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คํานํา
การบริหารความเสี่ยงนับเป็นเครื่องมือบริหารองค์กรที่มีการนํามาใช้อย่างแพร่หลายในการจัดการสถานการณ์
ความไม่ แ น่ น อนที่ อ าจส่ ง ผลกระทบต่ อ องค์ ก รให้ อ ยู่ ใ นระดั บ ที่ ย อมรั บ ได้ และอาจยั ง เป็ น โอกาสในการพั ฒ นา
กระบวนการทํางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้นได้อีกด้วย การบริหารความเสี่ยง มีความสําคัญและมี
ความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะป้องกันและควบคุมความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งมี
ผลกระทบต่อความสําเร็จ ขององค์กรโดยรวม
การบริหารความเสี่ยงที่ดีจะต้องให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการ วิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินความ
เสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรอยู่เสมอ อีกทั้ง ร่วมกันวางแผนป้องกันและควบคุมให้เหมาะสมกับภารกิจ
เพื่อลดปัญหาและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดความเสียหายหรือความสูญเสียให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นระบบ
ดังนั้น เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือนและหัตถกรรมไทย จึงได้จัดทําคู่มือการ
บริหารความเสี่ยงของเงินทุนหมุนเวียนฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจใน
ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรแก่ผู้บริหารและบุคลากรของเงินทุนฯ รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการติดตาม
การดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ ซึ่งจะส่งผลให้การบริหารงานและการ
ปฏิบัติงานของเงินทุนหมุนเวียนฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้
คณะทํางานบริหารความเสี่ยง
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรม
ในครอบครัวและหัตถกรรมไทย
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บทที่ 1 บทนํา
1.1 ความเป็นมา
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย มีภารกิจในการช่วยเหลือ
ราษฎรและกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรม โดยการสนับสนุนด้านเงินทุนสําหรับการจัดหา
วัตถุดิบ เครื่องมือ อุปกรณ์การผลิต การว่าจ้างงานในการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ การรับซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ และ
การให้ยืมเงินสําหรับการประกอบอาชีพ จึงจําเป็นต้องมีระบบบริหารความเสี่ยงเพื่อคาดการณ์ถึงความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน และลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิดความเสียหายให้ระดับ
ความเสี่ ย งและขนาดความเสี ย หายที่จ ะเกิด ขึ้ น ในอนาคตอยู่ ใ นระดั บ ที่ย อมรับ ได้ ทั้ งนี้ ต ามกรอบหลัก เกณฑ์ ก าร
ประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน ประจําปีบัญชี 2562 ตัวชี้วัดที่ 4.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน ได้กําหนดให้มีการวัดระดับความสําเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารความเสี่ยง โดยประเมินผลจาก
สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน การกําหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง การระบุความเสี่ยงระดับองค์กร
การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร การตอบสนองความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุมภายใน
สารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามประเมินผล
ดังนั้น เพื่อให้เพื่อให้ผลการดําเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว
และหัตถกรรมไทย สามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กรและตามที่กระทรวงการคลังกําหนด จึงให้ความสําคัญต่อการ
บริหารความเสี่ ยง และได้ จัดทํ าคู่ มือการบริ หารความเสี่ยงโดยมีแนวทางและกระบวนการการบริหารความเสี่ยง
สอดคล้องกับเกณฑ์ตัวชี้วัดการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียนตามกรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของ
The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission: Enterprise Risk Management–
Integrated Framework) หรือ COSO-ERM
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อให้เกิดการรับรู้ ตระหนักและเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่างๆที่เกิดขึ้นกับองค์กรและหาวิธีจัดการที่
เหมาะสม ในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
1.2.2 เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการดําเนินงานให้หน่วยงานทุกระดับของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการ
ส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย (สํานักงานกลาง และหน่วยปฏิบัติ) ให้สามารถบริหาร
จัดการความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
1.2.3 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการวางนโยบาย ติดตาม กํากับ ดูแล การบริหารจัดการ
เงินทุนหมุนเวียนสําหรับผู้บริหารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
1.2.4 เพื่อให้ผลการดํ าเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนในปี 2563 บรรลุ เป้าหมายขององค์กรและตามที่
กระทรวงการคลังกําหนด
1.3 ประโยชน์ที่ได้รับ
1.3.1 ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเงินทุนหมุนเวียน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และ
สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดไว้
1.3.2 ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเงินทุนหมุนเวียน สามารถนําไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมี
ความต่อเนื่อง และสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
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บทที่ 2 แนวทางการบริหารความเสีย่ ง
2.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทยมีภารกิจในการช่วยเหลือ
ราษฎรและกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรม โดยการสนับสนุนด้านเงินทุนสําหรับการจัดหา
วัตถุดิบ เครื่องมือ อุปกรณ์การผลิต การว่าจ้างงานในการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ การรับซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ และ
การให้ยืมเงินสําหรับการประกอบอาชีพ จึงจําเป็นต้องมีระบบบริหารความเสี่ยงเพื่อคาดการณ์ถึงความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน และลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิดความเสียหายให้ระดับ
ความเสี่ยงและขนาดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ดังนั้น เพื่อให้มีทิศทางที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองการต่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ในปีงบประมาณ ๒๕63 จึงได้กําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนในองค์กรได้ถือปฏิบัติไปใน
แนวทางเดียวกัน และเกิดเป็นวัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร อันจะส่งผลให้การบริหารความเสี่ยงถูก
ปลูกฝังอยู่ในองค์กรอย่างยั่งยืน โดยสาระสําคัญ ดังนี้
๑. ดําเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบตามแนวทาง COSO-ERM
๒. ให้กระบวนการบริหารความเสี่ยง มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ และแผนการปฏิบัติงานขององค์กร
๓. มีการตรวจสอบ ติดตามประเมินผล และทบทวนและปรับปรุงกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงเป็นประจํา
ทุกปีโดยให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมและการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง
๔. นําเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการที่ดีมาใช้ในการบริหารความเสี่ยง
๕. เผยแพร่ความรู้สร้างความเข้าใจ และสร้างจิตสํานึกแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่
จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องเป็นวัฒนธรรมขององค์กร
2.2 วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง
2.2.1 เพื่ อส่ ง เสริ ม และพัฒ นาให้เ งิน ทุน หมุ น เวีย นเพื่อ การส่ง เสริม อาชี พ อุ ต สาหกรรมในครอบครั วและ
หัตถกรรมไทย มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดี เป็นเครื่องมือที่สามารถให้ข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการตัดสินใจของ
ผู้บริหารในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานให้มีความเสถียรภาพ
2.2.2 เพื่อรับรู้ความเสี่ยงที่มีอยู่และสามารถหาแนวทางในการใช้โอกาสที่เกิดขึ้นและควบคุมผลกระทบ
ด้านลบและด้านบวกที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้
2.2.3 เพื่อพัฒนาระบบการบริหารและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานตามภารกิจของ
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย ที่สามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้จริง
โดยสามารถประเมินผลควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ คํานึงถึงการบรรลุเป้าหมายของภารกิจเป็นสําคัญ
2.3 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงในองค์กร
โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและ
หัตถกรรมไทย ประกอบด้วย
๑) คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย
มีหน้าที่กําหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยง และพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง
6

บทที่ 3 แผนบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย
3.1 ขัน้ ตอนการบริหารความเสี่ยง
คณะทํางานบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียน ได้ทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน
COSO ดังนี้
๓.1.๑ ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียน
เป็นการทบทวนปัจจัยเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียน จากปี 2562 เพื่อนํามาปรับปรุงแผน
สําหรับปี 2563
๓.1.๒ การระบุปัจจัยเสี่ยง
เป็นการกําหนดประเด็นความเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของเงินทุนหมุนเวียน
โดยระบุประเด็นความเสี่ยง (Risk Identification)
๓.1.3 การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง
เป็นการระบุระดับของโอกาสที่จะเกิด และผลกระทบ ในแต่ละสาเหตุความเสี่ยง ทั้งระดับในปัจจุบัน และ
ระดับที่ต้องการ
๓.1.4 การกําหนดมาตรการในการตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)
เป็นการกําหนดค่าระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (Likelihood x Impact : LI) ที่จําเป็นต้องดําเนินการ
วางแผนในการตอบสนองความเสี่ยง และประเมินทางเลือกที่เหมาะสมในการตอบสนองความเสี่ยง
๓.1.5 การจัดทําแผนภูมิความเสี่ยง
เป็นการเชื่อมโยงสาเหตุและปัจจัยความเสี่ยงเข้ากับยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ขององค์กร
๓.1.6 กลยุทธ์และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง
เป็นการกําหนดกลยุทธ์และกิจกรรมเพื่อจัดการปัจจัยความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงและสูงมาก เพื่อให้ความเสี่ยง
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ดังนี้
3.2 การทบทวนแผนแผนบริหารความเสี่ยงของเงินทุนหมุนเวียน
จากการประเมินผลการดําเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและ
หัตถกรรมไทย ประจําปีบัญชี 2562 โดย TIRSS พบว่าการดําเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามเกณฑ์การประเมิน
ดังนั้น ในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว
และหัตถกรรมไทย ปี 2563 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้มีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ ทั้งจากข้อมูลที่มี
อยู่ในปัจจุบันและจากปีที่ผ่านมา รวมถึงจากการระดมความคิดทั้งจากกลุ่มผู้ปฏิบัติงานและการแนะนําของผู้บริหาร
และวิทยากร เพื่อนํามาจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงของเงินทุนหมุนเวียนให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์
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3.3 การระบุปัจจัย (Risk Identification)
ประเภทความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
1.1 กลยุทธ์ที่ใช้ในการลดหนี้เสีย (NPLs) ยังไม่เพียงพอ
1.2 ไม่มีกลยุทธ์ในการเรียกเก็บรายดอกเบี้ยให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กําหนดไว้
1.3 ไม่มีกลยุทธ์ในการรักษาภาพลักษณ์องค์กร
-มีนายหน้าเข้ามาดําเนินการและเรียกรับผลประโยชน์
จากผู้กู้
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk)
2.1 โครงสร้างองค์กร ไม่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
ในปัจจุบัน
2.2 อัตรากําลังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
2.3 บุคลากรขาดทักษะในการปฏิบัติงาน เนื่องจากส่วน
ใหญ่เป็นลูกจ้างชั่วคราว มีอัตราการเข้าออกงานสูง
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
3.1 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานสูง โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากร แต่รายได้ดอกเบี้ยลดลง ทําให้ผลการดําเนินงาน
ด้านการเงิน รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิลดลง

ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขี้น
-การดํ า เนิ น งานเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นฯ
ไม่สามารถบรรลุเป้าประสงค์ของแผน
ยุทธศาสตร์

-ผลการปฏิ บั ติ ไ ม่ ไ ด้ ต ามเป้ า หมาย
ที่ กํ า ห น ด มี ผ ล ต่ อ ตั ว ชี้ วั ด ก า ร
ประเมินผลการดําเนินงานตามบันทึก
ข้อตกลงฯ ปีบัญชี 2563
-ผลการดํ า เนิ น งานด้ า นการเงิ น
มีค่าใช้จ่ายในการดํ าเนิ นงานสูงกว่า
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืม

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)

4.1 ขาดอายุความฟ้อง

ไม่ส ามารถฟ้ องร้องดําเนินคดีลูกหนี้
ที่ปฏิบัติผิดสัญญาได้
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3.4 การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง
จากข้อมูลปัจจัยความเสี่ยงในด้านต่างๆ และหลักเกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงเมื่อนํามาพิจารณาถึงโอกาส
ในการเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น สามารถนํามาจัดทําระดับความเสี่ยงของแต่ละความ
เสี่ยงได้ดังนี้
ประเภทความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
1.1 กลยุทธ์ที่ใช้ในการลดหนี้เสีย (NPLs) ยังไม่เพียงพอ
1.2 ไม่มีกลยุทธ์ในการเรียกเก็บรายดอกเบี้ยให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กําหนดไว้
1.3 ไม่มีกลยุทธ์ในการรักษาภาพลักษณ์องค์กร
-มีนายหน้าเข้ามาดําเนินการและเรียกรับผลประโยชน์จากผู้กู้
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk)
2.1 โครงสร้างองค์กร ไม่เหมาะสมในการปฏิบัติงานในปัจจุบัน
2.2 อัตรากําลังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
2.3 บุคลากรขาดทักษะในการปฏิบัติงาน เช่นการวิเคราะห์สินเชื่อยัง
ขาดประสบประการณ์ในการวิเคราะห์
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
3.1 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานสูง โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
แต่รายได้ดอกเบี้ยลดลงทําให้ผลการดําเนินงานรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย
สุทธิลดลง
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)
4.1 ขาดอายุความฟ้อง

ความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ

โอกาสที่จะ
เกิดความ
เสียหาย

ระดับความเสี่ยง
คะแนน
ระดับ

5
5

4
4

20
20

สูงมาก
สูงมาก

3

3

9

ปานกลาง

3
4
4

3
3
3

9
12
12

ปานกลาง
สูง
สูง

3

3

9

ปานกลาง

4

1

4

ต่ํา

3.5 การกําหนดมาตรการในการตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)
ระดับความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยงต่ํา
(Low)
ระดับความเสี่ยงปาน
กลาง(Medium)

ระดับคะแนน
1-4

สี
เขียว

5–9

เหลือง

ระดับความเสี่ยงสูง
(High)
ระดั บ ความเสี่ ย งสู ง
มาก (Extreme)

10 – 15

น้ําเงิน

16 - 25

แดง

มาตรการตอบสนองความเสี่ยง
ระดั บ ที่ ย อมรั บ ได้ โ ดยไม่ ต้ อ งควบคุ ม ความ
เสี่ยงไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม
ระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อ
ไม่ ใ ห้ ค วามเสี่ ย งเคลื่ อ นย้ า ยไปยั ง ระดั บ ที่
ยอมรับไม่ได้
ระดั บ ที่ ไ ม่ ส ามารถยอมรั บ ได้ ต้ อ งจั ด การ
ความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จําเป็นต้องจัดการ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ในทันที

ปัจจัยเสี่ยง
4.1
1.3, 2.1, 3.1

2.2, 2.3
1.1, 1.2
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3.6 การจัดทําแผนภูมิความเสี่ยง

ระดับผลกระทบ (I)

4

ระดับสูงมาก (สีแดง)

1.1/1.2

5
4.1

ระดับสูง (สีน้ําเงิน)

2.2/2.3

ระดับปานกลาง (สีเหลือง)

1.3/2.1/3.1

3

ระดับต่ํา (สีเขียว)

2
1
1

2

3

4

5

ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L)
จากแผนภูมิความเสี่ยงข้างต้น สามารถนํามาเรียบเรียงสรุปปัจจัยเสี่ยงที่ต้องเร่งดําเนินการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงดังนี้

14

3.7 กลยุทธ์และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง
จากข้อมูลสรุปปัจจัยความเสี่ยงของเงินทุนหมุนเวียนฯ ข้างต้นได้นํามาจัดทํากลยุทธ์และกิจกรรมเพือ่ บริหาร
จัดการปัจจัยความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงและสูงมาก เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ดังนี้
ปัจจัยเสี่ยง

ระดับ กลยุทธ์จัดการ
แนวทางจัดการความเสี่ยง
ความ
ความเสี่ยง
เสี่ยง
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
1.1 กลยุทธ์ที่ใช้ สูงมาก การลดความ -เพิ่มบุคลากรที่ติดตาม (monitor) หนี้โดยตรง
ในการลดหนี้เสีย
เสี่ยง
-ปรับแผนการเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชําระโดยการออกตรวจเยี่ยมทันทีเมื่อลูกหนี้ค้าง
(NPLs)ยังไม่เพียงพอ
ชําระเกิน 2 งวด เพื่อให้ความช่วยเหลือ
-ประสานงานร่วมกับหน่วยงาน(SSRC) ที่สามารถให้คําปรึกษากับผู้ประกอบการได้
เมื่อเกิดปัญหา เพื่อลงไปแก้ปัญหาให้กับลูกหนี้ได้อย่างทันท่วงที
-เพิ่มงบประมาณในการออกติดตามหนี้ค้างชําระ
-ขอที่อยู่ของผู้ที่ใกล้ชิด (ญาติ) ที่สามารถติดต่อผู้กู้ ผู้คําประกัน ผู้จํานองเพิ่มเติม
เพื่อจะได้ออกติดตามลูกหนี้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.2 ไม่มีกลยุทธ์ สูงมาก
ในการเรียกเก็บ
รายได้ดอกเบี้ย
ให้เป็นไปตามเป้า
หมายที่กําหนดไว้

การลดความ
เสี่ยง

-เพิ่มกลยุทธ์เร่งปล่อยกู้ในช่วงต้นปีงบประมาณเพื่อให้สามารถเก็บดอกเบี้ย
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยจัดทําแผนในการปล่อยกู้เป็นไตรมาส
เป้าหมายปี 2562 จํานวน 75 ล้านบาท
ไตรมาสที่ 1 30 ล้านบาท (40%)
ไตรมาสที่ 2 22.5 ล้านบาท (30%)
ไตรมาสที่ 3 15 ล้านบาท (20%)
ไตรมาสที่ 4 7.5 ล้านบาท (10%)
-วางมาตรการเพิ่มเติมในการปล่อยสินเชื่อเพื่อคัดกรองคุณภาพของผู้ขอกู้

1.3 ไม่มีกลยุทธ์ ปาน
ในการรักษาภาพ กลาง
ลักษณ์ขององค์กร
-มีนายหน้าเข้ามา
ดําเนินการและ
เรียกรับผลประโยชน์
จากผู้กู้

การลดความ
เสี่ยง

-เพิ่มเติมข้อความในการประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นเตือนให้ผู้ประกอบการเข้าใจว่า
เงินทุนหมุนเวียนฯ ไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายในการยื่นกู้และให้ระวังคนแอบอ้างว่า
สามารถช่วยเหลือให้กู้ได้เร็วและง่ายหากมีค่าดําเนินการ

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk)
ปาน การลดความ -เสนอปรับโครงสร้างเป็นระดับกองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดําเนินงาน (ระยะเวลา
2.1 โครงสร้าง
เสี่ยง
การดําเนินการปี 63-65)
องค์กร ไม่เหมาะ กลาง
สมในการปฏิบัติ
-เพิ่มกลุ่มงานติดตามเร่งรัดหนี้
งานในปัจจุบัน
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ปัจจัยเสี่ยง
2.2 อัตรากําลังไม่
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน
2.3 บุคลากรขาดทักษะ
ในการปฏิบัติงาน
เนื่องจากเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว มีอัตราการเข้า
ออกงานสูง

ระดับ
ความ
เสี่ยง
สูง

กลยุทธ์จัดการความ
เสี่ยง
การลดความเสี่ยง

- ให้ยกเลิกมาตรการประหยัดค่าใช้จ่ายโดยให้จ้างลูกจ้างชั่วคราว
เต็มอัตรากําลังที่มี
-จัดสรรอัตรากําลังให้เหมาะสมในส่วนการติดตามหนี้ค้างชําระ
- นําระบบ IT เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

สูง

การลดความเสี่ยง

-จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรให้มีทักษะ และมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
-จัดฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ใหม่ทุกครั้งที่มีการรับเข้ามาทํางาน
โดยการอบรมแบบ On The Job Training
-เสนอขอปรับลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
ปาน
การลดความเสี่ยง
3.1 ค่าใช้จา่ ยในการ
ดําเนินงานสูง โดยเฉพาะ กลาง
ค่าใช้จา่ ยด้านบุคลากร
แต่รายได้ดอกเบีย้ ลดลง
ทําให้ผลการดําเนินงาน
ด้านการเงิน มีรายได้สูง
กว่าค่าใช้จา่ ยสุทธิลดลง

แนวทางจัดการความเสี่ยง

-ขอจัดสรรพนักงานราชการทดแทนลูกจ้างชั่วคราว
เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
-ขอรับจัดสรรงบประมาณปกติเพิ่มเติม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯ

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)
4.1 ขาดอายุความฟ้อง
ต่ํา
การลดความเสี่ยง
-เนื่องจากเป็นการความเสี่ยงในค่าคะแนนต่ํา แต่หากเกิดขึ้นจะมี
ผลกระทบมาก ทั้งนี้ เงิ นทุนฯ มีมาตรการควบคุมภายใน และมี
ระบบการแจ้งเตือนภัยที่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงนี้ได้
แต่เห็นควรมีการประชุมชี้แจงผลกระทบให้รับทราบ
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3.8 การวิเคราะห์ Cost – Benefit
ปัจจัยเสี่ยง
กิจกรรมจัดการความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
1.1 กลยุ ท ธ์ ที่ใ ช้ ใ นการลดหนี้ เ สี ย 1. เพิ่มบุคลากรที่ติดตาม (monitor) หนี้โดยตรง
2. ปรับแผนการเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชําระโดยการออก
(NPLs) ยังไม่เพียงพอ
ตรวจเยี่ยมทันทีเมื่อลูกหนี้ค้างชําระเกิน 2 งวด
3. ประสานงานร่ ว มกั บ หน่ ว ยงาน( SSRC) ที่ ส ามารถให้
คําปรึกษากับผู้ประกอบการได้เมื่อเกิดปัญหา เพื่อลงไป
แก้ปัญหาให้กับลูกหนี้ได้อย่างทันท่วงที
4. เพิ่มงบประมาณในการออกติดตามหนี้ค้างชําระ
5. ขอที่อยู่ของผู้ที่ใกล้ชิด (ญาติ) ที่สามารถติดต่อผู้กู้ ผู้ค้ํา
ประกัน ผู้จํานองเพิ่มเติม เพื่อจะได้ออกติดตามลูกหนี้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.2 ไม่ มี ก ลยุ ท ธ์ ใ นการเรี ย กเก็ บ -เพิ่ ม กลยุ ท ธ์ เ ร่ ง ปล่ อ ยกู้ ใ นช่ ว งต้ น ปี ง บประมาณเพื่ อ ให้
รา ยได้ ด อกเบี้ ย ให้ เ ป็ น ไปตาม สามารถเก็บดอกเบี้ยให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยจัดทํา
แผนในการปล่ อ ยกู้ เ ป็ น ไตรมาส เป้ า หมายปี 2562
เป้าหมายที่กําหนดไว้
จํานวน 75 ล้านบาท
ไตรมาสที่ 1 30 ล้านบาท (40%)
ไตรมาสที่ 2 22.5 ล้านบาท (30%)
ไตรมาสที่ 3 15 ล้านบาท (20%)
ไตรมาสที่ 4 7.5 ล้านบาท (10%)
-วางมาตรการเพิ่มเติมในการปล่อยสิน เชื่อเพื่อคัดกรอง
คุณภาพของลูกหนี้ให้ดีขึ้นกว่าปัจจุบัน
1.3 ไม่ มี ก ลยุ ท ธ์ ใ นการรั ก ษา
ภาพลักษณ์องค์กร
-มี น ายหน้ า เข้ า มาดํ า เนิ น การและ
เรียกรับผลประโยชน์จากผู้กู้

-เพิ่มเติมข้อความในการประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นเตือน
ให้ผู้ประกอบการเข้าใจว่าเงินทุนหมุนเวียนฯ ไม่มีการเก็บ
ค่าใช้จ่ายในการยื่นกู้และให้ระวังคนแอบอ้างว่าสามารถ
ช่วยเหลือให้กู้ได้เร็วและง่ายหากมีค่าดําเนินการ

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk)
2.1 โครงสร้างองค์กร ไม่เหมาะสม -เสนอปรับโครงสร้างเป็นระดับกองเพื่อเพิ่มศักยภาพใน
ในการปฏิบัติงานในปัจจุบัน
การดําเนินงาน (ระยะเวลาการดําเนินการปี 63-65)
-เสนอเพิ่มกลุ่มงานติดตามเร่งรัดหนี้

Cost

Benefit

-ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง
ของเจ้าหน้าที่
300,000 บาท

-ทําให้หนี้เสีย
(NPLs) ลดลงตาม
เป้าหมาย ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 8
ต่อปี

-

-เก็บรายได้
ดอกเบี้ยเป็นไป
ตามเป้าหมายที่
กําหนดหรือไม่
น้อยกว่าร้อยละ
80 ของ
เป้าหมาย

-ค่าใช้จ่ายในการ
จัดทําแผ่นพับ
โฆษณา จํานวน
65,000 ใบ ราคา
82,000 บาท

-ป้องกันไม่ให้เกิด
ความเข้าใจผิด
และทําให้เกิด
ภาพลักษณ์ที่ดี
ต่อองค์กร

-

-ได้โครงสร้าง
องค์กรใหม่
ที่สอดคล้อง
เหมาะสมกับการ
ทํางานใน
สภาวการณ์
ปัจจุบัน
-มีกลุ่มงานที่
เหมาะสม
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Cost
ปัจจัยเสี่ยง
กิจกรรมจัดการความเสี่ยง
2.2 อัตรากําลังไม่เพียงพอต่อการ -ให้ยกเลิกมาตรการประหยัดค่าใช้จ่ายโดยให้จ้างลูกจ้าง 1,440,000 บาท
ปฏิบัติงาน
ชั่วคราวให้เต็มอัตรากําลังที่มี โดยจัดสรรอัตรากําลัง
ในแต่ละหน่วยปฏิบัติให้มีความเหมาะสม
-เพิ่มกรอบอัตรากําลังในส่วนการติดตามหนี้ค้างชําระ

2.3 บุ ค ลากรขาดทั ก ษะในการ
ปฏิบัติงาน เนื่องจากส่วนใหญ่เป็น
ลูกจ้างชั่วคราว มีอัตราการเข้าออก
งานสูง

-จัด ฝึ ก อบรมให้ ค วามรู้แ ก่ บุ ค ลากร เพื่ อ เพิ่ม ทั ก ษะและ 1,200,000 บาท
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
-จัดฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ใหม่ทุกครั้งที่มีการรับเข้ามา
ทํางานโดยการอบรมแบบ On The Job Training
-เสนอขอปรับลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
3.1 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานสูง -ขอจั ด สรรพนั ก งานราชการทดแทนลู ก จ้ า งชั่ ว คราว
โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
แต่รายได้ดอกเบี้ยลดลงทําให้ผลการ -ขอรับจัดสรรงบประมาณปกติเพิ่มเติม เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ดํ าเนิ นงานรายได้ สู งกว่ าค่ าใช้ จ่ า ย ในการดําเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯ
สุทธิลดลง
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)
4.1 ขาดอายุความฟ้อง
-ประชุมชี้แจง หรือทําหนังสือแจ้งเวียน

Benefit

-มีอัตรากําลัง
ปฏิบัติงาน
เพียงพอ สามารถ
ลดหนี้(NPLs) และ
สามารถปล่อย
สินเชื่อให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย
-เจ้าหน้าที่มี
ทักษะในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
ทําให้ผลการ
ดําเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมาย
-มีความสามารถ
ในการวิเคราะห์
สินเชื่อเพิ่มขึ้น
ทําให้ได้ลูกหนี้ที่มี
คุณภาพ
-เจ้าหน้าที่เกิด
ขวัญและกําลังใจ
อัตราการเข้าออก
งานลดลง

-

-ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานเงินทุน
หมุนเวียนฯ ลดลง

-

-ไม่มีลูกหนี้ขาด
อายุความฟ้อง
-ไม่เกิดความ
เสียหายกับทาง
ราชการ

18

19

แผนบริหารความเสี่ยงของเงินทุนหมุนเวียนประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ปัจจัยเสี่ยง

กิจกรรมจัดการความเสี่ยง

ตัวชี้วัด/
ผลการดําเนินการ

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
1.1 กลยุ ท ธ์ ที่ ใ ช้ ใ นการลด 1.1.1 เพิ่มบุคลากรที่ติดตาม -หนี้เสีย (NPLs) ลดลง
หนี้เสีย (NPLs) ยังไม่เพียงพอ
(monitor) หนี้โดยตรง

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดําเนินการ
ต.ค.
62

พ.ย.
62

ธ.ค.
62

ม.ค.
63

ก.พ.
63

มี.ค.
63

เม.ย.
63

พ.ค.
63

มิ.ย.
63

ก.ค.
63

ส.ค.
63

ก.ย.
63

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

กง.สล.กสอ.

1.1.2 ปรั บ แผนการเร่ ง รั ด -หนี้เสีย (NPLs) ลดลง
ติ ด ตามหนี้ ค้ า งชํ า ระโดยการ -แนวทางปฏิบัติใหม่พร้อม
ออกตรวจเยี่ยมทันทีเมื่อลูกหนี้ แจ้งเวียน
ค้างชําระเกิน 2 งวด

-

กง.สล.กสอ.

1.1.3 ประสานงานร่ ว มกั บ -หนั ง สื อ ขอความร่ ว มมื อ
หน่ ว ยงาน(SSRC) ที่ ส ามารถ กับศูนย์ SSRC
ให้คําปรึกษากับผู้ประกอบการ
ได้เมื่อเกิดปัญหา เพื่อลงไป
แก้ปัญหาให้กับลูกหนี้ได้อย่าง
ทันท่วงที

-

กง.สล.กสอ.
ศภ. 1-11

300,000

กง.สล.กสอ.

-

กง.สล.กสอ.
ศภ. 1-11

1.1.4 เพิ่มงบประมาณในการ -หนี้เสีย (NPLs) ลดลง
ออกติดตามหนี้
1.1.5 ขอที่ อ ยู่ ข องผู้ ใ กล้ ชิ ด -แนวทางปฏิบัติใหม่พร้อม
( ญ า ติ ) ผู้ กู้ ผู้ ค้ํ า ป ร ะ กั น แจ้งเวียน
ผู้ จํ า นองเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ จะได้
ออกติ ด ตามลู ก หนี้ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
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ปัจจัยเสี่ยง

ตัวชี้วัด
ผลการดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

1.2.1 เพิ่มกลยุทธ์เร่งปล่อยกู้
ในช่วงต้นปีงบประมาณเพื่อให้
สามารถเก็บดอกเบี้ยให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย โดยจัดทําแผน
ในการปล่ อ ยกู้ เ ป็ น ไตรมาส
เป้ า หมายปี 2562 จํ า นวน
75 ล้านบาท
ไตรมาสที่ 1 30 ล้านบาท
ไตรมาสที่ 2 22.5 ล้านบาท
ไตรมาสที่ 3 15 ล้านบาท
ไตรมาสที่ 4 7.5 ล้านบาท

-เ ก็ บ ด อ ก เ บี้ ย ไ ด้ ต า ม
เป้าหมาย 21.5 ล้านบาท
-แผนปล่ อ ยสิ น เชื่ อ ราย
ไตรมาส

-

กง.สล.กสอ.
ศภ. 1-11

1.2.2 วางมาตรการเพิ่มเติม
ในการปล่ อ ยสิ น เชื่ อ เพื่ อ คั ด
กรองคุ ณ ภาพของลู ก หนี้ ใ ห้ ดี
ขึ้นกว่าปัจจุบัน
1.3 ไม่ มี ก ลยุ ท ธ์ ใ นการรั ก ษา 1.3.1 เพิ่มเติมข้อความในการ
ภาพลักษณ์องค์กร
ประชาสั ม พั น ธ์ ใ นแผ่ น พั บ
-มี น ายหน้ า เข้ า มาดํ า เนิ น การ โฆษณา/สื่อออนไลน์/และตัว
และเรียกรับผลประโยชน์จากผู้กู้ เจ้าหน้าที่ เพื่อกระตุ้นเตือนให้
ผู้ประกอบการเข้าใจว่าเงินทุน
หมุ น เวี ย นฯ ไม่ มี ก ารเก็ บ
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการยื่ น กู้ แ ละให้
ระวั ง คนแอบอ้ า งว่ า สามารถ
ช่ ว ยเหลื อ ให้ กู้ ไ ด้ เ ร็ ว และง่ า ย
หากมีค่าดําเนินการ

-เ ก็ บ ด อ ก เ บี้ ย ไ ด้ ต า ม
เป้าหมาย 21.5 ล้านบาท
-แนวทางปฏิบัติใหม่พร้อม
แจ้งเวียน
-ภาพลักษณ์องค์กรดีขึ้น
-แผ่นพับโฆษณาใหม่
-เพจ facebook

-

กง.สล.กสอ.

82,000

กง.สล.กสอ.

1.2 ไม่มีกลยุทธ์ในการเรียกเก็บ
รายได้ ด อกเบี้ ย ให้ เ ป็ น ไปตาม
เป้ า หมายที่ กํ า หนดไว้ 21.5
ล้านบาท

กิจกรรมจัดการความเสี่ยง

ระยะเวลาดําเนินการ
ต.ค.
62

พ.ย.
62

ธ.ค.
62

ม.ค.
63

ก.พ.
63

มี.ค.
63

เม.ย.
63

พ.ค.
63

มิ.ย.
63

ก.ค.
63

ส.ค.
63

ก.ย.
63

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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ปัจจัยเสี่ยง

กิจกรรมจัดการความเสี่ยง

ตัวชี้วัด
ผลการดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

-แผนปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า ง
เงินทุนหมุนเวียนฯ

-

กง.สล.กสอ.

1,440,000

กง.สล.กสอ.

2.3 บุคลากรขาดทักษะในการ -จั ด ฝึ ก อ บ ร ม ใ ห้ ค ว า ม รู้ -ประเมินประสิทธิภาพการ 1,200,000
ปฏิ บั ติ ง าน เนื่ อ งจากส่ ว นใหญ่ บุคลากร
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
เป็นลูกจ้างชั่วคราว มีอัตราการ -เสนอขอปรับลูกจ้างชั่วคราว
เข้าออกงานสูง
เป็นพนักงานทุนหมุนเวียน
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
3.1 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน -ขอจั ด สรรพนั ก งานราชการ -รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้
เพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายใน
สู ง โดยเฉพาะค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า น ทดแทนลูกจ้างชั่วคราว
บุ ค ลากร แต่ ร ายได้ ด อกเบี้ ย -ขอจั ด สรรงบประมาณปกติ การดําเนินงานลดลง
ลดลงทํ า ให้ ผ ลการดํ า เนิ น งาน เพิ่มเติม
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิลดลง
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)
4.1 ขาดอายุความฟ้อง
-ประชุมชี้แจง หรือทําหนังสือ -คดี ข าดอายุ ค วามลดลง
หรือไม่มี
แจ้งเวียน
-หนังสือแจ้งเวียน
-หนังสือแจ้งกําชับเจ้าหน้าที่

กง.สล.กสอ.

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk)
2.1 โครงสร้ า ง อ ง ค์ ก ร ไม่ 2.1.1 เสนอปรั บ โครงสร้ า ง
เหมาะสมในการปฏิ บั ติ ง านใน เ ป็ น ร ะ ดั บ ก อ ง เ พื่ อ เ พิ่ ม
ศั ก ยภาพในการดํ า เนิ น งาน
ปัจจุบัน
(ระยะเวลาการดํ า เนิ น การปี
63-65)
2.1.2 เสนอเพิ่ ม กลุ่ ม งาน
ติดตามเร่งรัดหนี้
2.2 อั ต รากํ า ลั ง ไม่ เ พี ย งพอต่ อ 2.2.1 จัดสรรกรอบอัตรากําลัง
ให้เหมาะสม
การปฏิบัติงาน

ระยะเวลาดําเนินการ
ต.ค.
62

พ.ย.
62

ธ.ค.
62

ม.ค.
63

ก.พ.
63

มี.ค.
63

เม.ย.
63

พ.ค.
63

มิ.ย.
63

ก.ค.
63

ส.ค.
63

ก.ย.
63

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-โครงสร้างอัตรากําลังใหม่
-โครงสร้างอัตรากําลังใหม่

กง.สล.กสอ.

กง.สล.กสอ.
ศภ.1-11
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๒) ผู้บริหารระดับสูง ทําหน้าที่กําหนดนโยบายและแต่งตั้งคณะทํางานการบริหารความเสี่ยง และกํากับดูแล
ให้มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
๓) คณะทํางานบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริม อาชี พอุตสาหกรรมในครอบครัวและ
หัตถกรรมไทย มีหน้าที่ดังนี้
(๑) ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ แ ละจั ด ทํ า แผนการบริ ห ารความเสี่ ย งเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นเพื่ อ การส่ ง เสริ ม อาชี พ
อุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย
(๒) นําเสนอแผนการบริหารความเสี่ยงต่อผู้บริหารและ คณะกรรมการบริ ห ารเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นเพื่ อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
(๓) ประสาน และติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและรายงานผลต่อ
ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริหารเงินทุน
(๔) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๔) ผู้บริหารระดับกอง/กลุ่ม ทําหน้าที่ศึกษาและทําความเข้าใจกับการบริหารความเสี่ยงให้ความรู้กับบุคลากร
ในหน่วยงานและจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงาน รวมทั้งติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ
๕) บุคลากรในหน่วยงานทําหน้าที่ทําความเข้าใจและดําเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน
ผู้บริหารระดับสูง

คณะทํางานบริหารความเสี่ยง

ผู้บริหารกลุ่ม/งานเงินทุนหมุนเวียน

1. รองอธิบดีที่ได้รับมอบหมาย
2. เลขานุการกรม
3. ผู้แทนจากหน่วยปฏิบัติเงินทุนหมุนเวียน
ศูนย์ภาค
4. ผู้บริหารกลุ่ม/งานเงินทุนหมุนเวียน
5. ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากรในหน่วยงาน
รูปที่ 1 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย
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2.4 กรอบการบริหารความเสี่ยง
2.4.1 การระบุปัจจัยเสี่ยง
การระบุปัจจัยเสี่ยงควรมีความเชื่อมโยงกับผลความสําเร็จตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของเงินทุนหมุนเวียน โดย
คํานึงถึงวัตถุประสงค์ตามแผนงานและโครงการของเงินทุนหมุนเวียน และโอกาสของเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อเงินทุนหมุนเวียนทําให้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์นั้นได้ โดยระบุปัจจัยเสี่ยงแยกตามประเภทความ
เสี่ยง 4 ประเภท ตามหลักเกณฑ์ของ COSO-ERM ดังนี้
1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic risks) ตัวย่อ S ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจ ใน
ภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์
ภายนอก ส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ที่กําหนดไว้ หรือไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์ หรือเกิดจากการ
กําหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมทําให้โครงการขาดการยอมรับและโครงการไม่ได้นําไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริงหรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการ
ตัดสินใจผิดพลาดหรือนําการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง
2) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (Operational risks) ตัวย่อ O ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในกระบวนการทํางาน
ตามปกติทุกขั้นตอน เช่น ขาดการกกํากับดูแลองค์การที่ดีหรือขาดธรรมาภิบาลในองค์กร และขาดการควบคุมที่ดีทําให้
การปฏิ บั ติ ง านที่ ไ ม่ เ ป็ น ไปตามแผน ไม่ มี ผั ง การปฏิ บั ติ ง านที่ ชั ด เจน หรื อ ไม่ มี ก ารมอบหมายอํ า นาจหน้ า ที่ ค วาม
รับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจการปฏิบัติงาน เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการหรือแผนกลยุทธ์ของเงินทุนหมุนเวียน
3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial risks) ตัวย่อ F ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินซึ่งมีผลทําให้
เงินทุนหมุนเวียนมีรายได้ลดน้อยลงหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของกองทุน รวมทั้งการจัดสรร
งบประมาณไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นต้น การจัดการความเสี่ยงจึง
มีลักษณะของการปกป้องทรัพย์สินการบริหารและควบคุมทางการเงินและงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance risks) ตัวย่อ C ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติตาม กฎระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย หรือ
ความไม่ ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรื อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องได้ หรือกฎระเบียบที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เป็นต้น
2.4.2 การประเมินความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง ประเมินจาก
1) โอกาสที่ความเสี่ยงจะเกิดขึ้น (Lilelihood: L)พิจารณาจากความถี่ของเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในหนึ่ง
รอบปีงบประมาณ โดยจัดทําเป็นมาตรวัดจํานวนครั้งที่จะเกิดดังนี้
ระดับคะแนน โอกาสที่จะเกิด
คําอธิบาย
เชิงคุณภาพ
เชิงปริมาณ
5
สูงมาก
มีโอกาสเกิดเกือบทุกครั้ง
3 เดือน/ครั้ง
4
สูง
มีโอกาสเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ
6 เดือน/ครั้ง
3
ปานกลาง
มีโอกาสเกิดบางครั้ง
12 เดือน/ครั้ง
2
น้อย
มีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง
18 เดือน/ครั้ง
1
น้อยมาก
มีโอกาสเกิดน้อยมาก
24 เดือน/ครั้ง
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2) ผลกระทบ (Impact: P) พิจารณาจากระดับความรุนแรงและมูลค่าความเสียหายจากเหตุการณ์ที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นตาม ประเภทของปัจจัยเสี่ยง โดยกําหนดผลกระทบไว้เป็น 5 ระดับ ดังนี้
ประเด็นพิจารณา
มูลค่าความเสียหาย

I1

1 (น้อยมาก)
< 10,000 บาท

ผลกระทบต่อภาพลักษณ์

I2

เฉพาะผู้เกี่ยวข้อง

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ผู้ได้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสียที่
ได้รับผลกระทบ

I3
I4

>ร้อยละ 80
กระทบเฉพาะ
ผู้เกี่ยวข้อง
โดยตรงบางราย

จํานวนผู้ร้องเรียน (ต่อเดือน)

I5

ไม่มี

ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
2 (น้อย)
3 (ปานกลาง)
4 (สูง)
10,000
> 50,000 > 100,000 –
-50,000 บาท 100,000 บาท 500,000 บาท
เผยแพร่ภายใน
เผยแพร่ภายใน
เผยแพร่ภายใน
เงินทุนหมุนเวียน
กรม
กระทรวง
ร้อยละ 61 - 80 ร้อยละ 41- 60 ร้อยละ 21-40
กระทบเฉพาะ
กระทบเฉพาะ
กระทบ
กลุ่มผู้เกี่ยวข้อง
กลุ่มผู้เกี่ยวข้อง
ผู้เกี่ยวข้อง
โดยตรงเป็นส่วน โดยตรงทั้งหมด
โดยตรงทั้งหมด
ใหญ่
และผู้อื่นบางส่วน
1 – 2 ราย
3 – 4 ราย
5 – 6 ราย

5 (สูงมาก)
>500,000
บาท
เผยแพร่ในสื่อ
อย่างน้อย 1 สื่อ
<ร้อยละ 20
กระทบ
ผู้เกี่ยวข้อง
โดยตรงทั้งหมด
และผู้อื่นมาก
> 6 ราย

3) ค่าระดับของความเสี่ยง (Level of Risk) เป็นตัวชี้วัดที่ใช้ในการกําหนดความสําคัญของความเสี่ยง โดยค่า
ระดับความเสี่ยงได้จากการนําโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงมาพิจารณาร่วมกัน ดังนี้
ค่าของระดับความเสี่ยง (R) = ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L) x ระดับผลกระทบที่เกิดขึ้น (I)

ระดับผลกระทบ (I)

การประเมินระดับความเสี่ยงจะพิจารณาจากองค์ประกอบ ๒ ประการ ได้แก่ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
และผลกระทบที่เกิดขึ้นซึ่งทําป็นให้ทราบถึงความสําคัญของความเสี่ยงนั้น ดังรูปที่ 2
5
4
3
2
1

5
4
3
2
1
1

10
15
20
8
12
16
6
9
12
4
6
8
2
3
4
2
3
4
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L)

25
20
15
10
5
5

ระดับสูงมาก (สีแดง)
ระดับสูง (สีน้ําเงิน)
ระดับปานกลาง (สีเหลือง)
ระดับต่ํา (สีเขียว)

รูปที่ 2 แผนภูมิความเสี่ยง
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4) ค่าระดับของความเสี่ยงที่ยอมรับได้
ระดับความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยงต่ํา (Low)
ระดั บ ความเสี่ ย งปานกลาง
(Medium)
ระดับความเสี่ยงสูง (High)
ร ะ ดั บ ค ว า ม เ สี่ ย ง สู ง ม า ก
(Extreme)

ระดับคะแนน
1-4

สี
เขียว

5–9

เหลือง

10 – 15

น้ําเงิน

16 - 25

แดง

คําอธิบาย
ระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยงไม่ต้องมีการจัดการ
เพิ่มเติม
ระดั บ ที่ ย อมรั บ ได้ แต่ ต้ อ งมี ก ารควบคุ ม เพื่ อ ไม่ ใ ห้ ค วามเสี่ ย ง
เคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้
ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จําเป็นต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ในทันที

2.4.3 การวิเคราะห์ Cost – Benefit
การวิเคราะห์ Cost – Benefit คํานวณจากในแต่ละทางเลือกการจัดการความเสี่ยงในด้านกลยุทธ์ ด้านการ
ปฏิบัติงาน ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มีระดับความเสี่ยงสูงที่สุดนํามาประมาณการต้นทุนในการ
ดําเนินการจัดการความเสี่ยงในแต่ละทางเลือก รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับหลังจากจัดการความเสี่ยงในแต่ละ
ทางเลือก
2.4.4 การรายงาน การติดตามผล และสอบทานผลการบริหารความเสี่ยง
ติดตามผลการปฏิบัติตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าการจัดการความเสี่ยงมี ประสิทธิภาพ มี
ความเหมาะสม หรือควรปรับเปลี่ยนหากแผนนั้นไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยเจ้าหน้าที่เงินทุนฯเป็นผู้รับผิดชอบใน
การติดตามประเมินผล ภายหลังจากการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง และทําการสอบทานและทบทวนว่า
มาตรการ/ กิจกรรมควบคุมในแผนบริหารความเสี่ยงใดเหมาะสมมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่อาจ
เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่อย่างไร พร้อมทั่งนําเสนอให้แก่คณะกรรมการบริหารเงินทุนเพื่อพิจารณาผลการดําเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยงประจําปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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1.4 ความหมายและคําจํากัดความ
ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ที่
ไม่พึงประสงค์ หรือการกระทําใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ ไม่ แน่นอน ซึ่ งอาจเกิ ดขึ้ นในอนาคตและมี
ผลกระทบหรือทําให้การดําเนินงานไม่ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านกลยุทธ์
(Strategic Risk : SR) ด้านการเงิน (Financial Risk : FR) ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk : OR) และด้าน
กฎหมายและข้อกําหนดผูกพันองค์กร (Compliance Risk : CR)
การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการดําเนินงานขององค์กรที่เป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้
องค์กรลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสียหายและขนาดของความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคํานึงถึงการ
บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรเป็นสําคัญ การจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธีดังนี้
1) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากไม่คุ้มค่า
ในการจัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง
2) การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการทํางานหรือการ
ออกแบบวิธีการทํางานใหม่เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
3) การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการกระจายหรือถ่ายโอน
ความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป
4) เลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมากและหน่วยงาน
ไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้น
การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk Management) หมายถึง การบริหารความเสี่ยง
โดยประสานโครงสร้ างองค์ กร กิจกรรมตามภารกิ จ และวัฒ นธรรมองค์ กรเข้ าด้ วยกั น รวมทั้ งสอดคล้องกับ แผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กร และพิจารณาความเสี่ยงให้ครอบคลุมความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ได้แก่ ความเสี่ยงเกี่ยวกับกลยุทธ์
การดําเนินงาน การเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้อาจทําให้เกิดความเสียหาย ความไม่นอน
และโอกาส รวมถึงการมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้องค์กรได้มีการ
เตรียมการ บริหารความเสี่ยง รวมถึงทุกคนในองค์กรตั้งแต่ระดับคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรทุก
ระดับขององค์กร จะต้องมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงด้วย เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุในวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
ตามกรอบวิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร
ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทําให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใดและจะเกิดขึ้นได้อย่างไรและทําไม
ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกําหนดมาตรการความเสี่ยง ในภายหลัง
ได้อย่างถูกต้อง ประกอบด้วย
1) ปัจจัยภายนอก เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย ฯลฯ
2) ปัจจัยภายใน เช่น กฎระเบียบข้อบังคับภายในองค์กร ระบบการทํางาน บุคลากร ฯลฯ
การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยง
โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบ
1) โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยง
2) ผลกระทบ (Impact)
หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิด
เหตุการณ์ความเสี่ยง
2

3) ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากประเมินโอกาส
และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก
การจัดการความเสี่ยง หมายถึง แนวทางในการลดโอสที่จะเกิดเหตุการณ์หรือความเสี่ยง หรือลดผลกระทบ
ควํามเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์การยอมรับได้ (Risk Tolerance)
การติดตามประเมินผล หมายถึง การที่หน่วยงานมีการติดตามผลระหว่างดําเนินการตามแผน และทําการสอบ
ทานดูว่าแผนจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีให้คงดําเนินการต่อไป เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยง
ที่กําหนดไว้มีความเพียงพอเหมาะสม มีการปฏิบัติตามจริง ข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา
นอกจากนี้ควรกําหนดให้มีการประเมินควํามเสี่ยงซ้ําอีกอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเพื่อดูว่าความเสี่ยงใดอยู่ในระดับที่
ยอมรับได้แล้วหรือมีความเสี่ยงใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกหรือไม่ เพื่อให้เป็นระบบบริหารความเสี่ยงที่สมบูรณ
1.5 การบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO-ERM
กรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแนวทางในการส่งเสริมการบริหาร ความเสี่ยง
และเป็นหลักปฏิบัติที่เป็นสากล คือ กรอบการบริหารความเสี่ยงสาหรับองค์การของ The Committee of
Sponsoring Organization of the Tread way Commission: Enterprise Risk Management–Integrated
Framework) หรือ COSO-ERM ซึ่งประกอบด้วย องค์ประกอบ 8 ประการ ครอบคลุมแนวทางการกําหนดนโยบายการ
บริหารงาน การดําเนินงาน และการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
1) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)
สภาพแวดล้อมขององค์กรเป็นองค์ประกอบที่สําคัญ ในการกําหนดกรอบบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย
ปัจจัยหลายประการ เช่น วัฒนธรรมองค์กร นโยบายของผู้บริหาร แนวทางการปฏิบัติงานบุคลากร กระบวนการทํางาน
ระบบสารสนเทศ ระเบียบ เป็นต้น สภาพแวดล้อมภายในองค์กรประกอบเป็นพื้นฐานสําคัญในการกําหนดทิศทางของ
กรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
2) การกําหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)
องค์กรต้องพิจารณากําหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง ให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์และ
ความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ เพื่อวางเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างชัดเจน และเหมาะสม
3) การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification)
เป็นการรวบรวมเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงาน ทั้งในส่วนของปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากภายในและ
ภายนอกองค์กร เช่น นโยบายบริหารงาน บุคลากร การปฏิบัติงาน การเงิน ระบบสารสนเทศ ระเบียบ กฎหมาย ระบบ
บัญชี ภาษีอากร ทั้งนี้เพื่อทําความเข้าใจต่อเหตุการณ์และสถานการณ์นั้น เพื่อให้ผู้บริหารสามารถพิจารณากําหนด
แนวทางและนโยบายในการจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี
4) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
การประเมินความเสี่ยงเป็นการจําแนกและพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงที่มีอยู่ โดยการ
ประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) โดยสามารถประเมินความเสี่ยงได้ทั้งจากปัจจัย
ความเสี่ยงภายนอกและปัจจัยความเสี่ยงภายในองค์กร
5) การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)
เป็นขั้นตอนในการกําหนดกลยุทธ์ในการป้องกันความเสี่ยง และลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ในการ
กําหนดกลยุทธ์จัดการความเสี่ยง ต้องคํานึงถึงระดับความเสี่ยง และความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงนั้นๆ กลยุทธ์ที่
ใช้ในการจัดการความเสี่ยง ได้แก่ การยอมรับ (Accept) การถ่ายโอน (Share) การควบคุม (Reduce) และการ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Avoid)
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การยอมรับ : โดยขออนุมัติยอมรับความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้มี
ระดับความเสี่ยงต่ําหรือความเสี่ยงปานกลางมีต้นทุนในการกําจัดความเสี่ยงสูง ไม่คุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยง หรือ
เป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอกอยู่นอกเหนือการควบคุมและไม่อาจเลือกใช้วิธีอื่นได้
การถ่ายโอน : โดยการทําประกันภัยหรือจ้างบุคคลภายนอก ในกรณีที่เป็นความเสี่ยงที่คาดเดา
ยาก ป้องกันยาก หรือมีความรุนแรงสูงมาก องค์กรไม่มีความชํานาญในการบริหารจัดการ สามารถใช้วิธีถ่ายโอนความ
เสี่ยง โดยการทําประกันภัยหรือจ้างหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกมาดําเนินการ
การควบคุม : โดยการจัดทํามาตรการจัดการความเสี่ยง ในกรณีที่ความเสี่ยงนั้นมีระดับความเสี่ยง
ค่อนข้างสูง หรือระดับคามเสี่ยงสูง และมีความคุ้มค่าในการที่จะจัดการความเสี่ยงนั้น โดยสามารถวางกลยุทธ์หรือ
มาตรการในการควบคุมให้ลดระดับความรุนแรงลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
การหลีกเลี่ยง : โดยการหยุด เลิก กิจกรรมที่มีความเสี่ยงนั้น หรือเปลี่ยนวัตถุประสงค์เลือกใช้แนว
ทางการจัดการความเสี่ยงนี้ ในกรณ๊ที่เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้มีผลกระทบกับองค์กรสูง แต่ไม่สามารถจัดการได้
ด้วยวิธีข้างต้น
6) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
การกําหนดกิจกรรมและการปฏิบัติต่างๆ ที่กระทําเพื่อลดความเสี่ยง และทําให้การดําเนินงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร เช่น การกําหนดกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยง
ให้กับบุคลากรภายในองค์กร เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าจะสามารถจัดการกับความเสี่ยงนั้นได้อย่างถูกต้องและ
เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด
7) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
ในการบริหารความเสี่ยงต้องมีการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกําหนด
วัตถุประสงค์ วิเคราะห์ความเสี่ยงและวางแผนในการจัดการความเสี่ยง และในทุกขั้นตอนของการบริหารความเสี่ยง
จําเป็นต้องประสานและสื่อสารให้คนในองค์กรเข้าใจอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้การดําเนินการเหล่านั้นได้รับ
การยอมรับและความร่วมมือจากทุกฝ่าย
8) การติดตามประเมินผล (Monitoring)
หลังจากที่ได้จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง จะต้องมีการกํากับให้
มีการดําเนินการตามแผนและการติดตามประเมินผลหลังจากที่ได้ดําเนินการไปแล้ว เพื่อนํามาเป็นข้อมูลในการปรับปรุง
และหาแนวทางการจัดการความเสี่ยงในอนาคตต่อไป
1.6 ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง
1) เป็นการสร้างฐานข้อมูลความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในหน่วยงาน การบริหาร
ความเสี่ ยงจะเป็นแหล่งข้อมูล สําหรับผู้ บริหารในการตั ดสิน ใจด้านต่างๆ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นการ
ดําเนินการซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักของหน่วยงาน
2) ช่ว ยสะท้ อ นให้ เห็ น ภาพรวมของความเสี่ ย งต่า งๆ ที่สํ าคัญ ได้ ทั้งหมด การบริห ารความเสี่ ย งจะทํ าให้
บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักของหน่วยงาน และตระหนักถึงความเสี่ยงสําคัญที่
ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อหน่วยงานได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่มีเหตุ ทั้งจากปัจจัยภายในหน่วยงาน
และจากปัจจัยภายนอกหน่วยงาน
3) เป็นเครื่องมือสําคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถ มั่นใจ
ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สําคัญของผู้บริหารในการบริหารงาน
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และการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกําหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการ ปฏิบัติงาน ซึ่งจะ
ส่งผลให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่หน่วยงาน
4) ช่วยให้การพัฒนางานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทําให้รูปแบบการตัดสินใจการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน
5) ช่วยให้ การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิท ธิผ ล การ
จัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้มาตรการ ใน
การบริหารความเสี่ยง
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