจางบริษัทนี้มี
สัญญาครอบคลุมหลายโรงสีขาวชุมชนในจังหวัด ทําใหการตรวจสอบจําเปนตองจัดทําขึ้น และนาจะ
ครอบคลุมทั้ง 3 ระดับ ดังที่กลาวกอนหนานี้ 
  2.2.1 ตัวอยางคําถาม Checklist ในการตรวจสอบคุณภาพของงานสามารถนําเสนอได
ดังตอไปนี้ 
   2.2.1.1 ผูรับจางมีหนวยงานรบัผิดชอบเรื่อง การบริการลูกคา (ซ่ึงในกรณีนี้คือ
โรงสีชุมชน) โดยตรงหรือไม 
   2.2.1.2 ผูรับจางมีการสนับสนุน ณ จุดปฏิบัติงาน (On – site Field Service) ใน
กรณีจําเปนหรือไม ซ่ึงการสนับสนุนจะรวมถึงปริมาณและคุณภาพของอะไหล การตรวจสอบสถานการณ
ใชงานของเครื่องจักร การขนยาย เปนตน 
   2.2.1.3 ผูรับจางมีปริมาณทรัพยากร (เชน อุปกรณ เครื่องมือ) และจํานวน
บุคลากรเพียงพอในการสนบัสนุนนโยบายการรับประกนั (Warranty) และการบริการหลังการขายที่ระบุอยู
ในสัญญาใชหรือไม 
   2.2.1.4 ผูรับจางมีประวัติการทํางานที่ดีในการปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกัน
ที่ไดตกลงกันหรือไม 
   2.2.1.5 เงื่อนไขการรับประกันของผูรับจางมีมาตรฐานและคุณภาพสูงกวา
เงื่อนไขผูแขงขันในตลาดหรือไม 
  2.2.2 เพื่อยืนยันและใหเกิดความมั่นใจในคุณภาพของงาน ซ่ึงรวมถึงการบริการและการ
รับประกันของผูรับจาง องคกรภาครัฐจําเปนตองตรวจสอบคุณภาพของกระบวนการการทํางาน ซ่ึง
หมายความถึงขีดความสามารถ (Capability) และประสบการณในงาน (Maturity) โดยสวนใหญในการ
ตรวจสอบกระบวนการทํางานของผูรับชวงในภาครัฐของตางประเทศ เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา จะมีการ
นําแบบจําลองขีดความสามารถและประสบการณในงาน ซ่ึงไดรับการพัฒนาโดยมหาวิทยาลัย Carnegie 
Mellon จากมลรัฐ Pennsylvania เพื่อตอบสนองความตองการของรัฐบาลกลางของประเทศสหรัฐอเมริกา 
ในการประเมินระดับความเสี่ยงของผูรับจาง หรือคูสัญญา ซ่ึงระดับความเสี่ยงจะลดลงถาระดับขีด
ความสามารถและประสบการณในงานสูงขึ้น  
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 เพื่อเชื่อมโยงกับกรณีศึกษาการจางบริษัทรับจางมาดําเนินการกอสราง ติดตั้ง และบํารุงรักษา
อุปกรณการผลิตของโรงสีขาวชุมชน การนําเสนอแบบจําลองพรอมกับคําอธิบายระดับตาง ๆ ที่เกี่ยวของนี้     
จะมุงเนนไปที่กระบวนการการพัฒนาบุคลากรเพื่อตอบสนองเงื่อนไขการรับประกัน และการบริการหลัง
การขายของผูรับจางซึ่งสามารถอธิบายดังตอไปนี้ 
 ระดับ CMM ที่ 0:  ไมมีแนวทางและวิธีการในการพัฒนาทักษะใหกับพนักงานซอมบํารุงที่จะ 

   ทําการบริการหลังการขายใหกับโรงสีขาวชุมชน 
 ระดับ CMM ที่ 1:  มีการพัฒนาทักษะใหกับพนักงานซอมบํารุงเปนรายบุคคลอยางไมเปน 

   ทางการ 
 ระดับ CMM ที่ 2:  มีแผนการพัฒนาทักษะใหกับพนักงานซอมบํารุงอยางเปนทางการสําหรับ 

   ทุกคน 
 ระดับ CMM ที่ 3:  มีการนําแผนงานไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมหรือเปนบรรทัดฐาน 
 ระดับ CMM ที่ 4: มีการบริหารการพัฒนาทักษะของพนักงานซอมบํารุงโดยเนนที่ขอมูลเชิง  

                ปริมาณ (Quantitatively – controlled และ Managed) เชน มีดัชนีในเชิง 
                ปริมาณที่เกี่ยวกับเปอรเซ็นตของพนักงานที่ผานการพัฒนาทักษะ 

                ไมต่ํากวา “×” ชั่วโมง, เปอรเซ็นตของลูกคาบริษัทที่รองเรียนเรื่องทักษะ 
                ของพนักงานซอมบํารุงที่ไปใหการบริการเปอรเซ็นตของอุปกรณใน 
                โรงสีขาวที่มีคํารองใหไปดําเนินการซอมบํารุงกอนกําหนด หลังจากการ 
                ตรวจเช็คสภาพตามตารางเวลา เปนตน 

 ระดับ CMM ที่ 5: มีการนําตัวเลขที่ไดจากการวัดผลการบริหารกระบวนการมาวิเคราะหเพื่อ 
  นําไปสูการปรับปรุงการบริหารงานอยางสม่ําเสมอ เชน การปรับปรุงแนว 
  ทางการพัฒนาทักษะของพนักงานซอมบํารุง แนวทางการคัดเลือก 
  พนักงานซอมบํารุงใหม เปนตน 

 

 รูปภาพประกอบคําอธิบายนี้จะนําเสนอไดในรูปที่ 8 
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รูปที่ 8: แบบจําลองขีดความสามารถและประสบการณในงาน (Capability and Maturity Model, CMM) 
                (ประยุกตจาก มหาวิทยาลัย Carnegie Mellon, USA) 

 
 การนําแบบจําลองขีดความสามารถและประสบการณในงานมาประยุกตใชอยางเปนรูปธรรมนั้น 
ผูบริหารองคกรหรือหนวยงานจําเปนตองทําความเขาใจในความหมายของแตละระดับในแบบจําลองนี้ 
เพราะในประเทศสหรัฐอเมริกาไดมีการใชแบบจําลองนี้ในการตรวจสอบกระบวนการ การออกแบบและ
พัฒนาซอฟตแวรโดยผูรับจาง การออกแบบหรือผลิตภัณฑใหม การผลิตระบบหรือผลิตภัณฑ และการ
พัฒนาบุคลากร ซ่ึงบริษัทในภาคเอกชนที่ถูกจัดกลุมใหอยูที่ระดับ 5 ไดแก Boeing เปนตน 
  2.2.3 เพื่อชวยใหองคกรภาครัฐมีความมั่นใจในคุณภาพการบริหารกระบวนการทํางาน
ของผูรับจาง เชน กระบวนการวางแผนการผลิต การลงทุน การพัฒนาบุคลากร เปนตน ซ่ึงในกรณีตัวอยาง
นี้ คือ การพัฒนาพนักงานซอมบํารุงที่จะไปใหการบริการหลังการขายกับโรงสีชุมชน บุคลากรขององคกร
ภาครัฐจําเปนตองตรวจสอบเพื่อยืนยันถึงคุณภาพของระบบการจัดการของผู รับจาง โดยสามารถ
ประยุกตใชแบบจําลองระบบการจัดการซึ่งไดรับการพัฒนาจากสถาบันวิจัยช่ือ Management System 
Laboratory ที่มหาวิทยาลัย Virginia Tech ในประเทศสหรัฐอเมริกาได โดยประเด็นหลัก ๆ ในการ
ตรวจสอบสามารถสรุปไดดังตอไปนี้ 
   2.2.3.1 การเชื่อมโยงระหวางการตัดสินใจของผูบริหารกับรายงานผลการ
ดําเนินงาน (Performance Report) เพื่อยืนยันวาการตัดสินใจหลัก ๆ ของผูบริหารองคกรอยูบนพื้นฐานของ
ขอมูลและสารสนเทศ จากระบบฐานขอมูลขององคกร 
   2.2.3.2 การเชื่อมโยงระหวางการวัดผลการดําเนินงานขององคกรกับการ
ตัดสินใจของผูบริหาร เพื่อยืนยันวาเมื่อผูบริหารไดทาํการตัดสินใจที่จะปรับปรุงผลการดําเนินงานแลว  

 
 
 

0 
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ไมมีแนวทาง
และวิธีการใน
การพัฒนา

1 
 

PERFORMED 
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มีการพัฒนา 

อยางตอเนื่อง 
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ผูบริหารจําเปนตองมี Accountability ตอไปดวยการกําหนดดัชนีช้ีวัดเพื่อเปนแนวทางในการไดมาซึ่ง
ขอมูลยอนกลับ (Feedback) 
   2.2.3.3 การเชื่อมโยงระหวางการจัดเก็บขอมูลกับดัชนีช้ีวัดผล เพื่อยืนยันวาเมื่อ
ผูบริหารไดกําหนดดัชนีช้ีวัดผล ผูบริหารจําเปนตองสรางกลไกการเก็บขอมูลใหสอดคลองกับดัชนีที่
กําหนด 
   2.2.3.4 การเชื่อมโยงระหวางรายงานผลการดําเนินงานและขอมูล เพื่อยืนยันวา
สารสนเทศ หรือผลการดําเนินงานนั้นมาจากขอมูลที่ไดทําการจัดเก็บอยางเปนทางการ 
3 

 โดยรายละเอียดที่สะทอนถึงองคประกอบและปจจัยการเชื่อมโยงองคประกอบตาง ๆ ของ
แบบจําลองระบบการจัดการจะปรากฏอยูในรูปที่ 9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 9: แบบจําลองระบบการบริหาร (Management System Model) 
(ประยุกตจาก Kurstedth’s Management System Model, Virginia Tech, USA) 
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การดําเนินงาน (Inputs) 
กระบวนการทํางาน 

(Processes) และผลผลิต 
(Outputs) 

ขอมูล 

การวัดผล 
การดําเนินงาน 

การตัดสินใจ 

ปฏิบัติงาน 

ทิศทางปกติ (Normal Direction) 

ผูสงมอบ 
(Upstream) 

ผูรับมอบ 
(Downstream) 
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 โดยตัวอยางประเด็นคําถามที่บุคลากรหรือผูตรวจสอบจากองคกรภาครัฐจําเปนตองดําเนินการ
ตรวจสอบ เพื่อยืนยันคุณภาพของระบบการบริหารจากผูรับจาง โดยอางอิงจากกรณีตัวอยางที่ไดนําเสนอ
ไปแลวในเบื้องตนในเรื่องโรงสีขาวชุมชนไดดังตอไปนี้ 
              ประเด็นที่ 1 : ผูตรวจสอบควรจะสอบถาม และทบทวนรายงานผลการดําเนนิงานขององคกรผู
รับจาง  ผูตรวจสอบควรจะตรวจทานถึงขอมูลและสารสนเทศจากรายงานวาครอบคลุมทั้งดานการเงิน 
(Financial Performance) และดานทีไ่มเกีย่วของกับการเงนิ (Non – financial Performance) เชน ผลิตภาพ 
(Productivity) คุณภาพชวีิตการทํางาน (Quality of Work Life) คุณภาพ (Quality) นวตกรรม (Innovation) 
เปนตน สําหรบัในกรณีตัวอยางนี้ ผูตรวจสอบควรจะสงัเกตสารสนเทศที่ปรากฏอยูใน รายงานการติดตาม
ความกาวหนา และการติดตามประเมินผลการใหการบริการหลังการขายที่มีตอโรงสีขาวชุมชน และการ
พัฒนาทักษะบคุลากรของผูรับจางเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายรับประกันหลัง   การขายไมวาจะเปนคํา
รองเรียน เปนตน 
 ประเด็นที่ 2 : ผูตรวจสอบควรจะสอบถามผลการประชุม หรือการทบทวนจากฝายจัดการของผู
รับจาง เพื่อศึกษาแนวทางการแกจุดออนหรือปญหา หรือแนวทางการตัดสินใจเสริมจุดแข็งของผูรับจาง
ชวง 
 ประเด็นที่ 3 : ผูตรวจสอบควรจะศึกษาถึงดัชนีชี้วัดผลการดําเนินงานที่ใชในองคกรผูรับจาง โดย
สังเกตวาดัชนีชี้วัดที่ผูบริหารของผูรับจางใชอยูในปจจุบัน เชน ดัชนีที่เกี่ยวของกับคุณภาพการใหการ
บริการหลังการขายของบริษัท สามารถรูขอมูลยอนกลับ (Feedback) ที่ประเมินถึงแนวทางการตัดสินใจที่
ผูบริหารจะดําเนินการในชวงที่ผานมา 
 ประเด็นที่ 4 : ผูตรวจสอบควรจะศึกษาและพิจารณาความสอดคลองระหวางดัชนีการวัดผลการ
ดําเนินงานกับขอมูลที่องคกรผูรับจางจัดเก็บ เชน ขอมูลดานความกาวหนาการกอสราง คุณภาพของการ
ติดตั้ง คุณภาพในการบริการหลังการขายคุณภาพของพนักงานซอม ความพึงพอใจของกลุมสหกรณและ
เกษตรกรที่บริหารโรงสีชุมชน เปนตน 
 ประเด็นที่ 5 : ผูตรวจสอบควรจะศึกษาการเชื่อมโยงระหวางรอบการทบทวนของฝายบริหารของ
องคกรผูรับจางกับรอบความถี่ในการเก็บขอมูล เชน การทบทวนสารสนเทศ จากขอมูลที่ไดกลาวถึงใน
ขั้นตนจะมีการประชุมโดยทีมผูบริหารจากบริษัทผูรับจางทุก ๆ ไตรมาส ทําใหขอมูลจําเปนตองหาจดัเก็บ
ทุก ๆ ไตรมาสเชนกัน 
 ประเด็นที่ 6 : ผูตรวจสอบควรจะศึกษาถึงความถูกตอง และความนาเชื่อถือของขอมูลที่ผูบริหาร
ของผูรับจางใชประกอบการตัดสินใจ เชน ทางบริษัทมีกลไกการตรวจสอบและยืนยันอยูหรือไม เปนตน 
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    ถาผูตรวจสอบจากองคกรภาครัฐมีความมั่นใจในคุณภาพระบบการบริหารของผูรับจางแลว 
แลว ความมั่นใจในคุณภาพของกระบวนการดําเนินงานก็จะสูงขึ้น สงผลใหความมั่นใจในคุณภาพงาน 
ที่ตองดําเนินการตามสัญญาก็จะเกิดขึ้น ความเสี่ยงของผูรับจางที่อาจจะไมมีความสามารถในการ
ดําเนินการตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายก็จะลดลง ทําใหโครงการที่ไดวางแผนไวสามารถแลวเสร็จ 
ผลักดันนโยบายและยุทธศาสตรขององคกรไดในที่สุด 
 
เคร่ืองมือ 3 : เคร่ืองมือ Risk Matrix  

สําหรับเครื่องมือที่สามารถนํามาประยุกตใชเพิ่มเติมในการบริหารความเสี่ยงในบริบทภาครัฐของ
ระบบราชการไทย  คือเครื่องมือ Risk Matrix ซ่ึงสามารถนําไปใชเพื่อสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวของกับ
การผลักดันยุทธศาสตรดานสังคม เชน ปญหาอุบัติเหตุหรืออาชญากรรม โดย Risk Matrix เปนเครื่องมือที่
สําคัญที่ไดถูกพัฒนา โดยอางอิงจากองคประกอบหลักที่มาจากคํานิยามของความเสี่ยงดังที่กลาวไปแลวใน
เบื้องตนโดยสามารถนําเสนอจากสูตร ดังตอไปนี้ 
 

Risk = f(probability and impacts) 

          Consequences =        Events × Consequences 

  Time             Time         Events 
 
  
  
         
 
 
 

รูปท่ี 10: องคประกอบของเครื่องมือ Risk Matrix 
(ประยกุตจาก Ayyub, 2003) 

 
 เพื่อสนับสนุนการใชเครื่องมือ Risk Matrix ทางองคกรภาครัฐจําเปนตองอาศัยขอมูลเชิงปริมาณที่
จัดเก็บในอดีต และนํามาทําการวิเคราะหทางสถิติเพื่อใชในการประมาณระดับคาโอกาส และยังตองอาศัย
ประสบการณและความเขาใจพื้นฐานทางสังคม เพื่อใชในการประมาณระดับคาผลกระทบถาเกิด
สถานการณขึ้น ดังตัวอยางตอไปนี้ จากรูปที่ 11 และ 12 
 
 

ผลกระทบตอ
เวลาการพิจารณา  

โอกาสที่จะเกิดขึ้น
ในช ว ง เ วลา  เ ช น 
โอกาสอุบัติเหตุใน
ชวง เวลา  3  เดือน 
เปนตน  

ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
เชน ถาเกิดอุบัติเหตุขึ้น
จริง 1 ครั้ง ผลกระทบ
จะเปนอยางไรบาง 
เปนตน 
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         1      นอยมาก (Rare)  - มีโอกาสเกิดขึ้นในกรณีที่ไมเปนปกติเทานั้น 
         2      นอย (Unlikely)  - มีโอกาสเกิดขึ้นประมาณปละครั้ง 
         3      เกิดขึ้นได (Possible)  - มีโอกาสเกิดขึ้นประมาณ 6 เดือนครั้ง 
         4      เกิดขึ้นไดบอย (Likely) - มีโอกาสเกิดขึ้นประมาณ 3 เดือนครั้ง 
         5      เกิดขึ้นประจํา (Almost Likely) - มีโอกาสเกิดขึ้นเดือนละครั้งหรือต่ํากวา 

 
รูปท่ี 11: ขอมูลประกอบการประเมินความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดขึ้น - ในกรณีตัวอยางนีค้ืออุบัติเหตุ

(ประยกุตจาก Ayyub, 2003) 
 

การกําหนดผลกระทบ (Consequence Determination)  
ผลกระทบดานเงินหรือทรัพยสินและชีวติ (Monetary Values/Humans) 

 

 
              1         นอยมาก (Insignificant) - ความเสียหายอยางเปนทางการไมมีนั่นคือ  

  ไมมีการบาดเจ็บหรือสูญเสียชีวิต 
         2         นอย (Minor)  - ความเสียหายทางการเงินต่ํา และเกิดการบาดเจ็บ 

  ที่ไมตองอาศัยการรักษาพยาบาล 
         3         ปานกลาง (Moderate) - ความเสียหายทางการเงินปานกลาง และเกิดการ 

  บาดเจ็บที่ตองการการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐาน 
        4         มาก (Major)  - ความเสียหายทางการเงินมาก และเกิดการ 

  บาดเจ็บที่ตองรักษาพยาบาล โดยจะมีการสูญเสีย 
  เวลาและทรัพยสิน 

         5        มากที่สุด (Catastrophic) - ความเสียหายทางทรพัยสินเปนมูลคาการเงิน 
  มหาศาล และเกดิการสูญเสียชีวิต 

 
(ประยกุตจาก Ayyub, 2003) 

 
 

การกําหนดอัตราการลมเหลว (Failure Determination)  
อัตราการเกิดขึน้ในชวงรอบเวลา  (Occurrence Rate in Time) 

ระดับ โอกาส คําอธิบายประกอบ 

ระดับ โอกาส คําอธิบายประกอบ 

รูปท่ี 12: ขอมูลประกอบการประเมินความเสี่ยงจากผลกระทบ 
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โดยการสาธิตการนําเครื่องมือ Risk Matrix จะนําเสนอเพื่อการสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวของกับ

นโยบายดานความปลอดภัย เชน โครงการการปองกันการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร ซ่ึงในกรณีตัวอยางนี้
ผูบริหารองคกรภาครัฐสามารถนําแผนที่ของพื้นที่เปาหมาย ในจังหวัดโดยเฉพาะอยางจุดทางแยก จุดทาง
ตดัระหวางถนนกับทางรถไฟ หรือจุดคนเดินขามถนน มาจัดทําเปนแผนที่ดังรูปที่ 13 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 13: ตัวอยางแผนที่ถนนในบริเวณเปาหมายพรอมกับทางแยกทั้ง 12 จุด 
 

 เมื่อมีการกําหนดบริเวณเปาหมายแลว ซ่ึงมี 12 จุดตัด ผูรับผิดชอบโครงการสามารถระบุระดับ
ความเสี่ยงในแตละจุดตอไป โดยอางอิงจากขอมูลในรูปที่ 11 และ 12 
 

ตารางที่ 3: การประเมินความเสี่ยงโดยใชเคร่ืองมือ Risk Matrix 
 

 

จุดตัด # 
 

ระดับโอกาส 
 

ระดับผลกระทบ 
ความเสี่ยง 

(ผลคูณระหวางโอกาสและผลกระทบ) 
 1 2 2 4 
2   1* 3 3 
3 3 2 6 
4 4 4 16 
5 4 5 20 
6 2 2 4 
7 4 3 12 
8    1* 1 1 
9 3 3 9 
10 2 1 2 
11 3 1 3 
12 2 2 4 

 
 

5 

4 
1 

6 
7 

8 

9 

2 

3 10 

11 

12 



27 
 

 
 
หมายเหต ุ * โอกาสที่อุบัติเหตุจะเกิดขึ้นจะเปนกรณีที่ไฟดับ ทําใหสัญญาณไฟจราจรไมทํางาน เปนตน 
 เพื่อใหประเมินระดับความเสี่ยงมีผลเปนรูปธรรม ทางองคกรภาครัฐจําเปนตองมีการระบุระดับ
ความเสี่ยง เพื่อจะดําเนินรวมกับการวิเคราะหและหาระดับความเสี่ยงตอไป ซ่ึงสามารถนําเสนอเปน
ตัวอยางประกอบเพิ่มเติม ซึ่งจะแยกความเสี่ยงเปน 3 ระดับ คือ ระดับสูง กลาง และต่ํา ไดดังตอไปนี ้

ตารางที่ 4: ตัวอยางการกําหนดระดับความเสี่ยงของ Risk Matrix 
 

โอกาส/ผลกระทบ 1 2 3 4 5 
1 1 (ต่ํา) 2 (ต่ํา) 3 (ต่ํา) 4 (ต่ํา) 5 (ต่ํา) 
2 2 (ต่ํา) 4 (ต่ํา) 6 (ต่ํา) 8 (กลาง) 10 (กลาง) 
3 3 (ต่ํา) 6 (ต่ํา) 9 (กลาง) 12 (กลาง) 15 (สูง) 
4 4 (ต่ํา) 8 (กลาง) 12 (กลาง) 16 (สูง) 20 (สูง) 
5 5 (ต่ํา) 10 (กลาง) 15 (สูง) 20 (สูง) 25 (สูง) 

 เมื่อนําการประเมินระดับความเสี่ยง จาก 12 จุดตัดในพื้นที่เปาหมายมาวิเคราะหรวมกับระดับ
ความเสี่ยงที่ปรากฏในตารางที่ 4 องคกรภาครัฐซึ่งในกรณีนี้คือจังหวัด สามารถระบุระดับความเสี่ยงใน
พื้นที่เปาหมายไดดังตอไปนี้ โดยจะสรุปไดในรูปที่ 14 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 14: ผลการประเมินระดับความเสี่ยงของ 12 จุดตดัในบริเวณเปาหมาย 
 
 เมื่อมีการระบุวาแยกไหน จุดตัดตรงไหนมีความเสี่ยงสูง กลาง หรือต่ํา ผูบริหารสามารถกําหนดวิธี 
แนวทางควบคุมความเสี่ยงดังตัวอยางตอไปนี้ เชน การสรางสะพานลอยเพื่อใหคนเดินขาม การสราง
สะพานหรืออุโมงคขามแยก การติดปายเตือน การติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเพิ่มเติม การเพิ่มความสวาง
บริเวณทางแยก หรือการติดตั้งสัญญาณเสียงขณะรถไฟมีการเคลื่อนผาน เปนตน 
 

H 

H 

L 

L M 

L 

M 

L 

L M 

L 

L 
H = จุดทางแยกที่มีความเสี่ยงระดับสูง 
M = จุดทางแยกที่มีความเสี่ยงระดับกลาง 
L = จุดทางแยกที่มีความเสี่ยงระดับต่ํา 
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สรุป 

 จากการนําเสนอแนวคิดรวมถึงการสาธิตการใชเครื่องมือตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง 
ส่ิงที่สําคัญที่ทางบทความพยายามจะสื่อสารถึงผูอาน คือความเขาใจพื้นฐานในการบริหารความเสี่ยงที่วา 
เมื่อไดมีการประเมินความเสี่ยงเสร็จสิ้นแลว ถึงแมวาปรากฏวาผลการประเมินชี้บงวามีความเสี่ยงสูงไมได
หมายความวา ผลการดําเนินงานจะไมสูงหรือจะไมดีในอนาคตเพียงแตวาระดับความเสี่ยงสูงยิ่งตองทําให
การวางแผนและการผลักดันแผนงานตาง ๆ ยิ่งตองมีความระมัดระวัง มีการทบทวนทําการเตรียมแผน
สํารองหรือแผนฉุกเฉินอยางตอเนื่อง ทําใหถาเกิดสถานการณที่สงผลตอแผนงานที่กําลังดําเนินงานอยู 
องคกรภาครัฐยังมีแผนตาง ๆ มารองรับเหตุการณเหลานี้ เพราะถาสามารถทําใหแผนงานบรรลุตาม
วัตถุประสงคหรือเปาหมายองคกรก็จะมีประสิทธิผลที่ดี ถาแผนงานที่ผลักดันสามารถแลวเสร็จตามเวลา
ภายในงบประมาณที่ระบุ พรอมกับปริมาณทรัพยากรที่วางแผนไว องคกรก็จะมีประสิทธิภาพที่ดี ถาการ
บริหารความเสี่ยงมีความเชื่อมโยงกับการควบคุมและตรวจสอบภายในที่ดีนั้นคือ มีการนําบทเรียนจาก
โครงงานที่ประสบความสําเร็จและลมเหลวมาเรียนรูทําความเขาใจ เพื่อใหการบริหารโครงการในอนาคต
ตอไป สามารถหลีกเล่ียงปจจัยความลมเหลวและนําปจจัยความสําเร็จมาพิจารณาในระหวางการวางแผน
และนํามาเปนแนวทางในการบริหารและผลักดัน ก็จะทําใหองคกรมีนวัตกรรมที่ดี เปนองคกรแหงการ
เรียนรูในที่สุด จากประโยชนดังกลาวนี้ นับไดวาเปนงานที่ทาทายผูบริหารองคกรภาครัฐที่ตองผลักดันให
การบริหารความเสี่ยงเกดิขึ้นไปพรอมกันกับงานบริหารสวนอ่ืน ๆ และควรจะพิจารณาวาการบริหารความ
เสี่ยงนับไดวากิจกรรมหลักที่สําคัญอยางหนึ่งในกระบวนการบริหารองคกร 
 สุดทายนี้ ถึงแมวาการมุงเนนการบริหารความเสี่ยงในบริบทภาครัฐภายในบทความนี้จะอยูที่ระดับ
การดําเนินการเปนหลัก แตการศึกษาเพิ่มเติม และการสังเกตติดตามแนวทางการพัฒนา ดานการบริหาร
ความเสี่ยงในระดับอื่น ๆ ควรจะเกิดขึ้นอยางสม่ําเสมอ ซ่ึงรวมถึงการศึกษาแนวทางการปฏิบัติใน
ภาคเอกชน ที่อาจจะสามารถนํามาประยุกตใชกับภาครัฐได เพราะในที่สุดการบริหารความเสี่ยงที่ดีจะทํา
ใหองคกรภาครัฐสามารถบรรลุภารกิจ พันธกิจ และ ความตองการของประชาชน ภายใตงบประมาณและ
ทรัพยากรที่จําเปน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดของประเทศชาติตอไป 
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หลักเกณฑการวิเคราะหความเสีย่งหลักเกณฑการวิเคราะหความเสีย่ง
ตามหลักธรรมาภิบาลตามหลักธรรมาภิบาล

โดย ดร.อรญั โสตถิพันธุ



ความหมายของความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลความหมายของความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล

โอกาสที่ผลผลิตของการดําเนินงานไมบรรลุผลลัพธ
อันเนื่องมาจากการขาดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการ
แบงเปน

1.ความเสี่ยงจากการดําเนินงานที่ไมสอดคลองกัน (Key 
Risk Area)

2.ความเสี่ยงดานภาพลักษณทางการเมือง (Political 
Risk)

3.ความเสี่ยงดานการตอบสนองความตองการที่แทจริง
ของประชาชน (Negotiation Risk)



3

ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภบิาลแบงออกเปนความเสี่ยงตามหลักธรรมาภบิาลแบงออกเปน  33  ประเภทประเภท
ประเภทของความเสีย่ง
ตามหลักธรรมาภิบาล

สาเหตุ ความสอดคลอง
ตามหลักธรรมาภิบาล

1.1) เนื้อหาของแผนงาน-โครงการไม
ตอบสนองตอประเด็นยุทธศาสตรหรือ
นโยบายของจังหวัด กลุมจังหวัดและ
รัฐบาล

หลักภาระรับผิดชอบ 1. ความเสี่ยงดานแนวทางการ
ดําเนินงานที่ไมสอดคลองกัน (Key 
Risk Area)

1.2) ขาดการประสานการดําเนินงาน
ระหวางภาคีหุนสวนที่ เกี่ยวของกับ
ผลสําเร็จอยางยั่งยืนของแผนงาน-
โครงการ

หลักการมีสวนรวม

2. ความเสี่ยงดานภาพลักษณทาง
การเมือง (Political Risk)

ข า ด ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ต อ ก า ร ใ ช
งบประมาณจํานวนมากใหเกิดความ
คุมคาโดยมีกลไกที่พอเพียงในการ
ตรวจสอบประเมิน จนอาจสงผลให
เกิดผลกระทบทางลบจากสื่อมวลชนได

หลักคุณธรรม
หลักความโปรงใส
หลักความคุมคา

3.1) ขาดการมีสวนรวมของประชาชนผู
ไดรับประโยชนโดยตรงตอแผนงาน-
โครงการ

หลักการมีสวนรวม3. ความเสี่ยงดานการสนองตอบความ
ต อ ง ก า รที่ แท จ ริ ง ข อ งป ร ะช าชน 
(Negotiation Risk)

3.2) การดําเนินงานตามแผนงาน-
โครงการ มิไดกระจายผลประโยชนที่
ถูกตอง ชอบธรรมไปยังภาคสวนที่ควร
ไดรับประโยชนอยางแทจริง

หลักความคุมคา



เหตผุลความจําเปนเหตผุลความจําเปน
เพื่อสรางหลักประกันวา การของบประมาณของสวนราชการ มีความ
รอบคอบรัดกุมโดยคํานึงถึงมาตรการปองกันและแกไขโอกาส
ผิดพลาดหรือความเสี่ยงเปนการลวงหนา 
ดังนั้น การวิเคราะหความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล จึงมิใชเปนการ
ประจานขอบกพรองจนบั่นทอนโอกาสที่จะไดรับงบประมาณ ในทาง
ตรงกันขาม ทําใหการของบประมาณ มีความหนักแนน นาเชื่อถือมาก
ยิ่งขึ้น
การหามาตรการปองกันและจัดการกับโอกาสผิดพลาดไมเปนไปตาม
เปาหมาย คือ สิ่งที่ “ควรกระทํา” ควบคูกับการ “วางแผน” อยูแลว
แสดงใหเห็นถึง การปฏิบัติราชการดวยระบบภูมิคุมกันที่ดี
เพื่อสรางหลักประกันวา ระบบการตรวจราชการ จะสามารถมีบทบาท
ในการลดความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลไดตามขอมูลที่สวนราชการ
ไดมีการวิเคราะหไวแลวลวงหนา



ขั้นตอนการวิเคราะหความเสี่ยงตามหลักธรรมาภบิาลขั้นตอนการวิเคราะหความเสี่ยงตามหลักธรรมาภบิาล

1. คัดเลือกโครงการที่มีความสําคัญสงู
2. ระบุประเภทของความเสี่ยงตามหลกัธรรมาภิบาล
3. ใหคาคะแนนโอกาสและระบปุจจัยเสี่ยง
4. ใหคาคะแนนผลกระทบและอธิบายขนาดของ
ผลกระทบ

5. คํานวณดัชนีความเสี่ยง
6. กําหนดแนวทางจัดการความเสี่ยง



เปาประสงคของการวิเคราะหความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลเปาประสงคของการวิเคราะหความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล  คือคือ  การนําหลักการนําหลัก
ธรรมาภิบาลมาใชบริหารโครงการที่มีความสําคัญและความเสี่ยงมากธรรมาภิบาลมาใชบริหารโครงการที่มีความสําคัญและความเสี่ยงมาก

สําคัญนอย

สําคัญมาก

ความเสี่ยงนอย ความเสี่ยงมาก



ขั้นตอนที่ขั้นตอนที่11--คัดเลือกโครงการที่มีความสําคัญสูงคัดเลือกโครงการที่มีความสําคัญสูง
เกณฑการคัดเลือก

ชื่อโครงการ
(4)

หากผิดพลาด
จะสงผล
กระทบตอ
ประเด็น

ยุทธศาสตร
ของกระทรวง
และรัฐบาล
เพียงใด?

(1-5)

(3)
เปนโครงการ
ทีม่ีการริเริ่ม
ปรับปรุงใหม

เพียงใด?
(1-5)

(2)
ใชงบประมาณ
สูงเพียงใด? 

เมื่อ
เปรียบเทยีบ
กับโครงการ

อื่น
(1-5)

(1)
นําไปปฏบิัติ
ครอบคลุม
พื้นที่หลาย

จังหวัด
เพียงใด? เมื่อ
เปรียบเทยีบ
กับโครงการ

อื่น
(1-5)

อันดับ
ความสําคัญ

1.โครงการ
สรางผูนํา
ชุมชนรุนใหม

5x4=20 4x3=12 4x2=8 5x1=5 45



ขั้นตอนที่ขั้นตอนที่22--ระบุประเภทของความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลระบุประเภทของความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร:สรางคุณภาพชีวิตดีและมีความสุข กลยุทธ:เสริมสรางภาวะผูนํา

ชื่อโครงการ:สรางผูนํารุนใหม                 หนวยงานรับผิดชอบ: กรม......... กระทรวง.......

ประเภทความเสี่ยงตาม
หลักธรรมาภบิาล

โอกาส
(1-5)

อาจเกิดขึน้ในกจิกรรม
ดําเนนิการใด?

ผลกระทบ
(1-5)

อาจสงผลกระทบตอ
ผลสําเรจ็ของโครงการใน

เรือ่งใด?

ดัชนีความ
เสี่ยง

แนวทางจัดการ

1.ความเสีย่งดานแนว
ทางการดาํเนินงานที่ไม
สอดคลองกัน (Key Risk 
Area)

2.ความเสี่ยงดานภาพลักษณ
ท า ง ก า ร เ มื อ ง  ( Political 
Risk)

3.ค ว า ม เ สี่ ย ง ด า น ก า ร
สนองตอบความตองการที่
แ ท จ ริ ง ข อ ง ป ร ะ ช า ช น 
(Negotiation Risk)



ขั้นตอนที่ขั้นตอนที่33--ใหคาคะแนนโอกาสและระบุปจจัยเสี่ยงใหคาคะแนนโอกาสและระบุปจจัยเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร:สรางคุณภาพชีวิตดีและมีความสุข กลยุทธ:เสริมสรางภาวะผูนํา

ชื่อโครงการ:สรางผูนํารุนใหม                 หนวยงานรับผิดชอบ: กรม......... กระทรวง.......

ประเภทความเสี่ยงตาม
หลักธรรมาภบิาล

โอกาส
(1-5)

อาจเกิดขึน้ในกจิกรรม
ดําเนนิการใด?

ผลกระทบ
(1-5)

อาจสงผลกระทบตอ
ผลสําเรจ็ของโครงการใน

เรือ่งใด?

ดัชนีความ
เสี่ยง

แนวทางจัดการ

1.ความเสีย่งดานแนว
ทางการดาํเนินงานที่ไม
สอดคลองกัน (Key Risk 
Area)

4 ไมไดรับความรวมมือ
จ า ก ภ า คี ภ า ค รั ฐ แ ล ะ
เอกชน ในการสนับสนุน
กิ จ ก ร ร ม แ ล ก เ ป ลี่ ย น
เรียนรูระหวางชุมชน

2.ความเสี่ยงดานภาพลักษณ
ท า ง ก า ร เ มื อ ง  ( Political 
Risk)

4 ผูนําชุมชนกลุมเปาหมาย
อาจขาดความเชื่อมั่นตอ
ความจริงจังขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใน
การนําปญหาและความ
ตองการที่ไดจากการทํา
ป ร ะ ช า พิ จั ย  ไ ป
ป ร ะ ก อ บ ก า ร จั ด ส ร ร
แผนงาน/โครงการ

3.ค ว า ม เ สี่ ย ง ด า น ก า ร
สนองตอบความตองการที่
แ ท จ ริ ง ข อ ง ป ร ะ ช า ช น 
(Negotiation Risk)

4 ไมสามารถรองรับการ
พัฒนาผูนําชุมชนรุน
ใหมไดครอบคลุมทุก
พื้ น ที่ เ นื่ อ ง จ า ก อ า จ
ดํ า เ นิ น ก า ร
ประชาสัมพันธไดไม
ทั่วถึง



ขั้นตอนที่ขั้นตอนที่44--ใหคาคะแนนผลกระทบและอธิบายขนาดของผลกระทบใหคาคะแนนผลกระทบและอธิบายขนาดของผลกระทบ
ประเด็นยุทธศาสตร:สรางคุณภาพชีวิตดีและมีความสุข กลยุทธ:เสริมสรางภาวะผูนํา

ชื่อโครงการ:สรางผูนํารุนใหม                 หนวยงานรับผิดชอบ: กรม......... กระทรวง.......

ประเภทความเสี่ยงตาม
หลักธรรมาภบิาล

โอกาส
(1-5)

อาจเกิดขึน้ในกจิกรรม
ดําเนนิการใด?

ผลกระทบ
(1-5)

อาจสงผลกระทบตอ
ผลสําเรจ็ของโครงการใน

เรือ่งใด?

ดัชนีความ
เสี่ยง

แนวทางจัดการ

1.ความเสีย่งดานแนว
ทางการดาํเนินงานที่ไม
สอดคลองกัน (Key Risk 
Area)

4 ไมไดรับความรวมมือ
จ า ก ภ า คี ภ า ค รั ฐ แ ล ะ
เอกชน ในการสนับสนุน
กิ จ ก ร ร ม แ ล ก เ ป ลี่ ย น
เรียนรูระหวางชุมชน

4 สงผลใหผูนาํชมุชนรุนใหม ไม
สามารถเขาไปเปนสวนหนึง่
ของเครอืขายความรูระหวาง
ชมุชน

2.ความเสี่ยงดานภาพลักษณ
ท า ง ก า ร เ มื อ ง  ( Political 
Risk)

4 ผูนําชุมชนกลุมเปาหมาย
อาจขาดความเชื่อมั่นตอ
ความจริงจังขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใน
การนําปญหาและความ
ตองการที่ไดจากการทํา
ป ร ะ ช า พิ จั ย  ไ ป
ป ร ะ ก อ บ ก า ร จั ด ส ร ร
แผนงาน/โครงการ

4 สงผลใหผูนาํชมุชนรุนใหม ไม
มีสวนรวมในการผลักดนัแผน
แมบทชมุชนไปสูการปฏบิัติจรงิ
รวมกบัองคกรปกครองสวน
ทองถิน่

3.ค ว า ม เ สี่ ย ง ด า น ก า ร
สนองตอบความตองการที่
แ ท จ ริ ง ข อ ง ป ร ะ ช า ช น 
(Negotiation Risk)

4 ไมสามารถรองรับการ
พัฒนาผูนําชุมชนรุน
ใหมไดครอบคลุมทุก
พื้ น ที่ เ นื่ อ ง จ า ก อ า จ
ดํ า เ นิ น ก า ร
ประชาสัมพันธไดไม
ทั่วถึง

4 สงผลใหผูนาํชมุชนรุนใหม ไม
ครอบคลุมพืน้ทีท่ัว่ประเทศได
ตามเปาหมายทีก่ําหนดไว



ขั้นตอนที่ขั้นตอนที่55--คํานวณดัชนีความเสี่ยงคํานวณดัชนีความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร:สรางคุณภาพชีวิตดีและมีความสุข กลยุทธ:เสริมสรางภาวะผูนํา

ชื่อโครงการ:สรางผูนํารุนใหม                 หนวยงานรับผิดชอบ: กรม......... กระทรวง.......

ประเภทความเสี่ยงตาม
หลักธรรมาภบิาล

โอกาส
(1-5)

อาจเกิดขึน้ในกจิกรรม
ดําเนนิการใด?

ผลกระทบ
(1-5)

อาจสงผลกระทบตอ
ผลสําเรจ็ของโครงการใน

เรือ่งใด?

ดัชนีความ
เสี่ยง

แนวทางจัดการ

1.ความเสีย่งดานแนว
ทางการดาํเนินงานที่ไม
สอดคลองกัน (Key Risk 
Area)

4 ไมไดรับความรวมมือ
จ า ก ภ า คี ภ า ค รั ฐ แ ล ะ
เอกชน ในการสนับสนุน
กิ จ ก ร ร ม แ ล ก เ ป ลี่ ย น
เรียนรูระหวางชุมชน

4 สงผลใหผูนาํชมุชนรุนใหม ไม
สามารถเขาไปเปนสวนหนึง่
ของเครอืขายความรูระหวาง
ชมุชน
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2.ความเสี่ยงดานภาพลักษณ
ท า ง ก า ร เ มื อ ง  ( Political 
Risk)

4 ผูนําชุมชนกลุมเปาหมาย
อาจขาดความเชื่อมั่นตอ
ความจริงจังขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใน
การนําปญหาและความ
ตองการที่ไดจากการทํา
ป ร ะ ช า พิ จั ย  ไ ป
ป ร ะ ก อ บ ก า ร จั ด ส ร ร
แผนงาน/โครงการ

4 สงผลใหผูนาํชมุชนรุนใหม ไม
มีสวนรวมในการผลักดนัแผน
แมบทชมุชนไปสูการปฏบิัติจรงิ
รวมกบัองคกรปกครองสวน
ทองถิน่

8

3.ค ว า ม เ สี่ ย ง ด า น ก า ร
สนองตอบความตองการที่
แ ท จ ริ ง ข อ ง ป ร ะ ช า ช น 
(Negotiation Risk)

4 ไมสามารถรองรับการ
พัฒนาผูนําชุมชนรุน
ใหมไดครอบคลุมทุก
พื้ น ที่ เ นื่ อ ง จ า ก อ า จ
ดํ า เ นิ น ก า ร
ประชาสัมพันธไดไม
ทั่วถึง

4 สงผลใหผูนาํชมุชนรุนใหม ไม
ครอบคลุมพืน้ทีท่ัว่ประเทศได
ตามเปาหมายทีก่ําหนดไว

8



แนวทางจัดการความเสีย่งแนวทางจัดการความเสีย่ง

หลีกเลี่ยง-คือ การตัดสินใจลดหรือระงับกิจกรรมการ
ดําเนินงาน
ยอมรับ-คือ การตัดสินใจดําเนินงานตามกิจกรรมนั้น โดย
ไมกําหนดแนวทางจัดการความเสี่ยงเนื่องจากมั่นใจวา
ความเสี่ยงอยูในระดับที่รับได
ควบคุม-คือ การหามาตรการลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่
รับได
ถายโอน-คือ การใหหนวยงานหรือกลุมบุคคลอื่นดําเนิน
กิจกรรมที่มีความเสี่ยงนั้นๆ แทน เนื่องจากเล็งเห็นวา 
สามารถดําเนินการไดดีกวา คลองตัวกวาและดวยเหตุ
ดังนั้น จึงจัดการกับความเสี่ยงไดดีกวา



ขั้นตอนที่ขั้นตอนที่66--กําหนดแนวทางจัดการความเสี่ยงกําหนดแนวทางจัดการความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร:สรางคุณภาพชีวิตดีและมีความสุข กลยุทธ:เสริมสรางภาวะผูนํา

ชื่อโครงการ:สรางผูนํารุนใหม                 หนวยงานรับผิดชอบ: กรม......... กระทรวง.......

ประเภทความเสี่ยงตาม
หลักธรรมาภบิาล

โอกาส
(1-5)

อาจเกิดขึน้ในกจิกรรม
ดําเนนิการใด?

ผลกระทบ
(1-5)

อาจสงผลกระทบตอ
ผลสําเรจ็ของโครงการใน

เรือ่งใด?

ดัชนีความ
เสี่ยง

แนวทางจัดการ

1.ความเสีย่งดานแนว
ทางการดาํเนินงานที่ไม
สอดคลองกัน (Key Risk 
Area)

4 ไมไดรับความรวมมือ
จ า ก ภ า คี ภ า ค รั ฐ แ ล ะ
เอกชน ในการสนับสนุน
กิ จ ก ร ร ม แ ล ก เ ป ลี่ ย น
เรียนรูระหวางชุมชน

4 สงผลใหผูนาํชมุชนรุนใหม ไม
สามารถเขาไปเปนสวนหนึง่
ของเครอืขายความรูระหวาง
ชมุชน

8 ค ว บ คุ ม -จั ด ตั้ ง
คณะกรรมการจัดการ
ความรูรวมกันระหวาง
ผูแทนภาครัฐ เอกชน
และ ปราชญชาวบานใน
ระดับอําเภอ

2.ความเสี่ยงดานภาพลักษณ
ท า ง ก า ร เ มื อ ง  ( Political 
Risk)

4 ผูนําชุมชนกลุมเปาหมาย
อาจขาดความเชื่อมั่นตอ
ความจริงจังขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใน
การนําปญหาและความ
ตองการที่ไดจากการทํา
ป ร ะ ช า พิ จั ย  ไ ป
ป ร ะ ก อ บ ก า ร จั ด ส ร ร
แผนงาน/โครงการ

4 สงผลใหผูนาํชมุชนรุนใหม ไม
มีสวนรวมในการผลักดนัแผน
แมบทชมุชนไปสูการปฏบิัติจรงิ
รวมกบัองคกรปกครองสวน
ทองถิน่

8 ควบคุม-เปดโอกาสให
ผู นํ า ชุ ม ช น
กลุมเปาหมายและผูแทน
อ ง ค กร ป กค ร อ ง ส ว น
ทองถิ่น รวมกันรวบรวม
ปญหาความตองการ
ของชุมชน

3.ค ว า ม เ สี่ ย ง ด า น ก า ร
สนองตอบความตองการที่
แ ท จ ริ ง ข อ ง ป ร ะ ช า ช น 
(Negotiation Risk)

4 ไมสามารถรองรับการ
พัฒนาผูนําชุมชนรุน
ใหมไดครอบคลุมทุก
พื้ น ที่ เ นื่ อ ง จ า ก อ า จ
ดํ า เ นิ น ก า ร
ประชาสัมพันธไดไม
ทั่วถึง

4 สงผลใหผูนาํชมุชนรุนใหม ไม
ครอบคลุมพืน้ทีท่ัว่ประเทศได
ตามเปาหมายทีก่ําหนดไว

8 ถ า ย โ อ น -จั ด ส ร ร
ง บ ป ร ะ ม า ณ ใ ห
สถาบันการศึกษาใน
พื้ น ที่  ดํ า เ นิ น ก า ร
ประชาสัมพันธ



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 3 
คณะทํางานจัดทําระบบบริหารความเสี่ยง  ตามคําส่ัง  สป.

ที่ 24 / 2550  ลงวันที่  23  มกราคม  2550  และ 
รายชื่อผูแทนสํานัก / ศูนย / กอง และ หนวยงานระดับกอง           
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                                                                          (สําเนา) 

                          คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
                                 ที่     24 / 2550 
               เร่ือง  แตงตั้งคณะทาํงานจัดทําระบบบริหารความเสี่ยง 
                    ************************ 
           ดวยสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  ไดกําหนดการประเมนิผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง 
การปฏิบัติราชการของสวนราชการ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2550  ในการดําเนนิการตัวช้ีวดัที่  17  ระดับ   
ความสําเร็จของการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยง 
                       ดังนั้น  เพื่อใหการดําเนนิการจัดทําระบบบริหารความเสีย่งของสํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทยเปนไปดวยความเรียบรอย เหมาะสมกับภารกจิและวัตถุประสงคการดําเนนิงานที่สําคัญ จึงแตงตั้ง
คณะทํางานเพือ่ทําหนาที่จดัทําระบบบริหารความเสี่ยง  ดังตอไปนี ้
                      1.  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (ฝายบริหาร)                                               ประธานคณะทํางาน 

                 2.  ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน  สป.                                    รองประธานคณะทํางาน 
                     3.  ผูแทนสํานัก / กอง / หนวยงานที่เทียบเทา                                                    คณะทํางาน 
                     4.  นางสุกัญญา     รุงมณี  หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน  สป.           คณะทํางานและเลขานุการ  
                     5.  นายนริศร    วรรณประภา     
                          เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 8ว                                  คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ     
                     6.  นางเสาวลักษณ   สุขสันติ์ เจาหนาทีต่รวจสอบภายใน  7ว      คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ  
                     7.  นางวาสนา          ผลหวา  เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน  7ว       คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ  
                     8.  นางเกษรทิพย    นิวาสวุฒิกจิ เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 7ว  คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ  
                     9.  นางสมพิศ   โหงวเกลด็  
                          เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 7ว                            คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ    
                                                     

โดยมีหนาที่  ดังนี ้
                      1.  พิจารณาขอบเขตการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยงของแตละหนวยงาน ในสังกดั สป. 
                      2.  พิจารณาระบุปจจัยเส่ียงและวิเคราะหปจจัยเส่ียงที่สงผลกระทบหรืออาจสรางความ
เสียหาย( ทั้งที่เปนตัวเงนิและไมเปนตวัเงิน ) หรือความลมเหลว  หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายตาม
ภารกิจหลักตามกฎหมายจัดตั้งสวนราชการ และเปาหมายตามแผนปฏบิัติราชการ  ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2550 ของสวนราชการ  
 
                                                            / 3.  นําขอมูลที่ได..... 
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            3.  นําขอมูลที่ไดจาก  ขัน้ตอนที่ 1 และ 2  มาใชในการจดัทําแผนบริหารความเสี่ยงในการ
บรรลุเปาหมายตามภารกจิหลักตามกฎหมายจัดตั้งสวนราชการ และเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 ของสวนราชการ  ไดแลวเสร็จ และไดรับความเหน็ชอบจากผูบริหาร
ระดับสูงของสวนราชการภายในวันที่ 30 มีนาคม 2550  
                    4.  ติดตามความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 ของสวนราชการ  และนําเสนอตอผูบริหาร
ระดับสูงของสวนราชการ 
                    5.  สรุปผลการประเมินความเสี่ยง โดยจําแนกระหวางปจจยัเสี่ยงที่สามารถควบคุม / บริหาร
จัดการและปจจัยเส่ียงทีไ่มสามารถควบคุม / บริหารจัดการใหอยูในระดบัที่ยอมรับได  ไดอยางชัดเจนและ
กําหนดขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง ฯ สําหรับการดําเนนิงานในปตอไป และ
นําเสนอตอผูบริหารระดับสูงของสวนราชการ 

                           ทั้งนี้   ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
 
                                                    ส่ัง  ณ   วนัที่   23   มกราคม  พ.ศ.2550 
 
 
      ลงชื่อ)   พงศโพยม   วาศภูติ 

              (นายพงศโพยม  วาศภูติ) 

                              ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
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                             รายชื่อคณะทํางานผูแทนสํานกั / ศูนย / กอง  และหนวยงานที่เทยีบเทากอง 
                                    ตามคําสั่ง สป. ที่  24 / 2550  ลว. 23  มกราคม  2550  ขอ 3  
                                          ทีไ่ดแจงใหฝายเลขา ฯ ทราบมีดังนี้      
                      

     หนวยงาน                  รายชื่อ            ตําแหนง 

            กองกลาง 1.นางอุญนี            อนันตกูล 

2.นางละเอียด        โรจนประทีป 

จนท.บริหารงานทั่วไป 6 

จนท.บริหารงานทั่วไป 6 

       กองการเจาหนาที่ 1.น.ส.อัญชลี         นาคยา 

2.นายชัจจชนันท    ธรรมจินดา 

บุคลากร  7 ว 

บุคลากร 5  กลุมงานวางแผนอัตรา 

กําลัง  

              กองคลัง 1. น.ส.สุภารัตน     เอกวานิช 

2. นางนงเยาว       บุญญาภิรมย 

หัวหนาฝายการเงิน 

นักวิชาการเงินและบัญชี 6 

     กองการตางประเทศ     1. นายสิงห           สุขวัจน 

2. นางจรรยา        สําราญ 

3. นางลําใย          ศรีแสง 

จนท.วิเทศสัมพันธ 8 ว 

จนท.วิเทศสัมพันธ 7 ว 

เจาพนักงานธุรการ  5 

    กองตรวจราชการและ 

        เรื่องราวรองทุกข 

1. นางศุภวรรณ     อินสะโร 

2. นางสุวรรณรัตน   เขมแข็งปรีชานนท 

หัวหนาฝายตรวจราชการ 

หัวหนางานบริหารทั่วไป 

         กองสารนิเทศ 1. นายอํานวย       เกิดแกว 

2. นายอนุรุทธ       กาศลังกา 
หัวหนาฝายเผยแพรการประชาสัมพันธ 

หัวหนาฝายขอมูลการประชาสัมพันธ 

  สถาบันดํารงราชานุภาพ     1. น.ส.ดวงพร       บุญครบ 

2 .นายกิจชัย         กุลสัมฤทธ 

3. นางวาสนา        เตชะวิจิตรสาร  

จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน 8 ว 

จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน 7 ว 

จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน 7 ว  

         สํานักกฎหมาย 1.นายเสนีย           สมเขียวหวาน 

2.นางบุนนาค        สาริยาชีวะ 

นิติกร 7 ว 

จนท.บริหารงานธุรการ  6 

  สํานักงานคณะกรรมการ 

  มาตรฐานการบริหารงาน 

      บุคคลสวนทองถิ่น 

1.นางสุนทรี          นิ่มลมูล 

2.นายดิเรก           มีโภคกิจ 

จนท.บริหารงานทั่วไป  7 

จนท.บริหารงานทั่วไป  6 

 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

         และการสื่อสาร 

1.นายภาสพงศ     สาแยม  

2.นางระพี             อุทัยนา 

นายชางไฟฟาส่ือสาร  6 

จนท.บริหารงานการเงินและบัญชี  6 

   สํานักนโยบายและแผน 1.นายนริศร          วรรณประภา    

2.นางสมพิศ         โหงวเกล็ด 

จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน 8 ว 

จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน 7 ว 

สํานักพัฒนาและสงเสริมการ 

     บริหารราชการจังหวัด 

1.นายชูเกียรติ      บุศยรัตน 

2.น.ส.สุนีย           อเนกพิพัฒน 

3.น.ส.บังอร          พิทักษจํานงค 

จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน 7 ว 

จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน 7 ว 

จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน 7 ว 

กลุมงานพัฒนาระบบบริหาร 1. นายบัณฑิต      พรหมทอง จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน 7 ว 
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