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               การบริหารความเสี่ยง มีความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของทุกหน่วยงาน         
เป็นเครื่องมือส าคัญและมีประโยชน์ต่อการบริหารจัดการองค์กร โดยการบริหารความเสี่ยงที่ดีต้องให้    
คนในองค์กรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย/ส านักงาน ได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมิน     
ความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กรอยู่เสมออีกทั้งร่วมกันวางแผนป้องกันและควบคุม      
ให้เหมาะสมกับภารกิจ เพ่ือลดสภาพปัญหาหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจสร้างความเสียหายหรือ              
ความสูญเสียให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เนื่องจากส านักงานประกันสังคม             
มีกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ และมีการบริหารงานภายใต้คณะกรรมการไตรภาคี  ซึ่งผลตอบแทน
จากการลงทุนได้น ามาเพ่ิมสิทธิประโยชน์ ได้จ่ายค่าบริการทางการแพทย์ และเพ่ิมสิทธิประโยชน์อื่นๆ 
รวมทั้งสิทธปิระโยชน์ในระยะยาว เช่น กรณีชราภาพ รวมทั้งปฏิรูประบบการให้บริการเพ่ือให้นายจ้าง ลูกจ้าง 
ผู้ประกันตน ได้รับบริการอย่างสะดวก และรวดเร็ว ซึ่งการด าเนินงานต่างๆ ต้องเป็นไปด้วยความรอบคอบ
และรัดกุม มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่ดี มีระบบการบริหารที่มีมาตรฐานและ
ใช้ด าเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ท าให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่าการบริหารงาน         
ของส านักงานประกันสังคม มีระบบการบริหารจัดการกับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่จะไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อองค์กรหรือมีผลกระทบน้อยที่สุด 

         กองนโยบายและแผนงาน จึงได้จัดท าคู่มือการบริหารความเสี่ยงของส านักงานประกันสังคมขึ้น                 
ส าหรับใช้เป็นเอกสารแนะน าวิธีการบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้และ
เข้าใจตระหนักถึงวิธีการบริหารความเสี่ยง โดยให้ทุกส่วนงานสามารถด าเนินการบริหารความเสี่ยง              
ได้อย่างเป็นระบบและทั่วท้ังองค์กร สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การบรหิารความเสี่ยงของกระทรวงการคลัง 
และเป็นไปตามหลัก เกณฑ์การประเมินผลการด า เนินงานของกองทุน หมุนเวียนของกองทุน
ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนประจ าปีบัญชี 2563 ตัวชี้วัดที่ 4.1 การบริหารความเสี่ยงและ     
การควบคุมภายใน ซึ่ ง เป็นตัวชี้ วัดภาคบังคับ ตลอดจนปลูกฝังนิสัยการบริหารความเสี่ยง                     
ในการปฏิบัติงานให้เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานปกติ และเป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรของส านักงานประกันสังคมสืบเนื่อง ต่อไป  
 

         ส ำนักงำนประกันสังคม                                                                                                                                             
เมษำยน  2563  
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บทบาทภารกิจและอ านาจหน้าที่ของส านักงานประกันสังคม 
 ส ำนักงำนประกันสังคมมีภำรกิจหลักในกำรบริหำรกองทุนประกันสังคมและกองทุน                     
เงินทดแทนตำมพระรำชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  และแก้ไขเพ่ิมเติม และพระรำชบัญญัติ           
เงินทดแทน พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม  โดยกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานประกันสังคม 
กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2554 ก าหนดให้ส านักงานประกันสังคมมีอ านาจหน้าที่ในการบริหาร            
การประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน โดยการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้แรงงานมีหลักประกัน
การด ารงชีวิตที่ม่ันคง  ซึ่งส ำนักงำนประกันสังคมมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยม แผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำน
ประกันสังคมระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) 
 
วิสัยทัศน์ (2563-2565)  “ร่วมสร้ำงสรรค์สังคมแรงงำน ที่มีหลักประกันถ้วนหน้ำอย่ำงยั่งยืน” 

 
พันธกิจ    “กำรบริหำรกำรประกันสังคมและเงินทดแทน โดยกำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ เพ่ือให้แรงงำน            
มีหลักประกันกำรด ำรงชีวิตที่มั่นคง” 
 
แผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคมระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565)  โดยมุ่งเน้นกำรให้บริกำรเชิงรุก
แก่ประชำชน พัฒนำสิทธิประโยชน์ที่เหมำะสม สร้ำงควำมสมดุลของกำรบริหำรจัดกำรกองทุน รวมถึงกำร
พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรสื่อสำร และกำรปฏิรูปองค์กร ภำยใต้ 5 ยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำงำน
ประกันสังคม ดังนี้ 

ค่านิยม (Core Value)  : CHANGEs   
 Creative สร้ำงสรรค์  
 Helpful  เป็นห่วงเป็นใย มีใจบริกำร    
 Accountability  ส านึกรับผิดชอบ  
 Notable Leadership  เป็นผู้น ำที่โดดเด่น  
 Go forward into the Digital World  ก้าวทันโลก และกำรเปลี่ยนแปลงสู่โลกยุคดิจิตอล 
 Expert & Ethics  เป็นมืออาชีพ  ซื่อสัตย์สุจริต และมีจริยธรรม 
 sacrifice   ทุ่มเท  และ เสียสละ    
 
 
 
 

 
 
 

บทท่ี 1 ข้อมลูทั่วไปส านักงานประกันสังคม 
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การบริหารงานของส านักงานประกันสังคม 

 
 
กำรบริหำรงำนของส ำนักงำนประกันสังคมจะอยู่ในรูปของคณะกรรมกำรจ ำนวน 7 คณะ  เพ่ือปฏิรูป

และพัฒนำงำนประกันสังคม และขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนให้มีกำรด ำเนินงำนที่โปร่งใสมีธรรมำภิบำล และ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นำยจ้ำง ลูกจ้ำง และผู้ประกันตน  และเป็นประโยชน์ในกำรปฏิรูปรำชกำรอย่ำงแท้จริง 
ดังนี้ 

1. คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 จ านวน 4 คณะ ประกอบด้วย  
        1) คณะกรรมกำรประกันสังคม    
        2) คณะกรรมกำรกำรแพทย์   
        3) คณะกรรมกำรอุทธรณ์   
        4) คณะกรรมกำรตรวจสอบกองทุนประกันสังคม    

2. คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 จ านวน 3 คณะ ประกอบด้วย 
              1) คณะกรรมกำรกองทุนเงินทดแทน   
              2) คณะกรรมกำรกำรแพทย์   
            3) คณะกรรมกำรตรวจสอบกองทุนเงินทดแทน    
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โครงสร้างองค์กรของส านักงานประกันสังคม 
 

 
     

โครงสร้างส านักงานประกันสังคม 
  1)  โครงสร้ำงส ำนักงำนประกันสังคม แบ่งส่วนรำชกำรฯ เป็นส่วนกลำง 32 หน่วยงำนและส่วนภูมิภำค 
76 จังหวัด 
   2)  จัดตั้งหน่วยงำนภำยใน 4 หน่วยงำน สำขำ 49 แห่ง  
         3)  กรอบอัตรำก ำลังของส ำนักงำนประกันสังคม รวมทั้งสิ้น  7,242 คน ประกอบด้วย  
     (1) ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ จ านวน 2,543 คน (ข้ำรำชกำร 2,041 คน 
ลูกจ้ำงประจ ำ 206 คน และพนักงำนรำชกำร 296 คน) ซึ่งจะได้รับจัดสรรงบประมำณแผ่นดินเพ่ือเป็น
ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรจ้ำงบุคลำกรดังกล่ำว  

(2) พนักงานประกันสังคม จ านวน 4,699 คน ซึ่งด ำเนินกำรจัดจ้ำงตำมระเบียบส ำนักงำน
ประกันสังคมว่ำด้วยกำรบริหำรและกำรจัดกำรพนักงำน พ.ศ. 2540 โดยใช้จ่ำยจำกงบเงินกองทุน
ประกันสังคมที่ได้รับจัดสรรเพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของส ำนักงำนประกันสังคมประจ ำปี  

หน้าที่หลักของส านักงานประกันสังคม 
 ในการบริหารกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน คือ  
 1) ขึ้นทะเบียนนำยจ้ำง/ลูกจ้ำง   
 2) จัดเก็บเงินสมทบ 
 3) ให้สิทธิประโยชน์แก่ลูกจ้ำง กรณีประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วย ทุพพลภำพ ตำย ทั้งเนื่องและ      
ไม่เนื่องจำกกำรท ำงำน และกรณีคลอดบุตร สงเครำะห์บุตร ชรำภำพ และว่ำงงำน   
 4) น ำเงินกองทุนไปจัดหำผลประโยชน์   
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  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้ำงควำมครอบคลุมกำรดูแลบริกำรและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงำนทุกกลุ่มและทุกคน               
 
 

ประกอบด้วย 11 กลยุทธ์ ดังนี้ 
1.1  พัฒนำ นวัตกรรมการบริการที่มีความหลากหลาย ในรูปแบบ  และช่องทำง  โดยมี 

กำรบริกำรขั้นพ้ืนฐำนที่เป็นหนึ่งเดียวกัน และสำมำรถให้บริการได้ถึงระดับรายบุคคล เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก
ในกำรใช้บริกำร หรือกำรเข้ำถึงข้อมูลของผู้มีสิทธิ์   (ผู้ประกันตน/ลูกจ้ำง/นำยจ้ำง/สถำนประกอบกำร)              
ที่มีพฤติกรรมควำมต้องกำรที่แตกต่ำงกัน  

 1.2  สร้ำง เครือข่ายพลเมือง/พลเมืองอาสาสมัคร หรือ เครือข่ายภาคประชาชน     
ร่วมให้บริการ เพ่ือร่วมให้บริกำรและดูแลวัยแรงงำนในระดับพ้ืนที่ได้อย่ำงใกล้ชิด พร้อมสร้ำงควำมครอบคลุม   
ในกำรให้บริกำรอย่ำงทั่วถึง โดยมีกำรวางระบบการตอบแทน คืนกลับ ให้เกิดความเหมาะสม สมเหตุสมผล 
ของกำรสร้ำงประโยชน์เกื้อกูลระหว่ำงกันอย่ำงยั่งยืน 
 1.3 ปรับปรุง รูปแบบข้อตกลงกำรบริกำรด้ำนกำรแพทย์ และสร้างอิสระการบริหารจัดการ
บริการ บนเงื่อนไขข้อตกลงที่เป็นธรรม ควบคู่กับ กลไกก ากับ ติดตาม ร่วมกับภาคประชาชน ควบคุมกำร
ด ำเนินที่มีประสิทธิภำพ 
 1.4 พัฒนำ รูปแบบ และวิธีการใช้สิทธิการรักษาพยาบาล ที่อ ำนวยควำมสะดวกให้กับ
ผู้ประกันตนทุกกลุ่ม และทุกคนอย่างเปิดกว้าง โดยสร้ำงควำมยืดหยุ่นของกำรใช้บริกำรทำงกำรแพทย์       
ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรในกำรรักษำพยำบำลของผู้ประกันตนแต่ละรำย 

1.5 ขยำยรูปแบบการบริการและการบริหารการเงินรองรับนวัตกรรมทางการเงินในอนาคต 
โดยอำศัยควำมร่วมมือจำกสถำบันกำรเงิน และเครือข่ำยพันธมิตรที่ไม่ใช่สถำบันกำรเงิน 

1.6 ปรับปรุง เพิ่ม ลด หรือ ขยาย ทั้งรูปแบบ หรือจ านวนของสาขา เพ่ือให้บริกำรทีเ่หมำะสม  
ต่อควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรแต่ละพ้ืนที่ อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

1.7 ยกระดับคุณภาพการจ้างงานผู้ประกันตน ให้มีสิ่งแวดล้อมในการท างานที่เหมาะสม
ร่วมกับสถำนประกอบกำร เพ่ือส่งเสริม ป้องกัน กำรจัดกำรสภำพแวดล้อมอย่ำงใส่ใจ ผ่ำนกำรสร้ำงกำรรับรู้ 
กระตุ้นให้เห็นควำมส ำคัญ และร่วมตอบแทนกลับสู่สถำนประกอบกำรอย่ำงเหมำะสม 

1.8 ปรับปรุงและพัฒนำ สิทธิประโยชน์/ประโยชน์ทดแทน ที่รองรับการเปลี่ยนแปลง   
ในอนาคตและเป็นส่วนหนึ่งของการประกันสังคมในระดับสากล ซึ่งสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร และ
คุ้มครองวัยแรงงำนทุกกลุ่มได้อย่ำงครอบคลุม  

1.9 ทบทวน และพัฒนารูปแบบ ระบบ และกระบวนการจดัเก็บเงินสมทบจำกกลุ่มเป้ำหมำย 
ของ สปส. (ผู้ประกันตน/ นำยจ้ำง/ สถำนประกอบกำร) ให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสถานการณ์ 
รวมถึงความสามารถในการจ่าย พร้อมสร้ำงควำมตระหนักให้ทุกคนในสังคมแรงงำนถึงควำมส ำคัญของกำร
ส่งเงินสมทบ   

1.10 พัฒนากลไก การจ่ายสิทธิประโยชน์และระบบการตรวจสอบการจ่ายสิทธิ ทีร่องรับ 
กำรจ่ำยที่หลำกหลำย และรวดเร็ว โดย มี Platform ในรูปแบบใหม่ที่รองรับอนาคต ไม่ว่ำจะเป็นรูปแบบ
ดิจิทัล โครงข่ำยพลเมือง อำสำสมัคร หรือช่องทำงอ่ืนๆ เพ่ือร่วมตรวจสอบ อย่างรัดกุม รอบคอบ 
สมเหตุสมผล และเป็นธรรม 

1.11  พัฒนารูปแบบการบริหารกองทุนรูปแบบใหม่ รองรับทิศทำงกำรพัฒนำสิทธิประโยชน์ 
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กำรสร้ำงควำมครอบคลุมของกำรดูแลวัยแรงงำนและบริบทกำรลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมกับกำร      
สร้างความเข้าใจและการยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรลงทุนให้มี
ผลตอบแทนที่เหมำะสมต่อภำระกำรจ่ำยในอนำคต 
   

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนำนวัตกรรมกำรให้บริกำรและกำรเข้ำถึงกลุ่มแรงงำนที่มีควำมต้องกำรเฉพำะ 
 

 ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ดังนี้ 
 2.1  พัฒนารูปแบบ การดูแล ผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยเรื้อรัง/ทุพพลภาพ ซึ่งต้องกำร   
ได้รับกำรดูแลอย่ำงใกล้ชิด หรือไม่สำมำรถดูแลตนเองได้ ให้สามารถกลับมาใช้ชีวิต หรือกลับเข้าสู่ระบบ
แรงงาน ผ่ำนหน่วยงำนในพื้นท่ีซึ่งผู้ประกันตนรำยนั้นๆ สำมำรถใช้สิทธิได้ 
 2.2 สร้างความตระหนักรู้ถึงควำมส ำคัญของกำรประกันสังคมและเตรียมความพร้อมให้
กลุ่มแรงงานรุ่นใหม่ เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของแรงงำนที่มีคุณภำพ และมีวุฒิภำวะของระบบประกันสังคม 

2.3 เฝ้าติดตามทิศทางและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง พร้อมออกแบบการบริการ  
หรือสิทธิประโยชน์ใหม่ๆ เพ่ือรองรับควำมต้องกำรรูปแบบใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนำคต ส ำหรับแรงงำนที่มี
ควำมต้องกำรเฉพำะและแตกต่ำง 
 2.4 พัฒนาและบริหารสิทธิประโยชน์/ ประโยชน์ทดแทน รวมถึงการบริการ ตามลักษณะ
และพฤติกรรมของผู้ประกันตน ในแต่ละกลุ่มที่มีควำมต้องกำรเฉพำะ รวมไปถึงกำร เชื่อมโยงกับการ
ประกันสังคมนานาชาติ เพ่ือรองรับกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำน 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ออกแบบและพัฒนำบริกำร พร้อมกับสิทธิประโยชน์ เพ่ือเตรียมควำมพร้อม
และยกระดับคุณภำพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอำยุ 

 ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์ ดังนี้ 
3.1 เตรียมความพร้อมผู้ประกันตนให้ก้ำวเข้ำสู่วัยเกษียณอำยุอย่ำงมีสุขภาวะที่ดี และ      

มีเศรษฐฐานะท่ีม่ันคง เพียงพอในกำรดูแลตนเองได้ในระยะยำว 
3.2 ร่วมยกระดับคุณค่าของผู้ประกันตนสูงอายุในกำรเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ผ่ำนการและ

แลกเปลี่ยน แบ่งปัน และเปิดโอกาส ในการใช้ศักยภาพของผู้ประกันตนสูงอายุ  เพื่อต่อยอดและสร้างคุณค่า
ให้กับสังคม โดยด ำเนินงำนร่วมกับหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง 
 3.3 ร่วมวางระบบการดูแลผู้ประกันตนสูงอำยุระยะยำว เพ่ือดูแลสุขภำพและควำมเป็นอยู่
ของผู้ประกันตนสูงอำยุ ผ่ำนระบบเครือข่ายต่ำงๆ ในพ้ืนที่  (Network Engagement) เช่น อำสำสมัคร
แรงงำน อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน เป็นต้น 
 3.4 ขยายความต่อเนื่องของสิทธิและการดูแลผู้ประกันตนที่ก้ำวสู่สังคมผู้สูงอำยุ ทั้งใน
ด้านสุขภาพ ความเป็นอยู่ และการเงินตลอดช่วงชีวิต พร้อมรองรับสถานการณ์การส่งเงินสมทบที่มี    
ความยืดหยุ่น 
 3.5  เปิดโอกำสในกำรสร้ำงควำมมั่นคงของผู้ประกันตน ผ่ำนกำรส่งเสริมวินัยการออม เพ่ือ
เป็นรำกฐำนในกำรเตรียมพร้อมผู้ประกันตนเข้ำสู่วัยเกษียณ 

 3.6 พัฒนากองทุนของส านักงานประกันสังคมในทุกมิติ เพ่ือรองรับกำรขยำยตัวของสังคม 
ผู้สูงอำยุ  เช่น กำรบริหำรจัดกำร, รูปแบบกำรลงทุน หรือ กำรเปิดโอกำสให้ผู้ประกันตนร่วมลงทุน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงำนด้วยเครือข่ำยดิจทัล และเครือข่ำยกำรสื่อสำร เพ่ือสร้ำงกำร
เข้ำถึงและให้บริกำรเชิงรุกแก่ทุกคน 
  

 ประกอบด้วย 12 กลยุทธ์ ดังนี้ 
 4.1 อ านวยความสะดวกในการบริการผ่านการพัฒนา ระบบการเชื่อมโยงข้อมูล       

การให้บริการเป็นหนึ่งเดียวกันในลักษณะ Omni Channel ส ำหรับกำรให้บริกำรทั้งรูปแบบ Online และ 
Offline ให้เป็นบริการแบบไร้รอยต่อ เพ่ือสร้ำงประสบกำรณ์ที่ดีแก่ผู้รับบริกำร โดยบูรณำกำรข้อมูลกับ
หน่วยงำนพันธมิตรร่วมบริกำร และระบบต่ำงๆ เพ่ือท ำให้ผู้รับบริกำรไม่รู้สึกถึงควำมแตกต่ำงในกำรเข้ำรับ
บริกำรในแต่ละแห่ง  
 4.2 สนับสนุนการให้บริการที่หลากหลายด้วยกำรพัฒนำ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การให้บริการ ที่มีควำมคล่องตัว มีประสิทธิภำพ และตอบโจทย์ Digital lifestyle 
 4.3 เพ่ิมประสิทธิภำพ ระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศภำยในองค์กร ให้มี
ควำมทันสมัย ปลอดภัย มีเสถียรภำพ รองรับการให้บริการและการท างานจากทุกท่ีทุกเวลา  

   4.4 พัฒนำ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการองค์กร 
เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของกำรสนับสนุนกำรยกระดับงำนบริกำรและพัฒนำงำนประกันสังคมให้กับสังคมแรงงำน
ไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 4.5  เชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล กับระบบของหน่วยงำนต่ำง ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง  
อย่ำงครบวงจร เพ่ือลดควำมผิดพลำดของกำรส่งต่อข้อมูล อ ำนวยควำมสะดวกและเพ่ิมศักยภำพในกำรให้บริกำร 
 4.6  พัฒนาระบบบริหารจัดการงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร ที่ให้
ควำมช่วยเหลืองำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยสำมำรถบริหำรจัดกำรได้ตั้งแต่กำรรับเรื่องจนปิดงำน เพ่ือ
สร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้รับบริกำร 
 4.7 เปลี่ยน รูปแบบการน าเสนอข้อมูลและข่าวสารของ สปส. โดยพัฒนำรูปแบบ ช่องทำง 
และออกแบบเนื้อหำข่ำวสำรในกำรสื่อสำรกับสำธำรณะ ที่เข้าใจง่าย มีประสิทธิภาพ เช่น กำรสื่อสำร ผ่ำน
สื่อของ สปส. และ เครือข่ำยสื่อภำยนอก /ช่องทำง Digital - Human touch / รูปแบบ Formal - 
Informal / ก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยในระดับบุคคล - รำยกลุ่ม - ประเภท - ภำพรวม เป็นต้น 
         4.8 ปรับ ทิศทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ของ สปส. ให้เป็น เชิงรุกและสร้างสรรค์ 
(Proactive and Creative) โดยยึดผู้รับบริกำรและสำธำรณชน เป็นศูนย์กลำง ผ่ำนกำรท ำควำมเข้ำใจ     
ในรูปแบบพฤติกรรมกำรสื่อสำรของกลุ่มเป้ำหมำยเพื่อเพิ่มการรับรู้ ถึงข้อมูล สปส. ในสังคมแรงงำนได้    
อย่ำงทั่วถึงและมีประสิทธิภำพ 
        4.9 สร้าง ช่องทางการรับฟังและเปิดรับข้อมูลจำกทุกภำคส่วน เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม
ในกำรพัฒนำ สปส. ในทุกมิติ 
         4.10 เปลี่ยน การรับรู้สารที่คลาดเคลื่อน ควบคู่ไปกับ การยกระดับการสื่อสารที่สร้างและ
สร้างความผูกพันต่อบริการของสปส. ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงภาพลักษณ์และผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน    
ในภาพรวมขององค์กรในระยะยำว  
         4.11 พัฒนา ยุทธวิธีการสื่อสารของบุคลากรภายใน สปส. ให้มีควำมรวดเร็ว แม่นย ำ ถูกต้อง 
น ำมำซึ่งควำมเป็นหนึ่งเดียวกันในการรับรู้ข่าวสาร การบริการ ที่มีประสิทธิภาพ โดยมีรูปแบบทั้ง Online-
Offline เพ่ือให้บุคลำกรทุกคนเข้ำถึงข้อมูลต่ำงๆ ได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว และทันต่อเหตุกำรณ์ 
         4.12 สร้างความสัมพันธ์ และพัฒนารูปแบบการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พันธมิตร
ร่วมบริการสื่อและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีประสิทธิภำพ สำมำรถสื่อข้อมูลส ำคัญต่ำงๆ ได้อย่ำงรวดเร็ว สืบค้นได้ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้ำวทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้บริกำรได้เต็มศักยภำพ 
 

ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์ ดังนี้ 
 

5.1 ทบทวน ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรรูปแบบการด าเนินงาน ในส่วนต่ำงๆ ขององค์กร  
ให้ทันสมัย มีประสิทธิภำพ รองรับกำรเปลี่ยนแปลงทั้งด้ำนกำรบริกำร สิทธิประโยชน์ และกำรบริหำรจัดกำร
องค์กรโดยรวม 

5.2 พัฒนำ ระบบงานที่มีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล ที่เน้นรูปแบบกำรประสำน    
ควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำน ทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร เพ่ือสร้ำงองค์กรเปิดกว้ำง ยอมรับควำมแตกต่ำง 
และพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง โดยยึดค่ำนิยมองค์กรเป็นพ้ืนฐำนส ำคัญ 

5.3 ทบทวน ออกแบบ และปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบ ในกำรด ำเนินงำนที่มีควำมยืดหยุ่น 
รองรับกำรเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ ที่จะเกิดขึ้น 

5.4 สร้างสมดุลและความเป็นธรรมในระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
พร้อมรองรับต าแหน่งงานใหม่ ทั้งเนื้องำน ต ำแหน่งงำน รูปแบบและวิธีกำรจ่ำยค่ำตอบแทน รวมถึงกลไก
กำรสร้ำงควำมก้ำวหน้ำในงำน ที่สำมำรถดึงดูดบุคลำกรที่มีศักยภำพให้เข้ำมำร่วมงำนกับ สปส. ได้ในระยะยำว 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกลุ่มวิชาชีพหรือกลุ่มที่มีความสามารถเฉพาะ 

5.5 ปรับรูปแบบ แนวทางการพัฒนาบุคลากรที่รองรับความแตกต่างและหลากหลาย  
(ท้ังวัย วิธีคิด ศักยภำพ เชื้อชำติ หรือภำษำ) เพ่ือให้เกิดการพัฒนากันและกัน โดยเสริมให้แต่ละคนเกิดกำร
พัฒนำตนเอง และสอดคล้องกับกำรพัฒนำองค์กร 

5.6 ปลูกฝังค่านิยมขององค์กรให้กับบุคลากร จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เด่นชัด  
สามารถสะท้อนถึงภาพลักษณ์ของ สปส. และถ่ายทอดไปสู่การให้บริการแก่สังคมแรงงาน  กำรท ำงำน
ร่วมกับพันธมิตร เครือข่ำย และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
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             ปัจจุบันการด าเนินงานขององค์กรจะต้องเผชิญกับสภาวะความไม่แน่นอนทั้งจาก        
ปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ทั้งที่เป็นความเสี่ยง และโอกาส (Risk and 
Opportunities) ต่อองค์กร โดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบในเชิงลบ ในขณะที่โอกาสจะเป็นตัวสร้าง
มูลค่าต่อองค์กรดังนั้น การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่จะช่วยป้องกัน รักษา และ
ส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร นอกจากนี้ การบริหารความ
เสี่ยงเป็นองค์ประกอบส าคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี) Good Corporate Governance)                  
โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดาเนินงานด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ และ
การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  

            ส านักงานประกันสังคม จึงให้ความส าคัญต่อการบริหารความเสี่ยง โดยมีการก าหนด
นโยบาย แนวทาง และกระบวนการการบริหารความเสี่ยง ที่มีความสอดคล้องกับกรอบโครงสร้างการ
บริหารความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ )Enterprise Risk Management–Integrated 
Framework) ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission )COSO) ตามหลักเกณฑ์ (COSO ERM) ซึ่งได้ให้ค าจ ากัดความของการบริหาร                  
ความเสี่ยงขององค์กรไว้ว่า  

          “การบริหารความเสี่ยงขององค์กร คือ การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้ง
กระบวนการที่ก าหนดขึ้น เพ่ือก าหนด กลยุทธ์ และใช้กับหน่วยงานทั้งหมดในองค์กร โดยได้รับการ
อ อ ก แ บ บ ม า เ พ่ื อ ร ะ บุ เ ห ตุ ก า ร ณ์ ที่ อ า จ เ กิ ด ขึ้ น ซึ่ ง อ า จ มี ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ อ ง ค์ ก ร                                          
รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้  (Risk Appetite) 
ประเมินได้ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ ทั้งนี้เพ่ือให้ความมั่นใจว่าองค์กรจะบรรลุ
วัตถุประสงค์  ที่ตั้งไว้” ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของส านักงาน
ประกันสังคม ต้องให้ความส าคัญและถือปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง 
เพ่ือท าให้การด าเนินงานประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในทุกระดับขององค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทท่ี 2  แนวคิดการบริหารความเสี่ยงของส านักงานประกันสังคม 
 

2.1    บทน า 
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      1.เพ่ือให้หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงมีความรู้ ความเข้าใจหลักการ
และกระบวนการบริหารความเสี่ยงของส านักงานประกันสังคม  
     2.เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจตลอดจนเป็นแนวทางการบริหารความ
เสี่ยงในหน่วยงานทุกระดับขององค์กร  
     3.เพ่ือให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง  
     4.เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสร้างและปลูกฝังวัฒนธรรมด้านการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับ                  
ขององค์กร  
 
 
2.3 นิยามและค าจ ากัดความของการบริหารความเสี่ยง 
  
 

หมายถึง สถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต หากเกิดขึ้นจะ
ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการบรรลุภารกิจ เป้าหมาย ประสิทธิผลหลัก ชื่อเสียงขององค์กร หรือเกิด
โอกาสที่จะสูญเสียสิ่งที่ไม่พึงประสงค์จากการด าเนินงาน เสียโอกาสความเป็นผู้น าทางด้านองค์กร 
เป็นต้น 
 การด าเนินงานขององค์กรตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกิจกรรมต่างๆ ย่อมเผชิญกับ                 
“ความเสี่ยง” ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง การแข่งขัน การก้าวล้ าด้านเทคโนโลยีในโลกปัจจุบันที่มี
ความเข้มข้นมากขึ้น อาทิ ด้านความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ด้านเทคโนโลยีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นโยบายของรัฐ มาตรฐานการประเมินจากสถาบันต่าง ๆ รวมทั้ง           
ภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย เหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง นอกจากนี้ ยังรวมถึงการไม่ปฏิบัติตาม กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ลิขสิทธิ์ ที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจหรือไม่ตระหนักท าให้เกิดความเสียหาย
ต่อภาพลักษณ์ขององค์กร รวมถงึการถูกด าเนินการทางกฎหมายอีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเสี่ยง  (Risk Management) 
 

2.2   วัตถุประสงค์ของคู่มือการบริหารความเสี่ยง 

2.3   นิยามและค าจ ากัดความของการบริหารความเสี่ยง 
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 หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการเชิงรุกท่ีเน้นการเตรียมความพร้อมในการน าพาให้องค์กร
สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ภายใต้บริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงและไม่แน่นอน ท่ามกลางปัจจัย
แวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้การมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลจะสะท้อนถึงการ
บริหารจัดการที่ดี มีกรอบหลักการที่ชัดเจนในการด าเนินงานและมีความโปร่งใสที่สามารถตรวจสอบได้ 
อันเป็นรากฐานที่ส าคัญ ซึ่งจะท าให้องค์กรก้าวหน้ายิ่งขึ้น บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจซึ่งความเสี่ยง
ทั้งหลายเหล่านี้ มีสาเหตุหลัก อันเนื่องมาจากขาดการก ากับดูแลกิจการที่ดีและขาดธรรมาภิบาล     
ในองค์กร 
 ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงขององค์กรโดยรวม เป็นการบริหารความเสี่ยงโดยมีโครงสร้าง
องค์กร กระบวนการ และวัฒนธรรมขององค์กร ผสมผสานให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์หลักขององค์กร มีการพิจารณา วิเคราะห์ สังเคราะห์ความเสี่ยงให้
ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร เพ่ือบ่งชี้สถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ึนและส่งผลกระทบต่อภาพรวม
ขององค์กร และท าให้ระดับของความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและ
อนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยความร่วมมือของทุกคนในองค์กรต่อการบริหารความความเสี่ยง 
ปัจจุบันผู้บริหารทุกระดับจะน าหลักการบริหารความเสี่ยงทางกลยุทธ์ (Strategic Risk Management)             
มาพัฒนาและประยุกต์ใช้เพ่ือให้สามารถระบุความเสี่ยงของระดับองค์กรได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น การบริหาร
ความเสี่ยงตามโครงการ(Project Risk Management) เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารความเสี่ยงของ
องค์กรโดยรวม แต่เน้นไปที่งานโครงการ หรือกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยงในการด าเนินงาน (Operational Risk 
Management) จะเก่ียวข้องกับการปฏิบัติของบุคคล กลุ่มท างานทักษะความสามารถ เทคโนโลยีและ
กระบวนการท างาน 
 โดยการบริหารความเสี่ยงขององค์กรนั้นส าหรับการด าเนินการตามเกณฑ์ดังกล่าว ส่วนงาน
ราชการจะต้องมีการวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน เพ่ือเตรียมการรองรับ
บริบทการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  เพ่ือจัดการกับการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อความส าเร็จหรือการบรรลุเป้าหมายขององค์กร และที่ส าคัญต้อง
ครอบคลุมความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีองค์ประกอบส าคัญที่องค์กรน ามาพิจารณาปรับใช้ 
ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 
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 1. ปัญหา (Problem) หมายถึง เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นแล้ว และมีผลกระทบในเชิงลบต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์หรือภารกิจหลักขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ รายได้   
ความต่อเนื่องของการด าเนินงานในองค์กร ซึ่งหากมีการน าผลที่ได้รับมาพิจารณาหาแนวทางแก้ไข จัดเป็น
การบริหารความเสี่ยงทางหนึ่ง 
 2. บริบทการเปลี่ยนแปลง (Dynamic Context) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจาก
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และอ่ืนๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุ
เป้าหมาย การบริหารจัดการขององค์กรได้ 
 3. การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification) หมายถึง สิ่งที่สามารถระบุหรือสิ่งที่
สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ท่ีอาจก่อให้เกิดความเสี่ยง และมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และภารกิจหลัก
ขององค์กร โดยการพิจารณาของแหล่งที่มาของความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กรทุก
ด้านที่อาจเกิดข้ึน อาทิ ด้านยุทธศาสตร์ ด้านวิสัยทัศน์ ด้านพันธกิจ ด้านกลยุทธ์ ด้านการด าเนินการ 
ด้านการเงิน ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และด้านกฎหมาย เป็นต้น 
 4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง การจ าแนกและพิจารณา
จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงที่มีอยู่ โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และ
ผลกระทบ (Impact) โดยสามารถประเมินความเสี่ยงได้ทั้งจากปัจจัยความเสี่ยงภายนอกและปัจจัย
ความเสี่ยงภายในองค์กร 
 5. ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ผลจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ซึ่งอาจเกิดผลกระทบ
เพียงประการเดียวหรือหลายประการ ซึ่งเกิดขึ้นได้ทั้งด้านบวกและด้านลบ อาจแสดงล าดับความ
เสียหายจากน้อยไปถึงมาก 

6. โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความเป็นไปได้ของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงขึ้น          
ในรูปแบบต่างๆ อาทิ ความถี่ ผลลัพธ์ และโอกาสของการเกิดความเสียหายแต่ละระดับ ที่เหตุการณ์
ความเสี่ยงอาจเกิดข้ึนและอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

 
 
 
 
 

ความเสียง (Risk) 

ผลกระทบ      
(Impact) 

โอกาสที่อาจเกิดขึ้น 
(Likelihood) 

หากมีความเสี่ยงเกิดขึ้นแล้วองค์กร หรือ
ส่วนงาน จะได้รับผลกระทบรุนแรง
เพียงใด 

เหตุการณ์มีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อย/
บ่อยคร้ังเพียงใด 
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7. ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) หมายถึง ขนาด ปริมาณ ระดับ      
ความเสี่ยง หรือสถานการณ์ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
ขององค์กร ดังนั้นองค์กรจึงสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถระบุเป้าหมาย     
เป็นช่วงเดียวหรือระบุเป็นช่วงๆ ก็ได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละปัจจัยเสี่ยง 
 8. ระดับความเบี่ยงเบนความเสี่ยง (Risk Tolerance) หมายถึง ระดับความเบี่ยงเบนจาก
เกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งท าให้องค์กรเกิดความมั่นใจว่าได้ด าเนินการบริหารความเสี่ยงอยู่ภายในเกณฑ์      
ที่ยอมรับได้ และเป็นระดับความเบี่ยงเบนที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเสี่ยงรวมอย่างมีนัยส าคัญ 

9. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) หมายถึง การก าหนดกิจกรรมและการปฏิบัติต่าง ๆ 
ที่กระท าเพ่ือลดความเสี่ยง และท าให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร 
เช่น การก าหนดกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยงให้กับบุคลากรภายใน
องค์กร เพ่ือเป็นการสร้างความมั่นใจว่าจะสามารถจัดการกับความเสี่ยงนั้นได้อย่างถูกต้องและเป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

10. ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่ยังคงเหลือหลังจากการ
ด าเนินการจัดการความเสี่ยง และการวางระบบการควบคุมภายในไประยะเวลาหนึ่ง หรือด้วย
มาตรการใดมาตรการหนึ่ง และหากพบว่าความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่นั้น มีระดับเกินกว่าความเสี่ยง     
ที่ยอมรับได้ หมายถึงการจัดการ หรือมาตรการใดๆ ยังไม่เพียงพอ จึงต้องหาแนวทางเพ่ิม หรือ
ปรับปรุงการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

11. ผู้รับผิดชอบ (Risk Owner) หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีความรับผิดชอบ
โดยตรงต่อการบริหารความเสี่ยงในประเด็นนั้นๆ โครงการใดโครงการหนึ่ง หรือความเสี่ยงใด       
ความเสี่ยงหนึ่ง โดยมีหน้าที่ระบุ ที่มาของความเสี่ยง (สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง) นอกจากนี้ต้องท าหน้าที่
รับผิดชอบประเมินและตัดสินใจ เสนอแนวทางการลดหรือควบคุมความเสี่ยง หรือปรับเปลี่ยน
กิจกรรมการควบคุมตามความจ าเป็นเพ่ือให้ความเสี่ยงขององค์กรหรือโครงการอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

12. แผนภาพความเสี่ยง (Risk Map) หมายถึง แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของความเสี่ยง 
ของหลายๆ กิจกรรมที่มีความเชื่อมโยงกัน เป็นประเภทความเสี่ยงเดียวกัน มีปัจจัยเสี่ยงมาจากเหตุ
เดียวกัน โดยมีการพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงและผลกระทบที่มีต่อส่วนงานต่าง  ๆ  
ซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถจัดการความเสี่ยงจากสาเหตุที่แท้จริง 
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13. แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)  

 
 หมายถึง แผนภูมิแสดงสถานะของระดับความเสียหายโดยรวมเปรียบเทียบความเสี่ยง

ก่อนและหลัง โดยแสดงเป็นพิกัดของโอกาสและผลกระทบเทียบเป็นสี 4 ระดับ คือ สีแดง ระดับ   
ความเสี่ยงโดยรวมในระดับสูงมาก สีส้ม ระดับความเสี่ยงโดยรวมในระดับสูง สีเหลือง ระดับ        
ความเสี่ยงโดยรวมในระดับปานกลาง และสีเขียว ระดับความเสี่ยงโดยรวมอยู่ในระดับต่ า 

 

 ผังภูมิความเสี่ยง (เคลื่อนไหว) (Dynamic Risk Profile) จะช่วยให้มองเห็น
ความสัมพันธ์ของระดับโอกาสการเกิดกับระดับผลกระทบ โดยได้ก าหนดระดับความเสี่ยงไว้ดังนี้ 

 ระดับสูงมาก (Very High) – สีแดง 
 ระดับสูง (High) – สีส้ม 
 ระดับปานกลาง (Medium) – สีเหลือง 
 ระดับต่ า (Low) – สีเขียว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

4 

3 

2 

1 

0 1 2 3 4 5 

Impact 

Likelihood 
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ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือ สาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะท าให้      
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้น
ได้อย่างไร ท าไมจึงเกิดขึ้น ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุ ควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้
วิเคราะห์และก าหนดมาตรการลดความเสี่ยงได้ถูกต้อง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
จากภาพแสดงให้เห็นว่าปัจจัยเสี่ยงและความเสี่ยงไม่ใช่สิ่งเดียวกัน ความเสี่ยงหนึ่ง  ๆ อาจมี

หลายปัจจัยเสี่ยง โดยมีการจ าแนกปัจจัยเสี่ยงตามประเภทของความเสี่ยง นั่นคือ การแบ่งประเภท
ปัจจัยเสี่ยงหลัก ๆ เป็นปัจจัยเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติการ ด้านการเงิน ด้านกฎระเบียบ  เป็นต้น 
  

สาเหตุของความเสี่ยง 

บุคลากรขาดประสิทธิภาพ 
แผนงานขาดประสิทธิผล 
การไม่ปฏิบัตติามกฎ ระเบยีบ 
การมีระเบียบข้อบังคับหลายฉบับ 
ไม่สอดคล้องกัน 
ไม่มีคูม่ือการท างาน 
ระบบสารสนเทศไม่เพียงพอ 

ปัจจัยเสี่ยง 

บุคลากร, ทรัพยากร 
กฎ/ระเบียบ, ระบบสารสนเทศ 
กระบวนการปฏิบัต ิ

2.4  ปัจจัยเสี่ยง 
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จากภาพแสดงให้เห็นว่าปัจจัยเสี่ยง คือ เมฆฝน ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดความเสี่ยง         

ส่วนความเสี่ยงที่วิเคราะห์ได้คือ ฝนตกซึ่งจะตกเบาบางหรือหนักขึ้นอยู่กับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง 
เช่น หากมีเมฆด ามากท่ัวฟ้า ก็อาจมีพายุและฝนตกหนักได้ วัตถุประสงค์ของการเดินทางไปยังสถานที่
เป้าหมายของแต่ละบุคคล มีเป้าหมาย ระดับความเสียหาย และอุปสรรคแตกต่างกันโดยสิ่งเหล่านี้      
ต้องผ่านกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยง ซึ่งไม่ใช่เป็นเพียงความเสี่ยงจากฝนที่ตกลงมา แต่มีความเสี่ยง        
ที่เกิดจากการที่ฝนตก แล้วมีผลกระทบหรือเป็นอุปสรรคต่อเป้าหมายอย่างไรด้วย  

 
 

 

 

 

 

 

ระบบการควบคุม 
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ตัวอย่างกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านการคลังและพัสดุ 
  
กิจกรรมการจัดการด้านการ
คลังและพัสดุ 

วัตถุประสงค์: จัดท าเอกสารและข้ันตอนในการขอเบิกจ่ายงบประมาณได้
ถูกต้องและตรงตามก าหนดเวลา 

ปัจจัยเสี่ยง - การไม่มีคู่มือการท างาน การไม่ก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบ 
- การด าเนินงานในบางขั้นตอนมีความล่าช้าไม่ทันตามเงื่อนไขเวลาที่ก าหนด 
- การทุจริตของเจ้าหน้าที่ 
- หน่วยงานไม่ด าเนินการตามแผนงบประมาณท่ีตั้งไว้ 
- มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่คาดไม่ถึง 

การควบคุมที่มีอยู่แล้ว 
การจัดการความเสี่ยง 

- ด าเนินการจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบธนาคารให้กับหน่วยงาน
ภายนอก ควบคุมให้มีการด าเนินงานตามแผนการจ่ายเงินที่ก าหนดไว้ 

- มีการวางแผนการจัดซื้อพัสดุและประสานหน่วยงาน ติดตามงานเจ้าของ
เรื่องด้านการจัดหาครุภัณฑ์อย่างใกล้ชิด โดยแบ่งงานให้เจ้าหน้าที่ดูแล และ
หัวหน้าดูภาพรวมและรายงานผล 

- จัดท าสถิติการใช้งบประมาณ 
ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ - ความล่าช้าในการส่งรายงานให้หน่วยตรวจสอบ 

- ไม่สามารถด าเนินงานได้ตรงตามแผนที่ตั้งไว้เนื่องจากติดเหตุผล 
บางประการ 

- ผู้ปฏิบัติงานไม่ช านาญเรื่องกฎระเบียบที่ประกาศใช้ใหม่/มีการเปลี่ยนแปลง
ใหม่เสมอ 

  
จากตัวอย่างพบว่าเป้าหมายหนึ่งๆ จะมีปัจจัยเสี่ยงภายในและภายนอกตามช่วงเวลาที่ท าให้

เกิดประเด็นความเสี่ยงที่แตกต่างกันและมีวิธีการจัดการความเสี่ยงที่แตกต่างกันด้วย  



17 
 

 
 
แหล่งที่มาของความเสี่ยง มี 2 แหล่งใหญ่ คือ ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก และความเสี่ยง

จากปัจจัยภายใน ดังนี้ 
1. ปัจจัยความเสี่ยงภายนอก หมายถึง อุปสรรค (Threats) จากปัจจัยภายนอกที่ควบคุมยาก หรือ   
ไม่สามารถควบคุมได้ หรือไม่สามารถเปลี่ยนเป็นโอกาส (Opportunities) หรือส่งผลกระทบและ    
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์เพ่ือบรรลุเป้าหมาย ได้แก่ 

- ปัจจัยด้านกลุ่มเป้าหมาย เช่น การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทัศนคติการด าเนินชีวิต 
(Life Style) การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม 

- ปัจจัยด้านการตลาด  ภาวะการแข่งขันของสินค้าในแบบเดียวกัน สินค้าทดแทนและ
สินค้ากลุ่มใหม่ 

- ปัจจัยด้านเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง 
- ปัจจัยทางการเมืองและข้อก าหนดรัฐ  
- ปัจจัยทางด้านการเมืองและสังคม เช่น ความต่อเนื่องในเชิงนโยบายของรัฐบาล              

การแทรกแซงจากบุคคลภายนอก ความร่วมมือระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือกลุ่ม
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง การประท้วง การจลาจล หรือภาวะว่างงาน ฯลฯ 

- ปัจจัยเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ เช่น การก่อความไม่สงบ สงคราม
ภายใน และในเขตชายแดน น้ าท่วม พายุ แผ่นดินไหว ภัยแล้ง โรคระบาด การขาดแคลน
แหล่งพลังงาน ฯลฯ 

- ปัจจัยเสี่ยงทางด้านการเงินและเศรษฐกิจ เช่น ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก    
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น 

- ปัจจัยเสี่ยงทางด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น ความคลุมเครือของกฎหมาย            
ที่เก่ียวข้อง การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ ความไม่มั่นใจในการบังคับใช้ระเบียบ           
ไม่ครอบคลุม กฎ ข้อบังคับที่ล้าหลัง ไม่ทันการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง      
มติที่เก่ียวข้อง การประกาศภาวะฉุกเฉิน ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 แหล่งที่มาของความเสี่ยง 
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 โดยทั่วไปปัจจัยภายนอกที่มีความส าคัญและควรให้ความสนใจ มี 7 ประการ สามารถเรียก
ง่าย ๆ ว่า “MC-STEPS” โดยมีความหมายพอสรุปได้ ดังนี้ 
 M = Market   คือ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
 C = Competition  คือ สถานการณ์การแข่งขัน 
 S = Social   คือ ค่านิยมทางวัฒนธรรมของสังคม 
 T = Technology  คือ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
 E = Economic   คือ สถานการณ์ 
 P = Political & Legal  คือ สถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงเรื่อง กฎ ระเบียบต่าง ๆ 
 S = Suppliers   คือ กลุ่มผู้ส่งต่อลูกค้า/กลุ่มผู้ผลิตและเครือข่ายหรือพันธมิตร/  
        กลุ่มผู้ใช้บริการ 
2. ปัจจัยความเสี่ยงภายใน หมายถึง ปัจจัยความเสี่ยงภายในที่ควบคุมได้ แต่ส่งผลกระทบหรือเป็น
อุปสรรคต่อการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ให้บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ 

- โครงสร้างองค์กร กระบวนการและวิธีปฏิบัติงาน 
- ความเพียงพอและคุณภาพของบุคลากร ปัจจัยเสี่ยงทางด้านการด าเนินงาน เช่น 

การขาดแคลนบุคลากรบางสาขาอาชีพ การเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่ด าเนินการ    
ท าให้การท างานไม่ต่อเนื่อง 

- ความเพียงพอของข้อมูล และเทคโนโลยีส าหรับการผลิตและการให้บริการ เป็นต้น 
- ปัจจัยเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยี เช่น การเลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม ความล้าหลัง

ของเทคโนโลยีเนื่องจากมีเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นรวดเร็ว 
- การขาดแคลนทรัพยากร การขาดแคลนวัตถุดิบ ความไม่แน่นอนของความต้องการ

(อุปสงค์) ความไม่แน่นอนของการได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปี 
- ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร 
- ปัจจัยด้านจริยธรรมของบุคลากร 
- ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 
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ความเสี่ยงภายในองค์กร 

- สถานท่ีท างานท่ีไม่ปลอดภัย 

- ระบบที่ไม่น่าเชื่อถือ 

- วัฒนธรรมองค์กรที่ไม่เอื้อต่อการสร้าง
ประสิทธิภาพการท างาน 

- การฝึกอบรมพนักงานไมเ่พียงพอ 

- ความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

ความเสี่ยงภายนอกองค์กร 

- การเปลีย่นแปลงในกฎหมาย 

- การเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ 

- กระแสโลกาภิวัตน ์

- เสถียรภาพทางการเมือง 

- การเปลีย่นแปลงพฤติกรรมผู้บรโิภค 

- กระแสสังคม สิ่งแวดล้อม 
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ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน 
 

 

- การเปลีย่นแปลงกฏ
ระเบียบ ข้อก าหนด 

- โลกาภิวตัน ์
- พฤติกรรมผู้บรโิภค 
- เทคโนโลยีของโลก 

 

- จรรยาบรรณ/การทุจรติ 
- ภัยธรรมชาติ วิบัตภิัย 
สาธารณภัย 

- Co-Jointing การร่วมงาน
ระหว่างหน่วยงานอ่ืนๆ 
 

 

- ภาวะความต้องการของ
ผู้เรยีน 

- หลักสตูร/สาขาใหม่ของ
องค์กรอื่นๆ  

- หลักสูตรที่ปรับปรุงขึ้น
ใหม่ 

 

- นโยบายรัฐบาล  
- กฏระเบียบบังคับใช้โดย

องค์กรภาครัฐ  

 
 
 

 
 
 จากตัวอย่างข้างต้นเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงภายนอกและ
ปัจจัยความเสี่ยงภายในประกอบกัน เนื่องจากปัจจัยภายนอกที่เข้ามากระทบองค์กรจะท าให้เกิดเป็น
ความเสี่ยงที่กระตุ้นความเสี่ยงจากปัจจัยความเสี่ยงภายใน หรืออาจเป็นความเสี่ยงใหม่ ซึ่งผู้บริหาร
ต้องหาวิธีการจัดการเพ่ือปิดช่องว่างความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 
 ความเสี่ยงเหล่านี้ต้องท าการทบทวนอย่างสม่ าเสมอในระยะเวลาที่เหมาะสม ท าให้องค์กร
และผู้ที่เกี่ยวข้องต้องท าการประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกอยู่เป็นระยะ      
ดังตัวอย่างปัจจัยภายนอกที่เปลี่ยนและส่งผลกระทบต่อปัจจัยภายใน  
 
 
 
 
 
 

 

- การก าหนดกลยุทธ์ 
- โครงสร้างองค์กร 
- การวางแผนจัดสรร

ทรัพยากร 
- การสื่อสาร 
- ผู้ประกอบการที่

เกี่ยวข้อง 

 

- เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- การบริหารความ
ปลอดภัย IT 

- การใช้บริการภายนอก 
- การบริหารสินทรัพย ์
- การบริหารบุคลากร 
 

 

- สถานะทางการเงิน 
- รายงานทางการเงิน 
- การควบคุมภายใน 
- สภาพคล่องทางการเงิน 

 

 

- จริยธรรม จรรยาบรรณ 
- การทุจริต 
- การปฏิบัติกับคู่สญัญา 
- ทรัพย์สินทางปัญญา  

ด้านกลยุทธ ์ ด้านปฏิบตัิการ ด้านการเงิน ด้านกฏ
ระเบียบ 

ปัจจัยภายนอก 

ปัจจัยภายใน 
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 ปัจจัยเสี่ยงและความเสี่ยง ในหลายมุมมองขององค์กร เพ่ือให้เห็นภาพรวมของสาเหตุ 
ความเสี่ยง และเป็นการเพ่ิมมุมมองของการวิเคราะห์ความเสี่ยงแก่ผู้ที่เกี่ ยวข้องตามระยะเวลาและ
ภาวะการณ์ที่เหมาะสมโดยแสดงไว้ 4 ปัจจัยเสี่ยงหลัก 
ปัจจัยเสี่ยงด้านกลยุทธ์ Strategic Risk: S 
 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ คือ ความเสี่ยงที่ท าให้องค์กรไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย เช่น การเป็น
องค์กรชั้นน าของประเทศ รายได้ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง หรือการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ ข้อบังคับ
ต่างๆ เป็นต้นปัจจัยเสี่ยงมีทั้งปัจจัยเสี่ยงจากภายในและภายนอก ปัจจัยเสี่ยงด้านกลยุทธ์สามารถ
จ าแนกเป็นปัจจัยเสี่ยงภายในและภายนอก ดังนี้ 
ปัจจัยความเสี่ยงจากภายในองค์กร 

1.  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ขององค์กร 
- ขาดการยอมรับ ขาดการมีส่วนร่วม 
- ความเข้าใจไม่ตรงกันและระบุเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ 
- มีความชัดเจน มีการระบุเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ล้าสมัยไม่ทันกาล 

 2.   แผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์ 
- ไม่สอดคล้องหรือไม่สัมพันธ์กับวิสัยทัศน์ หรือพันธกิจขององค์กร 
- ไม่ได้ก าหนดแผนกลยุทธ์ที่ครอบคลุมความต้องการ/ความคาดหวังหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 
- ไม่มีการน าแผนกลยุทธ์ไปใช้ให้สอดคล้องกับกรอบเวลา งบประมาณ ทรัพยากร 
- ไม่มีการทบทวนเพ่ือตรวจสอบข้อมูล และวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงก่อนจัดท าแผนงาน

ประจ าปี 
- ฝ่ายบริหารงานบุคคลและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ได้ยึดยุทธศาสตร์ขององค์กร

เป็นแนวทาง 
- เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ไม่ชัดเจน ไม่ได้ก าหนดเป็นปริมาณหรือคุณภาพ 
- การไม่ได้ก าหนดเป้าหมายร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
- นโยบายไม่ชัดเจนหรือไม่กระจายสู่ภาคปฏิบัติ  

 
 
 
 
 
 
 

2.6 ตัวอย่าง ปัจจัยเสี่ยงและความเสี่ยง 
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3. โครงสร้างองค์กรหรือการบริหาร 
- โครงสร้างองค์กรหรือการบริหารไม่คล่องตัว ไม่เหมาะสมกับขนาดและลักษณะ

กิจกรรม 
- โครงสร้างหน่วยงานไม่ครบหรือไม่สอดคล้องกับแผน ท าให้ไม่มีผู้รับผิดชอบหลัก 
- โครงสร้างหรือองค์ประกอบคณะกรรมการ ผู้บริหารไม่เหมาะสม งานซ้ าซ้อน      

งานมากเกินไป ขาดการสอบทาน ขาดระบบถ่วงดุลอ านาจ 
4. สมรรถนะหลักขององค์กร (Organization Competency) 

- ขาดความชัดเจนในประเด็นโครงสร้างเงินเดือน หน้าที่ ผลตอบแทน และสวัสดิการ  
ที่จูงใจ 

- โครงสร้างอัตราก าลังไม่เหมาะสมกับปริมาณงานและลักษณะงาน 
- ระบบการตัดสินใจและการมอบอ านาจไม่เหมาะสม ท าให้การท างานไม่ยืดหยุ่น 

5. นโยบายด้านกระบวนการและระบบการบริหารความเสี่ยง 
- การจัดการความเสี่ยงไม่ได้ก าหนด หรือปฏิบัติเป็นการด าเนินงานในระดับองค์กร 
- การไม่สามารถวิเคราะห์และเข้าใจกระบวนการด าเนินงานให้ครบถ้วน 
- การไม่สามารถปรับตัวและสอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงด้วยแผนงานที่มีอยู่ 
- การสนับสนุน การส่งเสริม การปรับปรุงแก้ไขจากฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง ไม่เพียงพอ   

ไม่ต่อเนื่อง 
- การแปลงนโยบายสู่ภาคปฏิบัติไม่ครบถ้วน ท าให้แนวทางปฏิบัติไม่สอดคล้องกับ

นโยบาย 
- ตัวชี้วัดของผลงาน แผนงาน/กิจกรรม/ตัวชี้วัด ก่อนก าหนดเป็นแผนปฏิบัติการ     

ไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสม 
- ไม่มีกระบวนการส่งหรือสื่อสารข้อมูล เป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ เนื้อหากิจกรรม

จากผู้รับผิดชอบหลักสู่กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
6. การท าแผนงานและระบบติดตาม 

- แผนงานไม่สอดคล้องกับภารกิจหลักและทิศทาง ไม่สามารถปฏิบัติตามเป้าหมาย 
- แผนการปฏิบัติตามเป้าหมายและงบประมาณที่ได้รับ ไม่สอดคล้องเหมาะสม 
- การไม่ได้ก าหนดงบประมาณการด าเนินแผนงาน/ โครงการ ที่เชื่อมโยงกับกลยุทธ์

ระบบผลตอบแทนและแรงจูงใจ 
- ระบบการก ากับติดตาม ทบทวนเชิงยุทธศาสตร์ไม่สม่ าเสมอ ท าให้ปรับแผนกลยุทธ์

ไม่ทันกาล 
- การประชุมระดมสมองไม่มากพอ ท าให้ไม่เกิดการบูรณาการแบบองค์รวมหรือ

ติดตามเพ่ือปรับปรุงแผนการท างานอย่างทันกาล 
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ปัจจัยจากภายนอกองค์กร 
1. การเปลี่ยนแปลงนโยบายจากผู้มีส่วนได้เสีย 

- ทัศนคติของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลง อาทิ ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหากับ
สิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ เป็นต้น 

- นโยบายของผู้บริหารเป็นแบบใด ต้องการกลยุทธ์แบบ Integration หรือ Cost 
Leadership หรือ Market Leadership 

2. การเปลี่ยนกฎหมาย ข้อก าหนด ระเบียบ ของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบว่าด้วย 
    การจัดซื้อจัดจ้าง มาตรฐานการจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์  
3. การแทรกแซงทางการเมือง อาทิ การก าหนดภาคเรียน การมอบนโยบายของรัฐบาล 
4. การรับรู้ในเชิงลบของสังคมต่อองค์กร ข่าวและสื่อต่าง ๆ ที่ออกโดยขาดการพิจารณา

ข้อเท็จจริง  
5. ปัจจัยทางเศรษฐกิจ อาท ิเศรษฐกิจโลกขยายหรือหดตัว เป็นต้น 

 

ปัจจัยความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน Operational Risk: O 
1. ปัจจัยด้านกระบวนการบริหารจัดการ 

- ประสบการณ์และทักษะการบริหารจัดการ หรือปฏิบัติงานไม่เพียงพอ 
- ขาดการก าหนดโครงสร้างและการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
- ไม่มีนโยบายระงับ/ยุติกิจกรรมที่มีระดับความเสี่ยงเกินกว่าจะยอมรับได้ 
- การก าหนดบุคคลด ารงต าแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบไม่เหมาะสม 
- การไม่ได้ใช้หลักสมรรถนะบุคคล (Competency) ในการบริหารจัดการ 
- ไม่มีระบบหรือกลไกในการบริหารจัดการที่ดี เช่น  การตรวจสอบ (Audit) ไม่มี 

Feed back  
เพ่ือปรับปรุง 
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2. ปัจจัยด้านกระบวนการก ากับดูแล 
- เครื่องมือในการบริหารจัดการไม่เพียงพอ ระบบรายงานผลไม่เพียงพอ ข้อมูลที่ใช้  

ในการตัดสินใจไม่หลากหลาย ได้ข้อมูลมาจากแหล่งเดียวกัน หรือขาดความน่าเชื่อถือ 
- ไม่มีการติดตามประเมินผล การบริหารจัดการ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่เหมาะสม และ

เพียงพอ 
- ไม่มีระบบสนับสนุน เช่น ระบบพี่เลี้ยง การปฐมนิเทศน์ ผู้แนะน า (Coaching) 
- การตรวจสอบรายงานผลไม่ทันเวลา ถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วนตามความจ าเป็น 
- ขาดการก าหนดผู้รับผิดชอบ / กิจกรรม การแบ่งแยกหน้าที่ 

3. ปัจจัยด้านระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
- ข้อก าหนดการจัดการความเสี่ยงเป็นลายลักษณ์อักษร และไม่เป็นลายลักษณ์อักษร    

ไม่เพียงพอ 
- ไม่มีการทบทวนข้อก าหนดที่เป็นระบบการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

เป็นประจ า 
- การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการควบคุมผ่าน IT-based Application ไม่เพียงพอ 
- ขาดการสื่อสารหรือถ่ายทอดนโยบายและเป้าหมายสู่ผู้ปฏิบัติงาน 
- ขาดการถอดบทเรียนในอดีตมาก าหนดทิศทางใหม่ 

4. ปัจจัยด้านการจัดการองค์ความรู้ 
- การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการจัดการองค์ความรู้ไม่เพียงพอ 
- ขาดการส ารวจความต้องการขององค์ความรู้ ขาดการมีส่วนร่วมระหว่างผู้วางแผน

ฝ่ายงานกับผู้ใช้งาน 
- ไม่มีมาตรฐาน เครื่องมือในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ 
- ขาดการพัฒนาความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนความรู้กับภายนอกอย่างชัดเจนต่อเนื่อง 

5. ปัจจัยด้านการด าเนินโครงการ 

- มีข้อจ ากัดในด้านทรัพยากร กรอบเวลา งบประมาณ หรือการตอบสนองต่อ

เป้าหมาย 

- มีความไม่แน่นอน เช่น ผู้บริหารโครงการ เจ้าของโครงการ ผู้สนับสนุนโครงการ  

การระบุวัตถุประสงค์โครงการ การก าหนดพันธกิจ กิจกรรมการมีส่วนร่วมที่จ าเป็น 

- การวางแผนแนวทางด าเนินการไม่เหมาะสมไม่มีแนวทางแก้ไขหากเกิดอุปสรรคและ

ความเสี่ยง 
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ปัจจัยความเสี่ยงด้านการเงิน Financial Risk: F 

1. ปัจจัยเสี่ยงด้านผลตอบแทนจากการลงทุน 

- ผลตอบแทนสุทธิคาดหวัง ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดหรือค่ามาตรฐาน 

- ไม่มีการทบทวนโครงการตามความเหมาะสม 

- ไม่มีการพยากรณ์ความต้องการทางการเงินได้ถูกต้องเพียงพอ 

- มีกระแสเงินสดรับต่ ากว่าเป้าหมาย กระทบต่อกระแสเงินสดจ่าย งบเงินลงทุน 

2. ปัจจัยเสี่ยงด้านแหล่งทุน 

- แหล่งเงินทุนมีระดับความยืดหยุ่นต่ า 

- เครื่องมือทางการเงินเพ่ือใช้สนับสนุนการบริหารเงินมีจ ากัด 

3. ปัจจัยเสี่ยงด้านเครดิต 

- ความสามารถในการช าระหนี้ของลูกหนี้ หรือการปฏิบัติตามสัญญาไม่สม่ าเสมอ 

- การติดตามและทบทวนความสามารถในการช าระหนี้ของลูกหนี้ไม่เพียงพอจะตั้ง

เงื่อนไขท่ีเหมาะสมในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้อย่างมีประสิทธิผล 

- การริเริ่มกระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ขาดการประเมินความเสี่ยงอย่างครบถ้วน 

4. ปัจจัยเสี่ยงด้านตลาด 

- ความเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มไปในทิศทางตรงข้ามกับการ

คาดการณ์ ส่งผลต่อต้นทุน รายได้ กระแสเงินสด 

- การเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค คู่แข่งรายใหม่สินค้าทดแทน เทคโนโลยีทดแทน ภาวะ

หดตัวของก าลังซื้อ 
 

ปัจจัยความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย Compliance Risk: C  

1. ด้านบุคคล 

- เกิดความผิดพลาดโดยไม่เจตนา 

- ความผิดพลาดจากทักษะไม่เพียงพอ 

- บุคลากรมีเจตนาหรือความตั้งใจที่จะกระท าผิดหรือทุจริต 
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 2.  ด้านกระบวนการ 

- มีข้อบกพร่องของวิธีการ / ขั้นตอนการท างาน 

- แผนงานและการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับข้อก าหนด 

2. ด้านเนื้อหาของระเบียบ 

- การตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ ประกาศโดยผู้ปฏิบัติงาน 

- ความเข้าใจไม่ตรงกันในกฎเกณฑ์ หรือระเบียบ เกิดความขัดแย้งในการปฏิบัติ 

- การตีความผิดพลาด ข้อกฎหมายต่างฉบับไม่สอดคล้องกัน 

- การสื่อสารกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อห้ามไม่ทั่วถึงทุกฝ่ายงาน 

- มีระเบียบ แก้ไข ยกเลิก หลายวาระ 

- ข้อจ ากัดทางกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่กระทบต่อกระบวนการของการบริหารเงิน 
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ประเภทของความเสี่ยงมี 4 ประเภท คือ 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับนโยบายและแผน
กลยุทธ์ขององค์กร รวมไปถึงการตัดสินใจด้านการบริหารที่ส่งผลต่อทิศทางการด าเนินงานไปในทางที่
เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ ส่งผลให้การด าเนินงานไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตาม
แผนยุทธศาสตร์ได้ เช่น ความเสี่ยงจากการด าเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์    
ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์ขององค์กร ความเสี่ยงด้านการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ/    
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operation Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการท างานตามแผนยุทธศาสตร์ และส่งผลกระทบต่อความส าเร็จในการด าเนินงาน ตัวอย่าง
ความเสี่ยง เช่น 

- กระบวนการปฏิบัติงานซ้ าซ้อนและล่าช้า 
- การแก้ไขปัญหาและอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานล่าช้า สับสน ไม่รู้แนวทางในการปฏิบัติ 
- เกิดความผิดพลาดในการด าเนินงานของหลักสูตรเกี่ยวกับ กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ 
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงจากการบริหารการเงิน       

เงินงบประมาณ เงินสดในมือ ที่ไม่มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ เช่น ใช้เงินผิดวัตถุประสงค์           
ผิดประเภท หรือมูลค่าสูงเกินจริง ท าให้โครงการดังกล่าวไม่สามารถด าเนินการต่อเนื่องหรือไม่ส าเร็จ
ลุล่วง ภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนด ตัวอย่าง   ความเสี่ยง เช่น 

- การจัดซื้อ/จัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน 
- ขาดความเข้าใจและระบบการเตือนการเบิกค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
- ผลกระทบทางเศรษฐกิจท าให้ผลตอบแทนเงินฝากและรายได้ลดลง 
- อัตราตอบแทนจากเงินฝากและการลงทุนอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
- การจัดสรรงบประมาณ/ทรัพยากรที่จ าเป็นอย่างไม่เหมาะสม 
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk) คือ      

ความเสี่ยงจากการที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ตัวอย่าง เช่น 
- การจัดซื้อวัสดุไม่ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติว่าด้วยพัสดุ 
- การถูกฟ้องร้องด้านบริการวิชาการเม่ือไม่ท าตามสัญญา 
- ขาดความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและขั้นตอนเกี่ยวกับการท างานที่มีการเปลี่ยนแปลง 
- การน าข้อมูลเนื้อหาหรือรูปภาพมาใช้โดยไม่ทราบแหล่งที่มา อาจละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิ   

ส่วนบุคคล 
- ถูกเรียกเก็บค่าปรับจากหน่วยงานราชการเนื่องจากผิดสัญญาซื้อ-ขาย 
- การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบต่างๆ ขององค์กร 
- การกระท าผิดเกี่ยวกับ Social Media 

 
 
 
 
 

2.7 ประเภทของความเสี่ยง 
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การระบุประเด็นความเสี่ยง (Key Risk Indicator) แต่ละด้านของกิจการที่เกิดทั่วไปในกิจการ
ต่างๆ มักจะเกี่ยวข้องกับเรื่องต่อไปนี้ 
 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ ์ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงทางการเงิน 
ความเสี่ยงการก ากับการ

ปฏิบัติตามกฎเกณฑ ์
- การวางแผนและจัดสรร
ทรัพยากร 

- โครงสร้างองค์กร 
- การก าหนดกลยุทธ์ 
- การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยี/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

- การเริม่กิจกรรม/
กระบวนงาน 

- การก ากับติดตาม การ
ปฏิบัติงานตามแผน 

- การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ 

- เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- การบริหารความปลอดภัย 
IT  

- การบริหารสินทรัพย ์
- การก าหนดบุคลากร
หลัก 

- ระบบงานหลักและ
ส ารองรับกระบวนการ
ท างาน 

- การใช้บริการภายนอก 
- จรรยาบรรณ การทุจริต 
- ภัยธรรมชาติ สาธารณ
ภัย 

- Co-Jointing การ
ร่วมงานระหว่าง
หน่วยงาน  กลุ่มงาน 

- สถานะทางการเงิน 
- รายงานทางการเงิน 
- การควบคุมภายใน 
- ภาวะตลาด เช่น อัตรา

ดอกเบี้ย อัตรา
แลกเปลีย่น 

- สภาพคล่อง เงินสด 
เครดติ 

- การวางแผนภาษ ี
- โครงสร้างเงินทุน 
- การบริหารต้นทุน 

- นโยบายรัฐบาล 
- กฎระเบียบที่ออกมาใช้

บังคับ 
- การปฏิบัติกับคู่สญัญา 
- ทรัพย์สินทางปัญญา 
- จริยธรรม จรรยาบรรณ 
- การทุจริต                  
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ประเด็นส าคัญในการออกแบบ Risk Appetite  
 การออกแบบและก าหนดเกณฑ์ความเสี่ยง ถือเป็นงานของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ 
เริ่มจากการเก็บรวบรวมประเด็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องย้อนหลังไม่ว่าจะเป็น สถิติ ความเสียหายที่เกิดขึ้น 
โดยผู้บริหารต้องพิจารณาว่าผลกระทบสูงหรือไม่ มีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยเท่าไร ท าให้เกิดความเสี่ยง
แบบใด และเกณฑ์เท่าใด 
 
ผู้รับผิดชอบในการบริหาร Risk Appetite 

1. ระดับคณะกรรมการก ากับบริหารความเสี่ยง 
 พิจารณาให้ความเห็นชอบ และระบุสิ่งที่คาดหวังจาก Risk Appetite 
 มีการทบทวน Risk Appetite เป็นประจ า หรือเมื่อเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ เปลี่ยนแผนการ

ด าเนินงาน 
 สื่อสารแนวคิดและกรอบ Risk Appetite แก่คณะกรรมการให้เห็นพ้องเข้าใจตรงกัน 

2. ระดับผู้บริหาร / คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและวางระบบการควบคุมภายใน 
 ทบทวน พิจารณา และก าหนดแนวทางปฏิบัติด้าน Risk Capacity 
 น าเสนอรายละเอียดเพิ่มเติมของ Risk Appetite ต่อคณะกรรมการก ากับการบริหารความเสีย่ง  

โดยครอบคลุม Risk Target, Risk Tolerance และ Risk Limits 
 เจรจาและอธิบายข้อจ ากัดต่างๆ ของ Risk ต่อสายการปฏิบัติงาน 
 รายงานสถานะความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นจริง 

3. กลุ่มบริหารความเสี่ยง / ศูนย์บริหารความเสี่ยง 
 การน าประเด็น Risk Capacity, Risk Appetite, Risk Target, Risk Tolerance, Risk Limit   

มาใช้ในการก ากับและควบคุมความเสี่ยง 
 ติดตาม ดูสถานะความเสี่ยงท่ีเกิดจริงอย่างต่อเนื่อง 
 วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงความเสี่ยง การบริหารจัดการและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน 

 
  

2.8 องค์ประกอบของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
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องค์ประกอบของ Risk Appetite ดังนี้ 
Risk Capacity  

 ปริมาณสูงสุดของความเสี่ยงท่ียอมรับได้ โดยพิจารณาจากพันธกิจ/คุณค่า/เป้าหมาย 
 ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงอาจขึ้นอยู่กับ 

1) คุณภาพของกรอบแนวคิดและกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง 
2) ปริมาณและคุณภาพของโครงสร้างองค์กร คุณค่าขององค์กร 

Risk Appetite 
 การก าหนดค าอธิบายความเสี่ยงที่ยอมรับได้กับที่ยอมรับไม่ได้ในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยมีการ

ก าหนดกรอบเวลาที่ชัดเจน โดยมากใช้ 1 ปี 
 การก าหนดเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ภายใต้สมมติฐาน เกี่ยวข้องกับงบประมาณประจ าปี 
 บริหารความเสี่ยงรวม ครอบคลุมทุกประเด็น ในรูปแบบ Portfolio View of Risks 
 กรณี Risk Appetite หมายถึง การเคลื่อนที่ลดหรือเพิ่มของความเสี่ยง (Downside/Upside Risk) เป็น

การระบุระดับที่ยอมรับของความผันผวนของเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่มีผลกระทบต่อความส าเร็จของ
การด าเนินงาน 

Risk Target 
 ก าหนดระดับความเสี่ยงท่ีเหมาะสมที่องค์กรเห็นว่าเป็นจริง ซึ่งควรจะต่ ากว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

(Risk Appetite) โดยพิจารณาจากผลที่คาดหวัง  
 บางภารกิจหน่วยงานอาจใช้มูลค่าเป็นเป้าหมายก าหนด Risk Target 
 Risk Target เป็นกรอบเปรียบเทียบระหว่างความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นจริงและการก ากับติดตาม 
 Risk Target ก าหนดภาพรวมของสถานะความเสี่ยงหรือประเภทความเสี่ยงหลัก 
 โดยทั่วไป หน่วยงานจะไม่ได้ก าหนด Risk Target เพราะการจะหาค่า Risk Target จะต้องมีโมเดลหรือ

แบบจ าลองในการค านวณเพื่อให้ได้ Optimal Level 
Risk Tolerance 

 การก าหนด Risk Capacity/Risk Appetite/Risk Target ไม่สามารถน ามาใช้ได้จริง เพราะขาดความ
ยืดหยุ่นในการปฏิบัติ ดังนั้นจึงควรมีช่วงของค่าเบี่ยงเบนของความเสี่ยง (Tolerance) เพื่อเพิ่มความ
ยืดหยุ่น หากมีความผันผวนข้ึนลง  

 ค่าเบี่ยงเบนของความเสี่ยงอาจจะก าหนดเป็นค่าเดียว คือ ควรเท่ากับ 0 เช่น การทุจริต การฝ่าฝืน
กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ เพราะคงไม่มีหน่วยงานใดยินยอมให้มีค่าเกินกว่า 0 ได้ 

Risk Limit 
 การก าหนดค่าสูงสุดที่ไม่อาจยินยอมให้เกินกว่าระดับนี้ได้ และเป็นการก าหนดค่าต่ าสุดที่ยอมรับได้เพื่อให้

ได้ผลตามที่ต้องการ 
 Risk Limit น าไปใช้ปฏิบัติงานประจ าวัน เป็นข้อจ ากัด มี Risk Tolerance ก ากับอยู่ 
 หน่วยงานท่ีน า Risk Limit ไปใช้ เช่น ผู้บริหาร ผู้วางแผนกลยุทธ์ 
 ผู้บริหารจะใช้ Risk Limit ในการต่อรองหรือการอธิบายกับสายงาน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของตัวช้ีวัดผลการ

ด าเนินงานเทียบกับค่าเป้าหมายที่ก าหนด 
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 การก าหนดเกณฑ์ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หน่วยงานต้องวิเคราะห์ว่าสิ่งใดคือเรื่องหรือ
สถานการณ์ท่ีร้ายแรงที่สุดของหน่วยงานที่อาจเกิดข้ึนได้ หากหน่วยงานสามารถเตรียมการและเตรียม
ความพร้อมไว้ในกรณีเลวร้ายที่สุดได้ ก็จะสามารถจัดการกับวิบัติภัยได้อย่างมั่นใจขึ้น การด าเนินการ
ในส่วนนี้อาจต้องตอบค าถามต่อไปนี้ 
 ค าถามที่ 1 ความน่าจะเป็นที่วิเคราะห์ว่าร้ายแรงที่สุดขององค์กร 
 ค าถามที่ 2 แผนส ารองเพ่ือฉุกเฉินของหน่วยงานครอบคลุมประเด็นที่ร้ายแรงที่สุดแล้ว 
           หรือไม ่

 ค าถามที่ 3 หน่วยงานมีวิธีการใดที่จะหลีกเลี่ยงการหยุดชะงักของการด าเนินการใน
สถานการณ์ท่ีร้ายแรงที่สุดอย่างไร 

 ค าถามที่ 4 ความเสียหายที่ยอมรับได้ หากไม่สามารถด าเนินการได้ภายในกี่ชั่วโมง กี่วั น                   
กี่เดือน กี่ปี เป็นต้น 

 
ขั้นตอนการก าหนด Risk Appetite 

ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ 
ระดับความเสีย่งรวม 

ความเสี่ยงแยกตามประเภทต่างๆ 

Risk Appetite 
แยกตามประเภท 

ดุลยภาพระหว่างความเสี่ยง/ผลตอบแทน 

Risk Tolerance 
ที่สัมพันธ์กับแผนธุรกจิ 

และหน่วยงาน 

Risk Capacity 

Risk Appetite 

Risk Tolerance 

Risk Target 

หน่วยงานที่ 1 หน่วยงานที่ 2 หน่วยงานที่ 3 หน่วยงานที่ 4 หน่วยงานที่ 5 
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 ขั้นที่ 1 ค าอธิบายเรื่อง Risk Appetite ว่าเป็น Risk Appetite ระดับหน่วยงาน ควรมีการ
แสดงในมิติเชิงคุณภาพและปริมาณ การให้ค านิยามถึงสิ่งที่หน่วยงานยอมรับได้และยอมรับไม่ได้ เช่น 

 ยอมรับความเสี่ยงในการฝ่าฝืนการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ไม่ได้ 
 ยอมรับความเสี่ยงจากการทุจริตไม่ได้ 
 ยอมรับความเสี่ยงในการขยายธุรกิจใหม่ โครงสร้างพ้ืนฐานและเชิงเทคนิคที่มีแผนการ

บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม 
ขั้นที่ 2 เมื่อมี Risk Appetite ระดับหน่วยงานแล้ว คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงต้อง

สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั่วทั้งหน่วยงาน (ทุกระดับ ทุกหน่วยงาน) เพ่ือมั่นใจว่าการด าเนินงานทุก
ขั้นตอนสอดคล้องกับ Risk Appetite 

ขั้นที่ 3 Risk Appetite ที่พิจารณาว่าเกี่ยวข้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของหน่วยงาน ควร
ต้องแปลงค่าเชิงปริมาณในรูปแบบ Risk Tolerance หรือค่าเบี่ยงเบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

ขั้นที่ 4 ค่า Risk Tolerance หรือค่าเบี่ยงเบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ มีการกระจายไปทุก
ระดับหน่วยงาน เพ่ือเป็นเป้าหมายความเสี่ยงหรือ Risk Target ควบคู่กับผลที่ควรจะเป็นในแต่ละ
หน่วยงาน  

ขั้นที่ 5 ปิระมิดความเสี่ยง เป็นภาพรวมที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของความเสี่ยงในมุมต่างๆ 
อย่างชัดเจน 
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เกณฑ์ความเสี่ยงท่ียอมรับได้ 

 
Risk Appetite และ Risk Tolerance ในการสื่อสาร 
 เกณฑ์ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ องค์กรจะต้องค านึงถึงความคุ้มค่าทางสังคม ประชาชน ชื่อเสียง 
เศรษฐกิจ ประเทศชาติ ท าให้การด าเนินงานขององค์กรเผชิญกับความไม่แน่นอนและโอกาสเบี่ยงเบน
ค่อนข้างสูง เพราะต้องค านึงผลการปฏิบัติงานต่อภาคประชาสังคม และประโยชน์ต่อสังคมเป็นหลัก 
 การก าหนดเกณฑ์ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ใช้หลักการ “ต่ าสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ด้วยเหตุผลอันควร” 
คือในทางปฏิบัติความเสี่ยงไม่สามารถลดลงเป็น 0 (ศูนย์) และการลดระดับความเสี่ยงจะมีต้นทุนและ
ค่าใช้จ่าย  ทั้งทางตรงและทางอ้อม (เช่น เวลาที่ใช้ในการด าเนินการ งบประมาณ ภาระหน้าที่) 
 
 
 
 

ดัชนีวัดความเสี่ยงหลัก (KRI) 

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้     
(Risk Appetite) 

ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ 
(Risk Tolerance) 

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) 
คือ ระดับความเสี่ยงท่ีรับได้หากมีผลกระทบ 

ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ (Risk Tolerance) 
คือ ระดับความเบ่ียงเบนท่ียอมรับจากเกณฑ์/ดัชนีท่ีก าหนด 

ดัชนีวัดความเสี่ยงหลัก (Key Risk Indicator : KRI) 
คือ เครื่องมือวัดกิจกรรมท่ีอาจส่งผลต่อความเสี่ยง ทิศทาง

ความเสี่ยงว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น-ลดลง 

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) 
ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ (Risk Tolerance) 

ดัชนีวัดความเสี่ยงหลัก (Key Risk Indicator หรือ KRI) 
 

ผู้บริหารควรก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์กร 
ท่ีสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้  

การก าหนดความเสี่ยงท่ียอมรับได้ ควรเป็น
เกณฑ์เดียวกับวัตถุประสงค์  

KPI เป็นสัญญาณเตือน เพื่อหาสาเหตุปรับปรุง
แก้ไข ทั้งนี้ KPI ต้องเอื้อประโยชน ์สามารถรับรู้

และจัดการความเสี่ยงให้ทันเหตุการณ์ 
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 ดังนั้น การตัดสินใจด าเนินการลดความเสี่ยงจึงไม่ใช่เรื่องง่ายภายใต้ สถานการณ์ที่ มี        
ความไม่แน่นอน เพราะผลประโยชน์ในเชิงประจักษ์อาจมีผลกระทบน้อยกว่า และมีโอกาสที่จะ
ประสบความส าเร็จลดลง 
 

เกณฑ์ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ พิจารณาจาก 
 1) กิจกรรมหรือภารกิจเสี่ยงรายโครงการ 
 2) กิจกรรมหรือภารกิจเสี่ยงข้ามประเภท 

3) กิจกรรมหรือภารกิจเสี่ยงข้ามหน่วยงานหรือข้ามกลุ่มงาน 
4) กิจกรรมหรือภารกิจทั้งหมดในลักษณะที่เป็น Portfolio of Risk 

Risk Appetite และ Risk Tolerance ในการปรับปรุงผลด าเนินงาน 
 คือ การพิจารณากิจกรรมความเสี่ยงขององค์กรหลายระดับ หลายหน่วยงาน โดยผ่าน     
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการชุดต่างๆ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจ เพ่ิมระบบ   
การควบคุมและปรับปรุงผลด าเนินงาน มั่นใจว่าระดับความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรมีความเหมาะสม 
 การบริหารจัดการสมัยใหม่เรื่องการบริหารความเสี่ยง และการก าหนด Risk Appetite และ 
Risk Tolerance ไม่ใช่เรื่องฉาบฉวย มีความส าคัญต่อการปรับปรุงผลด าเนินงานองค์กร เนื่องจาก
บริบทต่าง ๆมีความซับซ้อนมากขึ้น โดยภาพรวมคือการมีระดับ Risk Appetite และ Risk 
Tolerance ที่เหมาะสม ท าให้สามารถปฏิบัติได้ บุคลากรไม่เกิดความเครียดและเกิดประโยชน์                 
เชิงสร้างสรรค์มากกว่า 
 ในภาคปฏิบัติการก าหนดเกณฑ์ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ Risk Appetite ควรมีดังนี้ 

 ประเมินเปรียบเทียบระหว่างน้ าหนักของความเสี่ยงกับโอกาส เพ่ือมิให้เน้นด้านใดด้านหนึ่ง
มากเกินไป 

 การเชื่อมโยงความสัมพันธ์กันระหว่าง Risk Appetite และ Risk Tolerance กับเป้าหมาย
กลยุทธ์     

หากการด าเนินงานทั้งสองส่วนนี้ไม่เหมาะสม จะกลายเป็นปัญหาและเป็นปัจจัยเสี่ยงเพ่ิมขึ้น 
ดังนั้นผู้บริหารความเสี่ยงต้องมั่นใจว่าการก าหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance            
เกิดประโยชน์ต่อการปรับปรุงการบริหารงาน (Performance Management) และต้องด าเนินการ
อย่างครบวงจร 
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การทบทวน Risk Appetite และ Risk Tolerance 
 คือ จุดเตือนระดับที่องค์กรต้องก าหนดหรือทบทวน Risk Appetite และ Risk Tolerance            
ซ่ึงสามารถท าได้ด้วยการพิจารณาค าถามต่อไปนี้ 

1) องค์กรรับรู้สถานการณ์ของความเสี่ยงหลักที่เผชิญอยู่หรือไม่ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง
สามารถให้ความส าคัญมากน้อยอย่างไร 

2) ความเสี่ยงที่คาดการณ์นั้น มีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานขององค์กรด้านใด และมี
นัยส าคัญหรือไม่ 

3) การยอมรับความเสี่ยงขององค์กรมีผลท าให้ขีดความสามารถและความได้เปรียบด้านการ
แข่งขันเพ่ิมข้ึนหรือไม่ 

4) ระดับความเสี่ยงที่เกิดจริงสอดคล้องกับ Risk Appetite และ Risk Tolerance ที่ได้
ก าหนดไว้แล้วหรือไม่ 

หากค าตอบส่วนใหญ่ คือ ไม่ใช่ แสดงว่าถึงเวลาที่องค์กรควรทบทวนและก าหนด Risk 
Appetite และ Risk Tolerance ใหม่อีกครั้ง 

 

ปัจจัยท่ีก าหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance 
 ปัจจัยที่ก าหนดว่า Risk Appetite และRisk Tolerance ขององค์กร มีหลายประการ อาทิ 
กรอบเวลา นโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ เป็นต้น ตัวอย่างหนึ่ง คือ กรอบเวลา (Timing) เป็น
ระยะเวลา 1 เดือน 3 เดือน (ไตรมาส) 1 ปี เมื่อก าหนดเป้าหมายในอนาคตชัดเจน ก็จะสามารถ
ก าหนดระดับ Risk Appetite และRisk Tolerance ที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งเกินไป 
และ Risk Tolerance ก็เป็นความเบี่ยงเบนที่ยืดหยุ่นได้เหมาะสม 
 Risk Appetite และ Risk Tolerance ในระดับองค์กร เป็นสิ่งแรกที่ต้องมี แล้วจึงค่อย
พัฒนาเป็นระดับหน่วยงาน ระดับโครงการ การหาเกณฑ์ของ Risk Appetite และRisk Tolerance 
มักเริ่มจากการระบุจ านวนสูงสุดของสถานะความเสี่ยง หรือผลกระทบทางลบสูงสุดที่เป็นไปได้ที่มา
จากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่องค์กรยอมรับได้ แล้วจึงมีกรอบแนวทางในการจัดการ   
ความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการ เพ่ือให้เกิดการถ่ายโอนความเสี่ยง ตามล าดับ 
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ในระดับปฏิบัติการจะต้องตอบค าถามในประเด็นต่อไปนี้ 
1) ภายใต้กรอบเวลาและทรัพยากรที่จ ากัด สามารถลดระดับความเสี่ยงได้เท่าใด (ไม่สามารถ

ลดความเสี่ยงได้ท้ังหมด) 
2) สถานะของความเสี่ยงแบบใดที่ต้องมีการตอบสนอง (Action หรือ Response) 
3) สถานะของความเสี่ยงแบบใดที่ต้องการก าหนดนโยบายเชิงกลยุทธ์จากผู้บริหาร เพราะ

เหตุใด 
4) สถานการณ์ความเสี่ยงใดที่เคยเกิดในอดีต และเคยได้รับจัดการอย่างไร ผลการจัดการเป็น

อย่างไร เป็นการจัดการที่เพียงพอหรือไม ่
อย่างไรก็ตาม องค์กรแต่ละแห่งต้องระลึกเสมอว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และ                      

ค่าเบี่ยงเบนความเสี่ยง อาจต้องมีการปรับปรุงให้เหมาะสมอยู่เสมอ 
 
 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ 
ระดับความเสี่ยงรวม 

กลยุทธ์ปฏิบัติงาน ก ากับการปฏิบัติ 

ศักยภาพความเสี่ยง 
Risk Capacity เกณฑ์ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

Risk Appetite 

ความเสี่ยงที่ยินยอมให้เบ่ียงเบนผล
ด าเนินงานได้ 

Risk Tolerance 

เป้าหมายความเสี่ยง 
Risk Target 

วิจัยและพัฒนา การจัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบ ข้อบังคับ ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

อื่นๆ 

เพดานความเสี่ยง 
Risk Limits 

ดุลยภาพของความเสี่ยง / ผลตอบแทน 
Risk Appetite ที่สัมพันธ์กับยุทธศาสตร์ 
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1. การบริหารความเสี่ยงขององค์กรโดยรวม 

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่ท าให้ผู้บริหารองค์กรเกิดความมั่นใจว่า       
ความเสี่ยงทั้งหมดที่มีจะส่งผลกระทบส าคัญ ทั้งจากภายในและภายนอก และมีผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กรนั้นๆ จะถูกพิจารณาและจัดการให้หมดไปหรือลดน้อยลง ซึ่งท าให้            
ผลการด าเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามเป้าหมาย 

การบริหารความเสี่ยงให้ได้ผลส าเร็จ ผู้ที่ เกี่ยวข้องต้องพิจารณาและทบทวนการระบุ       
ความเสี่ยงครอบคลุมทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอ         
ต้องมีการพิจาณา ทบทวนการก าหนดเกณฑ์การประเมินโอกาสและผลกระทบ ทบทวนการจัดล าดับ     
ความรุนแรง เพ่ือจัดการความเสี่ยงที่สูงไปก่อน แต่การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ                  
ต้องให้ความส าคัญในการก าหนดผู้รับผิดชอบกิจกรรม เพ่ือพิจารณาประสิทธิผลของการจัดการ   
ความเสี่ยงที่ได้ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน 

กระบวนการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม 

 
 
 
 
 

การก าหนดวัตถุประสงค ์

วัตถุประสงค์ของ 
            หนว่ยงาน/  

                       สายงาน 

กระบวนการจัดการ 

องค์กร 

2.9 การบริหารความเสี่ยง และการน าไปใช้ในองค์กร 
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2. การบริหารความเสี่ยงขององค์กรโดยรวม 
คือ การบริหารความเสี่ยงโดยมีโครงสร้างองค์กร กระบวนการ และวัฒนธรรมองค์กร

ประกอบด้วยกัน ซ่ึงมีลักษณะส าคัญ ดังนี้ 
- การผสานเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร และเป็นวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้อง

กับแผนธุรกิจ วัตถุประสงค์การตัดสินใจและสามารถน าไปใช้กับองค์ประกอบอ่ืน  ๆ      
ในองค์กร 

- การพิจารณาความเสี่ยงทั้งหมดทุกด้านทั่วทั้งองค์กร ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับ  
กลยุทธ์(S) การปฏิบัติงาน(O) การเงิน(F) และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ(C) โดยมี
แนวคิดว่าความเสี่ยงในด้านหนึ่งอาจมีผลกระทบต่อความเสี่ยงอีกด้านอ่ืน ท าให้เกิด
ความเสียหาย เกิดความไม่แน่นอน กระทบต่อวัตถุประสงค์ และความต้องการของผู้มี
ส่วนได้เสีย 

- การคิดแบบมองไปข้างหน้า โดยการประเมินและบ่งชี้ว่าความเสี่ยงใดบ้างที่อาจเกิดขึ้น
และมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์อย่างไร คณะ/หน่วยงานควรเตรียมการบริหารความเสี่ยง
นั้น ๆ อย่างไร 

- การสนับสนุนและการมีส่วนร่วมจากบุคลากรทุกคนทุกระดับในองค์กร โดย 
 คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ควรเข้าใจภาพรวมของการบริหารความเสี่ยง

องค์กร และประโยชน์ที่ได้รับ เพ่ือให้การสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงองค์กร
อย่างเต็มที่ 

 ผู้บริหารระดับกลางและบุคลากรทุกภาคส่วน ควรเข้าใจวัตถุประสงค์ของการ
บริหารความเสี่ยง และบทบาทความรับผิดชอบของแต่ละคน เพ่ือเป็นกลไก
ปฏิบัติงาน 
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3. แนวโน้มการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงในองค์กร 

การพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรในช่วงที่ผ่านมา พบว่ามีแนวโน้มและ
มาตรฐานด้านระบบการบริหารความเสี่ยงและทัศนคติต่อการบริหารความเสี่ยงที่ดีขึ้น โดยพบว่า
กระบวนการบริหารความเสี่ยงมีแนวทางการพัฒนาที่เป็นระบบ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการ
ประเมินความเสี่ยงดีขึ้น  แนวทางการบริหารความเสี่ยงมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลง คือ  

- การปรับแนวทางการบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้สามารถส่งเสริมการบริหารและผลการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ หรือพันธกิจ โดยพบว่า คณะ/ส่วนงาน สามารถเชื่อมโยง
ประเด็นความเสี่ยงและพันธกิจที่อาจท าให้องค์กรไม่บรรลุเป้าหมาย  

- การขยายการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบในกิจกรรมการควบคุมภายใน และการ
บริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรที่มีความสอดคล้อง และตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และ
เป้าหมาย 

- การมีระบบการก ากับและติดตามความเสี่ยงที่เหมาะสม เช่น มีการก ากับความเสี่ยง    
ทุก 6 เดือน และ 12 เดือน หรือเมื่ อระดับความเสี่ ยงอยู่ ใ นระดับเตือนภัย              
การมีสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า และการมีระบบเฝ้าระวังที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น 

- การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นหนึ่งเดียวที่สามารถน ามาวิเคราะห์ได้      
อย่างเหมาะสม 

 
 
 

การติดตาม
และรายงาน 

การก าหนด
วัตถุประสงค์ 

การบ่งชี้
ความเสี่ยง 

การประเมิน
ความเสี่ยง 

การจัดการ
ความเสี่ยง 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง 
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4. การเชื่อมโยงงานบริหารความเสี่ยงในองค์กร 
 การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร คือ การเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ให้มี  

ความสอดคล้องกันทั้งหมด ซึ่งไม่ได้เป็นการพิจาณาการบริหารความเสี่ยงให้กับส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้น 
แต่เป็นการพิจาณาการบริหารความเสี่ยงในหลายๆ ด้าน หลายๆ ฝ่าย ที่คาดว่าจะมีการเกี่ยวข้องและ
เชื่อมโยงกันในการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
 ภายใต้สภาวะไม่แน่นอน หน่วยงานต่างๆ พบว่าประเด็นความเสี่ยงที่อาจไม่เคยเกิดขึ้นมา
ก่อนในอดีตกลายเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงมากขึ้น และมีบางความเสี่ยงที่ ได้กลายเป็นความเสี่ยง
ระดับพ้ืนฐานที่เกิดขึ้นกับหลายๆหน่วยงาน ซึ่งไม่ใช่ความเสี่ยงโดยเฉพาะ  
 ในการก าหนดแนวทางและกระบวนการในการระบุประเมิน จัดการและติดตามความเสี่ยง
ของคณะ และหน่วยงาน รวมถึงการก าหนดวิธีการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ โดยมี 2 มุมมอง คือ 

- การก าจัดหรือลดปัจจัยต่างๆ ที่จะขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคที่ท าให้ไม่ให้องค์กรบรรลุ
วัตถุประสงค์ รวมถึงการปกป้องชื่อเสียงขององค์กรไม่ให้ถูกท าลาย หรือมีความส าคัญ
ลดลงจนเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน 

- การเพ่ิมโอกาสสร้างความได้เปรียบ หมายถึง การสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่องค์กรด้วยการ         
“บริหารความเสี่ยง” โดยจัดล าดับความส าคัญหรือความรุนแรงของความเสี่ยงมากที่สุด
ก่อนโดยจัดสรรการใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดให้เกิดประสิทธิภาพ นอกจากนี้ต้องค านึงถึง
ต้นทุน(สิ่งที่กระท า)เปรียบเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
โดยมากมักเป็นการอ้างการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน เช่น ไม่มีงบประมาณเพ่ือลด
ความเสี่ยงจากการไม่สามารถท าให้บรรลุเป้าหมายได้ 
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ภาพรวมของกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
 กระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่อง มีงานที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา
วัตถุประสงค์ การระบุความเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง การประเมินโอกาสและผลกระทบ เพ่ือพิจารณา
ระดับความเสี่ยง การเลือกความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง เพ่ือมาพิจารณาแนวทางจัดการความเสี่ยง              
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นอกจากนี้ยังต้อ งมีการท า
รายงานการติดตามผลเพราะหากยังไม่สามารถลดระดับความเสี่ยงได้ จะต้องน ามาประเมินและ
พิจารณาแผนการจัดการความเสี่ยงอีกครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.10 กระบวนการบริหารความเสี่ยง 
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ขั้นตอนของกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

 การก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบขอบเขตการด าเนินงานในแต่ละระดับและสามารถ
วิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนได้ครบถ้วน การก าหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรควรมีความสอดคล้อง
กับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ ส าหรับในระดับคณะและส่วนงาน การ
ก าหนดแผนยุทธศาสตร์จะต้องสอดคล้องหรือเป็นไปในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์ขององค์กร มี 5 
ขั้นตอน ดังนี้ 

 
 
 

ไม่ใช่ 

วิเคราะห์ความส าคัญของความเสี่ยง 

ความเส่ียงอยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ 

ยอมรับ 

ติดตามผลและสอบทาน 

ลดโอกาสเกิด โอนทั้งหมดหรือบางส่วน หลีกเล่ียง ลดผลกระทบ 

พิจาณาความเป็นไปได้ ผลประโยชน์ที่จะได้รับและระดับความเส่ียง 

จัดเตรียมแผนการจัดการเพื่อลด หรอืหลีกเลี่ยงความเส่ียง 
และพิจาณาผลทางการเงินตามความเหมาะสม 

เลือกใช้กลยุทธก์ารจัดการ  

น าเสนอกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ 

ลดโอกาสเกิด ลดผลกระทบ โอนทั้งหมดหรือบางส่วน หลีกเล่ียง 

ความเสี่ยงอยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ 

รักษาไว ้

ระบุทางเลือก 

ในการจัดการ 

ประเมินทางเลือก 
ในการจัดการ 

จัดเตรียมแผน 
การจดัการ 

น าแผน 
การจดัการ 
ไปใช้จริง 

ใช ่ไม่ใช่ 

ใช ่
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1. การก าหนดวัตถุประสงค์ 
2. การระบุความเสี่ยง 
3. การประเมินความเสี่ยง 
4. การจัดการความเสี่ยง 
5. การติดตามประเมินผลและรายงาน 

 
 

 
 
 
 
 

การประเมินความเสี่ยง 
1. ความส าคัญของการประเมินความเสี่ยง 

ความเสี่ยง คือ โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือ
เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบ หรือท าให้การด าเนินงานไม่
ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน 
การเงิน และการบริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวก โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) และโอกาสที่
จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์ 

หลังจากระบุปัจจัยเสี่ยงแล้ว ขั้นต่อไป คือ การวิเคราะห์ผลกระทบความเสี่ยง หรือการ
ประเมินความเสี่ยง เพ่ือพิจารณาระดับความเสียหายที่อาจจะเกิดจากความเสี่ยงแต่ละประเภท โดย
ประเมิน 2 มิติ คือ มิติด้านโอกาส และมิติผลกระทบ 

 

1. การก าหนดวัตถุประสงค์ 

2. บ่งชี้เหตุการณ์ 

3. ประเมินความเสี่ยง 
4. ตอบสนองความเสี่ยง 

5. กิจกรรมการควบคุม 

6. ติดตามผล 

3. พิจาณาการจัดการความเสี่ยง/การควบคุมที่มีและ
ประเมินโอกาสเพิ่มและผลกระทบของความเสี่ยงที่เหลืออยู่
เพื่อจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 

6. การติดตามและสอบทานผลการ

บ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง แ ล ะ ก า ร

เปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบ 

5. ก าหนดนโยบายและ
กระบวนการและน าไป
ปฏิบัติเพื่อควบคุมความ
เสี่ยงและท าการจัดการ
ความเสี่ยงในแนวทางที่
ต้องการ 

4. ก าหนดแผนการจัดการเพื่อลด
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
(หลีกเลี่ยง ถ่ายโอน ลด ยอมรับ) 

2. บ่งชี้เหตุการณ์ซ่ึงอาจเป็น
ความเสี่ยงต่อวัตถุประสงค์ของ
องค์กรที่ก าหนดไว้ 

1. ก าหนดวัตถุประสงค์ที่สอดคล้อง
กั บสภาพแวดล้ อมและความ
ต้องการขององค์กร 
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2. ขั้นตอนย่อยของการประเมินความเสี่ยง 
  การประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 

1. การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 
2. การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 
3. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
4. การจัดล าดับความเสี่ยง 

3. ความหมายของค านิยามในขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง 
โอกาสที่จะเกิด (Likelihood หรือ Frequency) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิด

เหตุการณ์ความเสี่ยง 
ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิด

เหตุการณ์ความเสี่ยง 
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการ

ประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแบ่งเป็น 4-5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง 
น้อย และน้อยมาก 

4. การประเมินความเสี่ยงขององค์กร 
การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับ

ความเสี่ยง    ที่มผีลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างานขององค์กร  
4.1 การประเมินความเสี่ยงจาก 2 มิติ ซึ่งได้แก่ โอกาส และผลกระทบ 
การประเมินความเสี่ยง จัดว่าเป็นการวัดความเสี่ยง ซึ่งอาจเป็นความเสี่ยงทางการเงินและ

ไม่ใช่ทางการเงิน ให้ออกมาเป็นตัวเลขเชิงปริมาณ เพ่ือแสดงภาพความเสี่ยงนั้นๆ ว่ามีผลกระทบต่อ
องค์กรระดับใด การพิจาณาระดับความเสี่ยง คือ การพิจาณา 2 มิติ คือ โอกาส และผลกระทบ โดย
สูตรคล้ายกับสูตรทางคณิตศาสตร์  

 
 
 

4.2 การจัดระดับความเสี่ยง 
มีหลักการ คือ การให้ความส าคัญกับความเสี่ยงสูงก่อน 

 
 
 
 
 
 

โอกาส x ผลกระทบ = ระดับของความเสี่ยง 
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5. การก าหนดเกณฑ์การประเมิน 
การประเมินเป็นเชิงปริมาณจัดว่าท าได้ยาก มีเทคนิคการวิเคราะห์หลายวิธี โดยทั่วไปจะ

ประเมินนัยส าคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยง ( Impact) และความถี่ (Likelihood หรือ 
Frequency) ที่จะเกิดความเสี่ยงดังนี้ 

การก าหนดโอกาส และผลกระทบ 
- ข้อมูลจากผลการด าเนินการที่ผ่านมา: ประสบการณ์ต่างๆ จากความเสียหายและการ

จัดการความเสี่ยง โดยเก็บข้อมูลย้อนหลัง 6 เดือน เช่น ข้อมูลความถี่ที่เกิดความเสี่ยง 
ผลของความเสียหายในแต่ละครั้ง ระยะเวลาที่เกิด ช่วงเดือนหรือเหตุการณ์ที่เกิด      
เป็นต้น 

- ข้อมูลจากผลการตัดสินใจในอดีต ความเสี่ยงเดิมและผลของการจัดการความเสี่ยง 
เช่น  ลดความเสียหายเท่าใด ผลกระทบอย่างไร ใช้งบประมาณเท่าไร มีความเสี่ยงที่
ยังเหลืออยู่ระดับใด เป็นต้น 

- ข้อมูลจากภายนอก เช่น สถานการณ์ทางการเมือง ภัยธรรมชาติ 
 

การก าหนดเกณฑ์ของระดับความเสี่ยง 
การจัดระดับความเสี่ยง หมายถึง การน าผลการประเมินความเสี่ยงตามความเสี่ยงที่ให้

คะแนน 2 มิติ คือ โอกาส และผลกระทบ ตามท่ีกล่าวข้างต้น มาประมวลเข้าด้วยกัน ซึ่งสามารถท าได้ 
2 วิธี คือ 

1. วิธีการค านวณทางคณิตศาสตร์เป็นวิธีการค านวณระดับความเสี่ยง ผลกระทบทั้ง
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

2. วิธีจัดท าข้อมูลสถานะความเสี่ยง เป็นการสร้างตารางรวมภาพความเสี่ยงทั้งหมด
เพ่ือแสดงโอกาสในการเกิดปัจจัยความเสี่ยง และค่าระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ  

 การน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ต่างๆ                    
และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหายเพ่ือให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่าง
กันท าให้สามารถก าหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถวางแผน
และจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ ก าลังคน หรือเวลาที่มีจ ากัด โดยอาศัยเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 - พิจาณาโอกาสและความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาสและความถี่ที่จะเกิดนั้น
มากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

- พิจาณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลต่อองค์กรหรือส่วนงานว่ามีระดับ 
ความรุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
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6. ตัวอย่างเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 

เกณฑ์ในการประเมิน คือ การก าหนดมาตรฐานโอกาส ผลกระทบ และระดับความเสียหาย

ซึ่งเกณฑ์เหล่านี้ได้มาจากการเก็บข้อมูลสถิติย้อนหลัง แล้วน ามาพิจาณาความถี่ ค่าเฉลี่ย หรือเทียบ

เป็นร้อยละ หรืออัตราการเพ่ิม เพ่ือก าหนดเป็นเกณฑ์มาตรฐาน เป็นต้น 

หากไม่สามารถหาสถิติย้อนหลังได้ เช่น กิจการเพ่ิงเปิดด าเนินการได้เพียง 1-2 ปี กรณีนี้

สามารถอ้างอิงจากสถิติ และบทวิเคราะห์ที่อ้างอิงได้ รวมถึงการใช้เกณฑ์ที่มีลักษณะคล้ายกัน แล้ว

ค่อยปรับปรุงในเวลาต่อมา 

การก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐาน เป็นขั้นตอนที่ต้องท างานร่วมกัน

ระหว่างคณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยพิจาณาเงื่อนไขเพ่ือก าหนดเกณฑ์การ

ประเมินความเสี่ยงใน 2 มิติ คือ มิติโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และมิติระดับความรุนแรงของผลกระทบ  

เพ่ือก าหนดระดับความเสี่ยงของแต่ละเหตุการณ์ โดยแสดงเป็นเกณฑ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

ดังนั้น มูลค่าความเสียหาย และความถี่เป็นเพียงตัวอย่างส าหรับเป็นแนวทางการน าไปใช้ องค์กร    

แต่ละแห่งควรมีการก าหนดให้เหมาะสมกับขนาดภารกิจและลักษณะการด าเนินงานขององค์กร 
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โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)  
แนวทางในการก าหนดเกณฑ์ส าหรับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  

การวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยใช้วิธีการให้คะแนน ดังนี้ 
 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : เชิงปริมาณ 

ตัวอย่างที่ 1 โอกาสเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงปริมาณ 
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ความถี่โดยเฉลี่ย คะแนน 

สูงมาก 1 เดือน ต่อครั้งหรือมากกว่า 5 

สูง 1-6 เดือน ต่อครั้ง แต่ไม่เกิน 5 ครัง้ 4 

ปานกลาง 1 ปี ต่อครั้ง 3 

น้อย 2-3 ปี ต่อครั้ง 2 

น้อยมาก 5 ปี ต่อครั้ง 1 

 
 
 

ตัวอย่างที่ 2 โอกาสเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงปริมาณ 
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ความถี่โดยเฉลี่ย คะแนน 

สูงมาก ระหว่าง 1-4 สัปดาห์ ต่อครั้งหรือมากกว่า 5 

สูง 1-3 เดือน ต่อครั้ง  4 

ปานกลาง 4-6 เดือน ต่อครั้ง 3 

น้อย มากกว่า 1 ครั้ง ต่อปี แต่ไมเ่กิน 2 ครั้ง 2 

น้อยมาก ไม่เกินกว่า 1 ครั้งต่อป ี 1 
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ตัวอย่างที่ 3 โอกาสเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงปริมาณ 
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ความถี่โดยเฉลี่ย คะแนน 

สูงมาก มากกว่า 80% 5 

สูง 70-79% 4 

ปานกลาง 60-69% 3 

น้อย 50-59% 2 

น้อยมาก น้อยกว่า 50% 1 

 

ตัวอย่างที่ 4 โอกาสเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ความถี่โดยเฉลี่ย คะแนน 

สูงมาก มีโอกาสเกดิขึ้นทุกครั้ง 5 

สูง มีโอกาสเกดิค่อนข้างสูงหรือบ่อยครั้ง 4 

ปานกลาง มีโอกาสเกดิบางครั้ง 3 

น้อย มีโอกาสเกดิแต่นานๆ ครั้ง 2 

น้อยมาก มีโอกาสเกดิในกรณีที่มีการยกเว้นการปฏิบัต ิ 1 

 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
 หมายถึงผลกิจกรรม โครงการ เหตุการณ์ที่เกิดจากสมมุติฐานที่คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า การ
พิจาณาให้ชัดเจนเกิดอะไร มีความเสียหาย ระบุขนาดและปริมาณความเสียหาย โดยใช้ข้อมูลจาก 

• เหตุการณ์ลักษณะนี้ที่เกิดมาแล้วมีการบันทึกไว้ 
• การแก้ปัญหาหรือจากการตัดสินใจ (ประสบการณ์) 
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การพิจารณาผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดตามมา จะต้องพิจาณาให้ครอบคลุมทุกด้าน ดังนี้ 
1. Strategic Risk  คือ การบริหารความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
2. Financial Risk คือ การบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน 
3. Operation Risk คือ การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน 
4. Compliance Risk คือ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ 
5. Reputation Risk คือ ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง 
6. Disaster Risk คือ ความเสี่ยงจากภัยอันตราย 

 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง มีแนวทางในการก าหนดเกณฑ์ส าหรับระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ  ด้านมูลค่าความเสียหาย ด้านชื่อเสียง ด้านเวลา ด้านความส าเร็จของกลยุทธ์ โดยสามารถ
น ามาใช้เป็นตัวอย่างในการก าหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ดังนี้ 
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ตัวอย่างที่ 1 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ด้านเวลา 

ระดับความรุนแรง ความเสียหาย  คะแนน 

สูงมาก 
ท าให้เกิดความล่าช้าของโครงการ มากกว่า 6 เดือน 
(ด าเนินการร้อยละ 80 ของระยะตามแผนงานโครงการ) 

 5 

สูง 
ท าให้เกิดความล่าช้าของโครงการ มากกว่า 4, 5-6 เดือน 
(ด าเนินการร้อยละ 70 ของระยะตามแผนงานโครงการ) 

 4 

ปานกลาง 
ท าให้เกิดความล่าช้าของโครงการ มากกว่า 3, 4-5 เดือน 
(ด าเนินการร้อยละ 60 ของระยะตามแผนงานโครงการ) 

 3 

น้อย 
ท าให้เกิดความล่าช้าของโครงการ มากกว่า 1, 1.5-3 เดือน 
(ด าเนินการร้อยละ 50 ของระยะตามแผนงานโครงการ) 

 2 

น้อยมาก 
ท าให้เกิดความล่าช้าของโครงการ ไม่เกิน 1 เดือน 
(ด าเนินการร้อยละ 40 ของระยะตามแผนงานโครงการ) 

 1 

 
ตัวอย่างที่ 2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ด้านความส าเร็จ 

ระดับความรุนแรง ความส าเร็จของโครงการ  คะแนน 

สูงมาก ไม่สามารถด าเนินโครงการได้, หยดุด าเนินการ  5 

สูง น้อยกว่า 50%  4 

ปานกลาง 50-69%  3 

น้อย 70-89%  2 

น้อยมาก 90% ข้ึนไป  1 
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ตัวอย่างที่ 3 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงปริมาณ ต่อ KPI 

ระดับความรุนแรง ความส าเร็จของ KPI  คะแนน 

สูงมาก 
ความเสีย่งดังกล่าว อาจส่งผลใหต้วัช้ีวัดเบี่ยงเบน 

จากเป้าหมายลดลง 4 ระดับ 
 5 

สูง 
ความเสีย่งดังกล่าว อาจส่งผลใหต้วัช้ีวัดเบี่ยงเบน 

จากเป้าหมายลดลง 3 ระดับ 
 4 

ปานกลาง 
ความเสีย่งดังกล่าว อาจส่งผลใหต้วัช้ีวัดเบี่ยงเบน 

จากเป้าหมายลดลง 2 ระดับ 
 3 

น้อย 
ความเสีย่งดังกล่าว อาจส่งผลใหต้วัช้ีวัดเบี่ยงเบน 

จากเป้าหมายลดลง 1 ระดับ 
 2 

น้อยมาก ความเสีย่งดังกล่าว ไม่ส่งผลเลย  1 

 
ตัวอย่างที่ 4 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)  ด้านชื่อเสียง 

ระดับความรุนแรง ความเสียหาย  คะแนน 

สูงมาก 
มีการเผยแพร่ข่าวท้ังจากสื่อภายในและต่างประเทศ  

เป็นวงกว้าง 
 5 

สูง 
มีการเผยแพร่ข่าวภายในประเทศวงกว้างและ 

วงจ ากัดในต่างประเทศ 
 4 

ปานกลาง มีการลงข่าวในหนังสือพิมพ์ในประเทศหลายฉบบั 2-3 วัน  3 

น้อย มีการลงข่าวในหนังสือพิมพ์ในประเทศบางฉบับ 1 วัน  2 

น้อยมาก ไม่มีการเผยแพร่ข่าว  1 
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ตัวอย่างที่ 5 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)  เชิงคุณภาพ 

ระดับความรุนแรง ค าอธิบายระดับความรุนแรงของผลกระทบ  คะแนน 

สูงมาก มีการสญูเสียทรัพยส์ินอย่างมาก มกีารบาดเจ็บถึงชีวิต  5 

สูง มีการสญูเสียทรัพยส์ินมาก มีการบาดเจ็บสาหสัถึงขั้นพักงาน  4 

ปานกลาง 
มีการสญูเสียทรัพยส์ินมาก มีการบาดเจ็บสาหสัถึงขั้นหยุด

งาน 
 3 

น้อย มีการสญูเสียทรัพยส์ินพอสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง  2 

น้อยมาก มีการสญูเสียทรัพยส์ินเล็กน้อย ไมม่ีการบาดเจ็บรุนแรง  1 

 
ตัวอย่างที่ 6 ระดับความรุนแรง(ผลกระทบของความเสี่ยงต่อระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ) 

ระดับความรุนแรง ผลกระทบความเสียหาย : เชิงคุณภาพ  คะแนน 

สูงมาก 
เกิดความสูญเสียต่อระบบ IT ที่ส าคัญทั้งหมดและเกดิความ

เสียหายอย่างมากต่อความปลอดภัยของข้อมูลส าคัญ 
 5 

สูง 
เกิดปัญหาระบบ IT ที่ส าคัญ และระบบความปลอดภัย ซึ่ง

ส่งผลต่อความถูกต้องของข้อมูลบางส่วน 
 4 

ปานกลาง ระบบมีปญัหาและมีความสญูเสียไม่มาก  3 

น้อย เกิดเหตุเล็กน้อยที่แก้ไขได ้  2 

น้อยมาก เกิดเหตุที่ไมม่ีความส าคัญ  1 

 
7. การจัดระดับความเสี่ยง 

การจัดระดับความเสี่ยง หมายถึง การน าผลการประเมินความเสี่ยงตามความเสี่ยงจาก 2 
มิติตามคะแนนที่กล่าวมาข้างต้น มาประมวลเข้าด้วยกัน ซึ่งสามารถจัดล าดับได้ 2 วิธี คือ 

พิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิด      
ความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง ที่ประเมินได้ตามตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยง ซึ่งจัดเรียง
ตามล าดับจากระดับสูงมาก   สูงปานกลาง น้อย และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมาก และหรือสูง มา
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในขั้นตอนต่อไป 

ผู้บริหารควรให้ความส าคัญต่อความเสี่ยงที่มีระดับสูงและมีโอกาสเกิดมาก และเป็นเรื่อง
เร่งด่วน แต่อาจลดความสนใจต่อความเสี่ยงที่มีระดับต่ าและโอกาสจะเกิดความเสี่ยงมีน้อย           
การวิเคราะห์ความเสี่ยงของ 2 จุด จะต้องใช้วิจารณญาณมากกว่า ควรอยู่ในระดับใด 
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ระดับ ค าอธิบาย ตัวอย่างกรณีมีสารเคมีรั่วไหล 

5 รุนแรงมาก - มีบุคลากร ไดร้ับบาดเจ็บหรือเสยีชีวิต 
- ต้องใช้บุคคลที่สามช่วยควบคมุอุบัติภัย ซึ่งส่งผลกระทบต่อพ้ืนท่ีอื่นๆ โดยรอบ 
- หยุดใช้งานอาคารดังกล่าวมากกวา่ 2 วัน 
- เกิดเหตุภัยพิบัตริ้ายแรงหรือเหตุการณ์อื่นๆต่อเนื่องหลายรายการ 

4 รุนแรง - บุคลากร บาดเจ็บ ต้องได้รับการรกัษาเป็นคนไข้ในบางส่วน 
- สารเคมีที่รั่วไหลกระจายออกสู่ภายนอก แต่สามารถควบคุมการกระจายได้ 
- งดใช้งานภายในพ้ืนท่ีและอาคาร ประมาณ 20-100% ของวัน 
- เกิดเหตุการณ์ขนาดใหญ่ รุนแรง 

3 ปานกลาง - บุคลากร บาดเจ็บ แตเ่ป็นคนไข้นอก (OPD) 
- สารเคมีที่รั่วไหลสามารถควบคุมการกระจายได้ โดยการช่วยเหลือจาก

ภายนอก 
- งดใช้งานภายในพ้ืนท่ีและอาคาร ประมาณ 5-20% ของวัน 
- เกิดเหตุการณ์ขนาดปานกลาง รุนแรงบ้าง หลายเรื่อง 

2 น้อย - เกิดเหตุการณ์ 1 หรือ 2 เรื่อง  
- บุคลากรควบคุมของเสียได้และไมม่ีผู้ได้รับบาดเจ็บ 
- งดใช้งานภายในพ้ืนท่ีน้อยกว่า 5% ของวัน 

1 น้อยมาก มี หรือ ไมม่ีเหตุการณ์ ไมม่ีผลกระทบต่อบุคลากร หรือการหยุดใช้พื้นที่ และไมม่ี
ผู้บาดเจ็บ 

 

ขั้นตอนที่ 4   การจัดการความเสี่ยง 
1. การระบุทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง 

 การจัดการความเสี่ยงแต่ละวิธีอาจมีความเหมาะสมกับบางสถานการณ์  แนวทางการจัดการ
ความเสี่ยงใด ๆ อาจมีได้มากกว่า 1 แนวทาง โดยวิธีจัดการความเสี่ยงแบ่งออกได้เป็น 2 แนวทางหลัก 
ได้แก่ 

• การลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสียหาย (Reduce Likelihood) 
• การลดขนาดผลกระทบของความเสียหาย (Reduce Impact) 
 การพิจาณาท้ังมิติเชิงโอกาสและผลกระทบ จะต้องพิจาณาเรื่องต้นทุนและความเสียหาย     

ที่สามารถได้และมีความคุ้มค่าโดยหลักการคือ 
1) การลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสียหาย (Reduce Likelihood)  
เป็นมาตรการควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) โดยมุ่งลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสียหาย 

เหมาะกับลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติบ่อยครั้งหรือปฏิบัติเป็นประจ า เช่น 
• การก าหนดให้มีการตรวจสอบล่วงหน้าเป็นประจ า เช่น แผนบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า 

ระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือตรวจสอบล่วงหน้า และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขัดข้อง 
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• การใช้ระบบงานอัตโนมัติ (Automation) ทดแทนกระบวนการที่ใช้คน (Manual) เป็น
ผู้กระท า ซึ่งจะเหมาะสมกับลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติซ้ าๆ จ านวนมาก 
• การปรับปรุงกระบวนการท างาน เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของกระบวนการต่างๆ 
• การมีระบบตรวจจับ และป้องกัน การกระท าอันทุจริตของพนักงาน 
• การก าหนดให้มี Checklist เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนในการท างานแต่ละ

ขั้นตอน 
2) การลดขนาดของความเสียหาย (Reduce Impact) 

เป็นมาตรการจัดการความเสี่ยงโดยมุ่งเน้นการลดขนาดความเสียหาย ที่เหมาะสมกับ
ความเสี่ยง     ที่เกิดจากปัจจัยภายนอกที่ควบคุมได้ยาก โดยอาจจะใช้วิธีการกระจายความเสี่ยงไม่ให้
เกิดการกระจุกตัวของความเสี่ยงเช่น การจัดท า SWOT เพ่ือตรวจสอบจุดด้อยอันไม่คาดคิดมาก่อและ
ไม่ได้ค านึงถึง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อองค์กรที่ไม่สามารถควบคุมได้ 

2. กลยุทธ์ 4T’s Strategies  เพื่อจัดการความเสี่ยง 
1. Take - การยอมรับ/ด ารงความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ ยอมรับความเสี่ยง หาก

ความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งองค์กรอาจไม่ต้องท าแผนงานจัดการความ
เสี่ยง นอกจากนี้ อาจเกิดจากเหตุผลอ่ืนๆ เช่น หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะเป็นภารกิจ 

2. Treat - การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction / Risk Control) คือ                  
ลดความเสี่ยง  โดยการหากิจกรรมควบคุมมาลดความเสี่ยง การออกแบบระบบการ
ควบคุมมาลดความเสี่ยง การออกแบบระบบควบคุมภายใน การแก้ไขปรับปรุงการ
ท างาน เพ่ือป้องกันหรือจ ากัดผลกระทบ การควบคุมที่มีมาตรการ 4 มาตรการ คือ 
ป้องกัน ตรวจพบ แก้ไข ชี้แนะ 

3. Terminate - การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) คือ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง
หยุด หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยง เช่น งดท าขั้นตอนที่ไม่จ าเป็นและ
วิเคราะห์ว่าอาจน ามาซึ่งความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงเป็นการตัดสินใจที่จะไม่เข้าไป
เกี่ยวข้องกับ สถานการณ์  ความเสี่ยงนั้น หรือยุติการด าเนินกิจกรรมที่ก่อให้                
เกิดความเสี่ยง 

4. Transfer - การกระจาย/ถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing/Risk Transfer) คือ                 
การแบ่ง/โอน ความเสี่ยงให้หน่วยงานอ่ืน หรือองค์กรอ่ืน จัดการแทน เป็นการถ่ายโอน
ความรับผิดชอบหรือภาระของการสูญเสียแก่ผู้อื่น เช่น การท าประกันภัย, การท าสัญญา
ป้องกันความเสี่ยง เป็นต้น 
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 ยอมรับความเสีย่ง 

 ก าหนดงบประมาณรองรับเหตุการณ์ความสญูเสยี 

 ดูแลตดิตามความเสี่ยงเป็นประจ า 
 

 ก าหนดนโยบาย และวิธีการปฏิบตัิงานใหม่ 

 การเพิ่มการควบคุม 

 การวางระบบงานใหม ่

 การฝึกอบรมเพิ่มทักษะพนักงาน 

 การปรับปรุง 
 

• ท าประกัน 

• การหาพันธมิตร 

• จ้างหน่วยงานภายนอกด าเนินการ  

 หยุดกิจกรรม 

 ปรับเปลีย่นเป้าหมายการด าเนินงาน 

 ออกแบบปรับปรุงกระบวนการหรอืระบบ 

 ลดขนาดขององค์กร 
 

การยอมรับ 
 (Take) 

 

ควบคุม  
การลด/บรรเทา  

(Treat) 
 

การโอน/แบ่ง 
(Transfer) 

 

การหยุด-หลีกเลี่ยง 
(Terminate) 

กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง 
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3. มาตรการควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) 
ผู้บริหารเป็นผู้ก าหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยง ขึ้นกับรูปแบบความเสียหาย รูปแบบ 

การด าเนินงาน และคุณลักษณะหรือประเภทขององค์กร ความเสี่ยหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น มาตรการ
ควบคุมความเสี่ยง แบ่งเป็น 4 มาตรการ ดังนี้ 

1. การควบคุมเพ่ือการป้องกัน เป็นมาตรการควบคุมเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและ
ข้อผิดพลาด เช่น การก าหนดนโยบาย การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งหน้าที่ การควบคุม
การเข้าถึงเอกสาร ไฟล์ข้อมูล ฐานข้อมูล ทรัพย์สิน เป็นต้น 

2. การควบคุมเพ่ือให้ตรวจพบ เป็นมาตรการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือค้นพบข้อผิดพลาด    
ในการท างานเช ่น การสอบทาน การว ิเคราะห์ การยืนย ันยอดการตรวจนับ       
การเปรียบเทียบการรายงาน ข้อบกพร่อง เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นต้น 

3. การควบคุมโดยการชี้แนะ เป็นมาตรการควบคุมส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดผลส าเร็จของ
งานตามวัตถุประสงค์ เช่น การสร้างแรงจูงใจในการท างาน เช่น รางวัล การบริหารงาน
อย่างเอาใจใส่ของผู้บังคับบัญชา การประชุมเสนอแนะ เป็นต้น 

4. การควบคุมเพ่ือแก้ไข เป็นมาตรการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือ แก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น 
หรือเพ่ือหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ าในอนาคต เช่น การส ารองข้อมูลส าคัญ
ขององค์กรในที่ปลอดภัย การซ้อมหนีไฟ เป็นต้น 
 

4. การประเมินทางเลือกการจัดการความเสี่ยง  
การประเมินทางเลือกเพ่ือจัดการความเสี่ยงของแต่ละฝ่ายงาน/โครงการ มีหลักการว่า

ทางเลือกนั้นๆ สามารถลดความเสี่ยงได้ดีเพียงใด ได้รับประโยชน์ที่เพ่ิมขึ้นหรือไม่ หรือช่วยสร้าง
โอกาสหรือความเสี่ยงใหม่ หรือไม่ 

เมื่อหน่วยงานทราบความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังจากการประเมินความเสี่ยง และการประเมิน
การควบคุมแล้ว  หน่วยงาน ได้รับการพิจาณาความเป็นไปได้และค่าใช้จ่ายของแต่ละทางเลือก                
เพ่ือการตัดสินใจเลือกมาตรการลดความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยพิจาณาจาก 

1. การยอมรับความเสี่ยง หรือก าหนดกิจกรรมควบคุมเพ่ือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ        
ที่ยอมรับได้ 

2. เปรียบเทียบการจัดการมาตรการควบคุม กับผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดการความเสี่ยง
หรือมาตรการต่างๆ ว่ามีความเสี่ยงเชิงปริมาณและคุณภาพ 
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ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยงใหม่ 
 

 
 
 โลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ท าให้ความเสี่ยงที่เคยประสบพบเจอมามีการ
เปลี่ยนสภาพจากเดิม ท าให้องค์กรและหน่วยงานในปัจจุบัน พบกับความเสี่ยงใหม่ หรือ ความเสี่ยง
เดิมที่ ไม่ เคยประเมินความเสี่ยงมาก่อน สิ่ งนี้อาจจะสะท้อนถึงความละเลย ประมาท หรือ
ประสบการณ์ท่ียังไม่ช านาญพอ 
 ความเสี่ยงใหม่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยแวดล้อมเดิม ในช่วงเวลาใหม่ หรือสถานภาพ            
ที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิ การเปลี่ยนผู้บริหารใหม่ นโยบาย ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ เป็นต้น         
ในกรณีที่เป็นความเสี่ยงใหม่จากปัจจัยแวดล้อมใหม่ องค์กรอาจจะไม่มีการประเมิน เนื่องจากเป็นสิ่ง
หรือเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดข้ึน เช่น  การก่อการร้าย อุทกภัย การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ท าให้ข้อมูล
ข่าวสารเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วและมากขึ้น การมีช่องทางการแบบ Facebook Blog Twitter 
Line อันเป็นที่นิยมในปัจจุบัน ท าให้การควบคุมและบริหารความเสี่ยงจากรูปแบบสื่อเป็นสิ่งที่ควบคุม
ได้ยากข้ึน 
 
 
 

บุคลากร 

การเมือง 
เศรษฐกิจ 

งบประมาณ 

การแข่งขัน 

ระบบงาน 

เทคโนโลยี
เปลี่ยนแปลง 

ความ
ต้องการจาก
ภายนอก 

2.11 แนวคิดการบริหารความเสี่ยงภายใต้สภาวะไม่แน่นอน 
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 ความเสี่ยงเกิดใหม่ที่เพ่ิมขึ้น องค์กรส่วนใหญ่ยังไม่มีเครื่องมือการจัดการกับความเสี่ยงใหม่ 
ท าให้องค์กรสูญเสียความสามารถในการประเมินและควบคุมความเสี่ยงเกิดใหม่ ซึ่งพบว่ามักส่งผลต่อ
กลยุทธ์การด าเนินงานขององค์กร ประเด็นที่ผู้บริหารควรพิจารณาเพิ่มเติม ดังนี้ 

1) ปรับเปลี่ยนทัศนคติและมุมมองเพ่ือยกระดับกระบวนการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร 
โดยเพิ่มมุมมองความเสี่ยงจากประเด็นความเสี่ยงเกิดใหม่ให้มากขึ้น 

2) จัดหาและใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม อาทิ ระบบสารสนเทศส าหรับการ
บริหารความเสี่ยง ระบบสารสนเทศที่มีการเก็บข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยง ระบบการ
ด าเนินงานที่อ านวยความสะดวก และลดขั้นตอนของกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

3) การก าหนดทีมงานที่มีความสามารถ เพ่ือวิเคราะห์ ประเมิน และใช้ประโยชน์จากข้อมูล
สารสนเทศในหลายๆ มิติ เพื่อจัดการความเสี่ยง และลดระดับความเสี่ยง 

4) การพิจารณาระบบสื่อสาร ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมและเพียงพอ เพ่ือให้นโยบาย 
รวมถึงผลการประเมินความเสี่ยงเข้าถึงผู้ที่เกี่ยวข้อทุกระดับ 
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เครื่องมือบริหารความเสี่ยงแบบท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
  อย่างไรก็ตามพบว่าผู้บริหารในองค์กรต่างๆ ได้เรียงล าดับประสิทธิภาพของเครื่องมือการ
บริหารความเสี่ยงจากมากไปน้อย ดังนี้ 

1) Key Risk Indicators ดัชนีชี้น าความเสี่ยง 
2) Self-Assessment การประเมินตนเอง รายบุคคล โครงการ กลุ่ม 
3) Internal Expert ผู้เชี่ยวชาญของบุคลากรภายในองค์กร 
4) Risk Map & Decision Tree Analysis แผนที่ความเสี่ยงและการวิเคราะห์แผนภาพ 
5) Scenario Analysis การวิเคราะห์โครงการ 
6) Simulation Exercise การจ าลองสถานการณ์ 
7) SWOT Analysis การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน-ภายนอก 
8) External Expert ผู้เชี่ยวชาญภายนอก 
9) Statistical Analysis การวิเคราะห์สถิติ 
10) Externally Generated Indicators ดัชนีชี้วัดจากภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดัชนีช้ีน าความเสี่ยง 
ผู้เชี่ยวชาญภายใน 
แผนที่ความเสี่ยง 

การวิเคราะห์โครงการ  
การจ าลองสถานการณ ์

การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อม 
ภายใน-ภายนอก 

ผู้เช่ียวชาญภายนอก 
การวิเคราะหส์ถิต ิ

ดัชนีช้ีวัดจากภายนอก 
 

ข้อมูลสารสนเทศ 
 

การเช่ือมโยง
สถานการณ ์

  

งบประมาณ 

  

ความเร่งด่วน 

  

ระดับของการ
ตัดสินใจ 

  

ระดับความ
เสียหาย 
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อุปสรรคส าคัญในการบริหารความเสี่ยง 
 

 
 

อันดับที่ 1 เวลาและทรัพยากร 

อันดับที่ 2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงใหม่ 

อันดับที่ 3 การก าหนดสายงานและผู้รับผิดชอบ 

อันดับที่ 4 ภัยคุกคามที่ไม่ได้พยากรณ์ 

อันดับที่ 5 นโยบายสนับสนุนชัดเจน 

อันดับที่ 6 ความยากในการก ากับหน่วยงานในเกณฑ์ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

อันดับที่ 7 กฎ ระเบียบ ข้อก าหนด 

อันดับที่ 8 ข้อมูลสารสนเทศ 

อันดับที่ 9 ขาดความรู้ ทักษะในการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ 

อันดับที่ 10 การยอมรับของบุคลากรในองค์กร 
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เวลา บุคลากร 
ทุน 

การวิเคราะห์
ความเสี่ยงเกิด

ใหม ่

การก าหนดความ
รับผิดชอบ 

ภัยคุกคามอ่ืน 

นโยบาย 

ไม่มีเวลา ไม่มีทรัพยากร คน 
เงิน 

ไม่เห็นประเด็น 
ประสบการณ์ไม่พอ 
 ไม่เปลีย่นทัศนคติ 

ไม่มีเจ้าภาพ สายบงัคับ
บัญชาไม่ชดัเจน เป็นงาน

ฝากจากแผนกอ่ืน 

ไม่เคยคาดการณ์ ไม่เคยเกิด 

ไม่มีแนวทางการท างาน ไม่
เกิดผลงานที่มปีระสิทธิผล

ในเวลาที่ก าหนด 

ผู้บริหารสนับสนุนนโยบาย เงิน บุคลากร 
ก าหนด Job description 

ระดมสมองเพื่อหาความเสี่ยงใหม ่หรือให้
ผู้ช านาญการภายในและภายนอกเป็นผู้แนะน า 

ก าหนดสายงาน ก าหนดนโยบาย ก าหนดความ
รับผิดชอบ ตามหลักสมรรถนะ 

ระดมสมองเพื่อหาความเสี่ยงใหม ่หรือให้
ผู้ช านาญการภายในและภายนอกเป็นผู้แนะน า 

ผู้บริหารสนับสนุนนโยบาย ประเมินผลและ
วัดผลการท างาน 

ประเด็น ความเสี่ยง ปัจจัย 

การก ากับ 

กฎ ระเบียบ 

ข้อมูลสารสนเทศ 

ขาดความรู้ 
ทักษะ 

การยอมรับของ
บุคลากร 

ไม่สามารถควบคุมแนว
ทางการท างาน 

ไม่เอื้ออ านวย ไม่สอดคล้อง
กับภาวะการณ ์

ขาดข้อมูลที่เพียงพอ ข้อมูล
ไม่ทันกาล 

ไม่สามารถบริหารความเสีย่ง
ได้อย่างมปีระสิทธิผล 

บุคลากรไม่ยอมรบั ไม่เห็น
ความส าคัญ 

ผู้บริหารมีกรอบการทบทวน ตรวจสอบและ
วัดผล 

การปรับปรุงกฎ ระเบียบให้สอดคล้องกับความ
เร่งด่วน ความจ าเป็นและกระบวนการท างาน 

การปรับมาตรฐานการเกบ็ข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูลหลายมิต ิ

สร้างความตระหนักถึงความส าคัญการบริหาร
ความเสี่ยง 

การสร้างตัวชี้วดั พัฒนาใหเ้กิดเป็นเปา้หมาย
เพื่อกระตุ้นผลงาน และสร้างแรงจงูใจ 
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 การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เป็นกลไกสนับสนุนกระบวนการสร้างคุณค่าในองค์กร       
ที่สามารถช่วยผู้บริหารเพ่ิมขีดความสามารถในการจัดการเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
พร้อมทั้งเพ่ิมศักยภาพ รวดเร็ว ทันกาลในการตอบสนองหรือจัดการความเสี่ยงให้ลดลง และ         
เกิดผลลัพธ์ด้านบวกเพ่ิมขึ้น กรอบการบริหารความเสี่ยงมักไม่ค่อยได้รับการกล่าวถึงและน ามา
พิจารณาเป็นเกณฑ์ในการระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง หรือจัดท าแผนการจัดการความเสี่ยง 
กรอบการบริหารความเสี่ยงจะแสดงให้เห็นว่าการที่องค์กรต่างกัน มีผู้บริหารต่างกัน และปัจจัย   
ความเสี่ยงต่างกัน จะต้องมีแผนการบริหารความเสี่ยงที่อาจไม่เหมือนกัน กรอบการพิจารณา และ
ประเมินวิเคราะห์ โดยใช้เกณฑ์และกรอบขององค์กรนั้นๆ พบว่ าการวิเคราะห์โดยผู้ประเมิน           
มักจะคุ้นเคยกับองค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมของหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น จากหน่วยงานหนึ่งที่เป็น
หน่วยงานใหญ่ มีทรัพยากรบุคคล ที่ครบถ้วนมากกว่า ท าให้การประเมินความเสี่ยงไม่อยู่ในกรอบของ
หน่วยงานใหม่ที ่อาจมีทรัพยากรบุคคลที ่น ้อยกว่า และอาจท าให้เกิดประเด็นความเสี ่ยง           
มากเกินความจ าเป็น ดังนั้นการระบุความเสี่ยงและการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ดี ควรพิจารณากรอบ
ของการบริหารและองค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมของหน่วยงานตนเองและประเมินความเสี่ยง      
ในเบื้องต้น เพ่ือใช้พิจาณาประเด็นความเสี่ยงที่เหมาะสมของแต่ละหน่วยงานด้วย 

 

 

    เมื่อมีการด าเนินงานตามแนวทางของการบริหารความเสี่ยงแล้ว ประโยชน์ที่องค์กรคาดหวังว่า    
จะได้รับจากการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้ 
    1. ช่วยให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้โดยการบริหารความเสี่ยงช่วยให้           
การก าหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ต่างๆ ขององค์กรมีความสมบูรณ์และมีความเป็นไปได้มากขึ้น
และสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
    2. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของ
การบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความระมัดระวังในการท างานและลดโอกาสของการล้มเหลว
หรือการที่จะท าให้เกิดการสูญเสียจากการด าเนินงาน 
    3. สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหาร/ปฏิบัติงานในองค์กร โดยข้อมูลหรือสารสนเทศที่ได้รับ
จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลส าหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผล
ต่อการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
  4. ส่งเสริมให้เกิดการเตรียมความพร้อมและแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบ
กับผลการด าเนินงานของส านักงานประกันสังคม 
    5.ช่วยให้การจัดสรรและจัดล าดับความส าคัญของทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสมและ                
มีประสิทธิภาพ 

 

 

 

2.12  ประโยชน์ที่ได้รับจากการบริหารความเสี่ยง 
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           ส ำนั กงำนประกันสั งคมตระหนักถึ งควำมส ำคัญในกำร เตรียมกำรหรือป้องกัน                
ต่อควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้น อำจท ำให้งำนไม่ประสบควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ของ
องค์กรจึงมุ่ งมั่นด ำ เนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงโดยจะครอบคลุมควำมเสี่ยงทำงด้ำนกลยุทธ์                        
กำรด ำเนินงำน กำรเงิน และกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ/กฎหมำยและให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วม    
ในกำรบริหำรควำมเสี่ยงอันจะก่อให้เกิดกำรก ำกับดูแลองค์กรที่ดี  ซึ่งจะช่วยให้องค์กรบรรลุ
วัตถุประสงค์ตำมท่ีก ำหนดไว้จึงก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้ถือปฏิบัติ ดังนี้ 

           1.  ให้มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณำกำรโดยมีกำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ
และต่อเนื่อง  
           2.  ให้มีกำรก ำหนดกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เป็นมำตรฐำนเดียวกันทั่วทั้งองค์กร  
           3.  ให้มีกำรติดตำมประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ มีกำรทบทวนและปรับปรุง          
อย่ำงสม่ ำเสมอ  
           4.  ให้มีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้เพ่ือกำรจัดกำรที่ดี  
           5.  ให้มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของกำรด ำเนินงำนปกติ  
 
 
 

กำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นเรื่องที่มีควำมส ำคัญและเป็นประโยชน์ต่อกำรบริหำรงำน                    

ของทุกองค์กร ซึ่งส ำนักงำนประกันสังคมได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของกำรบริหำร                  

ควำมเสี่ยง จึงได้น ำกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงมำเริ่มด ำเนินกำรตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2549 และ          

ได้ลงนำมในค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรกับส ำนักงำน ก.พ.ร. และเลือก “กำรบริหำรควำมเสี่ยง”                     

เป็นตัวชี้วัดในมิติที่ 4  ด้ำนกำรพัฒนำองค์กร โดยจัดตั้งคณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยงของกำรบรรลุ

เป้ำหมำยตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี (พ.ศ.2548 – 2551)  และมีกำรพัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำร

โดยล ำดับจนถึงปัจจุบัน เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนประกันสังคมระยะ 3 ปี                            

(พ.ศ. 2563-2565)  เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ร่วมสร้ำงสรรค์สังคมแรงงำน ที่มีหลักประกันถ้วนหน้ำที่

ยั่งยืน”และพันธกิจ “กำรบริหำรกำรประกันสังคมและเงินทดแทน โดยกำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ เพ่ือให้

แรงงำนมีหลักประกันกำรด ำรงชีวิตที่มั่นคง” โดยน ำระบบบริหำรควำมเสี่ยงมำใช้เป็นเครื่องมือและ

เทคนิคกลยุทธ์ขององค์กรเพ่ือด ำเนินกำรให้กำรบริหำรควำมเสี่ยงของส ำนักงำนประกันสังคมเป็น

ระบบกำรบริหำรที่มีมำตรฐำนด ำเนินงำนได้อย่ำงเป็นรูปธรรมท ำให้เกิดควำมม่ันใจแก่ผู้รับบริกำรและ   

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรบริหำรงำนของส ำนักงำนประกันสังคม ที่มีระบบกำรบริหำรจัดกำรกับควำมเสี่ยง

ให้อยู่ในระดับที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อองค์กรหรือมีผลกระทบน้อยที่สุด 

บทที ่3  แนวทางการบริหารความเสี่ยงของส านักงานประกันสังคม 
 3.1    นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

3.2     หลักการและความจ าเป็นของการบริหารความเสี่ยง  
นโยบายการบริหารความเสี่ยง 
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ทั้งนี ้กำรบริหำรควำมเสี่ยงของส ำนักงำนประกันสังคมมีหลักกำรและควำมจ ำเป็น ดังนี้ 
          1. ต้องปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน พ.ศ.2544 ซึ่งก ำหนดโดยคณะกรรมกำร  
ตรวจเงินแผ่นดินตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรตรวจเงินแผ่นดิน  พ.ศ. 2542                 
ซ่ึงใช้กำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นหลักปฏิบัติมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน  
         2. เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรกำรบริหำรควำมเสี่ยงของส ำนักงำนประกันสังคมเป็นไปอย่ำง         
มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสำมำรถลดควำมเสี่ยงและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้แก่องค์กร  จึงได้ยกเลิก
ค ำสั่งส ำนักงำนประกันสังคม ที่ 3/2558 ลงวันที่  12 กุมภำพันธ์ 2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะท ำงำน
บริหำรควำมเสี่ยงส ำนักงำนประกันสังคม และแต่งตั้งค ำสั่งส ำนักงำนประกันสังคมที่ 1445/2561      
ลงวันที่  5 กุมภำพันธ์ 2561  เรื่อง แต่งตั้งคณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ ยงส ำนักงำนประกันสังคม     
เพ่ือควำมเป็นปัจจุบัน ซึ่งมีกำรเปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงำนรำชกำรบริหำรส่วนกลำง   
         ทั้งนี้ในค ำสั่งคณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยงส ำนักงำนประกันสังคม ประกอบด้วย                             
ที่ปรึกษำส ำนักงำนประกันสังคม/รองเลขำธิกำรที่ก ำกับดูแลกองนโยบำยและแผนงำนเป็นประธำน
คณะท ำงำน ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก เลขำนุกำรกรม กอง ศูนย์ และกลุ่มร่วมเป็นคณะท ำงำน และ              
มีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนกองนโยบำยและแผน กองนโยบำยและแผนงำน เป็นคณะท ำงำนและเลขำนุกำร  

         คณะท างานบริหารความเสี่ยงส านักงานประกันสังคม มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
         1) วิเครำะห์ ระบุควำมเสี่ยง ประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยง จัดอันดับ         
ควำมเสี่ยง และจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง 
          2) มอบหมำยหน่วยงำนด ำเนินกำรตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงของส ำนักงำนประกันสังคม 
            3) ก ำกับ ดูแลกำรด ำเนินกำรตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงของส ำนักงำนประกันสังคมให้บรรลุ
เป้ำหมำย 
         4) ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง และก ำหนด            
แนวทำงกำรปรับปรุงแผนบริหำรควำมเสี่ยงของส ำนักงำนประกันสังคม 
          5) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย  
 

         3. ส ำนักงำนประกันสังคมต้องปฏิบัติตำมกรอบหลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน        
ทุนหมุนเวียน ประจ ำปีบัญชี 2563  มุ่งเน้นให้เกิดกำรผลักดันกำรด ำเนินงำนให้สอดคล้อง            
ตำมยุทธศำสตร์ของแต่ละทุนหมุนเวียน และตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ ภำรกิจและวิสัยทัศน์ของ     
ทุนหมุนเวียนโดยในแต่ละมุมมองของระบบประเมินผล ฯ พิจำรณำ 4 ด้ำน ดังนี้ 
              ด้ำนที่ 1 กำรเงิน 
             ด้ำนที่ 2 กำรสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
             ด้ำนที่ 3 กำรปฏิบัติกำร 
             ด้ำนที่ 4 กำรบริหำรพัฒนำทุนหมุนเวียน 
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          4. กรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2563     
                             

             ตัวช้ีวัดที่ 4.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดภาคบังคับ 
โดยมีหลักเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
             กำรวัดระดับควำมส ำเร็จในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประเมินผล
จำกประเด็นหลักท่ีส ำคัญ ดังนี้ 
   4.1 สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน (ร้อยละ 7) พิจำรณำจำกกำรจัดให้มีระบบ       
ข้อร้องเรียน ช่องทำงกำรรับข้อร้องเรียน รวมทั้งกำรจัดท ำรำยงำนสรุปเกี่ยวกับข้อร้องเรียนภำยใน
องค์กรน ำเสนอผู้บริหำรขององค์กร รวมทั้งบทบท หน้ำที่ของฝ่ำยบริหำรที่เกี่ยวข้องกับกำรควบคุมภำยใน 
 

 
 

 4.2 การจัดท า/ทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยง(ร้อยละ 8) พิจำรณำจำกกำรก ำหนด
วัตถุประสงค์กำรบริหำรควำมเสี่ยงซึ่งปรำกฏผ่ำนคู่มือกำรบริหำรควำมเสี่ยง ที่มีองค์ประกอบ          
ที่ดีอย่ำงครบถ้วน   
 

 
หมายเหตุ :  องค์ประกอบของคู่มือกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ดี ประกอบด้วย 
       1) โครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กร  
       2) นโยบำย วัตถุประสงค์ของกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
       3) กำรระบุควำมเสี่ยง  
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       4) กำรระบุถึงระดับควำมรุนแรงและกำรจัดล ำดับควำมเสี่ยงจำกผลกำรวิ เครำะห์
ควำมเสียหำยข้ำงต้น  
       5) กำรก ำหนด/คัดเลือกวิธีกำรจัดกำรต่อควำมเสี่ยงที่ระบุไว้ โดยพิจำรณำถึงผลกระทบ
และโอกำสที่จะเกิดค่ำใช้จ่ำยและผลประโยชน์ที่ได้ (Cost -Benefit) และระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้
ของควำมเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) ขององค์กร  
       6) กำรท ำรำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
       7) ในกรณีที่มีคู่มือกำรบริหำรควำมเสี่ยงอยู่แล้ว ให้มีกำรทบทวนคู่มือบริหำรควำมเสี่ยง
ทุกปี หรือในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 

 4.3  การระบุความเสี่ยงระดับองค์กร (ร้อยละ 15) พิจำรณำจำกกำรระบุควำมเสี่ยงระดับ
องค์กร โดยกำรน ำเกณฑ์กำรพิจำรณำระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอควบคู่ไปกับกำรระบุ      
ควำมเสี่ยงระดับองค์กร และกำรพิจำรณำระดับควำมเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) หลังจำกกำร
ควบคุมภำยใน 
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4.4 การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร (ร้อยละ 15)  พิจำรณำ
จำกกำรประเมินระดับควำมรุนแรงทั้งโอกำสและผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยโอกำสและ
ผลกระทบที่จะเกิดต่อควำมเสี่ยงระดับองค์กร รวมทั้งกำรน ำฐำนข้อมูลมำใช้ในกำรพิจำรณำก ำหนด
ระดับควำมรุนแรง 
 

 
 

     การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  ควรพิจารณาถึงความไม่แน่นอนของเหตุการณ์
หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ใน 2 ปัจจัยดังต่อไปนี้  
            1. ผลกระทบ (Impact) 
               กำรประเมินควำมเสี่ยงควรพิจำรณำถึงผลกระทบทั้งทำงด้ำนกำรเงิน และที่ไม่ใช่                 
ทำงกำรเงิน เช่น ควำมสูญเสียทำงกำรเงิน ควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
            2. โอกาสเกิด (Likelihood) 
                 โดยทั่วไปกำรหำข้อมูลมำท ำกำรสนับสนุนกำรประมำณโอกำสกำรเกิดที่ถูกต้อง        
เป็นไปได้ยำก ในกรณีที่สำมำรถหำข้อมูลที่ เกี่ยวกับเหตุกำรณ์ควำมล้มเหลวหรือควำมถี่ที่เกิดขึ้น      
ในอดีต ต้องมีควำมมั่นใจในฐำนข้อมูลดังกล่ำวว่ำสำมำรถบ่งชี้ถึงควำมเป็นไปได้ของเหตุกำรณ์         
ในอนำคตได้ 
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            Risk Profile (แผนภูมิควำมเสี่ยง) หมำยถึง แผนภูมิแสดงสถำนะของระดับควำมรุนแรง   
ของปัจจัยเสี่ยงโดยรวม โดยแสดงเป็นพิกัดของโอกำสและผลกระทบ โดยใช้ระดับสีแทนระดับ      
ควำมรุนแรง ทั้งนี้ Risk Profile จะแสดงให้เห็นภำพรวมในกำรกระจำยตัวของปัจจัยเสี่ยงองค์กร และ
แสดงให้เห็นถึงขอบเขตของควำมรุนแรงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Boundary) เพ่ือให้องค์กร          
ได้ก ำหนดเป็นเป้ำหมำยในภำพรวมว่ำจะต้องบริหำรควำมเสี่ยงจนมีระดับควำมรุนแรงลดลง          
จนอยู่ในระดับดังกล่ำว 
 

         4.5 การตอบสนองความเสี่ยง (ร้อยละ 15) ประเด็นที่มีกำรเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุง :         
เพ่ิมประเด็นในกำรใช้ฐำนข้อมูลของทุนหมุนเวียนในกำรพิจำรณำระดับควำมรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง 
ทั้งในมุมมองโอกำส และผลกระทบ และกำรวิเครำะห์กำรบริหำรควำมเสี่ยงแบบบูรณำกำรเพ่ือน ำมำ
จัดท ำแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
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ตัวอย่างการวิเคราะห์สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง โดยสามารถวิเคราะห์ได้ถึงสาเหตุหลักของปัจจัยเสี่ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ตัวอย่างค่าระดับ 3 : พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
เชิงปริมำณ : ทำงทุนหมุนเวียนฯ ต้องบอกน้ ำหนักของสำเหตุอ้อมได้ 
เชิงคุณภำพ : มีกำรอธิบำยได้ว่ำมีควำมสัมพันธ์กันอย่ำงไร 
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ค่าระดับ 4 : การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมการวิเคราะห์สาเหตุของแต่ละปัจจัยเสี่ยง 
และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยง  

สำเหตุ น้ ำหนัก มำตรำกำรควบคุม
ภำยในที่มีอยู่ 

กิจกรรม/แผนบริหำร
ควำมเสี่ยง 

สำเหตุทำงตรง    
1. xxx 20   
2. xxx 10   
3. xxx 40   

สำเหตุทำงอ้อม    
4. xxx 15   
5. xxx 15   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

น้ ำหนักของสำเหตุ
หลักและสำเหตุอ้อม 

ต้องรวมกันได ้
 ร้อย ละ 100 

แผนบริหำรควำมเส่ียงที่ครอบคลุมทั้งสำเหตุหลัก 
สำเหตุรอง ทั้งนี้ตำรำงดังกล่ำวเป็นตัวสรุปกิจกรรม 

หรือ ชื่อแผน อยำ่งไรก็ตำม ทุนควรมีกำรท ำ
รำยละเอียดแผนที่เป็น Gantt Chart เพื่อควำม

เข้ำใจในกำรด ำเนินงำน และกำรติดตำมกำร
บริหำรควำมเส่ียงที่มีคุณภำพค่ะ  
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 4.6 กิจกรรมการควบคุมภายใน (ร้อยละ 10) พิจำรณำจำกกำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน
และที่ไม่ใช่ทำงกำรเงินโดยผู้บริหำรสูงสุดและผู้บริหำรระดับรองของทุนหมุนเวียน  รวมทั้งกำรจัดท ำ
ทะเบียน ทรัพย์สินและกำรตรวจนับทรัพย์สินเทียบกับทะเบียนทรัพย์สิน/หลักฐำนทำงบัญชี 

 

 
 

           4.7 สารสนเทศและการสื่อสาร (ร้อยละ 25) พิจำรณำจำกกำรใช้สำรสนเทศเพ่ือสนับสนุน
กำรติดตำมกำรด ำเนินกิจกรรมตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงโดยพิจำรณำผ่ำนกำรด ำเนินงำน       
ตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงได้ครบถ้วน และควำมเสี่ยงระดับองค์กรสำมำรถลดระดับควำมรุนแรง      
ได้ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
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        4.8 การติดตามผลและการประเมินผล  (Monitoring and Reporting) (ร้อยละ 5) 
     องค์ประกอบการรายงานและติดตามผลการบริหารความเสี่ยง 
     1. กำรประเมินผลกำรควบคุมด้วยตนเองภำยในของหน่วยงำนตำมหลักเกณฑ์

กระทรวงกำรคลังฯ 
            2.  กำรส่งรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในหน่วยงำนตำมหลักเกณฑ์
กระทรวงกำรคลังฯ          

     3. กำรสอบทำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในของผู้ตรวจสอบภำยใน 
 

 

 
 
 
 
       ส ำนักงำนประกันสังคมก ำหนดให้กำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของ             
ทุกคนในองค์กร โดยก ำหนดโครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงของส ำนักงำนประกันสังคม ประกอบด้วย 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงส ำนักงำนประกันสังคม และคณะท ำงำนพิจำรณำแนวทำงกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงของส ำนักงำนประกันสังคมเฉพำะกิจ  
       วัตถุประสงค์หลักของกำรบริหำรองค์กรที่ดีคือกำรติดตำมก ำกับควบคุมและดูแลให้มี           
กำรจัดกระบวนกำรเพ่ือใช้ทรัพยำกรให้มีประสิทธิภำพตรงเป้ำหมำยคุ้มค่ำและประหยัดเพ่ือให้            
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดังนั้นสิ่งที่เป็นรำกฐำนที่จะช่วยให้มีกำรก ำกับดูแลองค์กรที่ดีนั้น
ประกอบด้วย  
        1) กำรควบคุมภำยใน  
        2) กำรบริหำรควำมเสี่ยง  
       3) กำรตรวจสอบภำยใน 
       

3.3  โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง  
นโยบายการบริหารความเสี่ยง 
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\ 

1. การก าหนดความเสี่ยงต้องมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนปฏิบัติ
ราชการส านักงานประกันสังคมระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) อย่างเป็นรูปธรรม โดยต้องมีกำร
วิเครำะห์ คำดกำรณ์ ปัญหำ/อุปสรรค จำกปัจจัยภำยในและภำยนอกที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำย ตำมแผนยุทธศำสตร์ แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีอย่ำงรอบคอบ  

 

 

  
 
           ในปัจจุบันกำรด ำเนินงำนขององค์กร จะเผชิญกับควำมเสี่ยงต่ำงๆ ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อ
กำรด ำเนินงำนขององค์กรฯ กำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นกลไกที่ช่วยระบุควำมเสี่ยงล่วงหน้ำด้วยกำร
วิเครำะห์พร้อมทั้งระบุสำเหตุของควำมเสี่ยงอย่ำงเป็นรูปธรรม เชื่อมโยงสำเหตุเพ่ือวำงแนวทำงกำร
แก้ไขอย่ำงเป็นระบบมีมำตรกำรที่ติดตำมผลได้จริง ตลอดจนมีกำรวำงระบบและตัวบ่งชี้ควำมเสี่ยง
เพ่ือประเมินผลให้มั่นใจว่ำ ควำมเสี่ยงนั้นๆ จะมีผลกระทบต่อองค์กรน้อยที่สุด โดยกำรคิด + ตระหนัก 
(ควำมเสี่ยงครบทุกมิติ) ค ำนึงถึงบริบทกำรเปลี่ยนแปลงทั้งภำยใน ภำยนอก ระเบียบเงื่อนไขในกำร
ด ำเนินงำน   คิด + ตระหนัก ถึง Side effect เมื่อเลือกด ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง รวมทั้งวำงแผนกำร
จัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงเป็นระบบ มิใช่แก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำ  

3.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงส านักงานประกันสังคมประจ าปี พ.ศ. 2563 
 

ต้องเข้าใจเป้าหมายสูงสุดขององค์กร 
เพ่ือวางล าดับความเร่งด่วน 

ของความเสี่ยง 

ความเสี่ยงมีหลายมิติ เน้นควบคุม บริหารจัดการในส่วน        
ที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายส าคัญก่อน 
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        ความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ  

แผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคมระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) 

 

     วิสัยทัศน์ (2563-2565)  “ร่วมสร้างสรรค์สังคมแรงงาน ที่มีหลักประกันถ้วนหน้าที่ยั่งยืน” 

 

             พันธกิจ    “กำรบริหำรกำรประกันสังคมและเงินทดแทน โดยกำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ 
เพ่ือให้แรงงำนมีหลักประกันกำรด ำรงชีวิตที่มั่นคง” 

            แผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคมระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565)  โดยมุ่งเน้น
กำรให้บริกำรเชิงรุกแก่ประชำชน พัฒนำสิทธิประโยชน์ที่เหมำะสม สร้ำงควำมสมดุลของกำรบริหำร
จัดกำรกองทุน รวมถึงกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรสื่อสำร และกำรปฏิรูปองค์กร 
ภำยใต้ 5 ยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำงำนประกันสังคม ดังนี้ 
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2. การระบุรายการความเสี่ยง (Key Risk) 

     ส่วนนี้ท ำกำรระบุควำมเสี่ยงที่ส ำคัญพร้อมด้วยกำรจ ำแนกว่ำเป็น ประเภทควำมเสี่ยงใดใน                 
4 ประเภท  (S-O-F-C) ได้แก่  ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์  ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน ควำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินงำน  และ
ควำมเสี่ยงด้ำนกฎระเบียบ ข้อบังคับ  

 

 

 

 

3. การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร (ระดับความรุนแรง = โอกาส x ผลกระทบ)  
   และความเชื่อมโยงกับความเสี่ยงในปี 2562 

 
 

 

ประเด็น 

ความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ   แนวทางการตอบ 

สนองความเสี่ยง 

ความเชื่อมโยงกับ
ความเสี่ยง 

ปี 2562 ระดับ ค าอธิบาย ระดับ ค าอธิบาย 
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 Risk Profile  

ผลกระทบ 

(Impact) 

5 : สูงมาก 5 10 16 20 25 

4 : สูง 4 8 12 16 20 

3 : ปานกลาง 3 6 9 12 15 

2 : น้อย 2 4 6 8 10 

1 : น้อยที่สุด 1 2 3 4 5 

 1 : น้อยที่สุด           2 : น้อย 3 : ปานกลาง 4 : สูง 5 : สูงมาก 

โอกาสเกิด (Likelihood) 

• เกณฑ์ในการก าหนดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 
ระดับคะแนน โอกาสที่จะเกิด ความถี่ (L1) ความน่าจะเป็น (L2) 

5 เกิดขึ้นประจ ำ  1  เดือนต่อครั้งหรือมำกกว่ำ เปอร์เซ็นต์ที่จะเกดิ  80 %  ขึ้นไป  

4 เกิดขึ้นบ่อยครั้ง  2  เดือนต่อครั้ง แต่ไมเ่กิน  5  ครั้งต่อปี เปอร์เซ็นต์ที่จะเกดิ  70 % - 79 % 

3 เกิดขึ้นบ้ำง  1  ปีต่อครั้ง เปอร์เซ็นต์ที่จะเกดิ  60 % - 69 % 

2 เกิดขึ้นน้อย  2 - 3  ปีต่อครั้ง เปอร์เซ็นต์ที่จะเกดิ  50 % - 59 % 

1 เกิดขึ้นยำก  5  ปีต่อครั้ง  เปอร์เซ็นต์ที่จะเกดิน้อยกว่ำ  50 % 

• เกณฑ์ในการก าหนดความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 

ระดับ
คะแนน 

ความรุนแรง 

ค าอธิบาย 

ด้านตัวเงิน (I1) 
ด้านภาพลักษณ์

องค์กร (I2) 
ด้านการด าเนินงาน (I3) 

ด้านระบบสารสนเทศ (I4) 

5 รุนแรงมำก เกิน  100        
ล้ำนบำทขึ้นไป 

มีข่ำวผ่ำนสื่อต่ำงๆ  
ในเชิงลบ มำกกว่ำ  3  

วัน 

มีผลกระทบต่อกำรบรรลุ
วัตถุประสงค์อย่ำงยิ่ง   
หรือด ำเนินงำนส ำเร็จ   

ตำมแผนงำน /โครงกำร
น้อยกว่ำ  50 % 

เกิดควำมล่ำช้ำ     ในกำร
ด ำเนินงำนมำกกว่ำ 1 วัน 

หรือระบบล่ม/ไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำนได้มำกกว่ำ 1 วัน 
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ระดับ
คะแนน 

ความรุนแรง 

ค าอธิบาย 

ด้านตัวเงิน (I1) 
ด้านภาพลักษณ์

องค์กร (I2) 
ด้านการด าเนินงาน (I3) 

ด้านระบบสารสนเทศ (I4) 

4 รุนแรง เกิน  50  ล้ำนบำท  
แต่ไมเ่กิน 

100 ล้ำนบำท 

มีข่ำวผ่ำนสื่อต่ำงๆ  
ในเชิงลบ              
2-3 วัน 

มีผลกระทบต่อกำรบรรลุ
วัตถุประสงค์ค่อนข้ำงมำก 
หรือด ำเนินงำนส ำเร็จตำม

แผนงำน /โครงกำรได ้

50 - 69 % 

เกิดควำมล่ำช้ำในกำร
ด ำเนินงำน 

มำกกว่ำครึ่งวันแตไ่ม่เกิน      
1 วัน หรือ 

ระบบลม่/ไมส่ำมำรถ
ด ำเนินงำนได้มำกกว่ำครึ่งวัน

แต่ไมเ่กิน 1 วัน 

 

 

 

 

 

3 ปำนกลำง เกิน  5  ล้ำนบำท  
แต่ไมเ่กิน          

50  ล้ำนบำท 

มีข่ำวผ่ำนสื่อต่ำงๆ  
ในเชิงลบ        

 1-2 วัน 

มีผลกระทบต่อกำรบรรลุ
วัตถุประสงค์พอสมควร 

หรือด ำเนินงำนส ำเร็จตำม
แผนงำน /โครงกำรได ้

70 - 79 % 

เกิดควำมล่ำช้ำในกำร
ด ำเนินงำน 

ระหว่ำง 1-3 ช่ัวโมง หรือ 

ระบบลม่/ไมส่ำมำรถ
ด ำเนินงำนได้ระหว่ำง 

 1-3 ช่ัวโมง 

 

2 น้อย เกิน  1  แสนบำท  
แต่ไมเ่กิน           

5  ล้ำนบำท 

มีข่ำวผ่ำนสื่อต่ำงๆ  
ในเชิงลบ 1 วัน 

มีผลกระทบต่อกำรบรรลุ
วัตถุประสงค์อยู่บ้ำง หรือ

ด ำเนินงำนส ำเร็จตำม
แผนงำน /โครงกำรได ้

80 - 89 % 

เกิดควำมล่ำช้ำในกำร
ด ำเนินงำนระหว่ำง ไม่เกิน       

1 ช่ัวโมง หรือ 

ระบบลม่/ไมส่ำมำรถ
ด ำเนินงำนได ้

ไม่เกิน 1 ช่ัวโมง 
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ระดับ
คะแนน 

ความรุนแรง 

ค าอธิบาย 

ด้านตัวเงิน (I1) 
ด้านภาพลักษณ์

องค์กร (I2) 
ด้านการด าเนินงาน (I3) 

ด้านระบบสารสนเทศ (I4) 

1 น้อยมำก ไม่เกิน            

   1 แสนบำท 

ไม่มีข่ำวเชิงลบ หรือ 
สำมำรถแก้ไขได้

ภำยในทันท ี

มีผลกระทบต่อกำรบรรลุ
วัตถุประสงค์เพียงเล็กน้อย 

หรือด ำเนินงำนส ำเร็จ   
ตำมแผนงำน /โครงกำร      

ได้มำกกว่ำ  90 % 

ไม่เกดิควำมล่ำช้ำ  ในกำร
ด ำเนินงำน หรือ แก้ไขได้

ทันทีเมื่อเกิดขึ้น หรือ 

ไม่เกดิระบบล่มแกไ้ขได้ทันที     
เมื่อเกิดขึ้น 

 

4. ก าหนดกลยุทธ์ และมาตรการจัดการความเสี่ยง (เพิ่มเติม) และประเมินระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ 
   (Acceptable Risk) 
           ส่วนนี้ท ำกำรก ำหนดกลยุทธ์ และมำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยงเพิ่มเติมในกรณีที่ระดับควำมเสี่ยง
ที่เหลืออยู่นั้นสูงกว่ำระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ หรือ พบว่ำควรต้องมีมำตรกำรในกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
เพ่ิมเติม เพ่ือลดผลกระทบของควำมเสี่ยงที่สูง แม้ว่ำโอกำสกำรเกิดอำจจะต่ ำก็ตำมโดยมีกำรพิจำรณำก ำหนด 
กลยุทธ์ในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงโดยจะเลือกใช้กลยุทธ์ใดกลยุทธ์หนึ่งหรือหลำยกลยุทธ์รวมกันก็ได้ เพ่ือให้
ระดับควำมเสี่ยงลดลงมำอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งกลยุทธ์ ในกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 4T ได้แก่ Terminate,  
Transfer, Treat, Take 

 1) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) เป็นกำรก ำจัดควำมเสี่ยงออกไปหรือหลีกเลี่ยงควำมเสี่ยง 
เนื่องจำกมีโอกำสเกิดขึ้นสูงและมีผลกระทบสูง เช่น เปลี่ยนเป้ำหมำยกำรยกเลิกโครงกำร หรือ 
แผนงำนกำรเปลี่ยนรูปแบบกำรด ำเนินโครงกำร เป็นต้น 

   2) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) เป็นกำรลดโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง และ/หรือลด 
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจำกควำมเสี่ยง โดยกำรถ่ำยโอนหรือแบ่งภำระบำงส่วนให้ผู้อ่ืนรับผิดชอบ เช่น กำรท ำ 
ประกันภัย กำรโอนควำมรับผิดชอบไปยังผู้รับเหมำ กำรโอนงำนไปยังผู้รับสัมปทำน กำรจ้ำงเหมำ  
(Outsourcing) เป็นต้น 
            3)  การควบคุมความเสี่ยง (Treat) เป็นกำรลดโอกำสของกำรเกิดควำมเสี่ยง และ/หรือผลกระทบ
ทีจ่ะเกิดขึ้นจำกควำมเสี่ยง โดยปรับเปลี่ยนกำรท ำงำนหรือเตรียมแผนกำรต่ำง ๆ รองรับ เช่น กำรปรับวิธีกำร
ท ำงำน กำรก ำหนดมำตรกำรติดตำมตรวจสอบ กำรปรับโครงสร้ำง กำรให้ควำมรู้แก่พนักงำน เป็นต้น 
          4) การยอมรับความเสี่ยง (Take) เป็นกำรยอมรับควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น กลยุทธ์นี้จะไม่มีกำร
ด ำเนินกำรใดเพ่ือลดโอกำสหรือผลกระทบเนื่องจำกระดับควำมเสี่ยงที่เหลืออยู่  อยู่ในระดับต่ ำ หรืออยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้หรือมีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงสูงกว่ำผลลัพธ์ที่จะได้ 
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5. วิเคราะห์สาเหตุและความเชื่อมโยงกับแผนความเสี่ยงของส านักงานประกันสังคม 
    เพ่ือแสดงควำมเชื่อมโยง ในกำรวิเครำะห์หำสำเหตุในกำรเกิดควำมเสี่ยง ให้น้ ำหนักในแต่ละสำเหตุ  
รวมทั้งจัดท ำมำตรกำรควบคุม โดยจัดท ำแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง  

ตัวอย่าง 

เป้าหมาย ความเสี่ยง สาเหตุ 

น้ า 

หนัก 

% 

มาตรการ
ควบคุมที่
มีอยู่เดิม 

แผนการบริหารความเสี่ยง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน 

1. กำรผลักดันให้
แรงงำนนอกระบบ
เข้ำถึงหลักประกัน
ทำงสังคมได้ตำม
เป้ำหมำย  

ไม่สำมำรถเพิ่มจ ำนวนแรงงำน
นอกระบบสู่หลักประกันสังคมได้
ตำมเป้ำหมำย (สสร.) (O) 

-ขำดเครือข่ำยที่เขม้แข็งในกำร
เข้ำถึงแรงงำน 
-ขำดกำรสร้ำงกำรรับรู้  
-ประชำชนอยู่ในพ้ืนท่ีห่ำงไกล 
กำรขึ้นทะเบียนไมส่ะดวก 
-แรงงำนท่ีอยำกสมัครเข้ำสู่
ระบบประกันสังคมมีอำยุเกินที่
กฎหมำยก ำหนด  
-สิทธิประโยชน์ไม่จูงใจ  

30 

 

30 

20 

 

10 

 

 

10 

 

 

-ไม่ม-ี -โครงกำรประกันสังคมถ้วน
หน้ำแรงงำนภำคอิสระ  

-โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
แกนน ำเครือข่ำย
ประกันสังคม  

-โครงกำรออกหน่วยเคลื่อนที่
บริกำรเบด็เสร็จ (SDU) 

-แผนงำนเพิ่มช่องทำงกำรรับ
ขึ้นทะเบยีน 

-ปรับปรุงแก้กฎหมำยขยำยอำยุ
กำรสมัคร  

-โครงกำรส่งเสรมิสนับสนุน
กำรปฏิบัติงำนให้แก่
เครือข่ำยประกันสังคมตำม
มำตรำ 40  
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6.  การก าหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยงองค์กร 
      ส่วนนี้ผู้รับผิดชอบในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจะมำก ำหนดมำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยงพร้อมก ำหนดกรอบ 
ระยะเวลำด ำเนินกำรเพ่ือจัดกำรควำมเสี่ยงโดยระบุงบประมำณ/ทรัพยำกรที่ต้องกำรเพ่ือจัดกำรควำมเสี่ยง 
เพ่ิมเติมตำมมำตรกำรทำงเลือกท่ีเหมำะสมในกำรที่จะลดระดับควำมเสี่ยงให้อยู่ภำยในระดับควำมเสี่ยงที่ 
ยอมรับได ้

 

แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

(ระบุชื่อ/ 

ต าแหน่ง 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย 

ปี 62 

(หน่วยนับ) 

ก าหนดการด าเนินงาน ปี 62 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

            

 
7. การวิเคราะห์ (Cost -Benefit) ในแต่ละทางเลือก 
    โดยด ำเนินกำรเปรียบเทียบ ทำงเลือก (Cost -Benefit) ผลดี ผลเสีย ในแต่ทำงเลือก หำกเปรียบเทียบ 
แล้วได้ผลมำกกว่ำผลเสีย สำมำรถด ำเนินกำรตำมแผนที่วำงไว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ก าหนดรายชื่อ คณะผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบร่วม ผู้เกี่ยวข้อง 

การวิเคราะห์ (Cost-Benefit) 

 ในแต่ละทางเลือก 
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8. ก าหนดรายชื่อ คณะผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบร่วม ผู้เกี่ยวข้อง 

     ส่วนนี้ท ำกำรก ำหนดรำยชื่อ คณะผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบร่วม ผู้เกี่ยวข้องกับมำตรกำร
จัดกำรควำมเสี่ยงเพ่ิมเติมเพ่ือน ำไปด ำเนินกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงเพ่ือจัดกำรควำมเสี่ยง และ
ติดตำมผลกำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมเสี่ยงตำมรำยชื่อผู้ที่รับผิดชอบ  

 9. การรายงานและติดตามผล  
      หลังจำกจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงและมีกำรด ำเนินงำนตำมแผนแล้ว จะต้องมีกำรรำยงำน
และติดตำมผลเป็นระยะ เพ่ือให้เกิดควำมมั่นใจว่ำได้มีกำรด ำเนินงำนไปอย่ำงถูกต้องและเหมำะสม 
โดยมีเป้ำหมำยในกำรติดตำมผล คือ เป็นกำรประเมินคุณภำพและควำมเหมำะสมของวิธีกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยง รวมทั้งติดตำมผลกำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่ได้มีกำรด ำเนินกำรไปแล้ว ว่ำบรรลุผลตำม
วัตถุประสงค์ของกำรบริหำรควำมเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงำนต้องสอบทำนดูว่ำ วิธีกำรบริหำรจัดกำร
ควำมเสี่ยงใด มีประสิทธิภำพดีก็ให้ด ำเนินกำรต่อไป หรือวิธีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงใดควร
ปรับเปลี่ยน และน ำผลกำรติดตำมไปรำยงำนให้ฝ่ำยบริหำรทรำบตำมแบบรำยงำนที่ได้กล่ำวไว้ข้ำงต้น 
ทั้งนี้กระบวนกำรสอบทำนอำจก ำหนดข้อมูลที่ต้องติดตำม หรืออำจท ำ Check List กำรติดตำม 
พร้อมทั้งก ำหนดควำมถ่ีในกำรติดตำมผล โดยสำมำรถติดตำมผลได้ใน 2 ลักษณะ คือ  

1) การติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) เป็นกำรติดตำม ตำมรอบ
ระยะเวลำ รำยไตรมำส  เช่น ทุก 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น  

2) การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นกำรติดตำมที่
รวมอยู่ในกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ตำมปกติของหน่วยงำน  

 

10. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง  
สรุปรำยงำนผลและประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงประจ ำปี เพื่อให้มีกำรบริหำรควำมเสี่ยง

เป็นไปอย่ำงเหมำะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มำตรกำรหรือกลไกกำรควบคุมควำมเสี่ยง
ที่ด ำเนินกำร สำมำรถลดและควบคุมควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้อง
จัดหำมำตรกำรหรือตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือให้ควำมเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีกำรจัดกำร อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในกำรด ำเนินงำน  

11. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง  

กำรทบทวนแผนบริหำรควำมเสี่ยง เป็นกำรทบทวนประสิทธิภำพของแนวกำรบริหำร                
ควำมเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพ่ือกำรปรับปรุงและพัฒนำแผนงำนในกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้ทันสมัยและ
เหมำะสมกับกำรปฏิบัติงำนจริงเป็นประจ ำทุกปี 
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            แผนบริหารความเสี่ยงส านักงานประกันสังคม จัดท าขึ้น เ พ่ือเป็นกรอบแนวทาง             
การปฏิบัติงานในการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงของส านักงานประกันสังคม ช่วยให้            
การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลทั่วทั้งองค์กร 
รวมทั้งเพ่ือให้ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยง และสามารถ
น าไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

การจัดท าแผนบริหารความเส่ียงของส านักงานประกันสังคม มีขั้นตอน ดังนี้ 
                       1.  กองนโยบายและแผนงานได้แจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง จัดท าแผน

บริหารความเสี่ยงส านักงานประกันสังคมปี 2563 โดยได้จัดท าร่างเป้าหมายการด าเนินงานส านักงาน
ประกันสังคม  ปี 2563  เพ่ือให้หน่วยงานพิจารณาประกอบการจัดท าแผนและประเมินความเสี่ยงระดับ
องค์กร โดยพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่ท าให้องค์กรไม่บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคมระยะ 3 ปี       
(พ.ศ. 2563-2565)  นโยบายส าคัญของกระทรวงแรงงาน ประกอบการวิเคราะห์ คาดการณ์ ปัญหา/
อุปสรรคจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจเกิดขึ้นและรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ประจ าปีงบประมาณ 2562  (รอบ 12 เดือน)  
        2. จัดประชุมคณะท างานบริหารความเสี่ยงส านักงานประกันสังคม  ครั้งที่ 1/2563           
เมื่อวันจันทร์ที่ 2  มีนาคม 2563  โดยรองเลขาธิการ (นางสาวบุปผา  เรืองสุด) เป็นประธาน
คณะท างาน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงส านักงานประกันสังคมปี 2563 
         3. กองนโยบายและแผนงานได้น าเสนอแผนบริหารความเสี่ยงส านักงานประกันสังคม                   
ประจ าปี 2563 ให้คณะกรรมการตรวจสอบกองทุนเงินทดแทน พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว                         
จากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบกองทุนเงินทดแทนครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันอังคารที่     
24  มีนาคม 2563  

แผนบริหารความเส่ียงส านักงานประกันสังคมประจ าปี 2563 (27 รายการ) 
     (1)  แผนการบริหารความเส่ียงของส านักงานประกันสังคมระดับองค์กร  จ านวน  13  รายการ          

                   ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัย
แรงงานทุกกลุ่มและทุกคน 

           1. การผลักดันให้แรงงานนอกระบบเข้าถึงหลักประกันทางสังคมไม่เป็นไปตาม 
เป้าหมาย (สสร.) (O) 
                  2. การประเมินค่าทางคณิตศาสตร์ประกันภัยด้านเงินสมทบ สิทธิประโยชน์ และ
การขยายความคุ้มครอง อาจคลาดเคลื่อนและไม่ทันเวลา (กวพ.) (S, F) 

           3. ผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนประกันสังคมต่ ากว่าดัชนีชี้วัด (กบล.) (F) 
           4. การทุจริตและประพฤติมิชอบด้านการเงิน การรับ-จ่ายเงินสดผ่านมือเจ้าหน้าที่อาจ 

มีช่องทางที่ท าให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  (กบง.) (O,F) 
 

บทท่ี 4  แผนบริหารความเสี่ยงของส านักงานประกันสังคม 
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           ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนานวัตกรรมให้บริการ และการเข้าถึงกลุ่มแรงงานที่มีความต้องการ 
เฉพาะ 

          5. การให้บริการกลุ่มแรงงานที่มีความต้องการเฉพาะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (กม./สปย./ 
สจพ.ศสน./ศฟง.) (S,O) 
           ยุทธศาสตร์ที่ 3 ออกแบบและพัฒนาบริการ พร้อมกับสิทธิประโยชน์ เพ่ือเตรียม
ความพร้อมและยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุ 

         6. ส านักงานประกันสังคมไม่มีมาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุ (สสร./กม.) (S,O) 
         ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงานด้วยเครือข่ายดิจิทัลและเครือข่ายการสื่อสาร 

การเข้าถึงและให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน  
         7. ภาพลักษณ์ที่ปรากฏผ่านสื่อในเชิงลบ (ศสน.) (S,O) 

                   8. ความล่าช้าของการด าเนินงานจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่                
(ศสน.) (O)           
                9. ระบบสารสนเทศงานประกันสังคม ไม่สามารถให้บริการได้  (สบท.) (S, O)  
                    ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้บริการได้เต็ม
ศักยภาพ 
                10. การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจไม่เป็นไปตามกฎหมาย แนวปฏิบัติ คู่มือ ระบบ
การควบคุมภายในที่ดี (กตน.) (O,F,C) 
                11.การทุจริตของเจ้าหน้าที่ส านักงานประกันสังคม (กบค.) (O,C) 
                12. หน่วยปฏิบัติใช้รหัสผู้ใช้งานระดับสูงวินิจฉัยประโยชน์ทดแทนไม่ถูกต้องและหน่วย
ปฏิบัติวินิจฉัยประโยชน์ทดแทน  7 กรณี ไม่ถูกต้อง (สปย.) (O,C) 
                13. การรายงานผลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย (กนผ.) (O) 

          (2)  แผนการบริหารความเสี่ยงของส านักงานประกันสังคมระดับหน่วยงาน    
จ านวน  14  รายการ          
                       ความเสี่ยงระดับหน่วยงาน  จ านวน  14 รายการ 
                       - ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) 
                        1. ระบบการตรวจสอบไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด (สตส.) 
                         2. แรงงานต่างด้าวไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ ท าให้ไม่เข้าใจกระบวนการ
ฟ้ืนฟูฯ และสิทธิ-ประโยชน์ที่ชัดเจน  (ศฟง. ภาค 1) 
 3. การติดตามประเมินผลภายหลังฝึกอบรมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
(กฝ.) 
 

- ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (O) 
 4. ความเสี่ยงกรณีนายจ้างค้างช าระเงินสมทบมีผลกระทบให้ผู้ประกันตน
ได้รับสิทธิประโยชน์ล่าช้า (สสท.) 
 5. ความเสี่ยงการก าหนดอัตราเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจ าปีไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน (สกท.) 
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 6. ความเสี่ยงเรื่องการพิจารณาวินิจฉัยเงินทดแทนไม่เป็นไปตามข้อกฎหมาย
และแนวปฏิบัติ (สกท.) 
 7. โครงการตรวจประเมินการให้บริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาลหลัก           
ที่ให้บริการแก่ผู้ประกันตน ประจ าปี 2561-2563 (สจพ.) 
 8. การด าเนินงานพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐไม่เป็นไปตามทิศทางของ
รัฐบาล (กพร.) 
 9. ความเสี่ยงจากการเตรียมความพร้อมรองรับสภาวะฉุกเฉินที่อาจส่งผล
กระทบทรัพย์สินของส านักงานประกันสังคม (สลก.) 
                     - ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) 
    10. ความเสี่ยงจากหน่วยปฏิบัติในสังกัดส านักงานประกันสังคมส่งรายงาน
การเงินประจ าเดือนไม่ทันภายในเวลาที่ก าหนด หรือมีข้อผิดพลาด 

 11. การจ่ายค่าบริการทางการแพทย์แก่สถานพยาบาลหรือผู้ประกันตนซ้ า 
(สจพ.) 
 12. การตรวจสอบการจ่ายชดเชยยาบัญชียาหลักแห่งชาติ จ(2) และยาต้าน
ไวรัสเอดส์ (สจพ.) 
                    - ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (C) 
 13. ความล่าช้าของการเสนอร่างกฎหมาย (กม.) 
 14. การยื่นค าขอรับช าระหนี้คดีล้มละลาย/คดีฟ้ืนฟูกิจการ ไม่ทันภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด (กม.) 
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รายการความเสี่ยง 

 
ประเภท 

ความเสี่ยง 

ประเมินความเสี่ยง 
โอกาส x ผลกระทบ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
รองรับการบรหิารความเสี่ยง 

 

 
ตัวชี้วดั 

 
เป้าหมาย 

 
เคยเป็น 

ความเสี่ยง 
ในปี 2562 

 
หน่วยงาน                            

ที่รับผิดชอบ ประมิน 
เบื้องต้น 

เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน 

1 .  การผลั ก ดัน ให้
แรงงานนอกระบบ
เข้าถึงหลักประกัน
ทางสังคมไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O : การด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 x 3 
(12) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3x2 
(6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1)โครงการประกันสังคมทั่วไทยสู่แรงงานภาคอิสระ 
สร้างการรับรูเ้กี่ยวกับความคุม้ครองประกันสังคม
มาตรา 40 ในกลุ่มแรงงานนอกระบบให้ครอบคลมุ    
เพิ่มมากข้ึน 
 
2) แผนงานเพ่ิมช่องทางการรับขึ้นทะเบียน
ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 
เพิ่มช่องทางการรับขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 
ให้ครอบคลุมมากขึ้น 
 
 
3) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลต้นแบบเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานประกันสังคมมาตรา 40 
สู่ความเป็นเลิศ (Smart Star M 40) 
สร้างบุคคลต้นแบบใหม้ีทักษะในการปฏิบัติงาน 
สามารถพัฒนาศักยภาพการท างานรวมถึงกระตุ้น 
ขับเคลื่อนและผลักดันให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบ
ประกันสังคมมาตรา 40 เพิ่มขึ้น 
 

จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 
 
 
 
 

ช่องทาง 
 
 
 
 

 
จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 

 
 
 
 

 
 

 

2,000 
 
 
 
 
1 
 
 
 

 
 

144 
 
 
 
 

 
 

 
เปลี่ยนช่ือ     
ปี 2562 :     
ไม่สามารถ        
เพิ่มจ านวน

แรงงาน    
นอกระบบ     

สู่หลักประกัน
สังคมได้        

ตามเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สสร. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การบริหารความเสี่ยงของส านักงานประกันสังคม ปี 2563 ระดับองค์กร 
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รายการความเสี่ยง 

 
ประเภท 

ความเสี่ยง 

ประเมินความเสี่ยง 
โอกาส x ผลกระทบ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
รองรับการบรหิารความเสี่ยง 

 

 
ตัวชี้วดั 

 
เป้าหมาย 

 
เคยเป็น 

ความเสี่ยง 
ในปี 2562 

 
หน่วยงาน                            

ที่รับผิดชอบ ประมิน 
เบื้องต้น 

เป้าหมาย 

2. ความเสี่ยงจาก
การประเมินค่าทาง
ค ณิ ต ศ า ส ต ร์
ประกันภัยด้านเงิน
ส ม ท บ  สิ ท ธิ
ประโยชน์ และการ
ขยายความคุ้มครอง 
อาจคล าด เคลื่ อ น
หรือไม่ทันเวลา 
 

S : กลยุทธ์ 
F : การเงิน 
 

3 x 3 
(9) 
 

2 x 2 
(4) 
 
 

1) ด้านความเร่งด่วนของงานและแหล่งข้อมูล  
-  จัดเรียงล าดับความส าคัญตามความเร่งด่วนของงาน 
- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุน 
    ข้อมูล ก าหนดนิยามของข้อมูล และก าหนดตัวแปร 
- ตรวจทานข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน 
-  ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินค่าทาง

คณิตศาสตร์ประกันภัยและประเมินสถานะกองทุน
ภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ 

-  จัดท ารายงานสรุปเสนอผู้บริหาร คณะกรรมการ 
หรือคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องพิจารณา
เพื่อประกอบการตัดสินใจก าหนดนโยบาย 

 
2) ด้านบุคลากร 
- พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดส่งบุคลากร

ของกลุ่มงานสถิติและคณิตศาสตร์ประกันภัยเข้าร่วม
การประ ชุม  อบรม หรื อสั มมนาในหลักสู ต ร          
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์
ประกันภัย สถิติ ประชากร เศรษฐศาสตร์ และ
คอมพิวเตอร์  รวมทั้งความรู้ด้านเงินสมทบและ
ประโยชน์ทดแทนของ 2 กองทุน เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงาน 

-  สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง
มาท างาน จ านวน 2 คน 

 
-  มอบหมายงานบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 

(อย่างน้อย 2 คน/งาน)                     

 
งานแล้วเสร็จทันเวลา พร้อมเสนอ
เป็นเอกสารประกอบวาระการ
ประชุมของคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ  

 
 
 
 
 
 

 
 
บุคลากรไดร้ับการฝึกอบรม  
สอนงาน 
 
 
 
 
 
 
 

สรรหาบุคลากรได้  
 

จ านวนบุคลากรต่อ 1 งาน 

 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 

ของบุคลากร
ทั้งหมดใน

กลุ่มงานสถิติ
และ

คณิตศาสตร์
ประกันภัย/ 
เป้าหมาย 

 
 

2 คน 
 

 
 
 

 
กวพ. 
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รายการความเสี่ยง 

 
ประเภท 

ความเสี่ยง 

ประเมินความเสี่ยง 
โอกาส x ผลกระทบ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
รองรับการบรหิารความเสี่ยง 

 

 
ตัวชี้วดั 

 
เป้าหมาย 

 
เคยเป็น 

ความเสี่ยง 
ในปี 2562 

 
หน่วยงาน                            

ที่รับผิดชอบ ประมิน 
เบื้องต้น 

เป้าหมาย 

3. ผลตอบแทนจาก
ก า ร ล ง ทุ น ข อ ง
กองทุนประกันสังคม
ต่ ากว่าดัชนีชี้วดั 

F : การเงิน 
 

2 × 4 
(8) 
 

2 × 3 
(6) 
 

1) ด าเนินการเสนอแผนยุทธศาสตร์ด้านการลงทุน 
กองทุนประกันสังคมระยะ 5 ปี (ปี 2563-2567) ต่อ
คณะกรรมการประกันสังคมและคณะกรรมการกองทุน
เงินทดแทนให้ความเห็นชอบ (ด าเนินการต่อเนื่องจาก  
ปี 2562) 
2) พัฒนาต้นแบบระบบสารสนเทศในการรายงานข้อมลู
การลงทุน ตามโครงการฯ ที่ไดร้ับอนุมัต ิ
   (1) ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 
   (2) รวบรวมความต้องการของผู้ใช้งาน 
   (3) พัฒนาต้นแบบระบบสารสนเทศ 
   (4) ทดสอบระบบ 
   (5) น าระบบใช้งานจริง 

ได้รับการอนุมัตแิผนยุทธศาสตร์
ด้านการลงทุนจาก คกก.ปกส/

คกก.เงินทดแทน 
 

 
มีต้นแบบการรายงานที่แสดงผล

ได้ไม่น้อยกว่า 3 มมุมอง 
 

ภายในเดือน
มีนาคม 2563 

 
 
 

ภายในเดือน
ธันวาคม 
2563 

 
 

 
 

กบล. 

    3)  ขออนุมัติงบประมาณจดัจ้างท่ีปรึกษา เพื่อศึกษา
การปรับเปลี่ยนระบบโปรแกรมที่เพิ่มประสิทธิภาพ    
การบริหารการลงทุน 
 
4) ประสานกองบริหารทรัพยากรบุคคลในการเปิด     
รับสมัครพนักงานด้านการลงทุนเพื่อสรรหาบุคลากร    
ให้ได้ตามกรอบอัตราที่ก าหนด พร้อมประสาน สลก.
จัดหาอุปกรณ์ส านักงานเพื่อรองรับ  

ได้รับอนมุัติงบประมาณเพื่อจัด
จ้างท่ีปรึกษา 

 
 
ส านักงานฯ ด า เนินการ เปิด      
รับสมัครพนักงานด้านการลงทุน
ด้ า น ก า ร ล ง ทุ น ไ ด้ ภ า ย ใ น
ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่ ก า ห น ด แ ล ะ          
มีบุคลากรเพิ่ มขึ้นอย่ า งน้อย 
10% 
 
 
 
 

ภายในเดือน
มิถุนายน 

2563 
 

ภายใน 
เดือนธันวาคม 

2563 
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รายการความเสี่ยง 

 
ประเภท 

ความเสี่ยง 

ประเมินความเสี่ยง 
โอกาส x ผลกระทบ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
รองรับการบรหิารความเสี่ยง 

 

 
ตัวชี้วดั 

 
เป้าหมาย 

 
เคยเป็น 

ความเสี่ยง 
ในปี 2562 

 
หน่วยงาน                            

ที่รับผิดชอบ ประมิน 
เบื้องต้น 

เป้าหมาย 

4 .  ก ารทุ จ ริตและ
ประพฤติมิชอบด้าน
ก า ร เ งิ น  ก า ร รั บ -
จ่ายเงินสดผ่านมือ
เ จ้ า ห น้ า ที่ อ า จ มี
ช่องทางที่ท าให้เกิด
ก า ร ทุ จ ริ ต แ ล ะ
ประพฤติมิชอบ                  

O : การด าเนินงาน 
F : การเงิน 
 

2x2 
(4) 

1x1 
(1) 

1) เพิ่มประสิทธิภาพการรณรงค์ให้สถานประกอบการ/
ผู้ประกันตน ช าระเงินผ่านระบบธนาคาร หน่วยบริการ
และระบบอิเล็กทรอนิกส ์
 
 
2)  เพิ่มประสิทธิภาพการรณรงค์การจ่ายสิทธิประโยชน์
ผ่านระบบธนาคารและระบบอิเล็กทรอนิกส์แทน      
การจ่ายเงินสด  
 
3) พัฒนาปรับปรุงระบบหรือเพิ่มช่องทางให้บริการ    
รับ – จ่ายเงินผ่านธนาคารและหน่วยบริการ 
 
 
 
4) ออกตรวจแนะน าการปฏิบัติงานด้านการเงินและ
บั ญ ชี แ ก่  เ จ้ า ห น้ า ที่ ส า นั ก ง า น ป ร ะ กั น สั ง ค ม
กรุงเทพมหานครพื้นที่/ จังหวัด/สาขาเพื่อก ากับดูแล
และตรวจสอบให้ปฏิบัติงาน เป็นไปอย่างถูกต้ อง     
ตามระเบียบแนวปฏิบัติและคู่มือ การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของจ านวนสถาน-
ประกอบการ/ผู้ประกันตน       
ที่ช าระเงินสมทบผ่านระบบ
ธนาคารและหน่วยบริการ 

 
ร้อยละของการจ่ายสิทธิ

ประโยชนผ์่านธนาคารและระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์

 
จ านวนธนาคารและหน่วยบริการ
ที่พัฒนาปรับปรุงหรือเพิ่ม 
 
 
 
 

จ านวนแห่ง 

90 
 
 
 

 
90 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 

12 
 

 
 

กบง. 
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รายการความเสี่ยง 

 
ประเภท 

ความเสี่ยง 

ประเมินความเสี่ยง 
โอกาส x ผลกระทบ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
รองรับการบรหิารความเสี่ยง 

 

 
ตัวชี้วดั 

 
เป้าหมาย 

 
เคยเป็น 

ความเสี่ยง 
ในปี 2562 

 
หน่วยงาน                            

ที่รับผิดชอบ ประมิน 
เบื้องต้น 

เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  พัฒนานวัตกรรมให้บริการและการเข้าถึงกลุ่มแรงงานที่มีความต้องการเฉพาะ 
 
5. การให้บริการกลุ่ม
แ ร ง ง านที่ มี ค ว าม
ต้ อ ง ก า ร เ ฉ พ า ะ                
ไ ม่ เ ป็ น ไ ป ต า ม
เป้าหมายท่ีก าหนด  
                               

S : กลยุทธ์ 
O : การด าเนินงาน 
 

3x3 
(9) 

2x2 
(4) 

1)  การปรับปรุงสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ทุพพลภาพ  
ปรับเพิ่มอัตราการจ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้ กรณี
ทุพพลภาพรุนแรง จากเดิมได้รับเงินทดแทนการขาด
รายได ้50% ของค่าจ้าง เพ่ิมเปน็ 70% ของค่าจ้าง  
     ร ะ ดั บ  1  ด า เ นิ น ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ม า ณ ก า ร          
ด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย  
     ระดับ  2 เสนอคณะอนุกรรมการกรรมการ
กลั่นกรองกฎหมาย ระเบียบ ปรับปรุง การก าหนด
อัตราเงินสมทบ การเพิ่มการจัดเก็บเงินสมทบ และการ
เพิ่มสิทธิประโยชน์ พิจารณาให้ความเห็นชอบกรณีเพิ่ม
เงินทดแทนการขาดรายได้ 
    ระดับ  3  เสนอคณะกรรมการประกันสั งคม       
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
2) โครงการประกันสังคมเยี่ยมผู้ประกันตนเจ็บป่วย
ในสถานพยาบาลและผู้ทุพพลภาพและผู้ป่วยหลัง
ภาวะวิกฤต (Intermediate Care) 
 
 
 
3) โครงการ สปส. มอบสุข 
 
 
 
 

ระดับความส าเร็จการด าเนินงาน
ปรับปรุงสิทธิประโยชน ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ทุพพลภาพ
และผูป้่วยหลังภาวะวิกฤตที่ได้รับ
การตรวจเยี่ยม 
 
 
1. จ านวนครั้งในการออกเยี่ยม
ผู้ประกันตน/ผู้ทุพพลภาพ     
  
2 . จ า น ว น ผู้ ป ร ะ กั น ต น /                
ผู้ ทุ พ พ ล ภ า พ ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร       
ตรวจเยี่ยม   

ระดับ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30,575 ราย 

 
 

 
 

10 ครั้ง  
 
 

30 ราย 
 
 

 กม./สปย. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สจพ. 
 
 
 
 
 
ศสน. 
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รายการความเสี่ยง 

 
ประเภท 

ความเสี่ยง 

ประเมินความเสี่ยง 
โอกาส x ผลกระทบ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
รองรับการบรหิารความเสี่ยง 

 

 
ตัวชี้วดั 

 
เป้าหมาย 

 
เคยเป็น 

ความเสี่ยง 
ในปี 2562 

 
หน่วยงาน                            

ที่รับผิดชอบ ประมิน 
เบื้องต้น 

เป้าหมาย 

 
 
 
 
4) นวัตกรรมรองรับผู้ทุพพลภาพ 

3. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ความรู้งานประกันสังคมผ่านสื่อ
ต่างๆ จ านวนไม่น้อย 
 
ระดับควมส าเร็จในการพัฒนา
นวัตกรรมให้บริการแกผู่้เข้ารับ
การฟื้นฟูสมรรถภาพสามารถ
กลับไปช่วยเหลือตนเองได้และ    
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 3 โครงการ 
 

180 ครั้ง 
 
 

 
ร้อยละ 90    

ในการด าเนิน
โครงการ 

 
 
 
 
ศฟง. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ออกแบบและพัฒนาบริการ พร้อมกับสิทธิประโยชน์ เพ่ือเตรียมความพร้อมและยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุ 

6 .  ส า นั ก ง า น
ประกันสั งคม ไม่มี
ม า ต ร ก า ร ร อ ง รั บ
สังคมผู้สูงอาย ุ

S : ด้านกลยุทธ์ 
O : ด้านการด าเนินงาน 
 

3 x 4 
(12) 

2 x 3 
(6) 

แผนการแก้ไขกฎหมาย (ขยายอายุผู้ประกันตนตาม
มาตรา 40) (พ.ร.ฎ) 
ขยายอายุการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 โดยการ
แก้ไขพระราชกฤษฎีกาก าหนดคุณสมบัติ ของบุคคลซึ่ง
อาจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน เพื่อขยายอายุการเป็น
ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 จากเดิมก าหนดอายุขั้นสูง                 
ไว้ที่ 60 ปีบริบูรณ์ เป็น 65 ปีบริบูรณ์ ซึ่งจะมีผลท าให้   
ผู้ที่มีอายุ  60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สามารถสมัครเป็น
ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 และได้รับความคุ้มครอง
ภายใต้ระบบประกันสังคม  
 

การแก้ไขกฎหมาย 
รองรับสังคมผู้สูงอายุ 

1 ฉบับ  สสร./กม. 
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รายการความเสี่ยง 

 
ประเภท 

ความเสี่ยง 

ประเมินความเสี่ยง 
โอกาส x ผลกระทบ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
รองรับการบรหิารความเสี่ยง 

 

 
ตัวชี้วดั 

 
เป้าหมาย 

 
เคยเป็น 

ความเสี่ยง 
ในปี 2562 

 
หน่วยงาน                            

ที่รับผิดชอบ ประมิน 
เบื้องต้น 

เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  เชื่อมโยงสังคมแรงงานด้วยเครือข่ายดิจิทัลและเครือข่ายการสื่อสารการเข้าถึงและให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน 

7. ภาพลักษณ ์       
ที่ปรากฏผ่านสื่อ 
ในเชิงลบ  

O : ด้านการด าเนินงาน 
S : ด้านกลยุทธ์ 

4 x 3 
(12) 

 

3 x 2 
(6) 
 

1) โครงการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน
ประกันสังคมผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์       
สื่อออนไลน ์

 
2) โครงการสื่อสารสร้างการรับรู้งานประกันสังคม 
 
 
 
การตอบค าถามสายด่วน 1506  
1)  การจัดท าฐานข้อมูลองค์ความรู้เพื่อการให้บริการ 
และ การจดัท าข้อมูลใหเ้ป็นปัจจุบนัอยู่ตลอดเวลา 
แบ่งเป็น 
   1.1 ข้อมูลพื้นฐานท้ังหมดเกี่ยวกับประกันสังคม 
   1.2 ข้อมูลพื้นฐานของกรมต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวง
แรงงาน 
   1.3 ข้อมูลประชาสัมพันธ์ใหม่ ๆ 
   1.4 แนวค าถาม - ตอบ ที่ถามบ่อย 
2) การควบคุมคุณภาพการให้บริการ ในช่องทาง Voice 
และ Non-Voice มีขั้นตอน ดังนี ้
   2.1 สุ่มตรวจสอบการให้บริการ 
   2.2 กรณีพบข้อผิดพลาด รีบชี้แจง แก้ไข 
   2.3 ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่เจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมลู 

จ านวนครั้ง การประชาสัมพันธ์
และช่องทางสื่อประชาสมัพันธ์ 
 
 

จ านวนครั้งในการจัดโครงการ
เผยแพรฯ่ 

 
 

 
ข้อมูล/เดือน 

 
 
 

 
 
 
 
 

สาย/เดือน 
Non Voice รวม 

 

800 ครั้ง 
 
 
 

9 ครั้ง/ 150 
คน ต่อครั้ง/ 
1,350 คน 

 
 

25 
 
 
 
 
 
 
 

 
2,160 

 

 
 

 
ศสน. 
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รายการความเสี่ยง 

 
ประเภท 

ความเสี่ยง 

ประเมินความเสี่ยง 
โอกาส x ผลกระทบ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
รองรับการบรหิารความเสี่ยง 

 

 
ตัวชี้วดั 

 
เป้าหมาย 

 
เคยเป็น 

ความเสี่ยง 
ในปี 2562 

 
หน่วยงาน                            

ที่รับผิดชอบ ประมิน 
เบื้องต้น 

เป้าหมาย 

8. ความล่าช้าของ
ก า ร ด า เ นิ น ง า น
จัดการเร่ืองร้องเรียน
ของหน่วยงานและ
เจ้าหน้าที ่
 

O : การด าเนินงาน 
S : ด้านกลยุทธ์ 

4x3  
(12) 

3x2 
(6) 

1)  อบรมพัฒนาให้ความรู้ โดยสรา้งจิตส านึกและ
เทคนิคการรับเรื่องร้องเรยีนเกี่ยวกับการบริหาร และ
อบรมระบบการจดัการเรื่องร้องเรยีน 
 
2) ก าหนดเรื่องร้องเรียนเป็นตัวช้ีวดัผู้อ านวยการกอง 
ศูนย์ สปส.กทม.พท. และประกันสังคมจังหวัด/สาขา 
 
 
 
 

ร้อยละของจ านวนข้อร้องเรียน 
แ ล ะ ข้ อ ร้ อ ง ทุ ก ข์ ที่ ไ ด้ รั บ            
ก า ร แ ก้ ไ ข แ ล้ ว เ ส ร็ จ                    
ภายใน 25 วันท าการ  
 
 
 
 

ร้อยละ 92  ศสน. 

9. ระบบสารสนเทศ
งานประกั นสั ง คม      
ไม่สามารถให้บริการได้ 

S : กลยุทธ์/ 
O : ด้านการด าเนินงาน 

4 x 4  
(16) 

3 x 4    
(12) 

1)  แผนการกอบกู้ระบบคอมพิวเตอร์กรณีเหตุภัย
พิบัติของส านักงานประกันสังคมเพ่ือกู้คืนระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถใช้งานได้ 
   (1) ประชุมคณะท างานแผนการกอบกู้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือก าหนดขอบเขตงานและแผน
ในการกอบกู้ระบบคอมพิวเตอร ์
   (2) จัดท าขั้นตอนการทดสอบแผนการกอบกู้ระบบ
คอมพิวเตอร ์
   (3) ทดสอบการกอบกู้ระบบคอมพิวเตอร ์
   (4) รายงานผลการทดสอบกอบกู้ระบบคอมพิวเตอร์
ต่อผู้บริหาร 
 
 
 

ระบบคอมพิวเตอรส์ามารถ
ท างานได้ และมีความถูกต้อง 

ครบถ้วน 
 

ภายใน
ระยะเวลา     
6 ช่ัวโมง 

 

 
 

สบท. 
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รายการความเสี่ยง 

 
ประเภท 

ความเสี่ยง 

ประเมินความเสี่ยง 
โอกาส x ผลกระทบ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
รองรับการบรหิารความเสี่ยง 

 

 
ตัวชี้วดั 

 
เป้าหมาย 

 
เคยเป็น 

ความเสี่ยง 
ในปี 2562 

 
หน่วยงาน                            

ที่รับผิดชอบ ประมิน 
เบื้องต้น 

เป้าหมาย 

    2) โครงการปรับเปลี่ยนระบบงานประกันสังคม     
บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์เมนเฟรม เป็นระบบ Web 
Application 
(คณะกรรมการประกันสังคมและทีป่รึกษา (ชุดที่ 13)  
ครั้งท่ี 21/2562 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 มีมติ
ขยายระยะเวลาและกันเงินกองทุนเพื่อบริหารงาน   
ของส านักงานประกันสังคมไว้ด าเนินการในปี 2563 
เป็นระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสดุวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
จ านวนเงิน 453,000,000 บาท) 
(1) ทบทวนรายละเอียดและขอบเขตของงาน (TOR) 
โครงการปรับเปลี่ยนระบบงานประกันสังคมบนเครื่อง
คอมพิวเตอร์เมนเฟรม เป็นระบบ Web Application 
(2)เสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 
(3)เสนอคณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา     
(ชุดที่ 13) 
(4)ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสด ุ
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับที่ 4 การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
ตามระเบียบพัสด ุ

 
 
 
 
 
 

ระดับที่ 4 
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รายการความเสี่ยง 

 
ประเภท 

ความเสี่ยง 

ประเมินความเสี่ยง 
โอกาส x ผลกระทบ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
รองรับการบรหิารความเสี่ยง 

 

 
ตัวชี้วดั 

 
เป้าหมาย 

 
เคยเป็น 

ความเสี่ยง 
ในปี 2562 

 
หน่วยงาน                            

ที่รับผิดชอบ ประมิน 
เบื้องต้น 

เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 :  ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้บริการได้เต็มศักยภาพ 
 
10. การปฏิบัติงาน  
ของหน่วยรับตรวจ   
ไม่เป็นไปตาม
กฎหมาย แนวปฏิบัติ 
คู่มือ ระบบการ
ควบคุมภายในที่ด ี
 

O : การด าเนินงาน 
F : การเงิน 
C : กฎระเบียบ 

2x3 
(6) 

1x2 
(2) 

1) ให้หน่วยรับตรวจแก้ไขและรายงานผลตามข้อสังเกต 
 
 
2)  มีการตรวจติดตามผล การตรวจสอบการปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะที่ให้ไว ้
 
3)  สรุปผลการตรวจสอบที่เป็นนัยส าคัญรายงานต่อ
เลขาธิการ และกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส และ
แจ้งเวียนใน Intranet 

ระยะเวลาการรายงาน 
 

จ านวนหน่วยรับตรวจ 

 
 

จ านวนครั้งท่ีรายงาน 

30 วัน 
 
 

5 หน่วยรับ
ตรวจ 

 
4 ครั้ง / ป ี

 
 

กตน. 

11. การทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ส านักงาน
ประกันสังคม 

O : การด าเนินงาน    
C : กฎระเบียบ 

3x2 
(6) 

2x1 
(2) 

1) โครงการอบรมทางวินัยส าหรับเจ้าหน้าท่ีส านักงาน
ประกันสังคม 
 
 
 
2) โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ป้องกันและลด
ความเสีย่งในการเกิดทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กิจกรรม 

2.1) ให้ความรู้  ความเข้าใจเรื่องวินัยและเรื่อง      
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในโครงการฝึกอบรม
ของส านักงานประกันสังคม  
    2.2) ด าเนินกิจกรรมปฏิบตัิธรรม 
 
    2.3) มอบรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานดี  มี

1. จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม 
 
2. ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม
มีความรูเ้พิ่มขึ้น 
 
ร้อยละของการด าเนินการได้
ส าเรจ็ตามกจิกรรม/เป้าหมาย 
 
จ า น ว น ค รั้ ง ก า ร ใ ห้ ค ว า ม รู้      
ความเข้าใจ 
 
จ านวนครั้งในการจัดกิจกรรม 
 
 

120 คน 
 

ร้อยละ 80 
 
 

ร้อยละ 90 
 

 
6 ครั้ง 

 
 

12 ครั้ง 
 
 

 
 

กบค. 
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รายการความเสี่ยง 

 
ประเภท 

ความเสี่ยง 

ประเมินความเสี่ยง 
โอกาส x ผลกระทบ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
รองรับการบรหิารความเสี่ยง 

 

 
ตัวชี้วดั 

 
เป้าหมาย 

 
เคยเป็น 

ความเสี่ยง 
ในปี 2562 

 
หน่วยงาน                            

ที่รับผิดชอบ ประมิน 
เบื้องต้น 

เป้าหมาย 

คุณธรรมจริยธรรม และความซื่อสัตย์ 
    2.4) ประชาสัมพันธ์เรื่อช่องทางการร้องเรียน วิธี
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการประมูลแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) แก่ประชาชนบุคคลที่มา
ติดต่อเสนอราคา รวมทั้งบุคคลทีเ่กี่ยวข้องในการจัดซื้อ
จัดจ้าง 
    2.5) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐ 
    2.6) คัดเลือกหน่วยงานท่ีบริหารงานอย่างมี
คุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล เพื่อมอบรางวัล
ให้แก่หน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือก 
    2.7) จัดประชุม Zero Corruption 
 
 3. การด าเนินการทางวินัยเจ้าหนา้ที่ท่ีกระท าผิด   ทาง
วินัย 

จ านวนครั้งในการมอบรางวัล 
 
จ านวนครั้งการประชาสมัพันธ์ 
 
 
 
 
ผลคะแนน ITA 
 
จ านวนครั้งในการคัดเลือก 
 
 
จ านวนครั้งในการจัดประชุม 
 
ร้อยละความส าเรจ็ในการ
ด าเนินการไดต้ามระยะเวลาที่
กฎหมายก าหนดแล้วเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ครั้ง 
 

1 ครั้ง 
 

 
 
 

85 คะแนน 
 

1 ครั้ง 
 
 

1 ครั้ง 
 

ร้อยละ 100       
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รายการความเสี่ยง 

 
ประเภท 

ความเสี่ยง 

ประเมินความเสี่ยง 
โอกาส x ผลกระทบ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
รองรับการบรหิารความเสี่ยง 

 

 
ตัวชี้วดั 

 
เป้าหมาย 

 
เคยเป็น 

ความเสี่ยง 
ในปี 2562 

 
หน่วยงาน                            

ที่รับผิดชอบ ประมิน 
เบื้องต้น 

เป้าหมาย 

12. หน่วยปฏิบั ติใช้
รหัสผู้ใช้งานระดับสูง
วิ นิ จ ฉั ยประ โยชน์
ทดแทนไม่ถูกต้องและ
หน่วยปฏิบัติวินิจฉัย
ประโยชน์ ทดแทน        
7 กรณี ไม่ถูกต้อง 
 
 
 
 

O : การด าเนินงาน    
C : กฎระเบียบ 

3 x 3 
(9) 
 
 

2 x 2 
(4) 
 

1)  การก ากับติดตามรายงานผลการตรวจสอบการใช้
รหัสผู้ใช้งานระดับสูงของหน่วยปฏิบัต ิ
 
 
 
2) การตรวจแนะน าหน่วยปฏิบตัิวินิจฉัยประโยชน์
ทดแทน 7 กรณี  

ร้อยละของจ านวนหน่วยปฏิบัติ
ปรับปรุงแก้ไขภายในก าหนด 

 
 
 

ร้อยละของจ านวนหน่วยปฏิบัติ
ปรับปรุงแก้ไขภายในก าหนด 

 
 

ร้อยละ 80 
 

 
 
 

ร้อยละ 80 
 

 
 

สปย. 

13. การรายงานผล
ในระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ 
(eMENSCR)                    
ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
 

O : การด าเนินงาน    
 

4x4 
(16) 

2x3 
(6) 

1) อบรมให้ความรู้ ระบบตดิตามและประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR) 
 
 
 
2) จัดท าคู่มือการบันทึกข้อมูลในระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
 

- จ านวนครั้งในการอบรม       
ให้ความรู ้
 
 
 
- จัดท าคู่มือ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 ครั้ง 
 
 

 
1 เล่ม 

- กนผ. 
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รายการความเสี่ยง 

ประเมินความเสี่ยง 
โอกาส xผลกระทบ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
รองรับการบริหารความเสี่ยง 

 

 
ตัวชี้วัด 

 
เป้าหมาย 

 
เคยเป็น 

ความเสี่ยง 
ในปี 2562 

 
หน่วยงาน                            

ที่รับผิดชอบ ประเมิน 
เบื้องต้น 

เป้าหมาย 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
1. ระบบการตรวจสอบ
ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน        
ที่ก าหนด 
 

4 x 3 
 (12) 

3 x 2  
(6) 

1) การตรวจแนะน าและสนับสนุนการตรวจสอบสถาน
ประกอบการ รวมทั้งการประเมินผลการตรวจสอบ             
สถานประกอบการ ณ หน่วยปฏิบัติ 
 
2)  การตรวจแนะน าและสนับสนุนการตรวจสอบบัญชี
ค่าจ้าง รวมทั้งการประเมินผลการตรวจสอบบัญชีค่าจ้าง 
ณ หน่วยปฏิบัติ 
 
3) การตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อป้องกันการ
แสวงประโยชน์จากการใช้แรงงานและกองทุน 
 
 
 
4) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการ
ตรวจสอบสถานประกอบการผ่านระบบสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนหน่วยปฏิบัติที่ได้รับการ
ตรวจประเมิน 
 
 
จ านวนหน่วยปฏิบัติที่ได้รับ
การตรวจประเมิน 
 
 
จ านวนสถานประกอบการ
ได้รับการตรวจสอบ และและ
ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายทั้ง 
2 กองทุน 
 

1.จ านวนผู้ เข้ ารั บการอบรม                
ไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่ก าหนด  
 
2.  ร้อยละของ ผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ
ง า น ด้ า น ก า ร บั น ทึ ก ผ ล                 
การติดตามผล การตรวจสอบ
สถานประกอบการเพิ่มขึ้น   
 

20  
หน่วยปฏิบัต ิ

 
 

46 หน่วย
ปฏิบัต ิ

 
 

660 แห่ง 
 

 
 

 
4 รุ่น/ 

160 คน 
 

ร้อยละ 80 
 

 
 

 
 

 
 

สตส. 

ความเสี่ยงส านักงานประกันสังคมประจ าปี 2560 การบริหารความเสี่ยงของส านักงานประกันสังคม ปี 2563 ระดับหน่วยงาน 
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รายการความเสี่ยง 

ประเมินความเสี่ยง 
โอกาส xผลกระทบ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
รองรับการบริหารความเสี่ยง 

 

 
ตัวชี้วัด 

 
เป้าหมาย 

 
เคยเป็น 

ความเสี่ยง 
ในปี 2562 

 
หน่วยงาน                            

ที่รับผิดชอบ ประเมิน 
เบื้องต้น 

เป้าหมาย 

5) การพัฒนาระบบตรวจสอบโดยส านักตรวจสอบ
ร่วมกับส านักบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
 
 
 
6) การทบทวนปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบ     
สถานประกอบการ/ตรวจสอบบัญชีค่าจ้าง ให้สอดคล้องกับ
การปรับปรุงระบบตรวจสอบ 
 

จ านวนสารสนเทศที่น ามาใช้
งาน (รายงานที่ ไ ด้ รับการ
ปรับปรุง/แก้ไข/เพิ่มในระบบ 
SAPIENS VDR แ ล ะ ร ะ บ บ
กองทุนเงินทดแทน WCF 
 
จ านวนหน่วยปฏิบัติที่ ได้รับ
การเผยแพร่คู่มือการใช้งาน
ระบบตรวจสอบ 

5 รายการ 
 
 
 
 
 

137 หน่วย
ปฏิบัต ิ

 

2. แรงงานต่างด้าวไม่
สามารถสื่อสาร
ภาษาไทยได้ ท าให้   
ไม่เข้าใจกระบวนการ
ฟ้ืนฟูฯ และสิทธ-ิ
ประโยชน์ที่ชัดเจน 

 

3 x 3 
(9) 
 

3 x 2 
(6) 

จัดอบรมทักษะด้านภาษาเพื่อพัฒนางานฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนงานแก่เจา้หน้าท่ีศนูย์ฯ 
 
 
 
 

จ านวนเจ้าหน้าท่ีในการอบรม 
 
 

10 คน - ศฟง.ภาค 1 

3 . ก า ร ติ ด ต า ม
ประเมินผลภายหลั ง
ฝึ ก อ บ รม ไม่ เ ป็ น ไ ป  
ตามเป้าหมายที่ก าหนด  

3 x 2 
(6) 

2 x 1 
(2)  

ติดตามผลภายหลังการฝึกอบรม (หลังฝึกอบรม 3 เดือน) 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก ่
1.หัวหน้างาน 
2.ผู้เข้ารับการอบรม 
3.เพื่อนร่วมงาน 
 
 
 

ระดับคา่เฉลีย่ความคดิเห็น
ของหัวหน้างานในการน าผล
การฝึกอบรมของผู้รับการ
อบรมรูไ้ปประยุกต์ ใช้กับ   
การปฏิบัติงานจริงได้ในระดับ 
มากกว่า 4 คะแนน จ านวน 
14 โครงการ 
 
 

ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 

- กฝ. 
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รายการความเสี่ยง 

ประเมินความเสี่ยง 
โอกาส xผลกระทบ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
รองรับการบริหารความเสี่ยง 

 

 
ตัวชี้วัด 

 
เป้าหมาย 

 
เคยเป็น 

ความเสี่ยง 
ในปี 2562 

 
หน่วยงาน                            

ที่รับผิดชอบ ประเมิน 
เบื้องต้น 

เป้าหมาย 

ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk) 
4. ความเสี่ยงกรณี
นายจ้างค้างช าระเงิน
สมทบมีผลกระทบ    
ให้ผู้ประกันตนได้รับ
สิทธิประโยชนล์่าช้า 
 
 
 

5 x 3 
(15) 

4 x 2 
(8) 

1) การออกตรวจเร่งรดัหนี้/แนะน าให้ค าปรึกษา พร้อม
ทั้งแกไ้ขปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินการเร่งรดัหนี ้
ประจ าปี 2563 
 
2) การอบรม โครงการพัฒนาทักษะเจ้าหน้าท่ีตดิตาม
เร่งรัดหนี้ ตามโครงการลดหนี้ใหม ่ใส่ใจหนี้เก่า 
 

คร้ัง 
 
 
 

คน/รุ่น 

24 
 
 
 

300/2 

 สสท. 

5.  ค ว า ม เ สี่ ย ง ก า ร
ก าหนดอัตราเงินสมทบ
กองทุน เ งิ นทดแทน
ประจ า ปี ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วน 

3x2 
(6) 

2 x 1 
(2) 

1) การให้ค าปรึกษาการก าหนดรหัสกิจการ และอัตรา
เงินสมทบในกลุ่มไลน์ก าหนดรหัส/อัตรา สกท. 
 
 
 
 
 
2) การตรวจสอบข้อมลูที่น ามาใช้ ในการค านวณอัตรา
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 

2.1 การตรวจสอบรายงานสถานประกอบการ    
ที่ไม่มีเงินสมทบ และสถานประกอบการที่มีเงินสมทบ 
ไม่ตรงกับรหสักิจการจากส านักเงนิสมทบ 

2.2 การประสานกลุ่มงานพัฒนามาตรฐานและ
ระบบเงินทดแทน เพื่อเร่งรัดการวินิจฉัยสิทธิประโยชน์ 
การดึงข้อมูลในระบบมาตรวจสอบความถูกต้องของ
ระบบ ในการค านวณเงินสมทบ 
 

ร้อยละความส าเรจ็ของการ
สนับสนุนหน่วยงานผู้
ให้บริการทางโทรศัพท/์Line 
ให้บริการข้อมลูแล้วเสรจ็
ภายใน  5 วันท าการ 
 
 
ระดับความส าเร็จ ของการ
ก าหนดอัตราเงินสมทบ    
ประจ าปีของนายจ้าง 
 

 
 
 
 

ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 

จ านวนกิจการ
417,000 ราย 

 
 

- สกท. 



 
 

100 
 

 
รายการความเสี่ยง 

ประเมินความเสี่ยง 
โอกาส xผลกระทบ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
รองรับการบริหารความเสี่ยง 

 

 
ตัวชี้วัด 

 
เป้าหมาย 

 
เคยเป็น 

ความเสี่ยง 
ในปี 2562 

 
หน่วยงาน                            

ที่รับผิดชอบ ประเมิน 
เบื้องต้น 

เป้าหมาย 

6. ความเสี่ยงเร่ืองการ
พิ จ า ร ณ า วิ นิ จ ฉั ย      
เงินทดแทนไม่เป็นไป
ตามข้อกฎหมายและ
แนวปฏิบัติ  

 

3X3 
(9) 

2X3 
    (6) 

1)  การออกตรวจแนะน างานวินิจฉัยเงินทดแทน          
แก่เจ้าหน้าที่ สปส.กทม.พื้นท่ี/จังหวัด/สาขา        
จ านวน 10 ครั้ง รวม 27 แห่ง 
 
 

2) การปรับปรุงแนวปฏิบตัิการพิจารณาวินิจฉัย      
เงินทดแทน จ านวน 1 เล่ม 
 

3) ตอบค าถามทางหนังสือ/โทรศพัท์/ไลน ์
-  งานพิจารณาวินิจฉัยเงินทดแทน  
- งานระบบเงินทดแทน  
- งานพิจารณาการจ่ายค่ารักษาพยาบาล  

ร้อยละความ ส าเร็จในการ
วินิจฉัยเงินทดแทนเมื่อเทียบ
กับค าขอรับเงินทดแทน
ทั้งหมด จ านวน 27 แห่ง 
 

จ านวนคู่มือ 
 
 

ร้อยละความส าเรจ็จากการ 
ขอรับค าปรึกษา โดยก าหนด  
จากจ านวนที่ตอบได้จาก    
จ านวนที่สอบถาม 

จ านวน      
27 แห่ง 

 
 

 

1 คู่มือ 
 
 

ร้อยละ 80 
 
 
 

 สกท. 
 

7 . โ ค ร ง ก า ร ต ร ว จ
ประเมินการให้บริการ
ทางการแพทย์ ขอ ง
สถานพยาบาลหลักที่
ใ ห้ บ ริ ก า ร แ ก่
ผู้ประกันตน ประจ าปี 
2561-2563 

3 x 2 
(6) 

2 x 2 
(4) 

1) การตรวจประเมินคุณภาพบริการ  ทางการแพทย์
ส าหรั บสถานพยาบาลรั ฐ / เ อกชนใน โคร งการ
ประกันสังคม สจพ.  ได้จ้างท่ีปรึกษาทางการแพทย์และ
ทางการพยาบาล ต าแหน่งละ  3 คน รวม  6 คน 
แบ่งเป็น 3 ทีม แต่ละทีมประกอบด้วย  1) ที่ปรึกษา
ทางการแพทย์ 1 คน  2) ที่ปรึกษาทางการพยาบาล     
1 คน   3) จนท.ของ สจพ. 1 คน  4) จนท. สปส.กทม.
พื้นที่/จังหวัด/สาขาที่สถานพยาบาลตั้งอยู่ เพื่อตรวจ
ประเมินฯ สถานพยาบาลร่วมกัน และ สจพ.เริ่ม
ด าเนินการจ้างที่ปรึกษาฯได้ เมื่อเดือน ม.ค. 2562    
เริ่มออกตรวจสถานพยาบาลในเดือนมกราคม 2562 
2) ปรับแผนการตรวจประเมินสถานพยาบาลโดยเลือก
สถานพยาบาลที่มีเรื่องร้องเรียนและสถานพยาบาล   
ของเอกชนให้ได้รับการตรวจประเมินก่อน เพื่อลด   
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

ร้อยละของผลการตรวจ
ประเมินมาตรฐาน
สถานพยาบาลที่ให้บริการ
ทางการแพทย์ของส านักงาน
ประกันสังคม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า
ร้ อ ย ล ะ  80 
ข อ ง
สถานพยาบาล
ทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 

 สจพ. 
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รายการความเสี่ยง 

ประเมินความเสี่ยง 
โอกาส xผลกระทบ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
รองรับการบริหารความเสี่ยง 

 

 
ตัวชี้วัด 

 
เป้าหมาย 

 
เคยเป็น 

ความเสี่ยง 
ในปี 2562 

 
หน่วยงาน                            

ที่รับผิดชอบ ประเมิน 
เบื้องต้น 

เป้าหมาย 

8 . ก า ร ด า เ นิ น ง า น
พั ฒ น า ก า ร บ ริ ห า ร
จัดการภาครัฐไม่เป็นไป
ตามทิศทางของรัฐบาล 
 

2 x 2 
(4) 

1 x 1 
(1) 

1) การพัฒนาระบบบริหารจดัการองค์กรที่มุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ 
 
 
 
 
 
 

2) โครงการพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการของ
ส านักงานประกันสังคม “ก้าวสูร่ะบบราชการ 4.0 
อย่างยั่งยืน ตามเกณฑ์คณุภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA 4.0)”    
 

3) การผลักดันให้หน่วยงานยื่นเรื่องของรับรอง
มาตรฐานการให้บริการศูนยร์าชการสะดวก (GECC) 
เพื่อสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมของคนในองค์กรใน
การยกระดับการใหบ้ริการประชาชน 
 

4) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “แนวทางการพัฒนา
บริการภาครัฐ” 
 

5)  การติดตามการด า เนินงานตามคู่ มื อส าหรับ
ประชาชนตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวก 

ร้อยละความส าเร็จของการ
ติดตามการด าเนินการประเมิน
ส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ และติดตามผล
การด าเนินงานตามกรอบการ
ประเมินผลผู้บริหาร 
 

รายงานผลการพัฒนาองค์กร  
 
 
 
 

จ านวนหน่วยงาน ที่สมัคร
ขอรับรองมาตรฐานฯ 
 
 
 

จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 
 

 
จ านวนรายงานผลการติด
ตามที่เสนอผู้บรหิาร 
 
 
 
 

   ร้อยละ 
     

 
 
 
 
 
 
 

1 ฉบับ 
 
 

 
 

2 หน่วยงาน 
 

 
 
 

45 คน 
 
 

2 รายงาน 

- กพร. 
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รายการความเสี่ยง 

ประเมินความเสี่ยง 
โอกาส xผลกระทบ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
รองรับการบริหารความเสี่ยง 

 

 
ตัวชี้วัด 

 
เป้าหมาย 

 
เคยเป็น 

ความเสี่ยง 
ในปี 2562 

 
หน่วยงาน                            

ที่รับผิดชอบ ประเมิน 
เบื้องต้น 

เป้าหมาย 

9. ความเสี่ยงจากการ
เต รี ยมความพ ร้ อม
รองรับสภาวะฉุกเฉินที่
อาจส่งผลกระทบต่อ
ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง
ส านักงานประกันสังคม 

2x3 
(6) 

1x1 
(1) 

1)  ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย 
และการใช้ อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น แก่เจ้าหน้าท่ีที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ สามารถแก้ไขปัญหาที่เกดิขึ้น
ได้กรณีเกดิภาวะฉุกเฉิน 
2) มีการตรวจสอบระบบดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์
ดับเพลิงและถังดับเพลิงประจ าทุกๆ 3 เดือน 
3)  มีการตรวจสอบระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่
บันทึกภาพไว้เป็นประจ าทุกวัน 
4) มีการตรวจสอบระบบไฟส ารองฉุกเฉินประจ าอาคาร 
ส านักงาน ให้มีสภาพพร้อม ใช้งานเดือนละครั้ง 
5) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดเพื่อ
ป้องกันการเสื่อมสภาพหรือช ารุดก่อนครบอายุการใช้งาน 
6) การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตวบ์นเสาไฟฟ้า แรงงสูง 

เจ้าหน้าท่ีเข้ารับการอบรม 
 
 
 
จ านวนครั้งในการตรวจสอบ 
 
จ านวนครั้งในการตรวจสอบ 
 
จ านวนครั้งในการตรวจสอบ 
 
ไม่เกิดเหตุการณไ์ฟฟ้าลดัวงจร  
ทีเ่กิดจากอุปกรณ์ที่ใช้งาน 
- จ านวนครั้งของการ
ตรวจสอบ 

180 คน 
 
 
 
4 ครั้ง/ปี 
 
12 ครั้ง/ปี 
 
2 ครั้ง/ปี 
 
4 ครั้ง/ปี 
 
2 ครั้ง/ปี 

 สลก. 

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 
10 .ความ เสี่ ย งจ าก
หน่วยปฏิบัติในสังกัด
ส านักงานประกันสังคม
ส่ ง ร ายงานการ เ งิ น
ป ร ะ จ า เ ดื อ น ไ ม่ ทั น
ภายในเวลาที่ก าหนด 
หรือมีข้อผิดพลาด 

 

4 x 4 
(16) 

3 x 3 
(9) 

1)  การอบรมให้ความรู้ ในเรื่องการเงินและบัญชี 
ระเบียบและแนวปฏิบัติ 
(workshop) 
2) การสอนงานให้ความรู้เรื่องการวิเคราะห์รายการ
บัญชีและจัดท ารายงานการเงินให้กับหน่วยปฏิบัติ       
ที่จัดท ารายการเงินท่ีเกิดความผิดพลาดเป็นประจ า 
3) แจ้งเวียนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท ารายงาน
การเ งินให้หน่ วยปฏิบัติ ถือปฏิบัติ เพื่ อ ให้ เป็นไป         
ในแนวทางเดียวกัน  
 

จ านวนครั้งในการอบรม 
 
 
จ านวนหน่วยปฏิบัติที่เข้ามา    
ฝึกปฏิบัติ 
 
จ านวนครั้งในการแจ้งเวียน 
 
 

2  ครั้ง 
 

 
5  แห่ง 

 
 

10 ครั้ง 

 กค. 
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รายการความเสี่ยง 

ประเมินความเสี่ยง 
โอกาส xผลกระทบ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
รองรับการบริหารความเสี่ยง 

 

 
ตัวชี้วัด 

 
เป้าหมาย 

 
เคยเป็น 

ความเสี่ยง 
ในปี 2562 

 
หน่วยงาน                            

ที่รับผิดชอบ ประเมิน 
เบื้องต้น 

เป้าหมาย 

11.การจ่ายค่าบริการ
ท า ง ก า ร แ พ ท ย์ แ ก่
สถานพยาบาลห รือ
ผู้ประกันตนซ้ าซ้อน 

4x4 
(16) 

 

4X3 
(12) 

1)  การตรวจสอบก่อนการจ่ายเงิน  
   1.1 ตรวจสอบการรายงานข้อมูลด้วยระบบการ     
รับ-ส่งข้อมูล ตรวจสอบสิทธิผู้ประกันตน ฐานข้อมูลงาน
ทะเบียนและฐานข้อมูลการน าส่งเงินสมทบ 
   1.2 ตรวจสอบการจ่ายเงินซ้ าซ้อนกับระบบอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้อง/การเรียกเงินคืน/ปฏิเสธการจ่าย เช่น  
การจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ 72 ช่ัวโมง การจ่าย
ค่าบริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตนเบิกเอง 
   1.3 จัดท าโปรแกรมและคู่มือสอบถามข้อมูลการ
จ่ายเงินท่ีเบิกในระบบ NCH 
   1.4 พัฒนาระบบในการตัดจ่าย และออกแนวปฏิบัติ
ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 
2) การตรวจสอบหลังการจ่ายเงิน   : โครงการ
ตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์กรณีโรค   
ที่มีค่าใช้จ่ายสูงและกรณีโรคที่มีภาระเสี่ยง 
    2.1 กรณีการรักษาโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง (AdjRW≥2) 
ได้รับการตรวจสอบการบริการทางการแพทย์ประเภท 
Coding Audit จัดจ้างผู้ตรวจสอบ (Auditor) จ านวน 
10 คน โดย 1 คน จะต้องตรวจสอบข้อมูลไม่น้อยกว่า 
800 แฟ้ม/คน/ปี 
 
 
 
 
 

ร้ อ ย ล ะ ค ว า ม ส า เ ร็ จ ข อ ง      
การจ่ายได้ถูกต้องไม่ซ้ าซ้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้ อ มู ล ก า ร ใ ช้ บ ริ ก า ร ท า ง
การแพทย์ที่สถานพยาบาล
รายงานเพื่อเบิกค่าบริการ
ทา งก า ร แพทย์ ไ ด้ รั บ ก า ร
ตรวจสอบ 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

800 แฟ้ม/
คน/ป ี

 
 
 
 
 
 
 
 

 สจพ. 
 



 
 

104 
 

 
รายการความเสี่ยง 

ประเมินความเสี่ยง 
โอกาส xผลกระทบ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
รองรับการบริหารความเสี่ยง 

 

 
ตัวชี้วัด 

 
เป้าหมาย 

 
เคยเป็น 

ความเสี่ยง 
ในปี 2562 

 
หน่วยงาน                            

ที่รับผิดชอบ ประเมิน 
เบื้องต้น 

เป้าหมาย 

    2.2 กรณีการรักษาโรคที่มีภาระเสี่ยง ได้รับการ
ตรวจสอบการบริการทางการแพทย์ประเภท Coding 
Audit และ Quality of care audit จัดจ้างผู้ตรวจ
สอบ (Auditor) จ านวน 10 คน โดย 1 คน จะต้อง
ตรวจสอบข้อมูลไม่น้อยกว่า 13,200 รายการ/คน/ปี 

ข้ อ มู ล ก า ร ใ ช้ บ ริ ก า ร ท า ง
การแพทย์ที่สถานพยาบาล
รายงานเพื่อเบิกค่าบริการ
ทา งก า ร แพทย์ ไ ด้ รั บ ก า ร
ตรวจสอบ 

13,200 
รายการ/ 
คน/ป ี

 

12. การตรวจสอบการ
จ่ายชดเชยยาบัญชียา
หลักแห่งชาติ จ(2) 
และยาต้านไวรัสเอดส์ 
 

2X2 
(4) 

1X1 
    (1) 

ให้ที่ปรึกษาทางด้านเภสัชกรรม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ 
ส านักจัดระบบบริการทางการแพทย์ ร่วมกับส านักงาน
ประกันสั งคมจั งหวัด/ เขตพื้ นที่  ร่ วมออกตรวจ
สถานพยาบาลที่มีการใช้ยาบัญชียาหลักแห่งชาติ จ(2) 
และยาต้านไวรัสเอดส์ 

จ า น ว น ส ถ า น พ ย า บ า ล             
ที่ ได้ รับการตรวจการใช้ยา     
ในสถานพยาบาล การจ่ายยา
บัญชี จ (2) การจ่ายยา                 
ต้านไวรัสเอดส์ 
 

ไม่ต่ ากว่า    
60 แห่งต่อป ี

 

 สจพ. 

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) 
13. ความล่าช้าของ
การเสนอร่างกฎหมาย 

3X3 
(9) 
 

2X2 
(4) 

1) แต่งตั้งคณะท างานเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายของ
ส านักงานประกันสังคม 
2)  คณะท างานที่ได้รับแต่งตั้งพิจารณาร่างกฎหมาย
ตามแผนการร่างกฎหมาย  
  

จ านวนการออกกฎหมาย 
 

กฎหมาย
ล าดับรอง 
3 ฉบับ 

 กม. 
 

14. การยื่นค าขอรับ
ช าระหนี้คดีล้มละลาย/
คดีฟ้ืนฟูกิจการ ไม่ทัน
ภายในระยะ เวลาที่
กฎหมายก าหนด 

 

2x3 
(6) 
 

1X1 
    (1) 

การยื่นขอรับช าระหนี้คดีล้มละลาย/คดีฟ้ืนฟูกิจการ 
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 
1) เจ้าหน้าท่ีจัดท าทะเบียนรายชื่อนายจ้างท่ี  
ค้างช าระหนี้ ท่ีส านักงานประกันสังคมจังหวัด/เขตพื้นที่ 
ส่งเรื่องให้ด าเนินการยึด  อายัดทรัพย์สิน   
2) เจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบตรวจสอบข้อมู ลบุคคล
ล้ ม ล ะ ล า ย จ า ก เ ว็ ป ต์ ไ ซ ค์ ข อ ง ก ร ม บั ง คั บ ค ดี /                   
ราชกิจจานุเบกษา เป็นประจ าทุกเดือน อย่างสม่ าเสมอ   
3) หัวหน้างานจัดทะเบียนคุมเรื่องที่ต้องด าเนินการยื่น

ร้อยละความส าเรจ็ในการ
ด าเนินการยื่นค าขอรับช าระหนี้
ภายในก าหนด 

 

ร้อยละ 
100 

 กม. 
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รายการความเสี่ยง 

ประเมินความเสี่ยง 
โอกาส xผลกระทบ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
รองรับการบริหารความเสี่ยง 

 

 
ตัวชี้วัด 

 
เป้าหมาย 

 
เคยเป็น 

ความเสี่ยง 
ในปี 2562 

 
หน่วยงาน                            

ที่รับผิดชอบ ประเมิน 
เบื้องต้น 

เป้าหมาย 

ค าขอรับช าระหนี้คดีล้มละลาย/คดีฟื้นฟูกิจการพร้อม
ระบุวัน เดือน ปี ท่ีครบก าหนดยื่นค าขอ 
4. เจ้าหน้าที่ด าเนินการยื่นค าขอรับช าระหนี้ภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด และรายงานเรื่องที่ได้
ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
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           ในการติดตามและการตรวจสอบการบริหารความเสี่ ยง  คณะท างานบริหารความเสี่ ยง                        
ผู้บริหารระดับสูง ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ การด าเนินงานโดยรวมขององค์กร ต้องก าหนดแนวทางการควบคุม
ความเสี่ยง  เช่น นโยบาย มาตรฐาน วิธีการปฏิบัติงาน ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน 
ระบบการติดตามและรายงานความเสี่ยง เช่น รายงานเปรียบเทียบผลปฏิบัติงานจริงกับประมาณการ รายงาน
ตรวจสอบภายใน เป็นต้น  ซึ่งในติดตามผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงองค์กร ควรจะพิจารณา        
ในประเด็น ดังนี้  
          1. ระบบการควบคุมความเสี่ยง 
               คณะท างานฯ หรือผู้บริหารระดับสูงควรก าหนดระบบการควบคุมความเสี่ยงที่เป็นแนวทางปฏิบัติ
ที่ดีตามแนวทางสากล หน่วยงานที่ท าหน้าที่ติดตามและควบคุมความเสี่ยงต้องเป็นอิสระจากหน่วยงาน          
ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง (risk taking function)  เพ่ือถ่วงดุลอ านาจในการบริหาร โดยมีการสอบยันกัน            
เพ่ือป้องกันช่องโหว่ในการควบคุมภายใน รวมทั้งต้องมีการทดสอบการควบคุมความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ               
โดยหน่วยงานที่ เป็น อิสระทั้ งจากภายในและภายนอก เ พ่ือให้มั่น ใจว่ าองค์กรมีการบริหารงาน                      
ตามหลักธรรมาภิบาล และมีระบบการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม 
                การก าหนดให้ระบบการควบคุมความเสี่ยง และหน่วยงานบริหารความเสี่ยงเป็นอิสระจาก
หน่วยงานที่ก่อให้ เกิดความเสี่ ยง อาจด าเนินการได้ โดยแยกหน่วยงานบริหารความเสี่ยงออกไป                    
เช่น การจัดตั้งหน่วยงานสอบทานหรือตรวจสอบภายใน และการจัดให้มีคณะท างานบริหารความเสี่ยง                
รวมทั้ งการมีบุ คลากรที่มี ความช านาญ และมีคุณสมบัติที่ เหมาะสมกับงานในด้ านที่ เกี่ ยวข้อง                             
สามารถเข้าใจลักษณะแผนงาน/โครงการ การด าเนินงานและผลกระทบจากระดับความเสี่ยงขององค์กร      
เกินเพดานที่ก าหนดไว้ เป็นต้น  ขอบเขตหน้าที่ของคณะท างานบริหารความเสี่ยงมีมากกว่าการก าหนด
นโยบาย และการจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยจะครอบคลุมการสอบทานความเสี่ยง การก าหนด
ความถี่ในการสอบทาน และประเภทความเสี่ยงที่จะสอบทาน ความถี่ในการสอบทานจะขึ้นอยู่กับระดับ     
ความเสี่ยงของหน่วยงานที่รับความเสี่ยง เช่น กิจกรรมหรือการด าเนินงานทางการเงินของฝ่ายการเงินที่ควร
ได้รับการสอบทานทุกวัน กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงินอาจได้รับการสอบทานเป็นรายสัปดาห์หรือ        
รายเดือน 
           นอกจากนี้  คณะท างานฯ หรือผู้บริหารระดับสูงควรได้รับรายงานต่าง ๆ เ พ่ือประกอบ                     
การสอบทานและการติดตามความเสี่ยง ได้แก่ รายงานการบริหารหนี้สินและทรัพย์สิน รายงานสภาพคล่อง
ของการลงทุน  รายงานเกี่ยวกับแผนงาน หรือโครงการที่มีระดับความเสี่ยงสูง รายงานเปรียบเทียบ            
ผลปฏิบัติงานจริงกับเป้าหมาย  เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 

5.1  การติดตามผลการด าเนินงาน  

บทที ่5 แนวทางการขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยง 
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         2. การติดตามผลการด าเนินงาน 
            เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม วิธีการจัดการความเสี่ยงที่ก าหนดไว้อาจไม่เหมาะสม กิจกรรม
ควบคุมอาจมีประสิทธิภาพน้อยลง หรือเป้าหมายการด าเนินงานอาจเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นจึงต้องมีการติดตาม
ตรวจสอบว่าการบริหารความเสี่ยงในแต่ละข้ันตอนยังคงมีประสิทธิภาพอยู่หรือไม่ 
           การติดตามตรวจสอบสามารถท าได้ 2 วิธี คือ ติดตามตรวจสอบระหว่างปฏิบัติงาน (Ongoing 
Monitoring) และการประเมินผลเป็นช่วงๆ (Separate Evaluation)  
           การติดตามตรวจสอบระหว่างการปฏิบัติงานเป็นการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องในทุกขั้นตอน
ของการบริหารความเสียง ในขณะที่การประเมินผลเป็นช่วงๆ จะกระท าเป็นครั้งๆ ไปตามช่วงเวลาที่ก าหนด 
ดังนั้น การติดตามตรวจสอบระหว่างการปฏิบัติงานจะมีประสิทธิภาพมากกว่า นอกจากนี้ หากมีการตรวจสอบ
ระหว่างการปฏิบัติงานมากเท่าไหร่ การตรวจสอบในลักษณะการประเมินผลเป็นช่วงๆ จะกระท าเป็นครั้ง ๆ ไป
ตามช่วงเวลาที่ก าหนด ดังนั้นการติดตามตรวจสอบระหว่างการปฏิบัติงานมากเท่าไหร่ การตรวจสอบใน
ลักษณะการประเมินเป็นช่วงๆ ก็จะน้อยลงเท่านั้น 
          การติดตามตรวจสอบอาจใช้วิธีอย่างใดอย่างหนึ่งขั้นต้นหรือทั้งสองวิธีก็ได้ อย่างไรก็ตามหากใช้วิธีการ
ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงทุกไตรมาส  ราย 6 เดือน  ราย 1 ปี ตามความเหมาะสมหรือตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ของส านักงานประกันสังคม 
          ในการติดตามตรวจสอบของส านักงานประกันสังคม อาจจะใช้การด าเนินการร่วมกันกับกระบวนการ
ติดตามการด าเนินงานของแผนบริหารความเสี่ยงองค์กรฉบับเดิมที่มีกระบวนการติดตามอย่างเป็น             
ระบบอยู่แล้ว หรือให้ส่วนงานหลักรับผิดชอบบริหารจัดการความเสี่ยงใด ส่วนงานนั้นจะเป็นผู้รับผิดชอบในการ
ประเมินประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงของตนเอง อย่างไรก็ตาม กองนโยบายและแผนงานได้น ารายงาน
ผลการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร และระดับหน่วยงาน รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบกองทุน
ประกันสังคม และคณะกรรมการตรวจสอบกองทุนเงินทดแทนทราบเป็นรายไตรมาส เพื่อก ากับติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของส านักงานประกันสังคม เพ่ือมาวิเคราะห์และ
ประเมินผลเป็นแผนภาพความเสี่ยง ก่อน และหลังการด าเนินงาน เพ่ือน าเรียนผู้บริหารเป็นรายไตรมาส และ 
แจ้งเวียนหน่วยงานปฏิบัติทั่วประเทศเพ่ือทราบ ต่อไป  
 

 
 

           กองนโยบายและแผนงานมีหน้าที่รับผิดชอบในการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร 
และระดับหน่วยงานให้แก่ผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบกองทุนประกันสังคม คณะกรรมการตรวจสอบ
กองทุนเงินทดแทน และคณะท างานบริหารความเสี่ยงส านักงานประกันสังคมรายไตรมาสเพ่ือทราบ  
          อย่างไรก็ตาม หากมีความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญเกิดขึ้น หรือจัดการความเสี่ยงที่น ามาใช้ไม่มีประสิทธิภาพ
จะต้องรายงานผู้บริหาร หรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง หรือตามระบบการรายงานผลของส านักงาน
ประกันสังคมที่ก าหนดไว้ให้ทราบในทันที  

 
 
 
 

5.2  การรายงานผล  


