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คำนำ 
การบริหารความเสี่ยง นับว่ามีบทบาทสำคัญ ซึ่งกองทุนภูมิปัญญา

การแพทย์แผนไทยใช้แนวทางของ COSO ERM Framework เป็นกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงตามหลักสากลในการบริหารความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง
ภายในองค์กร (Enterprised Risk Management : ERM) การระบุความเสี่ยง
แบ่งตามประเภทที่กระทรวงการคลังระบุทั้ง 4 ด้าน สำหรับการบริหารความเสี่ยง
หลักในด้านต่างๆ นั้น กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยได้ทำการทบทวน
และปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

นอกจากนี ้กองทุนภูมิป ัญญาการแพทย์แผนไทย ยังมีการจัดตั้ง
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย กำหนดแนวทาง
การบริหารความเสี่ยงและการจัดวางระบบควบคุมภายในโดยคณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยชุดนี้มีหน้าที่รับผิดชอบกำกับ 
การบริหารความเสี ่ยงขององค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์เพื ่อให้สอดคล้อง 
กับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลองค์กรที่ดี 

การบริหารความเสี ่ยงจะเกิดประสิทธิผลสูงสุด เมื ่อทุกกลุ ่มงาน 
ในองค์กรมีว ิธ ีการในการประเมินและจัดการความเสี ่ยงอย่างเป็นระบบ 
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยกำหนดแนวทาง 
การบริหารความเสี ่ยงและการจัดวางระบบควบคุมภายในจึงจัดให้มีคู ่มือ  
การบริหารความเสี่ยงขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยง 
ของกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย       
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บทที่ 1 
องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยง 

ความสำคัญของความเสี่ยง 

1.1 ความเสี่ยง (Risk) 
ความเสี ่ยง หมายถึง โอกาสหรือเหตุการณ์ที ่ไม่พึงประสงค์          

ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตและส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดความเสียหาย
ทำให้วัตถุประสงค์ (Objective) และเป้าหมาย (Target) ที่องค์กรกำหนด
ไว้เบี ่ยงเบนไปหรือไม่ประสบผลสำเร็จ ทั ้งในด้านกลยุทธ์ การเงิน        
การดำเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายที ่เกี ่ยวข้องโดยทั ่วไป      
การดำเนินงานใด ๆ ย่อมมีความเสี่ยงเกิดขึ้นได้เสมอ ทั้งจากปัจจัยภายใน 
และปัจจัยภายนอกความเสี่ยงดังกล่าวอาจอยู่ในกระบวนการปฏิบัติงาน
ต่าง ๆ เช่น การวางกลยุทธ์และแผนงาน การตัดสินใจของผู ้บริหาร 
การบริหารงบประมาณ การบริหาร การเงิน การจัดการข้อมูลสารสนเทศ   
เป ็นต ้น โครงสร ้างการบริหารความเสี ่ยง หมายถึง การออกแบบ           
การควบคุมโดยพิจารณาจากความส ัมพ ันธ ์ของทร ัพยากรต ่างๆ 
กระบวนการทำงาน กระบวนการบริหารภายในองค์กรนั้นๆ การติดตาม
ผลในระหว่างการปฏิบัต ิงาน (Ongoing Monitoring) หมายถึงการ
ติดตามการปฏิบัติตามวิธีการบริหารความเสี่ยง ระหว่างการปฏิบัติงาน 
หรืออาจเรียกว่าการติดตามผลอย่างต่อเนื ่อง หรือการประเมินผล
แบบต่อเนื่องการประเมินผลเป็นรายครั้ง หมายถึงการประเมินผลที่มี
ว ัตถ ุประสงค์ม ุ ่งเน ้นไปที ่ประส ิทธ ิผลของการบร ิหารความเส ี ่ยง                        
ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่กำหนด โดยมีขอบเขตในช่วงการประเมินขึ้นอยู่
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กับเป็นหลักสารสนเทศประมวลผลให้อยู่ในรูปที่มีความหมายและเป็น
ประโยชน์ต่อการใช้งาน  

การสื่อสาร หมายถึง การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างบุคคล
ทั้งภายในและภายนอก ซึ่งอาจใช้คนหรือใช้สื่อในการติดต่อสื่อสารก็ได้ 
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบ
หร ือก ่อให ้ เก ิดความเส ียหายหร ือทำให ้งานไม ่ประสบผลสำเร็จ 
ตามวัตถุประสงค์ (Objective) และเป้าหมาย (Target) ที่องค์กรกำหนดไว้
ทั้งทางตรงและทางอ้อมนั้น สามารถแบ่งความเสี่ยงออกไดเ้ป็น 3 ลักษณะ  
ที่สำคัญ คือ 
1. ลักษณะความเสี่ยงที่เป็นอันตราย (Hazard) 

- การปฏิบัติงานที่ล่าช้ากว่าข้อกำหนดของระบบงาน/เป้าหมาย 
- การปฏิบัติงานผิดพลาด 
- การเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน 

2. ลักษณะความเสี่ยงที่เป็นความไม่แน่นอน (Uncertainly) 
- ความเสียหายต่อการดำเนินงานที่ทำให้ต้นทุนดำเนินงานสูงกว่า

งบประมาณที่กำหนด 
- ความเสียหายจากการลงทุน หรือส่วนต่างของมูลค่าหรือเงิน    

ที่ได้รับที่ไม่เป็นไปตามจำนวนที่คาดหวังไว้ว่าจะได้รับจากการลงทุนหรือ
การดำเนินธุรกรรมด้านการเงิน เป็นต้น 
3. ลักษณะความเสี่ยงที่ทำให้เสียโอกาส (Opportunity) 

- ความเสียหายต่อการดำเนินงานที่ไม่สามารถคำนวณมูลค่าเป็น
ตัวเงินได้ เช่น ภาพลักษณ์ ชื ่อเสียง  ความน่าเชื ่อถือ  ความไว้วางใจ    
ความสูญเปล่า ค่าเสียโอกาส เป็นต้น  
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1.2 ประเภทของความเสี่ยง 
ความเสี่ยง แบง่ออกเป็น 4 ด้าน  ดังนี ้

ประเภทความเสี่ยง คำอธิบายประเภทความเสีย่ง 
ความเสี่ยงด้านองค์กร 
(Business Risk)/(Strategic Risk)  

 

ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนด
แผนกลย ุทธ ์  แผนดำเน ินงาน
องค์กรและการนำไปปฏิบัต ิไม่
เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับ
ปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อม
ภายนอกอันส่งผลกระทบต่อการ
ดำรงอยู่ของกองทุนฯ 

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน 
(Operational Risk) 

ความเสี ่ยงที ่เกิดจากความไม่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจาก
การดำเน ินงานด ้ านต ่ างๆทั้ ง
กระบวนการหลักและกระบวนการ
สนับสนุนภายในกองทุนฯ 

ความเสี่ยงด้านการเงิน 
(Financial Risk) 

ความเสี่ยงที่เกี ่ยวกับการบริหาร
จัดการด้านการเงิน การเปิดเผย
ข้อมูลทางการเงิน 

ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
(Event Risk)/ (External Risk) 

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
จากผลกระทบของเหต ุการณ์
ภายนอก 
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1.3 สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง 

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก 2 ปัจจัย คือ 
1. ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู ้บริหาร ความซื ่อสัตย์ 

จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร การเปลี่ยนแปลงระบบงาน ความเชื่อถือได้ 
ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง 
การควบคุมกำกับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
หรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น 

2. ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทาง
ราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือสภาพการแข่งขันสภาวะ
แวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น 

1.4 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 
การบริหารความเสี ่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุ 

ความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการกำหนดแนวทางการควบคุม
เพื ่อป้องกันหรือลดความเสี ่ยงการบริหารความเสี ่ยงแบบบูรณาการ 
(Enterprise Risk Management : ERM) คือ ขบวนการที่จัดทำโดยฝ่ายบริหาร 
เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทั่วทั้งองค์กร ซึ่งออกแบบมา 
เพื ่อระบุเหตุการณ์ที ่อาจเกิดขึ ้นมีผลกระทบกับองค์กรและจัดการ 
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับยอมรับได้ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

กรอบการบริหารความเสี่ยงประกอบไปดว้ย 4 องคป์ระกอบหลกั ดังนี้ 

- วัฒนธรรมองค์กร (Culture) 
- โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง (Structure) 
- กระบวนการ (Process) 
- ปัจจัยพ้ืนฐาน (Infrastructure) 
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การบริหารความเสี ่ยงขององค์กร คือ การบริหารปัจจัยและควบคุม
กิจกรรมรวมทั้งกระบวนการการดำเนินงานต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุแต่ละ
โอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและ
ขนาดของความเสี่ยงที ่จะเกิดขึ ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรรับได้ 
ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการ
บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรเป็นสำคัญ 
 
แผนภาพที่ 1 กรอบการบริหารความเสี่ยงของกองทุน  

(Enterprise Risk Management) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การติดตาม
และรายงาน

ผล

ก าหนด
วตัถปุระสงค์

การบง่ชี ้
ความเสี่ยง

การประเมิน
ความเสี่ยง

การจดัการ
ความเสี่ยง
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1.5 องค์ประกอบหลกัของการบริหารความเสี่ยง 

การบริหารความเสี่ยงตามแนวคิดของ COSO สามารถแบ่งออกได้ เป็น              
8 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
2. การกำหนดวัตถุประสงค์ 
3. การบ่งชี้เหตุการณ์ 
4. การประเมินความเสี่ยง 
5. การตอบสนองความเสี่ยง 
6. กิจกรรมเพื่อการควบคุม 
7. สารสนเทศและการสื่อสาร 
8. การติดตามและประเมินผล 

แผนภาพที่ 2 การบริหารความเสี่ยงตามแนวคิดของ COSO 
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1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) 
เป็นองค์ประกอบพื ้นฐานของการบริหารความเสี ่ยงองค์กร 

เนื่องจากเป็นตัวกำหนดโครงสร้างและวินัยในการทำงานสภาพแวดล้อม
ภายในองค์กรมีผลต่อวิธีการกำหนดกลยุทธ์และเปา้หมายการดำเนินธรุกจิ 
วิธีการจัดโครงสร้างของกิจกรรมทางธุรกิจ รวมทั้งวิธีการระบุ ประเมิน
และจัดการกับความเสี่ยง 

2. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) 
องค์กรต้องกำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ 

ก ่อนที ่จะทำการระบุเหตุการณ์ความเสี ่ยงที ่อาจส่งผลกระทบต่อ
ความสำเร็จของวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายนั้น โดยวัตถุประสงค์ต้องสอด
รับกับการยอมรับในความเสี่ยง (Risk Appetite) 

3. การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification) 
เป็นการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง หรือความไม่แน่นอนที่อาจ

เกิดขึ้น โดยพิจารณาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกองค์กร ปัจจัย
ภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจ การเมือง การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
ภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติ ปัจจัยภายใน เช่น บุคลากร กระบวนการ 
เทคโนโลย ี

4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
การประเมินความเสี ่ยงช่วยให้องค์กรทราบว่า เหตุการณ์       

ความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนนั้นจะส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
ขององค์กรอย่างไร โดยการวิเคราะห์ใน ๒ ด้าน คือ โอกาสที่จะเกิด
เหตุการณ์ความเสี ่ยง (Likelihood)และผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์
ความเสี่ยง (Impact) 
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5. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) 
ฝ่ายบริหารต้องเลือกวิธีการจัดการกับความเสี่ยงที่ประเมินได้ให้

อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ วิธีการจัดการกับความเสี่ยงประกอบด้วย 
การหลีกเลี่ยง การยอมรับ การลด และการกระจายความเสี่ยง 

6. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
เป็นนโยบายและกระบวนการที่จะช่วยให้แน่ใจว่า วิธีจัดการ 

ความเสี่ยงที่กำหนดในขั้นตอนก่อนหน้านั้นได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง 
องค์กรต้องกำหนดกิจกรรมควบคุมนั้นอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร ทุกระดับชั้น 
และทุกงาน (All Functions) 

7. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication) 
ต้องมีการระบุถึงสารสนเทศที่จะเป็นทั้งจากแหล่งข้อมูลภายใน

และภายนอกองค์กร และมีระบบสื่อสารไปยังบุคลากรในองค์กร เพื่อให้
สามารถปฏิบัต ิงานตามหน้าที ่ความรับผิดชอบได้ การสื ่อสารที ่มี
ประสิทธิภาพยังครอบคลุมถึงการสื่อสารจากระดับบนลงล่าง ระดับล่าง
ไปสู่บน และการสื่อสารระหว่างหน่วยงานตามแนวทางของ  COSO นั้น 
สารสนเทศมีความสำคัญและจำเป็นในทุกระดับชั้นขององค์กร เนื่องจาก
เราต้องใช้สารสนเทศในการระบุ ประเมินและกำหนดวิธีจัดการกับความเสี่ยง 
และใช้ในด้านอื่น ๆ เพ่ือดำเนินงานให้ไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ให้ได้ 

8. การติดตามและประเมินผล (Monitoring) 
มีการติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยงแบบครบวงจร และมี

การปรับแก้ตามความเหมาะสม ซึ่งการประเมินอาจทำได้โดย 
- การติดตาม/ประเมินในขณะที่ธุรกิจกำลังดำเนินไป  
(Ongoing Monitoring Activities) 
- การประเมินแยกต่างหาก (Separate Evaluations) 
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บทที่ 2 

ระบบการบริหารความเสี่ยงของกองทุน 

2.1 หลักการและเหตุผล 
กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย จัดตั้งตามพระราชบัญญัติ

ค ุ ้มครองและส่งเสร ิมภ ูม ิป ัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๔๒       
มาตรา ๗๖ กำหนดให้มีกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ขึ ้นใน
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

วัตถุประสงค์การจัดตั ้งกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย   
เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ
การคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย  

การบริหารความเสี ่ยงเป็นกิจกรรมหนึ ่งที ่กองทุนภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย ให้ความสำคัญ ความเสี่ยง เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิด
ความเสียหายกับองค์กร จากเหตุการณ์ หรือการดำเนินงานต่าง ๆ         
ที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้ ทั้งยังอาจส่งผลกระทบ 
โอกาสที่จะเกิดผลความเสียหายต่อทรัพย์สิน ภาพลักษณ์ขององค์กร    
และขวัญกำลังใจของบุคลากรในหน่วยงาน ดังนั้น การบริหารความเสี่ยง
ของกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย จึงมีความจำเป็นที่ทุกกลุ่มงาน
ใช้หลักการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ   
ที่เกิดขึ้นกับองค์กรทั้งหมดต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้
ระดับความเสี่ยง ขนาดของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ สามารถประเมิน ควบคุมและตรวจสอบผลได้อย่าง     
มีระบบ 
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2.2 นโยบายและวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง 
 กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ
ของการบริหารความเสี ่ยง จ ึงได ้ม ีนโยบายการจัดทำแผนบริหาร       
ความเสี่ยงขององค์กร โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ ดังนี้ 

1. เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ และเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นกับกองทุนฯ โดยมีการวิเคราะห์ สื่อสาร และหาวิธีการจัดการ   
ที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่กองทุนฯ ยอมรับได้ 

2. เพื ่อให ้บรรลุว ัตถุประสงค์ของการจัดตั ้งกองทุนฯ และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกองทุนฯ โดยกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทยสามารถบริหารจัดการกับความเสี่ยง ซึ่งเป็นปัจจัยที่บั่นทอนให้
การดำเนินการของกองทุนฯ รวมถึงการบริหารจัดการของกองทุนฯ  
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนฯการบริหารความเสี่ยงยังต้อง
อาศัยความร่วมมือจากทุกหน่วยงานของกองทุนฯ โดยได้มีการหารือ
ร่วมกันของทุกกลุ่มงานเพื่อวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ทำให้เกิด ความเสี่ยง   
โดยเชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆ กับยุทธศาสตร์ขององค์กรซึ่งกองทุนฯ จัดให้มี
ระบบการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กร และกำหนดให้ทุกกลุ่มงาน 
จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มงาน โดยระบบดังกล่าวต้องมีความ
สอดคล้องเชื ่อมโยงกับระบบการบริหารความเสี ่ยงในระดับองค์กร 
นอกจากนี้ กองทุนฯ ยังกำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นภารกิจหนึ่ง
ของหน่วยงาน และกลุ่มงานต่างๆ ของกองทุนฯ จะต้องดำเนินการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 
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2.3 โครงสร้างการบริหารงานกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
และหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง 

กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญของ
การนำแนวทางการบริหารความเสี ่ยงมาตรวจสอบการดำเนินงาน       
เพื่อเป็นแนวทางการบริหารงานให้ทันสมัยและเท่าทันกับสถานการณ์   
การเปลี ่ยนแปลงต่าง ๆ รวมถึงเป็นการมุ ่งพิจารณาเพ่ือวิเคราะห์         
แนวทางการปฏิบัติงานที่เหมาะสมนำไปสู่การเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน
และบรรลุผลตามเจตนารมณ์ รวมทั้งเพื ่อเสริมสร้าง ความน่าเชื่อถือ   
ความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
ต่อการดำเนินการตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และได้มีการตรวจสอบ กำกับ
ดูแลอย่างรอบคอบถึงความมีประสิทธิภาพประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่า
คุณภาพของการบริหารงานตลอดจนถึงความโปร่งใส (Transparency) 
ตรวจสอบได้ (accountability) มีความรับผิดชอบต่อประชาชนและ
ชุมชน(responsibility) และการมีส่วนร่วมของสังคม (participation)   
จึงกำหนดให้มีโครงสร้างคณะอนุกรรมการฯ ผู ้รับผิดชอบการบริหาร  
ความเสี่ยง ดังนี้ 

 
การบริหารความเสี่ยงในระดับคณะอนุกรรมการฯ 
 คณะอนุกรรมการกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 

การบริหารความเสี่ยงในระดับคณะอนุกรรมการฯ จะเปน็ผู้กำกับ
นโยบาย ให้คำแนะนำและเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงและคู่มือบริหาร
ความเสี ่ยงของกองทุนฯ ส่งเสร ิมให้ม ีการดำเนินงานที ่ เหมาะสม 
เพื่อจัดการความเสี่ยง 
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การบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กร 
 คณะอนุกรรมการฯกำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง และ
การจัดวางระบบควบคุมภายใน 

1. กำหนดแนวทางการจัดทำแนวทางการบริหารความเสี ่ยง    
การจัดทำปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง คู่มือบริหารความเสี่ยง และการ
ติดตามรายงานผลการบริหารความเสี่ยงของกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื่อง 

2. กำหนดแนวทางและผลักดันให้มีการพัฒนาระบบการควบคุม
ภายในของกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและการติดตาม   
การดำเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในและประเมินผล
การควบคุมภายในเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย
การกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ 

 
 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 กลุ่มงานตามโครงสร้างขององค์กร 

ระบุความเสี ่ยงจากการดำเนินงานตามภารกิจ ร ่วมจัดทำ       
และดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง ให้การสนับสนุนพร้อมทั้ง
กำกับดูแล ติดตาม ให้กลุ่มงานมีการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง กำหนดผู้รับผิดชอบแผนบริหารความเสี่ยงของกลุ่มงาน กำกับ 
ดูแลความก้าวหน้าของแผนบริหารความเสี่ยง รายงานความก้าวหน้าของ
แผนบริหารความเสี่ยงที่ได้รับมอบหมาย ตามภาระงานสำคัญที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบัน โดยมีกลุ่มงานทั้งสิ้น 4 กลุ่มงาน ดังนี้ 
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1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
2. กลุ่มงานการเงินและบัญชี 
3. กลุ่มงานกฎหมาย 
4. กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน 
 

กองทุนภูมิปญัญาการแพทย์แผนไทย 
 
        

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป

กลุ่มงาน
การเงินและ

บัญชี

กลุ่มงาน
กฎหมาย

กลุ่มงาน
นโยบายและ

แผนงาน
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แผนภาพที่ 3 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของ               
กองทุนภมูิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

สอบทาน รับรายงานแผน
บริหารความเสี่ยงและคู่มือบริหาร
ความเสี ่ยง และมีข้อเสนอแนะใน
การจัดทำแผนบริหารความเสี ่ยง 
เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาพ
ความเสี่ยงของกองทุนฯ 

 

ให้คำแนะนำและเห็นชอบ
แผนบริหารความเสี ่ยงและคู ่มือ
บริหารความเสี่ยง รวมทั้งส่งเสริม
ให้มีการดำเนินงานที่เหมาะสมเพื่อ
จัดการความเสี่ยง 

 

จดัการความเสี่ยง 
ระบุความเสี ่ยงจากการ

ดำเนิน งานตามภารกิจ ร่วมจัดทำ
และดำเน ินการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง ให้การสนับสนุนพร้อม
ทั้งกำกับดูแล ติดตาม ให้กลุ่มงาน 
มีการปฏิบัติงานตามกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง กำหนดผู้รับผิดชอบ
แผนบริหารความเสี่ยงของกลุ่มงาน 
กำกับ รายงานความก้าวหน้าของ
แผนบริหารความเสี่ยง 
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2.4 กระบวนการบริหารความเสี ่ยงและการจัดทำแผนบริหาร 
ความเสี่ยง 

ระบบบร ิหารความเส ี ่ ยง จะทำให ้ทราบป ัญหาล ่วงหน้า               
มีการเตรียมวิธีป้องกันแก้ไขได้ ช่วยลดโอกาสสูญเสีย และเพิ่มโอกาส
ความสำเร็จ  ส่งผลให้องค์กรดำรงอยู่อย่างยั่งยืน และเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ระบบบร ิหารความเส ี ่ ยง (Risk Management System)  หมายถึ ง 
กระบวนการที่จัดทำขึ้นอย่างเป็นระบบเพื่อลดความเสียหายที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากความเสี่ยงต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งระบบบริหาร
ความเสี่ยงประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 

1. โครงสร้างของการบริหารความเสี่ยงของกองทุนฯ 
2. ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ขอบเขตการดำเนินงาน ระยะเวลา 

และก ิจกรรมในการดำเน ินงาน รวมถ ึงการกำหนดผู ้ร ับผ ิดชอบ 
ในการดำเนินงาน 

3. กระบวนการบริหารความเสี ่ยง และการจัดทำแผนบริหาร
ความเสี่ยง 

3.1 การกำหนดวัตถุประสงค์ 
3.2 การกำหนดความเสี่ยง 
3.3 การจัดการความเสี ่ยง และประเมินความเสี ่ยง  

โดยประเมินโอกาสและผลกระทบ 
3.4 การกำหนดแผนจัดการเพื่อลดความเสี่ยง 
3.5 การกำหนดนโยบายและกระบวนการควบคุมความเสี่ยง 
3.6 การรายงาน การติดตามผล และสอบทานผลการ   

บริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย  
-  การประเมินความรุนแรงของความเสี่ยงแสดงระดับความเสี่ยง 
-  การจัดทำแผนภาพความเสี่ยง (Risk Map)  
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2.5 การกำหนดและการคัดเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง 
กระบวนการบริหารความเสี ่ยง เป ็นกระบวนการที ่ใช ้ระบุ 

ว ิ เคราะห์ ประเมิน และจ ัดลำดับความเส ี ่ยงที ่ม ีผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือองค์กร รวมทั้ง
การบริหาร และหรือจัดการความเสี่ยงโดยกำหนดแนวทางการควบคุม
เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งกระบวนการ
ดังกล่าวนี ้จะสำเร ็จได้ ต ้องมีการสื ่อสารให้คนในองค์กรมีความรู้         
ความเข้าใจในเรื ่องการบริหารความเสี ่ยงในทิศทางเดียวกันตลอดจน      
ม ีการจ ัดระบบสารน ิเทศ เพ ื ่อใช ้ในระบบการบร ิหา รความเส ี ่ยง                        
ซึ่งประกอบด้วย 6 ขั้นตอน 

1. การกำหนดวัตถุประสงค์ 
คณะอนุกรรมการกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย มีการ

ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาปัจจัยเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร เพื ่อให้
กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยมีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่จะ
ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานที่อาจไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์
และภารกิจของกองทุนฯ 

2. การกำหนดความเสี่ยง 
การกำหนดความเสี่ยงเพื่อพิจารณาว่ามีเหตุการณ์อะไรที่จะทำให้

ไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีหลักการสำคัญ ในการกำหนดความเสี่ยง ดังนี้ 
- ศึกษา ประมวลผล สรุปข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับความเสี่ยง 

ทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 
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 - ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูล ตามหน้าที ่ความรับผิดชอบของ    
แต่ละกลุ่มงาน 
 - การประชุมร่วมกันของผู้บริหารระดับสูงของทุกฝ่าย 

 การกำหนดความเสี่ยงระบุตามประเภทความเสี่ยง 4 ด้าน 
ประเภทความเสี่ยง คำอธิบายประเภทความเสีย่ง 

ความเสี่ยงด้านองค์กร 
(Business Risk)/(Strategic Risk)  

 

ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนด
แผนกลย ุทธ ์  แผนดำเน ินงาน
องค์กรและการนำไปปฏิบัต ิไม่
เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับ
ปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อม
ภายนอกอันส่งผลกระทบต่อการ
ดำรงอยู่ของกองทุนฯ 

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน 
(Operational Risk) 

ความเสี ่ยงที ่เกิดจากความไม่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจาก
การดำเน ินงานด ้ านต ่ างๆทั้ ง
กระบวนการหลักและกระบวนการ
สนับสนุนภายในกองทุนฯ 

ความเสี่ยงด้านการเงิน 
(Financial Risk) 

ความเสี่ยงที่เกี ่ยวกับการบริหาร
จัดการด้านการเงิน การเปิดเผย
ข้อมูลทางการเงิน 

ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
(Event Risk)/ (External Risk) 

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
จากผลกระทบของเหต ุการณ์
ภายนอก 
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แผนภาพท่ี 4 กระบวนการบริหารความเสี่ยงและการจัดทำ
แผนบริหารความเสี่ยง 
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รายการความเสี่ยงที่ระบไุว้
เพื่อการประเมิน

การให้คะแนนความเป็นไปได้

ผลกระทบของความเสี่ยง

ต่่า
เป็นความเสี่ยงท่ีกองทุนฯ ควรติดตาม

เป็นระยะเพ่ือมิให้ระดับความเสี่ยงอยู่เกิน
กว่าระดับท่ียอมรับได้

ปานกลาง
เป็นความเสี่ยงท่ีกองทุนฯ ควรเฝ้าระวัง
และติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อมิให้ระดับ
ความเสี่ยงอยู่เกินกว่าระดับท่ียอมรับได้

สูง

เป็นความเสี่ยงท่ีกองทุนฯ ควรให้
ความส่าคัญและควรด่าเนินการตาม

แผนปฏิบัติการความเสี่ยงโดยเร็วเพ่ือลด
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้

สูงมาก

เป็นความเสี่ยงท่ีกองทุนฯ ควรให้
ความส่าคัญเป็นล่าดับแรกและรีบ

ด่าเนินการตามแผนปฏิบัติการความเสี่ยง
อย่างเร่งด่วนเพ่ือลดความเสี่ยงให้อยู่ใน

ระดับท่ียอมรับได้

การตอบสนองและการจัดการ
ความเสี่ยง

จัดท่าแผนบริหารความเสี่ยง

3. การจัดการความเสี่ยง และประเมินความเสี่ยง โดยประเมินโอกาส
และผลกระทบ 

ประกอบด้วย การวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง  
เป็นการวิเคราะห์ถึงสาเหตุ โดยประเมินถึงผลกระทบของความเสี่ยง และ
โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสี่ยง โดยการให้คะแนน 
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3.1 การประเมินระดับความรุนแรงของความเสีย่ง (Risk Score) 
จะมีการประเมินจากโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบ โดยแบ่ง

ออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้  

(ก) เกณฑ์ในการประเมนิโอกาสเกดิ 
 

 
(ข) เกณฑ์ในการประเมนิผลกระทบในภาพรวม 
 

ระดับท่ี 1 2 3 4 5 
ระดับผลกระทบ ต่ำมาก ต่ำ ปานกลาง สูง สูงมาก 
ภาพลักษณ์
และชื่อเสียง 

ไม่มีการเผยแพร่
ข่าวหรือมีการ
เผยแพร่ข่าวใน
วงจำกัด แต่ไม่มี
ผลกระทบในทาง
ลบต่อ
ภาพลักษณ์และ
ชื่อเสียงของ
องค์กร 

มีการเผยแพร่
ข่าวใน
วงจำกัด และ
มีผลกระทบ
ในทางลบต่อ
ภาพลักษณ์
และชื่อเสียง
ขององค์บ้าง
เล็กน้อย 

มีการเผยแพร่
ข่าวในวงกว้าง
สำหรับสื่อ
ภายในประเทศ
เป็นช่วงระยะสั้น
และมีผลกระทบ
ในทางลบต่อ
ภาพลักษณ์และ
ชื่อเสียงของ
องค์กรในระดับ
ปานกลาง 
 
 

มีการเผยแพร่
ข่าวในวงกว้าง
สำหรับสื่อ
ภายในประเทศ
และมีผลกระทบ
ในทางลบต่อ
ภาพลักษณ์และ
ชื่อเสียงของ
องค์กรใน
ระดับสูง 

มีการพูดถึงทั้งสื่อ
ภายในและ
ต่างประเทศและ
มีผลกระทบ
ในทางลบต่อ
ภาพลักษณ์และ
ชื่อเสียงของ
องค์กรใน
ระดับสูงมาก 

ระดับที่ ระดับของ
โอกาส 

คำจำกัดความของแต่ละระดับ 

5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นทุกเดือนต่อ 1 ครั้ง 
4 สูง อาจเกิดขึ้น 1 ครั้งทุกๆ 1 – 6 เดือน 
3 ปานกลาง อาจเกิดขึ้น 1 ครั้งทุกๆ 1 ปี 
2 ต่ำ อาจเกิดขึ้น 1 ครั้งทุกๆ 2 – 3 ปี 
1 ต่ำมาก เป็นไปได้ทางทฤษฎีแต่ไม่น่าจะเกิดขึ้น 
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ระดับท่ี 1 2 3 4 5 
ระดับผลกระทบ ต่ำมาก ต่ำ ปานกลาง สูง สูงมาก 

ทรัพยากรบุคคล 
 

มีผลเล็กน้อย 
ต่อขวัญและ 
กำลังใจของ 
พนักงาน 

มีผลต่อขวัญ 
และกำลังใจ 
ของบุคลากรซึ่ง
อาจส่งผล ต่อ 
ประสิทธิภาพ/ 
ผลการ
ดำเนินงานใน
ระยะสั้นๆ 

มีผลต่อขวัญ 
และกำลังใจ 
ของบุคลากร
ซึ่งอาจส่งผล 
ต่อประสิทธิภาพ/ 
ผลการดำเนิน 
งานอย่างมี
นัยสำคัญ 

มีผลต่อขวัญ 
และกำลังใจของ
บุคลากรซึ่งอาจ
ส่งผล ต่อ
ประสิทธิภาพ/ผล
การดำเนินงาน  
อย่างมาก 
 

มีผลต่อการ 
ดำเนินงานของ 
องค์กรอย่าง 
รุนแรง และ
อาจบ่อทำลาย 
ชื่อเสียงของ
องค์กร 

กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ 
 

มีการละเมิด 
กฎระเบียบ
เล็กน้อยที่ไม่
ส่งผลกระทบที่  
สำคัญ 
 

มีการละเมิด 
กฎระเบียบ 
เล็กน้อยที่ 
สามารถแก้ไขได้ 
 

มีการละเมิด 
กฎระเบียบ
อย่างมี
นัยสำคัญแต่ 
สามารถแก้ไข
ได้ 
 

มีการละเมิด 
กฎระเบียบ 
อย่างมาก และไม่
สามารถ แก้ไขได้ 
 

มีการละเมิด 
กฎระเบียบ
อย่างรุนแรง 
ซึ่งส่งผล 
กระทบทาง
การเงินและ
ชื่อเสียงองค์กร 

การดำเนินงาน
ขององค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

กระบวนการ 
และการ 
ดำเนินงานของ
องค์กรไม่ 
หยุดชะงัก 

มีผลกระทบ 
เล็กน้อยต่อ 
กระบวนการ 
และการ 
ดำเนินงาน
องค์กร 

กระบวนการ 
และการ 
ดำเนินงาน
หยุดชะงัก
อย่างมี
นัยสำคัญ 

มีผลกระทบต่อ 
กระบวนการ 
และการ
ดำเนินงานอย่าง
รุนแรง 

การหยุด 
ดำเนินการของ 
ธุรกิจและ 
กระบวนการ 
เป็นเวลา
มากกว่า 
1 วัน 

การบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
 

ไม่มีผลกระทบ 
ต่อการบรรลุ 
เป้าหมายเชิง 
ยุทธศาสตร์ของ
องค์กร 

มีผลกระทบ 
เล็กน้อยต่อการ
บรรลุเป้าหมาย 
เชิงยุทธศาสตร์ 
ขององค์กร 

มีผลกระทบ 
ปานกลางต่อ 
การบรรล ุ
เป้าหมายเชิง 
ยุทธศาสตร์
ขององค์กร  
แต่มีแนวทาง 
แก้ไข ที่สามารถ 
ทำได้อย่าง
รวดเร็ว 

ไม่สามารถ 
บรรลุเป้าหมาย 
เชิงยุทธศาสตร์ 
ขององค์กร 
และไม่มีแนว 
ทางแก้ไขใน 
ระยะสั้นถึง 
ปานกลาง 

ไม่สามารถ
บรรลุเป้าหมาย 
เชิงยุทธศาสตร์
ขององค์กร 
และอาจ 
เป็นอุปสรรค
ต่อการดำรงอยู่
ของกลุ่มงาน 
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3.2 การจัดระดับความเสี่ยง 

เมื่อพิจารณาทั้งโอกาสเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงร่วมกัน
แล้ว สามารถแสดงระดับความเสี่ยงในผังจัดระดับความเสี่ยงได้ ดังตาราง
ด้านล่าง สำหรับความเสี่ยงที่ถูกจัดอยู่ในระดับสูง และ สูงมาก เป็นสิ่งที่
กองทุนฯ ควรให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกๆ และควรติดตามความ
คืบหน้าของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว โดยกำหนดขอบเขตระดับความเสี ่ยงที ่หน่วยงานยอมรับได้    
(Risk Appetite Boundary) เลือกใช้ตารางระดับความเสี่ยง (ค่าคะแนน
ระหว่างผลกระทบ/โอกาสที่จะเกิด) 
 
 
ตารางระดับความเสี่ยง 
       โอกาส 
  
 
 
 
 
 
 
  

L M H E E 

L M H E E 

L M M H H 

L L M M M 

L L L L L 

5 

4 

3 

2 

1 

1 2 3 5 4 

 ผลกระทบ 
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ความหมายของระดับความเสี่ยง 
 

ระดับความเสี่ยง แทนด้วยแทบสี ความหมาย 

สูงมาก  

(Extremely High : E) 

แดง ระดับที่ไม่สามารถยอมรับ
ได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ทันที 

สูง (High : H) เหลือง ระดับที่ไม่สามารถยอมรับ
ได้ โดยต้องจัดการความ
เสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ 

ปานกลาง  

(Medium : M) 

ฟ้า ระดับที่พอยอมรับได้ แต่
ต ้องม ีการควบค ุมเพ่ือ
ป้องกันไม่ให้ความเสี ่ยง
เคลื่อนย้ายไปยังระดับที่
ยอมรับไม่ได้ 

ต่ำ (Low : L) เขียว ระด ับท ี ่ยอมร ับได ้โดย 
ไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง 
ไม่ต้องมีการจัดการความ
เสี่ยงเพ่ิม 
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4. การกำหนดแผนจัดการเพ่ือลดความเสี่ยง 

ในการจัดการความเสี่ยงจะต้องวิเคราะห์ถึงสาเหตุของความเสี่ยง
ในแต่ละประเดน็เพ่ือนำไปสู่การหามาตรการจัดการกับปัจจัยความเสี่ยงให้
ตรงจุด  

การจัดการความเสี่ยง คือ การดำเนินการเพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

- การหลีกเลี ่ยงความเสี ่ยง หลีกเลี ่ยงความเสี ่ยงไม่ยอมรับ 
ความเสี่ยงนั้นเลย เช่น การเปลี่ยนวัตถุประสงค์หยุดทำกิจกรรม 

- การถ่ายโอนความเสี่ยง โอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยรับผิดชอบ 
เช่น การรับเช็คโดยให้ผู้อื่นดำเนินการแทน 

- การลดความเสี่ยงหรือควบคุมความเสี่ยง หาวิธีการควบคุม
เพิ ่มเติมเพื ่อจัดการความเสี่ยง เช่น การจัดทำแผนอย่างเร่งด่วน การ
ปรับปรุงแก้ไขกระบวนการ 

- การยอมรับความเสี ่ยง ขออนุมัติหลักการรับความเสี ่ยงไว้ 
ไม่ต้องดำเนินการใด ๆ 
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แผนภาพที่ 5 กลยุทธก์ารจัดการความเสี่ยง 

 

การยอมรับความเสี่ยง หมายถึง 
ยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานและภายใต้ระดับความ
เสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ 

การลดความเสี ่ยงหรือควบคุม
ค ว า ม เ สี่ ย ง  ห ม า ย ถ ึ ง ก า ร
ดำเนินการ เพิ่มเติมเพื่อลดหรือ
ควบคุมโอกาสเกิดหรือผลกระทบ
ของความเสี ่ยงให้อยู ่ในระดับที่
ยอมรับได้ 

กา รหล ี ก เ ล ี ่ ย ง ความ เส ี ่ ย ง 
หมายถ ึง การดำเน ินการเพ่ือ
ยกเลิกหรือหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยง ทั้งนี้หากทำ
การใช้กลยุทธ์นี้ อาจต้องทำการ
พิจารณาวัตถุประสงค์ว่าสามารถ
บรรล ุ ได ้หร ือไม ่ เพ ื ่ อทำการ
ปรับเปลี่ยนต่อไป 

การถ่ายโอนความเสี่ยง หมายถงึ 
การร่วมจัดการโดยแบ่งหรือถ่าย
โอนความเสี่ยงบางส่วนกับบุคคล
หรือองค์กรอื่น 

 

    
5. การกำหนดนโยบายและกระบวนการควบคุมความเสี่ยง 

หลังจากที่ได้มีการประเมินความเสี ่ยงแล้ว คณะอนุกรรมการ
กองทุนฯ กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง และการจัดวางระบบ
ควบคุมภายในจะประชุมร่วมกันเพื่อประเมินและเลือกวิธีการจัดการกับ
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ความเสี่ยงที่เหมาะสมและดำเนินการจัดทำเป็นแผนบริหารความเสี่ยง 
เพื่อให้สามารถติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงได้ โดยมี
ว ิธ ีการดำเนินงาน หน่วยงานผู ้ร ับผิดชอบ และกำหนดระยะเวลา
ดำเนินการของแผนบริหารความเสี่ยง 

6. การรายงาน การติดตามผล และสอบทานผลการบริหาร ความเสี่ยง 

-  หน ่วยงาน/ผ ู ้ ร ับผ ิดชอบ รายงานความก ้าวหน ้าของ            
การดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ซึ่งแต่ละกลุ่มงาน
ทำหน้าที่ในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของแผนบริหาร
ความเสี่ยง 

- ผู ้รับผิดชอบการบริหารความเสี ่ยงองค์กร ฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการกองทุนฯกำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงและ  
การจัดวางระบบควบคุมภายใน นำข้อมูลจากรายงานความก้าวหน้า  
แผนบริหารความเสี ่ยงระดับองค์กรของแต่ละกลุ่มงาน มาจัดทำเป็น
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยติดตามผล
กับกลุ่มงานหรือผู้รับผิดชอบแผนฯ และให้ความเห็นต่อผลการดำเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยง พร้อมนำเสนอ รายงานสรุปผลดังกล่าวให้แก่
คณะอนุกรรมการกองทุนฯ กำกับมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อทราบ 
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- การประเมินผลการจัดการแผนบริหารความเสี่ยง 

1) ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการกองทุนฯ กำหนดแนวทาง 
การบริหารความเสี่ยงและการจัดวางระบบควบคุมภายในนำข้อมูลจาก
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ มารวบรวม
ประเมินผลและจัดทำเป็นรายงานสรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี ่ยงประจำปี นำเสนอให้แก่คณะอนุกรรมการ
กองทุนฯ กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง และการจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

2) นำรายงานสรุปผลการจัดการความเสี่ยงและความเห็นต่อผล
การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี ่ยงปัจจัยภายนอกและภายใน 
ข้อพิจารณาของคณะอนุกรรมการกองทุนฯ กำหนดแนวทางทางการ
บริหารความเสี่ยง และการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพื ่อสอบทาน 
พ ิจารณาผลการดำเน ินการตามแผนบร ิหารความเส ี ่ยงประจำปี 
ดำเนินการทบทวนและประเมินผลการบริหารความเสี ่ยงเพื ่อ ใช้เป็น
แนวทางในจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงในปีต่อไป              
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ก 
 

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

บส.01 ใบรายงานระบุความเสี่ยง 

บส.02 ตารางการประเมินความสี่ยงระดับโครงการ/หน่วยงาน 

บส.03 ใบรายงานการติดตามผลการจัดการความเสี่ยง 

บส.04 ใบประเมินผลการจัดการความเสี่ยง 

บส.05 ใบสรุปผลการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข 
 

บส.01 

ใบรายงานระบุความเสี่ยง 
 

วัตถุประสงค์ 
/กระบวนการหลัก 

(1) 

ประเภทความเส่ียง 
 

(2) 

รายการความ
เส่ียง  
(3) 

รายละเอียดความ
เส่ียง 
(4) 

ปัจจัยความ
เส่ียง 
(5) 

 
กำหนดประเภทความเสี่ยง 
4 ด้าน คือ 
1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
(Strategic Risk –S) 
2)ความเสี่ยงด้านการ 
ปฏิบัติงาน 
(Operational Risk – O) 
3) ความเสี่ยงด้านการเงิน
(Financial Risk – F) 
4) ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
(Compliance Risk – C) 
 

ระบุความเสี่ยงที่
เป็นเหตุการณ์ที่
ทำให้ไม่สามารถ
บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
กำหนดไว้ 

ขยายความเข้าใจของ
รายการความเส ี ่ ยง 
โดยคำ อธิบายควรมี
ค ว ามก ร ะ ช ั บ แ ล ะ
ชัดเจน 

สาเหตุที่ทำให้
เกิดความเสี่ยง 

 

บส.02 

ตารางการประเมินความสี่ยงระดับโครงการ/หน่วยงาน 
 

ข้อ ประเภท
ความ
เสี่ยง 

รายละเอียด
ความเสี่ยง 

การตอบสนอง
ต่อความเสี่ยง
ในปัจจบุัน 

ระดับความเสี่ยงใน
ปัจจุบัน 

แผนปฏิบัติ
การความ

เสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ 

    
 
โอกาส
เกิด 

 
ผลกระทบ   
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บส.03 

ใบรายงานการติดตามผลการจัดการความเสี่ยง 
 

กิจกรรม ผลลัพธ์ของ
กิจกรรม 

กำหนดการ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

% ความ
คืบหน้า 

ปัญหาอุปสรรคและ      
แนวทางการแก้ไข 

      

 

บส.04  

ใบประเมินผลการจัดการความเสี่ยง 
 

ล าดับ 
ความเส่ียง 

ปัจจัยเส่ียง ความ
เสียหายท่ี
อาจเกิดขึน้ 

รายละเอียด
การจัดการ 

ระดับความ
เสียหาย 

หลังจัดการ
ความเส่ียง 

(1) 

โอกาสที่จะ
เกิดหลัง
จัดการ

ความเส่ียง 
(2) 

ระดับความ
เส่ียง

คงเหลือ 
 

(3) 
 
 
 
 

      

 



ง 
 

บส.05  

ใบสรุปผลการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง 
 

ลำดับ 
ความ
เสี่ยง 

ปัจจัย
เสี่ยง 

ความ
เสียหายท่ี
อาจเกิดขึ้น 

รายละเอียด
การจัดการ 

ระดับความ
เสี่ยง

คงเหลือ 

ผลจากการ
ใช้มาตรการ

จัดการ 
ความเสี่ยง 

หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

  
         
 
 


