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คํานํา
รร.นนก.จัดใหมีการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการที่ครอบคลุมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกรที่
มีประสิทธิผล โดย ผบ.รร.นนก.พรอมดวยคณะผูบริหาร รร.นนก.กําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง
รร.นนก.และมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง รร.นนก.รั บผิดชอบในการดําเนินงานตาม
นโยบายและกําหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบดวยหัวหนา
สวนราชการที่เปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญที่จะใหความเห็นและขอเสนอแนะผูบังคับบัญชา เพื่อใหแนใจ
วา การบริหารความเสี่ยงของ รร.นนก. ดําเนินการไดอยางเหมาะสมเปนไปตามนโยบายที่กําหนดและ
สอดคลองกับมาตรฐานสากล รวมถึงมั่นใจไดวา ครอบคลุมความเสี่ยงและประเด็นสําคัญขององคกรได
อย า งครบถ ว น ทั้ ง นี้ รร.นนก.มี วั ต ถุ ป ระสงค แ ละความมุ ง หวั ง ให ก ารดํ า เนิ น งานตามพั น ธกิ จ บรรลุ
วั ต ถุ ป ระสงค ที่ ไ ด ว างแผนไว ต ามแผนปฏิ บั ติ ร าชการและเพื่ อ เกิ ด การสู ญ เสี ย ทรั พ ยากรน อ ยที่ สุ ด
จึงดําเนินการจัดการใหมีระบบควบคุมภายในและจัดการดานบริหารความเสี่ยงขึ้นเพื่อวางแผนลดอุปสรรค
จากปจจัยตาง ๆ ลง ซึ่งจะชวยให รร.นนก.บรรลุเปาหมายที่กําหนดไว
รร.นนก.หวังวา คูมือบริหารความเสี่ยง รร.นนก.พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ จะเปนแนวทางสําคัญเพื่อให
นขต.รร.นนก.ใชเปนแนวทางในการวางแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อเกิดประโยชนแก รร.นนก.ตอไป
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บทที่ ๑
บทนํา
๑.๑ วัตถุประสงคและประโยชนของคูมือการบริหารความเสี่ยง
คูมือฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อใชเปนคูมือในการศึกษาและปฏิบัติงานในดานการบริหารความเสี่ยงของ
รร.นนก. ซึ่งคาดวาจะกอใหเกิดประโยชนดังตอไปนี้
๑.๑.๑ ผูบริหาร รร.นนก./นขต.รร.นนก. เขาใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ
รร.นนก.
๑.๑.๒ นขต.รร.นนก.ไดรับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง
๑.๑.๓ รร.นนก.ปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบและตอเนื่อง
๑.๑.๔ รร.นนก.มีเครื่องมือสื่อสารและสรางความเขาใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับ
กลยุทธของ รร.นนก.
๑.๑.๕ รร.นนก.มีเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในหนวยงานทุกระดับของ รร.นนก.
๑.๒ ความหมายและคําจํากัดความ
เพื่ อ ให เ ข า ใจความหมายของการบริ ห ารความเสี่ ย ง ควรทํ า ความเข า ใจกั บ ความหมายของคํ า
ที่เกี่ยวของตอไปนี้
๑.๒.๑ ความเสี่ยง (Risk)
ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหลความสูญ
เปลาหรือเหตุการณที่ไมพึงประสงค ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบหรือทําใหการดําเนินงานไม
ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค เปาประสงค และเปาหมายขององคกร ทั้งในดานยุทธศาสตรการ
ปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหาร ซึ่งอาจเปนผลกระทบทางบวกดวยก็ได โดยการวัดจากผลกระทบ
(Impact) ที่ไดรับและโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ
ความเสี่ยง จําแนกได ๔ ลักษณะ
๑.๒.๑.๑ Strategic Risk - ความเสี่ยงที่เกี่ยวของในระดับยุทธศาสตร เชน การเมือง
เศรษฐกิจ กฎหมาย ตลาด ภาพลักษณ ผูนํา ชื่อเสียง ลูกคา เปนตน
๑.๒.๑.๒ Operational Risk - ความเสี่ยงที่เกี่ยวของระดับปฏิบัติการ เชน กระบวนการ
เทคโนโลยี และคนในองคกร เปนตน
๑.๒.๑.๓ Financial Risk - ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับดานการเงิน เชน การผันผวนทาง
การเงิ นสภาพคลอง อัตราดอกเบี้ย ขอมูลเอกสารหลักฐานทางการเงิน และการรายงานทางการเงินบัญชี
เปนตน
๑.๒.๑.๔ Compliance Risk - ความเสี่ยงที่เกี่ยวของในดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/
กฎระเบียบ
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ตัวอยาง ความเสี่ยงโดยทั่วไป
- การตัดสินใจที่ผิดพลาดจากการใชขอมูลที่ไมถูกตอง ไมสมบูรณ หรือไมเปนปจจุบัน
- การบันทึกบัญชีผิดพลาด
- การปฏิบตั ิงานไมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- เกิดการทุจริตในองคกร
- การสูญเสียทรัพยากร
- รายงานทางการเงินไมนาเชื่อถือ
- เกิดความเสียหายตอชื่อเสียงของหนวยงาน
- การไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน
- การใชทรัพยากรอยางไมประหยัด
ฯลฯ
๑.๒.๒ ปจจัยเสี่ยง (Risk Factor)
ป จ จั ย เสี่ ย ง หมายถึ ง ต น เหตุ หรื อ สาเหตุ ที่ ม าของความเสี่ ย ง ที่ จ ะทํ า ให ไ ม บ รรลุ
วัตถุประสงคที่กําหนดไว โดยตองระบุไดดวยวาเหตุการณนั้นจะเกิดที่ไหนเมื่อใด เกิดขึ้นไดอยางไรและทําไม
ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุ ควรเปนสาเหตุที่แทจริง เพื่อจะไดวิเคราะหและกําหนดมาตรการลด
ความเสี่ยงในภายหลังไดอยางถูกตอง
ตัวอยาง ปจจัยเสี่ยง / ตนเหตุ / สาเหตุของความเสี่ยง
- บรรยากาศทางจริยธรรม
- ความกดดันจาก ผบช./นโยบายของ ผบช.
- ความรูความสามารถของบุคลากร
- ราคา/มูลคาของทรัพยสิน
- ความสามารถในการเปลี่ยนเปนตัวเงินของทรัพยสิน
- ปริมาณการบันทึกรายการและจํานวนเอกสาร
- สภาพความเปนจริงทางการเงินและเศรษฐกิจ
- สภาพความเปนจริงในการแขงขัน
- กิจกรรมที่ซับซอนหรือมีการเปลี่ยนแปลงไดงาย
- ระเบียบตาง ๆ ของทางราชการ
- ระบบขอมูลสารสนเทศที่ประมวลผลดวยคอมพิวเตอร
- การกระจายของสถานที่ในการปฏิบัติงาน
- ความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
- การเปลี่ยนแปลงองคกร การปฏิบัติงาน เทคโนโลยี
- การตัดสินใจของฝายบริหาร
- การประมาณการดวยตัวเลขทางบัญชี
- การยอมรับสิ่งที่ตรวจพบ
- การดําเนินการแกไข
ฯลฯ
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๑.๒.๓ การระบุความเสี่ยง (Identify Risks)
การระบุความเสี่ยง เปนกระบวนการที่ผูบริหารและ นขต.รร.นนก.รวมกันระบุความเสี่ยง
และป จ จั ย เสี่ ย งที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ โครงการ/กิ จ กรรม เพื่ อ ให ท ราบถึ ง เหตุ การณ ที่ เ ป น ความเสี่ ย งที่ อ าจมี
ผลกระทบตอการบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค โดยคํานึงถึง
- สภาพแวดลอมภายใน รร.นนก. เชน รูปแบบการบริหารสั่งการ การปกครองบังคับ
บั ญชา การมอบหมายอํ า นาจหน า ที่ ความรับ ผิ ดชอบ โครงสรางองคก ร ระเบีย บข อบังคั บ ภายในและ
วัฒนธรรมการทํางานขององคกร
- สภาพแวดลอมภายนอก รร.นนก. ซึ่งเปนสิ่งที่ไมอยูในความรับผิดชอบของ รร.นนก.
เชน นโยบายภาครัฐ นโยบายกระทรวงกะลาโหม ยุทธศาสตร ทอ. รวมถึงกฎหมาย ระเบียบขอบังคับตาง ๆ
ที่มีผลผูกพันตอการปฏิบัติราชการของ รร.นนก.
วิธีการและเทคนิคในการระบุความเสี่ยง มีหลายวิธีซึ่งแตละหนวยงาน อาจเลือกใชไดตาม
ความเหมาะสม ดังนี้
- การระบุความเสี่ยง โดยการรวมกลุมระดมสมอง เพื่อใหไดความเสี่ยงที่หลากหลาย
- การระบุความเสี่ยง โดยการใช Checklist ในกรณีที่มีขอจํากัดดานงบประมาณและ
ทรัพยากร
- การระบุความเสี่ยง โดยการวิเคราะหสถานการณจากการตั้งคําถาม “What-if”
- การระบุความเสี่ยง โดยการวิเคราะหขั้นตอนการปฏิบัติงานในแตละขั้นตอนที่สําคัญ
สํ า หรั บ การระบุ ค วามเสี่ ย ง โดยใช เ ทคนิ ค การวิ เ คราะห ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน
ประกอบดวย ๒ ขั้นตอน คือ
- ระบุความเสี่ยง หรือผลของความเสี่ยงในแตละขั้นตอน
- ระบุปจจัยเสี่ยง หรือตนเหตุของความเสี่ยงในแตละขั้นตอน
๑.๒.๔ การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง การวิเคราะหและจัดลําดับความ
เสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood ) และความรุนแรงของ
ผลกระทบจากเหตุการณความเสี่ยง (Impact) ตอการบรรลุวัตถุประสงคของกระบวนการทํางานของ
หนวยงานหรือขององคกร
โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยง
ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น หากเกิด
เหตุการณความเสี่ยง
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การประเมินความเสี่ยง ประกอบดวย ๘ ขั้นตอน คือ
๑.๒.๔.๑ การกําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐาน
เปนการกําหนดเกณฑที่จะใชในการประเมินความเสี่ยงไดแก ระดับโอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง
(Degree of Risk) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของแตละหนวยงานจะตองกําหนดเกณฑของ
หนวยงาน เปนเกณฑในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ๕ ระดับ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอมูลสภาพแวดลอมใน
หนวยงานและดุลยพินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการ ฯ และฝายบริหารของหนวยงาน
เกณฑในเชิงปริมาณจะเหมาะกับหนวยงานที่มีขอมูลตัวเลข หรือจํานวนเงินมา
ใชในการวิเคราะหอยางพอเพียง สําหรับหนวยงานที่มีขอมูลเชิงพรรณนาไมสามารถระบุเปนตัวเลขหรือ
จํานวนเงินที่ชัดเจนได ก็ใหกําหนดเกณฑในเชิงคุณภาพ
ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณตาง ๆ (Likelihood) ในเชิงปริมาณ
ระดับ
โอกาสที่จะเกิด
คําอธิบาย
๕
สูงมาก
๑ เดือนตอครั้ง หรือมากกวา
๔
สูง
๑-๖ เดือนตอครั้ง แตไมเกิน ๕ ครั้ง
๓
ปานกลาง
๑ ปตอครั้ง
๒
นอย
๒-๓ ปตอครั้ง
๑
นอยมาก
๕ ปตอครั้ง
ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณตาง ๆ (Likelihood) ในเชิงคุณภาพ
ระดับ
โอกาสที่จะเกิด
คําอธิบาย
๕
สูงมาก
มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง
๔
สูง
มีโอกาสในการเกิดคอนขางสูงหรือบอย
ๆ
๓
ปานกลาง
มีโอกาสเกิดบางครั้ง
๒
นอย
อาจมีโอกาสเกิดแตนาน ๆ ครั้ง
๑
นอยมาก
มีโอกาสเกิดในกรณียกเวน
ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) เชิงปริมาณ
ระดับ
ผลกระทบ
คําอธิบาย
๕
สูงมาก
> ๑๐ ลานบาท
๔
สูง
> ๒.๕ ลานบาท - ๑๐ ลานบาท
๓
ปานกลาง
> ๕๐,๐๐๐ – ๒.๕ ลานบาท
๒
นอย
> ๑๐,๐๐๐ – ๕๐,๐๐๐ บาท
๑
นอยมาก
ไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
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ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) เชิงคุณภาพ
ระดับ
ผลกระทบ
คําอธิบาย
มีการสูญเสียทรัพยสินอยางมหันต
๕
รุนแรงสูง
มีการบาดเจ็บถึงชีวิต
มีการสูญเสียทรัพยสินมาก
๔
คอนขางรุนแรง
มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน
มีการสูญเสียทรัพยสินมาก
๓
ปานกลาง
มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
การสูญเสียทรัพยสินพอสมควร
๒
นอย
มีการบาดเจ็บรุนแรง
มีการสูญเสียทรัพยสินเล็กนอย
๑
นอยมาก
ไมมีการบาดเจ็บรุนแรง

ผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับของความเสี่ยง หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ไดจากประเมินโอกาสและผลกระทบของแต
ละปจจัยเสี่ยง กําหนดเกณฑไว ๔ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และนอย ดังตารางแสดงระดับความ
เสี่ยงตอไปนี้
5
4
3
2
1

สูงมาก
สูง
ปานกลาง
นอย
1
3
2
4
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

5

๑.๒.๔.๒ การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
เปนการนําความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยงแตละปจจัยที่ระบุไว มาประเมินโอกาส
(Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยงตาง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลคาความเสียหาย
(Impact) จากความเสี่ยง เพื่อใหเห็นถึงระดับของเสี่ยงที่แตกตางกัน ทําใหสามารถกําหนดการควบคุมความ
เสี่ยงไดอยางเหมาะสม ซึ่งจะชวยใหหนวยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรไดอยางถูกตอง ภายใต
งบประมาณ กําลังคน หรือเวลาที่มีจํากัด โดยอาศัยเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวขางตน
คณะกรรมการผู ป ระเมิ น ของ รร.นนก. ควรเป น ผู มี ค วามรู ค วามชํ า นาญ และมี
ประสบการณในเรื่องนั้น ๆ สําหรับเทคนิคการใหคะแนนระดับการประเมินโอกาสและผลกระทบของแตละ
ปจ จั ยความเสี่ ยงนั้ น อาจใช คะแนนเสี่ย งขางมากในที่ป ระชุม หรือใหแตล ะคนเปน ผูใหคะแนนแลว นํา
คะแนนนั้นมาหาคาเฉลี่ย เปนตน ทั้งนี้มีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้
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- พิจารณาโอกาส / ความถี่ในการเกิดเหตุการณตาง ๆ (Likelihood) ที่จะ
เกิดนั้นมากนอยเพียงใด ตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด
- พิจารณาความรุนแรงหรือความเสีย หาย จากผลกระทบของความเสี่ย ง
(Likelihood) ที่มีผลตอ รร.นนก. ตามเกณฑที่กําหนด
๑.๒.๔.๓ การวิเคราะหความเสี่ยง
เมื่ อ หน ว ยงานพิ จ ารณาโอกาส / ความถี่ ที่ จ ะเกิ ด เหตุ การณ (Likelihood)
และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแตละปจจัยเสี่ยงแลว ใหนําผลที่ไดมาพิจารณาความสัมพันธ
ระหวางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงตอ รร.นนก.วา กอใหเกิดความเสี่ย ง
ในระดับใด ตามตารางระดับความเสี่ยง ซึ่งจะทําใหหนวยงานทราบวา มีความเสี่ยงใดเปนความเสี่ยงสูงสุด
ที่จะตองบริหารจัดการกอน
ตารางระดับความเสี่ยง

ผลกระทบของความเสี่ยง

ตัวอยาง ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)
5
4
3
2
1

สูงมาก
สูง
ปานกลาง
นอย

1

2
3
4
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
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๑.๒.๔.๔ การจัดลําดับความเสี่ยง
เมื่อไดคาระดับความเสี่ยงแลว จะนํามาจัดลําดับความรุนแรงของความเสี่ยง
ที่มีผลตอ รร.นนก. หรือ นขต.รร.นนก. เพื่อพิจ ารณากําหนดกิจกรรมการควบคุมในแตละสาเหตุของ
ความเสี่ย งที่สํ าคัญใหเหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับ ของความเสี่ย งที่เ กิดจากความสั มพัน ธระหวาง
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง ที่ประเมินไดตามตารางการวิเคราะหความเสี่ยง
ซึ่งจัดเรียงตามลําดับจากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง นอย และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมาก และหรือสูง
มาจัดทําแผนการบริหาร/จัดการความเสี่ยงในขั้นตอนตอไป
๑.๒.๔.๕ การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใชในการบริหารจัดการให
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณความเสี่ยงลดลง
อยูในระดับที่องคกรยอมรับได ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี ดังนี้
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-

การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acception)
การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction)
การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing)
การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)

๑.๒.๔.๖ การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร (Enterprise Risk management)
การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร หมายถึง การบริหารปจจัย และควบคุม
กิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดําเนินงานตาง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่องคกรจะเกิดความเสียหาย
ใหระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดในอนาคตอยูในระดับที่องคกรยอมรับได ประเมินได ควบคุม
ได และตรวจสอบไดอยางมีระบบ โดยคํานึงการบรรลุเปาหมาย กลยุทธการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน
และชื่อเสียงขององคกรเปนสําคัญ โดยไดรับการสนับสนุนและการมีสวนรวมในการบริหารความเสี่ยงจาก
หนวยงานทุกระดับทั่วทั้งองคกร
๑.๒.๔.๗ การควบคุม (Control)
การควบคุม หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติตาง ๆ ซึ่งกระทํา
เพื่อลดความเสี่ยงใหบรรลุวัตถุประสงค แบงได ๔ ประเภท
- การควบคุมเพื่อการปองกัน (Preventive Control)
- การควบคุมเพื่อใหตรวจพบ (Detective Control)
- การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control)
- การควบคุมเพื่อการแกไข (Corrective Control)
๑.๒.๔.๘ แผนบริหารความเสี่ยง (Planning of Risk)
แผนบริหารความเสี่ยง หมายถึง แผนซึ่งจัดทําขึ้นเพื่อใหผูบังคับบัญชาของ
รร.นนก.(ผูบริหาร รร.นนก.) และ นขต.รร.นนก.ทุกฝาย ไดมีแนวทางการบริหารความเสี่ยงในระดับองคกร
ที่ชัดเจน และสามารถนําไปประกอบการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงในระดับคณะ/สํานักได โดยครอบคลุม
สาระสําคัญเรื่องความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational
Risk) ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงดานปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
(Compliance Risk)
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บทที่ ๒
แนวทางการบริหารความเสี่ยง รร.นนก.
การบริหารความเสี่ยงของ รร.นนก. มีความสําคัญและหลักการปฏิบัติ โดย รร.นนก.ตองปฏิบัติตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุ มภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔
ที่กําหนดใหสวนราชการตองมีการประเมินความเสี่ยง และปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน และพระราช
กฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธี การบริหารกิ จการบานเมื องที่ ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวดที่ ๓ มาตรา ๙ (๑)
ที่กําหนดใหสวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ไวลวงหนา
การบริหารความเสี่ยงของ รร.นนก. มีองคประกอบ ดังนี้ โครงสรางการบริหารความเสี่ยงของ
รร.นนก., นโยบาย วัตถุประสงคการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการกําหนดผูรับผิดชอบ, และกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง และการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
๒.๑ โครงสรางการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Organization)
รร.นนก. กําหนดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกรไว ๓ ระดับ คือ
๒.๑.๑ ระดับ รร.นนก. รับผิดชอบโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รร.นนก. ซึ่งประกอบดวย
รอง ผบ.รร.นนก.(สายงานบริ ห าร) เป น ประธานกรรมการ และหัวหนาหนว ยขึ้น ตรง รร.นนก. โดยมี
หก.กยข.บก.รร.นนก.ทําหนาที่เปนเลขานุการ
๒.๑.๒ ระดั บ คณก.รร.นนก.และ นขต.รร.นนก. รับ ผิดชอบโดยคณะกรรมการชุดตางๆ ของ
รร.นนก. และคณะกรรมการของแตละหนวยงาน
๒.๑.๓ ระดั บ นขต.รร.นนก. และ นขต.บก.รร.นนก.รับ ผิดชอบโดยคณะกรรมการของแต ล ะ
หนวยงานตามที่แสดงในรูปขางลางนี้

วิสัยทัศน
ภารกิจ

ระดับ รร.นนก.

แผนงาน โครงการ กิจกรรม
ในแผนปฏิบัตริ าชการฯ

ระดับ คณก.รร.นนก.และ นขต.รร.นนก.

งานประจํา และงานตามทะเบียนความเสีย่ ง
ของ ๒๖ สายวิทยาการ
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ระดับ นขต.รร.นนก.และนขต.บก.รร.นนก.

๒.๒ นโยบาย วัตถุประสงค และหนาที่และความรับผิดชอบตามโครงสรางการบริหารความเสี่ยง
๒.๒.๑ นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เพื่ อให รร.นนก. มี ร ะบบในการบริ หารความเสี่ย ง โดยการบริห ารปจจัย และควบคุม
กิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดําเนินงานตาง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่จะเกิดความเสียหายใน
ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยูในระดับที่ยอมรับได โดยคํานึงถึง
การบรรลุเปาหมายของ รร.นนก. ตามยุทธศาสตรที่สําคัญของ ทอ.และพันธกิจของ รร.นนก.ที่ไดจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการไวลวงหนาเพื่อเสนอของบประมาณตามแผนที่ไดวางไว จึงกําหนดนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยง ดังนี้
๒.๒.๑.๑ ให มีการบริ ห ารความเสี่ย งที่ ตองครอบคลุม ทุกระดั บ และทุ กหนว ยงานของ
รร.นนก. และการควบคุมภายในที่เปนระบบและตอเนื่อง
๒.๒.๑.๒ ให ทุ กหนว ยงานใน รร.นนก. รวมทั้งผู บัง คับ บั ญ ชาทุก ระดับ เข าใจและให
ความสําคัญกับการชี้บงและการควบคุมความเสี่ยง มีวิธีการและแนวทางการปฏิบัติที่เปนแนวทางเดียวกัน
ในการระบุ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง
๒.๒.๑.๓ ใหมีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อใหผูบริหารและผูปฏิบัติใชเปนแนว
ทางการบริหารความเสี่ยงไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้ง รร.นนก.
๒.๒.๑.๔ ใหมีการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และมีการทบทวนและ
ปรับปรุงอยางสม่ําเสมอ
๒.๒.๑.๕ ให การบริ ห ารความเสี่ย งเปน สว นหนึ่งของการดํา เนิน งานตามปกติ โดยนํ า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
๒.๒.๒ วัตถุประสงคการบริหารความเสี่ยง
๒.๒.๒.๑ เพื่อให รร.นนก. มีผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรและพันธ
กิจขององคกร
๒.๒.๒.๒ เพื่อให รร.นนก. สามารถลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย และลด
ขนาดของความเสี ย หายที่ จ ะเกิ ดขึ้ น ในอนาคต ให อยูใ นระดับ ความเสี่ย งที่ย อมรั บ ได ควบคุม ได และ
ตรวจสอบได
๒.๒.๓ หนาที่และความรับผิดชอบตามโครงสรางการบริหารความเสี่ยง
ผูเกี่ยวของ
หนาที่และความรับผิดชอบ
๑. ผบ.รร.นนก., รอง.ผบ.รร.นนก., และ ๑. กําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และการควบคุม
เสธ.รร.นนก.
ภายใน ใหไดรับการปฏิบัติทั่วทั้งองคกร
๒. ให ค วามเห็ น ชอบแผนการบริ ห ารความเสี่ ย ง และ
การควบคุมภายในของ รร.นนก.
๓. ติดตามความเสี่ย งที่สําคัญ และกํากับการบริห าร
ความเสี่ยง
๔. เสนอรายงานผลการบริ ห ารความเสี่ ย งต อ คณะ
กรรมการบริหาร รร.นนก.และ สภา รร.นนก.
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ผูเกี่ยวของ

หนาที่และความรับผิดชอบ
๕. เสนอรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ตอ คณะกรรมการบริ ห าร รร.นนก.และ สภา รร.นนก.
เพื่อรายงานตอ ผบ.ทอ.ตอไป

๒. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รร.นนก. ๑. กํ า หนดแนวทางการดํ า เนิ น งานบริ ห ารความเสี่ ย ง
และการจัดการควบคุมภายใน
๒. จัดทําคูมือการบริหารความเสี่ยง
๓. รวบรวม/ระบุ/วิเคราะห และประเมินความเสี่ยง
๔. จัดทําแผนปองกันหรือลดความเสี่ยง
๕. เสนอมาตรการจั ด การความเสี่ ย ง และการจั ด การ
ควบคุมภายใน
๖ . ร า ย ง า น ผ ล ก า ร บ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง เ ส น อ
ผบ.รร.นนก. (ผาน รอง.ผบ.รร.นนก.(สายงานบริหาร))
๓. หน.นขต.รร.นนก. และ
หน.นขต.บก.รร.นนก.

๑. ส ง เสริ ม ให มี ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งและการควบคุ ม
ภายในของหนวยงาน
๒. กําหนดแนวทางการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง และ
การควบคุมภายในของหนวยงาน
๓. ใหความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยง และการ
ควบคุมภายในของหนวยงาน
๔. เสนอรายงานผลการบริหารความเสี่ยงตอประธานคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง ทุกสิ้นปงบประมาณ

๔. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ระดับนขต.ฯ

๑. นํานโยบายการบริหารความเสี่ยงสูการปฏิบัติ
๒. รวบรวม / ระบุ / วิเคราะห / ประเมินความเสี่ยง
๓. จัดทําแผนปองกันหรือลดความเสี่ยง
๔. เสนอมาตรการจัดการความเสี่ยง และการจัดการ
ควบคุมภายใน
๕. จัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง เสนอตอ
ผูอํานวยการ / รองคณบดีเขตพื้นที่

๕. หนวยควบคุมภายใน (คณก.บริหารความ
เสี่ยง รร.นนก.)

๑. ติ ด ตามและประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงทุกหนวยงาน
๒. จั ด ทํ า รายงานผลการติ ด ตามและประเมิ น ผล
กระบวนการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน
เสนอต อ ผบ.รร.นนก.ผา น รอง.ผบ.รร.นนก.(สายงาน
บริหาร)
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แผนภาพลําดับขั้นตอนตามระบบการบริหารความเสี่ยงของ รร.นนก.
ขั้นตอน
แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง รร.นนก.

ลําดับขั้นตอนการทํางาน

๑. การกําหนดเปาหมายการ
บริหารความเสี่ยง
(Objective Setting)
๒. การระบุความเสี่ยงตาง ๆ
(Event Identification)

๓. การประเมินความเสี่ยง
(Risk Assessment)

๔. กลยุทธที่ใชในการจัดการกับ
แตละความเสี่ยง
(Risk Response)
๕. กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง
(Control Activities)

๖. ขอมูลและการสื่อสารดาน
บริหารความเสี่ยง (Information
and Communication)
๗. การติดตามผล และเฝาระวัง
ความเสี่ยงตาง ๆ (Monitoring)

สรุป และปรับปรุงแกไข
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กิจกรรม
จัดทําคูมือบริหารความเสี่ยง
จัดระบบการควบคุมภายใน
ติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง
การกําหนดวัตถุประสงคของการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง และพิจารณาเลือกแผนงาน/โครงการ
ที่มีความสอดคลอง และมีผลกระทบกับประเด็น
ยุทธศาสตร
การวิเคราะหเพื่อระบุความเสี่ยงตาง ๆ อาจ
พิจารณาจากปจจัยเสี่ยงในหลายดาน เชน
๑. Strategic Risk : (S)
๒. Operational Risk : (O)
๓. Financial Risk : (F)
๔. Compliance Risk : (C)
- วิเคราะห และจัดลําดับความเสี่ยงโดยการ
ประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และ
ผลกระทบ (Impact) แบงออกเปน ๔ ระดับ คือ
๑. ความเสี่ยงสูงมาก ๑๖-๒๕ คะแนน
๒. ความเสี่ยงสูง ๑๐-๑๕ คะแนน
๓. ความเสี่ยงปานกลาง ๕-๙ คะแนน
๔. ความเสี่ยงต่ํา ๑-๔ คะแนน
๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
๒. การควบคุมความสูญเสีย
๓. การรับความเสี่ยงเอาไวเอง
๔. การถายโอนความเสี่ยง
การกําหนดกิจกรรม หรือมาตรการในการจัดการ
ความเสี่ยงใหหมดไปหรือลดลงในระดับที่ยอมรับ
ได และตองกําหนดระยะเวลาที่ใชในการ
ดําเนินการแตละกิจกรรมตลอดจนหนวยงาน
ผูรับผิดชอบในแผนบริหารความเสี่ยง
การเปดชองทางการสื่อสารขอมูลดานการบริหาร
ความเสี่ยงใหกับผูบริหาร คณะทํางาน และ
บุคลากรของหนวยงานไดเขาถึง และรับทราบ
ขอมูลดานการบริหารความเสี่ยงใหกับผูบริหาร
คณะทํางาน และบุคลากรของหนวยงาน
การติดตามและประเมินผลวาแตละหนวยงานมี
การประเมินประสิทธิผลของการจัดการความ
เสี่ยงที่กําหนดไวอยางตอเนื่อง และสม่ําเสมอ
และมีการปฏิบัติจริงสามารถลด หรือปองกัน
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

บทที่ ๓
กระบวนการบริหารความเสี่ยง รร.นนก.
กระบวนการบริหารความเสี่ยง เปนกระบวนการที่ใชในการระบุ วิเคราะห ประเมิน และจัดระดับ
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของกระบวนการทํางานของหนวยงาน หรือขององคกร
รวมทั้งการบริหาร/จัดการความเสี่ยง โดยกําหนดแนวทางการควบคุมเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยงใหอยูใน
ระดั บ ที่ ย อมรั บ ได ซึ่ งกระบวนการดั ง กล าวนี้ จ ะสํ า เร็ จ ได ต องมี ก ารสื่ อสารให ค นในองค ก ร มี ค วามรู
ความเขาใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนควรมีการจัดทําระบบสารสนเทศ เพื่อ
ใชในการวิเคราะหประเมินความเสี่ยง ทั้งนี้ รร.นนก. มีกระบวนการบริหารความเสี่ยง ๗ ขั้นตอน คือ
การกําหนดวัตถุประสงค การระบุความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การประเมินมาตรการ
ควบคุม การบริหาร/จัดการความเสี่ยง การรายงาน การติดตามผลและการทบทวน
๓.๑ กระบวนการบริหารความเสี่ยง
๓.๑.๑ การกําหนดวัตถุประสงค
การกําหนดวัตถุประสงคเปนการกําหนดวัตถุประสงคของโครงการ และวัตถุประสงคของ
ขั้นตอน ของแผนงาน/ งาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการปฏิบัติราชการ
วัตถุประสงค หมายถึง สิ่งที่ตองการทําใหสําเร็จหรือผลลัพธของการดําเนินการ การกําหนด
วัตถุประสงคใน รร.นนก. มีหลายระดับ ตั้งแตระดับสถาบัน ลดหลั่นลงมาเปนลําดับ จนถึงระดับกิจกรรม
และระดับบุคคล
การกํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค ต องมี ค วามสอดคล อ งและเป น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน เพื่ อ ให
วัต ถุป ระสงคในภาพรวมบรรลุเ ปาประสงค เชน รร.นนก. ตองมีวัตถุป ระสงคที่สอดคลองกับ วิสัยทัศน
พันธกิจ สวนทิศทางการดําเนินงานเพื่อบรรลุวิสัยทัศนและพันธกิจนั้น รร.นนก.และ นขต.รร.นนก.ตองมี
การดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการประจําป และแผนการปฏิบัติราชการ ๓ ป ที่สอดคลองเกี่ยวโยง
กันไปจนถึงระดับหนวยงานยอย ระดับแผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม จนถึงระดับบุคคล
วัตถุประสงคระดับสถาบัน (Corcorate Objective) เปนวัตถุประสงคของการดําเนินการใน
ภาพรวมของ รร.นนก.ตามแผนการปฏิบัติราชการประจําป และแผนปฏิบัติราชการ ๓ ป
วั ต ถุ ป ระสงค ร ะดั บ กอง/คณะ หรื อ โครงการ/กิ จ กรรม (Activities
Objective)
เปนวัตถุประสงคของการดําเนินงานตามพันธกิจของแตละหนวยงาน หรือวัตถุประสงคของแตละโครงการ/
กิจกรรม ซึ่งตองสอดคลองและสนับสนุนกับวัตถุประสงคในแตละระดับที่สูงขึ้น
วัตถุประสงคระดับกระบวนการ (Key Process Objective) เปนวัตถุประสงคของแตละขั้นตอนหลัก
ที่สําคัญ ซึ่งตอบสนองใหการดําเนินงานของแตละโครงการ/กิจกรรม บรรลุสําเร็จตามวัตถุประสงค
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๓.๑.๒ การระบุความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยง
การระบุความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยง เปนการระบุเหตุการณใด ๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียตอ
การบรรลุวัตถุประสงค และสาเหตุของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น อยางไร และทําไม
๓.๑.๓ การประเมินความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง เปนการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และ
ความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณความเสี่ยง (Impact) โดยการวิเคราะหความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง
และการประเมินความเสี่ยง ซึ่งพิจารณาจากโอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง และจัดลําดับความเสี่ยง
จากเหตุการณความเสี่ยง (Impact) นั้น โดยอาศัยเกณฑมาตรฐานที่ไดกําหนดไว ทําใหการตัดสินใจจัดการ
กับความเสี่ยงเปนไปอยางเหมาะสม
๓.๑.๔ การประเมินมาตรการควบคุม
การประเมินมาตรการควบคุม เปนการประเมินกิจกรรมการควบคุมที่ควรจะมี หรือที่มีอยู
แลววา สามารถชวยควบคุมความเสี่ยง หรือปจจัยเสี่ยงไดอยางเพียงพอหรือไม หรือเกิดประสิทธิผลตาม
วัตถุประสงคของการควบคุมเพียงใด เพื่อใหมั่นใจไดวา จะสามารถควบคุมความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอ
การบรรลุวัตถุประสงคขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ
๓.๑.๕ การบริหาร/จัดการความเสี่ยง
การบริหาร/จัดการความเสี่ยง เปนการนํากลยุทธ มาตรการ หรือแผนงาน มาใชปฏิบัติใน
รร.นนก. เพื่อลดโอกาสที่ จะเกิดความเสี่ย ง หรือลดความเสียหายของผลกระทบในการดําเนิ นงานตาม
แผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไมมีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง หรือที่มีอยูแตยังไมเพียงพอ
๓.๑.๖ การรายงาน
การรายงาน เปนการรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ที่ไดดําเนินการทั้งหมดตามลําดับ
ใหฝายบริหารรับทราบ และใหความเห็นชอบ ดําเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง
๓.๑.๗ การติดตามผลและการทบทวน
การติดตามผลและการทบทวน เปนการติดตามผลของการดําเนินการตามแผนการบริหาร
ความเสี่ ย งว า มี ค วามเหมาะสมกั บ สถานการณ ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงหรื อ ไม รวมถึ ง เป น การทบทวน
ประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบใหดียิ่งขึ้น โดยมีแผนผัง
ภาพรวมของแนวทางการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
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การสื่อสาร

๒. ระบุความเสี่ยง
๖. รายงาน

๓. ประเมินความเสีย่ ง
๔. ประเมินมาตรการควบคุม
๕. บริหาร/จัดการความเสี่ยง

๗. ติดตามผล และทบทวน

๑. กําหนดวัตถุประสงค

ระบบสารสนเทศ
แผนผังภาพกระบวนการบริหารความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกรของ รร.นนก. ประกอบดวย การบริหารความเสี่ยงระดับ
รร.นนก. และ นขต.รร.นนก. มุงเนนใหเกิดผลสําเร็จตามแผนการบริหารราชการ ดังนั้น โครงการหรือ
กิจกรรมที่ตองดําเนินการวิเคราะห ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยง จึงเปนโครงการหรือกิจกรรมที่
รร.นนก.และ นขต.รร.นนก.ไดจัดทําขึ้นตามแผนการปฏิบัติราชการ และแผนงบประมาณ
๓.๒ การประเมินมาตรการควบคุม
เปนการประเมินกิจกรรมที่กําหนดขึ้น เพื่อเปนเครื่องมือชวยควบคุมความเสี่ยง หรือปจจัยเสี่ยงที่มี
ผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร ซึ่งกิจกรรมการควบคุมดังกลาว หมายถึงกระบวนการ
วิธีการปฏิบัติงานตาง ๆ ที่จะทําใหมั่นใจไดวาผูรับผิดชอบแตละกิจกรรมไดดําเนินการสอดคลองกับทิศทาง
ที่ตองการ สามารถชวยปองกันและชี้ใหเห็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอวัตถุประสงคได
โดยทั่วไป การปฏิบัติงานจะตองมีการควบคุมโดยธรรมชาติ เปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานอยูแลว
เชน การอนุมัติ การลงความเห็น การตรวจสอบ การทบทวนประสิทธิภาพของการดําเนินงาน การจัดการ
ทรัพยากร และการแบงหนาที่ของบุคลากร เปนตน ทั้งนี้มีการแบงประเภทการควบคุมไว ๔ ประเภท คือ
๓.๒.๑ การควบคุมเพื่อการปองกัน (Preventive Control) เปนวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้นเพื่อ
ป อ งกั น ไม ใ ห เ กิ ด ความเสี่ ย งและข อ ผิ ด พลาดตั้ ง แต แ รก เช น การอนุ มั ติ การจั ด โครงสร า งองค ก ร
การแบงแยกหนาที่ การควบคุมการเขาถึงเอกสาร ขอมูล ทรัพยสิน ฯลฯ
๓.๒.๒ การควบคุมเพื่อใหตรวจพบ (Detective Control) เปนวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้นเพื่อ
คนพบขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นแลว เชน การสอบทาน การวิเคราะห การยืนยันยอด การตรวจนับ การรายงาน
ขอบกพรอง ฯลฯ
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๓.๒.๓ การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เปนวิธีการควบคุมที่สงเสริมหรือกระตุนให
เกิดความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตองการ เชน การใหรางวัลแกผูมีผลงานดี เปนตน
๓.๒.๔ การควบคุมเพื่อการแกไข (Corrective Control) เปนวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้นเพื่อแกไข
ข อ ผิ ด พลาดที่ เ กิ ด ขึ้ น ให ถู ก ต อ ง หรื อ เพื่ อ หาวิ ธี ก ารแก ไ ขไม ใ ห เ กิ ด ข อ ผิ ด พลาดซ้ํ า อี ก ในอนาคต เช น
การจั ดเตรียมเครื่องมือดับเพลิงเพื่อชว ยลดความรุนแรงของความเสียหายใหนอยลงหากเกิด เพลิงไหม
เปนตน
สํา หรั บ แนวทางของ รร.นนก. หลั ง จากประเมิ น ความเสี่ย งแล ว หน ว ยงานจะทํ า การ
วิเคราะหการควบคุมที่มีอยูเดิม พิจารณาวาไดมีการจัดการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงดังกลาวขางตนไวแลว
หรือไม ซึ่งโดยปกติจะมีการกําหนดอยูคอนขางมาก แต นขต.รร.นนก.มักไมคอยปฏิบัติตามการควบคุมที่
กํา หนด จึ งจํ า เป น ที่ หน ว ยงานต องวิ เ คราะหและประเมิน การควบคุมเหลานั้น กอน โดยนําผลจากการ
จัดลําดับความเสี่ยงในระดับสูงมาก และ/หรือสูง มาประเมินมาตรการควบคุมกอนเปนอันดับแรก ตาม
ขั้นตอน ดังนี้
- นําเอาปจจัยเสี่ยงที่อยูในระดับความเสี่ยงสูงมาก หรือสูง มากําหนดวิธีการควบคุมที่ควร
จะมี เพื่อปองกัน หรือลดความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยงเหลานั้น
- พิจารณา หรือประเมินวาในปจจุบันความเสี่ยง หรือปจจัยเสี่ยงเหลานั้น มีการควบคุมอยู
แลวหรือไม
- ถามีการควบคุมอยูแลว ใหประเมินตอไปวาการควบคุมนั้น ไดผลตามตองการอยูหรือไม
ดังตัวอยางแสดงในตาราง
๓.๓ การบริหาร/จัดการความเสี่ยง
การบริหาร/จัดการความเสี่ยง เปนการนํากลยุทธ มาตรการ หรือแผนงาน มาใชปฏิบัติใน รร.นนก.
หรือ คณะ/สํานัก/สถาบัน เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือลดความเสียหายของผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นจากความเสี่ยง ในการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ที่ยังไมมีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง หรือที่
มีอยูแตยังไมเพียงพอ และนํามาวางแผนจัดการความเสี่ยง
ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนหรือ
นํามาผสมผสานใหเหมาะสมกับสถานการณได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของฝายบริหาร ผูรับผิดชอบ โดย
สามารถจัดแบงวิธีจัดการไดหลายวิธี ดังนี้
๓.๓.๑ การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เปนการตกลงกันที่จะยอมรับความเสี่ยงที่
เกิดขึ้น เนื่องจากไมคุมคาในการจัดการหรือปองกันความเสี่ยง ที่ตองเสียคาใชจายในการสรางระบบควบคุม
แตอยางไรก็ตาม หากหนวยงานเลือกที่จะบริหารความเสี่ยงดวยวิธีนี้ ก็ตามติดตามเผาระวังความเสี่ยงอยาง
สม่ําเสมอ
๓.๓.๒ การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เปนการปรับปรุงระบบการทํางานหรือ
การออกแบบวิธีการดําเนินงานใหม เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย หรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากความเสี่ ย ง ใหอยู ในระดับ ที่ หน ว ยงานยอมรับ ได เชน การจัดอบรมเพิ่มทักษะในการทํางานใหกับ
พนักงาน การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน เปนตน
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๓.๓.๓ การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เปนการกระจายหรือถาย
โอนความเสี่ยงใหหนวยงานอื่นชวยแบงความรับผิดชอบไป เชน การทําประกันภัย/ประกันทรัพยสิน กับ
บริษัทประกัน หรือการจางบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอยางแทน เชน งานรักษาความปลอดภัย
เปนตน
๓.๓.๔ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เปนการจัดการกับความเสี่ยงที่อยูในระดับที่สูง
มาก และหนวยงานไมอาจยอมรับความเสี่ยงได จึงตองตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรม ที่จะกอใหเกิด
ความเสี่ยงนั้นไป
ซึ่งวิธีการจัดการความเสี่ยงของแตละหนวยงาน อาจมีความแตกตางกันขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมของ
หนวยงานนั้น ๆ เชน บางหนวยงานอาจเลือกการควบคุมอยางเดียว แตสามารถควบคุมไดหลายความเสี่ยง
หรือบางหนวยงานอาจเลือกการควบคุมหลายวิธีรวมกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงสําคัญเพียงเรื่องเดียว เปน
ตน
ดังนั้น เมื่อหนวยงานทราบความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู จากการประเมินความเสี่ยงและการประเมินการ
ควบคุมแลว ใหพิจารณาความเปนไปไดและคาใชจายของแตละทางเลือก เพื่อตัดสินใจเลือกมาตรการลด
ความเสี่ยงอยางเปนระบบ โดยพิจารณาจาก
- พิจารณาวาจะยอมรับความเสี่ยง หรือจะกําหนดกิจกรรมควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงใหอยูในระดับ
ที่ยอมรับได ซึ่งผูบริหารจะเปนผูกําหนดระดับความเสี่ยงที่หนวยงานยอมรับได
พิจารณาเปรียบเทียบคาใชจายหรือตนทุน (Cost) ในการจัดการใหมีมาตรการควบคุมกับ
ผลประโยชน (Benefit) ที่จะไดรับจากประสิทธิผลของมาตรการดังกลาว วาคุมคาหรือไม
- กรณีที่หนวยงานเลือกกําหนดกิจกรรมควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงใหกําหนดวิธีการควบคุมในแผน
บริหารความเสี่ยง
- ในรอบปถัดไป ใหพิจารณาผลการติดตามการบริหารความเสี่ยงในงวดกอน ที่ยังดําเนินการไมแลว
เสร็จ หรือไมไดดําเนินการ มาบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการดังกลาวขางตน หากพบวา ยังมีความเสี่ยง
ที่มีนัยสําคัญ ซึ่งอาจมีผลตอการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายตามแผนการปฏิบัติราชการของหนวยงาน
ใหนํามาระบุการควบคุมในแผนบริหารความเสี่ยง
๓.๔ การรายงาน
เปนการรายงานผลการวิเคราะห ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ ยง วาเกิ ดความเสี่ยง ที่ยั ง
เหลืออยูหรือไม ถายังมีเหลืออยูในระดับความเสี่ยงสูงมากเพียงใดและมีวิธีจัดการความเสี่ยงนั้นอยางไร
เสนอตอผูบ ริ หารเพื่อให ทราบและพิจ ารณาสั่ งการ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุ น ทั้งนี้การ
บริหารความเสี่ยงจะเกิดผลสําเร็จไดตองรับการสนับสนุนอยางจริงจังจากผูบริหาร ซึ่งหลังจากหนวยงาน
ทราบผลการประเมินความเสี่ยงและนําความเสี่ยงที่ยังเหลืออยูในระดับสูงมากและสูงมากําหนดวิธีการ
จัดการความเสี่ยงแลว จะตองจัดทํารายงาน ดังนี้
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แบบ RR แบบฟอรมการลงทะเบียนความเสี่ยงของหนวยงาน
แบบ R๑ แบบฟอรมการระบุและวิเคราะหความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
แบบ R๒ แบบฟอรมการประเมิ น ผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ย งกิจ กรรม/แผนงาน/
โครงการ
แบบ R๓ แบบฟอรมแผนการบริหารความเสี่ยง
แบบ R๔ แบบฟอรมการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
แบบ RB แบบฟอรมสรุปจํานวนความเสี่ยงของแตสายวิทยาการ/หนวยงานภายในองคกร
๓.๕ การติดตามผล และทบทวน
การติดตามผล เปนการติดตามภายหลังจากไดดําเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงแลว เพื่อให
มั่นใจวา แผนการบริหารความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ ทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลตอความสําเร็จ ความ
รุ น แรงของผลกระทบ วิ ธี ก ารบริ ห ารจั ด การกั บ ความเสี่ ย ง รวมถึ ง ค าใช จ า ยของการควบคุ ม มี ค วาม
เหมาะสมกับสถานการณการเปลี่ยนแปลง โดยมีเปาหมายในการติดตามผล คือ
- เปนการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการ
จัดการความเสี่ ยงที่ไดมีการดําเนิ นการไปแล ว วาบรรลุผ ลตามวัต ถุป ระสงคของการบริ หารความเสี่ย ง
หรือไม
- เปนการตรวจสอบความคืบหนาของมาตรการควบคุม ที่มีการทําเพิ่มเติมวาแลวเสร็จตามกําหนด
หรือไม สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับไดหรือไม
หนวยงานตองสอบทานดูวา วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ใหดําเนินการตอไป
หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนําผลการติดตามไปรายงานใหฝายบริหารทราบ
ตามแบบรายงานที่ไดกลาวไวขางตน ทั้งนี้กระบวนการสอบทานหนวยงานอาจกําหนดขอมูลที่ตองติดตาม
หรืออาจทํา Check List การติดตาม พรอมทั้งกําหนดความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลไดใน
๒ ลักษณะ คือ
- การติดตามผลเปนรายครั้ง (Separate Monitoring) เปนการติดตาม ตามรอบระยะเวลาที่
กําหนด เชน ทุก ๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน หรือทุกสิ้นปงบประมาณ เปนตน
- การติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เปนการติดตามที่รวมอยูในการ
ดําเนินงานตาง ๆ ตามปกติของหนวยงาน โดยมากมักอยูในรูปกิจกรรมการบริหารและการกํากับดูแลตาม
หนาที่ประจําของบุคลากร เชน การเปรียบเทียบ การสอบยัน การสอบทาน งานตามสายการบังคับบัญชา
เปนตน
การทบทวน เปนการทบทวนประสิทธิภาพ ของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนา
ระบบใหทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเปนประจําทุกป
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๓.๖ บทสรุป
การควบคุมปจจัยสําเร็จของการจัดทําระบบการบริหารความเสี่ยง ประกอบดวย
- การสนับสนุนอยางจริงจังและแข็งขันจากผูบังคับบัญชาทุกระดับ
- การมีทีมงานทีเ่ ขาใจระบบ และไมยอทอตออุปสรรคในการขับเคลื่อนระบบใหทั่วทั้ง รร.นนก.
- การเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงเขากับโครงสรางระบบงานเดิม
- การนําการบริหารความเสี่ยงไปใชเปนตัวชี้วัดใหเห็นถึงโอกาสและการปรับปรุงระบบงาน
- สรางตัวชี้วัดที่ชัดเจนและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร รร.นนก. เพื่อจําทําแผนปฏิบัติราชการ
- การสื่อสารถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิผลใหทั่วทั้ง รร.นนก.
ขอจํากัดของ รร.นนก. อาจสงผลใหการดําเนินงาน การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้ง รร.นนก.ไมบรรลุผล
สําเร็จตามวัตถุประสงค เชน
- การตัดสินใจของคณะผูบริหาร รร.นนก. โดยใชดุลยพินิจที่ผิดพลาด
- การปฏิบัติงานของบุคลากรที่ไมปฏิบัติตามระบบการบริหารความเสี่ยงของ รร.นนก.ที่กําหนดไว
- เหตุการณที่อยูนอกเหนือควบคุมอันเนื่องมาจากปจจัยภายนอกหรือเกิดเหตุการณพิเศษที่ไมได
คาดมากอน
- การทุจริตในหนวยงาน กรณีบุคลากรในหนวยงานรวมมือกันทําการทุจริต
ตนทุนคาใชจายเมื่อเปรียบเทียบกับผลตอบแทนที่ได บางครั้งคณะผูบริหารตองยอมรับใน
ความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้ น เมื่อพิจารณาเห็นว าตนทุน คาใชจายที่เสีย ไปในการปองกันความเสี่ยงมากกวา
ผลตอบแทนที่ได
๓.๗ สรุปขั้นตอนปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและแบบฟอรมที่เกี่ยวของ
ขั้นตอนที่ ๑ จัดทําทะเบียนความเสี่ยงใชแบบ RR
ขั้นตอนที่ ๒ ระบุและวิเคราะหความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ใชแบบ R๑
ขั้นตอนที่ ๓ ประเมินผลการควบคุมและการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/
โครงการ ใชแบบ R๒
ขั้นตอนที่ ๔ จัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง ใชแบบ R๓
ขั้นตอนที่ ๕ สรุปแผนบริหารความเสี่ยงของแตสายวิทยาการ/หนวยงานภายในองคกร ใชแบบ RB
ขั้นตอนที่ ๖ ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ R๔
ขั้นตอนที่ ๗ ประชุมสรุปผลและทบทวนสําหรับปถัดไป
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แบบฟอรมที่ใชในการบริหารความเสีย่ งของ รร.นนก.
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ทะเบียนความเสี่ยง
สายวิทยาการดาน.........................(๑)...................................
ระยะเวลา...........................(๒)...............................

แบบ RR

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : ……………………(๓)………………………………….
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ชื่อความเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง

(๔)

(๕)

(๖)
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แหลงที่มา
ความเสี่ยง
ประเภทความเสี่ยง
เกิดจาก
ปจจัย
S
O
F
C ภาย ภาย
ใน นอก
(๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒)

หมายเหตุ

คําอธิบาย
แบบ RR : ทะเบียนความเสี่ยง
ลําดับ

หัวขอ

คําอธิบาย

(๑)

สายวิทยาการ

(๒)

ระยะเวลา

ระบุชื่อสายวิทยาการที่รับผิดชอบ เชน นักบิน ควบคุมการปฏิบัติ
ทางอากาศ ชางอากาศ ดุริยางค ทันตแพทย
อนุศาสนาจารย ฯลฯ
ระบุชวงเวลาที่จัดทําทะเบียนความเสี่ยง

(๓)

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

ระบุชื่อกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

(๔)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ระบุขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

(๕)

ชื่อความเสี่ยง

ระบุชื่อความเสี่ยง

(๖)

ปจจัยเสี่ยง

ระบุปจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบตอขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัตงิ าน

(๗)

ประเภทความเสี่ยง

(๘)

ประเภทความเสี่ยง

ระบุประเภทความเสี่ยง ไดแก
S คือ ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk)
O คือ ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk)

(๙)

ประเภทความเสี่ยง

F คือ ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk) รวมถึงรายงานอื่น ๆ

(๑๐) ประเภทความเสี่ยง
(๑๑)
(๑๒)

C คือ ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
(Compliance Risk)
แหลงที่มาความเสี่ยงเกิดจากปจจัย ระบุสาเหตุของความเสี่ยงที่ไดรับผลกระทบจากปจจัยภายใน
ภายใน/ภายนอก
คอลัมน (๑๑) หรือปจจัยภายนอก (๑๒) โดยใสเครื่องหมาย 
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นขต.รร.นนก. ดําเนินการบริหารความเสี่ยง
ตามแบบฟอรมที่แนบ
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แบบ R ๑

หนวย................................................................
การระบุและวิเคราะหความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการดาน.......................................................................
ระยะเวลา ................................................................
กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : ……………………………………………
วัตถุประสงค : ..........................................................................
ขั้นตอน/กระบวน
การปฏิบัติงาน

ชื่อความเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง

(๑)

(๒)

(๓)

แหลงที่มา
ประเภทความเสี่ยง ความเสี่ยง
เกิดจากปจจัย
S O F C ภาย ภาย
ใน นอก
(๔) (๕) (๖) (๗) (๘)
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(๙)

การวิเคราะหความเสี่ยง
โอกาส

ผล
กระทบ

(๑๐)

(๑๑)

คะแนน ลําดับ
ความ ความ
เสี่ยง เสีย่ ง
(๑๒)

(๑๓)

กิจกรรมควบคุมภายใน
หรือการจัดการที่มีอยู
(กรณียังไมมีใหระบุวา “ไมม”ี )

(๑๔)

หนวย ................................................
กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ............................................................................

ผลกระทบ

แผนภูมิความเสี่ยง
๕

๕

๑๐

๑๕

๒๐

๒๕

๔

๔

๘

๑๒

๑๖

๒๐

๓

๓

๖

๙

๑๒

๑๕

๒

๒

๔

๖

๔

๑๐

๑

๑

๒

๓

๔

๕

๑

๒

๓

๔

๕

โอกาสที่จะเกิด

กรอบการกําหนดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (ZONE)
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ระดับความเสี่ยง
๕ แดง
๔
๓

สม

เหลือง

สูงมาก
สูง
ปานกลาง

๒ เขียว นอย
๑

ฟา

นอยมาก

คําอธิบาย
แบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
แบบ R ๑ : การระบุและวิเคราะหความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
ลําดับ
หัวขอ
คําอธิบาย
คอลัมน
(๑)
คอลัมน
(๒)
คอลัมน
(๓)
คอลัมน
(๔)
คอลัมน
(๕)
คอลัมน
(๖)
คอลัมน
(๗)
คอลัมน
(๘) (๙)
คอลัมน
(๑๐)
คอลัมน
(๑๑)
คอลัมน
(๑๒)

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบตั ิงาน

ระบุขั้นตอน/กระบวนการปฏิบตั ิงานของกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

ชื่อความเสี่ยง

ระบุชื่อความเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง

ระบุปจจัยเสีย่ งที่มีผลกระทบตอขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน

ประเภทความเสี่ยง
ประเภทความเสี่ยง

ระบุประเภทความเสี่ยง ไดแก
S คือ ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk)
O คือ ความเสีย่ งดานการดําเนินงาน (Operational Risk)

ประเภทความเสี่ยง

F คือ ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk) รวมถึงรายงานอื่น ๆ

ประเภทความเสี่ยง

C คือ ความเสี่ยงดานการปฏิบตั ิตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
(Compliance Risk)
ระบุสาเหตุของความเสี่ยงทีไ่ ดรับผลกระทบจากปจจัยภายใน คอลัมน
(๘) หรือปจจัยภายนอก คอลัมน (๙) โดยใสเครื่องหมาย 
ระบุความเปนไปไดหรือความถี่ที่จะเกิดความเสีย่ ง (ระดับ ๑ – ๕)

แหลงที่มาความเสี่ยงเกิดจากปจจัย
ภายใน/ภายนอก
โอกาส (L) Likelihood
ผลกระทบ (I) Impact
คะแนนความเสี่ยง

คอลัมน ลําดับความเสี่ยง
(๑๓)

คอลัมน กิจกรรมควบคุมภายในหรือการ
(๑๔) จัดการที่มีอยู

ระบุผลกระทบตอเปาหมายกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ (ระดับ ๑ –
๕)
ผลการประเมินความเสีย่ ง (คะแนนความเสีย่ ง = โอกาส (๑ – ๕) x
ผลกระทบ
(๑ - ๕) ที่แสดงผลการประเมินคะแนนความเสีย่ ง
การจัดลําดับความสําคัญความเสีย่ ง โดยพิจารณาตามคะแนนความ
เสี่ยงตามคอลัมน (๑๒) โดยแบงเขตสี (Zone) เปนระดับ นอยมาก –
นอย ปานกลาง สูง สูงมาก ตามการจัดระดับความเสี่ยงตามเขตสี
(Zone) ฟา – เขียว – เหลือง – สม – แดง ตามลําดับ
ผลการประเมิน
เขตสี (Zone)
ลําดับ
ระดับความเสี่ยง
ความเสียง
๒๐ – ๒๕
สูงมาก
แดง
๕
๑๐ – ๑๙
สูง
สม
๔
๔–๙
ปานกลาง
เหลือง
๓
๒–๓
นอย
เขียว
๒
๑
นอยมาก
ฟา
๑
ระบุการควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู/ กรณียังไมกําหนด
กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการความเสีย่ ง ใหระบุวา “ไมม”ี
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แบบ R ๒

หนวย......................................................................
การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการดาน...............................................................................
ระยะเวลา...................................................
กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : ……………………………………………………….
วัตถุประสงค : ......................................................................................
A
ปจจัยเสีย่ ง
(๑)

การจัดการทีม่ ีอยู
เพียงพอ พอใช
ตอง
ปรับปรุง
(๒)

B

C

D

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู

วิธีการดําเนินการ
จัดการความเสี่ยง

เปาหมายของ
การจัดการความเสี่ยง

ระยะเวลาดําเนินการ
และผูรับผิดชอบ

(๓)

(๔)

(๕)

(๖)
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คําอธิบาย
แบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
แบบ R ๒ : การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
ลําดับ
หัวขอ
คําอธิบาย
คอลัมน ปจจัยเสี่ยง
(๑)
คอลัมน การจัดการที่มีอยู
(๒)

คอลัมน ความเสีย่ งที่เหลืออยู
(๓)
คอลัมน วิธีการดําเนินการจัดการความเสี่ยง
(๔)
คอลัมน เปาหมายของการจัดการความเสี่ยง
(๕)
คอลัมน ระยะเวลาดําเนินการและ
(๖) ผูรับผิดชอบ

ระบุปจจัยเสีย่ งที่มีผลกระทบตอกิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ระบุ
ไวในแบบ RM๑
ระบุการจัดการทีม่ ีอยู โดยใสเครื่องหมาย 
เพียงพอ
ลด/ควบคุมความเสีย่ งลงสูร ะดับทีย่ อมรับได
พอใช
ลด/ควบคุมความเสีย่ งไดบางสวน แตยังไม
ถึงระดับที่ยอมรับได
ตองปรับปรุง
ไมสามารถลด/ควบคุมความเสี่ยงได
นําผลทีไ่ ดจากการประเมินผลไปจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
ระบุสาเหตุที่ทําใหเกิดความเสี่ยงหรือสาเหตุความเสีย่ งที่ยังคงเหลืออยู
ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยูเพื่อลดความเสี่ยง
ระบุผลที่คาดวาจะไดรับเมื่อไดมีการกําหนดกิจกรรมการควบคุมหรือ
วิธีการจัดการความเสี่ยงตามคอลัมน (๔) เพื่อใชในการประเมิน
ประสิทธิภาพของการควบคุมหรือการจัดการความเสี่ยง
ระบุระยะเวลา หรือชวงระยะเวลาในการดําเนินการกําหนดกิจกรรม
การควบคุมภายในหรือการจัดการความเสีย่ ง และระบุผรู ับผิดชอบการ
จัดการความเสีย่ ง
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แบบ R ๓

หนวย....................................................................
แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการดาน...........................................................................
ณ วันที่.....................................................
กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ.................................................................................................................................................................
ปจจัยเสีย่ ง

วิธีการดําเนินการ
จัดการความเสี่ยง

เปาหมาย
ของการจัดการความเสีย่ ง

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ป พ.ศ. ...........
มี.ค. เม.ย. พ.ค.

(๑)

(๒)

(๓)

(๔)

(๕)

(๖)

(๗)

(๘)

(๙)

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

(๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔)

(๑๕)

ผูรับผิดชอบ

งบประมาณ (บาท)

(๑๖)

(๑๗)

จัดทําโดย...............................................................

อนุมัติโดย.....................................................................

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

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

วันที่.......................................................................

วันที่..............................................................................
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คําอธิบาย
แบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
แบบ R ๓ : แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
ลําดับ

คอลัมน
(๑)
คอลัมน
(๒)
คอลัมน
(๓)
คอลัมน
(๔) – (๑๕)
คอลัมน
(๑๖)
คอลัมน
(๑๗)

ปจจัยเสี่ยง

หัวขอ

วิธีการดําเนินการจัดการความเสี่ยง
เปาหมายของการจัดการความเสี่ยง
ปงบประมาณ พ.ศ. .......
ต.ค. – ก.ย.
ผูรับผิดชอบ
งบประมาณ (บาท)

คําอธิบาย

ระบุปจจัยเสีย่ งที่มีผลกระทบตอกิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ที่ระบุไวในแบบ R ๒
ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยูเพื่อลดความเสี่ยง
ระบุผลที่คาดวาจะไดรับเมื่อไดมีการกําหนดกิจกรรมการควบคุม
หรือการจัดการความเสีย่ งเพิ่มเติม ตามที่ระบุไวในแบบ R ๒
ระบุระยะเวลาการดําเนินการตามมาตรการจัดการความเสีย่ งที่
กําหนดไวเพื่อลดความเสีย่ งที่เหลืออยู ตามที่ระบุไวในแบบ R ๒
ระบุผรู ับผิดชอบดําเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง
ตามที่ระบุไวในแบบR ๒
ระบุงบประมาณที่ไดรับในการดําเนินการโครงการ กรณีที่
หนวยงานไมมีงบประมาณ ใหระบุวา “ไมม”ี
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หนวย..................................................................
สรุปแผนบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่........................................................................
ลําดับ

หนวยหัวหนา
สายวิทยาการ

๑

ยก.ทอ.

๒
๓
๔
๕
๖

กร.ทอ.
สบ.ทอ.
กพ.ทอ.
ขว.ทอ.
กบ.ทอ.

๗
๘
๙
๑๐

สปช.ทอ.
สนภ.ทอ.
ทสส.ทอ.
คปอ.

๑๑

อย.

๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

ชอ.
สอ.ทอ.
สพ.ทอ.
พธ.ทอ.

๑๖
๑๗

ชย.ทอ.
ขส.ทอ.

รับผิดชอบ
นักบิน
ยุทธการ
ผูทําการในอากาศ
กิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ
สารบรรณ
กําลังพล
การขาวกรอง
แผนที่
สงกําลังบํารุง
ปลัดบัญชี
นิรภัย
สารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส
ควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
อุตุนิยมวิทยา
ลาดตระเวนทางอากาศ
อากาศโยธิน
ดุริยางค
ชางอากาศ
สื่อสารอิเล็กทรอนิกส
สรรพาวุธ
พลาธิการ
พัสดุ
ชางโยธา
ขนสง
ชางพาหนะ

จํานวน
จํานวน
ความเสี่ยง แผนบริหาร หมายเหตุ
ที่ไดรับ
ความเสีย่ ง
การประเมิน
(๑)
(๒)
(๓)
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แบบ RB

ลําดับ

หนวยหัวหนา
สายวิทยาการ

๑๘

พอ.

๑๙
๒๐

สวบ.ทอ.
ยศ.ทอ.

๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖

สธน.ทอ.
กง.ทอ.
สน.ผบ.ดม.
สตน.ทอ.
สก.ทอ.
ศวอ.ทอ.

รับผิดชอบ
แพทย
ผูชํานาญการแพทยเฉพาะอยาง
เภสัชกร
ทันตแพทย
บริการแพทย
พยาบาล
เวชศาสตรการบิน
การศึกษาและการฝก
อนุศาสนาจารย
พระธรรมนูญ
การเงิน
สารวัตร
ตรวจสอบภายใน
สวัสดิการ
วิทยาศาสตร

จํานวน
จํานวน
ความเสี่ยง แผนบริหาร หมายเหตุ
ที่ไดรับ
ความเสีย่ ง
การประเมิน
(๑)
(๒)
(๓)

คําอธิบาย
แบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
แบบ RB : สรุปแผนบริหารความเสี่ยง
ลําดับ
(๑)

หัวขอ

(๒)

จํานวนความเสี่ยงที่ไดรับการ
ประเมิน
จํานวนแผนบริหารความเสี่ยง

(๓)

หมายเหตุ

คําอธิบาย
ระบุจํานวนปจจัยเสี่ยงทั้งหมดจากแบบประเมินผลการ
ควบคุมและการจัดการความเสี่ยงตาม (แบบ R ๒)
ระบุจํานวนปจจัยความเสี่ยงจากแผนบริหารความเสี่ยงของ
แตละสายวิทยาการตาม (แบบ R ๓)
ระบุสิ่งที่จะแจงเพิ่มเติม
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แบบ R ๔

หนวย..................................................................................
การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
สายวิทยาการดาน..........................................................................................................
ตั้งแต...........................................ถึง.................................
กิจกรรมการ/แผนงาน/โครงการ : ......................................................
วัตถุประสงค : ....................................................................................

รอบ ๖ เดือน
รอบ ๙ เดือน
รอบ ๑๒ เดือน

ปจจัยเสีย่ ง

วิธีการดําเนินการ
จัดการความเสี่ยง

เปาหมาย
ของการจัดการความเสีย่ ง

ระยะเวลา
ที่กําหนด

รอยละ
ความคืบหนา

ผลการดําเนินการ

เอกสาร/หลักฐาน

(๑)

(๒)

(๓)

(๔)

(๕)

(๖)

(๗)
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ความเสี่ยง
ที่เหลืออยูภายหลัง
การควบคุม
(๘)

ปญหาและ
แนวทางการแกไข
(๙)

คําอธิบาย
แบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
แบบ R ๔ : การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
ลําดับ
หัวขอ
คําอธิบาย
คอลัมน
(๑)
คอลัมน
(๒)
คอลัมน
(๓)
คอลัมน
(๔)
คอลัมน
(๕)
คอลัมน
(๖)
คอลัมน
(๗)
คอลัมน
(๘)
คอลัมน
(๙)

ปจจัยเสี่ยง

วิธีการดําเนินการจัดการ
ความเสีย่ ง
เปาหมายของการจัดการ
ความเสีย่ ง
ระยะเวลาที่กําหนด
รอยละความคืบหนา
ผลการดําเนินการ
เอกสาร/หลักฐาน
ความเสีย่ งที่เหลืออยู
ภายหลังการควบคุม
ปญหาและแนวทางการ
แกไข

ระบุปจจัยเสีย่ งที่มีผลกระทบตอกิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
ระบุไวในแบบ R ๑
ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยูเพื่อลดความเสี่ยง

ระบุผลที่คาดวาจะไดรับเมื่อไดมีการกําหนดกิจกรรมการควบคุมหรือ
การจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม ตามที่ระบุไวในแบบ R ๒
ระบุระยะเวลาหรือชวงระยะเวลาดําเนินการของการควบคุมภายใน
หรือการจัดการความเสีย่ ง ที่ ระบุไวใน R ๒
ระบุความคืบหนาของการดําเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง
โดยแสดงเปนรอยละของความสําเร็จของการดําเนินการ
ระบุผลการดําเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง
ระบุเอกสาร/หลักฐานอางอิงประกอบผลการดําเนินการตามมาตรการ
จัดการความเสีย่ ง
ระบุความเสี่ยงที่เหลืออยูภายหลังการควบคุม
ระบุปญหาในการดําเนินการ พรอมทั้งเสนอแนวทางแกไข
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