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๑. บทสรปุผูบริหาร 

 

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) (สรอ.) ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหาร 

ความเสี่ยง จึงไดจัดทํานโยบายบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management Policy) ข้ึน เพื่อใหเปนกรอบ

แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารความเส่ียงใหมีคุณภาพและมาตรฐานตามแนวทางการกํากับดูแลของ

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) รวมถึง

แนวทางปฏิบัติท่ีดี โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมายการดําเนินงานของสํานักงาน ท้ังนี้ 

เพ่ือใหนโยบายบริหารความเสี่ยงสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในการบริหารจัดการความเส่ียงของสํานักงาน ตลอดจนสรางความม่ันใจวา สํานักงานมีการบูรณาการกระบวนการ

ทํางานเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 

และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คํา ส่ัง และมาตรฐานที่ดี (Compliance) เพ่ือใหบรรลุถึงผล 

การดําเนินงานท่ีเกิดจากการมีสวนรวมของหนวยงานและบุคลากรทุกระดับในสํานักงาน 
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๒. หลกัการและวตัถุประสงค 

 

การเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอมในการดําเนินงานของสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

ทั้งปจจัยภายใน อาทิ การปรับเปล่ียนกลยุทธ โครงสรางสํานักงาน การเปล่ียนแปลงทรัพยากรภายในสํานักงาน 

รวมถึงปจจัยภายนอก อาทิ เหตุการณความไมสงบทางการเมือง ภัยธรรมชาติ เปนตน อาจสงผลกระทบให 

การดําเนินงานของสํานักงานไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนดําเนินงาน และแผนกลยุทธ ซึ่งจะ

กอใหเกิดความเส่ียงตอสํานักงานโดยรวม 

การบริหารความเสี่ยงเปนองคประกอบของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ซึ่งนอกจากจะสนับสนุนใหองคกร

สามารถดําเนินงานไดบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดแลว ยังสามารถสรางมูลคาเพ่ิมใหแกผูมีสวนไดสวนเสียของ

องคกร (Stakeholders) ไดอีกทางหน่ึง สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) จึงไดนํากรอบ 

การบริหารความเส่ียงขององคกรเชิงบูรณาการ (Enterprise Risk Management – Integrated Framework) 

ตามแนวทาง COSO ERM มาประยุกตใชเปนกรอบและแนวทางในการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงของ

สํานักงาน ซึ่งมีวัตถุประสงคในการใหผูบริหาร เจาหนาที่และลูกจางในองคกรตระหนักถึงความสําคัญของ 

การบริหารความเส่ียง และมีความเขาใจตรงกันในคํานิยาม เปาหมายและวัตถุประสงค อันจะเปนการสราง 

ความรับผิดชอบอยางทั่วถึงและเปนไปในทิศทางเดียวกันท่ัวท้ังสํานักงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

นโยบายการบริหารความเส่ียง (Enterprise Risk Management Policy) จัดทําข้ึนเพื่อวัตถุประสงค ดังนี้ 

๑) เพ่ือใชเปนแนวทางใหกับผูบริหาร เจาหนาท่ีและลูกจางท่ัวท้ังองคกร ในการเปนสวนหน่ึงของการ

พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานขององคกรใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวใน

แผนดําเนินงาน และแผนกลยุทธ 

๒) เพ่ือใหสํานักงานมีกรอบการดําเนินการเพื่อตอบสนองตอเหตุการณที่อาจสงผลใหเกิดความเส่ียง 

ทุกดานไดอยางเปนระบบและมีมาตรฐาน รวมทั้งมีการดําเนินการเพื่อสรางพ้ืนฐานในการปองกันความเสี่ยงระยะ

ยาวใหกับสํานักงานท่ีสําคัญ 

๓) เพ่ือเปนกลไกในการพัฒนาองคความรูดานการบริหารความเสี่ยงใหเกิดขึ้นกับผูบริหาร เจาหนาที่และ

ลูกจางทั่วทั้งสํานักงาน และสนับสนุนใหการบริหารความเสี่ยงเปนวัฒนธรรมองคกรไดอยางยั่งยืน 

๔) เพ่ือใหผูบริหาร เจาหนาท่ีและลูกจาง ตระหนักและมีความเขาใจตรงกันถึงเปาหมายวัตถุประสงค 

รวมท้ังแนวทางการบริหารความเสี่ยงของสํานักงาน เพ่ือรวมกันสรางความพึงพอใจใหแกผูมีสวนไดสวนเสีย 

(Stakeholders) และสรางมูลคาเพิ่มใหกับองคกร โดยพิจารณาถึงผลกระทบตอเปาหมายการดําเนินงานของ

สํานักงานใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และขอกําหนดของ

หนวยงานที่กํากับดูแลสํานักงาน 
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ตามคูมือการบริหารและกํากับดูแลของคณะกรรมการองคการมหาชน (หนา ๔๑) กําหนดใหองคการ

มหาชนควรดําเนินการวิเคราะหและประเมินความเส่ียงขององคกรใหครอบคลุมอยางนอย ๔ ดาน ไดแก ดาน

นโยบายและกลยุทธ ดานการเงินและงบประมาณ ดานการปฏิบัติงาน และดานกฎหมาย กฎระเบียบ และสามารถ

เพ่ิมนโยบายการบริหารความเสี่ยงดานอ่ืน ๆ ได เพ่ือใหครอบคลุมกับการดําเนินงานขององคกร สรอ. จึงจัดแบง

ประเภทความเสี่ยงของสํานักงานเปน ๕ ดาน ดังน้ี 

๑) ดานนโยบายและกลยุทธ 

๒) ดานการเงิน 

๓) ดานการปฏิบัติงาน 

๔) ดานกฎหมาย กฎระเบียบ 

๕) ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ซึ่งสามารถจัดทําเปนนโยบายที่เก่ียวของดานการบริหารความเส่ียง ๕ นโยบาย ประกอบดวย 

๑) นโยบายดานนโยบายและกลยุทธ หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการกําหนดนโยบายตาง ๆ เชน 

นโยบายระดับรัฐจนถึงนโยบายในระดับผูบริหาร แผนกลยุทธ แผนดําเนินงาน และการนําไปปฏิบัติไมเหมาะสม 

หรือไมสอดคลองกับสภาพแวดลอมภายใน และปจจัยภายนอก เปนตน ทําใหมีโอกาสท่ีจะไมประสบความสําเร็จ

ตามทิศทางท่ีกําหนดไว ซึ่งจะสงผลกระทบตอตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานของสํานักงาน 

๒) นโยบายดานการเงิน หมายถึง ความเสี่ยงทางการเงินในภาพรวม ทั้งในดานการบริหารจัดการดาน

การเงิน การวางแผนทางการเงิน ซึ่งตองเปนไปในทิศทางเดียวกับกลยุทธของสํานักงาน และกฎหมาย กฎระเบียบ

ตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

๓) นโยบายดานการปฏิบัติงาน หมายถึง ความเส่ียงที่จะเกิดความเสียหายอันเน่ืองมาจากบุคลากร 

ระบบงาน และระบบสารสนเทศ รวมถึงการขาดระบบการควบคุมท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการปฏิบัติงานท้ังหมด 

โดยเฉพาะการไมไดประเมินความเส่ียงของโครงการของสํานักงาน  

๔) นโยบายดานกฎหมาย กฎระเบียบ หมายถึง ความเสี่ยงตาง ๆท่ีเกี่ยวของกับกฎหมาย ระเบียบ 

ประกาศ คําส่ัง มติคณะรัฐมนตรี หรือมาตรฐานท่ีดี ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ เปนตน 

๕) นโยบายดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ความเสี่ยงท่ีครอบคลุมการบริหารจัดการ และ

ประสิทธิภาพการดํา เนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเกี่ ยวของกับความมั่ งคงปลอดภัย (Security)  

ความถูกตองเชื่อถือไดของขอมูล (Integrity) และความพรอมใชงานของระบบงานและขอมูล (Availability) 

 



คูมือบริหารความเส่ียงสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส  ก - ๗ 

สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง  ธันวาคม ๒๕๕๖ 

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

๓. แนวทางการกําหนดกลยุทธการบริหารความเสี่ยง 

 

 สํานักงานตองกําหนดกลยุทธในการบริหารความเสี่ยงโดยคํานึงถึงสาระสําคัญ ดังนี้ 

๑) ความเหมาะสมกับขอบเขตและลักษณะการดําเนินงานของสํานักงาน ตลอดจนสภาพแวดลอมที่

เปลี่ยนแปลงไป โดยจะตองมีความสอดคลองกับนโยบาย/กลยุทธ/เปาหมาย/แผนงาน/โครงการตาง ๆ ของ

สํานักงาน 

๒) ความสอดคลองกับแนวทางมาตรฐานของหนวยงานกํากับดูแล ขอกําหนดของกฎหมาย ระเบียบ 

ประกาศ หลักเกณฑ และแนวทางปฏิบัติท่ีดี 

๓) สํานักงานจะตองทบทวนกลยุทธการบริหารความเส่ียงอยางนอยปละ ๑ ครั้งตามแผนประจําป หรือ

ทบทวนทันทีที่มีเหตุการณเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญ เพ่ือใหทราบถึงปญหา อุปสรรค ท่ีสงผลตอการบรรลุ

เปาหมายการบริหารความเส่ียง และเพ่ือสรางความม่ันใจถึงการบรรลุเปาหมายโดยรวมของสํานักงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือบริหารความเส่ียงสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส  ก - ๘ 

สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง  ธันวาคม ๒๕๕๖ 

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

๔. โครงสรางการบริหารความเสี่ยง 

 

โครงสรางการบริหารความเส่ียงและบทบาทหนาท่ีรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยง 

สํานักงานตองจัดใหมีโครงสรางหนาท่ีของคณะอนุกรรมการและหนวยงาน เพ่ือกํากับดูแลและรับผิดชอบ

ดานการบริหารความเสี่ยง โดยโครงสรางหนาที่ตองมีความชัดเจน สอดคลองกับการบริหารความเสี่ยงของ

สํานักงาน และเหมาะสมกับการดําเนินงานขององคกร รวมถึงมีความเปนอิสระและมีการถวงดุลอํานาจอยาง

เหมาะสม ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนพัฒนาคุณภาพองคกร

และบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะอนุกรรมการ 

ดานการบริหารความเส่ียง 
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ผูอํานวยการ 

 
สํานักบริหารและจัดการองคกร 

สํานักสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี 

สํานักท่ีปรึกษาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 

สํานักสถาปตยกรรมรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 

สํานักพัฒนาระบบสารสนเทศ 

สํานักวิศวกรรมและปฏิบัติการโครงสราง

พื้นฐานสารสนเทศ 

สายการรายงาน 

สายการติดตอส่ือสาร 



คูมือบริหารความเส่ียงสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส  ก - ๙ 

สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง  ธันวาคม ๒๕๕๖ 

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

๕. หนาทีแ่ละความรับผดิชอบตามโครงสรางการบริหารความเสี่ยง 

 

บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการ บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการบริหาร 

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส                        

๑) อนุมัตินโยบาย และกลยุทธการบริหารความเส่ียงเพื่อประกาศใช 

๒) กํากับดูแลใหมีการดําเนินงานที่เปนไปตามหลักเกณฑของทางการ 

และเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี มีความโปรงใส เปน

ธรรมตอทุกหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

คณะอนุกรรมการดานบริหารความ

เส่ียง                                                                     

๑) เสนอแนะนโยบายการบริหารความเสี่ยงและกรอบของการบริหาร

ความเสี่ยงตอคณะกรรมการ 

๒) ใหคําปรึกษาและเสนอแนะการจัดทําแผนบริหารความเส่ียงเพื่อให

บ ร ร ลุ เ ป า ห ม า ย ต า ม แ ผ น ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง สํ า นั ก ง า น 

เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการ 

๓) เสนอแนะแนวทาง ในการบริหารจัดการหรือการดําเนินงาน  เพ่ือ

ลดผลกระทบและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึนกับสํานักงาน 

๔) พิจารณาผลการประเมินและติดตามความมีประสิทธิภาพและ

ปร ะสิ ทธิ ผล ขอ งก า ร บริ หา รค วา ม เ ส่ีย ง เ พ่ื อ ร า ยง าน ต อ

คณะกรรมการ 

๕) ในกรณีการพิจารณากล่ันกรอง ใหคําปรึกษา ประเมินหรือวิเคราะห

ในเรื่องใดที่จําเปนตองมีผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานในสาขาท่ีเกี่ยวของ

เขารวมพิจารณาในรายละเอียด ใหคณะอนุกรรมการเชิญบุคคล

ดังกลาวเขารวมพิจารณากับคณะอนุกรรมการเปนคราวๆ ไป โดย

ใหบุคคลดังกลาวไดรับคาตอบแทนตามระเบียบสํานักงาน 

๖) ปฏิบัติงานอื่ นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือคณะกรรมการ

มอบหมาย 

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ                        ๑) ส อ บ ท า น ใ ห สํ า นั ก ง า น มี ร ะ บ บ ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น                          

ระบบการตรวจสอบภายในและระบบการบริหาร ความเสี่ยง 

ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล 



คูมือบริหารความเส่ียงสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส  ก - ๑๐ 

สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง  ธันวาคม ๒๕๕๖ 

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

คณะกรรมการ บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบ 

๒) ใหคําปรึกษาและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงระบบการ

ควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายในและระบบการบริหาร

คว าม เ สี่ ย ง ท่ีสํ า คั ญ แ ล ะจํ า เ ป น  เ พื่ อ ใ ห มี ค ว า มทั นส มั ย 

อยูเสมอ  

๓) กํา กับดูแลการปฏิ บัติ ใหสอดคลองตามนโยบาย  ข อ บัง คับ 

กฎระเบียบ ประกาศ คําส่ัง มติคณะรัฐมนตรี และกฎหมายอ่ืนๆ ที่

เกี่ยวของ               

บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของผูบริหาร หนวยงาน และเจาหนาท่ีที่เก่ียวของกับการบริหารความเสี่ยง 

หนวยงาน/ผูบริหาร/คณะทํางาน บทบาท/หนาท่ี/ความรับผิดชอบ 

ผูอํานวยการ เจาหนาท่ี และลูกจาง

ทุกคนในสํานักงาน 

๑) เปนเจาของความเสี่ยง (Risk Owner) มีหนาท่ีลูกจางทุกคนใน

สํานักงานรับผิดชอบการวิเคราะห ระบุ และประเมินความเส่ียง                                                                  

กําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได และกําหนดมาตรการหรือแผน

บริหารความเส่ียงของหนวยงาน/โครงการ หรืองานที่อยู ในความ

รับผิดชอบ 

๒) ติดตามและรายงานความเสี่ยงใหผูบังคับบัญชาทราบตามลําดับช้ัน 

ตลอดจนคณะอนุกรรมการดานการบริหารความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอ

เพ่ือใหการบริหารความเสี่ยงเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

ผูบริหาร ผูบริหารต้ังแต ระดับผู จัดการขึ้นไปมีหนาท่ีกํากับ ดูแล หนวยงาน/

โครงการใหมีการบริหารและจัดการความเส่ียง และเปนเจาของความ

เสี่ยง (Risk Owner) 

คณะทํางานการบริหารความเส่ียง

ดาน/เรื่อง ตาง ๆ 

มีหนาท่ีตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารสํานักงานรัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส หรือคณะอนุกรรมการดานการบริหารความเสี่ยง 

สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหาร

ความเสี่ยง 

๑) จัดและทบทวนนโยบายและกลยุทธในการดําเนินงานดานการบริหาร

ความเสี่ยงเพ่ือนําเสนอคณะอนุกรรมการดานการบริหารความเส่ียง 

๒) จัดทําและทบทวนเครื่องมือในการวัด ติดตามและควบคุมความเส่ียง 

เพ่ือเสนอตอคณะอนุกรรมการดานการบริหารความเส่ียง 

๓) ติดตามและรายงานสถานะความเสี่ยงตอคณะอนุกรรมการดานการ

บริหารความเสี่ยง 



คูมือบริหารความเส่ียงสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส  ก - ๑๑ 

สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง  ธันวาคม ๒๕๕๖ 

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

หนวยงาน/ผูบริหาร/คณะทํางาน บทบาท/หนาท่ี/ความรับผิดชอบ 

สวนตรวจสอบภายใน ๑) สอบทานและประเมินความเพียงพอ ความมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน และ

ระบบที่สงเสริมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

๒) ตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนงานหรือโครงการเพื่อสอดคลอง

กับวัตถุประสงค และเปาหมายท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

สํานัก/สวน ๑) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในสํานัก/สวน ใหเปนไปตามนโยบายและ

กลยุทธการบริหารความเสี่ยง รวมท้ังจัดใหมีระบบบริหารความเส่ียง

ท่ีมีประสิทธิภาพ 

๒) สรางความม่ันใจวาการปฏิบัติงานรายวันมีการประเมินจัดการและ

รายงานความเสี่ยงอยางเพียงพอ 

๓) สงเสริมเจาหนาที่ในสํานักและสวนงานใหตระหนักถึงความสําคัญ

ของการบริหารความเสี่ยง 

๔) สรางความม่ันใจวาแผนการบริหารความเสี่ยงไดรับการปฏิบัติอยาง

ครบถวน 

Risk – Internal Control Officer 

(RICO) 

๑) รับผิดชอบในการประสานงาน การประเมินความเสี่ยง การควบคุม

ภายใน และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ รวมท้ังเผยแพรความรูที่

เกี่ยวของแกเจาหนาที่ในหนวยงานของตนเอง 

๒) ใหคําปรึกษา พรอมท้ังประสานงานใหหนวยงานตนเอง ดําเนินการ

ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยมีการระบุ ประเมิน และ

จัดการความเสี่ยงดานตางๆ ท่ีอาจเกิดขึ้น เพ่ือปองกันหรือลดระดับ

ความเสี่ยง 

๓) ชวยเหลือและสนับสนุนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําแผน

จัดการความเสี่ยงทุกระดับ 

๔) บันทึก ติดตาม และรายงานความกาวหนาของแผนจัดการความ

เส่ียงระดับสํานักและสวนงาน 

๕) ประสานงานกับสวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเส่ียง 

 

 



คูมือบริหารความเส่ียงสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส  ก - ๑๒ 

สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง  ธันวาคม ๒๕๕๖ 

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

๖. ความหมายและคําจํากัดความของการบรหิารความเสี่ยง 

 
ความหมายของความเส่ียง 

การดําเนินงานในองคกรโดยทั่วไป มีเปาหมายเพ่ือเพิ่มมูลคาใหแกผูมีสวนไดสวนเสีย ทําใหทุกองคการ

ตองเผชิญกับความไมแนนอน ท่ีอาจเกิดขึ้นจากปจจัยภายในและภายนอกหลายประการ เชน การเปล่ียนแปลงของ

กฎ ระเบียบ และนโยบายของรัฐบาล การบริหารงานดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินอันเนื่องมาจากการ

เปลี่ยนแปลงปจจัยตางๆ ภัยจากการกอการราย ภัยธรรมชาติ และความเส่ียงอื่นๆ เปนตน ผูบริหารจึงตอง

พิจารณาวาควรจัดการกับความไมแนนอนท่ีเกิดขึ้นอยางไร เพื่อใหองคการสามารถรักษาหรือเพิ่มมูลคาของผูมี 

สวนไดสวนเสียได 

“ความไมแนนอน” ที่อาจเกิดขึ้นสามารถสงผลตอองคกรไดท้ังเชิงลบและเชิงบวก  ซึ่งหมายความถึง 

“ความเส่ียง” ท่ีอาจทําใหองคกรเสียหาย หรือ “โอกาส” ท่ีเพิ่มมูลคาใหกับองคกร  การบริหารความเสี่ยงควร

เร่ิมตนจากการทําความเขาใจตอคํานิยามของความเสี่ยง เพื่อใหทุกคนมีแนวปฏิบัติเดียวกันในการบงชี้ความเส่ียง

และโอกาส   

นิยามการบริหารความเสี่ยง 

 ความหมายของการบริหารความเส่ียง การบริหารความเสี่ยง คือ การกําหนดนโยบาย โครงสราง และ

กระบวนการ เพ่ือใหคณะกรรมการ ผูบริหารและบุคลากรขององคกรนําไปปฏิบัติในการกําหนดกลยุทธและ

ปฏิบัติงานท่ัวทั้งองคกร กระบวนการบริหารความเส่ียงได รับการออกแบบใหสามารถบงช้ีเหตุการณที่เกิดขึ้น 

ประเมินผลกระทบตอองคกร และกําหนดวิธีการจัดการความเส่ียงใหอยู ในระดับท่ียอมรับได เพื่อใหเกิดความ

เช่ือมั่นในระดับหนึ่งวาการดําเนินการในองคกรจะบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 

การบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิผล  มีขอดีดังตอไปนี้ 

 เพิ่มมูลคาขององคกรท่ีมีตอผูมีสวนไดสวนเสีย 

 ทําใหเกิดความมั่นใจตอการปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับตางๆ 

 เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของเจาหนาที่ 

 ปองกันและดูแลทรัพยสินตางๆ 

 ทําใหการดําเนินงานเปนไปอยางย่ังยืน 

 เพิ่มความนาเช่ือถือของการเปดเผยขอมูลตอบุคลากรภายนอก 
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ศัพทเฉพาะ/คํานิยาม 

ศัพทเฉพาะ คํานิยาม 

ความเสี่ยง (Risk) เหตุการณท่ีมีความไมแนนอน อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบในเชิงลบตอการบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมาย 

ระดับความเสี่ยงกอนการ
บริหาร (Inherent Risk) 

ระดับความเส่ียงที่เกิดข้ึนกอนท่ีจะมีการควบคุม/จัดการ 

ระดับความเสี่ยงหลังการ
บริหาร (Residual Risk) 

ระดับความเส่ียงที่คงเหลืออยูหลังจากท่ีไดควบคุม/จัดการแลว 

โอกาส (Likelihood) โอกาสหรือความเปนไปไดท่ีเหตุการณจะเกิดข้ึน 
ผลกระทบ 
(Impact/Consequence) 

ผลกระทบจากเหตุการณท่ีเกิดขึ้นทั้งท่ีเปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน 

การระบุปจจัยเส่ียง  
(Risk Identification) 

การระบุปจจัยเส่ียง เปนขั้นตอนในการคนหาวาปจจัยเสี่ยงใดบางที่สงผลกระทบตอ
เปาหมาย 

ผู รับ ผิดชอบความเ ส่ีย ง 
(Risk Owner) 

ผูรับผิดชอบความเสี่ยง หรือผูท่ีใกลชิดความเสี่ยงโดยตรง มีความสามารถในการ
จัดการเพ่ือลดระดับความเส่ียง 

Degree of Acceptance  ระดับของการยอมรับความเสี่ยง 
Risk Map แผนภาพแสดงความสัมพันธของปจจัยเส่ียงและผลกระทบท้ังในเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพท่ีสงผลเช่ือมโยงกันตอเปาหมายของหนวยงานตางๆ ภายในองคกร Risk 
Map สามารถชวยในการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน
และครอบคลุมถึงปจจัยเสี่ยงตางๆ ครบถวน 

Risk Profile กลุม (set) ของความเส่ียง ที่แสดงใหเห็นถึงความเสี่ยงตางๆ ท่ีอาจสงผลกระทบตอ
เปาหมายของหนวยงานตางๆ โดยจะมีขอมูลท่ีบงบอกลักษณะของความเสี่ยง 
ประเภทของความเสี่ยง ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากความเส่ียงน้ัน ตลอดจนขอมูล
ตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับความเส่ียงน้ัน สามารถแสดงดวยแผนภูมิ (Risk Map) ๒ มิติ 
ขนาด ๕*๕ ประกอบดวยแกนดานผลกระทบ และแกนดานโอกาสเกิดแตละแกน
แบงระดับความรุนแรงเปน ๕ ระดับมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการวัดระดับความเส่ียง 

Risk Appetite ระดับความเสี่ยงโดยรวมท่ีองคกรยอมรับไดเพื่อมุงไปสูพันธกิจหรือวิสัยทัศนของ
องคกร 

Risk Tolerance ระดับความเบี่ยงเบนท่ีองคกรยอมรับไดจากเกณฑหรือดัชนีวัดผลการดําเนินงานที่
เกี่ยวของกับการบรรลุวัตถุประสงค 

KRI (Key Risk Indicator) ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ กิจกรรม หรือเหตุการณ ที่บงบอกถึงการเปล่ียนแปลงของความ
เสี่ยงสําคัญที่สงผลกระทบตอเปาหมายได โดยสามารถใชประโยชนในการบริหาร
ความเสี่ยง เพื่อติดตามผลการบริหารความเสี่ยงวาเปนไปตามเปาหมายหรือไม เพ่ือ
จะไดปรับปรุง/เปล่ียนแปลงแผนการบริหารความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
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ศัพทเฉพาะ คํานิยาม 

และในกรณีตัวช้ีวัดมีลักษณะเปนดัชนีช้ีนํา (Leading Indicator) สามารถนําไปใช
ประโยชนในการวางแผนการบริหารความเส่ียงใหมีระบบเตือนลวงหนา (Early 
Warning System) ได 

Value Driver Diagram แผ นภ าพ แสดง ป จ จั ยที่ ส ง ผล กร ะทบต อ เป า หมาย ท้ั ง ท่ีเ ป น ตัว เงิ นแ ละ 
ไ ม เ ป น ตั ว เ งิ น  ใ ช ห ลั ก ก า ร เ ดี ย ว กั บ  Cause-and–Effect Analysis  
โดย Value Driver Diagram เปนเครื่องมือท่ีสําคัญในข้ันตอนการระบุปจจัยเสี่ยง 

Risk Factor ปจจัยเส่ียงหมายถึง ส่ิงที่เกิดข้ึนจากเหตุการณ หรือรายละเอียดของเหตุการณที่ทํา
ใหทราบวาความเสี่ยงเกิดจากอะไร 

Risk Driver เ ห ตุ แ ห ง ค ว าม เ สี่ ย ง  ซึ่ ง อ า จ เป น เ หตุ เ กิ ด จ า ก ป จ จั ย ภ า ย ใ นอ ง ค ก ร  
เชน วัฒนธรรมองคกร โครงสรางองคกร บุคลากร หรือเหตุที่เกิดจากปจจัยภายนอก 
เชน การเมือง คูแขง สภาวะเศรษฐกิจ เปนตน 

Cost & Benefit 
Analysis 

การวิเคราะหถึงผลประโยชนเปรียบเทียบกับตนทุนท้ังที่เปนตัวเงินและไมสามารถ
วัดเปนตัวเงิน เพื่อใชในการตัดสินใจ เลือกใชวิธีการที่เหมาะสม โดยการตัดสินใจ
เลือกใชการจัดการความเสี่ยงวิธีใดน้ันควรคํานึงถึงประโยชนทั้งในดานของการลด
ผลกระทบหรือโอกาสเกิด โดยเปรียบเทียบกับตนทุนหรือคาใชจายที่เกิดจากการ
จัดการความเสี่ยงน้ันๆ แลวพิจารณาเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงท่ีไดรับประโยชน
มากกวาตนทุนหรือคาใชจายท่ีตองใช 

ค ว า ม มั่ น ค ง ป ล อ ด ภั ย 
(Security) 

การจัดการปองกันการเขาถึง การเขาไปแกไขเปล่ียนแปลง การทําลาย การเปดเผย
ขอมูล การรักษาความลับ (Confidential) ท้ังระหวางที่กําลังพัฒนาระบบงาน หรือ
ในการจัดสงขอมูลการประมวลผล หรือการจัดเก็บรักษาขอมูลในระบบงาน  
การจัดเก็บระบบงาน โดยจัดการปองกันใหมีความเหมาะสมและความสําคัญของ
ขอมูลรวมถึงระบบงานดวย 

ความถูกตองเชื่อถือไดของ
ขอมูล (Data Integrity) 

ขอมูลที่จะสงมอบใหกับผูใชขอมูล (End User) เปนขอมูลท่ีมีความสมบูรณ ถูกตอง 
ครบถวน ซึ่งจะทําใหการดําเนินงานและการบริหารงานขององคกรมีประสิทธิภาพ 

ความพรอมใช งานขอ ง
ร ะ บ บ ง า น แ ล ะ ข อ มู ล 
(Availability) 

เรื่องของการจัดสงขอมูลไปใหผูท่ีตองการใชขอมูลไดรวดเร็วทันเวลา และสามารถ
ใหขอมูลไดอยางตอเนื่องในเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของ
องคกร ทั้งนี้องคกรตองมีการจัดทําแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง 
(Business Continuity Plan) ซึ่งเปนแผนการดําเนินงานหลักขององคกร และมี
แผนงานรองประกอบแผนงานหลักไดแก แผนการกูระบบกลับคืน (Disaster 
Recovery Plan) แผนสํารองฉุก เฉิน (Contingency Plan) และแผนรองรับ
เหตุการณไมคาดวาจะเกิดข้ึน (Incident Response Plan) 
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ดังน้ัน การบริหารความเสี่ยงขององคกรโดยรวม (Enterprise-Wide Risk Management) หมายถึง  

การบริหารความเส่ียงโดยเชื่อมโยงการบริหารความเส่ียงจากเหตุที่เกิดจากปจจัยภายใน เชน โครงสรางองคกร 

กระบวนการในการดําเนินงานตาง ๆ บุคลากร วัฒนธรรมองคกร และจากปจจัยภายนอก เชน การเมือง คูแขง 

ภาวะเศรษฐกิจ เขาดวยกัน โดยมีลักษณะสําคัญ ไดแก  

- ผสมผสานและเปนสวนหน่ึงของ ธุร กิจ โดยการบริหารความเ ส่ียงควรสอดคลอง กับแผนธุรกิ จ 

วัตถุประสงค การตัดสินใจ และสามารถนําไปใชกับองคประกอบอื่น ๆ ในการบริหารองคกร  

- พิจารณาความเสี่ยงท้ังหมด โดยครอบคลุมความเสี่ยงทั่วท้ังองคกร ไดแก ความเสี่ยงเก่ียวกับกลยุทธ  

การดําเนินงาน การเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งความเส่ียงเหลาน้ีอาจทําใหเกิดความ

เสียหาย ความไมแนนอน และโอกาส รวมถึงการมีผลกระทบตอวัตถุประสงค และความตองการของ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย  

- ระบุความเสี่ยงโดยการคาดการณในอนาคต โดยองคกรตองสามารถระบุวาความเสี่ยงอะไรที่อาจ

เกิดข้ึนบาง และเม่ือเกิดข้ึนจริงจะมีผลกระทบตอวัตถุประสงคอยางไร เพื่อใหองคกรไดจัดเตรียมการ

บริหารความเส่ียง 

- ไดรับการสนับสนุนและมีสวนรวม จากทุกคนในองคกรต้ังแตระดับกรรมการ ผูบริหารทุกระดับ  

และเจาหนาที่ทุกคน   
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๗. องคประกอบการบรหิารความเสี่ยง 

 

 การบริหารความเสี่ยง เปนกระบวนการที่ดําเนินการอยางตอเน่ืองภายในองคการ และควรถูกรวมกับ

กิจกรรมปกติทางธุรกิจ เพื่อใหองคการสามารถดําเนินการตามกลยุทธท่ีกําหนด เพื่อใหบรรลุพันธกิจและ

วัตถุประสงคที่ตองการ 

 

กระบวนการ ๘ ข้ันตอนหลักประกอบดวย 

๑. สภาพแวดลอมภายในองคกร แนวนโยบายโดยท่ัวไปของสํานักงาน ซึ่งเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญของกรอบ

การบริหารความเสี่ยง และการจัดการกับความเส่ียง 

๒. การกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมาย ท่ีสอดคลองกับกลยุทธ สรอ. 

๓. การระบุเหตุการณ การบงช้ีและเขาใจความเส่ียงท้ังหมดที่มีผลกระทบตอวัตถุประสงคที่กําหนดไว 

๔. การประเมินความเส่ียง โดยพิจารณาถึงผลกระทบและโอกาสเกิดความเสี่ยง 

๑. 
สภาพแวดลอม
ภายในองคกร

๒. การกําหนด
วัตถุประสงค/

เปาหมาย 

๓. การระบุ
เหตุการณ 

๔. การ
ประเมินความ

เสี่ยง
๕. การ

ตอบสนอง
ความเสี่ยง 

๖. กิจกรรม
การควบคุม

๗. สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร

๘. การติดตาม
และ

ประเมินผล



คูมือบริหารความเส่ียงสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส  ก - ๑๗ 

สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเส่ียง  ธันวาคม ๒๕๕๖ 

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

๕. การตอบสนองความเสี่ยง กําหนดการจัดการความเส่ียงท่ีปฏิบัติอยูในปจจุบัน  

๖. กิจกรรมการควบคุม  โดยพิจารณาถึงการควบคุมเพิ่มเติมรวมท้ังความสัมพันธของตนทุนและ

ผลประโยชนท่ีเกิดขึ้น ผูบริหารควรนําวิธีการจัดการความเส่ียงไปปฏิบัติและติดตาม เพ่ือใหมั่นใจไดวา 

มีการดําเนินการตามวิธีการท่ีกําหนดไว กิจกรรมการควบคุม คือนโยบายและข้ันตอนปฏิบัติงาน 

เพ่ือใหมั่นใจวาไดมีการจัดการความเสี่ยง 

๗. สารสนเทศและการส่ือการ การส่ือสารเพื่อใหคณะกรรมการ ผูบริหาร และเจาหนาที่ มีความตระหนัก

และเขาใจในนโยบาย แนวปฏิบัติ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

๘. การติดตามผลและรายงานความมีประสิทธิผลของกระบวนการและระบบการบริหารความเสี่ยง 

ทั้งนี้  กระบวนการของการบริหารความเส่ียง ๘ ข้ันตอน เพ่ือการนําเอาขั้นตอนท้ัง ๘ ไปปฏิบัติ มี

รายละเอียดดังน้ี  

 

 

 



คูมือบริหารความเส่ียงสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส  ก - ๑๘ 

สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง  ธันวาคม ๒๕๕๖ 

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

๗.๑ สภาพแวดลอมภายในองคกร (Internal Environment) 

 สภาพแวดลอมภายในองคกรครอบคลุมถึงแนวนโยบายโดยทั่วไปของสํานักงาน ซึ่งเปนพื้นฐานท่ีสําคัญ

ของกรอบการบริหารความเส่ียง และการจัดการกับความเสี่ยงโดยผูบริหาร เจาหนาท่ีและลูกจางท้ังหมดใน

สํานักงาน ซึ่งมีอิทธิพลตอความตระหนักถึงความเส่ียงของบุคลากรของสํานักงาน และชวยกอใหเกิดแนวทางการ

บริหารความเส่ียงของสํานักงาน 

สภาพแวดลอมภายในองคกร เปนพ้ืนฐานสําคัญขององคประกอบอื่นของการบริหารความเส่ียงองคกร 

และชวยกอใหเกิ ดแนวทางปฏิ บัติและโครงสรางของการบริหารความเสี่ยงขององคกร โดยการวิ เคราะห

สภาพแวดลอมภายในองคกร จะมีผลตอการประเมินและการดําเนินการในการกําหนดกลยุทธและวัตถุประสงค

ขององคกร การกําหนดกิจกรรมทางธุรกิจ และการระบุความเสี่ยง 

การวิเคราะหและประเมินสภาพแวดลอมภายในองคกร ควรครอบคลุมถึงแนวนโยบายท่ัวไปขององคกร 

ซึ่งเปนพื้นฐานของการพิจารณาความเสี่ยงและการจัดการความเส่ียงโดยบุคลากรท้ังหมดในองคกร องคประกอบ

สําคัญที่มีผลตอสภาพแวดลอมในองคกร ไดแก คานิยมและความเชื่อ ศักยภาพและการพัฒนาของบุคลากร 

รูปแบบการบริหารจัดการของฝายบริการ วิธีการมอบอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ  ลักษณะโครงสรางขององคกร 

ตลอดจนพฤติกรรมท่ีคนในองคกรยึดถือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

สามารถแสดงองคประกอบที่เกี่ยวของในการวิเคราะหและประเมินสภาพแวดลอมภายในองคกร ไดดังน้ี 

 

 
 

วิเคราะห์และ
ประเมิน

สภาพแวดลอ้ม
ภายในองค์กร

• SWOT
• Risk Database

Possible Risk

Input Process Output
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จากแผนภาพดังกลาว  เพื่อใหการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคกร สะทอนการดําเนินธุรกิจได

ชัดเจนขึ้น จึงควรพิจารณาใหครอบคลุมถึงปจจัยภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบตอองคกร ตลอดจน

วิเคราะหจากฐานขอมูลความเส่ียงองคกร ดังน้ี 

- ปจจัยภายใน เชน โครงสรางองคกร กระบวนการและวิธีปฏิบัติงาน วัฒนธรรมองคกร ความสามารถ

ในการแขงขัน ปรัชญาการบริหารความเสี่ยงและระดับความเส่ียงที่ยอมรับไดของผูบริหาร 

- ปจจัยภายนอก เชน ภาวะเศรษฐกิจ  การเมืองท้ังในประเทศและตางประเทศ การแขงขันทางธุรกิจ 

ลักษณะของตลาดและความสามารถของคูเทียบ ความกาวหนาทางเทคโนโลยี กฎเกณฑการกํากับดูแลของ

หนวยงานที่เก่ียวของ 

๗.๒ การกําหนดวัตถุประสงค/เปาหมาย (Objective Setting)  

สํานักงานตองกําหนดใหหนวยงานทุกระดับมีการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายการดําเนินงานที่

สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ และเปาหมายโดยรวมของสํานักงาน โดยตองมีความชัดเจน สามารถวัด

หรือประเมินผลได 

ในการกําหนดวัตถุประสงค ควรกําหนดใหครอบคลุมแตละประเภทของวัตถุประสงค ดังตอไปนี้ 

- วัตถุประสงคดานกลยุทธ คือ วัตถุประสงคระดับนโยบายขององคกร โดยสอดคลองกับวิสัยทัศนและ

พันธกิจขององคกรโดยรวม ซึ่งมุงสูการบรรลุเปาหมายขององคกรในภาพรวม 

- วัตถุประสงคดานปฏิบัติการ คือ วัตถุประสงคที่เกี่ยวของกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ

ปฏิบัติการ 

- วัตถุประสงคดานการเงิน คือ วัตถุประสงคท่ีเกี่ยวของกับการบริหารการเงินขององคกรในทุกดาน 

ไดแก ประสิทธิภาพในการเบิกจายงบลงทุน  ประสิทธิภาพในการบริหารคาใชจายความนาเชื่อถือและความ

ทันเวลาของการรายงานขอมูลทางการเงินและขอมูลท่ีไมใชทางการเงิน ทั้งจากภายในและภายนอกองคกร 

- วัตถุประสงคดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ คือ วัตถุประสงคท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติตามกฎหมาย 

และกฎระเบียบตางๆการปฏิบัติตามกฎระเบียบเก่ียวของ 

ความสอดคลองของวัตถุประสงค 

วัตถุประสงคตองมีความสอดคลองทั่วทั้งองคกร เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวา หนวยงาน ผูบริหาร และ

เจาหนาท่ี ดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร 

วิสัยทัศนเปนจุดเริ่มตนในการกําหนดทิศทางขององคกร  ผูบริหารระดับสูงจะทําการกําหนดวัตถุประสงค

ระดับองคกรขึ้นในการจัดทําแผนประจําป  แตละหนวยงานดําเนินการกําหนดวัตถุประสงคของหนวยงานให
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สอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีองคกรไดกําหนดไว  และการกําหนดวัตถุประสงคของกระบวนการและโครงการตางๆ 

ตองคํานึงถึงความสอดคลองกับวัตถุประสงคของหนวยงานและระดับองคกร 

วัตถุประสงคอาจเกี่ยวของกับองคการในหลายๆ ดาน รวมไปถึง ทรัพยากร เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการ

ดําเนินการ ดานปฏิบัติการ เปนตน 

 

 

๗.๓ การระบุเหตุการณ (Event Identification)  

คือ การระบุเหตุการณความเส่ียงหรือความไมแนนอนที่อาจเกิดข้ึน โดยพิจารณาจากปจจัยท้ังภายในและ

ภายนอกสํานักงาน ท่ีมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของสํานักงาน 

ประเภทความเส่ียง ความเส่ียงแบงออกเปน ๔ ดาน ดังน้ี  

๑.   ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) เปนความเสี่ยงที่เกิดจากการกําหนดกลยุทธ หรือนโยบาย

การบริหารงาน ทําใหองคกรไมสามารถบรรลุกลยุทธและเพิ่มมูลคาใหองคกรได เชน นโยบายไมสอดคลองกับความ

ตองการของตลาด โครงสรางองคกรที่ปรับเปล่ียน ผลงานวิจัยไมสามารถนํามาใชประโยชนได เปนตน  

๒.   ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน (Operational Risk) เปนความเสี่ยงท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานปกติใน

ทุก ๆ ขั้นตอนโดยเก่ียวของกับ กระบวนการในการปฏิบัติงาน อุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากร ซึ่งสงผล

ตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินธุรกิจขององคกร เชน โครงการลาชา ขาดอุปกรณหรือเคร่ืองมือที่มี

ประสิทธิภาพ ขาดการติดตามการบริหารสัญญา บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เปนตน  

๓.   ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk) เปนความเสี่ยงจากการขาดขอมูล การวิเคราะห การ

วางแผน การควบคุม และการจัดทํารายงานเพื่อนํามาใชในการบริหารการเงินไดอยางถูกตอง เหมาะสม สงผลตอ

สถานะทางการเงินขององคกร เชน แผนการลงทุนไมมีความชัดเจนเพียงพอ ที่จะนําไปใชในการวิเคราะหเพื่อ

คาดการณดานการเงินได สภาพคลองทางการเงิน อัตราแลกเปล่ียน ดอกเบ้ีย ไมมีแหลงรายไดใหม เปนตน  

วิสัยทัศน/ภารกิจ 

เปาหมายวัตถุประสงค/หลักองคกร 

วัตถุประสงคของการบริหารความเส่ียง 

ความสอดคลอง ความสอดคลอง 
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สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

๔. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) เปนความเสี่ยงท่ีเกิดจากการไม

ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือมาตรฐานท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานได กฎระเบียบหรือกฎหมายท่ี

มีอยูไมเหมาะสมเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน นโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่องคกรกําหนดขึ้นไมสามารถ

ปฏิบัติได เชน ความสับสนในการเลือกกฎระเบียบหรือกฎหมายท่ีจะบังคับใช เน่ืองจากกฎระเบียบหรือกฎหมาย

หลายฉบับท่ีสามารถอางถึงและบังคับใชในกรณีหนึ่งๆ เปนตน  

 

 
 

ความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ ตามมติคณะรัฐมนตรีวันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๕๑ ไดเห็นชอบใน

หลักเกณฑและแนวทางคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่สําคัญตามนโยบายรัฐบาล เพื่อใหมีการวิเคราะหความเสี่ยง

ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใหสวนงาน รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืน ของรัฐใชเปนมาตรฐานเดียวกันทุกหนวยงาน  

โดยไดกําหนดแนวทางการวิเคราะหความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการตามหลักธรรมาภิบาล มี ๑๐ 

ประเภท ไดแก  

๑. ความเส่ียงตอหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ตองมีวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร เพื่อตอบสนอง

ความตองการของประชาชนและผู มีสวนไดสวนเสียทุกฝาย ปฏิบัติตามหนาท่ีตามพันธกิจใหบรรลุ

วัตถุประสงคขององคกร มีการวางเปาหมายการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน และอยูในระดับท่ีตอบสนองตอ

ความคาดหวังของประชาชน สรางกระบวนการปฏิบัติงานอยางเปนระบบและมีมาตรฐาน มีการ

ความเสี่ยง

การลงทุน

เทคโนโลยี

ลูกคา

คูแขงขัน

เศรษฐกิจ

บุคลากร

งบประมาณ

กลยุทธ
องคกร



คูมือบริหารความเส่ียงสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส  ก - ๒๒ 

สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง  ธันวาคม ๒๕๕๖ 
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จัดการความเส่ียงและมุงเนนผลการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ รวมถึงมีการติดตามประเมินผล และพัฒนา

ปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีข้ึนอยางตอเนื่อง 

๒. ความเสี่ยงตอหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ในการปฏิบัติงานตองมีการใชทรัพยากรอยาง

ประหยัด เกิดผลิตภาพ คุมคาการลงทุนและบังเกิดประโยชนสูงสุดตอสวนรวม รวมท้ังตองมีการลด

ขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เพ่ืออํานวยความสะดวกและลดภาระคาใชจาย ตลอดจน

ยกเลิกภารกิจที่ลาสมัย และไมมีความจําเปน 

๓. ความเสี่ยงตอหลักการมีสวนรวม (Participation) ตองรับฟงความคิดเห็นของประชาชน รวมท้ัง

เปดใหประชาชนมีสวนรวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมท้ังแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา/

ประเด็นสําคัญท่ีเกี่ยวของ รวมคิดแกไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจและการดําเนินงาน และ

รวมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน 

๔. ความเ ส่ียงตอหลักความโปรงใส (Transparency) ตองปฏิบัติงานดวยความซื่อ สัตยสุจริต 

ตรงไปตรงมา รวมท้ังตองมีการเปดเผยขอมูลขาวสารที่จําเปนและเชื่อถือได ใหประชาชนไดรับทราบ

อยางสม่ําเสมอ ตลอดจนวางระบบใหการเขาถึงขอมูลขาวสารเปนไปโดยงาย 

๕. ความเสี่ยงตอหลักการตอบสนอง (Responsivenss) ตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ 

สามารถดําเนินการแลวเสร็จภายในระยเวลาที่กําหนด สรางความเชื่อมั่นไววางใจ รวมถึงตอบสนอง

ตามความคาดหวัง/ความตองการของประชาชนผู รับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่ มีความ

หลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสม 

๖. ความเสี่ยงตอหลักภาระรับผิดชอบ (Acountability) ในการปฏิบัติงานตองสามารถตอบคําถาม 

และช้ีแจงไดเม่ือมีขอสงสัย รวมท้ังตองมีการจัดวางระบบการรายงานความกาวหนา และผลสัมฤทธิ์

ตามเปาหมายท่ีกําหนดไวตอสาธารณะ เพื่อประโยชนในการตรวจสอบและการใหคุณใหโทษ 

ตลอดจนมีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหา และผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดข้ึน 

๗. ความเสี่ยงตอหลักนิติธรรม (Rule of Law) ตองใชอํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับใน

การปฏิบัติงานอยางเครงครัด ดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสียฝายตางๆ  

๘. ความเสี่ยงตอหลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) ในการปฏิบัติงานควรมีการมอบ

อํานาจและกระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดําเนินการใหแกผูปฏิบัติงานในระดับ

ตางๆ ไดอยางเหมาะสม รวมทั้งมีการโอนถายบทบาท และภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

หรือภาคสวนอื่นๆ  ในสังคม 
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๙. ความเสี่ยงตอหลักความเสมอภาค (Equity) ตองใหบริการอยางเทาเทียมกัน ไมมีการแบงแยกดาน 

ชาย/หญิง ถิ่นกําเนิด เชื้อชาต  ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะ

ทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม และอื่นๆ นอกจากนี้ยังตองคํานึงถึง

โอกาสความทัดเทียมกันของการเขาถึงบริการสาธารณะ ของกลุมบุคลลผูดอยโอกาสในสังคม 

๑๐. ความเสี่ยงตอหลักการมุ งเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) ในการปฏิ บัติงานตองมี

กระบวนการในการแสวงหาฉันทามติ หรือขอตกลงรวมกัน ระหวางกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่

เกี่ยวของโดยเฉพาะกลุมที่ไดรับผลกระทบโดยตรง จะตองไมมีขอคัดคาน ท่ีหาขอยุติไมได ในประเด็น

ที่สําคัญ  

จากแนวคิดธรรมภิบาลที่เก่ียวของ สามารถแสดงความเช่ือมโยง ตอปจจัยในการวิเคราะหความเส่ียง เชน  

 ดานนโยบายและกลยุทธ โครงการที่คัดเลือกมานั้น อาจมีความเสี่ยงตอเรื่องประสิทธิผลและการมี

สวนรวม  

 ดานปฏิบัติงาน อาจมีความเส่ียงตอเรื่องประสิทธิภาพและความโปรงใส 

 ดานการเงิน อาจมีความเสี่ยงตอเรื่องนิติธรรมและภาระรับผิดชอบ 

 ดานกฎหมาย กฎระเบียบ อาจมีความเส่ียงตอเรื่องนิติธรรมและความเสมอภาค 
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ทั้งนี้สามารถอธิบายความสัมพันธ ตามตารางดานลางไดดังนี้  

 หลัก
ประสิทธิผล 

Effectiveness 

หลัก
ประสิทธิภาพ 
Efficiency 

หลักการมีสวน
รวม 

Participation 

หลักความ
โปรงใส 

Transparency 

หลักการ
ตอบสนอง 

Responsiveness 

หลักภาระ
รับผิดชอบ 

Accountability 

หลักนิติธรรม 
Rule of Law 

หลักการ
กระจาย
อํานาจ 

Decentraliz
ation 

หลักความ
เสมอภาค 
Equity 

หลักการ
มุงเนน

ฉันทามติ  
Consensus 
Oriented 

Strategic 
Risk 

          

Operational 
Risk 

          

Financial 
Risk 

          

Compliance 
Risk 
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๗.๔ การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  

 สํานักงานตองกําหนดใหหนวยงานทุกระดับประเมินความเส่ียงของทุกปจจัยเสี่ยงที่ไดระบุไว โดยอางอิง

จากเกณฑวัดระดับความเส่ียง โอกาสและผลกระทบ ท่ีสํานักงานกําหนดไว โดยอาจใชฐานขอมูลในอดีตหรือการ

คาดการณในอนาคตเพื่อประกอบการประเมินระดับความเสี่ยง 

 การประเมินความเส่ียงควรพิจารณาถึงความไมแนนอนของเหตุการณหรือเงื่อนไขตางๆ ใน ๒ ปจจัย

ดังตอไปน้ี 

 ผลกระทบ  ที่อาจจะเกิดข้ึนจากความเสี่ยง 

 โอกาสเกิด  ของความเส่ียง 

ผลกระทบ (Impact) 

การประเมินความเส่ียงควรพิจารณาถึงผลกระทบท้ังทางดานการเงิน และท่ีไมใชทางการเงิน ตัวอยางเชน 

ผลกระทบสามารถวัดไดในเชิงของการสูญเสียทางการเงินทั้งทางตรงและทางออม การวัดผลการดําเนินงานที่ไมใช

ทางการเงิน ตัวอยางเชน ความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย สภาพแวดลอมและสังคม เปนตน 

การประเมินผลกระทบของปจจัยเสี่ยง ควรครอบคลุมท้ังการกําหนดผลกระทบในเชิงการเงินและ

ผลกระทบท่ีมิใชทางการเงิน  อยางไรก็ตาม บางปจจัยเสี่ยงอาจไมสามารถกําหนดผลกระทบในเชิงการเงินที่ 

ชัดเจนได   ดังนั้นในการประเมินความเสี่ยงเบ้ืองตนจึงพิจารณาผลกระทบท่ีเกิดจากความเสี่ยงในเชิงคุณภาพเปน

สวนใหญ  โดยเม่ือพิจารณาระดับความรุนแรงของผลกระทบแลวนั้น  ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบมากหรือมีโอกาส

เกิดสูง จําเปนตองได รับการพิจารณาจากผูบริหารระดับสูงมาก และทันทวงที โดยกําหนดแผนการบริหาร 

ความเสี่ยงที่ทาทาย และติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอ 

ตารางดานลางแสดงถึงตัวอยางของผลกระทบท่ีเกิดจากความเสี่ยงในแบบตางๆ 

ประเภทของผลกระทบ ตัวอยาง 

การเงิน การลดลงหรือความลาชาในการบรรลุเปาหมายทางรายได กําไร
สุทธิ กระแสเงินสด หรือสินทรัพยรวม 

กลยุทธ การไมบรรลุวัตถุประสงคขององคการหรือสายงาน 

ทรัพยากรบุคคล การลาออกของเจาหนาท่ี การสูญเสียเจาหนาที่หลัก  หรือปญหา
ดานจริยธรรม 

ช่ือเสียง กา รเ ผยแพร ข าว ท่ีเ สี ยหายของอ งค กา รในสื่ อต า ง ๆ เ ช น 
หนังสือพิมพ โทรทัศน เปนตน 
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ประเภทของผลกระทบ ตัวอยาง 

ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศลมเหลว หรือการละเมิดความ
ปลอดภัยของขอมูล องคการ 

กฎระเบียบ ขอบังคับ การละเมิดกฎระเบียบ 

การตอเนื่องของการดําเนินธุรกิจ การหยุดชะงักของกระบวนการและการดําเนินการทางธุรกิจ 

โอกาสเกิด (Likelihood) 

การประเมินโอกาสเกิดของความเสี่ยง โดยท่ัวไปการหาขอมูลมาทําการสนับสนุนการประมาณการที่

ถูกตองเปนไปไดยาก  ในกรณีที่สามารถหาขอมูลท่ีเก่ียวกับเหตุการณความลมเหลวหรือความถ่ีที่เกิดข้ึนในอดีต  

ตองมีความม่ันใจในฐานขอมูลดังกลาววาสามารถบงช้ีถึงความเปนไปไดของเหตุการณในอนาคตได   

การประเมินโอกาสเกิดข้ึนอยูกับระยะเวลาที่นํามาพิจารณา  ดังน้ันแลว เมื่อทําการประเมินโอกาสเกิด 

ผูบริหารตองมีความชัดเจนในการกําหนดระยะเวลาท่ีจะใชในการพิจารณา โดยไมควรละเลยความเส่ียงที่อาจ

เกิดขึ้นไดในระยะยาว 

ประโยชนของผูบริหารท่ีไดจากการประเมินความเสี่ยงมีดังตอไปนี้ 

 การเปรียบเทียบความเสี่ยงกับกลยุทธและนโยบายขององคกร 

 กลยุทธและนโยบายขององคกรจัดอยูในทิศทางใด กลยุทธและนโยบายดังกลาวยอมรับความเสี่ยงที่

เกิดขึ้นไดมากนอยเพียงใด  รวมถึงความเสี่ยงที่สามารถระบุไดนั้น มีความสอดคลองกับกลยุทธและ

นโยบายขององคกรเพียงใด 

 การบงชี้ถึงความเส่ียงที่ไมเปนที่ยอมรับ 

 องคกรสามารถกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได และระดับความเส่ียงท่ียอมใหเบ่ียงเบนไดหรือไม  

และการกําหนดดังกลาว เปนการกําหนดโดยภาพรวมหรือเปนการกําหนดในรายปจจัยเสี่ยง 

 การคัดเลือกและจัดลําดับการดําเนินการที่เหมาะสมในการลดความเส่ียง 

จากประเด็นดังกลาว แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได และระดับ

ความเสี่ยงที่ยอมใหเบ่ียงเบนไดขององคกร  ซึ่ง 

ความเส่ียงท่ียอมรับได (Risk Appetite) คือ ความไมแนนอนโดยรวมท่ีองคกรยอมรับได โดยธุรกิจยังคง

ดําเนินการไดบรรลุตามเปาหมาย 



คูมือบริหารความเส่ียงสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส  ก - ๒๗ 

สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง  ธันวาคม ๒๕๕๖ 

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

ความเส่ียงท่ียอมรับไดกําหนดขึ้นเพื่อใชเปนแนวทางกําหนดกลยุทธขององคกร ท้ังนี้ความเสี่ยงท่ียอมรับได

ควรไดรับการกําหนดโดยผูบริหารและอนุมัติโดยคณะกรรมการ  การกําหนดความเส่ียงท่ียอมรับไดควรพิจารณาถึง

ความสมดุลระหวางการเติบโต ความเสี่ยงและผลตอบแทนขององคกร  ในขณะเดียวกันองคกรควรบริหารความ

เส่ียงท่ีเกิดขึ้น ใหอยูในระดับที่ยอมรับได 

ระดับความเส่ียงท่ียอมใหเบ่ียงเบนได (Risk Tolerance) คือ ระดับความเบี่ยงเบนจากวัตถุประสงคที่

ยอมรับได 

การดําเนินธุรกิจภายใตระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได (Risk Tolerance) ทําใหผูบริหารมั่นใจไดวา การ

ดําเนินงานขององคกร อยูภายในเกณฑหรือประเภทของความเสี่ยงท่ียอมรับได (Risk Appetite) ซึ่งมีผลให

คณะกรรมการและผูบริหารขององคกรมีความม่ันใจมากข้ึนวาการดําเนินการขององคกร จะสามารถบรรลุ

วัตถุประสงคท่ีกําหนดไวได 

การจัดลําดับความเสี่ยง 

ผูบริหารระดับสูงควรกําหนดเงื่อนไขท่ีใชในการจัดลําดับความเส่ียง และควรมีการสอบทานการจัดลําดับ

ความเสี่ยงเปนประจํา  เพ่ือใหสอดคลองกับเง่ือนไขทางธุรกิจท่ีเปล่ียนไป  ขั้นตอนในการจัดลําดับความเสี่ยงมี

ดังตอไปน้ี 

การกําหนดระดับของผลกระทบ 

 กําหนดเงื่อนไขที่จะใชในการพิจารณา 

- พิจารณา ท้ัง เ ง่ือนไขทางการเงินและเงื่อนไขอ่ืนๆ ท่ีไม เกี่ ยวของ กับการเงิน เชน ยอดขาย 

ผลตอบแทนทางการเงิน ผลกําไร ช่ือเสียง ความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค  อัตราการลาออกของเจาหนาที่  

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ทําใหมั่นใจไดวาเงื่อนไขนั้นสอดคลองกับวัตถุประสงคขององคกร 

 กําหนดมูลคาของผลกระทบใหกับระดับคะแนน ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๒๕  ในการจัดลําดับ  โดยระดับ

คะแนนน้ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ขึ้นอยูกับความเหมาะสมกับสถานการณในขณะนั้น 

 ทําใหมั่นใจวามูลคาตางๆ ท่ีกําหนดเพ่ือใชในการจัดลําดับสําหรับเงื่อนไขท่ีตางกันมีความสอดคลองกัน 

ดังตัวอยาง ระดับผลกระทบ ๓  ของผลกระทบทางการเงิน สามารถเทียบเทากับระดับคะแนน ๓ ของเง่ือนไขดาน

สิ่งแวดลอม เปนตน 

 

 



คูมือบริหารความเส่ียงสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส  ก - ๒๘ 

สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง  ธันวาคม ๒๕๕๖ 

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

การกําหนดระดับของโอกาสเกิด 

 กําหนดชวงเวลาที่ชัดเจนสําหรับการพิจารณาโอกาสเกิด อยางไรก็ตาม ไมควรละเลยความเสี่ยงที่อาจ

เกิดขึ้นในระยะยาว 

 ประยุกตคําอธิบายในแตละคะแนน  โดยระดับคะแนนนี้สามารถเปล่ียนแปลงไดเชนเดียวกับระดับ

คะแนนของผลกระทบ ข้ึนอยูกับความเหมาะสมกับสถานการณในขณะน้ัน 

แนวทางการพิจารณาความมีนัยสําคัญของความเสี่ยง 

 การประเมินความเส่ียง สามารถทําไดโดยการอางอิงกับตารางแสดงการจัดลําดับความเส่ียง การพิจารณา

วาความเส่ียงใดมีนัยสําคัญ ท่ีตองนํามาดําเนินการกอนหลัง โดยท่ัวไปอาจใชการกําหนดคาลําดับความเสี่ยงทั้งใน

ดานของผลกระทบและโอกาสเกิด  ท้ังนี้ การกําหนดนัยสําคัญของความเสี่ยงขององคกร ควรไดรับการพิจารณา

จากผูบริหารระดับสูงและผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร  หลังจากการประเมิน

ความมีนัยสําคัญของความเส่ียงเพื่อนํามาใชในการกําหนดกลยุทธการจัดการความเส่ียงตางๆ ควรคํานึงถึง

ประสิทธิผลของตนทุนที่ตองใชในการจัดการความเสี่ยงนั้นๆ กับระดับความสําคัญของความเส่ียงท่ีลดลงวา

เหมาะสมเพียงใด ท้ังนี้ความมีประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอาจประเมินไดในเชิงของการลดลงของโอกาส

เกิดและผลกระทบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือบริหารความเส่ียงสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส  ก - ๒๙ 

สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง  ธันวาคม ๒๕๕๖ 

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

 

การประเมินความเสี่ยง 

๒๕ ๒๕ ๕๐ ๗๕ ๑๐๐ ๑๒๕ 

๔ ๔ ๘ ๑๒ ๑๖ ๒๐ 

๓ ๓ ๖ ๙ ๑๒ ๑๕ 

๒ ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ 

๑ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 

ถึงแมโอกาสเกิดจะนอย แตจะมีผลกระทบสูงมาก เนื่องจาก สรอ. เปนองคกรท่ีใหบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศตอภาครัฐ ภาคประชาชน ระดับประเทศ 

๗.๕ การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)  

เปนการระบุวามีทางเลือกใดบางที่สามารถใชในการจัดการความเส่ียง มีความเหมาะสม และนําไปปฏิบัติ

เปนสวนหนึ่งของการบริหารความเส่ียงของสํานักงาน ซึ่งจะตองประเมินผลกระทบท่ีมีตอโอกาสที่จะเกิดรวมท้ัง

ตนทุนและประโยชนที่ไดรับ เพื่อใหความเสี่ยงที่เหลืออยูภายในชวงความเบี่ยงเบนของความเส่ียงที่ยอมรับได ท้ังนี้

การตอบสนองตอความเส่ียงแบงเปน ๔ ประการ คือ การยอมรับ (Accept) การลด (Reduce) การหลีกเลี่ยง/

ยกเลิก (Avoid/Terminate) และการโอนความเส่ียง (Transfer) 

สํานักงานตองจัดใหมีการควบคุมความเส่ียงและเพดานความเสี่ยงท่ีเพียงพอและเหมาะสมตามแตละ

ประเภทความเส่ียงและตองอยูภายใตระดับความเสี่ยงที่สํานักงานยอมรับได รวมท้ังสอดคลองกับมาตรฐานและ

หลักเกณฑของหนวยงานกํากับดูแล แนวทางปฏิบัติที่ดี ตลอดจนนโยบายบริหารความเสี่ยงกับทิศทางและกลยุทธ

โอกาสท่ีจะเกิด 

ผล
กร

ะท
บ 

สีแดง 

สีสม 

สีเหลือง 

สีเขียว 

ความเส่ียงสูง 
(๙-๒๔) 

ความเส่ียงปานกลาง
(๔-๘) 

ความเส่ียงตํ่า 
(๑-๓) 

  

ความเสี่ยงสูงมาก 
(๒๕-๑๒๕) 



คูมือบริหารความเส่ียงสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส  ก - ๓๐ 

สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง  ธันวาคม ๒๕๕๖ 

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

การดําเนินงานของสํานักงาน พรอมทั้งกําหนดกระบวนการปฏิบัติตามการควบคุมความเสี่ยงและเพดานความเส่ียง

ที่กําหนดไว แนวทางการอนุมัติขอยกเวนกรณีจําเปนหรือเหตุการณไมปกติตาง ๆ รวมถึงการทบทวนการควบคุม

ความเสี่ยงและเพดานความเส่ียงดังกลาวเปนระยะ เพ่ือใหมีประสิทธิภาพในการควบคุมและปองกันความเส่ียง

ใหกับสํานักงาน 

ผูบริหารตองประเมินวาปจจุบันการจัดการความเสี่ยงเพียงพอหรือไม  ทั้งประสิทธิภาพในการลดโอกาส

เกิดความเสี่ยง และผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงตางๆ หากไมมีการจัดการความเสี่ยง หรือการจัดการใน

ปจจุบันไมเพียงพอ  ควรมีการพิจารณากิจกรรมอ่ืนๆ เพิ่มเติมใหเหมาะสมและนําไปปฏิบัติ 

วัตถุประสงคของการจัดการความเส่ียง 

 ลดโอกาสในการเกิดและผลกระทบของความเสี่ยง ใหอยูในระดับท่ียอมรับไดโดยการจัดการสาเหตุของ

ความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพ หรือโดยการจัดการผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นของความเส่ียง เชน การมีเจาหนาที่

ปฏิบัติการที่พรอมซอมแซมความเสียหายท่ีเกิดขึ้น เปนตน 

 การลดผลกระทบของความเส่ียง ซึ่งโดยมากมักใชระบบการเตือนภัย หรือระบบการบริหาร พรอมดวย

การจัดทําแผนฉุกเฉิน หรือแผนฟนฟู 

 การเพิ่มโอกาสในการเกิด หรือผลกระทบจากความเสี่ยงที่เปนโอกาสใหมากท่ีสุด โดยการปฏิบัติเพ่ือ

สรางหรือหาโอกาส หรือการจัดการเพื่อใหไดผลลัพธท่ีดีข้ึน 

กลยุทธในการบริหารความเส่ียง 

การยอมรับความเส่ียง (Accept) ความเส่ียงหลังการควบคุมอยูในระดับท่ียอมรับได  โดยไมตอง

ดําเนินการใดๆ เพิ่มเติมที่มีผลตอโอกาสเกิด  หรือผลกระทบของความเส่ียง 

 ต้ังใจที่จะดําเนินการตอไป 

 ยอมรับท้ังหมด 

 กําหนดรางวัล/เปาหมายความเสียหาย และระดับการยอมรับ 

 กําหนด และติดตามตัวบงชี้ความเส่ียงที่สําคัญ 

 คิดราคาสูงข้ึน 

 กิจกรรมการตรวจสอบและติดตาม 

 จัดหาเงินทุนสํารองเพื่อรองรับผลที่อาจเกิดข้ึน 

 จัดเตรียมแผนรองรับการเสื่อมถอย (fall-back) 



คูมือบริหารความเส่ียงสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส  ก - ๓๑ 

สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง  ธันวาคม ๒๕๕๖ 

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

การลดความเสี่ยง (Reduction) การดําเนินการเพ่ิมเติมเพื่อลดโอกาสเกิด  หรือผลกระทบของความ

เส่ียงใหอยูในระดับท่ียอมรับได  ตัวอยางเชน 

 ดําเนินกิจกรรมในเชิงรุกหรือการควบคุมเพื่อลดโอกาสเกิดและผลกระทบ 

 การดําเนินการดานกลยุทธ กระบวนการและระบบ 

 การพัฒนาบุคลากร ความชํานาญ และโครงสรางองคกร 

 จัดทําแผนฉุกเฉิน 

 พัฒนาแผนฟนฟู 

 จัดเตรียมแผนรองรับการเสื่อมถอย (fall-back) 

การหลีกเล่ียงความเสี่ยง (Avoid) การดําเนินการเพื่อยกเลิกหรือหลีกเลี่ยงกิจกรรมท่ีกอใหเกิดความ

เส่ียง ท้ังนี้ หากทําการใชกลยุทธนี้อาจตองทําการพิจารณาวัตถุประสงควาสามารถบรรลุไดหรือไม เ พ่ือทําการ

ปรับเปลี่ยนตอไป 

 หยุดกิจกรรม 

 ออกจากตลาด หรือลดการเสียสวนแบงตลาด 

 การลดขนาดการลงทุน 

 เปล่ียน หรือปรับเปาหมาย 

 การออกแบบใหม เชน กระบวนการทางธุรกิจ ระบบ เครื่องมือ 

การโอนยายความเสี่ยง (Sharing) การโอนยาย หรือการแบงความเสี่ยงบางสวนกับบุคคลหรือองคการอ่ืน 

 การประกันภัย 

 การรวมทุน พันธมิตรทางธุรกิจ หุนสวนทางธุรกิจ 

 การจางบุคคลภายนอก 

 การกระจายความเส่ียง 

 การปองกัน (Hedge) 

แนวทางในการกําหนดกลยุทธการจัดการความเส่ียง 

กลยุทธการจัดการความเสี่ยงถูกกําหนดข้ึนเพ่ือลดระดับของความเสี่ยง ท้ังผลกระทบและโอกาสเกิดให

เปนไปตามระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได ในบางกรณีการรวมกลยุทธการจัดการความเส่ียง อาจทําใหเกิดผลท่ีมี
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ประสิทธิภาพมากข้ึนท้ังทางดานตนทุนและการปฏิบัติงาน ดังนั้น ควรตองมีการพิจารณาการจัดการความเส่ียง

ตางๆ ที่อาจมีความเกี่ยวของกัน และอาจดําเนินการโดยหลายหนวยงาน รวมท้ังคํานึงถึงตนทุนที่อาจเกิดขึ้น ใน

การจัดใหมีการจัดการความเสี่ยงสําหรับกําหนดเปนกลยุทธในการจัดการความเสี่ยงโดยรวมเพ่ือใหเกิดการจัดการ

ความเสี่ยงอยางเปนบูรณาการ 

 ผูบริหารอาจทําการพิจารณาปจจัยในการกําหนดกลยุทธการจัดการความเสี่ยง ตอไปนี้ 

-   การประเมินผลกระทบและโอกาสเกิดจากการดําเนินการตามกลยุทธการจัดการความเส่ียง 

ในการประเมินทางเลือกของแตละกลยุทธการจัดการความเส่ียง ผูบริหารตองมีความเขาใจวากิจกรรม

การจัดการความเส่ียงอาจสงผลตอผลกระทบและโอกาสเกิดของความเสี่ยงตางกัน ดัง น้ันแลว การประเมินผล

กระทบและโอกาสเกิดของความเสี่ยงท่ีอาจเปล่ียนแปลงจากการดําเนินการตามกิจกรรมการจัดการความเส่ียง จึง

ควรพิจารณากอนการตัดสินใจเลือกกลยุทธ เพื่อใหระดับความเสี่ยงสอดคลองกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดของ

องคกร ท้ังน้ี การประเมินผลกระทบและโอกาสเกิดหลังจากการดําเนินการตามกลยุทธการจัดการความเส่ียง 

สามารถอางอิงขอมูลไดจากเหตุการณในอดีต แนวโนมของเหตุการณท่ีอาจเกิดขึ้น และวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงที่

อาจเกิดข้ึนในอนาคต ความเส่ียงสามารถถูกระบุไดทั้งอันตรายหรือโอกาสท่ีอาจเกิดข้ึน การกําหนดกลยุทธการ

จัดการความเส่ียงจึงสามารถทําไดจากการประเมินปจจัยหลัก ๒ ประการ ดังนี้ 

๑. ประเมินตนทุนและผลตอบแทนของการดําเนินการตามกลยุทธการจัดการความเส่ียง 

เนื่องจากทรัพยากรองคกรมีจํากัด  จึงมีความจําเปนตองประเมินตนทุนและผลตอบแทนที่เกิดขึ้น 

หากมีการดําเนินการตามกิจกรรมการจัดการความเส่ียง ในกรณีที่พบวาผลตอบแทนที่ไดจากการดําเนินการที่ไดไม

คุมกับตนทุนสวนเพ่ิม  ผูบริหารอาจพิจารณาถึงแนวทางในการโอนยายความเส่ียง (Sharing) เพ่ือทําการแบง

ตนทุนใหหนวยงานภายนอกรับผิดชอบ  เชน การทําประกันภัย หรือการรวมทุน เปนตน 

๒. การประเมินความเปนไปไดท่ีจะประสบผลสําเร็จในการจัดการความเส่ียง 

เนื่องจากกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงท่ีองคกรจะกําหนดขึ้นนั้น ตองประกอบดวยปจจัยหลาย

ประเภทท่ีสนับสนุนใหการดําเนินการประสบความสําเร็จ  ดังน้ัน การประเมินความเปนไปไดท่ีกิจกรรมการจัดการ

ความเสี่ยงจะประสบความสําเร็จจึงมีความจําเปน  โดยควรพิจารณาถึงปจจัยตางๆ เชน ความรูความเขาใจของ

บุคลากร งบประมาณท่ีใชในการจัดการ ระยะเวลาแลวเสร็จ เปนตน  หากพิจารณาแลวพบวากิจกรรมดังกลาวมี

แนวโนมที่จะไมประสบความสําเร็จ ควรพิจารณาถึงกลยุทธการจัดการความเสี่ยงดวยวิธีการอ่ืนเพ่ือใชเปน

ทางเลือกหรือปรับปรุงแผนการจัดการความเส่ียงท่ีมีอยูใหเหมาะสมย่ิงข้ึน 

หลังจากไดทําการประเมินเพ่ือกําหนดกลยุทธการจัดการความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิผลจากแนวทางท่ีได

กลาวมาแลวขางตน  ผูบริหารตองทําการกําหนดแผนการปฏิบัติงาน (Implementation Plan) หรือข้ันตอนใน
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การปฏิบัติ (Procedure) โดยตองระบุระยะเวลาแลวเสร็จเพื่อใหม่ันใจไดวาจะมีการดําเนินงานตามกลยุทธเพื่อให

เกิดโอกาสตามท่ีคาดหวังไวจริง และไดรับการดําเนินการโดยเจาของความเส่ียง 

-   ความรับผิดชอบในการบริหารความเส่ียง หรือ “การเปนเจาของความเสี่ยง” (Risk Owner) คือ 

หนวยงาน หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบใหการดําเนินการจัดการความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงคหรือประสบความสําเร็จ 

โดยท่ัวไปเจาของความเสี่ยงจะตองรับผิดชอบในการตัดสินใจ เก่ียวกับแผนการบริหารความเส่ียง และแผนการ

ปรับปรุงท่ีเหมาะสมสําหรับความเส่ียงที่ไมสามารถยอมรับได  เมื่อแผนไดถูกอนุมัติและเห็นชอบแลวเจาของความ

เส่ียงจะตองรับผิดชอบตอการนําแผนไปปฏิบัติและติดตามผลการดําเนินงานของแผนนั้น  และตองแสดงให

ผูบริหารเห็นความสําเร็จในการทําหนาที่ของตนเก่ียวกับการบริหารความเส่ียง 

- การพัฒนาการจัดการความเสี่ยงสําหรับความเส่ียงท่ีซับซอนอาจเกี่ยวของกับผูบริหารระดับสูงและ

เจาหนาท่ีของหลายหนวยงาน  ดังน้ัน การสื่อสารที่ดีจึงเปนสิ่งจําเปนเพื่อใหแนใจวาบุคคลท่ีเกี่ยวของภายใน

องคกรไดตระหนักถึงส่ิงที่กําลังดําเนินการ และบทบาทท่ีตองเกี่ยวของหรือปฏิบัติ 

๗.๖ กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)  

เม่ือมีการเลือกวิธีในการตอบสนองความเส่ียงท่ีเหมาะสมแลว กิจกรรมการควบคุมความเส่ียง จะถูก

กําหนดขึ้น เพื่อใหมั่นใจไดวามีการจัดการความเส่ียงอยางเหมาะสม ซึ่งกิจกรรมการควบคุมเปนกิจกรรมท่ีมีอยู

ในทุกหนาท่ี และทุกระดับของการปฏิบัติงานของ สรอ. ซึ่งในการปฏิบัติงานทุกดานน้ันตองจัดใหมีกิจกรรมการ

ควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอกับระดับความเสี่ยงตอความผิดพลาดหรือความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น ท้ังนี้ประเภท

ของการควบคุม สามารถจัดกลุมไดดังนี้ 

การควบคุมแบบปองกัน (Preventive control) เปนการควบคุมแบบปองกันหรือลดความเสี่ยงจาก

ความผิดพลาด ความเสียหาย เชน การแบงแยกหนาที่ การติดอุปกรณเพ่ือปองกันเหตุ 

การควบคุมแบบคนหา (Detective control) เปนการควบคุมเพื่อคนหาความผิดพลาดหรือความ

เสียหายที่เกิดข้ึนแลว เชน การตรวจนับ การสอบทานงาน 

การควบคุมแบบแกไข (Corrective control) เปนวิธีควบคุมที่กําหนดขึ้นเพื่อแกไขขอผิดพลาดที่เคย

เกิดขึ้นแลวใหถูกตอง หรือไมใหเกิดซาในอนาคต เชน แผนจูงใจลูกคาไมใหยกเลิกบริการ แผนรองรับกรณีเกิด

เหตุสุดวิสัย/ภัยพิบัติ หรือ การจัดหาระบบคอมพิวเตอรสํารอง 

การควบคุมแบบสงเสริม (Directive control) เปนวิธีการควบคุมท่ีสงเสริมหรือกระตุนใหเกิดความ

สาเร็จตามวัตถุประสงคที่ตองการ เชน การประกวดหรือใหรางวัลแกผูที่มีผลงานดี  
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ดังน้ัน กิจกรรมการควบคุมจึงเปนวิธีการตาง ที่นามาใชในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหสามารถจัดการความ

เส่ียงไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาจกําหนดเปนมาตรการ หรือขั้นตอนตาง ๆ เปนแผนปฏิบัติการ 

จัดการความเสี่ยง โดยแผนดังกลาวตองไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารในระดับท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการสนับสนุน

ทรัพยากรที่จําเปนตามที่กําหนดไวในแผน เชน บุคลากร งบประมาณ เปนตน ซึ่งจะประกอบดวย  

-  กิจกรรมแสดงข้ันตอนและวิธีการดําเนินงาน  

-  ระยะเวลา / วันท่ีดําเนินการแลวเสร็จ  

-  เปาหมาย  

-  ผูรับผิดชอบ  

-  ตัวช้ีวัดความเส่ียง (KRI) เพื่อใชในการติดตามผลหรือเปนสัญญาณเตือนภัยลวงหนา  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางแสดงความสัมพันธของความส่ียงและกิจกรรมการควบคุม 
 

 การเลือกกิจกรรมการควบคุม ควรมีการพิจารณาความเก่ียวของ เหมาะสมของกิจกรรมควบคุมที่มีตอการ

ตอบสนองความเสี่ยง และ การนามาใชเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคเปนสําคัญ ไมใชเพื่อใหเห็นวาตองมีกิจกรรมการ

ควบคุมเทานั้น กิจกรรมการควบคุมบางอยางท่ีกําหนดอาจชวยใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคมากกกวาหน่ึง

วัตถุประสงค 

 

ความเสี่ยงที่มีอยู 
(Inherent Ridk) 

การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่เหลืออยู 
(Residual Risk) 

ระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได  

(Acceptable Risk) 

การควบคุมภายใน 

กิจกรรมควบคุม
ความเส่ียงเพิ่มเติม  

ระดับความเสี่ยง 

เวลา 
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๗.๗ สารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication) 

 สารสนเทศ หมายถึง ขอมูลท่ีไดผานการประมวลผลและถูกจัดใหอยูในรูปแบบท่ีเหมาะสม มีความหมาย

และเปนประโยชนตอการใชงาน ซึ่งขอมูลสารสนเทศหมายรวมถึงขอมูลทางการเงิน(Financial Information)  

และการดําเนินงานในดานอ่ืนๆ (Non-Financial Information ) โดยเปนขอมูลท้ังจากแหลงภายในของ สรอ. และ

ภายนอก สรอ. 

สารสนเทศที่ใชในการปฏิบัติงาน ไดมาจากแหลงภายในและภายนอก ทั้งในรูปแบบเชิงปริมาณ และ

คุณภาพ ท้ังท่ีเปนสารสนเทศทางการเงิน และที่มิใชการเงิน ที่มีความเกี่ยวของกับวัตถุประสงคขององคกรหลาย ๆ 

ประเภท 

การมีสารสนเทศท่ีถูกตอง ตรงเวลา และถูกสถานที่ เปนสิ่งจําเปนท่ีจะมีผลตอการบริหารความเสี่ยงของ

องคกร ทุกระดับขององคกรตองการสารสนเทศ เพ่ือใชในการกําหนดกลยุทธ ระบุ ประเมิน ตอบสนอง ควบคุม 

และติดตามรายงานผล ความเส่ียง เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคขององคกร 

การส่ือสาร เปนการส่ือสารขอมูลที่จัดทําไวแลว สงไปถึงผูที่ควรจะไดรับ หรือมีไวพรอมสําหรับผูท่ีควรใช

สารสนเทศน้ัน เพื่อใหผูที่ไดรับใชขอมูลดังกลาวใหเกิดประโยชนในการตัดสินใจดานตาง ๆ และเพ่ือสนับสนุนให

เกิดความเขาใจ ตลอดจนมีการดําเนินงานตามวัตถุประสงค โดยระบบการสื่อสารตองประกอบดวยการส่ือสาร

ภายในองคกรและระบบการสื่อสารภายนอกองคกร ซ่ึงการส่ือสารแบงเปน 

-  การส่ือสารภายในองคกร ควรเปนการส่ือสารหลายทาง เพื่อใหมีการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของ

การควบคุมภายใน กระบวนการ และความรับผิดชอบในทุกระดับขององคกร เชน การสื่อสารจากระดับบนลงลาง 

(Top-Down) หรือจากลางขึ้นบน (Bottom-up) การสื่อสารในระดับเดียวกัน (Horizontal) โดยมีเทคนิคหรือ

เครื่องมือที่นํามาใชส่ือสารระหวางกัน ไดแก ระบบ Intranet ,Video/Telephone Conference เปนตน 

-  ส่ือสารภายนอกองคกร เปนการส่ือสารกับแหลงขอมูลภายนอกโดยทําอยางเปนทางการ เปนระยะ ๆ 

อยางสม่ําเสมอหรืออาจทําเปนมีเหตุจําเปนเปนครั้งคราวก็ได เชน การติดตอทางโทรศัพท การเชิญพบปะสังสรรค 

เปนตน 

 

 

 

 



คูมือบริหารความเส่ียงสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส  ก - ๓๖ 

สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง  ธันวาคม ๒๕๕๖ 

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

 แสดงผลการบรหิารความเสี่ยงของแตละปจจัยเสี่ยง เทียบกับความเสี่ยงที่องคกรยอมรับได (Risk Appetite) 

 แสดงระดับความเสียหายของแตละปจจัยเสี่ยง ทั้งกอนและหลังบริหารปจจัยเสี่ยงนัน้  ๆโดยใชแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ในการอธิบาย 

 

 

 

                                                                      

                                               

 

  

ท้ังน้ี องคกรจะตองมีการส่ือสารเพื่อใหคณะกรรมการ ผูบริหาร และเจาหนาที่ มีความตระหนักและเขาใจ

ในนโยบาย แนวปฏิบัติ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้ควรมีการประเมินประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผลของการสื่อสาร เปนระยะ ๆ เพ่ือใหการส่ือสารเปนสวนหน่ึงของการควบคุมภายใน ที่เปนประโยชน

สูงสุดตอองคกร 

๗.๘ การติดตามและประเมินผล (Monitoring) 

การติดตามและการรายงานผลเปนกิจกรรมที่ใชเพ่ือติดตามและสอบทานแผนการจัดการความเส่ียง 

เพ่ือใหมั่นใจไดวาการจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและเหมาะสม หรือควรปรับเปล่ียน หากแผนน้ันไมมี

ประสิทธิภาพเพียงพอ โดยกําหนดขอมูลท่ีตองติดตาม และความถี่ในการสอบทาน และควรกําหนดใหมีการ

ประเมินความเส่ียงซาอยางนอยปละ ๑ ครั้ง เพ่ือประเมินวาความเส่ียงใดอยูในระดับท่ียอมรับไดแลวหรือมีความ

เส่ียงใหมเพิ่มขึ้น 

การติดตามผลโดยทั่วไปมักจะดําเนินการโดยผูบริหารและบุคลากรภายในองคกรเอง อยางไรก็ตามอาจให

บุคคลภายนอก เชน ท่ีปรึกษา หรือผูเช่ียวชาญอิสระ ชวยในการติดตามการจัดการความเสี่ยงเปนคร้ังคราวได 

ความเสี่ยงและการจัดการตอความเสี่ยงอาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การจัดการตอความเส่ียงท่ีเคยมี

ประสิทธิผล อาจเปล่ียนเปนกิจกรรมท่ีไมเหมาะสม กิจกรรมการควบคุมอาจมีประสิทธิผลนอยลง หรือไมควร

ดําเนินการตอไป หรืออาจ มีการเปล่ียนแปลงในวัตถุประสงคหรือกระบวนการตางๆ ดังน้ันแลว ผูบริหารควร

ประเมินกระบวนการบริหารความเส่ียง เปนประจําเพ่ือใหมั่นใจวาการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิผลเสมอ 

 

๒๕      

๔      

๓       

๒      

๑      

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

การจัดทําผลการบรหิารความเส่ียง ควรรายงานระดบัความรุนแรงในแตละ
ปจจัยเสี่ยง โดยครอบคลุมทัง้ ๔ ปจจยั ดงันี ้
๑. ระดับความรุนแรงกอนการบรหิารความเสี่ยง 
๒. ระดับความรุนแรงตามเปาหมายที่องคกรคาดหวัง 
๓. ระดับความรุนแรงหลังการบรหิารความเสี่ยง 
๔. ระดับความรุนแรงที่องคกรยอมรับได 

ผลกระทบ 

ผลการบริหารความเสี่ยง : ปจจัยเสี่ยง A 

ทุกระดับที่ลดลงไมวาจะเปนโอกาสหรือผลกระทบกต็าม องคกรควรแสดงผล

การวิเคราะหอยางชัดเจนเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนด 

เปาหมายทีค่าดหวัง 
โอกาส ผลกระทบ 

  
 

ความรุนแรงหลังการบริหารความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ 

  
 

ความรุนแรงที่องคกรยอมรับได 
โอกาส ผลกระทบ 

  
 

ความรุนแรงกอนการบริหารความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ 

  
 

โอกาสที่จะเกิด 

 



คูมือบริหารความเส่ียงสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส  ก - ๓๗ 

สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง  ธันวาคม ๒๕๕๖ 

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

ลักษณะหลักของการติดตามความเส่ียง คือ 

 การประเมินควรมีประสิทธิผลและความตอเนื่องของกิจกรรมการควบคุม และกิจกรรมอ่ืนท่ีใชจัดการ

ความเสี่ยง 

 การกําหนดระดับความเสี่ยงท่ียอมรับไดท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับกลยุทธทางธุรกิจ 

 การรวบรวมและบันทึกขอมูลอยางครบถวน ถูกตอง ทันเวลา 

 การติดตอส่ือสารเกี่ยวกับความเสี่ยงและกระบวนการตางๆ อยางสมํ่าเสมอและเปดเผยท้ังแบบเปน

ทางการและไมเปนทางการ 

แนวทางการรายงานผลการดําเนินงาน มีดังนี้  

๘.๑ คณะอนุกรรมการดานการบริหารความเส่ียง   

๘.๑.๑  รายงานตอคณะกรรมการบริหาร สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

- รายงานแผนการบริหารความเสี่ยงประจําป รวมท้ังแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการความ

เส่ียง ปละ ๑ ครั้ง  

- รายงานผลการดําเนินการและความคืบหนาการจัดการความเส่ียงท่ีสําคัญระดับองคกร 

ตอคณะกรรมการบริหาร สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) อยางนอยไตรมาศละ ๑ ครั้ง   

๘.๑.๒  รายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ  

- รายงานผลการดําเนินงานอยางนอยปละ ๑ ครั้ง  

๘.๒ ผูจัดการความเส่ียงและการควบคุมภายใน (ของแตละสํานัก)  

- รายงานตอ คณะอนุกรรมดานการบริหารความเส่ียง /ผูอํานวยการ สรอ. / รองผูอํานวยการ 

สรอ. /สํานักท่ีเกี่ยวของ 

- รายงานความเส่ียงระดับองคกรในสวนที่รับผิดชอบและแผนปฏิบัติการการจัดการความเส่ียง 

ตลอดจนความคืบหนาในการจัดการความเส่ียงตามแผน พรอมท้ังปญหาและอุปสรรค เดือนละ ๑ คร้ัง  

๘.๓ สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง   

๘.๓.๑ รายงานตอคณะอนุกรรมการดานการบริหารความเส่ียง  

- รายงานความเสี่ยงที่สําคัญระดับองคกร รวมท้ังรายละเอียดการจัดการความเส่ียง 

ตลอดจนความคืบหนาของแผนปฏิบัติการและประเด็นสําคัญเพ่ือการพิจารณาของ คณะอนุกรรมการดานการ

ความเสี่ยงทุกคร้ัง ท่ีมีการประชุมคณะอนุกรรมการดานการความเส่ียง  



คูมือบริหารความเส่ียงสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส  ก - ๓๘ 

สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง  ธันวาคม ๒๕๕๖ 

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

- รายงานเหตุการณที่เกิดข้ึนใหมทั้ง ท่ีเปนโอกาสและความเส่ียงที่มีผลตอสํานักงานจาก 

สภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไปเปนการเฉพาะกิจ  

- รายงานกรณีฉุกเฉินภายใน ๓ วันทําการ ในการประชุมเปนกรณีพิเศษ เมื่อดัชนีช้ีวัด 

ความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลงและอาจมีผลกระทบอยางรุนแรงตอการบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายขององคกร  

 สรอ. ตองสนับสนุนใหเกิดการสื่อสารในเชิงรุกและใหมีการส่ือสารอยางสมํ่าเสมอ ชองทางในการส่ือสาร

อยางเปนทางการท่ีใชในการพิจารณาความเสี่ยง การควบคุม และแผนการดําเนินการ ไดแก การประชุมทั่วไป

ผูบริหาร การประชุมคณะทํางาน รายงานประจําเดือนสําหรับผูบริหาร การประชุมคณะกรรมการบริหาร 

ความเสี่ยงเปนตน การส่ือสาร อยางตอเนื่องจะชวยใหมีขอมูลความเส่ียงท่ีเพียงพอและไดรับการนําเสนอเพ่ือใชใน

การตัดสินใจอยางทันทวงที ในบางกรณีการจัดการกับความเสี่ยงดวยวิธีการท่ีเรงดวน จากการพูดคุยทางโทรศัพท

เกิดข้ึน อาจมีความเหมาะสมกวารอการจัดทํารายงานอยางเปนทางการผูที่เก่ียวของตองรายงานความเส่ียงที่มี

ระดับความเสี่ยงสูง ใหแกผูบังคับบัญชาทราบอยางสมํ่าเสมอและทันทวงที พรอมท้ังอธิบายวิธีการจัดการ 

ความเสี่ยงเหลาน้ันนอกจากนี้ ผูบริหารในแตละหนวยงานควรพิจารณาและนําเสนอความเสี่ยงที่มีระดับความเส่ียง

สูงของหนวยงาน หรือความเสี่ยงที่ควรจะตองได รับการจัดการในระดับท่ีสูงกวาขึ้นไปยังผูบริหารในสายบังคับ

บัญชาเพื่อทําการพิจารณา ความเส่ียงและหาแนวทางการจัดการความเส่ียงในระดับงานท่ีสูงข้ึนตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือบริหารความเส่ียงสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส  ก - ๓๙ 

สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง  ธันวาคม ๒๕๕๖ 

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

๘. Governance Risk management & Compliance (GRC) 

 
GRC  คือ แนวคิดในการเชื่อมโยงและบูรณาการนิยามของสามองคประกอบ ไดแก 

 Governance หมายถึง นโยบาย วัฒนธรรมองคกร กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกกําหนด

ออกมาอยางชัดเจนในการบริหารจัดการและกํากับดูแลองคกรโดยผูบริหารระดับสูงเพื่อการบริหารองคกรที่โปรงใส 

ซึ่งรวมถึงความสัมพันธและบทบาทของทุกคนในองคกร ตลอดจนกําหนดเปาหมายหลักที่เนนเรื่องความโปรงใสใน

การบริหารจัดการของผูบริหารระดับสูงในองคกร 

 Risk Management หมายถึง การบริหารจัดการความเส่ียงท่ีชวยใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว 

โดยใชกระบวนการเชิงระบบของการประเมินสถานะและระดับของความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับธุรกิจ ในลักษณะท่ีทํา

ใหการดําเนินงานไมบรรุลผลตามเปาหมาย โดยจะตองหาทางคนหาระบุความเสี่ยง จัดลําดับความเสี่ยงตาม

ความสําคัญ และบริหารจัดการหรือปองกันหรือลดโอกาสเกิดและผลกระทบของปจจัยเสี่ยงที่ไมคาดหวัง (Risk) 

ดวยทางเลือกที่เหมาะสม ทบทวนระดับความเสี่ยงที่หลงเหลือและดําเนินการบริหารจัดการเพ่ิมเติม จนกระท่ัง

ความเสี่ยงลดระดับลงมาอยูในเกณฑที่ยอมรับไดขององคกร และรวมถึงใชประโยชนจากเหตุการณในเชิงบวก 

(Opportunity) ไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหองคกร 

 Compliance หมายถึง การดําเนินงานกํากับใหมั่นใจวา การปฏิบัติการทุกอยางอยูภายใตกฎเกณฑอยาง

เหมาะสม ไมเกิดการฝาฝนใดๆ เกิดขึ้น โดยกฎเกณฑที่วานี้รวมท้ังระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย คําสั่งภายในองคกร 

พันธะที่ผูกพันไวกับผูมีสวนไดเสีย คูสัญญาทุกภาคสวน ตลอดจนการปฏิบัติตามนโยบายดานสารสนเทศและความ

ปลอดภัยขององคกรอยางถูกตองตามมาตรฐาน การปฏิบัติตามประกาศมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ในการประกอบธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส  เปนตน การดําเนินงานในสวนของการปรับปรุงประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ ในลักษณะท่ีติดตาม เฝาระวังการเปล่ียนแปลงในดานกฎเกณฑ

และระเบียบเพื่อทําความเขาใจ การศึกษาผลกระทบของกฎเกณฑภายนอกตอการดําเนินงานภายในและความ

จําเปนในการปรับนโยบาย ระเบียบ ประกาศ กระบวนการปฏิบัติงานและส่ือสารเพ่ือมิใหเกิดการฝาฝน ซึ่งถือเปน

สวนหนึ่งของการกํากับดูแลที่ดี 

 การพัฒนาแนวคิดจากการบริหารแบบ Silo มาเปนกรอบแนวคิดท่ีบูรณาการ GRC เขาดวยกัน โดย

แนวคิด GRC นั้นไมไดเปนการพยายามที่จะรวบเอางาน ๓ ดาน มาไวที่ศูนยกลางเพียงจุดเดียว หากแตตองการที่

จะนําองคประกอบท้ัง ๓ มาปฏิบัติรวมกันในรูปแบบของการทํางานเปนทีม เปนการแสวงหาแนวทาง การเช่ือมโยง

บูรณาการงาน ๓ ดานเขาดวยกันในเชิงนโยบาย กระบวนการดําเนินงาน ขั้นตอนการปฎิบัติและระบบการควบคุม 

แบงปนขอมูลซึ่งกันและกัน มีการเปดกวางทางความคิดท่ีจะปรับปรุงองคกรจากขอมูลและแนวทางจากผูบริหาร
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ของหลายๆ ฝาย โดยตองไดรับการสนับสนุนจากองคประกอบพ้ืนฐานหลัก ๕ ประการขององคกร ไดแก กลยุทธ 

กระบวนการ ระบบ บุคลากร เทคโนโลยี ดังรูปความสัมพันธและความเชื่อมโยงตามภาพ ตัวอยาง เชน 

 

- การรณรงคปลูกฝง ปรับเปล่ียนวัฒนธรรมขององคกร เพื่อนําบุคคลภายในองคกรไปสูวัตถุประสงคและ

เปาหมายดานวัฒนธรรมองคกรที่คาดหวังเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ สนับสนุนหรือผลักดันใหการดําเนินงานขององคกร

บรรลุตามวัตถุประสงคไดดีขึ้น ทั้งยังทําใหเกิดผลลัพธเชิงวัฒนธรรมองคกรท่ีพึงประสงคดวย 

- กลยุทธ /กระบวนการ/ระบบ : การสงเสริมใหคณะกรรมการสามารถกํากับดูแลองคกรและให

คําแนะนําแกผูบริหารเพื่อดําเนินงานใหปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวของไดอยางมั่นใจ โดยผูบริหารตองจัดใหมี

การบริหารความเสี่ยงท่ีเปนระบบ มุงเนนความเส่ียงที่ตรงประเด็น และสามารถจัดกระบวนการทํางานเพื่อใหมีการ

ปฏิบัติตามระเบียบหรือการควบคุมภายในไดอยางเหมาะสม ภายใตตนทุนการดําเนินงานท่ีสมเหตุสมผล รวมถึง

การนําเทคโนโลยีมาสนับสนนุนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ และการส่ือสารขอมูลอยางถูกตองเหมาะสมทันเวลา

ตอผูเกี่ยวของทุกระดับ 

- การที่บุคลากรมีความมุงมั่น ยึดถือและสงเสริมวัฒนธรรมของการดําเนินธุรกิจอยางมีศักด์ิศรีและ

คุณคาทางจริยธรรม รับผิดชอบในผลงานของตน มีมุมมองที่เปนหนึ่งเดียวกับองคกรและตอตานการทํากิจกรรมท่ี

ตางคนตางทําตามอํานาจหนาที่เฉพาะตัว เนนการทํางานเปนทีมโดยคํานึงถึงประโยชนขององคกรเปนหลัก 
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- การควบคุมภายในที่เพียงพอในการลดความเสี่ยงของบุคคล ชวยกํากับคนมากขึ้น เชน การกํากับ

ติดตาม (Monitoring) การใชระบควบคุมการตรวจสอบคุณภาพงานและการทดสอบผลงานวาใชงานไดจริงอยาง

สมํ่าเสมอและมีประสิทธิผล หรือกระบวนการฝกอบรมบุคลากร เพ่ือใหเหมาะสมกับความรับผิดชอบในภารกิจ 

การกําหนดใหมีมาตรฐานการทํางานท่ีชัดเจน 

- การใชเทคโนโลยี หรือ ไอทีภิบาล (IT Governance) มาชวยในการกํากับดูแลท่ีดี ดวยการนํา IT มาทํา

หนาท่ีเปนระบบเฝาระวัง เปนเครื่องเตือนภัยลวงหนา เปนระบบอัตโนมัติที่กํากับการปฏิบัติในลักษณะท่ีฝาฝน

กฎเกณฑ หรือเปนระบบรายงานความผิดปกติ 

- การประสานงานและเช่ือมโยงเครื่องมือ ระบบงาน และคน 

โดย GRC จะชวยทําใหองคกรเกิดความสามารถในการแขงขันในระยะยาว เพิ่มความโปรงใสในการ

เปดเผยขอมูล เสริมภาพลักษณที่ดีใหกับองคกร ตลอดจนคณะผูบริหารระดับสูง รวมท้ังการสรางจิตสํานึกในการ

ปฏิบัติงานท่ีดีใหกับเจาหนาท่ีทุกคน สงผลใหลูกคาเกิดความเชื่อถือและความมั่นใจในการใชบริการตางๆ ของ

องคกร 
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๑. บทนํา 

 

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) (สรอ.) ใหความสําคัญตอการบริหารความเส่ียง 

ดานนโยบายและกลยุทธ (Strategic Risk Management) เปนอยางมาก โดยมีคณะกรรมการบริหาร สรอ . 

แนะนําและติดตามการรายงานผานคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือหาแนวทางแกไข

ปญหาที่เกิดจากปจจัยเส่ียงตางๆ นอกจากนี้ยังกําหนดใหมีการดูแลและทบทวนการบริหารความเส่ียงดานนโยบาย

และกลยุทธอยางตอเนื่อง เพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ สรอ. ยอมรับได 

การบริหารความเสี่ยงดานนโยบายและกลยุทธจึงเปนกระบวนการสําคัญที่จะลดโอกาสของความเสี่ยงที่

อาจเกิดข้ึนและบรรเทาผลกระทบท่ีองคกรจะไดรับในทุกหนวยงานของ สรอ. ดังนั้น กระบวนการบริหารความ

เส่ียงจะชวยลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นใหอยูในระดับที่เหมาะสมหรือยอมรับไดรวมท้ังเปนองคประกอบสําคัญ 

ในการกํากับดูแล สรอ. ใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนด 

สรอ. ไดกําหนดกระบวนการบริหารความเส่ียงดานนโยบายและกลยุทธ เพ่ือใหหนวยงานตางๆ ของ สรอ. 

ไดใชเปนแนวทางในการพิจารณาแผนกลยุทธและแผนธุรกิจที่สอดคลองกับกลยุทธหลักของ สรอ. โดยการระบุ

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นแลวทําการประเมินความเส่ียงถึงโอกาสท่ีจะเกิดขึ้นรวมท้ังผลกระทบท่ีจะไดรับ พรอมท้ัง

จัดหาแนวทางหรือมาตรการควบคุมท่ีเหมาะสมมาดําเนินการหรือจัดการกับความเสี่ยงน้ัน โดยมีการติดตามและ

รายงานอยางตอเนื่องตามนโยบายท่ี สรอ. กําหนด 

ดังน้ันคูมือบริหารความเส่ียงดานนโยบายและกลยุทธ ของ สรอ.น้ี จึงมุงเนนถึงการสรางความตระหนักให

เกิดแกทุกคนที่เกี่ยวของในสํานักงาน ในการที่จะชวยสอดสองดูแล ระมัดระวัง เพ่ือลดความเส่ียง หรือ บรรเทา

ผลกระทบจากความเสี่ยงดานนโยบายและกลยุทธ  อันเกิดจากความเส่ียงที่ไมสามารถบรรลุเปาหมายตามนโยบาย

และกล ยุทธ  ของ สรอ . เ ชน  การไมสามารถดํา เนิ นโครงกา ร GIN หรือ MailGoThai ไดตามแผนงาน  

เปนตน ความเส่ียงที่เกิดข้ึนดังกลาวขางตนเปนความเสี่ยงดานนโยบายและกลยุทธ ที่สงผลตอนโยบายท่ีไดรับ

มอบหมายจากกระทรวงเทคโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือนโยบายภาครัฐไดตามกําหนด รวมท้ังอาจสงผล

ตอภาพลักษณขององคกรและทําใหองคกรไมสามารถดําเนินการไดครบถวนสมบูรณตามวัตถุประสงคและภารกิจที่

กําหนดไว ดังน้ันการสงเสริมใหทุกคนตระหนักถึงความสําคัญและมีสวนรวมในการการบริหารความเส่ียง 

ดานนโยบายและกลยุทธ (Strategic Risk Management) โดยคณะกรรมการบริหาร สรอ. จะใหคําแนะนํา 

และติดตามการรายงานการบริหารความเสี่ยงฯ ผานคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือวาง

แนวทางแกไขปญหาท่ีเกิดจากปจจัยเสี่ยงตางๆ นอกจากนี้ ยังกําหนดใหมีการดูแลและทบทวนการบริหาร 

ความเสี่ยงดานนโยบายและกลยุทธ อยางตอเน่ือง เพ่ือบริหารจัดการความเส่ียงใหอยูในระดับที่ สรอ. ยอมรับได  
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สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง  ธันวาคม ๒๕๕๖ 

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

สรอ. ไดกําหนดกระบวนการบริหารความเส่ียงดานนโยบายและกลยุทธ เพ่ือใหหนวยงานตางๆ ของ สรอ.  

ใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนกลยุทธและแผนธุรกิจที่สอดคลองกับกลยุทธหลักของ สรอ. โดยการระบุความเส่ียง

ที่อาจเกิดขึ้น แลวทําการประเมินถึงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงข้ึนรวมท้ังผลกระทบที่จะไดรับ พรอมทั้งจัดทําแนวทาง

หรือมาตรการควบคุมที่เหมาะสมเพ่ือจัดการกับความเส่ียงนั้น โดยมีการติดตามและรายงานอยางตอเน่ือง 

ตามนโยบายท่ี สรอ. กําหนด 

 คูมือการบริหารความเส่ียงดานนโยบายและกลยุทธ ฉบับนี้ ถือเปนสวนหนึ่งของนโยบายการบริหารความ

เส่ียงดานนโยบายและกลยุทธ  โดยจะกลาวถึงวัตถุประสงค ขอบเขต โครงสรางและบทบาทหนาท่ีของผูรับผิดชอบ

กระบวนการบริหารความเสี่ยงดานนโยบายและกลยุทธ  และรายละเอียดของกระบวนการบริหารความเส่ียง 

ดานนโยบายและกลยุทธ เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของ สรอ. และเพื่อใหหนวยงานตางๆ ของ สรอ. ใช

เปนแนวทางในการบริหารความเสี่ยงดานนโยบายและกลยุทธ ตนเองตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 
แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่นํามาใช 

สรอ. กําหนดกระบวนการบริหารความเส่ียงดานนโยบายและกลยุทธ ตามแนวทางการปฏิบัติงานของ 

สรอ. และภายใตกรอบการบริหารความเสี่ยง COSO ERM Framework ของ Committee of Sponsoring 

Organizations of The Tread way Commission (COSO) โดยครอบคลุมความเสี่ยงธุรกิจ (Business Risk) ที่

เก่ียวกับการจัดทําและการกําหนดแผนงานของแผนกลยุทธ (Strategic Risk) และการจัดการ (Management 

Risk) ใหอยูในระดับท่ีเหมาะสมกับความซับซอนของธุรกิจ 

 
ขอบเขตของคูมือบริหารความเส่ียงดานนโยบายและกลยุทธ  

คูมือฉบับน้ีจะกลาวถึงการบริหารความเสี่ยงดานนโยบายและกลยุทธ  ซึ่งครอบคลุมถึงความเส่ียงอัน

เกิดจากการดําเนินงานที่ไมเปนไปตามแผนกลยุทธ สรอ.  รวมท้ังนโยบายที ่ไดรับจากระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งนโยบายภาครัฐ ตั ้งแตการกําหนดแผนงานที่รองรับนโยบายไมครบถวน  

การดํา เนินง านไมไดตามเปาหมายแผนกลยุทธ ของโครงการหลัก  เช น โครงการ GIN Cloud หร ือ 

Mail.Go.Thai เปนตน รวมถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นปจจัยภายนอก เชน การเปล่ียนแปลงนโยบายภาครัฐ 

เปนตน โดยกลาวถึงรายละเอียดของกระบวนการบริหารความเส่ียงดานนโยบายและกลยุทธ เพื่อใหหนวยงาน

ตางๆ ของ สรอ. ใชเปนแนวทางในการบริหารความเส่ียงดานนโยบายและกลยุทธของตนเอง เพ่ือใหบรรลุ

วัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไว 
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๒. โครงสรางการบริหารความเสี่ยง 

 
โครงสรางการบริหารความเส่ียงดานนโยบายและกลยุทธ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการดานการบริหารความเส่ียง 

ผูอํานวยการ สรอ. 

สํานักบริหารและจัดการองคกร 
 - สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและ

บริหารความเสี่ยง 
- สวนการเงินและบัญชี  
- สวนบริหารทรัพยากรบุคคล 
         

สวนตรวจสอบภายใน 
- สวนนโยบายและกลยุทธองคกร 

สํานักสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี 
- สวนพัฒนาความรวมมือรัฐ-เอกชน 

สํานัก/สวนงานตาง ๆ ที่เปนเจาของ
ความเสี่ยง 
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๓. หนาทีแ่ละความรับผดิชอบตามโครงสรางการบริหารความเสี่ยง 

 
บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบหลักของหนวยงานหรือผูที่เกี่ยวของ 

      สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง สํานักบริหารและจัดการองคกร มีหนาท่ีรับผิดชอบดังน้ี 

๑. กําหนดกรอบนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงดานนโยบายและกลยุทธ และนําเสนอตอคณะ

กรรมการบริหาร สรอ. หรือคณะกรรมการท่ีไดรับมอบหมายผานคณะอนุกรรมการดานการบริหารความเส่ียง

เพื่อพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนทบทวนและปรับปรุงนโยบายบริหารความเส่ียงดานนโยบายและกลยุทธใหมี

ความเหมาะสมเปนปจจุบันอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

๒. ดําเนินการตามกรอบนโยบายและกระบวนการบริหารความเส่ียงดานนโยบายและกลยุทธที่กําหนดใน

กระบวนการบริหารความเสี่ยงดานนโยบายและกลยุทธ 

๓. จัดทําคูมือบริหารความเสี่ยงดานนโยบายและกลยุทธ และเสนอคณะอนุกรรมการดานการบริหารความ

เสี่ยงเพ่ือพิจารณาอนุมัติพรอมท้ังทบทวนเปนปจจุบันอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

๔. ประสานงานกับสวนนโยบายและกลยุทธองคกร และบัญชี สวนพัฒนาความรวมมือรัฐเอกชน และสวน

นโยบายและกลยุทธองคกรองคกร เพื่อจัดใหหนวยงานตางๆ ดําเนินการพิจารณา Risk Factor,            

Risk Appetite และ Risk Tolerance จากแผนกลยุทธของหนวยงานตางๆ รวมถึงแนวทางการจัดการ

ความเส่ียงที่เหมาะสม 

๕. สื่อสารและสรางความเขาใจกับเจาหนาที่และหนวยงานตางๆ ใหเขาใจถึงแนวทาง ความสําคัญ และความ

รับผิดชอบในการบริหารความเส่ียงดานนโยบายและกลยุทธ 

๖. ดูแลใหมีการปฏิบัติตามกระบวนการในการออก/ปรับปรุงผลิตภัณฑตามแนวทางท่ี สรอ. กําหนดและมี

สวนรวมพิจารณาใหความเห็นในการออกผลิตภัณฑในประเด็นที่เก่ียวของกับความเสี่ยง รวมท้ังปรับปรุง

หรือแกไขขอบกพรองที่ เกี่ยวกับความเสี่ยงดานตางๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังการออก/ปรับปรุงผลิตภัณฑ โดย

ดําเนินการรวมกับหนวยงานเจาของผลิตภัณฑนั้นๆ 

๗. รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทําแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (Business Continuity 

Plan) สําหรับสถานการณท่ีไมปกติ เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอมท่ีไมเปนไปตามท่ีคาดไว 

๘. รวมกับสวนการเงินและบัญชี สวนพัฒนาความรวมมือรัฐเอกชน และสวนนโยบายและกลยุทธองคกร 

เชื่อมโยงการบริหารความเส่ียงเขากับแผนกลยุทธ แผนธุรกิจ แผนนโยบายและกลยุทธ และงบประมาณ

รวมของ สรอ.  โดยดําเนินการตอไปนี้ 



คูมือบริหารความเส่ียงดานนโยบายและกลยุทธ  ข - ๘ 
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(๑) ระบุปจจัยเสี่ยง (Risk Factors) ของความเส่ียงดานนโยบายและกลยุทธในระดับสรอ. พรอมท้ัง

ประเ มินระดับความรุ นแรงของปจจั ยเสี่ยง โดยพิจารณาจากโอก าสท่ีจะเกิดความเ ส่ีย ง            

(Risk Likelihood) และผลกระทบ (Risk Impact) ที่ไดระบุไว เพ่ือจัดลําดับความสําคัญของปจจัย

เสี่ยงและกําหนดแนวทางการจัดการท่ีเหมาะสมโดยพิจารณาตนทุนและผลประโยชนท่ีจะไดรับของ

แตละทางเลือก พรอมทั้งระบุการควบคุมอยางชัดเจน 

(๒) ติดตามผลการบริหารความเ ส่ียงดานนโยบายและกลยุทธโดยกํ าหนดดัชนีชี้ วัดความเส่ียง        

(Key Risk Indicator: KRI) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite) และความเบี่ยงเบนจาก

ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได (Risk Tolerance) สําหรับใชในการติดตามความเสี่ยงและทบทวน

ระดับความเสี่ยงน้ันๆ อยางสมํ่าเสมอตามระยะเวลาที่กําหนด เพื่อปองกันและลดความเสียหายที่

จะเกิดจากผลกระทบจากปจจัยเส่ียง 

(๓) บริหาร ควบคุม และจัดการความเสี่ยงดานนโยบายและกลยุทธในภาพรวมใหอยูภายในระดับที่

ยอมรับได 

      สวนการเงินและบัญชี สํานักบริหารและจัดการองคกร มีหนาท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 

๑. จัดทําแผนการเงิน ใหสอดคลองกับแผนกลยุทธ แผนธุรกิจในภาพรวมของ สรอ. รวมทั้งปรับปรุงแผนการ

ดําเนินงานใหสอดคลองกับสถานการณ 

๒. ดําเนินการตามกรอบนโยบายและกระบวนการบริหารความเส่ียงดานนโยบายและกลยุทธที่กําหนดใน

กระบวนการบริหารความเสี่ยงดานนโยบายและกลยุทธ 

๓. ติดตามและวิเคราะหผลการดําเนินงานของ สรอ. เปรียบเทียบกับแผนการเงิน และอ่ืนๆ พรอมท้ังอธิบายถึง

สาเหตุความแตกตางจากเปาหมายและแนวทางการจัดการความเส่ียง (Mitigation) 

๔. รวมกับสวนงานพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเส่ียง สวนพัฒนาความรวมมือรัฐเอกชน และสวน

นโยบายและกลยุทธองคกร เช่ือมโยงการบริหารความเสี่ยงเขากับแผนกลยุทธ แผนธุรกิจ แผนการเงิน

และงบประมาณรวมของ สรอ. โดยดําเนินการตอไปนี้ 

(๑) ระบุปจจัยเสี่ยง (Risk Factors) ของความเส่ียงดานนโยบายและกลยุทธในระดับ สรอ. พรอมท้ัง

ประเมินระดับความรุนแรงของปจจัยเสี่ ยง โดยพิจารณาจากโอกาส ท่ีจะเ กิดความเ ส่ีย ง            

(Risk Likelihood) และผลกระทบ (Risk Impact) ที่ไดระบุไว เพ่ือจัดลําดับความสําคัญของปจจัย

เสี่ยงและกําหนดแนวทางการจัดการท่ีเหมาะสมโดยพิจารณาตนทุนและผลประโยชนท่ีจะไดรับของ

แตละทางเลือกพรอมท้ังระบุการควบคุมอยางชัดเจน 



คูมือบริหารความเส่ียงดานนโยบายและกลยุทธ  ข - ๙ 
 

สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง  ธันวาคม ๒๕๕๖ 

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

(๒) ติดตามผลการบริหารความเ ส่ียงดานนโยบายและกลยุทธโดยกําหนดดัชนีชี้ วัดความเส่ียง        

(Key Risk Indicator: KRI) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite) และความเบี่ยงเบนจาก

ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได (Risk Tolerance) สําหรับใชในการติดตามความเสี่ยงและทบทวน

ระดับความเสี่ยงน้ันๆ อยางสมํ่าเสมอตามระยะเวลาที่กําหนด เพื่อปองกันและลดความเสียหายที่

จะเกิดจากผลกระทบจากปจจัยเส่ียง 

(๓) บริหาร ควบคุม และจัดการความเสี่ยงดานนโยบายและกลยุทธในภาพรวมใหอยูภายในระดับที่

ยอมรับได 

      สวนนโยบายและกลยุทธองคกร มีหนาที่รับผิดชอบ ดังน้ี 

๑. จัดทําแผนนโยบายและกลยุทธ  ใหสอดคลองกับแผนกลยุทธ แผนธุรกิจในภาพรวมของ สรอ. รวมท้ัง

ปรับปรุงแผนการดําเนินงานใหสอดคลองกับสถานการณ 

๒. ดําเนินการตามกรอบนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงดานนโยบายและกลยุทธที่กําหนดใน

กระบวนการบริหารความเสี่ยงดานนโยบายและกลยุทธ 

๓. ติดตามและวิเคราะหผลการดําเนินงานของ สรอ. เปรียบเทียบกับแผนนโยบายและกลยุทธ  และอื่นๆ 

พรอมท้ังอธิบายถึงสาเหตุความแตกตางจากเปาหมายและแนวทางการจัดการความเส่ียง (Mitigation) 

เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล กรณีที่มีการเบี่ยงเบนไปจากแผนให

เสนอแนวทางแกไขใหทันทวงที 

๔. รวมกับสวนงานพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเส่ียง สวนพัฒนาความรวมมือรัฐเอกชน และสวน

การเงินและบัญชี เชื่อมโยงการบริหารความเส่ียงเขากับแผนกลยุทธ แผนธุรกิจ แผนนโยบายและกลยุทธ 

และงบประมาณรวมของ สรอ. โดยดําเนินการตอไปนี้ 

(๑) ระบุปจจัยเสี่ยง (Risk Factors) ของความเส่ียงดานนโยบายและกลยุทธในระดับ สรอ. พรอมท้ัง

ประเมินระดั บความรุนแรงของปจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาจากโอกาสท่ีจะเกิ ดความเ ส่ีย ง            

(Risk Likelihood) และผลกระทบ (Risk Impact) ที่ไดระบุไว เพ่ือจัดลําดับความสําคัญของปจจัย

เสี่ยงและกําหนดแนวทางการจัดการท่ีเหมาะสมโดยพิจารณาตนทุนและผลประโยชนท่ีจะไดรับของ

แตละทางเลือกพรอมท้ังระบุการควบคุมอยางชัดเจน 

(๒) ติดตามผลการบริหารความเ ส่ียงดานนโยบายและกลยุทธโดยกําหนดดัชนีชี้ วัดความเส่ียง        

(Key Risk Indicator: KRI) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite) และความเบี่ยงเบนจาก

ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได (Risk Tolerance) สําหรับใชในการติดตามความเสี่ยงและทบทวน



คูมือบริหารความเส่ียงดานนโยบายและกลยุทธ  ข - ๑๐ 
 

สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง  ธันวาคม ๒๕๕๖ 

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

ระดับความเสี่ยงน้ันๆ อยางสมํ่าเสมอตามระยะเวลาที่กําหนด เพื่อปองกันและลดความเสียหายที่

จะเกิดจากผลกระทบจากปจจัยเส่ียง 

(๓) บริหาร ควบคุม และจัดการความเสี่ยงดานนโยบายและกลยุทธในภาพรวมใหอยูภายในระดับที่

ยอมรับได 

      สวนพัฒนาความรวมมือรัฐเอกชน สํานักสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี มีหนาที่รับผิดชอบ ดังน้ี 

๑. ศึกษาความเปนไปไดตามแผนกลยุทธ แผนธุรกิจในภาพรวมของ สรอ. รวมท้ังปรับปรุงแผนการ

ดําเนินงานใหสอดคลองกับสถานการณ 

๒. ดําเนินการตามกรอบนโยบายและกระบวนการบริหารความเส่ียงที่กําหนดในกระบวนการบริหารความ

เสี่ยงดานนโยบายและกลยุทธ 

๓. ติดตามและวิเคราะหผลการดําเนินงานของ สรอ. เปรียบเทียบกับแผนพัฒนาความรวมมือรัฐเอกชน และ

อื่นๆ พรอมท้ังอธิบายถึงสาเหตุความแตกตางจากเปาหมาย และแนวทางการจัดการความเส่ียง 

(Mitigation) 

๔. รวมกับสวนนโยบายและกลยุทธองคกร สวนการเงินและบัญชี และสวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหาร

ความเส่ียงเชื่อมโยงการบริหารความเส่ียงเขากับแผนกลยุทธ แผนธุรกิจ แผนนโยบายและกลยุทธ  และ

งบประมาณรวมของ สรอ. โดยดําเนินการตอไปนี้ 

(๑) ระบุปจจัยเสี่ยง (Risk Factors) ของความเส่ียงดานนโยบายและกลยุทธในระดับ สรอ. พรอมท้ัง

ประเมินระดับความรุนแรงของปจจัยเสี่ ยง โดยพิจารณาจากโอกาส ท่ีจะเ กิดความเ ส่ีย ง            

(Risk Likelihood) และผลกระทบ (Risk Impact) ที่ไดระบุไว เพ่ือจัดลําดับความสําคัญของปจจัย

เสี่ยงและกําหนดแนวทางการจัดการท่ีเหมาะสมโดยพิจารณาตนทุนและผลประโยชนท่ีจะไดรับของ

แตละทางเลือกพรอมท้ังระบุการควบคุมอยางชัดเจน 

(๒) ติดตามผลการบริหารความเ ส่ียงดานนโยบายและกลยุทธโดยกําหนดดัชนีชี้ วัดความเส่ียง        

(Key Risk Indicator : KRI) ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได (Risk Appetite) และความเบี่ยงเบนจาก

ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได (Risk Tolerance) สําหรับใชในการติดตามความเสี่ยงและทบทวน

ระดับความเสี่ยงน้ันๆ อยางสมํ่าเสมอตามระยะเวลาท่ีกําหนด เพื่อปองกันและลดความเสียหายที่

จะเกิดจากผลกระทบจากปจจัยเส่ียง 

(๓) บริหาร ควบคุม และจัดการความเสี่ยงดานนโยบายและกลยุทธในภาพรวมใหอยูภายในระดับที่

ยอมรับได 
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สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง  ธันวาคม ๒๕๕๖ 

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

สวนบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักบริหารและจัดการองคกร มีหนาที่รับผิดชอบ ดังน้ี 

๑. จัดองคกร และกําหนดวิธีการปฏิบัติงานที่เอื้อตอการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ โดยจัดใหมีการสอบยันและ

ถวงดุลอํานาจ (Check and Balance) อยางเหมาะสม รวมถึงกําหนดสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนและ

เปดเผย เพ่ือการส่ังการท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

๒. จัดอัตรากําลังใหเหมาะสมกับคุณสมบัติและหนาท่ีตําแหนงงานที่รับผิดชอบ รวมท้ังกําหนดระบบ 

การสรรหา การฝกอบรม และการกําหนดผลตอบแทนท่ีเหมาะสม เพ่ือสนับสนุนเจาหนาท่ีใหปฏิบัติตาม

แผนกลยุทธเพ่ือบรรลุเปาหมายของ สรอ.  

๓. สราง เสริมให เ กิดการกํ ากับดูแลกิจการ ท่ีดีภายใน สรอ . เ พ่ือ ใหการดํา เนินธุร กิจของ สรอ . มี 

ความเจริญเติบโตอยางตอเน่ืองและมั่นคง บริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส และเปนธรรม ซึ่งจะ

สรางความเชื่อมั่นใหกับทุกหนวยงาน 

      สวนตรวจสอบภายใน มีหนาที่รับผิดชอบ ดังน้ี 

ตรวจสอบและสอบทานการควบคุมภายในดานตางๆ ของ สรอ. กอนนําเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบเพื่อ

พิจารณาใหคําแนะนํา 

      สํานัก และสวนงานตางๆ ของ สรอ. มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

๑. กําหนดกลยุทธและแผนปฏิบัติการของสํานัก และสวนงานตางๆ ใหสอดคลองกับแผนกลยุทธหลักของ 

สรอ.  

๒. สนับสนุนและดูแลใหมีผูประสานงานความเส่ียงระดับสํานัก และสวนงานตาง ๆ 

๓. พิจารณา Risk Factor, Risk Appetite และ Risk Tolerance รวมถึงแผนปรับลดความเสี่ยงของแผนกล

ยุทธสํานัก และสวนงานตางๆ ใหกับสวนงานพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเส่ียง เพื่อนําไป

จัดทําแผนภาพความเส่ียงดานนโยบายและกลยุทธและภาพความเสี่ยงแบบบูรณาการ ตามลําดับตอไป 

๔. ติดตามการจัดการความเสี่ยงของหนวยงานในสังกัดเพ่ือรายงานความเส่ียงในภาพรวมของสํานักใหกับ

สวนงานพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเส่ียงเปนรายไตรมาส 

๕. บริหารจัดการความเสี่ยงท่ีมีผลตอเปาหมายตามกลยุทธของหนวยงาน ในฐานะผูจัดการความเส่ียง   

(Risk Manager) ใหอยูภายในระดับความเส่ียงที่ยอมรับได 
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สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง  ธันวาคม ๒๕๕๖ 

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

๖. ดูแล ติดตามการจัดการความเส่ียง และประเมินผลการจัดการความเส่ียงเปนประจํา เพ่ือรายงานผลการ

บริหารความเสี่ยงใหผูบังคับบัญชาตามลําดับ รวมถึงนําเสนอแผนการจัดการความเส่ียงเพิ่มเติม เพื่อ

บริหารจัดการความเส่ียงใหอยูภายในระดับความเส่ียงที่ยอมรับได 

๗. แตงตั้งผูประสานงานดานความเสี่ยง (Risk Officer) เพื่อประสานงานกับสวนพัฒนาคุณภาพองคกรและ

บริหารความเสี่ยงในการจัดทํา Risk Factor, Risk Appetite และ Risk Tolerance จากแผนกลยุทธ

ของสวนงานและสํานัก 

๘. สื่อสารและนํากระบวนการบริหารความเสี่ยงไปยังเจาหนา ท่ีทุกคนเพื่อสรางความเขา ใจและนํา

กระบวนการบริหารความเสี่ยงไปใชในการปฏิบัติงานประจําวัน 
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สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง  ธันวาคม ๒๕๕๖ 

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

๔. ความหมายและคําจํากัดความของการบรหิารความเสี่ยง 

 

๔.๑  ความเส่ียงดานนโยบายและกลยุทธ (Policy and Strategic Risk)  

ความเส่ียงดานนโยบายและกลยุทธ (Policy and Strategic Risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการ

กําหนดนโยบายตางๆ เชน นโยบายระดับรัฐจนถึงนโยบายในระดับผูบริหาร แผนกลยุทธ แผนดําเนินงาน และการ

นําไปปฏิบัติไมเหมาะสม หรือไมสอดคลองกับสภาพแวดลอมภายใน และปจจัยภายนอก ทําใหมีโอกาสท่ีจะไม

ประสบความสําเร็จตามทิศทางท่ีกําหนดไว ซึ่งจะสงผลกระทบตอตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของสํานักงาน  

แผนยุทธศาสตร หมายถึง แผนท่ีแสดงทิศทางการดําเนินงานและสะทอนวิสัยทัศนหรือเปาหมายหรือ

นโยบายของ สรอ. โดยท่ัวไปจะมีระยะเวลา ๓ ถึง ๕ ป ซึ่งแผนกลยุทธท่ีดี จะตองมีความชัดเจนสอดคลองกับ

เปาหมาย ยืดหยุน และสามารถปรับเปลี่ยนใหสอดคลอง กับสภาวการณที่เปลี่ยนแปลงได 

แผนธุรกิจ (Business Plan) หมายถึง แผนที่กําหนดกรอบการดําเนินงานโดยรวมของ สรอ. เพื่อ 

สนับสนุนการปฏิบัติงานใหสําเร็จตามแผนกลยุทธ และเปนแนวทางใหแก หนวยงานตางๆ ในการกําหนด

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) โดยท่ัวไปจะเปนแผนระยะส้ันไมเกิน ๑ ป ประกอบดวย เปาหมาย ผลดําเนินการ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ ปริมาณทรัพยากรที่ใช กรอบเวลาการดําเนินงาน และเกณฑในการติดตามผลการ

ปฏิบัติงาน ซ่ึงควรสอดคลองกับงบประมาณของ สรอ. ดวย 

๔.๒ ท่ีมาของความเสี่ยงดานนโยบายและกลยุทธ สามารถจําแนกได ๒ ประเภท ดังนี้ 

๔.๒.๑ ปจจัยความเสี่ยงภายนอก หมายถึง ปจจัยท่ี สรอ. ไมสามารถควบคุมได หรือควบคุมไดยาก ซึ่ง

จะสงผลกระทบหรือเปนอุปสรรคตอการจัดทําแผนกลยุทธ แผนดําเนินงานของ สรอ. และการปฏิบัติ เพ่ือใหบรรลุ

เปาหมายที่วางไวของ สรอ.  

(๑) การไดรับนโยบายตาง ๆ จากหนวยงานภายนอกท่ีกํากับดูแล สรอ. นั้น ทาง สรอ. จะตอง

สามารถส่ือสารสูเจาหนาที่ไดอยางถูกตองตามท่ีไดรับนโยบายมา เพื่อที่หนวยงานตาง ๆ ของ 

สรอ. จักไดนําไปกําหนดในแผนกลยุทธและแผนดําเนินงานไดอยางสอดคลองตามนโยบายที่

ไดรับ 

(๒) การเปล่ียนแปลงนโยบายระดับรัฐ อาจทําใหสภาวะการทํางานหยุดชะงัก หรือตองวางกล

ยุทธและแผนการดําเนินงานใหม  

(๓) การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของกลุมลูกคาเปาหมาย การเปลี่ยนแปลงของโครงสราง

ประชากรและความตองการของลูกคา จะมีผลตอฐานลูกคาของ สรอ. ซึ่ง สรอ. ตองมีการ
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กําหนดกลุมลูกคาเปาหมายที่มีศักยภาพ และวิธีการเสนอบริการท่ีดีใหแกลูกคาเหลาน้ัน เพื่อ

ปองกันความเสี่ยงท่ีจะสูญเสียสวนแบงตลาด 

(๔) การเลือกใชเทคโนโลยีเปนความเส่ียงที่มีความสําคัญตอการดําเนินงานของ สรอ. อยางมาก 

ดังนั้น สรอ. ตองมีการจัดการความเส่ียงจากการเลือกใชเทคโนโลยีเพ่ือตอบสนองตอนโยบาย

ท่ีไดรับ และสนับสนุนตอแผนกลยุทธ แผนดําเนินงานของ สรอ.  

(๕) การเกิดภัยพิบัติจากธรรมชาติ เชน น้ําทวมป พ.ศ. ๒๕๕๔ เปนตน ภัยจากการประทวงจน

กอใหเกิดการจลาจล แตระดับความรุนแรงของผลกระทบดังกลาวขึ้นอยูกับขอบเขตการ

ดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับเหตุการณหรือภัยพิบัติ และความสามารถในการปรับตัวของ สรอ.  

(๖) กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่ง ตลอดจนระเบียบของ

หนวยงานท่ีกํากับดูแล อาจเปนอุปสรรคในการดําเนินงานอันสงผลกระทบตอการปฏิบัติตาม

แผนกลยุทธและแผนดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายและจําเปนตองปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ

และแผนดําเนินงานใหสอดคลองกับกฎหมาย ฯลฯ 

 ๔.๒.๒ ปจจัยความเส่ียงภายใน หมายถึง ปจจัยท่ี สรอ. สามารถควบคุมได แตสามารถสงผลกระทบหรือ

เปนอุปสรรคตอการดําเนินงานตามแผนกลยุทธเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย ไดแก 

(๑) สรอ. ตองจัดใหมีกระบวนการส่ือสารองคกรในเร่ืองแผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของ

องคกรสูเจาหนาที่อยางท่ัวถึงทุกระดับ และตอเน่ือง 

(๒) โครงสรางองคกร การจัดโครงสรางองคกร มีความสําคัญตอการปฏิบัติตามแผนกลยุทธและ

แผนดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายและมีประสิทธิภาพ หาก สรอ. ไมมีการทบทวนการ

แบงแยกหนาท่ีความรับผิดชอบตามนโยบายหรือภารกิจที่ไดรับจากรัฐบาลเปนรายป หรือ

รายเฉพาะกิจจะทําใหเกิดปญหาในการจัดการเพ่ือบรรลุตอเปาหมายท่ีตองการ 

(๓) กระบวนการและวิธีปฏิบัติงาน หาก สรอ. มิไดกําหนดกระบวนการและวิธีปฏิบัติงานที่

ชัดเจน หรือกําหนดความรับผิดชอบท่ีซับซอนกัน อาจสงผลใหการปฏิบัติตามแผนการ

ดําเนินงานและแผนปฏิบัติการลาชาและผิดพลาดไดงาย ยากแกการติดตามและรายงานผล

การปฏิบัติงานไดถูกตองและทันกาล 

(๔) ความเพียงพอและคุณภาพของบุคลากร การดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนดําเนินงาน

ในทุกระดับของ สรอ. จะบรรลุเปาหมายไดหรือไมน้ันข้ึนอยูกับปริมาณและคุณภาพของ

บุคลากร จํานวนบุคลากรท่ีเพียงพอจะชวยรองรับปริมาณงานและธุรกรรมไดครบถวน 

บุคลากรควรมีความเช่ียวชาญและไดรับการฝกอบรมท่ีจําเปนเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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(๕) ความเพียงพอของขอมูล ผูบริหารของ สรอ. จะตองไดรับขอมูลท่ีเหมาะสมเพื่อใชในการ

บริหารความเส่ียงดานนโยบายและกลยุทธ การไดรับขอมูลไมเพียงพอ ไมเหมาะสม ไม

ถูกตองและไมทันกาลจะเปนอุปสรรคตอการเขาใจสภาวการณ และสงผลตอการวางแผนกล

ยุทธและแผนดําเนินงานการกําหนดเปาหมายและการบริหารงานของ สรอ.  

(๖) เทคโนโลยี สรอ. จะตองมีเทคโนโลยีท่ีสามารถแขงขันและตอบสนองความตองการของลูกคา

ได โดยเฉพาะธุรกรรมท่ีซับซอน พรอมทั้งตองปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให

สามารถแขงขันและรองรับปริมาณธุรกรรมใหมได 

ตัวอยางปจจัยเสี่ยงทางดานนโยบายและกลยุทธ 

ตัวอยางปจจัยเสี่ยงทางดาน
นโยบายและกลยุทธ 

สาเหตุท่ีอาจเกิดขึ้น ปจจัยภายใน ปจจัยภายนอก 

หน วย ง า น ภ า ค รั ฐ ระ ดั บ
กระทรวงและกรม ไมมีการบูร
ณ า ก า รแ ละ เ ชื่ อ ม โย ง ใ น
เครือขายส่ือสารขอมูลเช่ือมโยง
หนวยงานภาครัฐ (GIN) ไดตาม
เปาหมาย รอยละ ๕๐ 

การประสานความตองการของหนวยงาน
ภาครัฐเพ่ือใหเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ดําเนินของหนวยงานภาครัฐ ไมสามารถ
ดําเนินการไดตามแผนงาน   
 

  

 จํานวนหนวยงานภาครัฐที่เขารวมการทํา 
Focus Group เพ่ือสรางการมีสวนรวม
ในการพัฒนา GIN มีจํานวนไมเปนไป
ตามเปาหมาย 

  

การพัฒนาระบบเว็บไซตกลาง
บริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 
(e-Portal) ไม เปน ไปตาม
เปาหมาย 

ไม สา มา รถ ปรั บข อ มู ล ใ น  e-Portal 
เพ่ือใหตรงตามความตองการของแตละ
พ้ืนท่ีไดแลวเสร็จ 

  

 จํา นวนหนวยงานภาครั ฐ ท่ีมาขอใช
บริการไมเปนไปตามเปาหมาย  

 
อ า จ เ ป น ป จ จั ย
ภายในหากกา ร
วางแผนการตลาด
ไมดีพอ 

 
อา จ เ ป น ป จ จั ย
ภ า ย น อ ก ห า ก
งบประมาณของ
หนวยงานภาครัฐ
ท่ีใชบริการถูกจํากัด 

จํานวนหนวยงานท่ีใหบริการ 
Cloud แกหนวยงานภาครัฐ
ไมเปนไปตามเปาหมาย  

การพัฒนา Data Center  
Consolidation ลาชากวาแผนงานท่ี
กําหนด  
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ตัวอยางปจจัยเสี่ยงทางดาน
นโยบายและกลยุทธ 

สาเหตุท่ีอาจเกิดขึ้น ปจจัยภายใน ปจจัยภายนอก 

ไมสามารถสร าง เค รือขาย
ความรวมมือในการพัฒนา
ระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสได
ตามแผนงาน 

ไมสามารถดําเนินกิจกรรมพัฒนาความ
รวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐและ
เอกชนเพื่อสงเสริมการพัฒนารัฐบาล
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส  ( Public-Private 
Partnership) ไดลาชากวาแผนงาน 

 

 

 

 จํานวนหนวยงานภาครัฐที่มา เขารวม
โครงการไมเปนไปตามเปาหมาย 
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๕. องคประกอบการบรหิารความเสี่ยง 

 

๕.๑ สภาพแวดลอมภายในองคกร (Internal Environment) 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคกร เพื่อใหสะทอนความเส่ียงทางนโยบายและกลยุทธ นั้น จากการ

ที่สํานักงานเปนหนวยงานกลางของประเทศในการผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส โดยมี

พันธกิจคือ การพัฒนา บริหารจัดการ และใหบริการโครงสรางพื้นฐานสวนท่ีเก่ียวกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส โดยมี

รายไดหลักมาจากงบประมาณน้ัน 

ดัง น้ัน การวิ เคราะหความเสี่ยงทางนโยบายและกลยุทธ  เพื่อใหการดํ าเนินงานในข้ันตอนตางๆ  

ของการจัดทําแผนธุรกิจและแผนกลยุทธมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีประโยชนสําหรับตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจของ 

สรอ. ผูบริหารและหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับความเส่ียงดานนโยบายและกลยุทธจะตองรวมกันกําหนดและทบทวน

กลยุทธอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใชกําหนดแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ในการพัฒนางานเพื่อปองกันและลดความ

เสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นรวมถึงชวยใหสามารถบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคของแผนดําเนินงานโดยแผนการ

บริหารความเส่ียงดานนโยบายและกลยุทธที่จัดทําขึ้นจะตองมีรายละเอียดของวัตถุประสงค ขอบเขตงาน ผูมีหนาที่

รับผิดชอบ งบประมาณรองรับ หรือทรัพยากรท่ีตองการผลท่ีจะไดรับ รวมถึงระยะเวลา การดําเนินงานของแผนที่

ชัดเจน เพ่ือประโยชนในการบริหารและติดตามการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กําหนดไว 

ท้ังน้ี การวิเคราะหสภาพแวดลอมตองคํานึงถึงปจจัยภายในและปจจัยภายนอกที่มีผลกระทบตอ สรอ. 

หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของกับนโยบายหลัก เน่ืองจากการวิเคราะหถึงสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอก 

(SWOT Analysis) จะทําให สรอ. ทราบถึงปจจัยเสี่ยงที่จะสงผลกระทบตอความสําเร็จของ สรอ. ชวยให สรอ. 

ทราบวาตองบริหารจัดการอยางไร เพื่อสรางขอไดเปรียบทางการแขงขันเมื่อตองเผชิญกับสภาพการแขงขันที่

รุนแรง 

๕.๒ การกําหนดวัตถุประสงค/เปาหมาย (Objective Setting)  

กรอบการบริหารความเส่ียง COSO ERM Framework ท่ีกําหนดไว มีวัตถุประสงคมุงเนนในเรื่องของ 

การจัดการและควบคุมความเสี่ยงทางดานนโยบายและกลยุทธ อันมีผลมาจากความผิดพลาดหรือการปฏิบัติ 

ที่ไมเปนไปตามแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบตางๆ ท่ีจะสงผลตอ 

การดําเนินงานดานนโยบายและกลยุทธ  ตางๆ ของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เชน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการส่ือสาร คณะกรรมการกิจการการจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เปนตน  
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๕.๓ การระบุเหตุการณ (Event Identification)  

จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคกร สามารถระบุ เหตุการณความเสี่ยง ได เ บ้ืองตน 

ตามกระบวนการกําหนดยุทธศาสตรของ สรอ. ดังนี้   

๑. ความเสี่ยงดานการกําหนดแผนยุทธศาตร หรือแผนการดําเนินงานไมเหมาะสม สอดคลองกัน  
ของนโยบาย กลยุทธ โครงสรางองคกร 

๒. ความเส่ียงดานการกําหนดเปาหมายของยุทธศาสตร หรือแผนการดําเนินงาน ไมชัดเจน หรือกําหนด
เปนเชิงพรรณา ไมสามารถติดตามเปาหมายได 

๓. ความเสี่ ยงด านก าร ไม สามารถดํ า เ นินการไดครบถ วนหรื อไม บรรลุต ามแผนยุทธศาสตร  
หรือแผนปฏิบัติการประจําป 

ความเส่ียงดานการกําหนดแผนยุทธศาตร หรือแผนการดําเนินงานไมเหมาะสม สอดคลองกัน ของ
นโยบาย กลยุทธ โครงสรางองคกร 

การระบุความเ ส่ียง แนวโนมหรือปจจัยที่อาจจะสงผลตอความสอดคลองกันของแผนงานตางๆ  

ที่จะสนับสนุนยุทธศาสตรหลักของ สรอ. รวมทั้งความสอดคลองหรือขอจํากัดของทรัพยากรท่ีเกี่ยวของกับ 

การดําเนินยุทธศาสตร ท้ังทรัพยาการดานงบประมาณ ดานบุคลากร หรือระบบสนับสนุนอ่ืนๆ เชน ระบบ

สารสนเทศ โครงสรางองคกร เปนตน เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรอยางคุมคาและลดความซาซอน สามารถ

พิจารณาไดจากความถ่ีในการเปล่ียนแปลง การปรับปรุงแผนปฏิบัติการที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร

แลวในระหวางป  รวมท้ังปจจัยภายนอกตางๆ เชนนโยบายหนวยงานกํากับ นโยบายรัฐบาล ท่ีมีผลตอการดําเนิน

กําหนดแผนยุทธศาสตร รวมทั้งกําหนดกิจกรรมในการดําเนินโครงการหลักของ สรอ.   

ความเส่ียงดานการกําหนดเปาหมายของยุทธศาสตร หรือแผนการดําเนินงาน ไมชัดเจน หรือกําหนดเปน 
เชิงพรรณา ไมสามารถติดตามเปาหมายได 

การระบุความเส่ียงดานการกําหนดเปาหมายของยุทธศาสตร หรือแผนการดํ าเนินงาน ไม ชัดเจน  

หรือกําหนดเปนเชิงพรรณา ไมสามารถติดตามเปาหมายได เปนการระบุปจจัยเสี่ยง แนวโนมหรือปจจัยท่ีอาจจะ

สงผลตอการปฏิบัติงาน ที่ดําเนินการแลวไมสามารถทําใหภาพรวม สรอ. บรรลุเปาหมายท่ีแทจริงไดตามนโยบาย

และกลยุทธ และแผนงานประจําป รวมท้ังปจจัยเสี่ยงของกระบวนการกําหนดหรือการจัดทําเปาหมายของตัวช้ีวัด

ที่ไดกําหนดไวของยุทธศาสตรไมชัดเจนได ซึ่งจะสงผลตอการดําเนินกิจกรรมหลักของ สรอ. 

ความเส่ียงดานการไมสามารถดําเนินการไดครบถวนหรือไมบรรลุตามแผนยุทธศาสตร หรือแผนปฏิบัติการ
ประจําป)  

การระบุความเสี่ยงดานการไมสามารถดําเนินการไดครบถวนหรือไมบรรลุตามแผนยุทธศาสตร หรือ

แผนปฏิบัติการประจําป ใหระบุจากเปาหมายของ สรอ. ในการกําหนดเปาหมาย รวมท้ังกิจกรรมตามแผน
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ยุทธศาสตร ท่ีอาจไมบรรลุไดตามกําหนด หรือความเสี่ยงที่อาจเกิดจากความลาชาในการดําเนินกิจกรรมตามแผน

ยุทธศาตร และแผนปฏิบัติการประจําป รวมท้ังปจจัยท่ีจะสงผลกระทบการการดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน เชน 

กิจกรรมพัฒนาเครือขายสื่อสารขอมูลเชื่อมโยงหนวยงานภาครัฐ (GIN) กิจกรรมพัฒนาระบบเว็บไซตกลางบริการ

อิเล็กทรอนิกสภาครัฐ (e-Portal) กิจกรรมพัฒนาความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชนเพ่ือสงเสริมการ

พัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (Public-Private Partnership) กิจกรรมยกระดับขีดความสามารถและพัฒนา

ฐานขอมูลบุคลากร ICT ภาครัฐ (ICT Training) เปนตน  

 สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเส่ียง สวนนโยบายและกลยุทธองคกร สวนการเงินและบัญชี 

และสวนพัฒนาความรวมมือรัฐเอกชน สํานักสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี สวนบริหารทรัพยากรบุคคล สํานัก 

และสวนงานตางๆ ของ สรอ. ที่เกี่ยวของกับกลยุทธของ สรอ. จะรวมกันพิจารณา วิเคราะห และกําหนดปจจัย

ตางๆท่ีมีผลกระทบตอความสี่ยงดานนโยบายและกลยุทธ ในแตละชวงเวลา ทําใหประเมินไดวาในอนาคต สรอ. จะ

มีการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ หรือแผนงานโครงการหลักในชวงใด  

 อยางไรก็ตามสวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง สวนนโยบายและกลยุทธองคกร และบัญชี 

และสวนวางแผนนโยบายและกลยุทธ ยังมีการรวมพิจารณาถึงความเสี่ยงท่ีเกิดจากการดําเนินโครงการหลักของ 

สรอ. ที่ไมเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ของทางการ และของ สรอ. 

๕.๔ การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  

การประเมินความเส่ียงจะพิจารณาปจจัยการประเมินความเสี่ยง ๒ ดาน คือ การประเมินโอกาสท่ีจะเกิด 

(Likelihood) และผลกระทบ (Impact) จากการเกิดเหตุการณความเส่ียงเพื่อทราบระดับความรุนแรงของ 

ความเสี่ยง ท้ังน้ีความเสี่ยงดานนโยบายและกลยุทธ สามารถประเมินดวยเครื่องมือเปาหมายการดําเนินงาน 

ที่กําหนดไว รวมทั้งการประเมินจากการวิเคราะหเหตุการณท่ีเกิดขึ้นในอดีต หรือ โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ 

การปฏิบัติ ท่ีอาจจะเกิดความเสี่ยงดานนโยบายและกลยุทธ เหลาน้ันข้ึน เปนแตละเหตุการณ เชน หนวยงาน

ภาครัฐระดับกระทรวงและกรม ไมมีการบูรณาการและเชื่อมโยงในเครือขายสื่อสารขอมูลเชื่อมโยงหนวยงาน

ภาครัฐ (GIN) ไดตามเปาหมาย รอยละ ๕๐  เกิดจากสาเหตุ จํานวนหนวยงานภาครัฐ ท่ีเขารวมการทํา         

Focus Group เพ่ือสรางการมีสวนรวมในการพัฒนา GIN มีจํานวนไมเปนไปตามเปาหมาย เปนตน และควรมีการ

จัดทํา Sensitivity and Simulation Analysis ดวย 

ตัวอยางการกําหนดโอกาสและผลกระทบในแตละประเภทความเสี่ยง  

ความเส่ียงดานการไมสามารถดําเนินการไดครบถวนหรือไมบรรลุตามแผนยุทธศาสตร หรือแผนปฏิบัติการ
ประจําปประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ 

ชื่อปจจัยเสี่ยง  หนวยงานภาครัฐระดับกระทรวงและกรม ไมมีการบูรณาการและเชื่อมโยงในเครือขายสื่อสารขอมูล
เช่ือมโยงหนวยงานภาครัฐ (GIN) ไดตามเปาหมาย รอยละ ๕๐ 
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 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

โอกาส แ จ ง ห น ว ย ง า น
ภาครัฐที่เขาร วม
และยืนยันการเขา
ร ว ม ไ ด ก อ น ๒ 
เดือนในทุกครั้ง ท่ี
มี กา รจั ด  Focus 
Group  

แ จ ง ห น ว ย ง า น
ภา ครั ฐที่ เ ข า ร วม
และยืนยันการเขา
ร ว ม ไ ด ก อ น  ๑ 
เดือนในทุกค ร้ัง ท่ีมี
ก า ร จั ด  Focus 
Group  

แจ ง ห น ว ย ง า น
ภาครัฐที่เขารวม
และยืนยันการเขา
ร ว ม ไ ด ก อ น ๒ 
สัปดาหในทุกครั้ง
ท่ีมีการจัด Focus 
Group  

ส า ม า ร ถ แ จ ง
หนวยงานภาครัฐ
ท่ี เ ข า ร ว ม แ ล ะ
ยืนยันการเขารวม
ไดกอนการจัด ใน
บางครั้งท่ีมีการจัด 
Focus Group  

ไ ม ส า ม า ร ถ แ จ ง
หนวยงานภาครัฐ ท่ี
เขา ร วมและได รั บ
ยืนยันการเขารวมได
กอนการจัดงานใน
ทุกค ร้ัง ท่ีมี กา รจั ด 
Focus Group  

ผลกระทบ จํานวนหนวยงาน
ภาครัฐที่เขารวม
ก า ร ทํ า  Focus 
Group เพ่ือสราง
การมีสวนรวมใน
การพัฒนา GIN 
มีจํานวนเปนไป
ตามเปาหมาย 

จํานวนหน วยง าน
ภา ครั ฐที่ เ ข าร วม
ก า ร ทํ า  Focus 
Group เ พ่ือสร าง
กา รมี ส ว นร วม ใน
การพัฒนา GIN มี
จํานวนเปนนอยกวา
เปาหมายรอยละ ๕ 

จํานวนหนวยงาน
ภาครัฐที่ เขารวม
ก า ร ทํ า  Focus 
Group เพ่ือสราง
การมีสวนรวมใน
การพัฒนา GIN มี
จํ านวนเปนนอย
ก ว า เ ป า ห ม า ย 
รอยละ ๑๐ 

จํานวนหนวยงาน
ภาครัฐท่ีเขารวม
ก า ร ทํ า  Focus 
Group เพื่อสราง
การมีสวนรวมใน
การพัฒนา GIN มี
จํานวนเปนนอย
ก ว า เ ป า ห ม า ย 
รอยละ ๑๕ 

จํ านวนหน วยงาน
ภาครัฐท่ีเขารวมการ
ทํา Focus Group 
เพ่ือสรางการมีสวน
รวมในกา รพัฒนา 
GIN มีจํานวนเปน
นอยกวาเปาหมาย 
รอยละ ๒๐ 

 

ชื่อปจจัยเสี่ยง  จํานวนหนวยงานท่ีใหบริการ Cloud แกหนวยงานภาครัฐไมเปนไปตามเปาหมาย 

 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

โอกาส ดํา เ นินกิจ ก ร ร ม
ต าม แผ นพัฒ น า
Data  Center  
Consol idation
ไดครบถวนรอยละ 
๑๐๐ ตามแผนงาน 

ดํา เ นินก ิจ ก ร ร ม
ต าม แผ นพัฒ น า 
Data  Center   
Consol idation
ได รอยละ ๙๕ 

ดํา เ นินก ิจ ก ร ร ม
ตา มแผ นพัฒ น า 
Data  Center   
Consolidationไ ด
รอยละ ๙๐ 

ดํา เ นินก ิจ ก ร ร ม
ตา มแผ นพัฒ น า 
Da ta  Center   
Consol idation 
ได รอยละ ๘๕ 

ดํา เนินกิจก รร ม
ตามแผนพัฒนา 
Da ta  Cen te r  
Consolidation
ไดรอยละ ๘๐ 

ผลกระทบ จํานวนหนวยงานที่
ใหบริการ Cloud แก
หน วยงานภาครั ฐ
เปนไปตามเปาหมาย 

จํานวนหนวยงานที่
ใหบริการ Cloud แก
หน วยงานภาครั ฐ
นอยกวาเปาหมาย 
รอยละ ๕ 

จํานวนหนวยงานที่
ใหบริการ Cloud แก
หน วยงานภาครั ฐ
นอยกวาเปาหมาย 
รอยละ ๑๐ 

จํานวนหนวยงานที่
ใหบริการ Cloud แก
หน วยงานภาครั ฐ
นอยกวาเปาหมาย 
รอยละ ๑๕ 

จํานวนหนวยงานท่ี
ให บริ กา ร Cloud 
แกหนวยงานภาครัฐ
นอยกวาเปาหมาย 
รอยละ ๒๐ 



คูมือบริหารความเส่ียงดานนโยบายและกลยุทธ  ข - ๒๑ 
 

สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง  ธันวาคม ๒๕๕๖ 

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

เมื่อประเมินระดับความเส่ียงไดแลว ข้ันตอไปคือ การจัดลําดับความเสี่ยงเพ่ือใหสามารถทราบความสําคัญ 
และจัดลําดับความรุนแรงของปจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบตอวัตถุประสงคของ สรอ. หรือหนวยงาน และสามารถ
นํามาพิจารณากําหนดมาตรการควบคุมความเส่ียงไดอยางเหมาะสม โดย สรอ. ไดแยกระดับความสําคัญหรือความ
รุนแรงของความเสี่ยงออกเปน ๔ ระดับ ตามโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงและผลกระทบของความเสี่ยงน้ันๆ ไดแก 
ระดับสูงมาก ระดับสูง ระดับปานกลาง ระดับตํ่า ตามลําดับ โดยใชตารางแสดงระดับวัดความเส่ียงเปนเคร่ืองมือ
สําหรับการรายงานระดับความเส่ียงที่ไดจากการประเมิน ซ่ึงตารางจะแสดงขอมูลเปน ๒ แกน ไดแก แกนโอกาสที่
จะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และแกนผลกระทบของความเส่ียง (Impact) ตามตารางแสดงระดับวัดความเสี่ยง 

 

 

การประเมินความเสี่ยง 

๒๕ ๒๕ ๕๐ ๗๕ ๑๐๐ ๑๒๕ 

๔ ๔ ๘ ๑๒ ๑๖ ๒๐ 

๓ ๓ ๖ ๙ ๑๒ ๑๕ 

๒ ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ 

๑ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 

ถึงแมโอกาสเกิดจะนอย แตจะมีผลกระทบสูงมาก เนื่องจาก สรอ. เปนองคกรท่ีใหบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศตอภาครัฐ ภาคประชาชน ระดับประเทศ 

 
 
 

โอกาสท่ีจะเกิด 

ผล
กร

ะท
บ 

สีแดง 

สีสม 

สีเหลือง 

สีเขียว 

ความเส่ียงสูง 
(๙-๒๔) 

ความเส่ียงปานกลาง
(๔-๘) 

ความเส่ียงตํ่า 
(๑-๓) 

  

ความเสี่ยงสูงมาก 
(๒๕-๑๒๕) 



คูมือบริหารความเส่ียงดานนโยบายและกลยุทธ  ข - ๒๒ 
 

สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง  ธันวาคม ๒๕๕๖ 

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

ระดับความเสี่ยงดานนโยบายและกลยุทธ 
 

  สีเขียวเขม  :  ความเส่ียงดานนโยบายและกลยุทธอยูในระดับตํ่า 

  สีเหลือง  :  ความเส่ียงดานนโยบายและกลยุทธอยูในระดับปานกลาง 

  สีสม   :  ความเส่ียงดานนโยบายและกลยุทธอยูในระดับสูง 

  สีแดง   :  ความเส่ียงดานนโยบายและกลยุทธอยูในระดับสูงมาก 
 

การวิเคราะหและจัดลําดับความเสี่ยงของปจจัยเสี่ยงท่ีไดระบุไวแลว ทําใหทราบวา ความเสี่ยงดังกลาวอยู

ภายในบริเวณพ้ืนที่ท่ีมีความเสี่ยงระดับใด หนวยงานที่รับผิดชอบปจจัยเส่ียงน้ันๆ ตองหามาตรการจัดการ ควบคุม 

และลดความเส่ียงดังกลาวที่เหมาะสม เพ่ือใหระดับความรุนแรงของผลกระทบลดลงหรือมีโอกาสที่จะเกิด

นอยลงโดยความเสี่ยงท่ีเหลืออยูจะตองอยูภายในระดับความเสี่ยงท่ี สรอ. ยอมรับได 

๕.๕ การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)  

การวิเคราะหและจัดลําดับความเส่ียงของปจจัยเสี่ยงท่ีไดระบุไวแลว ซึ่งพิจารณาจากโอกาสท่ีจะเกิดความ

เส่ียง และผลกระทบ ที่เกิดจากความเส่ียงนั้นๆ จะทําใหทราบวา ความเส่ียงดังกลาวอยูภายในบริเวณพ้ืนท่ีที่มี

ความเสี่ยงระดับใด หนวยงานที่รับผิดชอบปจจัยเส่ียงน้ันๆ ตองหามาตรการจัดการ ควบคุม และลดความเส่ียง

ดังกลาว เพื่อใหระดับความรุนแรงของผลกระทบลดลงหรือมีโอกาสท่ีจะเกิดนอยลงโดยความเส่ียงที่เหลืออยู

จะตองอยูภายในระดับความเสี่ยงท่ี สรอ. ยอมรับได 

ตัวอยางการกําหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง 

ความเสี่ยง มาตรการในการจัดการความเสี่ยง ประเภทของมาตรการในการ
จัดการความเสี่ยง 

หนวยงานภาครัฐระดับกระทรวง
และกรม ไมมีการบูรณาการและ
เช่ือมโยงในเครือขายส่ือสารขอมูล
เช่ือมโยงหนวยงานภาครัฐ (GIN) ได
ตามเปาหมาย รอยละ 50 

๑. เปาหมายและแผนปฏิบั ติก ารใน
กา รบู รณากา รและเ ช่ือมโยง ใน
เครือขายสื่ อสารขอมู ลเ ช่ือมโยง
หนวยงานภาครัฐ (GIN) ตองมีการ
ทบทวนและปรับปรุงอยางสม่ําเสมอ 

๒. ส่ือสารทําความเขาใจกับหนวยงานท่ี
เ กี่ ย ว ข อ ง เ พ่ื อ ร ว มกั บ กํ า ห น ด
มาตรการเพิ่มเติมในกรณีท่ีผลการ
ดําเนินงานไมบรรลุเปาหมาย 

การลดความเส่ียง (Treat) 



คูมือบริหารความเส่ียงดานนโยบายและกลยุทธ  ข - ๒๓ 
 

สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง  ธันวาคม ๒๕๕๖ 

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

ความเสี่ยง มาตรการในการจัดการความเสี่ยง ประเภทของมาตรการในการ
จัดการความเสี่ยง 

จํานวนหนวยงานที่ใหบริการ Cloud 
แกหนวยงานภาครัฐไมเปนไปตาม
เปาหมาย 

๑. กํ า หน ด ให ฝ า ย ง า นที่ เ กี่ ย ว ข อ ง
รายงานความกาวหนาการจัด Focus 
Group ใหผูบริหารท่ีเกี่ยวของทราบ 

๒. ทบทวนการกําหนดกลุมเปาหมายท่ี
เปนหน วยง านภาครั ฐ เ มื่ อมีก าร
ดําเนินงานในระหวางปที่ไมเปนไป
ตามเปาหมาย 

๓. กํ า หนด แผ นง าน หรื อ กิ จ ก ร ร ม
เพิ่มเติมเ พ่ือสง เสริมใหหนวยงาน
ภาครัฐเขารวมโครงการใหบริการ 
Cloud 

การลดความเส่ียง (Treat) 

๕.๖ กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)  

สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง สวนการเงินและบัญชี สวนโยบายและกลยุทธองคกร  มี

หนาท่ีติดตามและควบคุมดูแลความเสี่ยงดานนโยบายและกลยุทธ โดยจะควบคุมความเส่ียงทางดานสภาพคลอง 

ดานการบริหารเงินลงทุน และอื่นๆ ใหสอดคลองกับเพดานความเส่ียง (Risk Limit) หรือตัวบงชี้ความเสี่ยงดาน

นโยบายและกลยุทธ ท่ีไดรับอนุมัติ และดําเนินการควบคุมปองกันความเส่ียงดานนโยบายและกลยุทธ ของ

สํานักงานใหอยูในระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได รวมถึงมีการติดตามและรายงานตอคณะกรรมการบริหาร สรอ. 

ผานคณะอนุกรรมการดานการบริหารความเส่ียงท่ีไดรับมอบหมายอยางสม่ําเสมอ 

๕.๗ สารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication) 

แหลงที่มาของขอมูล 

สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง สวนนโยบายและกลยุทธองคกร สวนการเงินและบัญชี 

สํานักบริหารและจัดการองคกร จัดเก็บขอมูลซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

 

 

 

 



คูมือบริหารความเส่ียงดานนโยบายและกลยุทธ  ข - ๒๔ 
 

สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง  ธันวาคม ๒๕๕๖ 

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

ขอมูล แหลงที่มา หมายเหตุ 

 แผนนโยบายและกลยุทธ  ระยะยาว 

 แผนนโยบายและกลยุทธประจําป 

 การปรับปรุงแผนการดําเนินงาน 

 สวนนโยบายและกลยุทธ
องคกร 

 สวนการเงินและบัญชี 
 

 พิจ า ร ณ า จา กก า ร จั ด ทํา
งบประมาณตามแผนงานท้ัง
ระยะส้ัน และระยะยาว 

 รายละ เอียดกิจกร รมตาม
แผนงานท่ีกําหนด 

 สถานะการดําเนินงานตามแผนงาน 
ทั้งระยะส้ันและระยะยาว 

 สถานะการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ตามยุทธศาสตร สรอ.  

 

 สวนนโยบายและกลยุทธ
องคกร  

 พิจารณาจากการรายงาน
ความคื บหน าการติ ดต าม
โครงการตามแผนยุทธศาตร  

 พิจารณาจากการรายงาน
ความคืบหนาของตัวช้ีวัดตาม
ยุทธศาสตร  

 รายงานปญหาอุปสรรคและ
แนวทางแกไขของการดําเนิน
โครงการท่ีสําคัญ รวมท้ังตาม
แผนงาน  

๕.๘ การติดตามและประเมินผล (Monitoring) 

ส วนนโ ยบา ยแ ละกล ยุทธ อ ง ค ก ร ส วนกา รเ งินและบัญชี  มี หน า ที่ แจ งร าย งานความเ ส่ีย ง 

ตอผูบังคับบัญชาตามสายงานเพื่อรายงานตอผูอํานวยการสรอ. และฝายบริหารทราบเพ่ือหาแนวทางแกไขและ

ปองกันความเสี่ยงดานนโยบายและกลยุทธ ท่ีพบเห็นและเกิดข้ึน  โดยจะตองมีการติดตามและรายงานความเส่ียง

ใหแกสวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยงเพ่ือรวบรวมขอมูล และจัดทํารายงานสถานะความเส่ียง 

ดานนโยบายและกลยุทธ ในภาพรวมตอคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือคณะกรรมการบริหาร สรอ.  

ไดรับทราบอยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง ตอไป 

 

 

 

 

 

 
 



คูมือบริหารความเส่ียงดานนโยบายและกลยุทธ  ข - ๒๕ 
 

สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง  ธันวาคม ๒๕๕๖ 

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

สรุปข้ันตอนการรายงานความเส่ียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   หากเกิดเหตุการณความเสี่ยงฉุกเฉินใหปฏิบัติตาม Business Continuity Plan ในการรายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับทราบและแนะนํา/สั่งการ ติดตามความคืบหนารายไตรมาส 

 

คณะกรรมการบริหาร 

รับทราบและแนะนํา ติดตามความคืบหนารายไตรมาส คณะอนุกรรมการดานการบริหารความเส่ียง 

ผูอํานวยการ/ฝายบริหาร สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเส่ียง 

สวนนโยบายและกลยุทธองคกร  
สวนการเงินและบัญชี 

สวนพัฒนาความรวมมือรัฐเอกชน 
รับทราบและแนะนํา/สั่งการ และติดตามความคืบหนา
การจัดการความเสี่ยง 

 

สอบทานขอมูล ใหคําแนะนํา และจัดทํารายงานสรุป 

ติดตามความคืบหนา 

สํานัก/สวนงานตาง ๆ  

จัดทําขอมูลการประเมินผลการดําเนินงานความเสี่ยงและการ
ควบคุม ติดตามและรายงานความคืบหนาทุกเดือน 



คูมือบริหารความเส่ียงดานนโยบายและกลยุทธ  ข - ๒๖ 
 

สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง  ธันวาคม ๒๕๕๖ 

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

ในกรณีที่เกิดเหตุการณผิดปกติ สวนนโยบายและกลยุทธองคกรตองรายงานใหผูบริหาร สรอ. ทราบ
ตามลําดับความรุนแรง ดังน้ี 

 

ระดับความรุนแรง 
และการรายงาน 

ผูอํานวยการ สรอ. / 
ฝายบริหาร 

อนุกรรมการดานการ
บริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหาร 

ปานกลาง 
หรือเตือน (Warning) 

รับทราบ/แนะนํา 
และส่ังการ 

รับทราบ/แนะนํา รับทราบ/แนะนํา 
และส่ังการ 

สูง 
หรือรุนแรง (Severe) 

รับทราบ/แนะนํา 
และสั่งการรายงาน

อนุกรรมการดานการบริหาร
ความเสี่ยงโดยตรง พรอม
เสนอแนวทางแกไขทันทีที่

เกิดเหตุการณ 

รับทราบ/แนะนํา  
และ 

ติดตามผลการ
ดําเนินงาน 

รับทราบ/แนะนํา 
และส่ังการ 

สูงมาก หรือรุนแรง
มาก (High Severe) 

รับทราบ/แนะนํา/ 
สั่งการ และรายงาน

อนุกรรมการดานการบริหาร
ความเสี่ยงโดยตรง พรอม
เสนอแนวทางแกไขทันทีที่

เกิดเหตุการณ 
 

รับทราบ/แนะนํา  
และ 

ติดตามผลการ
ดําเนินงาน 

รับทราบ/แนะนํา 
และส่ังการ 
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ความเสี่ยงดานปฏิบตัิงาน 
(Operational Risk) 
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คูมอืบริหารความเสี่ยงดานปฏบิัตงิาน 
(Operational Risk Management Manual) 
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สารบัญ 
 

     หนาที่ 
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๑. บทนํา 

 

เพื่อใหการบริหารความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานของสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส(องคการมหาชน) 

(สรอ.) เปนไปในแนวทางเดียวกัน  สรอ. จึงไดมีการกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน 

(Operational Risk Management Policy) เพ่ือบังคับใชกับทุกหนวยงานของ สรอ.  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให

เจาหนาท่ีทุกระดับมีความรูความเขาใจและตระหนักถึงหนาท่ีความรับผิดชอบตอการบริหารความเสี่ยงดานการ

ปฏิบัติงานอยูเสมอ นับเปนการสนับสนุนใหทุกหนวยงานของ สรอ. มีการบริหารความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน

อยางเปนระบบ และยังเปนการสงเสริมใหมีกระบวนการควบคุมภายในที่ดีอีกทางหน่ึงดวย และเพื่อใหเจาหนาที่

ทุกระดับสามารถเขาใจตอการบริหารความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน สรอ. จึงไดจัดทําคูมือการบริหารความเส่ียง

ดานการปฏิบัติงาน ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของนโยบายบริหารความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน (คูมือฯ) โดยจะใช

ประกอบในการบริหารความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน ซึ่งคูมือฯจะกลาวลงไปในรายละเอียดเพื่อใหหนวยงาน

สามารถวางระบบการบริหารความเส่ียงดานการปฏิบัติงานภายในหนวยงานของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ มี

กระบวนการการปองกัน การควบคุมความเส่ียงดานการปฏิบัติงานใหความเสี่ยงอยู ในระดับที่ สรอ. สามารถ

ยอมรับได (Risk Appetite) และระดับความเสี่ยงท่ีทนได (Risk Tolerance) สามารถลดผลกระทบจากเหตุการณ

ความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนตอ สรอ.  และสอดคลองกับการบริหารความเ ส่ียงองคกร (Enterprise Risk 

Management) 

 

แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่นํามาใช 

สรอ. กําหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติงานของ สรอ. 

และภายใตกรอบการบริหารความเส่ียง COSO ERM Framework ของ Committee of Sponsoring Organizations of  

The Tread way Commission (COSO) โดยการบริหารความเส่ียงดานการปฏิบัติงานจะอยูบนพื้นฐานของ 

การควบคุมภายใน ซึ่งเปนกระบวนการท่ีเปนขั้นตอนท่ีตอเนื่องและแทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติของ 

ทุกหนวยงาน ท้ังน้ีเจาหนาท่ีในทุกหนวยงานของ สรอ. มีบทบาทสําคัญตอการบริหารความเสี่ยงดานการ

ปฏิบัติงาน ซ่ึงมีผูบริหารเปนผูรับผิดชอบใหมีระบบการบริหารความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน ตามท่ี สรอ. กําหนด 

คือ มีการระบุ ประเมิน ติดตาม ควบคุม และรายงานความเส่ียง 

การบริหารความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานควรใหความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาหนวยงานจะบรรลุตาม

เปาหมายท่ีไดกําหนดไว กลาวคือ แมวาจะมีการวางระบบการบริหารความเส่ียงดานการปฏิบัติงานไวดีเพียงใด  

ก็ไมสามารถรับรองไดวาการดําเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงคไดอยางสมบูรณ เพราะมีขอจํากัดจากปจจัยอื่น

นอกเหนือการควบคุมของหนวยงาน เชน ผลกระทบจากปจจัยภายนอก เปนตน 
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ขอบเขตของคูมือบริหารความเส่ียงดานการปฏิบัติงาน 

คูมือฉบับน้ีจะกลาวถึงการบริหารความเส่ียงดานการปฏิบัติงาน ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงอันเกิดจาก 

การดําเนินงานท่ีไมเปนไปตามแผนกลยุทธ สรอ. รวมท้ังนโยบายท่ีไดรับจากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร รวมท้ังนโยบายภาครัฐ ต้ังแตการกําหนดแผนงานที่รองรับนโยบายไมครบถวนการดําเนินงานไมไดตาม

เปาหมายแผนกลยุทธของโครงการหลัก รวมถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นปจจัยภายนอก เชน การเปล่ียนแปลง

นโยบายภาครัฐ เปนตน โดยกลาวถึงรายละเอียดของกระบวนการบริหารความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานเพื่อให

หนวยงานตางๆ ของ สรอ. ใชเปนแนวทางในการบริหารความเส่ียงดานการปฏิบัติงานของตนเอง เพ่ือใหบรรลุ

วัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไว 
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๒. โครงสรางการบริหารความเสี่ยง 

 
 
โครงสรางการบริหารความเส่ียงดานการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการดานการบริหารความเส่ียง 

ผูอํานวยการ สรอ. 

สํานักบริหารและจัดการองคกร 
- สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหาร

ความเสี่ยง 
 

สวนตรวจสอบภายใน 

สํานัก/สวนงานตาง ๆ ที่เปนเจาของ
ความเสี่ยง 



คูมือบริหารความเส่ียงดานปฏิบัติงาน  ค - ๗ 
 

สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง  ธันวาคม ๒๕๕๖ 

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

๓. หนาทีแ่ละความรับผดิชอบตามโครงสรางการบริหารความเสี่ยง 

 
บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบหลักของหนวยงานหรือผูที่เกี่ยวของ 

    สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง สํานักบริหารและจัดการองคกร มีหนาที่รับผิดชอบดังนี้ 

๑. กําหนดกรอบนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน และนําเสนอตอคณะ

กรรมการบริหาร สรอ. หรือคณะกรรมการที่ไดรับมอบหมายผานคณะอนุกรรมการดานการบริหารความ

เสี่ยงเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนทบทวนและปรับปรุงนโยบายบริหารความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน ให

มีความเหมาะสมเปนปจจุบันอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

๒. ดําเนินการตามกรอบนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานที่กําหนดใน

กระบวนการบริหารความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน 

๓. จัดทําคูมือบริหารความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานและเสนอคณะอนุกรรมการดานการบริหารความเส่ียง 

เพื่อพิจารณาอนุมัติพรอมทั้งทบทวนเปนปจจุบันอยางนอยปละ ๑ คร้ัง 

๔. ประสานงานกับสวนปฏิบัติงานและบัญชี สวนพัฒนาความรวมมือรัฐเอกชน และสวนนโยบายและกล
ยุทธองคกร เพ่ือจัดใหหนวยงานตางๆ ดําเนินการพิจารณา Risk Factor, Risk Appetite และ        

Risk Tolerance จากแผนกลยุทธของหนวยงานตางๆ รวมถึงแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม 

๕. สื่อสารและสรางความเขาใจกับเจาหนาท่ีและหนวยงานตางๆ ใหเขา ใจถึงแนวทาง ความสําคัญ  

และความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน 

๖. ดูแลใหมีการปฏิบัติตามกระบวนการในการออก/ปรับปรุงผลิตภัณฑตามแนวทางท่ี สรอ. กําหนดและมี

สวนรวมพิจารณาใหความเห็นในการออกผลิตภัณฑในประเด็นท่ีเก่ียวของกับความเสี่ยง รวมท้ังปรับปรุง

หรือแกไขขอบกพรองที่เก่ียวกับความเส่ียงดานตางๆ ที่เกิดข้ึนภายหลังการออก/ปรับปรุงผลิตภัณฑ โดย

ดําเนินการรวมกับหนวยงานเจาของผลิตภัณฑนั้นๆ 

๗. รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทําแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเน่ือง (Business Continuity 

Plan) สําหรับสถานการณท่ีไมปกติ เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอมท่ีไมเปนไปตามท่ีคาดไว 

ผูประสานงานความเสี่ยง (Risk Internal Control Officer: RICO) 

ทุกหนวยงานตองกําหนดเจาหนาท่ีที่ทําหนาที่เปน RICO ประจําหนวยงาน ซึ่งจะดูแลรับผิดชอบในการ

ประสานงานกับสวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยงที่จะนําเครื่องมือตางๆ ที่ใชในการบริหารความ

เส่ียงดานการปฏิบัติงานไปใชบริหารความเส่ียงดานการปฏิบัติงานภายในหนวยงานตนเอง และรายงานขอมูลที่
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เก่ียวของใหสวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเส่ียงตามกําหนดเวลา รวมไปถึงใหความรูท่ีเก่ียวกับการ

บริหารความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีในหนวยงานของตนเอง ท้ังน้ี เพ่ือใหเจาหนาที่ทุกระดับใน

หนวยงานตนเองรับทราบถึงความเส่ียงดานการปฏิบัติงานโดยรวมและแนวทางแกไขท่ีไดกําหนดไว ดังนั้น RICO 

จึงควรเปนบุคคลที่มีความเขาใจในกระบวนการในการปฏิบัติงานตางๆของหนวยงานตนเองเปนอยางดี เพื่อจะได

สามารถระบุและประเมินความเส่ียงดานการปฏิบัติงานของหนวยงานตนเองไดอยางถูกตองพรอมท้ังรายงานขอมูล

ที่เกี่ยวกับความเส่ียงดานการปฏิบัติงานไดอยางครบถวน ถูกตอง 

ผูจัดการความเส่ียง (Risk Manager) 

ผูจัดการความเส่ียง (Risk Manager) หมายถึง หัวหนาหนวยงานนั้นๆ โดยเปนบุคคลท่ีทําหนาที่

รับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นกับหนวยงานท่ีอยูภายใตความรับผิดชอบ

ของตนเองในฐานะเจาของความเส่ียง (Risk owner) รวมถึงมีหนาที่ดูแลใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบายและ

กรอบการบริหารความเส่ียงดานการปฏิบัติงานตามท่ี สรอ. กําหนด พรอมท้ังใหความเห็นชอบตอขอมูลท่ีเก่ียวกับ

การบริหารความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานท่ี RICO รายงานใหแกสวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเส่ียง 

เจาหนาท่ีทุกคน (Employees) 

มีหนาที่ในการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานตามท่ี สรอ. 

กําหนด รวมไปถึงรับผิดชอบในการบริหารความเส่ียงดานการปฏิบัติงานภายใตขอบเขตความรับผิดชอบของตน 

โดยมีหนาที่ทําความเขาใจหลักการของความเส่ียงภายใตกรอบการบริหารความเส่ียงของ สรอ.  เพ่ือใหแนใจวาการ

บริหารความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหเกิดมูลคาเพิ่มแกหนวยงานและ สรอ.  

สอดคลองกับแผนงาน วัตถุประสงค และกลยุทธท่ีกําหนดไว 
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๔. ความหมายและคําจํากัดความของการบรหิารความเสี่ยง 

 
๔.๓ ความเส่ียงดานการปฏิบัติงาน  (Operational Risk)  

ความเส่ียงดานการปฏิบัติงาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงท่ีทําใหเกิดความเสียหายอัน
เน่ืองมาจากการขาดการกํากับดูแลกิจการท่ีดี หรือขาดธรรมาภิบาลในองคกร และขาดการควบคุมดูแลท่ีเหมาะสม 
โดยอาจเกี่ยวของกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน คน (เจาหนาที่ บุคคลภายนอก หรือลูกคา) ระบบงาน หรือ
เหตุการณภายนอก ซึ่งสงผลกระทบตอการดําเนินงานของ สรอ. 

ความเส่ียงดานการปฏิบัติงาน ยังครอบคลุมถึงเหตุการณความเสียหาย (Loss Incidents) ที่อาจเกิดขึ้น
เน่ืองจากการดําเนินงานผิดพลาดของหนวยงาน (Business Unit) ใดๆ ใน สรอ.  และสามารถเกิดขึ้นไดกับการ
ปฏิบัติงานในทุกระดับช้ัน นอกจากน้ี ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานที่เกิดข้ึนกับหนวยงานหน่ึง อาจสงผลกระทบ
และกอใหเกิดความเสียหายแกหนวยงานอื่นๆ ตอเนื่องกันไปได ดังน้ัน จึงมีความจําเปนท่ีในแตละหนวยงานของ 
สรอ. ตองมีระบบการบริหารความเส่ียงดานการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาวะแวดลอมใน
การดําเนินธุรกิจ เพื่อใหมั่นใจวา สรอ. สามารถจัดการความเส่ียงดานการปฏิบัติงานได และลดความสูญเสียใหอยู
ในระดับตํ่าที่สุด 

๔.๔  ที่มาของความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน สามารถจําแนกได ๗ ประเภท ดังน้ี 

๔.๒.๑. ความเส่ียงจากการทุจริตจากภายใน (Internal fraud) เปนความเสี่ยงที่เกิดจากการทุจริต

ของบุคคลภายใน สรอ.  เพื่อใหผลประโยชนที่เกิดข้ึนจากการทุจริตดังกลาวตกแกพวกพองของตนเอง  

๔.๒.๒. ความเสี่ยงจากการทุจริตจากภายนอก (External Fraud) เปนความเสี่ยงที่เกิดจากการทุจริต

ของบุคคลภายนอก แตกอใหเกิดความเสียหายโดยตรงตอ สรอ.   

๔.๒.๓. ความเสี่ยงจากการจางงาน และความปลอดภัยในสถานท่ีปฏิบัติงาน (Employment 

practices and workplace safety) ความเสี่ยงจากการจางงานสามารถเกิดขึ้นจากกระบวนการตาง ๆ ที่

เกี่ยวกับการจางงาน เชน การจายคาตอบแทน การปฏิบัติตอเจาหนาท่ีอยางไมเปนธรรม เปนตน ซึ่งอาจกอใหเกิด

การลาออก การฟองรอง หรือการหยุดงานประทวงได และสําหรับความปลอดภัยในสถานท่ีปฏิบัติงาน หากไมมี

การกําหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน หรือการควบคุมสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานที่

ไมเพียงพอ อาจสงผลกระทบตอสุขภาพของเจาหนาที่ อันเนื่องมาจากโรคภัย หรือไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุอัน

เน่ืองมาจากการปฏิบัติงานได 

๔.๒.๔. ความเสี่ยงจากลูกคา ผลิตภัณฑ และวิธีปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจ (Clients, Products and 

Business practices) เปนความเส่ียงที่เกิดข้ึนจากวิธีปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจ กระบวนการออกแบบพัฒนา

ผลิตภัณฑ และการเขาถึงขอมูลลูกคาท่ีไมเหมาะสม ไมเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับท่ีทางการกําหนด 

เชน การทําธุรกรรมท่ีละเมิดกฎหมาย และการที่ สรอ. นําขอมูลความลับของลูกคาไปหาผลประโยชน เปนตน 
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๔.๒.๕. ความเส่ียงดานความปลอดภัยของทรัพยสิน (Damage to physical assets) เปนความ

เส่ียงท่ีกอใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสินของ สรอ.  อันเน่ืองมาจากภัยตางๆท่ีเกิดขึ้น เชน อุทกภัย วาตภัย 

อัคคีภัย การกอการราย ความไมสงบทางการเมือง การกอวินาศภัย เปนตน 

๔ .๒ .๖. ความเสี่ยงจากการขัดของหรือการหยุดชะงักของระบบงานและระบบคอมพิวเตอร 

(Business disruption and system failures) เปนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากระบบงานที่ผิดปกติ หรือการหยุด

ทํางานของระบบงานดานตางๆ เชน ความไมสอดคลองกันหรือความแตกตางของระบบงาน ความบกพรองของ

ระบบงานคอมพิวเตอรหรือระบบเครือขาย รวมถึงการใชเครื่องมือและเทคโนโลยีท่ีไมเหมาะสม ลาสมัย และไมมี

ประสิทธิภาพ เปนตน 

๔ .๒ .๗. ความเสี่ยงจากกระบวนการทํางาน (Execution, Delivery and Process 

management) เปนความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นจากความผิดพลาดในวิธีปฏิบัติงาน (Methodology) ความผิดพลาดของ

ระบบการปฏิบัติงาน หรือความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีภายใน สรอ. และเจาหนาท่ีหรือผูรับจาง

จากการจางงานภายนอก เชน การบันทึกขอมูลเขาระบบผิดพลาด ผูรับจางจากภายนอกไมปฏิบัติตามสัญญาการ

จางงาน การขาดความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานและการใชงานระบบคอมพิวเตอรของเจาหนาที่ การปรับปรุง

กระบวนการทํางานท่ีไมเหมาะสม รวมถึงการจัดทํานิติกรรมสัญญาและเอกสารทางกฎหมายท่ีไมสมบูรณทําใหไม

สามารถใชบังคับไดตามกฎหมาย เปนตน 

 

ประเภทความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน (Risk Event Type) 

 

 

 

Operational Risk 

People ความเส่ียงท่ีเกิดจาก

บุคลากร 

ความเสี่ยงที่เกิดจากการทุจริตภายใน  

ความเสี่ยงที่เกิดจากการทุจริตภายนอก 

ความเสี่ยงที่เกิดจากการจางงานและความ

ปลอดภัยในสถานท่ีปฏิบัติงาน 

ความเสี่ยงจากการขัดของและหยุดชะงัก

ของระบบงานและระบบคอมพิวเตอร 

ความเสี่ยงดานความปลอดภัยของ

ทรัพยสิน 

ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทํางาน 

Process ความเส่ียงท่ีเกิดจาก

กระบวนการภายใน 

Systems ความเสี่ยงที่เกิดจาก

ระบบงาน 

External Events ความเสี่ยงเกิด

จากเหตุการณภายนอก 
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ตัวอยางปจจัยเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน 

ตัวอยางปจจัยเส่ียงดานการปฏิบัติงาน สาเหตุที่อาจเกิดข้ึน ปจจัยภายใน ปจจัยภายนอก 
ไม ส ามา รถเ ผย แพร ผลก าร ศึกษา 
มาตรฐานและ Success Case ไดตาม
เปาหมาย 

การจัดทําเลมและจัดสงเลมมาตรฐาน
เว็บไซตใหหนวยงานที่เก่ียวของลาชา  

  

 จํานวนหนวยงานภาครัฐท่ีเขารวมอบรม
แ ล ะ สั ม ม น า เ ผ ย แ พ ร ค ว า ม รู
สถาปตยกรรมและมาตรฐ านรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส ของหนวยงานภาครัฐ 

  

ระบบสนับสนุนการแลกเปลี่ยนขอมูล
ระหวางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
ของหน วยงานภาค รัฐ  (e-Sarabun) 
ปรับปรุ งใหเปนแบบ Cloud ลาชา
ส ง ผ ล ใ ห ทํ า ใ ห ร ะ บ บ ส า ร บ ร ร ณ
อิ เล็ กทรอ นิกส ไม เ กิ ดความเสถี ยร 
มั่นคงปลอดภัย และมีเครื่องมือชวยใน
การพัฒนาระบบที่สมบูรณ 

การปรับปรุงเรื่องระบบสถาปตยกรรม
ให เปนแบบ Cloud มีความลาชากวา
แผนงานมาก  

 
 

 

 จํ านวนหน วยงานภาค รัฐ ท่ีมาขอใช
บริการไมเปนไปตามเปาหมาย  

 
อาจเปนปจจัย
ภายในหาก
การวางแผน
การตลาดไมดี

พอ 

 
อาจเปนปจจัย
ภายนอกหาก
งบประมาณ

ของหนวยงาน
ภาครัฐที่ใช

บริการถูกจํากัด 
ไมสามารถใหขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
(Policy Recommendation) เ กี่ ยว กั บ
แนวทางในการพั  ฒ  น า รั  ฐ  บ า ล 
อิเล็กทรอนิกส จากการดําเนินงาน 

หนวยง านภายใน สรอ . ไม สามารถ
ประสานงานกับหนวยงานภายนอกหรือ
บุคคลภายนอกเ พ่ือสร า ง  Strategic 
Partners ที่สามารถรวมวิจัย ใหขอมูล
รวม ถึง  ร วมผลัก ดัน ใหงานวิ จัยเชิ ง
นโยบายท่ีเกิดขึ้นไดถูกนาไปปฏิบัติ 

  

 ไมสามารถดําเนินกิจกรรมในการรวมกับ
กลุมสังคมออนไลนเพ่ือทําใหเกิดการวิจัย
นโยบายผาน e-Participation ไดตาม
แผนงาน 
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๕. องคประกอบการบรหิารความเสี่ยง 

 
๕.๑ สภาพแวดลอมภายในองคกร (Internal Environment) 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคกร เพ่ือใหสะทอนความเส่ียงทางปฏิบัติงานน้ัน จากการที่

สํานักงานเปนหนวยงานกลางของประเทศในการผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส โดยมี 

พันธกิจคือ การพัฒนา บริหารจัดการ และใหบริการโครงสรางพื้นฐานสวนท่ีเก่ียวกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส โดยมี

รายไดหลักมาจากงบประมาณน้ัน 

ดังน้ัน การวิเคราะหความเส่ียงทางปฏิบัติงานเพ่ือใหมีกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงดานการ

ปฏิบัติงานใหเปนไปตามหลักมาตรฐานสากลและเปนมาตรฐานเดียวกันท่ัวท้ัง สรอ. เชนเดียวกับกระบวนการ

บริหารความเสี่ยงดานอ่ืนๆ โดยจะครอบคลุมการปฏิบัติงานในทุกระดับช้ันของแตละหนวยงานใน สรอ. เพ่ือชวย

ใหการดํา เ นินงานเกิดผลดีและปฏิบัติงานไดตามกฎระเบียบที่ เกี่ยวของ โดยแผนการบริหารความเส่ียง 

ดานการปฏิบัติงานท่ีจัดทําข้ึนจะตองมีรายละเอียดของวัตถุประสงค ขอบเขตงาน ผูมีหนาท่ีรับผิดชอบ งบประมาณ

รองรับ หรือทรัพยากรท่ีตองการผลที่จะไดรับ รวมถึงระยะเวลา การดําเนินงานของแผนที่ชัดเจน เพื่อประโยชนใน

การบริหารและติดตามการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียงที่กําหนดไว 

ท้ังน้ีการวิเคราะหสภาพแวดลอมตองคํานึงถึงระบบงานที่รองรับการปฏิบัติงานในทุกข้ันตอนของ สรอ. 

ไดแก กระบวนการ เทคโนโลยี สารสนเทศ อุปกรณ บุคลากรความเพียงพอของขอมูล สงผลตอประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการดําเนินงานท่ีมีผลกระทบตอ สรอ.  

๕.๒ การกําหนดวัตถุประสงค/เปาหมาย (Objective Setting)  

กรอบการบริหารความเส่ียง COSO ERM Framework ท่ีกําหนดไว มีวัตถุประสงคมุงเนนในเรื่องของ 

การจัดการและควบคุมความเส่ียงทางดานการปฏิบัติงานอันมีผลมาจากความผิดพลาดหรือการปฏิบัติท่ีไมเปนไป

ตามกระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบตางๆ ที่จะสงผลตอ 

การดําเนินงานดานการปฏิบัติงาน ตางๆ ของหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร ก.พ.ร. เปนตน  

๕.๓ การระบุเหตุการณ (Event Identification)  

การระบุเหตุการณความเสี่ยง จะเร่ิมดวยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงาน (Work flow) เพ่ือใหได

ทราบขั้นตอนงานท่ีมีอยูและจะทําใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว โดยหนวยงานตองมีการระบุจุด/พื้นที่ ท่ีมี
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ความเสี่ยง (Key Risk Area) และสาเหตุหรือปจจัยของความเสี่ยง (Risk Factor) ในแตละผลิตภัณฑ/บริการ หรือ

ในแตละระบบงานกอนท่ีจะมีกิจกรรมการควบคุม (Control Activities) เพื่อใหทราบถึงความเส่ียงที่มีอยู 

(Inherent Risk) ผานระบบการควบคุมภายในและการประเมินการควบคุมความเส่ียงดวยตนเอง (Risk and 

Control Self Assessment หรือ RCSA) โดยการระบุความเสี่ยงของหนวยงานน้ัน ควรดําเนินการในทุกระดับ

ตั้งแตระดับปฏิบัติงานข้ึนไปจนถึงระดับบริหาร และครอบคลุมในทุกกิจกรรมของหนวยงานท้ังน้ี หนวยงานควรมี

การทบทวนการระบุความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานที่มีอยูอยางนอยปละ ๑ คร้ัง หรือทุกครั้งที่มีการเปล่ียนแปลง

ของปจจัยความเสี่ยงตางๆ ท่ีสงผลกระทบตอกระบวนการในการปฏิบัติงาน เชน ระบบหรือขั้นตอนที่ในการ

ปฏิบัติงานเปล่ียนไป มีการเปล่ียนแปลงโครงสรางองคกร การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ การออก

ผลิตภัณฑใหม ๆ การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย และกฎระเบียบขอบังคับตางๆ เปนตน ท้ังนี้ ในการระบุความ

เส่ียงเบื้องตน หนวยงานสามารถระบุความเสี่ยงไดจากแผนผังกระบวนการทํางานหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Working Process/Work Flow) หรือขอมูลเหตุการณความเสียหายท่ีเคยเกิดขึ้นกับหนวยงาน (Loss Incidents) 

ความเส่ียงดานกระบวนการทํางานหรือข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 

ในการระบุความเสี่ยงนั้นหนวยงานเจาของความเส่ียง (Risk Owner) จะตองทําความเขาใจเก่ียวกับ

กระบวนการทํางานหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานของตนเอง เพื่อสามารถระบุจุดท่ีอาจเกิดความเสี่ยง (Key Risk 

Area) ซึ่งวิธีท่ีนิยมในการระบุจุดความเส่ียงนั้น จะสรางแผนผังกระบวนการทํางานหรือข้ันตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งมี

การระบุถึงปจจัยความเสี่ยง เอกสาร ระบบงาน และผูรับผิดชอบท่ีเก่ียวของในแตละกระบวนการทํางานอยาง

ชัดเจน และการจัดทําแผนผังกระบวนการทํางานและสัญลักษณที่ใชของแตละหนวยงาน ควรกําหนดใชสัญลักษณ

แทนในแตละกระบวนการทํางานที่เปนมาตรฐานเดียวกันทั้ง สรอ. 

ความเส่ียงดานขอมูลเหตุการณความเสียหาย (Loss Incidents) 

ในการระบุความเส่ียงน้ัน สามารถนําขอมูลจากเหตุการณความเสียหายของหนวยงานที่เคยเกิดข้ึนในอดีต 

ซึ่งจะชวยใหหนวยงานทราบถึงความรุนแรง (Severity) และโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดความเสี่ยงเหลานั้นอีก 

นอกจากนี้ ยังชวยใหหนวยงานสามารถคาดคะเนหรือระบุความเส่ียงที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคตได หากปจจัย

แวดลอมตางๆ ของหนวยงานไมไดเปล่ียนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญ 

สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเส่ียง และหนวยงานตางๆ ของ สรอ. ท่ีเกี่ ยวของกับ

กระบวนการดําเนินงานที่สําคัญจะรวมกันพิจารณา วิเคราะห และกําหนดปจจัยตางๆท่ีมีผลกระทบตอความส่ียง

ดานการปฏิบัติงานในแตละกระบวนการ หรือกระบวนการ/โครงสรางองคกร/เทคโนโลยี ที่มีการเปล่ียนแปลงอยาง

เปนนัยสําคัญ  
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๕.๔ การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  

เมื่อหนวยงานไดมีการระบุจุดท่ีอาจกอใหเกิดความเส่ียง (Key Risk Area) และสาเหตุ/ปจจัยท่ีกอใหเกิด

ความเสี่ยง (Risk Factor) ในแตละกระบวนการทํางานแลว หนวยงานตองมีการประเมินความเสี่ยงดานการ

ปฏิบัติงานในแตละจุดท่ีมีความเส่ียงในแตละข้ันตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งตองอาศัยดุลยพินิจและประสบการณของ

ผูปฏิบัติงานในหนวยงาน รวมถึงขอมูลความเส่ียงท่ีเคยเกิดขึ้นในอดีตเปนสําคัญ โดยจะพิจารณาจาก ๒ ปจจัย คือ 

- โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) โดยพิจารณาจากความถี่ของเหตุการณที่เกิดข้ึนในอดีตและ

ประมาณโอกาสท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 

- ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Severity of Impact) ท่ีเกิดจากความเสี่ยงน้ันๆ พิจารณาจากความ

รุนแรงของเหตุการณในอดีตและประมาณความรุนแรงของเหตุการณที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อหนวยงานจะได

ทราบถึงระดับความเส่ียงที่มีอยู (Inherent Risk) และยังเปนขอมูลสําหรับการจัดลําดับความสําคัญในการ

ดําเนินการปรับปรุง ควบคุม และลดความเส่ียงตอไป 

ท้ังน้ี ในขั้นตอนของการระบุและการประเมินความเส่ียงของหนวยงานนั้น จะตองพิจารณาถึงปจจัยเส่ียง

ทั้งภายในและภายนอกหนวยงานประกอบดวย เชน คุณภาพของบุคลากร อัตราการหมุนเวียนของเจาหนาที่ 

กระบวนการในการปฏิบัติงาน สภาพการแขงขัน ความกาวหนาของเทคโนโลยี กฎหมายหรือกฎระเบียบขอบังคับ

ตางๆ และสภาวะเศรษฐกิจ เปนตน นอกจากน้ี การระบุและประเมินความเสี่ยงของหนวยงานควรดําเนินการอยาง

ตอเนื่องและทบทวนความเหมาะสมเปนระยะ 

ตัวอยางการกําหนดโอกาสและผลกระทบในแตละประเภทความเสี่ยง  

ชื่อปจจัยเสี่ยง  ไมสามารถเผยแพรผลการศึกษา, มาตรฐาน และ Success Case ไดตามเปาหมาย 

 

 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

โอกาส กา ร จั ด ทํา เ ล ม
และ จั ดส ง เ ล ม
ม า ต ร ฐ า น
เ ว็ บ ไ ซ ต ใ ห
ห น ว ย ง า น ท่ี
เก่ียวของไดเ ร็ ว
ก ว า แ ผ น ง า น
มากกวา ๑ เดือน 

ก า ร จั ด ทํา เ ล ม
และ จั ด ส ง เ ล ม
ม า ต ร ฐ า น
เ ว็ บ ไ ซ ต ใ ห
ห น ว ย ง า น ที่
เกี่ ยวของไดเร็ ว
กวาแผนงาน ๑ 
เดือน 

กา รจั ดทํ า เ ล ม
แล ะจั ดส ง เ ล ม
ม า ต ร ฐ า น
เ ว็ บ ไ ซ ต ใ ห
ห น ว ย ง า น ที่
เก่ียวของไดตาม
แผน 

ก า ร จั ด ทํา เ ล ม
และ จั ด ส ง เ ล ม
ม า ต ร ฐ า น
เ ว็ บ ไ ซ ต ใ ห
ห น ว ย ง า น ท่ี
เกี่ยวของไดลาชา
กวาแผนงาน ๑ 
เดือน 

ก า ร จั ด ทํา เ ล ม
และ จั ด ส ง เ ล ม
ม า ต ร ฐ า น
เ ว็ บ ไ ซ ต ใ ห
ห น ว ย ง า น ที่
เกี่ยวของไดลาชา
ก ว า แ ผ น ง า น
มากกวา ๑ เดือน 
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 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

ผลกระทบ จํานวนหนวยงาน
ภาครัฐท่ีเขารวม
อบรมและสัมมนา
เผยแพร ความรู
สถาปตยกรรมและ
มาตรฐานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส ของ
หนวยงานภาครัฐ
มากกวาเปาหมาย 
รอยละ ๒๐ 

จํานวนหนวยงาน
ภาครัฐที่ เขารวม
อบรมและสัมมนา
เ ผยแพร ความ รู
สถาปตยกรรมและ
มาตรฐานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส ของ
หนวยงานภาครัฐ 
มากกวาเปาหมาย 
รอยละ ๑๐ 

จํานวนหนวยงาน
ภาครัฐท่ีเข ารวม
อบรมและสัมมนา
เผยแพร ความรู
สถาปตยกรรมและ
มาตรฐานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส ของ
หนวยงานภาครัฐ 
ไดตามเปาหมาย 
 

จํานวนหนวยงาน
ภาครัฐท่ีเขาร วม
อบรมและสัมมนา
เ ผยแพร ค วามรู
สถาปตยกรรมและ
มาตรฐานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส ของ
หนวยงานภาครัฐ 
นอยกวาเปาหมาย 
รอยละ ๑๐  

จํานวนหนวยงาน
ภาครัฐที่ เขารวม
อบรมและสัมมนา
เผยแพร ความ รู
สถาปตยกรรมและ
มาตรฐานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส ของ
หนวยงานภาครัฐ 
นอยกวาเปาหมาย 
รอยละ ๒๐  

ชื่อปจจัยเสี่ยง  ระบบสนับสนุนการแลกเปล่ียนขอมูลระหวางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของหนวยงานภาครัฐ 

(e-Sarabun) ปรับปรุงใหเปนแบบ Cloud ลาชาสงผลใหทําใหระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสไมเกิด

ความเสถียร มั่นคงปลอดภัย และมีเครื่องมือชวยในการพัฒนาระบบท่ีสมบูรณ 

 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

โอกาส กา รป รั บป รุ ง
เ รื่ อ ง ร ะ บ บ
สถาปตยกรรมให
เปนแบบ Cloud 
ไดแลวเสร็จเร็ว
ก ว า แ ผน ง า น
มากกวา ๑ เดือน 

ก า ร ป รั บ ป รุ ง
เ ร่ื อ ง ร ะ บ บ
สถาปตยกรรมให
เปนแบบ Cloud 
ไดแลวเสร็จเร็ว
กวาแผนงาน ๑ 
เดือน 

ก า ร ป รั บ ป รุ ง
เ รื่ อ ง ร ะ บ บ
สถาปตยกรรมให
เปนแบบ Cloud 
แล ว เ สร็ จต าม
แผนงาน 

ก า รป รั บ ป รุ ง
เ รื่ อ ง ร ะ บ บ
สถาปตยกรรมให
เปนแบบ Cloud 
แลวเสร็จลาชา
กวาแผนงาน ๑ 
เดือน 

ก า ร ป รั บป รุ ง
เ ร่ื อ ง ร ะ บ บ
สถาปตยกรรมให
เปนแบบ Cloud 
แลวเสร็จลาช า
ก ว า แ ผ น ง า น
มากกวา ๑ เดือน 

ผลกระทบ จํานวนหนวยงาน
ภาครัฐท่ีมาขอใช
บริ กา รมากกว า
เปาหมาย รอยละ 
๒๐ 

จํานวนหนวยงาน
ภาครัฐที่มาขอใช
บริการมากกว า
เปาหมาย รอยละ 
๑๐ 

จํานวนหนวยงาน
ภาครัฐท่ีมาขอใช
บริการไมเปนไป
ตามเปาหมาย 

จํานวนหนวยงาน
ภาครัฐที่มาขอใช
บริการนอยกวา
เปาหมาย รอยละ 
๑๐ 

จํานวนหนวยงาน
ภาครัฐที่มาขอใช
บริการนอยกว า
เปาหมาย รอยละ 
๒๐ 

เมื่อประเมินระดับความเส่ียงไดแลว ข้ันตอไปคือ การจัดลําดับความเสี่ยงเพ่ือใหสามารถทราบความสําคัญ 

และจัดลําดับความรุนแรงของปจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบตอวัตถุประสงคของ สรอ. หรือหนวยงาน และสามารถ

นํามาพิจารณากําหนดมาตรการควบคุมความเส่ียงไดอยางเหมาะสม โดย สรอ. ไดแยกระดับความสําคัญหรือความ
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สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง  ธันวาคม ๒๕๕๖ 

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

รุนแรงของความเสี่ยงออกเปน ๔ ระดับ ตามโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงและผลกระทบของความเสี่ยงน้ันๆ ไดแก 

ระดับสูงมาก ระดับสูง ระดับปานกลาง ระดับตํ่า ตามลําดับ โดยใชตารางแสดงระดับวัดความเส่ียงเปนเคร่ืองมือ

สําหรับการรายงานระดับความเส่ียงที่ไดจากการประเมิน ซ่ึงตารางจะแสดงขอมูลเปน ๒ แกน ไดแก แกนโอกาสที่

จะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และแกนผลกระทบของความเส่ียง (Impact) ตามตารางแสดงระดับวัดความเสี่ยง 

สรอ. ไดแบงบริเวณของระดับความเสี่ยงออกเปน ๔ โซน ดังแสดงในตาราง ดังน้ี 

คาระดับ
ความเส่ียง 

ระดับ
ความเส่ียง 

ความหมาย 

๑-๓ ต่ํา ระดับความเส่ียงท่ีองคกรยอมรับ (Acceptable) ซึ่งอาจมีมาตรการควบคุมอยูแลว
หรือไมก็ได 

๔-๘ ปานกลาง ระดับความเสี่ยงที่องคกรสามารถยอมรับได แตตองมีมาตรการควบคุม เพื่อปองกันไมให
ความเส่ียงมีคาสูงข้ึนไปยังระดับท่ีไมสามารถยอมรับได 

๙-๒๔ สูง ระดับความเสี่ยงท่ีองคกรไมสามารถยอมรับได โดยตองจัดการความเสี่ยงเพ่ือใหอยูใน
ระดับท่ีสามารถยอมรับได (มีแผนควบคุมความเสี่ยง) 

๒๕ ขึ้นไป สูงมาก ระดับความเสี่ยงที่องคกรไมสามารถยอมรับได และตองจําเปนตองเรงจัดการความเส่ียง
จนกระท่ังใหอยูในระดับท่ีสามารถยอมรับไดทันที หรืออาจมีการถายโอนความเสี่ยง 
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สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง  ธันวาคม ๒๕๕๖ 

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

โดยแสดงเปนตาราง ๒ มิติ แสดงการแบงระดับความเสี่ยงทั้ง ๔ โซน ดังนี้ 
 
 

การประเมินความเสี่ยง 

๒๕ ๒๕ ๕๐ ๗๕ ๑๐๐ ๑๒๕ 

๔ ๔ ๘ ๑๒ ๑๖ ๒๐ 

๓ ๓ ๖ ๙ ๑๒ ๑๕ 

๒ ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ 

๑ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ถึงแมโอกาสเกิดจะนอย แตจะมีผลกระทบสูงมาก เนื่องจาก สรอ. เปนองคกรท่ีใหบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศตอภาครัฐ ภาคประชาชน ระดับประเทศ 

การวิเคราะหและจัดลําดับความเสี่ยงของปจจัยเสี่ยงท่ีไดระบุไวแลว ทําใหทราบวา ความเสี่ยงดังกลาวอยู

ภายในบริเวณพื้นที่ท่ีมีความเส่ียงระดับใด หนวยงานที่รับผิดชอบปจจัยเส่ียงน้ันๆ ตองหามาตรการจัดการ ควบคุม 

และลดความเสี่ยงดังกลาวท่ีเหมาะสม เพ่ือใหระดับความรุนแรงของผลกระทบลดลงหรือมีโอกาสท่ีจะเกิด

นอยลงโดยความเสี่ยงท่ีเหลืออยูจะตองอยูภายในระดับความเส่ียงที่ สรอ. ยอมรับได 

๕.๕ การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)  

การวิเคราะหและจัดลําดับความเส่ียงของปจจัยเสี่ยงท่ีไดระบุไวแลว ซึ่งพิจารณาจากโอกาสท่ีจะเกิดความ

เส่ียง และผลกระทบ ที่เกิดจากความเส่ียงนั้นๆ จะทําใหทราบวา ความเส่ียงดังกลาวอยูภายในบริเวณพ้ืนท่ีที่มี

ความเสี่ยงระดับใด หนวยงานที่รับผิดชอบปจจัยเส่ียงน้ันๆ ตองหามาตรการจัดการ ควบคุม และลดความเส่ียง

โอกาสท่ีจะเกิด 

ผล
กร

ะท
บ 

สีแดง 

สีสม 

สีเหลือง 

สีเขียว 

ความเส่ียงสูง 
(๙-๒๔) 

ความเส่ียงปานกลาง
(๔-๘) 

ความเส่ียงตํ่า 
(๑-๓) 

  

ความเสี่ยงสูงมาก 
(๒๕-๑๒๕) 
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สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง  ธันวาคม ๒๕๕๖ 

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

ดังกลาว เพื่อใหระดับความรุนแรงของผลกระทบลดลงหรือมีโอกาสท่ีจะเกิดนอยลงโดยความเส่ียงที่เหลืออยู

จะตองอยูภายในระดับความเสี่ยงท่ี สรอ. ยอมรับได 

ตัวอยางการกําหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง 

ความเส่ียง มาตรการในการจัดการความเสี่ยง ประเภทของมาตรการในการ
จัดการความเส่ียง 

ไมสามารถเผยแพรผลการศึกษา , 
มาตรฐาน และ Success Case ได
ตามเปาหมาย 

๑. ประสานง านกับหนวยงานที่ ตอ ง
รายงานผลการศึกษามาตรฐาน และ 
Success Case เพื่อนําจัดทําเลม
คูมือ และเตรียมหลักสูตรในการจัด
อ บ ร ม เ ป น ร า ย เ ดื อ น  แ ล ะ
ประสานงานกับโรงพิมพ เพื่อใหการ
จัดทําคูมือแลวเสร็จไดตามแผนงาน 

๒. ส่ือสารทําความเขาใจกับหนวยงาน
ภาครัฐในการประชาสัมพันธ /แจง
กําหนดการอบรม สัมมนาลวงหนา 
ในการเผยแพรความรูสถาปตยกรรม
และมาตรฐานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 
ของหนวยงานภาครัฐ 

การลดความเส่ียง (Treat) 

๕.๖ กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)  

ระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพนับเปนกลไกพ้ืนฐานสําคัญในการควบคุมและปองกันความ

เสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นแกหนวยงาน ดังนั้น เมื่อหนวยงานไดทําการระบุและประเมินความเส่ียงดานการปฏิบัติงาน

แลวควรดําเนินการจัดอันดับของความเสี่ยงตามลําดับความสําคัญหรือตามความรุนแรงของผลกระทบของความ

เส่ียงน้ันๆ เพ่ือหนวยงานสามารถวางระบบการควบคุมความเส่ียงในแตละประเภท ซึ่งวัตถุประสงคหลักของระบบ

ควบคุม คือ การควบคุมความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานใหอยูในระดับท่ีหนวยงานและ สรอ. สามารถยอมรับได และ

เพ่ือใหมั่นใจวาการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีหนวยงานหรือ สรอ. ไดวางไว รวมถึงตองมีการติดตามและ

รายงานตอคณะกรรมการบริหาร สรอ. ผานคณะอนุกรรมการดานการบริหารความเสี่ยงที่ไดรับมอบหมายอยาง

สมํ่าเสมอ 

อยางไรก็ตาม การพัฒนาระบบการควบคุมความเส่ียงดานการปฏิบัติงานที่เหมาะสมของหนวยงาน

นั้นหนวยงานควรพิจารณาถึงปจจัยตางๆ เหลานี้ดวย 
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สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

      • ความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมความเส่ียง จะตองสามารถลดความเสี่ยงดานการ

ปฏิบัติงานไดอยางชัดเจนและมีความเกี่ยวของโดยตรงกับสาเหตุหลักของความเส่ียง 

      • ผลกระทบตอประสิทธิภาพของการดําเนินงาน โดยระบบการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสมน้ัน 

ควรสรางผลกระทบท่ีนอยท่ีสุดตอระยะเวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน ตนทุน/คาใชจาย บุคลากร และคุณภาพของงาน 

      • ความยากงายในการนําไปปฏิบัติ โดยควรมีตนทุนของการนําไปปฏิบัติตํ่า และสามารถนําไป 

ปฏิบัติไดในเวลาท่ีรวดเร็ว          

๕.๗ สารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication) 

แหลงที่มาของขอมูล 

สวนพัฒนาองคกรและบริหารความเสี่ยง เปนหนวยงานกลางในตามติดตามเพื่อจัดเก็บขอมูลตามปจจัย

เส่ียงดานการปฏิบัติงาน ซ่ึงมีรายละเอียดเชน ตัวอยางดังนี้ 

ขอมูล แหลงท่ีมา หมายเหตุ 

 โครงสรางองคกรที่มีการเปล่ียนแปลง 

 ระบบหรือขั้นตอนท่ีใชในการปฏิบัติงาน 
 

 ส ว น บ ริ ห า ร
ทรัพยากรบุคคล 

 

 พิ จ า ร ณ า จ า ก ก า ร จั ด ทํ า
โครงสรางองคกรฉบับปรับปรุง 

 รายละเอียดระบบหรือขั้นตอน
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ท่ี สํ า คั ญ
โดยเฉพาะโครงการหลัก 

 การเปล่ียนแปลงทางกฎหมาย และ
กฎระเบียบขอบังคับตางๆ 

 สวนนิติการ  พิจารณาจากการรายงานการ
เปล่ียนแปลงทางกฎหมาย และ
กฎระเบียบขอบังคับตางๆ ที่
เกี่ยวของ กับสรอ.    

๕.๘ การติดตามและประเมินผล (Monitoring) 

สวนงานที่เกี่วของและเปนหนวยงานเจาของความเส่ียงมีหนาท่ีแจงรายงานความเส่ียงตอผูบังคับบัญชา

ตามสายงานเพื่อรายงานตอผูอํานวยการ สรอ. และฝายบริหารทราบเพ่ือหาแนวทางแกไขและปองกันความเส่ียง

ดานการปฏิบัติงานท่ีพบเห็นและเกิดขึ้น  โดยจะตองมีการติดตามและรายงานความเสี่ยงใหแกสวนพัฒนาคุณภาพ

องคกรและบริหารความเสี่ยงเพ่ือรวบรวมขอมูล และจัดทํารายงานสถานะความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานใน
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ภาพรวมตอคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือคณะกรรมการบริหาร สรอ. ไดรับทราบอยางสมํ่าเสมอและ

ตอเนื่อง ตอไป 

ท้ังน้ีหนวยงานตองรายงานเหตุการณความเสียหายท่ีเกิดจากความเส่ียงดานการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นกับ

หนวยงานทันทีหรือภายในวันทําการถัดไป และในกรณีท่ีไมมีเหตุการณความเสียหายฯ หนวยงานก็ตองรายงานให

สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยงทราบดวย เพ่ือใหมั่นใจวาสวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหาร

ความเสี่ยงไดรับขอมูลท่ีถูกตองและครบถวน โดยขอมูลท้ังหมดน้ันสวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเส่ียง

จะรวบรวมสรุปผล พรอมวิเคราะหจุดท่ีเกิดความเสี่ยง (Risk Area) เพื่อหาแนวทางในการปองกันแกไข และ

นําเสนอตอคณะอนุกรรมการดานการบริหารความเส่ียง หรือคณะอนุกรรมการท่ีเก่ียวของตอไป ท้ังน้ี หากมีความ

เสียหายฯ ท่ีมีนัยสําคัญเกิดขึ้นกับหนวยงาน หนวยงานจะตองมีการจัดทํา ActionPlan เพื่อลดหรือปองกันไมให

เกิดความเสียหายดังกลาวข้ึนกับ สรอ. ไดอีกในอนาคต 

 
สรุปความสัมพันธของการบริหารความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน 

กับเครื่องมือบริหารความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน 
 

เครื่องมือบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่
เกี่ยวของ 

การนําเครื่องมือบริหารความเสี่ยงมา
ใชในหนวยงาน 

Risk Control Self 
Assessment : RCSA 

- การระบุ 
- การประเมิน 
- การควบคุม 
- การรายงาน 
- การติดตาม 

กําหนดใหหนวยงานจัดทําปละ ๑ คร้ัง 
เปนอยางนอย  

Operational Loss Data - การระบุ 
- การรายงาน 
- การติดตาม 

กําหนดใหหนวยงานรายงานเปนราย
เดือน โดยตองรายงานท้ังในกรณีท่ีมี
ความเสียหาย และไมมีความเสียหาย 

Key Risk Indicator : KRIs - การรายงาน 
- การติดตาม 

ความถี่ในการติดตามและรายงาน KRIs 
มีทั้งรายสัปดาห รายเดือน รายไตร
มาส รายคร่ึงป และรายป ข้ึนอยู กับ 
KRIs แตละตัว 

 
 



คูมือบริหารความเส่ียงดานปฏิบัติงาน  ค - ๒๑ 
 

สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง  ธันวาคม ๒๕๕๖ 

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

สรุปข้ันตอนการรายงานความเส่ียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   หากเกิดเหตุการณความเสี่ยงฉุกเฉินใหปฏิบัติตาม Business Continuity Plan ในการรายงาน 

 

 

 

 

 

 

 

รับทราบและแนะนํา/สั่งการ ติดตามความคืบหนารายไตรมาส 

 

คณะกรรมการบริหาร 

รับทราบและแนะนํา ติดตามความคืบหนารายไตรมาส คณะอนุกรรมการดานการบริหารความเส่ียง 

ผูอํานวยการ/ฝายบริหาร สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง 

รับทราบและแนะนํา/สั่งการ และติดตามความคืบหนา
การจัดการความเสี่ยง 

 

สอบทานขอมูล ใหคําแนะนํา และจัดทํารายงานสรุป 

ติดตามความคืบหนา 

สํานัก/สวนงานตาง ๆ  

จัดทําขอมูลการประเมินผลการดําเนินงานความเสี่ยงและการ
ควบคุม ติดตามและรายงานความคืบหนาทุกเดือน 



คูมือบริหารความเส่ียงดานปฏิบัติงาน  ค - ๒๒ 
 

สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง  ธันวาคม ๒๕๕๖ 

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

ในกรณีที่เกิดเหตุการณผิดปกติ สวนนโยบายและกลยุทธองคกรตองรายงานใหผูบริหาร สรอ. ทราบ
ตามลําดับความรุนแรง ดังน้ี 

 

ระดับความรุนแรง 
และการรายงาน 

ผูอํานวยการ สรอ. / 
ฝายบริหาร 

อนุกรรมการดานการ
บริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหาร 

ปานกลาง 
หรือเตือน (Warning) 

รับทราบ/แนะนํา 
และสั่งการ 

รับทราบ/แนะนํา รับทราบ/แนะนํา 
และสั่งการ 

สูง 
หรือรุนแรง (Severe) 

รับทราบ/แนะนํา 
และสั่งการรายงานอนุกรรมการ

ดานการบริหารความเสี่ยงโดยตรง 
พรอมเสนอแนวทางแกไขทันทีท่ี

เกิดเหตุการณ 

รับทราบ/แนะนํา  
และ 

ติดตามผลการ
ดําเนินงาน 

รับทราบ/แนะนํา 
และสั่งการ 

สูง หรือรุนแรงมาก 
(High Severe) 

รับทราบ/แนะนํา/ 
สั่งการ และรายงานอนุกรรมการ
ดานการบริหารความเสี่ยงโดยตรง 
พรอมเสนอแนวทางแกไขทันทีท่ี

เกิดเหตุการณ 

รับทราบ/แนะนํา  
และ 

ติดตามผลการ
ดําเนินงาน 

รับทราบ/แนะนํา 
และสั่งการ 



ความเสี่ยงดานการเงิน  ง 

สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง  ธันวาคม ๒๕๕๖ 

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเสี่ยงดานการเงนิ 
(Financial Risk) 
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คูมอืบริหารความเสี่ยงดานการเงิน 
(Financial Risk Management Manual) 
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สารบัญ 
 

     หนาที่ 
 

๑. บทนํา ................................................................................................................................................................... ๔ 

๒. โครงสรางการบริหารความเส่ียง .......................................................................................................................... ๖ 

๓. หนาที่และความรับผิดชอบตามโครงสรางการบริหารความเส่ียง ....................................................................... ๗ 

๔. ความหมายและคําจํากัดความของการบริหารความเส่ียง................................................................................ ๑๑ 

๕. องคประกอบการบริหารความเส่ียง .................................................................................................................. ๑๔ 

๕.๑ สภาพแวดลอมภายในองคกร (Internal Environment)....................................................................... ๑๔ 

๕.๒ การกําหนดวัตถุประสงค/เปาหมาย (Objective Setting) .................................................................... ๑๔ 

๕.๓ การระบุเหตุการณ (Event Identification) ........................................................................................... ๑๔ 

๕.๔ การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) .......................................................................................... ๑๖ 

๕.๕ การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) .......................................................................................... ๑๙ 

๕.๖ กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) ............................................................................................. ๒๐ 

๕.๗ สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)..................................................... ๒๐ 

๕.๘ การติดตามและประเมินผล (Monitoring) .............................................................................................. ๒๑ 
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๑. บทนํา 

 
สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) (สรอ.) มีภารกิจดําเนินงานภายใต พรฎ.จัดตั้งสํานักงาน 

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) ซึ่งตองดําเนินงานและบริหารความเสี่ยงภายใตความเปล่ียนแปลงและ

ปรับตัวตอผลกระทบจากสิ่งแวดลอมภายนอก ทั้งที่มาจากปจจัยภายในประเทศและภายนอกประเทศ ทําให สรอ. 

ตองตระหนักและระมัดระวังในการบริหารจัดการความเส่ียง โดยเฉพาะความเสี่ยงดานการเงินที่มีความผันผวน

และมีความออนไหวตอการเปล่ียนแปลงจากสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอก 

สรอ. เปนหนวยงานของรัฐที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือใชดําเนินการตามภารกิจ อีกท้ังยังสามารถ

จัดหารายไดเองบางสวนจากการใหบริการดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ ท่ีสอดคลองตามวัตถุประสงคใน 

พ.ร.ฎ. จัดตั้งสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

 ดังน้ันคูมือบริหารความเสี่ยงดานการเงินของ สรอ. น้ี จึงมุงเนนถึงการสรางความตระหนักใหเกิดแก 

ทุกคนที่เก่ียวของในสํานักงาน ในการท่ีจะชวยสอดสองดูแล ระมัดระวัง เพ่ือลดความเส่ียง หรือ บรรเทาผลกระทบ

จากความเส่ียงดานการเงิน อันเกิดจากความเสี่ยงดานงบประมาณท่ีสงผลใหเกิดความไมสอดคลองกับแผน 

ที่กําหนด เชน การไมไดรับการจัดสรรงบประมาณตามแผนงานประจําป  และการบริหารการใชจายงบประมาณ 

ที่ไมมีประสิทธิภาพ  อีกท้ังความเสี่ยงดานการเงินยังครอบคลุมถึงการดําเนินการท่ีไมเปนไปตามแผนรายได

ประจําป เชน รายไดท่ีไมเปนไปตามแผน การบริหารลูกหน้ีการคาที่ไมมีประสิทธิภาพ การจัดเก็บคาบริการที่ 

ไมเปนตามแผนการจัดหารายได ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนดังกลาวขางตนเปนความเสี่ยงดานการเงินท่ีสงผลตอกระแส

เงินสดรับเขาเพ่ือใชจายในการดําเนินการตามภารกิจ  และอาจจะสงผลตอเนื่องทําใหเกิดความเสี่ยงทางดาน 

สภาพคลองในการดําเนินการของ สรอ.  ทําให สรอ.ไมสามารถชําระหนี้สิน และภาระผูกพันตางๆได ทายท่ีสุด

อาจจะสงผลตอภาพลักษณขององคกรและทําใหองคกรไมสามารถดําเนินการไดครบถวนสมบูรณตามวัตถุประสงค

และภารกิจท่ีกําหนดไว สรอ. สงเสริมใหทุกคนตระหนักถึงความสําคัญและมีสวนรวมในการการบริหารความเส่ียง

ดานการเงิน (Financial Risk Management) โดยคณะกรรมการบริหาร สรอ. จะใหคําแนะนําและติดตาม 

การรายงานการบริหารความเส่ียง ผานคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือวางแนวทางแกไข

ปญหาที่เกิดจากปจจัยเส่ียงตางๆ นอกจากนี้ยังกําหนดใหมีการดูแลและทบทวนการบริหารความเสี่ยงดานการเงิน

อยางตอเนื่อง เพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ สรอ. ยอมรับได 

สรอ. ไดกําหนดกระบวนการบริหารความเส่ียงดานการเงินเพ่ือใหหนวยงานตางๆ ของ สรอ. ใชเปน

แนวทางในการจัดทําแผนกลยุทธและแผนธุรกิจที่สอดคลองกับกลยุทธหลักของ สรอ. โดยการระบุความเสี่ยงที่ 

อาจเกิดข้ึน แลวทําการประเมินถึงโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงขึ้นรวมท้ังผลกระทบท่ีจะไดรับ พรอมท้ังจัดทําแนวทาง

หรือมาตรการควบคุมที่เหมาะสมเพ่ือจัดการกับความเส่ียงนั้น โดยมีการติดตามและรายงานอยางตอเน่ือง 

ตามนโยบายท่ี สรอ. กําหนด 
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คูมือการบริหารความเสี่ยงดานการเงินฉบับน้ี ถือเปนสวนหน่ึงของนโยบายการบริหารความเสี่ยงดาน

การเงิน โดยจะกลาวถึงวัตถุประสงค ขอบเขต โครงสรางและบทบาทหนาท่ีของผูรับผิดชอบกระบวนการบริหาร

ความเสี่ยงดานการเงิน และรายละเอียดของกระบวนการบริหารความเสี่ยงดานการเงินเพื่อเปนแนวทางในการ

ปฏิบัติงานของ สรอ. และเพื่อใหหนวยงานตางๆ ของ สรอ. ใชเปนแนวทางในการบริหารความเสี่ยงดานการเงิน

ตนเองตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 
แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่นํามาใช 

สรอ. กําหนดกระบวนการบริหารความเส่ียงดานการเงินตามแนวทางการปฏิบัติงานของ สรอ. และภายใต
กรอบการบริหารความเสี่ยง COSO ERM Framework ของ Committee of Sponsoring Organizations of 
The Tread way Commission (COSO) 

 
ขอบเขตของคูมือบริหารความเส่ียงดานการเงิน 

คูมือฉบับนี้จะกลาวถึงการบริหารความเส่ียงดานการเงิน ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงอันเกิดจากการปฏิบัติ

ที่ไมเปนไปตามแผนงบประมาณประจําป ต้ังแตการวางแผนงบประมาณ การของบประมาณ การไดรับอนุมัติ

งบประมาณจากรัฐบาล การเบิกจายงบประมาณ รวมถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึนจากการใชจายงบประมาณท่ีไม

มีประสิทธิภาพการปฏิบัติที่ไมสอดคลองกับกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกท่ีกําหนดไว  

อีกท้ังยังครอบคลุมถึง ความเส่ียงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงที่ทําให สรอ. ไม

สามารถชําระหน้ีและภาระผูกพันตางๆ เมื่อถึงกําหนดชําระ การไมสามารถจัดหาเงินทุนไดเพียงพอเพ่ือใชจายตาม

ภารกิจในการดําเนินการประจําปหรือเมื่อเกิดภาวะวิกฤติ ฉุกเฉิน ความเสี่ยงที่ทําให สรอ. ไมสามารถรับชําระหนี้

จากการใหบริการลูกคาอันสงผลตอสภาพคลองเน่ืองจากกระแสเงินสดรับเขาไมเปนไปตามแผน รวมท้ังความเส่ียง

อันเกิดจากการบริหารจัดการเงินทุนท่ีไมมีประสิทธิภาพ สงผลให สรอ. เสียผลประโยชนตางๆท่ีควรจะไดรับ ท้ังที่

เปนไปหรือไมเปนไปตามแผน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือบริหารความเส่ียงดานการเงิน  ง - ๖ 

สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง  ธันวาคม ๒๕๕๖ 

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

๒. โครงสรางการบริหารความเสี่ยง 

 
โครงสรางการบริหารความเส่ียงดานการเงิน 
 
 
 
 
 
                                                     
            
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริหาร 

สํานักบริหารและจัดการองคกร 
- สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและ     
  บริหารความเส่ียง 
- สวนการเงินและบัญชี 
         

สํานัก/สวนงานตาง ๆ ที่เปนเจาของ
ความเสี่ยง 

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ 

สวนตรวจสอบภายใน 

คณะอนุกรรมการดานการบริหารความเส่ียง 

- สวนนโยบายและกลยุทธองคกร 

ผูอํานวยการ สรอ./ฝายบริหาร 



คูมือบริหารความเส่ียงดานการเงิน  ง - ๗ 

สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง  ธันวาคม ๒๕๕๖ 

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

๓. หนาทีแ่ละความรับผดิชอบตามโครงสรางการบริหารความเสี่ยง 

 
บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบหลักของหนวยงานหรือผูที่เกี่ยวของ 

      สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง สํานักบริหารและจัดการองคกร มีหนาท่ีรับผิดชอบดังน้ี 

๑. จัดทํากรอบนโยบายและกระบวนการบริหารความเ ส่ียงด านการเงิน และนํา เสนอตอคณะ

กรรมการบริหาร สรอ. หรือคณะกรรมการที่ไดรับมอบหมายผานคณะอนุกรรมการดานการบริหารความ

เสี่ยง เพื่อพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนทบทวนและปรับปรุงนโยบายบริหารความเสี่ยงดานการเงินใหมีความ

เหมาะสมเปนปจจุบันอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

๒. จัดทําและทบทวนเพดาน หรือตัวบงชี้  (Trigger) ความเส่ียงดานการเงิน ท่ีเกี่ยวกับเพดานของสภาพคลอง 

และหลักเกณฑการขออนุมัติกรณีมีการเกินเพดานหรือตัวบงช้ีของสภาพคลองท่ีกําหนดไว เพ่ือนําเสนอ

ขออนุมัติตอคณะกรรมการบริหาร สรอ. 

๓. รายงานความเส่ียงดานการเงิน ท่ีแสดงถึงการปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตามแนวทาง สตง. หรือ ก.พ.ร. ที่

กําหนดไว หรือความเส่ียงท่ีเกิดจากการดําเนินทางการเงิน ไมเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ของ

ทางการ และของ สรอ. และแสดงถึงความเส่ียงดานการเงินเปรียบเทียบกับเพดาน หรือตัวบงชี้ท่ีไดรับ

อนุมัติตอคณะอนุกรรมการดานการบริหารความเส่ียง 

๔. จัดทําตัวแบบ Risk Model และ Stress Testing และรายงานสรุปผลเสนอตอคณะอนุกรรมการดานการ

บริหารความเส่ียง 

๕. ประเมิน ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงดานการเงิน ท่ีเก่ียวกับสภาพคลอง เพื่อใหมีการปฏิบัติตาม

นโยบายท่ีกําหนด 

๖. จัดทําคูมือบริหารความเสี่ยงดานการเงิน และเสนอคณะอนุกรรมการดานการบริหารความเสี่ยงเพื่อ

พิจารณาอนุมัติพรอมทั้งทบทวนเปนปจจุบันอยางนอยปละ ๑ คร้ัง 

๗. ประสานงานกับสวนการเงินและบัญชี และสวนนโยบายและกลยุทธองคกร เพ่ือจัดใหหนวยงานตางๆ 

ดําเนินการตามกรอบนโยบายและกระบวนการบริหารความเส่ียงดานการเงินที่กําหนด 

๘. สื่อสารและสรางความเขาใจกับเจาหนาที่และหนวยงานตางๆ ใหเขาใจถึงแนวทางความสําคัญ และความ

รับผิดชอบในการบริหารความเส่ียงดานการเงิน 

๙. รวมกับสวนการเงินและบัญชี และสวนนโยบายและกลยุทธองคกร เช่ือมโยงการบริหารความเส่ียง 

เขากับแผนกลยุทธ แผนธุรกิจ แผนการเงินและงบประมาณรวมของ สรอ.  โดยดําเนินการตอไปนี้ 



คูมือบริหารความเส่ียงดานการเงิน  ง - ๘ 

สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง  ธันวาคม ๒๕๕๖ 

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

(๑)  ระบุปจจัยเสี่ยง (Risk Factors) ของความเสี่ยงดานการเงินในระดับ สรอ. พรอมท้ังประเมินระดับ

ความรุนแรงของปจจัยเส่ียงโดยพิจารณาจากโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Risk Likelihood) และ

ผลกระทบ (Risk Impact) ท่ีไดระบุไว เพ่ือจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยงและกําหนดแนว

ทางการจัดการที่เหมาะสม 

(๒)  ติดตามผลการบริหารความเส่ียงดานการเงินโดยกําหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator: 

KRI) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite) และความเบ่ียงเบนจากระดับความเสี่ยงที่

ยอมรับได (Risk Tolerance) สําหรับใชในการติดตามความเสี่ยงและทบทวนระดับความเสี่ยงน้ันๆ 

อยางสมํ่าเสมอตามระยะเวลาท่ีกําหนด เพ่ือปองกันและลดความเสียหายท่ีจะเกิดจากผลกระทบ

จากปจจัยเส่ียง 

(๓)  บริหาร ควบคุม และจัดการความเสี่ยงดานการเงินในภาพรวมใหอยูภายในระดับท่ียอมรับได 

(๔)  จัดทําแผนฉุกเฉินดานการเงิน รวมถึงทบทวนแผนปละ ๑ ครั้ง หรือตามความเหมาะสม 

      สวนการเงินและบัญชี สํานักบริหารและจัดการองคกร มีหนาท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 

๑. จัดทําแผนการเงิน ใหสอดคลองกับแผนกลยุทธ แผนธุรกิจในภาพรวมของ สรอ. รวมท้ังปรับปรุงแผนการ

ดําเนินงานใหสอดคลองกับสถานการณ รวมถึงทบทวนแผนปละ ๑ ครั้ง หรือตามความเหมาะสม 

๒. รับผิดชอบในการบริหารสภาพคลอง การบริหารโครงสรางเงินทุน การบริหารอัตราแลกเปลี่ยนตางๆที่

เกี่ยวของ และรายงานสถานะการเงินดานตางๆของ สรอ. ตอคณะกรรมการบริหาร  

๓. รับผิดชอบในการดูแลและจัดทําแผนการลงทุนดานการเงิน ปฏิบัติตามนโยบายการบริหารเงินลงทุน

เพ่ือให เ กิดผลตอบแทนและประโยชนสูงสุดแกองคกร และรายงานการลงทุนดานการเงินตอ

คณะอนุกรรมการบริหารการลงทุน เพื่อรายงานคณะกรรมการบริหารตอไป 

๔. จั ดทํ าร า ย งา นแ ละ จัดหา ข อ มูลที่ เ พี ย ง พอ ให แก ส วนพั ฒ นา คุณ ภา พองค ก รและ บริ หา ร 

ความเส่ียง เพ่ือประโยชนในการประเมินและควบคุมความเสี่ยงดานการเงินของ สรอ. 

๕. รวมกับสวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง เสนอแนะวิธีการลดหรือปดความเสี่ยงดานการเงิน 

ใหอยูในระดับท่ีเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได และสอดคลองกับการปฏิบัติงานดานการเงิน

และการงบประมาณท่ีมีอยู หรือท่ีจะไดรับตอไป 

๖. รวบรวมขอมูล วิเคราะหพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีต (Behavioral Maturity) เพื่อจัดทํารายงานพรอม

วิเคราะหสถานะสภาพคลองของ สรอ. จัดทําขอเสนอแนะ และนําเสนอตอคณะกรรมการบริหาร สรอ. 



คูมือบริหารความเส่ียงดานการเงิน  ง - ๙ 

สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง  ธันวาคม ๒๕๕๖ 

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

๗. รวมกับสวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง จัดทําแผนฉุกเฉินดานการเงิน รวมถึงทบทวน

แผนปละ ๑ ครั้ง หรือตามเหมาะสม  

      สวนนโยบายและกลยุทธองคกร มีหนาที่รับผิดชอบ ดังน้ี 

๑. ดําเนินการตามกรอบนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการงบประมาณที่กําหนด

ไวในกระบวนการบริหารความเส่ียงดานการเงิน 

๒. รวมกับสวนการเงินและบัญชีและสวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยงเชื่อมโยงการบริหาร

ความเส่ียงดานการเงินท่ีเกี่ยวของกับการงบประมาณเขากับแผนกลยุทธ แผนธุรกิจ แผนการเงินและแผน

งบประมาณรวมของ สรอ. 

๓. ระบุปจจัยเสี่ยง (Risk Factors) ของความเสี่ยงดานการเงินที่เก่ียวกับการงบประมาณในระดับ สรอ. 

พรอมทั้ งประเ มินระดับความรุนแรงของปจ จัยเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสท่ีจะเ กิดความเ ส่ียง        

(Risk Likelihood) และผลกระทบ (Risk Impact) ที่ไดระบุไวเพื่อจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเส่ียง

และกําหนดแนวทางการจัดการท่ีเหมาะสม 

๔. ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงดานการเงินที่เกี่ยวของกับการงบประมาณโดยกําหนดดัชนีชี้วัดความ

เสี่ยง (Key Risk Indicator: KRI) ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได (Risk Appetite) และความเบี่ยงเบนจาก

ระดับความเส่ียงที่ยอมรับได (Risk Tolerance) สําหรับใชในการติดตามความเสี่ยงและทบทวนระดับ

ความเสี่ยงนั้นๆ อยางสมํ่าเสมอตามระยะเวลาท่ีกําหนด เพ่ือปองกันและลดความเสียหายท่ีจะเกิดจาก

ผลกระทบจากปจจัยเสี่ยง 

๕. บริหาร ควบคุม และจัดการความเส่ียงดานการเงินที่เกี่ยวกับการงบประมาณในภาพรวมใหอยูภายใน

ระดับท่ียอมรับได 

      สวนตรวจสอบภายใน มีหนาที่รับผิดชอบ ดังน้ี 

สอบทานการควบคุมภายในดานตางๆ ของ สรอ. กอนนําเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา

ใหคําแนะนํา 

      สํานัก และสวนงานตางๆ ของ สรอ. มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

๑. กําหนดกลยุทธและแผนปฏิบัติการของสํานัก และสวนงานตางๆ ใหสอดคลองกับแผนการเงินและ

การงบประมาณของ สรอ. 

๒. สนับสนุนและดูแลใหมีผูประสานงานความเส่ียงระดับสํานัก และสวนงานตาง ๆ 



คูมือบริหารความเส่ียงดานการเงิน  ง - ๑๐ 

สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง  ธันวาคม ๒๕๕๖ 

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

๓. พิจารณาและประเมิน Risk Factor, Risk Appetite และ Risk Tolerance รวมถึงแผนปรับลดความเส่ียง

ของแผนการเงินและแผนงบประมาณของสํานัก และสวนงานตางๆ ใหกับสวนงานพัฒนาคุณภาพองคกร

และบริหารความเส่ียง เพ่ือนําไปจัดทําความเสี่ยงดานการเงินและภาพความเสี่ยงแบบบูรณาการ 

ตามลําดับตอไป 

๔. ติดตามการจัดการความเสี่ยงของหนวยงานในสังกัดเพ่ือรายงานความเส่ียงในภาพรวมของสํานักใหกับ

สวนงานพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเส่ียงเปนรายเดือนหรือรายไตรมาสตามความเหมาะสม 

๕. บริหารจัดการความเสี่ยงท่ีมีผลตอเปาหมายตามกลยุทธของหนวยงาน ในฐานะผูจัดการความเส่ียง   

(Risk Manager) ใหอยูภายในระดับความเส่ียงที่ยอมรับได 

๖. ดูแล ติดตามการจัดการความเส่ียง และประเมินผลการจัดการความเส่ียงเปนประจํา เพ่ือรายงานผลการ

บริหารความเสี่ยงใหผูบังคับบัญชาตามลําดับ รวมถึงนําเสนอแผนการจัดการความเส่ียงเพิ่มเติม เพื่อ

บริหารจัดการความเส่ียงใหอยูภายในระดับความเส่ียงที่ยอมรับได 

๗. แตงตั้งผูประสานงานดานความเสี่ยง (Risk Officer) เพื่อประสานงานกับสวนพัฒนาคุณภาพองคกรและ

บริหารความเสี่ยงในการจัดทํา Risk Factor, Risk Appetite และ Risk Tolerance จากแผนกลยุทธ

ของสวนงานและสํานัก 

๘. สื่อสารและนํากระบวนการบริหารความเสี่ยง ไปยังเจาหนา ท่ีทุกคนเพื่อสรางความเขาใจและนํา

กระบวนการบริหารความเสี่ยงไปใชในการปฏิบัติงานประจําวัน 
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๔. ความหมายและคําจํากัดความของการบรหิารความเสี่ยง 

 

๔.๑ ความเส่ียงดานการเงิน (Financial Risk)  

ความเส่ียงดานการเงิน (Financial Risk) หมายถึง ความเส่ียงทางการเงินในภาพรวม ท้ังในดานการ

บริหารจัดการดานการเงิน การวางแผนทางการเงิน ซึ่งตองเปนไปในทิศทางเดียวกับกลยุทธของสํานักงาน และ

กฎหมาย กฎระเบียบตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

หากพิจารณาความเสี่ยงดานการเงินท่ีเกี่ยวของกับสํานักงานแลว อาจแยกเปนประเภทหลักๆ ของความเส่ียง

ดานการเงิน ไดดังนี้ 

 การไมตระหนักหรือความจํากัดของงบประมาณของประเทศ ทําใหได รับจัดสรรงบประมาณไม

สอดคลองกับความจําเปน และแผนงานที่จะทําใหสามารถบรรลุเปาหมาย  

 รายไดนอกงบประมาณไมเปนไปตามเปาหมาย เน่ืองมาจากจํานวนหนวยงานภาครัฐที่มาขอใช

บริการไมเปนไปตามเปาหมาย หรือขาดการวางแผนท่ีเหมาะสมในการคาดการณและวางแผน

ทางการเงิน 

 การไมสามารถควบคุมการเบิกใชงบประมาณใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว 

 การขาดสภาพคลอง เนื่องมาจากการวางแผนทางการเงินที่ไมรัดกุม โดยไมสามารถบริหารเงินทุน

หมุนเวียนใหมีสภาพคลองเพ่ือใหองคกรสามารถดําเนินงานไดอยางตอเน่ือง  

โดยรายงานทางการเงินที่มีสวนสนับสนุนในการวิเคราะหความเส่ียงทางดานการเงิน ไดแก  

งบดุล (Balance Sheet) หมายถึง งบแสดงฐานะของสํานักงาน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี (วันสิ้น

งวดบัญชี) โดยจัดทําขึ้นทุกๆ รอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว เชน ๑ เดือน ๓ เดือน ๖ เดือน หรือ๑ ป โดยในสวนของ

งบดุลนั้นจะแสดงความสัมพันธของทรัพยสิน หนี้สินและสวนของทุน 

 งบรายไดคาใชจาย/งบกําไรขาดทุน (Profit and Loss Statement) หมายถึง งบท่ีแสดงผลการ

ดําเนินงานของกิจการในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง เชน รอบปบัญชี โดยจะแสดงรายได คาใชจาย และ กําไรหรือ

ขาดทุนสุทธิ ชวยใหผูใชทราบวาผลกําไรหรือขาดทุนของกิจการนั้นมาสวนใด เพื่อปรับปรุงการดําเนินงาน และ 

คาดการณผลการดําเนินงานในอนาคต 

 งบกระแสเงินสด(Cash Flow Statement) หมายถึง งบท่ีแสดงการเปล่ียนแปลงเงินสดของกิจการ 

ในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง เชน รอบปบัญชี โดยจะแสดงการไดมาและใชไปของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
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ของ ๓ กิจกรรมหลักคือ กิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน และ กิจกรรมจัดหาเงิน ชวยใหผูใชสามารถประเมิน

สภาพคลองของกิจการ โดยเฉพาะความสามารถในการชําระหนี้ 

 อัตราสวนทางการเงิน(Financial Ratio) หมายถึง การนําตัวเลขท่ีอยูในงบการเงินมาหาอัตราสวน เพื่อ

ใชในการวิเคราะหเปรียบเทียบ โดยผลลัพธที่ไดอาจแสดงอยูในรูปรอยละ สัดสวน ระยะเวลา จํานวนรอบ หรือ 

จํานวนคร้ัง ซึ่งจะชวยใหผูวิเคราะหประเมินผลการดําเนินงาน แนวโนม และความเส่ียงของกิจการไดดียิ่งขึ้น 

๔.๒ ที่มาของความเส่ียงดานการเงิน สามารถจําแนกเปนปจจัยเสี่ยงได ๒ ประเภท ดังนี้ 

๔.๒.๑ ปจจัยความเสี่ยงภายนอก ไดแก  

(๑) ความเส่ียงจากการที่ ความไมตระหนักถึงความสําคัญของภารกิจของ สรอ. หรือการที่

งบประมาณของประเทศมีจํากัด ทําให สรอ. ไดรับจัดสรรงบประมาณไมสอดคลองกับความ

จําเปน และแผนงานที่กําหนดไว 

(๒) ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบ กฎหมาย หรือกฎเกณฑดานการเงินตางๆของ

รัฐบาล ท่ีมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานดานการเงินและงบประมาณของ สรอ.  

(๓) ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของสิ่งแวดลอมภายนอกตางๆ ทั้งภายในประเทศและ

ภายนอกประเทศ ท่ีทําใหเกิดความผันผวนของคาเงิน อัตราแลกเปล่ียน อัตราดอกเบี้ย ฯลฯ 

ท่ีมีผลกระทบตอการบริหารดานการเงินของ สรอ. 

๔.๒.๒ ปจจัยความเสี่ยงภายใน ไดแก 

(๑) การเปล่ียนแปลง และความไมชัดเจนของนโยบายและกลยุทธระดับองคกร ซึ่งสงผลตอกล

ยุทธในระดับปฏิบัติการและมีผลกระทบท้ังทางตรงและทางออมตอแผนการปฏิบัติงานดาน

การเงิน และงบประมาณ  

(๒) การเปล่ียนแปลงโครงสรางองคกร อาจทําใหมีผลกระทบตอคาใชจายทางการเงินและการใช

จายเงินงบประมาณของ สรอ. 

(๓) การปฏิบัติและไมปฏิบัติตามนโยบายดานการเงิน การงบประมาณและการลงทุนตางๆที่

กําหนดไว และการที่ขอมูลไมเปนปจจุบัน (Up to date) สงผลใหการบริหารจัดการดาน

การเงินของ สรอ. ไมมีประสิทธิภาพ เชน การกําหนดโครงสรางของเงินทุนท่ีไมสอดคลอง

ตามหลักการบริหารการเงินที่ทําใหตนทุนทางการเงินตํ่า หรือการสรางผลตอบแทนทาง

การเงินเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด  โดยไมสงผลตอสภาพคลองทางการเงินของ สรอ.  
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ตัวอยางปจจัยเสี่ยงทางดานการเงิน 

ตัวอยางปจจัยเส่ียง
ทางดานการเงิน 

สาเหตุท่ีอาจเกิดข้ึน ปจจัยภายใน ปจจัยภายนอก 

การไมตระหนักหรือความ
จํากัดของงบประมาณของ
ประเทศ ทําใหไดรับจัดสรร
งบประมาณไมสอดคลอง
กั บ คว าม จํ า เ ป น  แล ะ
แผนงานท่ีจะทําใหสามารถ
บรรลุเปาหมาย  

กา รคาดการณแผนผิ ดพลาดส งผลต อ 
การขอใชงบประมาณในแตละป 

  

 การเปล่ียนแปลงกฎระเบียบ กฎหมาย หรือ
กฎเกณฑดานการเงินตางๆของรัฐบาล 

  

รายได นอกงบประมาณ 
ไมเปนไปตามเปาหมาย 

จํานวนหนวยงานภาครัฐท่ีมาขอใชบริการ 
ไมเปนไปตามเปาหมาย  

 
อาจเปนปจจัย

ภายใน 
หากการวางแผน
การตลาดไมดีพอ 

 
อาจเปนปจจัย

ภายนอก 
หากงบประมาณ
ของหนวยงาน

ภาครัฐท่ีใชบริการ
ถูกจํากัด 

 ขาดการวางแผนที่เหมาะสมการคาดการณ
และวางแผนทางการเงิน 
 

  

การ ไม สามารถควบคุม 
การเบิ กใช งบประมาณ 
ใหเปนไปตามแผนที่กําหนด
ไว 

การกําหนด รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของครุภัณฑ ไมตรงกับความตองการ และการ
เสนอขายในทองตลาด ปจจุบัน  

  

 แผนงานไมไดตามเปาหมายทําใหเบิกจาย
งบลงทุนไมได 

 
 

 

การขาดสภาพคลอง ถึงความเพียงพอของการดํารงเงินสดขั้นต่ํา
เพ่ือใชในการหมุนเวียนในสํานักงานทั้งใน
ภาวะปกติและภาวะเกิดเหตุการณไมปกติ 
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๕. องคประกอบการบริหารความเสี่ยง 

 
๕.๑ สภาพแวดลอมภายในองคกร (Internal Environment) 

จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคกร เพ่ือใหสะทอนความเส่ียงทางการเงินน้ัน จากการที่

สํานักงานเปนหนวยงานกลางของประเทศในการผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส โดยมี 

พันธกิจคือ การพัฒนา บริหารจัดการ และใหบริการโครงสรางพื้นฐานสวนท่ีเก่ียวกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส โดยมี

รายไดหลักมาจากงบประมาณน้ัน 

ดังน้ัน การวิเคราะหความเสี่ยงทางการเงิน จึงมุงเนนไปท่ีการบริหารงบประมาณใหมีประสิทธิภาพ รวมถึง

การวางแผนทางการเงินใหเหมาะสมกับการกําหนดกลยุทธในแตละป 

อยางไรก็ตาม มีบางสวนงานของสํานักงานท่ีมีหนาท่ีสรางรายไดนอกเหนือจากรายไดตามงบประมาณ 

ดังนั้นความเส่ียงทางการเงินในอีกมุมมองหนึ่งคือ รายไดนอกงบประมาณดังกลาวไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด  

๕.๒ การกําหนดวัตถุประสงค/เปาหมาย (Objective Setting)  

กรอบการบริหารความเสี่ยง COSO ERM Framework ท่ีกําหนดไว มีวัตถุประสงคมุงเนนในเรื่องของการ

จัดการและควบคุมความเ ส่ียงทางดานก ารเ งินอันมีผลมาจากความผิดพลาดหรือการปฏิบั ติที่ ไม เป น 

ไปตามแผนบริหารงบประมาณและเงินรายไดนอกงบประมาณ การบริหารสภาพคลอง การบริหารเงินลงทุน  

การกําหนดและบริหารโครงสรางของเงินทุน การปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปล่ียน และการปฏิบัติตาม

กฎหมาย กฎระเบียบทางดานการเงิน การงบประมาณตางๆของทางการ 

๕.๓ การระบุเหตุการณ (Event Identification)  

จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคกร สามารถระบุเหตุการณความเสี่ยงไดเปน ๓ ประเภทหลัก 

ดังนี้   

๑. ความเส่ียงดานประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ 

๒. ความเส่ียงดานการเงินและการวางแผนทางการเงิน 

๓. ความเส่ียงดานรายไดนอกงบประมาณไมเปนไปตามเปาหมาย 

ความเส่ียงดานประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ 

การระบุความเสี่ยง แนวโนมหรือปจจัยท่ีอาจจะสงผลตอการปฏิบัติท่ีไมเปนไปตามแผนดําเนินงานดาน

การเงินและงบประมาณประจําป สามารถพิจารณาไดจากความถี่ในการเปล่ียนแปลง การปรับปรุงแผนงบประมาณ
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สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง  ธันวาคม ๒๕๕๖ 
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ที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารแลวในระหวางป สัดสวนประสิทธิภาพการเบิกจาย การผูกพันงบประมาณ

ตอแผนงบประมาณรวมท้ังป และปจจัยตางๆ ท่ีมีผลตอการไมไดรับการจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐตามแผนที่

วางไว  

ความเส่ียงดานการเงินและการวางแผนทางการเงิน 

การระบุความเส่ียงดานการบริหารสภาพคลอง ใหระบุประเมินจากความสามารถในการจายชําระหน้ี และ

ภาระผูกพันตางๆ  ความสามารถในการบริหารงบประมาณ และการบริหารลูกหนี้การคา และโอกาสเสี่ยงที่จะเกิด

หน้ีสูญจากการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้การคาไมได  วิเคราะหถึงความเพียงพอของการดํารงเงินสดขั้นต่ําเพื่อใช 

ในการหมุนเวียนในสํานักงานท้ังในภาวะปกติและภาวะเกิดเหตุการณไมปกติ รวมถึงปจจัยความเสี่ยงท่ีอาจสงผล

กระทบตอกระแสเงินสดในชวงระยะเวลาตางๆ เพื่อให สรอ. มีการบริหารความเส่ียงดานการเงินท่ีเหมาะสม  

มีสภาพคลองเพียงพอสามารถจายหนี้สินและภาระผูกพันเมื่อถึงกําหนดชําระได  

การระบุความเส่ียงที่เกิดจากการบริหารโครงสรางของเงินทุนและการบริหารเงินลงทุน ควรวิเคราะหและ

ระบุปจจัยเส่ียงท่ีสงผลกระทบตอแหลงท่ีมาและใชไปของเงินทุน การระบุและประเมินสัดสวนโครงสรางเงินทุนที่

เหมาะสม การจัดทําประมาณการงบการเงิน และงบกระแสเงินสด เพื่อวิเคราะหประเมินสถานะการเงิน สถานะ

เงินสดสวนเกินจากการใชหมุนเวียนในสํานักงานตามรอบระยะเวลาบัญชีน้ันๆ และการวิเคราะหเพ่ือระบุปจจัย

ตางๆ ที่สงผลใหการบริหารการลงทุนไมเปนไปตามนโยบายและแผนการบริหารการลงทุนทางท้ังในระยะส้ันและ

ระยะยาว 

ความเส่ียงดานรายไดนอกงบประมาณไมเปนไปตามเปาหมาย 

การระบุความเส่ียงดานรายไดนอกงบประมาณไมเปนไปตามเปาหมาย ใหระบุประเมินจากเปาหมายของ

สํานักงานในการสรางรายไดนอกงบประมาณ รวมถึงแผนการตลาดที่จะรองรับในการกําหนดกลยุทธในการหา

หนวยงานภาครัฐที่เปนกลุมเปาหมาย รวมถึงวิเคราะหถึงความตองการของลูกคาที่เหมาะสม พรอมกับกําหนด

ทรัพยากรของสํานักงานที่ตองการในการสนับสนุนถึงการบรรลุเปาหมายดังกลาว 

 สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง  สวนการเ งินและบัญชี  และสวนนโยบายและ 

กลยุทธองคกร จะรวมกันพิจารณา วิเคราะห และกําหนดปจจัยตางๆ ท่ีมีผลกระทบตอความเสี่ยงดานการเงินใน

แตละชวงเวลา ทําใหประเมินไดวาในอนาคต สรอ. จะมีสภาพคลองสวนเกินหรือขาดในชวงใด ซึ่งสะทอนถึงความ

เส่ียงดานการเงินของ สรอ.  

 อยางไรก็ตามสวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเส่ียง สวนการเงินและบัญชี และสวนนโยบาย

และกลยุทธองคกร ยังมีการรวมพิจารณาถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการใชงบประมาณท่ีไมเปนไปตามแนวทางของ 

สตง.  กรมบัญชีกลาง หรือ ก.พ.ร. ที่กําหนดไว หรือความเส่ียงท่ีเกิดจากการดําเนินงานทางการเงิน และ

งบประมาณไมเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ของทางการ และของ สรอ. 
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๕.๔   การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment)  

ความเสี่ยงด านการเงิน สามารถวัดไดจากประมาณการกระแสเงินสดรับและจาย เ พ่ือ ดูฐานะ 

สภาพคลองในแตละชวงเวลาตางๆ หรือการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน เชน อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนหรือ

อัตราสวนสภาพคลอง (Current Ratio) อัตราสวนเงินทุนหมุนเร็ว (Quick Ratio) อัตราสวนเงินสด (Cash Ratio) 

เปนตน เพ่ือทราบถึงแนวโนมสภาพคลองทางการเงินหรือความเปนไปไดที่ สรอ. จะขาดสภาพคลองในอนาคต  

ความเส่ียงดานการบริหารโครงสรางเงินทุน สามารถวัดประเมินไดดวยการวิเคราะหสัดสวนระหวางหน้ีสิน

และทุน (Debt/Equity Ratio) เพื่อใหทราบถึงนโยบายการจัดหาแหลงท่ีมาของเงินทุนมาเพ่ือใชในสํานักงาน 

ซึ่งตองดูใหสอดคลองกับนโยบายดานการเงินเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานสูงสุด 

ความเส่ียงดานการบริหารเงินทุน สามารถวัดประเมินจากการพิจารณาอัตราสวนผลตอบแทนจากการ

ลงทุน ดวยเครื่องมือทางการเงินตางๆ เพ่ือวิเคราะหความสามารถในการทํากําไรของการลงทุนดานการเงินแตละ

ประเภท ทั้งนี้จะตองสอดคลองตามแผนและนโยบายการบริหารการลงทุนดานการเงิน เชน การใชอัตรา

ผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment, ROI), อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (Return on 

Asset, ROA) และ Risk adjusted return on Control Capital 

ท้ังน้ีความเส่ียงดานการเงินอ่ืนๆ ที่ไมสามารถประเมินดวยเครื่องมือทางการเงิน สามารถประเมินไดจาก

การวิเคราะหเหตุการณที่เกิดขึ้นในอดีต หรือ โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณการปฏิบัติ ท่ีอาจจะเกิดความเสี่ยงดาน

การเงินเหลานั้นขึ้น เปนแตละเหตุการณ เชน ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการวิเคราะหขอมูลหรือการนําขอมูลดาน

ประมาณการงบการเงินไปใชไมถูกตอง เกิดจากสาเหตุความผิดพลาดในการประมาณการตัวเลขจากเรื่องอะไร ให

วิเคราะหและกําหนดเปนตัวประเมินความเส่ียงทีละเหตุการณไป เปนตน และควรมีการจัดทํา Sensitivity and 

Simulation Analysis ดวย 

ตัวอยางการกําหนดโอกาสและผลกระทบในแตละประเภทความเสี่ยง  

ความเสี่ยงดานประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ 

ชื่อปจจัยเสี่ยง  การเบิกจายงบประมาณไมไดตามเปาหมาย 

 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

โอกาส การเบิกจ ายต่ํา
ก ว า เ ป า ห มา ย
มากกวา  ๑๐% 
ใ น ร อ บ ร ะ ย ะ 
เวลา ๑-๖ เดือน 

การเ บิกจายต่ํ า
ก ว า เ ป า หมา ย
ม า ก ก ว า  ๕ %  
ใ น ร อ บ ร ะ ย ะ 
เวลา ๖ เดือน 

การเบิกจ าย ตํ่า
ก ว า เ ป า หม าย
มากกวา  ๑๐% 
ใ น ร อ บ ร ะ ย ะ 
เวลา ๑-๓ เดือน 

การเบิกจ ายต่ํ า
ก ว า เ ป า ห มา ย
มากกวา  ๑๐% 
ใ น ร อ บ ร ะ ย ะ 
เวลา ๓-๕ เดือน 

การเ บิกจายต่ํ า
ก ว า เ ป า หมา ย
มากกวา  ๑๐% 
ใ น ร อ บ ร ะ ย ะ 
เวลา ๖ เดือน 
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 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

ผลกระทบ ก า ร เ บิ ก จ  า ย
งบประมาณได
รอยละ ๑๐๐ 

ก า ร เ บ ิ ก จ  า ย
งบประมาณได
รอยละ ๙๕ 

ก า ร เ บิ ก จ  า ย
งบประมาณ ได
รอยละ ๙๐ 

ก า ร เ บ ิก จ  า ย
งบประมาณได
รอยละ ๘๕ 

ก า ร เ บ ิ ก จ  า ย
งบประมาณได
รอยละ ๘๐ 

ความเสี่ยงดานการเงินและการวางแผนทางการเงิน 

ชื่อปจจัยเสี่ยง  อัตราสวนทุนหมุนเวียนต่ํากวาระดับท่ียอมรับได 

 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

โอกาส 
ไมมีเหตุการณที่
สิ น ทรั พย หมุ น 
เ วียนนอ ยก ว า
หนี้สินหมุนเวียน 

ในชวง ๑-๓ เดือน
มี เ ห ตุ ก า ร ณ ท่ี
สิ นท รัพย หมุ น 
เ วี ยนน อ ยกว า
หน้ีสินหมุนเวียน 

ในชวง ๓-๕ เดือน
มี เ หตุ ก า ร ณ ที่
สิ นท รั พ ย ห มุ น 
เวี ยนน อ ยก ว า
หนี้สินหมุนเวียน 

ในชวง ๓-๕ เดือน 
มี เ ห ตุ ก า รณ ท่ี
สิ นทรั พย หมุ น 
เ วียนน อ ยกว า
หน้ีสินหมุนเวียน
อยางมีนัยสําคัญ 

ในชวง ๖ เดือน 
มี เ ห ตุ ก า ร ณ ที่
สิ นท รัพ ย ห มุน 
เ วี ยน น อ ยกว า
หนี้สินหมุนเวียน 

ผลกระทบ อั ต ร า ส ว น ทุ น
ห มุ น เ วี ย น
มากกวา ๑.๒๕ 
เทา 

อั ต ร า ส ว น ทุ น
ห มุ น เ วี ย น
มากกวา ๑ เทา 
แตไมเกิน ๑.๒๕ 
เทา 

อั ต ร า ส ว น ทุ น
หมุนเวียนเทากับ 
๑ เทา 

อั ต ร า ส ว น ทุ น
หมุนเวียนเทากับ 
๐.๗-๐.๙๙ เทา 

อั ต ร า ส ว น ทุ น
หมุนเวียนตํ่ากวา 
๐.๗ เทา 

ความเสี่ยงดานรายไดนอกงบประมาณไมเปนไปตามเปาหมาย 

ชื่อปจจัยเสี่ยง  รายไดนอกงบประมาณไมเปนไปตามเปาหมาย 

 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

โอกาส 
จํ า น ว น ลู ก ค า 
ที่เปนหนวยงาน
ภา ครั ฐ สู ง ก ว า
เปาหมายรอยละ 
๒๐ 

จํ า น ว น ลู ก ค า 
ที่เปนหนวยงาน
ภาค รั ฐ สู ง ก ว า
เปาหมายรอยละ 
๑๐ 

จํ า น ว น ลู ก ค า 
ท่ีเปนหนวยงาน
ภา ครั ฐ เ ป น ไป
ตามเปาหมาย 

จํ า น ว น ลู ก ค า 
ที่เปนหนวยงาน
ภาค รัฐ ตํ่ า ก ว า
เปาหมายรอยละ 
๑๐ 

จํ า น ว น ลู ก ค า 
ที่เปนหนวยงาน
ภาค รั ฐ ตํ่ า กว า
เปาหมายรอยละ 
๒๐ 

ผลกระทบ ร าย ได นอก ง บ 
ประมาณเทากับ 
๒๐๐ ลานบาท 

ร า ย ได นอก ง บ 
ประมาณเทากับ 
๑๕๐ ลานบาท 

รา ย ได น อก งบ 
ประมาณเทากับ 
๑๐๐ ลานบาท 

ร า ย ได นอก ง บ 
ประมาณเทากับ 
๘๐ ลานบาท 

ร า ย ได นอก ง บ 
ประมาณเทากับ 
๕๐ ลานบาท 
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การประเมินตัวบงชี้ (Trigger) ความเสี่ยงดานการเงิน 

ตัวบงช้ีความเส่ียงดานการเงินของ สรอ. ไดมีการกําหนดและประเมินไวใหสอดคลองตามนโยบายดาน

การเงิน การลงทุน และการงบประมาณตางๆ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร สรอ. เชน 

กา รกํ า หนดตั วบ ง ชี้ ค วาม เ ส่ีย งด า นก า รเ งิน  โ ดยก าร ดํา รง เงิ นสดหมุน เ วี ยน ข้ัน ตํ่า ไว เ พ่ื อ 

ใชจายสําหรับคาใชจายดําเนินงานประจําเดือนอยางนอย ๑ เดือน เปนตน  

เมื่อประเมินระดับความเส่ียงไดแลว ข้ันตอไปคือ การจัดลําดับความเสี่ยงเพ่ือใหสามารถทราบความสําคัญ 

และจัดลําดับความรุนแรงของปจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบตอวัตถุประสงคของ สรอ. หรือหนวยงาน และสามารถ

นํามาพิจารณากําหนดมาตรการควบคุมความเส่ียงไดอยางเหมาะสม โดย สรอ. ไดแยกระดับความสําคัญหรือความ

รุนแรงของความเสี่ยงออกเปน ๔ ระดับ ตามโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงและผลกระทบของความเสี่ยงน้ันๆ ไดแก 

ระดับสูงมาก ระดับสูง ระดับปานกลาง ระดับตํ่า ตามลําดับ โดยใชตารางแสดงระดับวัดความเส่ียงเปนเคร่ืองมือ

สําหรับการรายงานระดับความเส่ียงที่ไดจากการประเมิน ซ่ึงตารางจะแสดงขอมูลเปน ๒ แกน ไดแก แกนโอกาสที่

จะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และแกนผลกระทบของความเส่ียง (Impact) ตามตารางแสดงระดับวัดความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 

๒๕ ๒๕ ๕๐ ๗๕ ๑๐๐ ๑๒๕ 

๔ ๔ ๘ ๑๒ ๑๖ ๒๐ 

๓ ๓ ๖ ๙ ๑๒ ๑๕ 

๒ ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ 

๑ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ถึงแมโอกาสเกิดจะนอย แตจะมีผลกระทบสูงมาก เนื่องจาก สรอ. เปนองคกรท่ีใหบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศตอภาครัฐ ภาคประชาชน ระดับประเทศ 

โอกาสท่ีจะเกิด 

ผล
กร

ะท
บ 

สีแดง 

สีสม 

สีเหลือง 

สีเขียว 

ความเส่ียงสูง 
(๙-๒๔) 

ความเส่ียงปานกลาง
(๔-๘) 

ความเส่ียงตํ่า 
(๑-๓) 

  

ความเสี่ยงสูงมาก 
(๒๕-๑๒๕) 



คูมือบริหารความเส่ียงดานการเงิน  ง - ๑๙ 

สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง  ธันวาคม ๒๕๕๖ 

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

ระดับความเสี่ยงดานการเงิน 
 

  สีเขียวเขม  :  ความเส่ียงดานการเงินอยูในระดับต่ํา 

  สีเหลือง  :  ความเส่ียงดานการเงินอยูในระดับปานกลาง 

  สีสม   :  ความเส่ียงดานการเงินอยูในระดับสูง 

  สีแดง   :  ความเส่ียงดานการเงินอยูในระดับสูงมาก 

๕.๕ การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)  

การวิเคราะหและจัดลําดับความเส่ียงของปจจัยเสี่ยงท่ีไดระบุไวแลว ซึ่งพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิด 

ความเสี่ยง และผลกระทบ ท่ีเกิดจากความเสี่ยงนั้นๆ จะทําใหทราบวา ความเส่ียงดังกลาวอยูภายในบริเวณพ้ืนที่ 

ที่มีความเส่ียงระดับใด หนวยงานท่ีรับผิดชอบปจจัยเสี่ยงนั้นๆ ตองหามาตรการจัดการ ควบคุม และลดความเส่ียง

ดังกลาว เพื่อใหระดับความรุนแรงของผลกระทบลดลงหรือมีโอกาสท่ีจะเกิดนอยลงโดยความเส่ียงท่ีเหลืออยูจะตอง

อยูภายในระดับความเสี่ยงท่ี สรอ. ยอมรับได 

ตัวอยางการกําหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง 

ความเส่ียง มาตรการในการจัดการความเส่ียง ประเภทของมาตรการในการ
จัดการความเส่ียง 

ความเสี่ยงดานประสิทธิภาพใน
การบริหารงบประมาณ   
 

๑. เ ป า ห ม า ย แ ล ะ แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร 
ในการเบิกจายงบประมาณตองมีการ
ทบทวนและปรับปรุงอยางสมํ่าเสมอ 

๒. ระบบการ ติดตา มต อง มีความถี่ ท่ี
เพียงพอ และรายงานผลตอผูบริหาร
ร ะ ดั บสู ง ก รณี ที่ เ กิ ด ป ญ หา แ ล ะ
อุปสรรค 

๓. สื่อสารทําความเขาใจกับหนวยงานท่ี
เกี่ยวของเพื่อรวมกับกําหนดมาตรการ
เพิ่มเติมในกรณีท่ีผลการดําเนินงานไม
บรรลุเปาหมาย 

การลดความเส่ียง (Treat) 

ความเสี่ยงดานการเ งินและการ
วางแผนทางการเงิน 
 

๑. กําหนดใหฝายงานท่ีเกี่ยวของรายงาน
ความเพียงพอของการดํารงเงินสดขั้น
ต่ํ า เ พ่ื อ ใ ช ใ น ก า ร ห มุ น เ วี ย น ใ น
สํานักงานทั้งในภาวะปกติและภาวะ
เกิดเหตุการณไมปกติ 

การลดความเส่ียง (Treat) 



คูมือบริหารความเส่ียงดานการเงิน  ง - ๒๐ 

สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง  ธันวาคม ๒๕๕๖ 

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

ความเส่ียง มาตรการในการจัดการความเส่ียง ประเภทของมาตรการในการ
จัดการความเส่ียง 

๒. จัดทําแผนสํารองกรณีเกิดเหตุการณ
ไมปกติ  โดยการหาแหลงที่มาของ
เงินทุนที่เหมาะสม 

 
ความเ ส่ีย งด านรายได นอก งบ 
ประมาณไมเปนไปตามเปาหมาย 
 

๑. ทบทวนแผนการตลาดเชิงรุก และ
กําหนดหนวยงานรับผิดชอบโดยตรง 

๒. หาพันธมิตรท่ีเชี่ยวชาญเรื่องการตลาด
และกําหนดเปาหมายรวมกัน 

การลดความเสี่ยง (Treat) /  
ก า ร โ อ น ย า ย ค ว า ม เ สี่ ย ง 
(Transfer) 

๕.๖ กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)  

สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง  สวนบัญชีและการเ งิน และสวนนโยบายและ 

กลยุทธองคกร มีหนาท่ีติดตามและควบคุมดูแลความเสี่ยงดานการเงินโดยจะควบคุมความเส่ียงทางดานการเงิน 

ดานการบริหารเงินลงทุน และอื่นๆ ใหสอดคลองกับเพดานความเส่ียง (Risk Limit) หรือตัวบงชี้ความเสี่ยงดาน

การเงินท่ีไดรับอนุมัติ และดําเนินการควบคุมปองกันความเส่ียงดานการเงินของสํานักงานใหอยูในระดับความเส่ียง

ที่ยอมรับได รวมถึงมีการติดตามและรายงานตอคณะกรรมการบริหาร สรอ. ผานคณะอนุกรรมการดานการบริหาร

ความเสี่ยงที่ไดรับมอบหมายอยางสม่ําเสมอ          

๕.๗ สารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication) 

แหลงที่มาของขอมูล 

สวนพัฒนาองคกรและบริหารความเสี่ยง จัดเก็บขอมูลซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

ขอมูล แหลงที่มา หมายเหตุ 

สถานะสภาพคลองสุทธิ 

 ประมาณการกระแสเงินสด 

 Current Ratio 

 อัตราสวนทางการเงิน 

 สวนการเงินและบัญชี 
 

 พิจารณาจากการจัดทํา
งบประมาณกระแสเ งิน
สดดวยวิธีทางออม 

 อัตราสวนตางๆ พิจารณา
จา ก ง บ แ ส ด ง ส ถา น ะ
กา ร เงิ น ( งบ ดุล ) และ 
ง บ ร า ย ไ ด ค า ใ ช จ า ย  
(งบกําไรขาดทุน) 



คูมือบริหารความเส่ียงดานการเงิน  ง - ๒๑ 

สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง  ธันวาคม ๒๕๕๖ 

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

ขอมูล แหลงที่มา หมายเหตุ 

สถานะการเบิกจายงบประมาณ 
 

 สวนการเงินและบัญชี 
 

 พิจารณาจากการรายงาน
การเบิกจายงบประมาณ
รายเดือน 

 พิจารณาจากการรายงาน
ความคืบหนาการติดตาม
โครงการที่ตองมีการเบิก
จายเงินงบประมาณ 

ผลการดําเนินงานของรายไดนอกงบประมาณ  ส ว น ท่ี ป รึ ก ษ า ก า ร
ใหบริการ 

 ค ว า ม คื บ ห น า ก า ร
ใ ห บ ริ ก า รห น ว ย ง า น
ภาครัฐ 

 ก า ร ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ดํา เ นิน งานของรายได
นอกงบประมาณเทียบกับ
เป า หมายแต ละ เ ดื อน 
พรอมรายงานถึงปญหา
อุ ป ส ร ร ค แ ล ะ แ น ว
ทางแกไข 

๕.๘ การติดตามและประเมินผล (Monitoring) 

สวนการเ งินและบัญชี  สวนนโยบายและและกลยุทธองคกร มีหนาที่แจงรายงานความเ ส่ียงตอ

ผูบังคับบัญชาตามสายงานเพ่ือรายงานตอผูอํานวยการ สรอ. และฝายบริหารทราบเพ่ือหาแนวทางแกไขและ

ปองกันความเส่ียงดานการเงินที่พบเห็นและเกิดข้ึน  โดยจะตองมีการติดตามและรายงานความเส่ียงใหแกสวน

พัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยงเพ่ือรวบรวมขอมูล และจัดทํารายงานสถานะความเสี่ยงดานการเงินใน

ภาพรวมตอคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือคณะกรรมการบริหาร สรอ. ไดรับทราบอยางสมํ่าเสมอและ

ตอเนื่อง ตอไป 

 

 

 

 



คูมือบริหารความเส่ียงดานการเงิน  ง - ๒๒ 

สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง  ธันวาคม ๒๕๕๖ 

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

สรุปข้ันตอนการรายงานความเส่ียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   หากเกิดเหตุการณความเสี่ยงฉุกเฉินใหปฏิบัติตาม Business Continuity Plan ในการรายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหาร 

สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเส่ียง 

สวนการเงินและบัญชี 

สวนนโยบายและและกลยุทธองคกร 

สํานัก/สวนงานตาง ๆ  

ผูอํานวยการ/ฝายบริหาร 

คณะอนุกรรมการดานการบริหารความเส่ียง รับทราบและแนะนํา ติดตามความคืบหนารายไตรมาส 

รับทราบและแนะนํา/สั่งการ ติดตามความคืบหนารายไตรมาส 

 

สอบทานขอมูล ใหคําแนะนํา และจัดทํารายงานสรุป 

ติดตามความคืบหนา 

จัดทําขอมูลการประเมินผลการดําเนินงานความเสี่ยงและ
การควบคุม ติดตามและรายงานความคืบหนาทุกเดือน 

รับทราบและแนะนํา/สั่งการ และติดตามความคืบหนา
การจัดการความเสี่ยง 

 



คูมือบริหารความเส่ียงดานการเงิน  ง - ๒๓ 

สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง  ธันวาคม ๒๕๕๖ 

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

ในกรณีที่เกิดเหตุการณผิดปกติ สวนการเงินและบัญชีตองแจงขอมูลใหสวนพัฒนาคุณภาพองคกรและ
บริหารความเส่ียง พรอมทั้งรายงานใหผูบริหาร สรอ. ทราบตามลําดับความรุนแรง ดังน้ี 

 

ระดับความรุนแรง 
และการรายงาน 

ผูอํานวยการ สรอ. / 
ฝายบริหาร 

อนุกรรมการดานการ
บริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหาร 

ต่ํา รับทราบ/แนะนํา รับทราบ รับทราบ 

ปานกลาง 
หรือเตือน (Warning) 

รับทราบ/แนะนํา 
และสั่งการ 

รับทราบ/แนะนํา รับทราบ/แนะนํา 
และสั่งการ 

สูง  
หรือรุนแรง (Severe) 

รับทราบ/แนะนํา 
และสั่งการ/รายงาน

อนุกรรมการดานการบริหาร
ความเสี่ยงโดยตรง พรอมเสนอ

แนวทางแกไขทันทีท่ีเกิด
เหตุการณ 

รับทราบ/แนะนํา  และ 
ติดตามผลการ

ดําเนินงาน 

รับทราบ/แนะนํา 
และสั่งการ 

สูงมาก หรือรุนแรงมาก 
(High Severe) 

รับทราบ/แนะนํา/ 
ส่ังการ และรายงาน

อนุกรรมการดานการบริหาร
ความเสี่ยงโดยตรง พรอมเสนอ

แนวทางแกไขทันทีท่ีเกิด
เหตุการณ 

รับทราบ/แนะนํา  และ 
ติดตามผลการ

ดําเนินงาน 

รับทราบ/แนะนํา 
และสั่งการ 

 



ความเสี่ยงดานกฎหมาย กฎระเบียบ  จ 

สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง  ธันวาคม ๒๕๕๖ 

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเสี่ยงดานกฎหมาย กฎระเบียบ 
(Compliance Risk) 
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สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง  ธันวาคม ๒๕๕๖ 

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คูมอืบริหารความเสี่ยงดานกฎหมาย กฎระเบียบ 
(Compliance Risk Management Manual) 
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สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง  ธันวาคม ๒๕๕๖ 

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

สารบัญ 
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สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง  ธันวาคม ๒๕๕๖ 

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

๑. บทนํา 

 
สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) (สรอ.) ไดตระหนักถึงการดําเนินธุรกรรมตางๆ เพื่อให

อยูภายใตกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่ง ตลอดจนระเบียบของหนวยงานที่

กํากับดูแล เชน คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) เปนอยางมาก 

สรอ. จึงใหความสําคัญตอการบริหารความเส่ียงดานกฎหมาย กฎระเบียบ (Compliance Risk) โดยมีคณะ

กรรมการบริหาร สรอ. แนะนําและติดตามการรายงานผานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอ 

กระบวนการบริหารความเสี่ยงดานกฎหมาย กฎระเบียบ เปนกระบวนการท่ีสําคัญมาก โดยเฉพาะ 

ความเสี่ยงดานกฎหมาย ซึ่งถา สรอ. มีการดําเนินธุรกรรมท่ีขัดตอกฎหมายนั้น อาจเปนสาเหตุให สรอ. ถูกระงับ

การดําเนินงานตามภารกิจลงได ดังนั้นกระบวนการบริหารความเสี่ยงดานกฎหมาย กฎระเบียบ จึงเปนกระบวนการที่

ชวยใหการดําเนินการของ สรอ. มีการควบคุมการดําเนินการหรือจัดการความเส่ียงโดยมีการติดตามและรายงานอยาง

ตอเนื่องตามนโยบายท่ี สรอ. กําหนด 

คูมือการบริหารความเส่ียงดานกฎหมาย กฎระเบียบฉบับน้ี ถือเปนสวนหน่ึงของนโยบายบริหาร 

ความเสี่ยงดานกฎหมาย กฎระเบียบ โดยจะกลาวถึงรายละเอียดของกระบวนการบริหารความเส่ียงดานกฎหมาย 

กฎระเบียบ เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของ สรอ. 

 
แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่นํามาใช 

สรอ. กําหนดกระบวนการบริหารความเส่ียงดานกฎหมาย กฎระเบียบตามแนวทางการปฏิบัติงานของ 

สรอ. และภายใตกรอบการบริหารความเสี่ยง COSO ERM Framework ของ Committee of Sponsoring 

Organizations of The Tread way Commission (COSO) 

 
ขอบเขตของคูมือบริหารความเส่ียงดานกฎหมาย กฎระเบียบ 

 คูมือฉบับน้ีจะกลาวถึงการบริหารความเสี่ยงดานกฎหมาย กฎระเบียบเทานั้น โดยกลาวถึงรายละเอียด

ของกระบวนการบริหารความเส่ียงดานกฎหมาย กฎระเบียบ เพื่อใหหนวยงานตางๆ ของ สรอ. ใชเปนแนวทางใน

การบริหารความเสี่ยงดานกฎหมาย กฎระเบียบของตนเอง เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไว  
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สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง  ธันวาคม ๒๕๕๖ 

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

๒. โครงสรางการบริหารความเสี่ยง 

 
โครงสรางการบริหารความเส่ียงดานกฎหมาย และกฎระเบียบ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการดานการบริหารความเส่ียง 

ผูอํานวยการ สรอ. 

สวนตรวจสอบภายใน 
สํานักบริหารและจัดการองคกร 
-  สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและ  
   บริหารความเสี่ยง 
-  สวนนิติการ 

สํานัก/สวนงาน เจาของความเส่ียง 



คูมือบริหารความเส่ียงดานกฎหมาย กฎระเบียบ  จ - ๖ 

สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง  ธันวาคม ๒๕๕๖ 

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

๓. หนาทีแ่ละความรับผดิชอบตามโครงสรางการบริหารความเสี่ยง 

 
บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบหลักของหนวยงานหรือผูที่เกี่ยวของ 

      สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง สํานักบริหารและจัดการองคกร มีหนาท่ีรับผิดชอบดังน้ี 

๑. กําหนดกรอบนโยบายและกระบวนการบริหารความเส่ียงดานกฎหมาย กฎระเบียบ และนําเสนอตอ 

คณะกรรมการบริหาร สรอ. หรือคณะกรรมการท่ีไดรับมอบหมายผานคณะอนุกรรมการดานการบริหาร

ความเสี่ยงเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนทบทวนและปรับปรุงนโยบายบริหารความเส่ียงดานกฎหมาย 

กฎระเบียบใหมีความเหมาะสมเปนปจจุบันอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

๒. ประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ เพ่ือใหหนวยงานตางๆ ดําเนินการตามกรอบนโยบายและกระบวนการ

บริหารความเสี่ยงดานกฎหมาย กฎระเบียบท่ีกําหนดในกระบวนการบริหารความเส่ียงดานกฎหมาย 

กฎระเบียบ 

๓. จัดทําคูมือบริหารความเส่ียงดานกฎหมาย กฎระเบียบ และเสนอคณะอนุกรรมการดานการบริหารความ

เสี่ยงเพ่ือพิจารณาอนุมัติพรอมท้ังทบทวนเปนปจจุบันอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

๔. สื่อสารและสรางความเขาใจกับเจาหนาท่ีและหนวยงานตางๆ ใหเขาใจถึงแนวทาง ความสําคัญ และ

ความรับผิดชอบในการบริหารความเส่ียงดานกฎหมาย กฎระเบียบ 

๕. รวบรวมขอมูลความเส่ียงดานกฎหมาย กฎระเบียบ และรายงานคณะอนุกรรมการดานการบริหารเสี่ยง 

      สวนนิติการ สํานักบริหารและจัดการองคกร มีหนาท่ีรับผิดชอบดังนี้ 

๑. พิจารณากฎระเบียบภายในตาง ๆ ใหสอดคลองและอยูภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของ 

๒. ใหคําปรึกษาหนวยงานตาง ๆ ของ สรอ. ในการดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ 

      สวนตรวจสอบภายใน มีหนาท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 

ตรวจสอบและสอบทานการควบคุมภายในดานตางๆ ของ สรอ. กอนนําเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบ

เพ่ือพิจารณาใหคําแนะนํา 

      สํานัก และสวนงานตาง ๆ ของ สรอ. มีหนาที่รับผิดชอบ ดังน้ี 

๑. กําหนดแผนปฏิบัติการของสํานัก และสวนงานตางๆ โดยดําเนินการตามกรอบนโยบาย และกระบวนการ

บริหารความเส่ียงท่ีกําหนดในกระบวนการบริหารความเสี่ยงดานกฎหมาย กฎระเบียบ 



คูมือบริหารความเส่ียงดานกฎหมาย กฎระเบียบ  จ - ๗ 

สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง  ธันวาคม ๒๕๕๖ 

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

๒. สนับสนุนและดูแลใหมีผูประสานงานความเส่ียงระดับสํานัก และสวนงานตาง ๆ 

๓. พิจารณา Risk Factor, Risk Appetite และ Risk Tolerance รวมถึงแผนปรับลดความเสี่ยงของ

แผนปฏิบัติงานสํานัก และสวนงานตางๆ ใหกับสวนงานพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง เพื่อ

นําไปจัดทําแผนภาพบริหารความเสี่ยง (Risk Map) ตอไป 

๔. ติดตามการจัดการความเสี่ยงของหนวยงานในสังกัดเพื่อรายงานความเส่ียงในภาพรวมของสํานักใหกับ

สวนงานพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยงเปนรายไตรมาส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือบริหารความเส่ียงดานกฎหมาย กฎระเบียบ  จ - ๘ 

สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง  ธันวาคม ๒๕๕๖ 

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

๔. ความหมายและคําจํากัดความของการบรหิารความเสี่ยง 

 

ความเสี่ยงดานกฎหมาย กฎระเบียบ (Compliance Risk) หมายถึง ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการ

ดําเนินการหรือการปฏิบัติงานท่ีเปนไปตามและไมเปนไปตามกฎหมาย และระเบียบท่ีเกี่ยวของ ทําใหมีผลกระทบ

ตอธรรมาภิบาลและหรือตอ สรอ. และเจาหนาท่ี ท้ังนี้ ความเสี่ยงดานกฎหมาย กฎระเบียบ ยังรวมถึงความเส่ียง

จากการตีความกฎหมาย การไมทราบ การไมเขาใจกฎระเบียบ ท่ีไมสอดคลองตรงกันของหนวยงานตาง ๆ 

(๑) แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) หมายถึง กรอบการดําเนินงานประจําป ท่ีหนวยงานตาง ๆ จัดทําขึ้น

เพ่ือใชในการปฏิบัติงานประจําป โดยแผนปฏิบัติงานจะตองสนับสนุนแผนธุรกิจ (Business Plan) 

ของ สรอ. 

(๒) โอกาสที่จะเกิดความเส่ียง (Risk Likelihood) หมายถึง ความเปนไปไดที่จะเกิดความเสี่ยงดาน

กฎหมาย กฎระเบียบ 

(๓) ผลกระทบของเหตุการณจากความเสี่ยง (Risk Impact) หมายถึง ผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิด

ขึ้นกับ สรอ.  อันเนื่องมาจากการเกิดข้ึนของความเสี่ยงดานกฎหมาย กฎระเบียบ 

(๔) ดัชนีช้ีวัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators) หมายถึง เคร่ืองมือท่ีจะชวยใหผูบริหาร สรอ. ทราบถึง

ระดับความเส่ียงที่มีอยูในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยอาศัยการช้ีวัดจากปจจัยเสี่ยงตางๆ ที่กําหนดข้ึน 

(๕) ความเสี่ยงต้ังตน (Inherent Risk) เปนความเสี่ยงดานกฎหมาย กฎระเบียบที่มีอยูทันทีท่ีมีการ

กระทํากิจกรรมหรือการดําเนินงาน เชน การดําเนินการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตองสอดคลองกับ 

พรบ. วาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ 

(๖) ระดับความเสี่ยงที่ทนไดหรือความเบ่ียงเบนจากระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได (Risk Tolerance) 

หมายถึง ความเสี่ยงท่ีเกินจากความเส่ียงท่ียอมรับได แตอยูในชวงกําหนดท่ีทน ซึ่งจะตองมีการ

จัดการทันที 

(๗) ปจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง เหตุการณหรือปจจัยที่เปนสาเหตุของความเสี่ยง ควรเปนสาเหตุ

ที่แทจริง (Root Cause) เพื่อจะไดวิเคราะหและกําหนดมาตรการลดความเส่ียงในอนาคตไดอยางถูกตอง 

(๘) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite) หมายถึง ระดับของความเส่ียงท่ี สรอ. จะยอมรับได 

ซึ่งในความเปนจริงนั้น ความเสี่ยงดานกฎหมายเกิดไดสองดาน ไดแก การที่ทําตามกฎหมายแตไม

บรรลุวัตถุประสงคของแผนงานที่กําหนดไว กับการไมทําตามกฎหมายซึ่งไมควรมี สําหรับดาน

กฎระเบียบตองพิจารณาวาเปนกฎระเบียบภายใน หรือกฎระเ บียบภายนอก และระดับของ



คูมือบริหารความเส่ียงดานกฎหมาย กฎระเบียบ  จ - ๙ 

สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง  ธันวาคม ๒๕๕๖ 

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

ผลกระทบตอ สรอ. และเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน โดยจักตองจัดทําแผนจัดการความเสี่ยงที่มีอยูใน

ปจจุบันใหครอบคลุมความเส่ียงทั้งหมด รวมถึงความเส่ียงดานธรรมาภิบาลดวย 

(๙) ความเสี่ยงคงเหลือ (Residual Risk) เปนความเส่ียงท่ีเหลืออยูหลังจากที่ไดมีการจัดการ หรือควบคุม

ความเสี่ยงนั้นแลว ความเสี่ยงคงเหลือจะเปนจุดเร่ิมตนของการกําหนดระดับความเส่ียงที่ยอมรับได 

สําหรับ สรอ.  เพื่อชวยใหองคกรสามารถเผชิญกับความเสี่ยงจากการดําเนินกิจกรรมหรือธุรกิจไดอยางมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

การดําเนินการของ สรอ. เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงดานกฎหมาย กฎระเบียบ ตองเริ่มตั้งแตการ จัดทํา

แผนธุรกิจ แผนกลยุทธของ สรอ. และเม่ือหนวยงานตาง ๆ ไดรับทราบแผนธุรกิจ สรอ. แลวนํามาวิเคราะห ทําใหทราบ

วา หนวยงานของตนสามารถที่จะสนับสนุนแผนธุรกิจไดอยางไร จึงจัดทําแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ของหนวยงาน

ตนเอง ซึ่งในการจัดทําแผนปฏิบัติงานของหนวยงานนั้น ตองมีการจัดกระบวนการบริหารความเส่ียงดานกฎหมาย 

กฎระเบียบ ไปพรอมกัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือบริหารความเส่ียงดานกฎหมาย กฎระเบียบ  จ - ๑๐ 

สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง  ธันวาคม ๒๕๕๖ 

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

๕. องคประกอบการบริหารความเสี่ยง 

 
๕.๑ สภาพแวดลอมภายในองคกร (Internal Environment) 

การวิเคราะหและประเมินสภาพแวดลอมการบริหารความเสี่ยงดานกฎหมาย กฎระเบียบ ตองคํานึงถึง

ปจจัยภายในและปจ จัยภายนอก ท่ีมีผลกระทบตอ สรอ . หรือหนวยงานน้ันๆ ในการวิ เคราะหดั งกลาว  

จะทําใหสามารถระบุไดวา แผนงาน/โครงการ นั้นๆ จะสามารถดําเนินงานตอไปไดหรือไม หรือจักตองปรับปรุง

แผนงาน/โครงการ อยางไร เพื่อไปสูเปาหมายที่กําหนดไว 

ตัวอยางตารางรายงานการตรวจสอบความเส่ียงดานกฎหมาย กฎระเบียบ ป................... 

สํานัก/โครงการ....................................................................... 

วัตถุประสงคเปาหมายที่ตองการ.................................. 

 

แผนปฏิบัติงาน (Action plan) สํานัก/โครงการ กฎหมาย กฎระเบียบ ท่ีเกี่ยวของ 
ธรรมาภิบาลท่ีเก่ียวของ 

ลําดับ งาน/โครงการ ภายนอก ภายใน 

๑.     

๒.     

๓.     

๔.     

๕.     

๖.     

๗.     

๘.     

๙.     

๑๐.     

๑๑.     



คูมือบริหารความเส่ียงดานกฎหมาย กฎระเบียบ  จ - ๑๑ 

สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง  ธันวาคม ๒๕๕๖ 

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

๕.๒ การกําหนดวัตถุประสงค/เปาหมาย (Objective Setting)  

สวนนิติการเปนผูรับผิดชอบหลักในการกําหนดระดับความเสี่ยงดานกฎหมาย กฎระเบียบ รวมถึง  

ธรรมาภิบาลของ สรอ. องคกร และสวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเส่ียงเปนผูรับผิดชอบหลักในการ

กําหนดวัตถุประสงคของการบริหารความเส่ียงในภาพรวมของ สรอ.  

สํานัก สวนงาน หรือโครงการตางๆ เปนผูรับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยงดานกฎหมาย กฎระเบียบ 

เพ่ือใหอยูในระดับความเส่ียงที่ยอมรับได ท่ีไดรวมกับสวนนิติการ และสวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหาร 

ความเสี่ยง กําหนดไวสําหรับงานหรือโครงการท่ีรับผิดชอบ พรอมท้ังมีการรายงานความเสี่ยงตามระยะเวลาตามแต

ระดับความเส่ียงท่ีไดกําหนดไว 

๕.๓ การระบุเหตุการณ (Event Identification)  

การระบุเหตุการณความเสี่ยง จะเริ่มดวยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงาน (Work flow) เพื่อใหได

ทราบข้ันตอนงานที่มีอยูและจะทําใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว แลวจึงระบุปจจัยเส่ียงดานกฎหมาย

กฎระเบียบท่ีมีผลกระทบในแตละขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นๆ ท่ีอาจสงผลตอวัตถุประสงค/เปาหมายของงาน/

โครงการ ทั้งทางตรงและทางออมตอ สรอ. 

หนาท่ี ๑ 

ตัวอยางการระบุและประเมินความเสี่ยงประจําป................... 

งาน/โครงการ........................................................... 

สํานัก/หนวยงาน.............................................. 

   
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน 

สาเหตุความเส่ียง 
(Risk Factors) 

ปจจัยเส่ียง 
(Risk driver) 

การประเมินความเสี่ยงกอนจัดการ 
(Risk Assessment) 

ระดับความเสี่ยง
กอนจัดการ 

(Inherent Risk) ความเสี่ยงภายนอก/ภายใน ผลกระทบ 
ภายนอก ภายใน โอกาสเกิด 

        
        
        
        

ผูรายงาน.................................................................................... 

ตําแหนง..................................................................................... 

วันท่ี ......................................................................................... 



คูมือบริหารความเส่ียงดานกฎหมาย กฎระเบียบ  จ - ๑๒ 

สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง  ธันวาคม ๒๕๕๖ 

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

ตัวอยางปจจัยเสี่ยงทางดานกฎหมาย กฎระเบียบ 

ตัวอยางปจจัยเส่ียง
ทางดานกฎหมาย 

กฎระเบียบ 

สาเหตุที่อาจเกิดข้ึน ปจจัยภายใน ปจจัยภายนอก 

การฟองรองดําเนินคดีตาม

กฎหมาย 

ความผิดพลาดจากเอกสาร   

 การไมปฏิบัติตามคําแนะนําของฝายนิติการ   

การไมปฏิบัติตามกฎหมาย

และกฎระเบียบ 

ความไมเขาใจในกฎหมายและกฎระเบียบ   

การบริหารจัดการสัญญา ไมมีหนวยงานในการติดตามสัญญาเปนการ

เฉพาะ 

  

 เปล่ียนบุคลากรท่ีทําหนาท่ีติดตามสัญญา   

๕.๔ การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  

ท้ังน้ี ความเส่ียงดานกฎหมาย และกฎระเบียบ สามารถประเมินไดจากการวิเคราะหเหตุการณท่ีเกิดขึ้นใน

อดีต หรือ โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณการปฏิบัติที่อาจจะเกิดความเส่ียงดานกฎหมายและกฎระเบียบเหลานั้นขึ้น 

เปนแตละเหตุการณ โดยท่ัวไป ความเส่ียงดานกฎหมายและกฎระเบียบ จะมีลักษณะการกําหนดผลกระทบที่ 

ทาทายมาก น่ันคือ มีเพียงระดับ ๕ ซึ่งหมายถึงการมีเหตุการณท่ีไมปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบเกิดขึ้น แมเพียง 

๑ ครั้ง และระดับ ๑ คือ ทุกธุรกรรมขององคกรเปนไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

ตัวอยางการกําหนดโอกาสและผลกระทบในแตละประเภทความเสี่ยง 

ชื่อปจจัยเสี่ยง  การไมปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ 

 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
โอกาส จากกา รอบรม

เ ร่ื อ ง กฎหม าย
ก ฎ ร ะ เ บี ย บ 
พ นั ก ง า น มี
ค ว า ม รู  ค ว า ม
เ ข า ใ จ สู ง ก ว า 
รอยละ ๙๘ 

จากกา รอบรม
เ ร่ือ งก ฎห มา ย
ก ฎ ร ะ เ บี ย บ 
พ นั ก ง า น มี
ค วา มรู  ค วา ม
เ ข า ใจ ร อ ยล ะ 
๙๖-๙๘ 

จากก ารอบรม
เรื่ อ ง กฎหมาย
ก ฎ ร ะ เ บี ย บ 
พ นั ก ง า น มี
ค ว าม รู  ค ว า ม
เข า ใจ ร อยละ 
๙๑-๙๕ 

จากกา รอบรม
เ ร่ือ งก ฎห มา ย
ก ฎ ร ะ เ บี ย บ 
พ นั ก ง า น มี
คว า มรู  ค วา ม
เ ข า ใจ  ร อ ยล ะ 
๗๑-๙๐ 

จ ากกา รอบร ม
เ รื่ อ ง กฎ หมา ย
ก ฎ ร ะ เ บี ย บ 
พ นั ก ง า น มี
ค วา มรู  ค วา ม
เ ข า ใ จ ไ ม ถึ ง   
รอยละ ๗๐ 



คูมือบริหารความเส่ียงดานกฎหมาย กฎระเบียบ  จ - ๑๓ 

สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง  ธันวาคม ๒๕๕๖ 

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
ผลกระทบ ทุก ธุรกรรมของ

อ ง ค ก ร เ ป น ไป
ต า ม ก ฎ ห ม า ย 
และกฎระเบียบ
ท่ีเกี่ยวของ 

- - - การมีเหตุการณที่
ไ ม ป ฏิ บั ติ ต า ม
ก ฎ ห ม า ย  ก ฎ 
ระเบียบเกิ ดขึ้ น 
แมเพียง ๑ ครั้ง   

เมื่อประเมินระดับความเส่ียงไดแลว ข้ันตอไปคือ การจัดลําดับความเสี่ยงเพ่ือใหสามารถทราบความสําคัญ 

และจัดลําดับความรุนแรงของปจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบตอวัตถุประสงคของ สรอ. หรือหนวยงาน และสามารถ

นํามาพิจารณากําหนดมาตรการควบคุมความเส่ียงไดอยางเหมาะสม โดย สรอ. ไดแยกระดับความสําคัญหรือความ

รุนแรงของความเสี่ยงออกเปน ๔ ระดับ ตามโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงและผลกระทบของความเสี่ยงน้ันๆ ไดแก 

ระดับสูงมาก ระดับสูง ระดับปานกลาง ระดับตํ่า ตามลําดับ โดยใชตารางแสดงระดับวัดความเส่ียงเปนเคร่ืองมือ

สําหรับการรายงานระดับความเส่ียงที่ไดจากการประเมิน ซ่ึงตารางจะแสดงขอมูลเปน ๒ แกน ไดแก แกนโอกาสที่

จะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และแกนผลกระทบของความเส่ียง (Impact) ตามตารางแสดงระดับวัดความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 

๒๕ ๒๕ ๕๐ ๗๕ ๑๐๐ ๑๒๕ 

๔ ๔ ๘ ๑๒ ๑๖ ๒๐ 

๓ ๓ ๖ ๙ ๑๒ ๑๕ 

๒ ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ 

๑ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ถึงแมโอกาสเกิดจะนอย แตจะมีผลกระทบสูงมาก เนื่องจาก สรอ. เปนองคกรท่ีใหบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศตอภาครัฐ ภาคประชาชน ระดับประเทศ 

โอกาสท่ีจะเกิด 

ผล
กร

ะท
บ 

สีแดง 

สีสม 

สีเหลือง 

สีเขียว 

ความเส่ียงสูง 
(๙-๒๔) 

ความเส่ียงปานกลาง
(๔-๘) 

ความเส่ียงตํ่า 
(๑-๓) 

  

ความเสี่ยงสูงมาก 
(๒๕-๑๒๕) 



คูมือบริหารความเส่ียงดานกฎหมาย กฎระเบียบ  จ - ๑๔ 

สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง  ธันวาคม ๒๕๕๖ 

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

ระดับความเสี่ยงดานกฎหมาย กฎระเบียบ 
 

  สีเขียวเขม  :  ความเส่ียงดานกฎหมาย กฎระเบียบอยูในระดับต่ํา 

  สีเหลือง  :  ความเส่ียงดานกฎหมาย กฎระเบียบอยูในระดับปานกลาง 

  สีสม   :  ความเส่ียงดานกฎหมาย กฎระเบียบอยูในระดับสูง 

  สีแดง   :  ความเส่ียงดานกฎหมาย กฎระเบียบอยูในระดับสูงมาก 

๕.๕ การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)  

การวิเคราะหและจัดลําดับความเส่ียงของปจจัยเสี่ยงท่ีไดระบุไวแลว ซึ่งพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิด 

ความเสี่ยง และผลกระทบ ท่ีเกิดจากความเสี่ยงน้ันๆ จะทําใหทราบวา ความเสี่ยงดังกลาวอยูภายในบริเวณพื้นที่ที่

มีความเส่ียงระดับใด หนวยงานที่รับผิดชอบปจจัยเสี่ยงนั้นๆ ตองหามาตรการจัดการ ควบคุม และลดความเส่ียง

ดังกลาว เพื่อใหระดับความรุนแรงของผลกระทบลดลงหรือมีโอกาสท่ีจะเกิดนอยลงโดยความเส่ียงที่เหลืออยู

จะตองอยูภายในระดับความเสี่ยงท่ี สรอ. ยอมรับได 

ตัวอยางการกําหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง   

ความเส่ียง มาตรการในการจัดการความเสี่ยง ประเภทของมาตรการในการ
จัดการความเสี่ยง 

ความเสี่ยงดานการไมปฏิบั ติตาม
กฎหมายและกฎระเบียบ 
 

๑. ศึกษา ติดตาม และวิเคราะห
ก ฎ ห ม า ย  ก ฎ ร ะ เ บี ย บ ที่
เปลี่ยนแปลงไป 

๒. ส่ื อ ส า รทํ า ค วา ม เ ข า ใ จ กั บ
พนั ก ง าน ถึ ง กฎ หมา ย  แ ละ
กฎระเ บียบที่ เกี่ ยวข องโดยมี
ความถี่ท่ีเหมาะสม 

การลดความเสี่ยง (Treat) 

๕.๖ กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)  

การควบคุมเปนเครื่องมือที่ใชในการจัดการกับความเส่ียงท่ีมีอยู ดังนั้นหนวยงานควรดําเนินการระบุ 

การควบคุมท่ีมีอยู  และประเมินประสิทธิผลและความเพียงพอของการควบคุม หากไมเพียงพอใหหนวยงาน

ดังกลาวจัดทําแผนจัดการความเสี่ยงเพ่ิมเติม โดยการประเมินการควบคุมสามารถจัดทําตามตาราง 

 

 



คูมือบริหารความเส่ียงดานกฎหมาย กฎระเบียบ  จ - ๑๕ 

สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง  ธันวาคม ๒๕๕๖ 

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

หนาท่ี ๑ 

ตัวอยางการบริหารความเส่ียงและปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจําป ........... 
งาน/โครงการ........................................................... 

สํานัก/หนวยงาน.............................................. 

 
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน 

งาน/ 
โครงการ 

ระดับความ
เสี่ยงกอน
จัดการ 

(Inherent 
Risk) 

การ
ควบคุมท่ีมี

อยู 
(Control) 

ผลการ
ประเมิน 

การ
ควบคุม 

ความเสี่ยงท่ี
เหลืออยู/ 
จุดออน 

(Residual 
Risk) 

การปรับปรุง
การควบคุม 

วันท่ี 
เสร็จ/ 

ตองการ
ใหเสร็จ 

สํานัก/
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         

ผูรายงาน.................................................................................... 

ตําแหนง..................................................................................... 

วันท่ี ......................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือบริหารความเส่ียงดานกฎหมาย กฎระเบียบ  จ - ๑๖ 

สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง  ธันวาคม ๒๕๕๖ 

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

๕.๗ สารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication) 

ระดับความเสี่ยงของความเส่ียงดานกฎหมาย กฎระเบียบ 

ระดับความ
รุนแรง 

และการรายงาน 

กฎหมาย 
กฎระเบียบ        
ที่เกี่ยวของ 

ผูอํานวยการ สรอ. /
ฝายบริหาร 

อนุกรรมการดาน
การบริหารความ

เสี่ยง 

คณะกรรมการ
บริหาร 

ปานกลาง 
หรือเตือน 
(Warning) 

ขอบังคับ 
ระเบียบ 

ประกาศ และ
คําส่ังภายใน 

รับทราบ/แนะนํา 
และสั่งการ 

รับทราบ/แนะนํา รับทราบ/แนะนํา 
และส่ังการ 

สูง 
หรือรุนแรง 
(Severe) 

ระเบียบของ
หนวยงานที่
กํากับดูแล 

รับทราบ/แนะนํา 
และสั่งการ และ

รายงานอนุกรรมการ
ดานการบริหารความ
เสี่ยงโดยตรง พรอม
เสนอแนวทางแกไข
ทันทีที่เกิดเหตุการณ 

รับทราบ/แนะนํา 
และ 

ติดตามผลการ
ดําเนินงาน 

รับทราบ/แนะนํา 
และส่ังการ 

สูงมาก หรือ
รุนแรงมาก 

(High Severe) 

กฎหมาย         
มติคณะรัฐมนตรี 

รับทราบ/แนะนํา/ 
ส่ังการ และรายงาน
อนุกรรมการดานการ

บริหารความเส่ียง
โดยตรง พรอมเสนอ
แนวทางแกไขทันทีที่

เกิดเหตุการณ 

รับทราบ/แนะนํา 
และ 

ติดตามผลการ
ดําเนินงาน 

รับทราบ/แนะนํา 
และส่ังการ 

 

๕.๘ การติดตามและประเมินผล (Monitoring) 

สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง สวนนิติการ ตองรายงานความเส่ียงดานกฎหมาย 

กฎระเบียบตอคณะอนุกรรมการดานการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร สรอ. เพ่ือใหทราบผลการ

ดําเนินงาน ปญหาที่เกิดข้ึน และตรวจสอบสาเหตุของปญหา ตลอดจนหาแนวทางแกไขเพื่อปองกัน ควบคุมและลด

ความเสี่ยงดานกฎหมาย กฎระเบียบตามท่ีกําหนด ซึ่งในรายงานความเสี่ยงตองแสดงถึงความเส่ียงดานกฎหมาย 

กฎระเบียบท่ีมีอยู และแนวทางแกไข ระยะเวลาแลวเสร็จอยางชัดเจน 



คูมือบริหารความเส่ียงดานกฎหมาย กฎระเบียบ  จ - ๑๗ 

สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง  ธันวาคม ๒๕๕๖ 

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

หนาท่ี ๑ 

รายงานการบริหารความเสี่ยงดานกฎหมาย กฎระเบียบ ประจําป............. 

สําหรับงวดตั้งแต วันท่ี ... เดือน......................พ.ศ. ......... ถึง วันที่ ... เดือน......................พ.ศ. .......... 

งาน/โครงการ........................................................... 

สํานัก/หนวยงาน.............................................. 

 
งาน/

โครงการ 
ความเสี่ยง

ท่ีมีอยู 
ระดับความ

เส่ียง 
โอกาส
เกิด 

ผลกระทบ การปรับปรุงการ
ควบคุม 

กําหนด
เสร็จ 

หนวยงาน/
ผูรับผิดชอบ 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

ผูรายงาน.................................................................................... 

ตําแหนง..................................................................................... 

วันท่ี ......................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือบริหารความเส่ียงดานกฎหมาย กฎระเบียบ  จ - ๑๘ 

สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง  ธันวาคม ๒๕๕๖ 

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

สรุปข้ันตอนการรายงานความเส่ียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
               หากเกิดเหตุการณความเสี่ยงฉุกเฉินใหปฏิบัติตาม Business Continuity Plan ในการรายงาน                                                      

                                                                                               

                                                             
  
                                                       
                                                   
                                                            
                                                 
                                                 
                                   

คณะกรรมการบริหาร 

สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเส่ียง 

สวนนิติการ 

 

สํานัก/สวนงานตาง ๆ  

ผูอํานวยการ/ฝายบริหาร 

คณะอนุกรรมการดานการบริหารความเส่ียง รับทราบและแนะนํา ติดตามความคืบหนารายไตรมาส 

รับทราบและแนะนํา/สั่งการ ติดตามความคืบหนารายไตรมาส 

 

สอบทานขอมูล ใหคําแนะนํา และจัดทํารายงานสรุป 

ติดตามความคืบหนา 

จัดทําขอมูลการประเมินผลการดําเนินงานความเสี่ยงและ
การควบคุม ติดตามและรายงานความคืบหนาทุกเดือน 

รับทราบและแนะนํา/สั่งการ และติดตามความคืบหนา
การจัดการความเสี่ยง 

 



ความเสี่ยงดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ฉ 

สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง  ธันวาคม ๒๕๕๖ 

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเสี่ยงดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology Risk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





คูมือบริหารความเส่ียงดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ฉ - ๒ 

สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง  ธันวาคม ๒๕๕๖ 

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คูมือการบรหิารความเสี่ยงดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology Risk Management Manual) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือบริหารความเส่ียงดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ฉ - ๓ 

สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง  ธันวาคม ๒๕๕๖ 

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

สารบัญ 
 

     หนาที่ 
 

๑. บทนํา ................................................................................................................................................................... ๔ 

๒. โครงสรางการบริหารความเส่ียง .......................................................................................................................... ๖ 

๓. หนาที่และความรับผิดชอบตามโครงสรางการบริหารความเส่ียง ....................................................................... ๗ 

๔. ความหมายและคําจํากัดความของการบริหารความเส่ียง................................................................................... ๙ 

๕. องคประกอบการบริหารความเส่ียง .................................................................................................................. ๑๒ 

๕.๑ สภาพแวดลอมภายในองคกร (Internal Environment)....................................................................... ๑๒ 

๕.๒ การกําหนดวัตถุประสงค/เปาหมาย (Objective Setting) .................................................................... ๑๒ 

๕.๓ การระบุเหตุการณ (Event Identification) ........................................................................................... ๑๓ 

๕.๔ การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) .......................................................................................... ๑๔ 

๕.๕ การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) .......................................................................................... ๒๐ 

๕.๖ กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) ............................................................................................. ๒๑ 

๕.๗ สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)..................................................... ๒๑ 

๕.๘ การติดตามและประเมินผล (Monitoring) .............................................................................................. ๒๒ 

 
 
 

 

 

 

 

 



คูมือบริหารความเส่ียงดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ฉ - ๔ 

สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง  ธันวาคม ๒๕๕๖ 

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

๑. บทนํา 

 

การบริหารความเสี่ยงดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk Management) 

เปนองคประกอบสําคัญของการดําเนินงานของ สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) (สรอ.) เปน

อยางมาก จึงไดมีการกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 

Technology Risk Management Policy) เพื่อบังคับใชกับทุกหนวยงานของ สรอ. โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให

เจาหนาท่ีทุกระดับมีความรูความเขาใจและตระหนักถึงหนาที่ความรับผิดชอบตอการบริหารความเส่ียงดานระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศอยูเสมอ และยังสนับสนุนใหเจาหนาท่ีทุกระดับช้ันเขาใจ รวมถึงมีสวนรวมในการบริหารและ

จัดการความเสี่ยงดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีเ ก่ียวของกับระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ  

คูมือการบริหารความเส่ียงดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฉบับน้ี ถือเปนสวนหนึ่งของนโยบายบริหาร

ความเสี่ยงดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งจะใชประกอบกับคูมือเฉพาะของแตละเคร่ืองมือท่ีใชในการบริหาร

ความเสี่ยง ซึ่งจะกลาวลงไปในรายละเอียดเพ่ือใหหนวยงานสามารถวางระบบการบริหารความเส่ียงดานระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศภายในหนวยงานของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนการปองกัน ควบคุม และลด

ผลกระทบจากเหตุการณความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นตอ สรอ.  โดยกระบวนการดังกลาวจะอยูภายใตการดูแลของ

หัวหนาหนวยงาน ฝายบริหาร และมีการกํากับ ดูแลและส่ังการโดยคณะกรรมการบริหาร สรอ. ผานทาง

คณะอนุกรรมการดานการบริหารความเสี่ยง  

 

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียงดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑. การบริหารความเส่ียงดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจะอยูบนพ้ืนฐานของการควบคุมภายใน ซึ่งเปน

กระบวนการท่ีเปนขั้นตอนท่ีตอเนื่องและแทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติของทุกหนวยงาน 

๒. เจาหนาที่ในทุกหนวยงานของ สรอ. มีบทบาทสําคัญตอการบริหารความเส่ียงดานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ซ่ึงมีผูบริหารเปนผูรับผิดชอบใหมีระบบการบริหารความเสี่ยงดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามที่ 

สรอ. กําหนด คือ มีการระบุ ประเมิน ติดตาม ควบคุม และรายงานความเส่ียง 

๓. การบริหารความเสี่ยงดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศควรใหความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวา

หนวยงานจะบรรลุตามเปาหมายท่ีไดกําหนดไว กลาวคือ แมวาจะมีการวางระบบการบริหารความเส่ียงดานระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศไวดีเพียงใด ก็ไมสามารถรับรองไดวาการดําเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงคไดอยางสมบูรณ 

เพราะมีขอจํากัดจากปจจัยอื่นนอกเหนือการควบคุมของหนวยงาน เชน ผลกระทบจากปจจัยภายนอก เปนตน 

 



คูมือบริหารความเส่ียงดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ฉ - ๕ 

สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง  ธันวาคม ๒๕๕๖ 

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

ขอบเขตของคูมือบริหารความเส่ียงดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 คูมือฉบับนี้จะกลาวถึงการบริหารความเส่ียงดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของนโยบาย

บริหารความเส่ียง  สรอ. โดยกลาวถึงรายละเอียดของกระบวนการบริหารความเสี่ยงดานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพ่ือใหหนวยงานตางๆ ของ สรอ. ใชเปนแนวทางในการบริหารความเสี่ยงดานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศของตนเอง เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือบริหารความเส่ียงดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ฉ - ๖ 

สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง  ธันวาคม ๒๕๕๖ 

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

๒. โครงสรางการบริหารความเสี่ยง 

 
โครงสรางการบริหารความเส่ียงดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหาร 

สํานักบริหารและจัดการองคกร 
- สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหาร 
  ความเสี่ยง 
         

สํานัก/สวนงานตาง ๆ ที่เปนเจาของ
ความเสี่ยง 

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ 

สวนตรวจสอบภายใน 

คณะอนุกรรมการดานการบริหารความเส่ียง 

ผูอํานวยการ สรอ. 



คูมือบริหารความเส่ียงดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ฉ - ๗ 

สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง  ธันวาคม ๒๕๕๖ 

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

๓. หนาทีแ่ละความรับผดิชอบตามโครงสรางการบริหารความเสี่ยง 

 
บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบหลักของหนวยงานหรือผูที่เกี่ยวของ 

    สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง สํานักบริหารและจัดการองคกร มีหนาที่รับผิดชอบดังนี้ 

๑. จัดทํากรอบนโยบายและกระบวนการบริหารความเส่ียงดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และนําเสนอตอ

คณะกรรมการบริหาร สรอ. หรือคณะกรรมการท่ีไดรับมอบหมายผานคณะอนุกรรมการดานการบริหารความ

เสี่ยงเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนทบทวนและปรับปรุงนโยบายบริหารความเส่ียงดานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศใหมีความเหมาะสมเปนปจจุบันอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

๒. รายงานความเส่ียงดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีแสดงถึงการปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตามนโยบายที่

กําหนดไว 

๓. ประเมิน ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีเก่ียวกับสภาพคลอง เพ่ือใหมี

การปฏิบัติตามนโยบายท่ีกําหนด 

๔. ประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ท่ีเปนเจาของความเสี่ยง เพื่อใหหนวยงานตาง ๆ ดําเนินการตามกรอบ

นโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีกําหนด 

๕. สื่อสารและสรางความเขาใจกับเจาหนาที่และหนวยงานตางๆ ใหเขาใจถึงแนวทาง ความสําคัญ และความ

รับผิดชอบในการบริหารความเส่ียงดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๖. บริหาร ควบคุม และจัดการความเสี่ยงดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวมใหอยูภายในระดับที่

ยอมรับได 

๗. รวมกับหนวยงานตาง ๆ จัดทําแผนบริหารความตอเน่ืองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Business 

Continuity Plan) รวมถึงทบทวนแผนปละ ๑ ครั้ง หรือตามความเหมาะสม 

    สํานัก และสวนงานตางๆ ของ สรอ. มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

๑. กําหนดกลยุทธและแผนปฏิบัติงานของสํานัก และสวนงานตางๆ ใหสอดคลองกับนโยบายบริหารความ

เสี่ยงดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

๒. สนับสนุนและดูแลใหมีผูประสานงานความเส่ียงระดับสํานัก และสวนงานตาง ๆ 



คูมือบริหารความเส่ียงดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ฉ - ๘ 

สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง  ธันวาคม ๒๕๕๖ 

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

๓. พิจารณา Risk Factor, Risk Appetite และ Risk Tolerance ใหกับสวนงานพัฒนาคุณภาพองคกรและ

บริหารความเสี่ยง เพื่อนําไปจัดทําความเสี่ยงดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและภาพความเสี่ยงแบบ

บูรณาการ ตามลําดับตอไป 

๔. ติดตามการจัดการความเสี่ยงของหนวยงานในสังกัดเพ่ือรายงานความเส่ียงในภาพรวมของสํานักใหกับ

สวนงานพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเส่ียงเปนรายเดือนหรือรายไตรมาศตามความเหมาะสม 

๕. จัดทําแผนจัดการความเสี่ยงดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Treatment Plan) ของสํานัก และสวน

งานตางๆ และบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีมีผลตอเปาหมายตามกลยุทธของหนวยงาน ในฐานะผูจัดการ

ความเส่ียง (Risk Manager) ใหอยูภายในระดับความเส่ียงที่ยอมรับได 

๖. ดูแล ติดตามการจัดการความเสี่ยง และประเมินผลการจัดการความเสี่ยงเปนประจํา เพ่ือรายงานผล

การบริหารความเส่ียงใหผูบังคับบัญชาตามลําดับ รวมถึงนําเสนอแผนการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม เพื่อ

บริหารจัดการความเส่ียงใหอยูภายในระดับความเส่ียงที่ยอมรับได 

๗. แตงตั้งผูประสานงานดานความเส่ียง (Risk Internal Control Officer: RICO) เพื่อประสานงานกับสวน

พัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยงในการจัดทํา Risk Factor, Risk Appetite และ Risk 

Tolerance จากแผนธุรกิจ แผนกลยุทธ หรือแผนปฏิบัติงานของสํานักและสวนงาน 

๘. สื่อสารและนํากระบวนการบริหารความเสี่ยง ไปยังเจาหนา ท่ีทุกคนเพื่อสรางความเขาใจและนํา

กระบวนการบริหารความเสี่ยงไปใชในการปฏิบัติงานประจําวัน 

    สวนตรวจสอบภายใน มีหนาท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 

สอบทานการควบคุมภายในดานตางๆ ของ สรอ. กอนนําเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาให

คําแนะนํา การสอบทานความเส่ียงควรพิจารณาแผนจัดการความเสี่ยงของสํานักและสวนงานตางๆ วามีความ

เหมาะสมหรือไม และใหขอคิดไวในการปรับปรุงหรือแกไขตามสมควร 

การสอบทานควรรวมถึงการติดตามวามีการดําเนินตามแผนการจัดการความเ ส่ียงหรือไม และ

สถานการณดําเนินการวาอยูในระดับใด 

 

 
 
 
 
 



คูมือบริหารความเส่ียงดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ฉ - ๙ 

สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง  ธันวาคม ๒๕๕๖ 

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

๔. ความหมายและคําจํากัดความของการบรหิารความเสี่ยง 

 

 การดํ าเนินการบริหารความเสี่ยงด านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดมีการนํามาตรฐาน ISO/IEC 

27001:2005 ซึ่งเปนมาตรฐานท่ีกําลังไดรับความนิยมอยางแพรหลายในปจจุบัน และกลาวถึงขอกําหนดในการ

จัดทําระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยหรือ ISMS (Information Security Management) ใหกับองคกร 

ซึ่งวัตถุประสงคของมาตรฐานนี้เพ่ือใหองคกรสามารถบริหารจัดการทางดานความปลอดภัยไดอยางมีระบบ และ

เพียงพอเหมาะสมตอการดําเนินธุรกิจขององคกร มารวมกําหนดเปนประเภทของความเสี่ยงดานเทคโนโลยี

สารสนเทศดวย โดยสามารถกําหนดกรอบการบริหาร ดังนี้  

๔.๑ ความเส่ียงดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk)   

ความเส่ียงดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk) คือ ความเปนไปไดที่

จะเกิดเหตุการณท่ีคาดหวังหรือไมคาดหวัง อันเน่ืองมาจากการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชซึ่งมีผลกระทบ

ถึงระบบงานและการปฏิบัติงาน ทั้งน้ี ความเส่ียงดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จะมีองคประกอบท่ีสําคัญ ๓ 

ประการ ไดแก แผนงานการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การตัดสินใจในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช และ

การวัดผลและติดตามความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้น โดยอาจเก่ียวของกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน ระบบงาน 

เหตุการณภายนอก หรือคน (เจาหนาท่ี บุคคลภายนอก หรือลูกคา) ซึ่งสงผลกระทบตอการดําเนินงานของ สรอ.  

๔.๒ ประเภทของความเสี่ยงดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Type of Risk) สามารถจําแนกออกไดเปน ๗ 

ประเภทดังนี้ 

๔.๒.๑ ความเสี่ยงดานขอมูล (Information Risk) หมายถึง ความเส่ียงที่เกิดจากขอมูลตางๆ ในระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ไมถูกตองครบถวนของขอมูล (Integrity Risk) ซึ่งอาจเกิดจากการถูกแกไขเปล่ียนแปลง 

โดยบุคคลที่ไมมีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ หรือมีการบันทึกขอมูล การประเมินผล และการแสดงผลท่ีผิดพลาดโดย

อาจมีสาเหตุมาจากการท่ีหนวยงานไมไดควบคุมเกี่ยวกับการเขาถึงขอมูลของระบบคอมพิวเตอร โดยบุคคลที่ 

ไมมีอํานาจหนาที่ท่ีเกี่ยวของ ท่ีรอบคอบและรัดกุมเพียงพอ (Access risk) ทําใหขอมูลท่ีจัดเก็บร่ัวไหล อาจทําให

เกิดการฟองรองได หรือมีความเสี่ยงเก่ียวกับการที่ไมสามารถใชขอมูล (Availability Risk) หรือระบบคอมพิวเตอร

ไดอยางตอเน่ือง หรือในเวลาท่ีตองการ ซึ่งอาจทําใหการปฏิบัติงานหยุดชะงักไดโดยความเสี่ยงน้ีอาจเกิดจากไมมี

การควบคุมดูแลการทํางานของระบบคอมพิวเตอรและปองกันความเสียหายอยางเพียงพอ ยังรวมไปถึงความเส่ียง

เก่ียวกับการสํารองขอมูล โดยวัตถุประสงคของการสํารองขอมูล (Back Up) ท่ีสํา คัญคือ เพ่ือไมใหขอมูล 

เกิดการสูญหาย ตลอดจนเปนแนวทางในการปฏิบัติในการบริหารจัดการในการเก็บขอมูลสํารอง (Information 

back-Up) การกูคืนขอมูล (Information Recovery) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของแผนบริหารความตอเนื่อง (Business 

Continuity Plan) และแผนกูคืนขอมูล (Disaster Recovery Plan) 



คูมือบริหารความเส่ียงดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ฉ - ๑๐ 

สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง  ธันวาคม ๒๕๕๖ 
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 ๔.๒.๒ ความเสี่ยงดานอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ (Hardware Risk) หมายถึง ความเส่ียงที่เกิดจาก

ความผิดพลาดของอุปกรณ การเคลื่อนยายตัวเครื่องอุปกรณการติดต้ังอุปกรณในพ้ืนท่ีไมเหมาะสม ความเสี่ยงใน

เร่ืองของการจัดหาอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับลักษณะของงาน และขององคกร ท่ีตองมีการจัดหา

เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตางๆ ใหไดตามมาตรฐานของอุปกรณคอมพิวเตอร จัดหาและติดต้ังอุปกรณ

เทคโนโลยีสา รสนเทศ  (Acquisition and Implementation) ให เหมาะสมตาม ลักษณะของ โครงกา ร 

และเหมาะสมกับงบประมาณ หรือความเส่ียงในเรื่องการบํารุงรักษาอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสี่ยงจาก

การท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศหมดอายุไปเอง ความเสี่ยงจากการไมไดกําหนดหรือกําหนดกระบวนการอนุมัติใช

อุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศไมชัดเจน 

๔.๒.๓ ความเสี่ยงดานโปรแกรมคอมพิวเตอร (Software Risk) หมายถึงความเส่ียงท่ีเกิดจาก 

การเลือกใชหรือความเส่ียงจากการทํางานของโปรแกรมตางๆ เชน การใชโปรแกรมท่ีไมมีลิขสิทธ์ิถูกตอง การถูกผู

ไมหวังดีทําลายระบบ (Hacker) การควบคุมการ Reversion software ไมเพียงพอ การท่ี Software ท่ีใชอยู  

Out of date ความเ ส่ียงที่ เกิ ดจากการเลือกใช  Software platforms ความเสี่ยงที่ เกิ ดจากควบคุม 

การเปลี่ยนแปลง (Change control) ไมเหมาะสมเพียงพอ ความเสี่ยงที่ไมไดกําหนดข้ันตอนการอนุมัติการใชงาน 

Software การไมไดจัดทําข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีเปนลายลักษณอักษร (Document operating procedures) 

ความเสี่ยงจากการไมแยกระบบสําหรับการพัฒนา ทดสอบ และการใหบริการออกจากกัน (Separation of 

development, test and operation facilities) เปนตน 

๔.๒.๔ ความเสี่ยงดานบุคลากร (People Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากบุคลากรท่ีเก่ียวของกับ

การดําเนินงานดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในเร่ืองของการกําหนดโครงสราง การมอบหมายงานในหนาที่

ใหแกบุคลากรดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีมีความเหมาะสม คือ มีความรู ประสบการณ ในระดับท่ีสามารถ

รับการถายทอดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถถายทอดความรู น้ันใหแก ผูใชงานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ และความเสี่ยงจากการวาจางหรือจัดจางบุคลากรภายนอก (Information 

Technology Outsourcing) เพ่ือจัดทําโครงการดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ  ท้ังน้ี ยังรวมถึงการที่ขาด

แผนการฝกอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับเจาหนาท่ีของ สรอ. อยางทั่วถึง ทั้งในสวนของผูดูแลระบบ 

(Administration) ผูพัฒนาระบบ (Developer/Programmer) และผูใชงานทั่วไป (User) อยางสม่ําเสมอ 

 ๔.๒.๕ ความเสี่ยงดานกายภาพและสิ่งแวดลอม (Physical and Environment Risk) หมายถึง 

ความเสี่ยงท่ีเกิดจากภัยคุกคามท้ังภัยจากธรรมชาติ และภัยที่มนุษยทําขึ้น เชน วาตภัย อุทกภัย ฟาผา นํ้าทวม 

กระแสไฟฟาขัดของ เพลิงไหม การไมมีระบบรักษาความปลอดภัยหองคอมพิวเตอรแมขาย และการกอการราย 

เปนตน 
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๔.๒.๖ ความเสี่ยงดานเครือขายส่ือสาร (Network Communication Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่

เกิดจากระบบเครือขายส่ือสารขัดของ ไมมีระบบเครือขายสื่อสารสํารอง ความเส่ียงที่เ กิดจากไมได กําหนด

คุณสมบัติทางดานความม่ันคงปลอดภัย ระดับการใหบริการ ขอกําหนดในการบริหารจัดการสําหรับบริหาร

เครือขายท้ังหมดท่ีองคกรใชบริการอยู และตองกําหนดไวในขอตกลงในการใหบริหารเครือขายโดยที่บริการ

เครือขายเหลาน้ีอาจจะเปนบริการเครือขายภายในขององคกรเองหรือบริการท่ีไดรับจากหนวยงานภายนอก  

การบํารุงรักษาอุปกรณเครือขายส่ือสารไมสมํ่าเสมอ การไมมีรายชื่อและขอมูลสําหรับติดตอหนวยงานอื่นกรณีมี

ความจําเปน เชน บมจ. ทศท คอรเปอเรช่ัน บมจ. กสท. โทรคมนาคม ผูใหบริการอินเตอรเน็ต (Internet Service 

Provider) ความเสี่ยงที่ผูดูแลระบบไมมีการกําหนดมาตรการเพ่ือปองกันภัยคุกคามตาง ๆ ทางเครือขาย และดูแล

รักษาความม่ันคงปลอดภัยสําหรับระบบและแอปพลิเคชันที่ใชงานเครือขาย รวมท้ังสารสนเทศตาง ๆ ที่สงผานทาง

เครือขาย  เปนตน 

๔.๒.๗ ความเสี่ยงดานกระบวนการทํางาน (Business Process Risk) หมายถึง ความเส่ียงที่เกิดจาก

กระบวนการทํางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ไมเปนไปตามมาตรฐานสากล ซึ่ งส งผลใหขาดการนํา  

Best Practice ที่ดีตางๆ มาใชงาน COBIT 5 ไดกําหนดกระบวนการที่เปนมาตรฐานที่ดีตางๆ ไวจํานวน ๓๗ 

กระบวนการ และ กําหนด Best Practice ของกระบวนการตางๆ ไวให เชนกัน 

การขาดการนํา Best Practice เหลานั้นมาใชงานจะทําใหองคกรไมบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่

มาตรฐานดังกลาวไดกําหนดไว COBIT 5 ไดกําหนดเปาหมายทางธุรกิจสําหรับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช

งานไวจํานวน ๑๗ เปาหมาย 
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๕. องคประกอบการบรหิารความเสี่ยง 

 

๕.๑ สภาพแวดลอมภายในองคกร (Internal Environment) 

สรอ. ไดจัดใหมีกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนไปตามหลัก

มาตรฐานสากลและเปนมาตรฐานเดียวกันทั่วท้ัง สรอ. เชนเดียวกับกระบวนการบริหารความเส่ียงดานอื่นๆ โดยจะ

ครอบคลุมการปฏิบัติงานในทุกระดับช้ันของแตละหนวยงานใน สรอ.  เพ่ือชวยใหการดําเนินงานเกิดผลดีและ

ปฏิบัติงานไดตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของ ซึ่งการบริหารความเสี่ยงดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการ

วิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคกร และภายนอกท่ีเก่ียวของกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การเปล่ียนแปลงใน

เทคโนโลยีสารสนเทศ จากการท่ีสํานักงานเปนหนวยงานกลางของประเทศในการผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนา

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส โดยมีพันธกิจคือ การพัฒนา บริหารจัดการ และใหบริการโครงสรางพ้ืนฐานสวนที่เก่ียวกับ

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 

ดังน้ัน การวิเคราะหความเส่ียงดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อใหการดําเนินงานที่เกี่ยวกับระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใหบริการกับลูกคา และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในของ สรอ. มีเสถียรภาพ และ

ความมั่นคงของระบบ รวมท้ังมีประโยชนสําหรับตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจอิเล็กทรอนิกสของ สรอ. ผูบริหารและ

หนวยงานที่เก่ียวของกับความเส่ียงดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจะตองรวมกันกําหนดและทบทวนกลยุทธอยาง

สมํ่าเสมอ เพื่อใชกําหนดแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ในการพัฒนางานเพื่อปองกันและลดความเสียหายที่

อาจจะเกิดขึ้นรวมถึงชวยใหสามารถบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคของแผนดําเนินงาน 

ท้ังน้ีการวิเคราะหสภาพแวดลอมตองคํานึงถึงปจจัยภายในและปจจัยภายนอกท่ีมีผลกระทบตอ สรอ. หรือ

หนวยงานท่ีเกี่ ยวของกับนโยบายหลัก เน่ืองจากการวิ เคราะหถึงสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอก       

(SWOT Analysis) จะทําให สรอ. ทราบถึงปจจัยเสี่ยงที่จะสงผลกระทบตอความสําเร็จของ สรอ. ชวยให สรอ. 

ทราบวาตองบริหารจัดการอยางไร เพื่อสรางเสถียรภาพ ความมั่นคง และความนาเชื่อถือของระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเม่ือตองเผชิญกับสภาพการเปล่ียนแปลงที่รวดเร็ว 

๕.๒ การกําหนดวัตถุประสงค/เปาหมาย (Objective Setting)  

กรอบการบริหารความเส่ียง COSO ERM Framework ท่ีกําหนดไว มีวัตถุประสงคมุงเนนในเรื่องของ 

การจัดการและควบคุมความเส่ียงทางดานระบบเทคโนโลยีสารสเนทศ มีผลมาจากความผิดพลาดหรือการปฏิบัติ 

ที่ไมเปนไปตามแผนงานโครงการของระบบสารสนเทศ หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบตางๆ ท่ีจะสงผล

ตอการดําเนินงานดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ ของหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน กระทรวงเทคโนโลยี
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สารสนเทศและการส่ือสาร คณะกรรมการกิจการการจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

มาตรฐานความั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน  

๕.๓ การระบุเหตุการณ (Event Identification)  

เปนกระบวนการท่ีผูบริหารและผูปฏิบัติงานรวมกันระบุความเสี่ยงและปจจัยเส่ียงที่เก่ียวของกับโครงการ

และกิจกรรม เพื่อใหทราบถึงเหตุการณที่เปนความเส่ียงที่อาจมีผลกระทบตอ สรอ. ซึ่งตองคํานีงถึงสภาพแวดลอม

ทั้งภายนอกและภายในองคกร  

 การระบุความเส่ียงประกอบดวยคําศัพทพ้ืนฐาน ๒ คํา ไดแก  

๑. ภัยคุกคาม (Threat) หมายถึง ภัยท่ีมีผลในทางลบตอสินทรัพยสารสนเทศ และการดําเนินธุรกิจของ

องคกรในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เชน ไวรัสซึ่งเปนภัยชนิดหน่ึง เมื่อภัยน้ีเกิดขึ้นจริง จะทําใหธุรกิจ

ขององคกรเกิดการหยุดชะงักได 

๒. จุดออนหรือชองโหว (Vulnerability) หมายถึง สภาพหรือสภาวะที่เปนขอบกพรองหรือไมสมบูรณ 

และหากถูกใชใหเปนประโยชนโดยภัยคุกคามก็อาจทําใหสินทรัพยสารสนเทศขององคกรไดรับความ

เสียหายได 

โดยในบริบท เมื่อมีการระบุความเสี่ยงหน่ึง เชน ความเสี่ยงเร่ืองของไวรัส จะมีความเกี่ยวของกับภัย

คุกคามหน่ึง ซึ่งในที่น้ีก็คือไวรัส และโดยท่ัวไปหากความเสี่ยงนั้นจะเกิดขึ้นได จะตองมีการใชประโยชนจากจุดออน

หน่ึง เชน ไวรัสจะใชประโยชนจากการท่ีผูใชงานไมไดติดต้ังซอฟตแวรปองกันไวรัสไวในเครื่อง เปนตน 

โดยสรุป ความเสี่ยงหน่ึงท่ีมีการระบุข้ึนจะตองบงชี้ไดวามีความเก่ียวของกับภัยคุกคามอะไรและภัยคุกคาม

นั้นจะใชจุดออนใดมาทําใหเกิดความเสียหายข้ึน 

วิธีการในการระบุความเสี่ยงมีหลายวิธี ไดแก 

(๑) การระดมสมองของผูปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของ 

(๒) การใช Checklist เพ่ือใชตรวจสอบหาจุดออน เชน Checklist ของมาตรฐาน ISO/IEC 27001 หรือ 

ของ COBIT5 เปนตน 

(๓) การวิเคราะหสถานการณจากการตั้งคําถาม “What-if” 

(๔) การวิ เคราะหกระบวนการทํางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศเ ม่ือเ ทียบกับกระบวนการของ

มาตรฐานสากลเชน COBIT5, ITIL, CMMI เปนตน 

 



คูมือบริหารความเส่ียงดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ฉ - ๑๔ 

สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง  ธันวาคม ๒๕๕๖ 

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

ตัวอยาง การระบุความเส่ียงดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อความเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง ชองโหว ภัยคุกคาม 
ความเสี่ยงการขาด
การสํารองขอมูล 

ความเส่ียงดานขอมูล ขาดการสํารองขอมูลอยาง
สม่ําเสมอ 

คาคอนฟกกูเรชันของระบบ/
อุปกรณสําคัญสูญหาย 

ความเสี่ยงท่ีเอกสาร
แ สดง ลิ ข สิท ธ์ิข อ ง
ซอฟตแวรสูญหาย 

ความเส่ียงดานขอมูล เอกสารแสดงลิขสิทธิ์ของ
ซอฟตแวรสูญหาย 

การไมมีเอกสารแสดงสิทธิ์การ
ใชงานซอฟตแวร 

ความเ ส่ีย งที่ ผู ดู แล
ร ะ บ บ ทํ า ง า น
ผิดพลาด 

ความเส่ียงดานบุคลากร ผูดูแลระบบทํางานผิดพลาด คาคอนฟกกูเรชันของระบบ/
อุปกรณสําคัญสูญหายหรือ
เสียหาย 

ความเสี่ยงไฟฟาดับ ความเส่ียงดานกายภาพ
และส่ิงแวดลอม 

ไฟฟาดับ อุปกรณคอมพิวเตอร/อุปกรณ
เ ค รื อ ข า ย /ร ะ บ บ สํ า คุ ญ
หยุดชะงัก 

ความเสี่ยงการขาด
การติดต้ังโปรแกรม
ปองกันไวรัส 

ค ว า ม เ สี่ ย ง ด า น
โปรแกรมคอมพิวเตอร 

ขาดก าร ติด ต้ัง โปรแกรม
ปองกันไวรัส 

การแพรระบาดของไวรัส 

ความเสี่ยงท่ีอุปกรณ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
หมดอายุการใชงาน 

ความเสี่ยงดานอุปกรณ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ขาดก าร เป ล่ียนอุ ปก รณ
เทคโนโลยีสารสนเทศตาม
รอบระยะเวลาการใชงาน 

อุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมดอายุการใชงาน 

๕.๔ การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  

ในการประเมินความเส่ียงโดยทั่วไปเกณฑการประเมินความเสี่ยงจะประกอบดวยองคประกอบ ๒ สวนคือ 

- โอกาสการเกิดขึ้นของความเสี่ยง (Likelihood) ซึ่งหมายถึง ความเปนไปไดที่ความเสี่ยงท่ีผูประเมิน

สนใจจะเกิดขึ้น 

- ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งหมายถึง ความเส่ียงน้ันหากเกิดขึ้นจะมีความรุนแรงใน

ระดับใด 

 

 

 

 



คูมือบริหารความเส่ียงดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ฉ - ๑๕ 

สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง  ธันวาคม ๒๕๕๖ 

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

ตัวอยาง การกําหนดเกณฑการประเมินทั้ง ๒ สวน 

โอกาสการเกิดขึ้นของความเสี่ยง (Likelihood) 

ระดับ โอกาสท่ีจะเกิด 

๑ แทบจะไมเกิดหรืออยางมากปละ ๑ ครั้ง 

๒ โอกาสเกิดนอยหรืออยางมากไมเกินปละ ๒ ครั้ง 

๓ ปานกลาง ปละ ๓-๕ ครั้ง 

๔ คอนขางบอย ปละ ๖-๑๐ คร้ัง 

๕ เกิดเปนประจํา อยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง 

 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 

เกณฑ 
ระดับคาคะแนนของความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 

๑=นอยมาก ๒=นอย ๓=ปานกลาง ๔=สูง ๕=สูงมาก 

ผลกระทบต อ

ภ า พ ลั ก ษ ณ /

ชื่ อ เ สี ย ง ข อ ง

องคกร 

ก ร ะ ท บ

ชื่อ เ สีย ง ข อ ง

อ ง ค ก ร น อ ย

ม า ก ห รื อ ไ ม

กระทบ 

กร ะทบชื่ อ เ สีย ง

ขอ งอ งค ก รนอ ย 

ภายในกลุมงาน 

กระทบชื่อเสียง

ขององคกร โดยมี

การรายงานต อ

ผูบริหารระดับสูง 

กระทบชื่ อ เ สี ย ง

ขององคกร ทําให

เกิดความไมพอใจ

จา ก ส า ธ า ร ณ ะ 

เ ช น  ก า ร เ ขี ย น

วิจารณ 

กระทบชื่ อเ สี ยง ขอ ง

องคกรมาก ทําใหเกิด

คว าม ไม พ อ ใ จ จ า ก

สาธารณะ เชน กา ร

แสดงความเห็นคัดคาน

ผานส่ือตางๆ 

ผลกระทบต อ

อ ง ค ก ร ด า น

การเงิน 

ไ ม เ กิ น 

๑ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐ 

บาท หรือ เกิด

เหตุรายที่ไมมี

> ๑ แสนบาท – 

๒ . ๕  แ ส น บ า ท 

หรือ เกิ ดเ หตุ ร า ย

เล็กนอยท่ีแกไขได 

> ๒.๕ แสนบาท 

– ๕ แสนบาท 

ห รื อ ร ะ บ บ มี

ป ญ ห า แ ล ะ มี

> ๕ แสนบาท – 

๑ ๐  ล า น บ า ท 

หรือเกิดปญหากับ

ระบบ IT ที่สําคัญ 

> ๑๐ ลานบาท หรือ 

เ กิดความสูญเสียต อ

ระบบ IT ท่ีสํ าคัญ

ท้ังหมดและเกิดความ



คูมือบริหารความเส่ียงดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ฉ - ๑๖ 

สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง  ธันวาคม ๒๕๕๖ 

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

เกณฑ 
ระดับคาคะแนนของความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 

๑=นอยมาก ๒=นอย ๓=ปานกลาง ๔=สูง ๕=สูงมาก 

ความสําคัญ ความสูญเสียไม

มาก 

และระบบความ

ปลอดภัยซึ่ งสงผล

ตอ ความถูกตอง

ข อ ง ข อ มู ล บ า ง 

สวน 

เสียหายอยางมากตอ

คว าม ปล อด ภัยขอ ง

ขอมูลตางๆ 

การดําเนินการ

ทางธุรกิจ 

ไมมีปญหา มีปญหาเ ล็กนอ ย

แก ไขได  ในระดับ

กลุมงาน 

ระบบสนับสนุน

สําคัญหยุดชะงัก

มี ผ ล ต อ ก า ร

ดํา เนินการภาย 

ในกลุมงาน และ

ตองใชหนวยงาน

ภายนอกในการ

แกไข 

ร ะ บ บ สํ า คั ญ 

ร ะ บ บ ค ว า ม

ปลอดภัย / ระบบ

ที่สําคัญหยุดชะงัก

บา ง ร ะบ บ ห รื อ

บางฟงกชัน อาจ

ส ง ผ ล ต อ

ประชาชน 

Total disruption จน

ทํา งานไม ได และก อ

ผ ล ก ร ะ ท บ ต อ ก า ร

ทํ า ง า น ข อ ง ร ะ บ บ

สําคัญท้ังหมด สงผล

ตอประชาชน 

ด าน กฎหมาย 

ร ะ เ บี ย บ ข อ 

บั ง คั บอื่ นๆ  ที่

อ ง ค ก ร ต อ ง

ปฏิบัติตาม 

ไมมีผลตอการ

ป ฏิ บั ติ ต า ม

ก ฎ ห ม า ย 

ระเ บียบ และ

ข อ บั ง คั บ ที่

เกี่ยวของ 

ขัดตอกระบวนการ

ปฏิบัติงานทีม 

ขัด ต อ นโ ยบ าย

และแนวปฏิ บัติ

เฉพาะกลุมงาน 

ขั ด ต อ น โ ย บ า ย

แล ะแ นวปฏิ บัติ

ทั่ ว ไ ป ใ น ร ะ ดั บ

องคกร 

ขั ด ต อ ก ฎ ห ม า ย 

พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ท่ี

เ ก่ียวของ  เชน พรบ. 

เปนตน 

 

จากตารางท่ีเสนอในขางตน สรอ. ไดกําหนดคาระดับความเสี่ยงไว ดังน้ี 

 

ระดับความเส่ียง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ x ความรุนแรงของเหตุการณ 

 
 



คูมือบริหารความเส่ียงดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ฉ - ๑๗ 

สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง  ธันวาคม ๒๕๕๖ 

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

ในการพิจารณาความรุนแรงของเหตุการณจะตองพิจารณาจากผลกระทบท้ัง ๔ ดานรวมกัน เชน หาก

ความเสี่ยงเร่ืองการแพรระบาดของไวรัสเกิดข้ึน จะมีผลกระทบแตละดาน ไดแก 

๑. ผลกระทบตอภาพลักษณ/ชื่อเสียงขององคกร มีผลกระทบในระดับใด  

๒. ผลกระทบตอองคกรดานการเงิน มีผลกระทบในระดับใด  

๓. การดําเนินการทางธุรกิจ มีผลกระทบในระดับใด  

๔. ดานกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับอื่นๆ ท่ีองคกรตองปฏิบัติตาม มีผลกระทบในระดับใด  

และใชคาผลกระทบท่ีมากที่สุดของผลกระทบท้ัง ๔ ดาน เปนคาระดับความรุนแรงของเหตุการณ 

ตัวอยางเชน ความเสี่ยงเร่ืองการแพระบาดของไวรัส เมื่อพิจารณาจากโอกาสการเกิดข้ึนของความเส่ียงใน

ตารางจะมีคาเทากับ ๓ และระดับความรุนแรงของผลกระทบแตละดานคือ 

๑. ผลกระทบตอภาพลักษณ/ชื่อเสียงขององคกร มีผลกระทบในระดับ ๓ 

๒. ผลกระทบตอองคกรดานการเงิน มีผลกระทบในระดับ ๕ 

๓. การดําเนินการทางธุรกิจ มีผลกระทบในระดับ ๕ 

๔. ดานกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับอื่นๆ ท่ีองคกรตองปฏิบัติตาม มีผลกระทบในระดับ ๓ 

ดังน้ันระดับความรุนแรงของผลกระทบจึงมีคาเทากับ ๕ ระดับความเสี่ยงของการแพรกระจายของไวรัสจึง

เทากับ ๑๕  ตาราง ๒ มิติ แสดงระดับความเสี่ยงสําหรับทุกคาที่เปนไปไดคือ 

 

ระ
ดับ

คว
าม

รุน
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
บ 

(Im
pa

ct
) 

สูงมาก ๒๕ ๕๐ ๗๕ ๑๐๐ ๑๒๕ 

สูง ๔ ๘ ๑๒ ๑๖ ๒๐ 

ปานกลาง ๓ ๖ ๙ ๑๒ ๑๕ 

ตํ่า ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ 

นอยมาก ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

  นอยมาก นอย ปานกลาง สูง สูงมาก 

โอกาสการเกิดข้ึนของความเส่ียง (Likelihood) 

ระดับความเสี่ยงของการ
แพรกระจายของไวรัส 



คูมือบริหารความเส่ียงดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ฉ - ๑๘ 

สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง  ธันวาคม ๒๕๕๖ 

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

คาระดับความเส่ียงในตารางขางตนจึงมีคาอยูระหวาง ๑-๒๕ 

จากการพิจารณาคาระดับความเส่ียงในตารางขางตน สรอ. ไดแบงบริเวณของระดับความเสี่ยงออกเปน ๔ 

โซน ดังแสดงในตาราง ดังน้ี 

คาระดับความ
เส่ียง 

ระดับความ
เสี่ยง 

ความหมาย 

๑-๓ ตํ่า ระดับความเสี่ยงที่องคกรยอมรับ (Acceptable) ซึ่งอาจมีมาตรการควบคุมอยูแลว
หรือไมก็ได 

๔-๘ ปานกลาง ระดับความเสี่ยงที่องคกรสามารถยอมรับได แตตองมีมาตรการควบคุม เพื่อปองกัน
ไมใหความเสี่ยงมีคาสูงขึ้นไปยังระดับท่ีไมสามารถยอมรับได 

๙-๒๔ สูง ระดับความเสี่ยงที่องคกรไมสามารถยอมรับได โดยตองจัดการความเสี่ยงเพ่ือใหอยูใน
ระดับท่ีสามารถยอมรับหรือยอมรับไดตอไป 

๒๕ ขึ้นไป สูงมาก ระดับความเสี่ยงที่องคกรไมสามารถยอมรับได และตองจําเปนตองเรงจัดการความ
เสี่ยงจนกระท่ังใหอยูในระดับท่ีสามารถยอมรับไดทันที 

 

โดยแสดงเปนตาราง ๒ มิติ แสดงการแบงระดับความเสี่ยงท้ัง ๔ โซน ดังนี้ 
 

ระ
ดับ

คว
าม

รุน
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
บ 

(Im
pa

ct
) 

สูงมาก ๒๕ ๕๐ ๗๕ ๑๐๐ ๑๒๕ 

สูง ๔ ๘ ๑๒ ๑๖ ๒๐ 
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ระดับความเสี่ยงของการ
แพรกระจายของไวรัส 
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ตัวอยาง การประเมินระดับความเส่ียง แสดงดังตารางตอไปนี้ 
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๕.๕ การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)  

ในการควบคุมและบรรเทาความเสี่ยง จะขึ้นอยูกับคาระดับความเสี่ยงท่ีประเมินและไดคามาน้ัน ทางเลือก

ในการควบคุมหรือบรรเทาความเส่ียงจะมีดวยกัน ๔ ทางเลือก ดังนี้ 

๕.๕.๑  การยอมรับความเส่ียง (Acceptance) กรณีท่ีคาระดับความเสี่ยงอยูในบริเวณสีเขียว ผูประเมิน

ความเสี่ยงสามารถยอมรับความเส่ียงได กรณีการยอมรับความเสี่ยงยังหมายรวมถึง 

- กรณีท่ีคาความเส่ียงตกอยูในบริเวณโซนสีเหลือง สีสม หรือ สีแดง ก็ตาม แตหนวยงานหรือ

สํานักยังไมสามารถระบุมาตรการท่ีเหมาะสมได จึงอาจตองยอมรับความเสี่ยงไวกอน ใน

ภายหลังเมื่อไดมาตรการที่เหมาะสมแลว จึงเสนอมาตรการเพื่อหาทางลดความเส่ียงใหลดลง

มาอยูในระดับสีเขียว เปนตน 

- กรณีท่ีคาความเส่ียงตกอยูในบริเวณโซนสีเหลือง สีสม หรือ สีแดง แตหนวยงานหรือสํานัก

พบวาการจะจัดการกับความเส่ียงน้ีจะมีคาใชจายท่ีคอนขางสูงและไมคุมคาท่ีจะลงทุน จึง

เห็นสมควรใหยอมรับความเสี่ยงและไมดําเนินการใดๆ 

ในท้ังสองกรณีนี้หนวยงานหรือสํานักจําเปนจะตองรายงานใหคณะกรรมการบริหารไดรับทราบดวย 

๕.๕.๒  การเล่ียงความเส่ียง (Avoidance) คือ การหาหนทางที่เหมาะสมเพ่ือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่พบ

นั้น เชน หากพบวาการนําทรัพยสินไปตั้งไวในบริเวณที่มีความเสี่ยงตอการสูญหาย ก็ควรจะหลีกเล่ียงโดยการนําไป

จัดเก็บไวในสถานที่ท่ีปลอดภัย 

การตัดสินใจท่ีจะแลกเปล่ียนขอมูลสําคัญกับองคกรหนึ่งผานทางระบบออนไลน เมื่อพบวาองคกร

นั้นยังไมมีมาตรการความม่ันคงปลอดภัยท่ีดีเพียงพอ ก็อาจยับย้ังการตัดสินใจนั้น โดยหลีกเลี่ยงความเสี่ยงไปใช

วิธีการแลกเปล่ียนแบบ Manual แทน 

การหาหนทางที่เหมาะสมกวา ควรพิจารณาวาความเสี่ยงลดลงมาอยูในระดับท่ียอมรับไดหรือไม 

เชน ตกอยูในบริเวณสีเขียวหรือไม 

๕.๕.๓  การโอนยายความเส่ียง (Transfer) คือ การใหหนวยงานอ่ืนเปนผูรับความเสี่ยงหรือดําเนินการ

แทน สรอ. เชน การใช Outsource เรื่องการพัฒนาระบบ ใหหนวยงานภายนอกโดยการทําสัญญาดูแลรักษา

ฮารดแวร อุปกรณเครือขาย การซ้ือประกันภัยจากหนวยงานภายนอก 

 การโอนยายความเส่ียง ควรพิจารณาวา ผูดําเนินการสามารถจัดการความเสี่ยงน้ันไดเปนอยางดี

หรือไม ระดับความเสี่ยงที่เกิดจากผูดําเนินการแทน ควรจะอยูในระดับท่ี สรอ. ยอมรับได หากผูดําเนินการแทนไม

สามารถทําไดดี ความเส่ียงจะตกกลับมาท่ี สรอ. เอง 



คูมือบริหารความเส่ียงดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ฉ - ๒๑ 

สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง  ธันวาคม ๒๕๕๖ 

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

 สําหรับกรณีการซื้อประกันภัย หนวยงานหรือสํานักควรจัดการกับความเส่ียงนั้นในระดับหน่ึง แต

อาจจะยังไมเพียงพอ จึงเสริมดวยการซื้อประกัน หากเหตุการณความเสี่ยงยังคงเกิดขึ้นได สรอ. จะไมเสียหายมาก

เกินไป ท้ังนี้เนื่อจากมีการจัดการไวในระดับหนึ่ง 

๕.๕.๔  การลดความเสี่ยง (Reduction) คือ การหาทางลดคาความเส่ียงที่อาจตกอยูในบริเวณสีเหลือง 

สีสม หรือ สีแดงก็ตาม ใหลงมาอยูในระดับที่นอยลง 

กรณีท่ีหนวยงานหรือสํานักสามารถลดความเสี่ยงลงมาอยูในบริเวณสีเขียวได หนวยงานสามารถ

ยอมรับความเสี่ยงได และไมตองทําอะไรเพิ่มเติม แตหากอยูในบริเวณสีเหลือง หนวยงานยังตองคอยคุมความเสี่ยง

ไว (เพ่ือปองกันการเลื่อนระดับไปสูระดับท่ีสูงขึ้น) 

เม่ือมีการประเมินระดับความเสี่ยงในหัวขอท่ีแลว หนวยงานหรือสํานักตองพิจารณาคาระดับ

ความเสี่ยงนั้นและตัดสินใจวาจะใชทางเลือกใด (จาก ๑ ใน ๔ ทางเลือก) เพื่อจัดการกับความเส่ียงที่ประเมินน้ัน ซึ่ง

ไดอธิบายวิธีการใชทางเลือกแตละทางเลือกไปแลวในขางตน 

๕.๖ กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)  

สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง และหนวยงานที่เกี่ยวของหรือเปนเจาของความเสี่ยง มี

หนาท่ีติดตามและควบคุมดูแลความเส่ียงดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจะควบคุมความเสี่ยง ใหสอดคลอง

กับระดับความเส่ียง ที่ไดรับอนุมัติ และดําเนินการควบคุมปองกันความเส่ียงดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหอยู

ในระดับความเส่ียงท่ียอมรับได รวมถึงมีการติดตามและรายงานตอคณะกรรมการบริหาร สรอ. ผาน

คณะอนุกรรมการดานการบริหารความเส่ียงท่ีไดรับมอบหมายอยางสมํ่าเสมอ      

๕.๗ การรายงานความเสี่ยง (Risk Reporting) 

ทุกหนวยงานของ สรอ. ตองมีการจัดทํารายงานการประเมินการควบคุมความเสี่ยงดวยตนเอง (Risk and 

Control Self Assessment หรือ RCSA) อยางนอยปละ ๑ คร้ัง โดยจุดท่ีมีความเสี่ยงอยูในระดับท่ีมีนัยสําคัญและ

ระดับสูง จะตองมีการจัดทํา Action Plan เพื่อปดความเส่ียงที่เกิดข้ึนกับหนวยงานตอไป 

ในกรณีที่มีความความเสียหายท่ีเกิดจากความเสี่ยงดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Operational Loss 

Data) หนวยงานตองรายงานเหตุการณความเสียหายท่ีเกิดจากความเส่ียงดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกิด

ขึ้นกับหนวยงานทันทีหรือภายในวันทําการถัดไป และในกรณีท่ีไมมีเหตุการณความเสียหายฯ หนวยงานก็ตอง

รายงานใหสวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยงทราบดวย เพื่อใหม่ันใจวาสวนพัฒนาคุณภาพองคกร

และบริหารความเส่ียงไดรับขอมูลที่ถูกตองและครบถวน โดยขอมูลท้ังหมดน้ันสวนพัฒนาคุณภาพองคกรและ
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บริหารความเส่ียงจะรวบรวมสรุปผล และนําเสนอตอคณะอนุกรรมการดานการบริหารความเส่ียง หรือ

คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวของตอไป 

ท้ังน้ี หากมีความเสียหายท่ีมีนัยสําคัญเกิดขึ้นกับหนวยงาน หนวยงานจะตองมีการจัดทํา Treatment 

Plan เพื่อลดหรือปองกันไมใหเกิดความเสียหายดังกลาวข้ึนกับ สรอ. ไดอีกในอนาคต และหากมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น 

เจาหนาท่ีของ สรอ. ที่พบจะตองรายงานเหตุการณความเสี่ยงตามคูมือ Business Continuity Plan ท่ีกําหนดไว  

และหนวยงานท่ีมีความเส่ียงอยูในระดับสูงหรือมีนัยสําคัญ ตองมีการนําดัชนีชี้ วัดความเส่ียง (Key Risk 

Indicators: KRIs) ท่ีสะทอนถึงสาเหตุและโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งดัชนีช้ีวัด

ความเสี่ยงนี้ถือเปนเครื่องมือในการวัด ติดตาม และบริหารความเส่ียงที่สําคัญของหนวยงาน ท้ังน้ี หนวยงานตองมี

การรายงานดัชนีชี้วัดความเส่ียงมายังสวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเส่ียง ตามรูปแบบและระยะเวลา

ที่กําหนด เพื่อใชในการติดตามดูแลความเส่ียงท่ีมีอยูหรือท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

๕.๘ การติดตามและประเมินผล (Monitoring) 

ทุกหนวยงานตองจัดใหมีกระบวนการในการติดตามความเสี่ยงที่มีอยู ตามแตชวงเวลาที่เหมาะสมหรือตาม

การเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง โดยหนวยงานควรกําหนดความถ่ีในการติดตามใหมากขึ้น เชน รายสัปดาห หาก

ความเสี่ยงมีการเปล่ียนแปลงท่ีมากข้ึน เปนตน แตหากขอมูลปจจัยเสี่ยงมีการเปล่ียนแปลงนอยและเปล่ียนแปลง

คอนขางชา หนวยงานอาจติดตามเพียงเดือนละครั้ง ไตรมาสละคร้ัง หรือปละสองครั้ง ท้ังนี้ เพ่ือใหผูบริหาร 

ผูอํานวยการ สรอ. สามารถติดตามสถานะของความเส่ียงดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยูในแตละชวงเวลา 

และสามารถวางแผนในการบริหารจัดการความเส่ียงดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกิดข้ึนไดอยางเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ อีกท้ังยังชวยใหหนวยงานสามารถปองกันและควบคุมเหตุการณความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได

อยางทันทวงที 

 

 

 

 

 

 



คูมือบริหารความเส่ียงดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ฉ - ๒๓ 

สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง  ธันวาคม ๒๕๕๖ 

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

สรุปข้ันตอนการรายงานความเส่ียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   หากเกิดเหตุการณความเสี่ยงฉุกเฉินใหปฏิบัติตาม Business Continuity Plan ในการรายงาน 

 

 

 

 

 

 

รับทราบและแนะนํา/สั่งการ ติดตามความคืบหนารายไตรมาส 
 

คณะกรรมการบริหาร 

รับทราบและแนะนํา ติดตามความคืบหนารายไตรมาส คณะอนุกรรมการดานการบริหารความเส่ียง 

ผูอํานวยการ/ฝายบริหาร 
สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง 

รับทราบและแนะนํา/สั่งการ และติดตามความคืบหนา
การจัดการความเสี่ยง 

 

สอบทานขอมูล ใหคําแนะนํา และจัดทํารายงานสรุป 

ติดตามความคืบหนา 

สํานัก/สวนงานตาง ๆ  

จัดทําขอมูลการประเมินผลการดําเนินงานความเสี่ยงและ
การควบคุม ติดตามและรายงานความคืบหนาทุกเดือน 



คูมือบริหารความเส่ียงดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ฉ - ๒๔ 

สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง  ธันวาคม ๒๕๕๖ 

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

ในกรณีที่เกิดเหตุการณผิดปกติ สวนนโยบายและกลยุทธองคกรตองรายงานใหผูบริหาร สรอ. ทราบ
ตามลําดับความรุนแรง ดังน้ี 

 

ระดับความรุนแรง 
และการรายงาน 

ผูอํานวยการ สรอ. / 
ฝายบริหาร 

อนุกรรมการดานการ
บริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหาร 

ปานกลาง 
หรือเตือน (Warning) 

รับทราบ/แนะนํา 
และส่ังการ 

รับทราบ/แนะนํา รับทราบ/แนะนํา 
และส่ังการ 

คอนขางสูง 
หรือรุนแรง (Severe) 

รับทราบ/แนะนํา 
และสั่งการรายงาน

อนุกรรมการดานการบริหาร
ความเสี่ยงโดยตรง พรอม
เสนอแนวทางแกไขทันทีที่

เกิดเหตุการณ 

รับทราบ/แนะนํา  
และ 

ติดตามผลการ
ดําเนินงาน 

รับทราบ/แนะนํา 
และส่ังการ 

สูง หรือรุนแรงมาก 
(High Severe) 

รับทราบ/แนะนํา/ 
สั่งการ และรายงาน

อนุกรรมการดานการบริหาร
ความเสี่ยงโดยตรง พรอม
เสนอแนวทางแกไขทันทีที่

เกิดเหตุการณ 

รับทราบ/แนะนํา  
และ 

ติดตามผลการ
ดําเนินงาน 

รับทราบ/แนะนํา 
และส่ังการ 

 
 

 

 

 

 



แหลงขอมูลอางอิง ช 

สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง  ธันวาคม ๒๕๕๖ 

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

 

 
 
 
 
 
 
 

แหลงขอมูลอางอิง 



แหลงขอมูลอางอิง ช - ๒ 

สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง  ธันวาคม ๒๕๕๖ 

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

หนวยงานที่เกี่ยวของ 

๑. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

๒. สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

๓. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๔. บริษัท ทริส คอรปอเรชั่น จํากัด 

 

กฎหมายที่เก่ียวของ 

๑. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๒. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๓. พระราชบัญญัติองคการมหาชน 

 

เว็บไซตท่ีเกี่ยวของ 

๑. www.opdc.go.th 

๒. www.oag.go.th 

๓. www.coso.org 

๔. www.iso.org 

๕. www.isaca.org 

๖. www.bot.or.th 

๗. www.itgthailand.com 

๘. www.sec.or.th 

๙. www.set.or.th 

๑๐. www.mict.go.th 

๑๑. www.ega.or.th 

 



คณะผูจัดทํา ซ 

สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง  ธันวาคม ๒๕๕๖ 

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

 

 
 
 
 
 
 
 

คาํขอบคุณจากคณะผูจัดทาํ 
นโยบายและคูมือบริหารความเสี่ยง 

สํานกังานรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส (องคการมหาชน) 



คณะผูจัดทํา  ซ - ๒ 

สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง  ธันวาคม ๒๕๕๖ 

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

ในนามของคณะผูจัดทํานโยบายและคูมือบริห ารความ เสี ่ยงของสํานัก งานรัฐบ าล

อิ เ ล ็ก ท ร อน ิก ส  ฉ บ ับ นี ้  ข อข อ บ พ ร ะค ุณ คณ ะ กร ร ม ก าร บ ริห าร สํา น ัก ง าน ร ัฐ บ า ล

อิ เ ล ็ก ท ร อ น ิก ส   ค ณ ะ อ น ุก ร ร ม ก าร ด า น ก า ร บ ริห า ร ค วา ม เ สี ่ย ง สํา น ัก ง าน ร ัฐ บ า ล

อิเล็กทรอนิกส  คณะผูบริหารและคณะทํางาน  และผู ที ่ม ีสวน เกี่ยวของทุกทาน ในการ ให

การชวยเหลือ  และ ให ความรวม มือจน ทําใหน โยบ ายและคูม ือบ ริหา รความ เ สี่ยงของ

สําน ัก งาน สาม ารถ จัดทําขึ ้น ไ ดอยางสม บ ูรณ และ สํา เร ็จ  เ พื ่อ ใ ห เ จาหน าที ่ท ุก คน ใน

สํานักงาน ใช เปนแนวทางในการดูแลและบริหารความ เ สี่ยงภายใตความรับผิดชอบของ

แตล ะคน  แล ะห วัง เ ป น อย าง ยิ่ ง วาน โย บ า ยแล ะคู ม ือ บ ริห า รค วา ม เ สี ่ยง ฉบ ับนี ้จ ะมี

ประโยชนแกทุกคนและสวนรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะผูจัดทํา  ซ - ๓ 

สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง  ธันวาคม ๒๕๕๖ 

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

รายนามคณะกรรมการบริหาร 

 ๑. รศ. ดร. วรากรณ สามโกเศศ ประธานกรรมการ 

 ๒. ศ. เข็มชัย ชุติวงศ กรรมการ 

 ๓. นายจเรรัฐ ปงคลาศัย กรรมการ 

 ๔. รศ. จารุพร ไวยนันท กรรมการ 

 ๕. พ.อ. เจียรนัย วงศสอาด กรรมการ 

 ๖. นายไชยเจริญ อติแพทย กรรมการ 

 ๗. นายวรวิทย จําปรัตน กรรมการ 

 ๘. นายไชยยันต พ่ึงเกียรติไพโรจน กรรมการ 

 ๙. ศ. พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ กรรมการ 

 ๑๐. ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล กรรมการ 

 ๑๑. ดร. ศักดิ์ เสกขุนทด เลขานุการ 

 

รายนามคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 ๑. ดร. ทวีศักด์ิ กออนันตกูล ที่ปรึกษา 

 ๒. ดร. รอม หิรัญพฤกษ ที่ปรึกษา 

 ๓. พ.อ. เจียรนัย วงศสอาด ประธานอนุกรรมการ 

 ๔. นางสาววลัยรัตน ศรีอรุณ อนุกรรมการ 

 ๕. นายจเรรัฐ ปงคลาศัย อนุกรรมการ 

 ๖. ดร. รุงโรจน โชคงามวงศ อนุกรรมการ 

 ๗. ผศ. ดร. สรายุทธ นาทะพันธ อนุกรรมการ 

 ๘. นายสุจินดา สุขุม อนุกรรมการ 

 ๘. ดร. ศักดิ์ เสกขุนทด อนุกรรมการ 

 ๙. นางกนกพร สาณะวัฒนา เลขานุการ 

 ๑๐. นายประสงค พันธลิมา ผูชวยเลขานุการ 



คณะผูจัดทํา  ซ - ๔ 

สวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง  ธันวาคม ๒๕๕๖ 

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

รายนามท่ีปรึกษา 

 นางสาววลัยรัตน ศรีอรุณ ท่ีปรึกษาสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 
 

รายนามคณะผูบริหาร 

 ๑. ดร. ศักดิ์ เสกขุนทด ผูอํานวยการสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 

 ๒. นางไอรดา เหลืองวิไล รองผูอํานวยการสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 

 ๓. นางสาวอภิณหพร อังคกมลเศรษฐ ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 

 ๔. นางกนกพร สาณะวัฒนา ผูอํานวยการสํานักบริหารและจัดการองคกร 

 ๕. นางสาวนันทนา พจนานันทกุล ผูอํานวยการสํานักสถาปตยกรรมรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 

 ๖. ดร. อาศิส อัญญะโพธ์ิ ผูอํานวยการสํานักพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 ๗. นายวิบูลย ภัทรพิบูล ผูอํานวยการสํานักท่ีปรึกษาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 

 ๘. นางสาวนันทวัน วงศขจรกิตติ ผูอํานวยการสํานักวิศวกรรมและปฏิบัติการ  
   โครงสรางพ้ืนฐานสารสนเทศ 

 ๙. นายชรินทร ธีรฐิตยางกูร ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี 
 

รายนามคณะผูจัดทํา 

 ๑. นางกนกพร สาณะวัฒนา ผูอํานวยการสํานักบริหารและจัดการองคกร 

 ๒. นายประสงค พันธลิมา ผูจัดการสวนพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเส่ียง 

 ๓. นายโชติพันธ ไชยสุวกุล เจาหนาท่ีพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยงอาวุโส 

 ๔. วาท่ีรอยตรี ทวีชัย พรมขันธ เจาหนาท่ีพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยงอาวุโส 

 ๕. นายชติพจน ศรีเมือง เจาหนาท่ีพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยง ๒ 
 

ออกแบบโดย นายโชติพันธ ไชยสุวกุล เจาหนาท่ีพัฒนาคุณภาพองคกรและบริหารความเสี่ยงอาวุโส 

 

ปท่ีพิมพ ๒๕๕๖ 

 

จํานวนที่พิมพ ๑๐๐ เลม




