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ค ำน ำ 
 

 การบริหารความเสี่ยงนับเป็นเครื่องมือบริหารองค์การที่มีการน ามาใช้แพร่หลายในการ
จัดการสถานการณ์ความไม่แน่นอนที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์การให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และเป็นการ
พัฒนากระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมมากขึ้นได้อีกด้วย กองทุนการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน เล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้จัดให้มีการ
ด าเนินการตามขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ 
ในการท างานของการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพ่ือให้ได้ประโยชน์อย่างสูงสุด 
 คู่มือบริหารความเสี่ยงฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยมีเจตนาเพ่ือเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้าง
ความเข้าใจในขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การแก่ผู้บริหารและบุคลากรของกองทุนฯ รวมทั้งใช้เป็น
เครื่องมือในการติดตามการด าเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยงเพ่ือน าไปสู่การบรรลุตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการด าเนินงานบริหาร
ความเสี่ยงของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้ต่อไป 
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บทท่ี ๑ 
บทน ำ 

1.1 หลักกำรและเหตุผล 

การบริหารความเสี่ยงนับเป็นเครื่องมือบริหารองค์กรที่มีการน ามาใช้แพร่หลายในการจัดการ
สถานการณ์ความไม่แน่นอนที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และยังเป็นโอกาส  
ในการสร้างสรรค์มูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กรด้วยการพัฒนากระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพ่ิมมากขึ้นได้อีกด้วย กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้เล็งเห็นคุณประโยชน์ของการบริหาร
ความเสี่ยงดังกล่าวจึงได้จัดให้มีการด าเนินการตามขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยง  

ความเสี่ยง หมายถึง ความไม่แน่นอน หรือโอกาสที่อาจน าไปสู่ความสูญเสีย หรือการไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนั้น องค์ประกอบของความเสี่ยงจึงประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ 2 ส่วน คือ 
โอกาสและผลกระทบที่จะเกิด การบริหารความเสี่ยงนับว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อส่วนราชการในการที่จะ
ลดปัญหาความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น และส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กรในภาพรวม ส่วน
ราชการจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างกระบวนการในการจัดการกับความเสี่ยงขึ้น เพ่ือไม่ให้เกิดความสูญเสีย
หรือเกิดผลกระทบต่อองค์กร จึงจ าเป็นที่ต้องลดภาวการณ์เสี่ยงที่จะเกิดขึ้น รวมถึงการเพ่ิ มโอกาสในการ
ด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จและลดความไม่แน่นอนของผลลัพธ์ที่ก าหนดไว้ 

วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
จัดท าขึ้นเพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545  
ซึ่งเป็นการบริหารความเสี่ยงในมิติมุมมองของการด าเนินงานให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพในเชิงภารกิจแห่งรัฐ ลดขั้นตอนการท างาน กระจายอ านาจการตัดสินใจ 
ตอบสนองความต้องการของประชาชาชน และเพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ของ
ภาครัฐที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน 

เพ่ือให้กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีระบบการบริหารความเสี่ยง โดยการ
บริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่
องค์กรจะเกิดความเสียหาย หรือขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดความเสียหายที่
อาจจะเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรตามแผนยุทธศาสตร์
และแนวทางในการบริหารกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้ประสบผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดและ
เป้าหมายกรมบัญชีกลางที่ก าหนดไว้ และเป็นการส่งเสริมให้องค์กรมีระบบบริหารจัดการที่ดี (Good 
Governance) 

 

 



1.2 ควำมหมำยและค ำจ ำกัดควำมของกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

   1.2.1 ควำมเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การ
รั่วไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและในอนาคต และมี
ผลกระทบหรือท าให้การด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดย
ความเสี่ยงนี้จะถูกวัดด้วยผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับ และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ ์

   1.2.2 ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง  
ที่จะท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง  
เพ่ือจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการลดความเสี่ยงภายหลังได้อย่างถูกต้อง 

   1.2.3 กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) โดย 

(1)  โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์
ความเสี่ยง 

 (2) ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้น หากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง 

   1.2.4 กำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการ (Process) 
หรือเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการที่จะลดโอกาสที่เกิดความเสี่ยงจากผลการด าเนินการที่เบี่ยงเบนไปจาก
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ และ/หรือผลกระทบที่จะมีต่อองค์กร 

   1.2.5 กำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กรโดยรวม (Enterprise Wide Risk Management) 
หมายถึง การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพ่ือลดมูลเหตุของ 
แต่ละโอกาสที่จะเกิดความเสียหายให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ทั้งในปัจจุบันและอนาคตอยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย 
และการไปสู่วิสัยทัศน์ขององค์กรเป็นส าคัญ 

 

 

 

 

 

 

 
 



บทที่ ๒ 
แนวคิดกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

๒.๑ แนวคิดกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
การบริหารความเสี่ยงภาครัฐในปัจจุบันกระท าขึ้น เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปตาม

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นการบริหารความเสี่ยงในมิติมุมมอง 
ของการด าเนินงานให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพใน  
เชิงภารกิจแห่งรัฐ ลดขั้นตอนการท างาน ลดภารกิจและยุบหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น กระจายภารกิจและ
ทรัพยากรให้กับท้องถิ่น กระจายอ านาจการตัดสินใจ ตอบสนองความต้องการของประชาชน และเพ่ือให้การ
บริหารงานเป็นไปตามแนวทางการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ของภาครัฐที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน 

แนวทางบริหารความเสี่ยงของภาครัฐในปัจจุบัน ได้ยึดหลักการบริหารความเสี่ยงในเรื่อง 
ของการบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ การควบคุมภายใน และการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม  
ค ารับรองการปฏิบัติราชการ โดยการบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์นั้น จัดท าขึ้นโดยส านักงาน ก.พ.ร. 
เพ่ือให้การบริหารงานภาครัฐเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งการบริหารความเสี่ยงนี้ถือว่าเป็นการบริหารความเสี่ยงรูปแบบหลักของ 
ระบบราชการ ในขณะที่การควบคุมภายในนั้นเป็นการบริหารความเสี่ยงรูปแบบหนึ่งที่จัดท าขึ้นโดยส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน เพ่ือให้ภาครัฐมีการจัดท าระบบควบคุมภายในให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของแต่ละ
ห น่ ว ย ง าน  แ ล ะ เป็ น ไป ต าม ห ลั ก ส าก ล  เป็ น เค รื่ อ งมื อ แ ล ะ ก ล ไก ส า คั ญ ข อ งผู้ บ ริ ห า ร ใน  
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานของแต่ละหน่วยงาน ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นรูปแบบการบริหารความเสี่ยงในล าดับสุดท้ายนั้น ถูกจัดท าขึ้นโดย
ส านักงาน ก.พ.ร. เช่นกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อองค์กร และ
เพ่ือให้สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 

ปัจจุบันส่วนราชการได้ถูกก าหนดให้มีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกรอบแนวคิดของเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ซึ่งมีการระบุถึงการด าเนินการบริหารความเสี่ยงไว้ด้วย โดยเฉพาะการ
บริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ในหมวด ๒ (การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์) ที่ก าหนดให้ส่วนราชการ
จะต้องจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุความส าเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่องค์กร
ก าหนดไว้ และมีเกณฑ์พิจารณาถึงการด าเนินงานที่ครบถ้วนไว้ ประกอบด้วย การแสดงเหตุผล วิธีการ 
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกแผนงาน/โครงการ โดยจะต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ อย่างน้อยประเด็นยุทธศาสตร์ละ ๑ แผนงาน/โครงการ โดยจะต้องมีการวิเคราะห์
ความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of 
the Treadway Commission) ที่ต้องมีความเสี่ยงเรื่อง ธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์
ด้วย อีกทั้งมีการน าแผนบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติ และมีการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตาม
แผนบริหารความเสี่ยงต่อผู้บริหาร 

ควำมเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์ หรือการกระท าใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่
ไม่แน่นอน ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย  
ท าให้การด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยความเสี่ยงนี้จะถูก
วัดด้วยผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับ และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ ์



ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะท าให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และ
ก าหนดมาตรการลดความเสี่ยงภายหลังได้อย่างถูกต้อง 

ระบบบริหำรควำมเสี่ยง หมายถึง ระบบการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้ง
กระบวนการ การด าเนินงานต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหายเพ่ือให้ระดับ และ
ขนาดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับ ประเมิน ควบคุม และตรวจสอบได้
อย่างเป็นระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรเป็นส าคัญ 

กำรบริหำรควำมเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร หมายถึง การบริหารความเสี่ยงระดับโครงสร้างองค์กร 
กระบวนการ และวัฒนธรรมประกอบเข้าด้วยกัน โดยมีลักษณะส าคัญ ๔ ประการ 

๑. เป็นการผสมผสาน และเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจและสามารถน าไปใช้กับองค์ประกอบอ่ืนใน
การบริหารองค์กร 

๒. พิจารณาความเสี่ยงในเชิงบูรณาการ โดยครอบคลุมความเสี่ยงทั้งด้านกลยุทธ์ องค์กรการ
ด าเนินงาน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการเงิน 

๓. มีแนวทางในเชิงรุกหรือความคิดแบบมองไปข้างหน้า โดยบ่งชี้ว่าความเสี่ยงอะไรเกิดขึ้น และ
ควรเตรียมการบริหารความเสี่ยงอย่างไร 

๔. ได้รับการสนับสนุน และมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากทุกระดับในองค์กร 

กำรบริหำรควำมเสี่ยงระดับองค์กร หรือกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 
(Enterprise Risk Management: ERM) คือ การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร 
รวมถึงกระบวนการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ โดยต้องพยายามที่จะลดมูลเหตุของความเสี่ยงในแต่ละโอกาสที่
เกิดขึ้นแล้วจะท าให้องค์กรเกิดความเสียหาย โดยท าให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมี ระบบ โดยค านึงถึง
การบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรเป็นส าคัญ 

วัตถุประสงค์ในกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
๑. เพ่ือให้ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจหลักการ กระบวนการ และขั้นตอน

การบริหารความเสี่ยงของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

๒. เพ่ือให้ผู้บริหารมีเครื่องมือในการควบคุม ก ากับ การบริหารความเสี่ยงของกองทุนการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

๓. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารสร้างความเข้าใจ ซึ่งจะน าไปสู่การลดโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยงของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

๔. เพ่ือให้ผลการด าเนินงานของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินบรรลุเป้าหมาย
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

๕. เพ่ือให้มีระบบติดตาม และตรวจสอบผลการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงของกองทุนการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 
 
 



๒.๒ กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงตำมมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organization) 

กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงตำมมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring 
Organization) ได้สร้างมาตรฐานที่เป็นกรอบแนวคิดของการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise 
Risk Management (ERM)) โดยมีจุดเด่น คือ ให้แนวทางที่องค์กรจะแจกแจงปัญหาและความเสี่ยงออกเป็น
องค์ประกอบย่อย เพ่ือความสะดวกในการวิเคราะห์และหาแนวทางในการบริหารจัดการ 

กำรบริหำรควำมเสี่ยงระดับองค์กร ERM (Enterprise Risk Management: ERM) หมายถึง 
กระบวนการที่บุคลากรทั่วทั้งองค์กรได้มีส่วนร่วมในการคิด วิเคราะห์ และคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ หรือความ
เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งการระบุแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยงดังกล่าว ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
หรือยอมรับได้ เพ่ือช่วยให้องค์กรบรรลุในวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ตามกรอบวิสัยทัศน์ และพันธกิจขอ ง
องค์กร   

กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรนั้น สามารถสะท้อนให้เห็นถึงนโยบายการบริหารจัดการ 
และการก ากับดูแลกิจการของแต่ละองค์กร โดยหากองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพจะ
ส่งผลให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์องค์กร ทั้งในเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ภาพที่ ๒.๑ แสดงองค์ประกอบการบริหารความเสี่ยงตามมารตฐานของ COSO 

๒.๓ องค์ประกอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมมำตรฐำน COSO (The Committee of  Sponsoring  
Organization) 

การบริหารความเสี่ ยงตามมาตรฐาน COSO ประกอบด้วยองค์ประกอบ ๘  ประการ  
ซึ่งครอบคลุมแนวทางการก าหนดนโยบายการบริหารงาน การด าเนินงาน และการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

๑) สภำพแวดล้อมภำยในองค์กร (Internal Environment) 
สภาพแวดล้อมขององค์กรเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ ในการก าหนดกรอบบริหารความเสี่ยง 

ประกอบด้วยปัจจัยหลายประการ เช่น วัฒนธรรมองค์กร นโยบายของผู้ บริหาร แนวทางการปฏิบัติงาน
บุคลากร กระบวนการท างาน ระบบสารสนเทศ ระเบียบ เป็นต้น สภาพแวดล้อมภายในองค์กรประกอบเป็น
พ้ืนฐานส าคัญในการก าหนดทิศทางของกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 

 
 



๒) กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) 
องค์กรต้องพิจารณาก าหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง ให้มีความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ เพ่ือวางเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้อย่าง
ชัดเจน และเหมาะสม 

๓) กำรบ่งชี้เหตุกำรณ์ (Event Identification)  
เป็นการรวบรวมเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงาน ทั้งในส่วนของปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก

ภายในและภายนอกองค์กร เช่น นโยบายบริหารงาน บุคลากร การปฏิบัติงาน การเงิน ระบบสารสนเทศ 
ระเบียบ กฎหมาย ระบบบัญชี ภาษีอากร ทั้งนี้เพ่ือท าความเข้าใจต่อเหตุการณ์และสถานการณ์นั้น เพ่ือให้
ผู้บริหารสามารถพิจารณาก าหนดแนวทางและนโยบายในการจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี 

๔) กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) 
การประเมินความเสี่ยงเป็นการจ าแนกและพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงที่มีอยู่ 

โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) โดยสามารถประเมินความเสี่ยง
ได้ทั้งจากปัจจัยความเสี่ยงภายนอกและปัจจัยความเสี่ยงภายในองค์กร 

๕) กำรตอบสนองควำมเสี่ยง (Risk Response) 
เป็นการด าเนินการหลังจากที่องค์กรสามารถบ่งชี้ความเสี่ยงขององค์กร และประเมิน

ความส าคัญของความเสี่ยงแล้ว โดยจะต้องน าความเสี่ยงไปด าเนินการตอบสนองด้วยวิธีการที่เหมาะสม เพ่ือ
ลดความสูญเสียหรือโอกาสที่จะเกิดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 

๖) กิจกรรมกำรควบคุม (Control Activities) 
การก าหนดกิจกรรมและการปฏิบัติต่าง ๆ ที่กระท าเพ่ือลดความเสี่ยง และท าให้การ

ด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร เช่น การก าหนดกระบวนการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยงให้กับบุคลากรภายในองค์กร  เพ่ือเป็นการสร้างความมั่นใจว่าจะสามารถ
จัดการกับความเสี่ยงนั้นได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

๗) สำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Information and Communication)  
องค์กรจะต้องมีระบบสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพราะเป็นพ้ืนฐาน

ส าคัญที่จะน าไปพิจารณาด าเนินการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามกรอบ และขั้นตอนการปฏิบัติที่องค์กร
ก าหนด 

๘) กำรติดตำมประเมินผล (Monitoring) 
องค์กรจะต้องมีการติดตามผล เพ่ือให้ทราบถึงผลการด าเนินการว่ามีความเหมาะสมและ

สามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ 
การท างานของระบบ ERM (Enterprise Risk Management) หรือการบริหารจัดการความ

เสี่ยงขององค์กรตามมาตรฐานของ COSO เป็นระบบที่ถูกออกแบบตามมาตรฐานการบริหารความเสี่ยง COSO 
การท างานของระบบนี้จึงได้มีขั้นตอนคล้ายกับ ๘ ขั้นตอนของ COSO ซึ่งในทุกข้ันตอนนี้ ระบบจะก าหนดให้
ผู้ใช้งานปฏิบัติตามขั้นตอนในแต่ละขั้นจะเป็นการรับข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยงาน    ให้ระบบ
น าเข้ามาวิเคราะห์หาผลสรุปเป็นภาพรวมในระดับขององค์กร แล้วใช้เป็นฐานข้อมูลในการสร้างราย งาน
มาตรฐานให้กับองค์กรนั้น ๆ  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๒.๒  แสดงข้ันตอนระบบงาน ERM 

ขั้นตอนที่ ๑: การก าหนดหรือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
เป็นการระบุสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ซึ่งในขั้นตอนนี้ระบบจะรับข้อมูลจากการที่ผู้ใช้งาน

ตอบแบบสอบถาม แล้วระบบจะน ามาวิเคราะห์เพ่ือแสดงออกเป็นรายงาน 
ขั้นตอนที่ ๒ : การก าหนดวัตถุประสงค์ 

เป็นขั้นตอนที่ผู้ใช้งานจะต้องบันทึกแผนงาน หรือโครงการของหน่วยงาน และระบุวัตถุประสงค์
ของแผนงานหรือโครงการ ตัวชี้วัดระดับองค์กรที่สอดคล้องกับแผนงานหรือโครงการ ระบุประเด็นยุทธ์ศาสตร์
ที่แผนงานหรือโครงการนั้น ๆ สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ (เฉพาะกิจกรรมหลัก) ที่มีอยู่ภายใต้แต่ละแผนงาน
หรือโครงการ และวัตถุประสงค์ของการควบคุม ของแต่ละกิจกรรมหลักนั้น ๆ 
ขั้นตอนที่ ๓ : การบ่งชี้เหตุการณ์ 

เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงส าหรับแต่ละกิจกรรมหลักที่ได้บันทึกไว้ เพ่ือระบุปัจจัยเสี่ ยง (Risk 
Factor) ผลกระทบที่มีนัยส าคัญ ประเภทของความเสี่ยง และลักษณะความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ ๔ : การประเมินความเสี่ยง 
 เป็นการประเมินระดับความเสี่ยงที่มีผล 
ขั้นตอนที่ ๕ : การตอบสนองความเสี่ยง 

เป็นขั้นตอนในการระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง ซึ่งอ้างถึงมาตรฐานทางเลือกที่มีอยู่ คือ การ
หลีกเลี่ยง การควบคุม การยอมรับ และการถ่ายโอน แล้วท าการเลือกว่าการจัดการความเสี่ยงแบบใด
เหมาะสมที่สุด เพ่ือก าหนดแผนและผู้รับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยง ส าหรับกิจกรรมหลักนั้น ๆ 
ขั้นตอนที่ ๖ : การบันทึกกิจกรรมควบคุม 

เป็นบันทึกรายละเอียดกิจกรรมในการควบคุม ตามหัวข้อที่เป็นมาตรฐานตามแนวทางของคู่มือ
การควบคุมความเสี่ยงของ สตง. โดยจะประกอบไปด้วย ๗ หัวข้อ ดังนี้ 

 
 



 การก าหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน 

 การสอบทานโดยผู้บริหาร 

 การควบคุมการประมวลผลข้อมูล 

 การอนุมัติ 

 การดูแลป้องกันทรัพย์สิน 

 การแบ่งแยกหน้าที ่

 การจัดท าเอกสารหลักฐาน 

ขั้นตอนที่ ๗ : การเผยแพร่รายงานผ่านระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 
เป็นการแสดงรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของทั้งระดับหน่วยงาน และระดับองค์กร 

จากข้อมูลที่ระบบได้รับตั้งแต่ขั้นตอนที่ ๑ ถึง ๖ ซึ่งรายงานจะแบ่งออกได้เป็น ๒ ส่วนหลัก คือ 
๑. รายงานการควบคุมภายใน ที่ประกอบไปด้วยรายงานแบบ ปย.๑ และ แบบ ปย.๒ ตาม

มาตรฐานของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) (แบบ ปย. ๑ : รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของ
การควบคุมภายใน และแบบ ปย. ๒ : รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน) 

๒. รายงานการจัดการความเสี่ยง สรุปความเสี่ยงและการจัดการในระดับของหน่วยงาน (รายงาน
แผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานย่อย) 

ขั้นตอนที่ ๘ : การติดตามประเมินผล 
เป็นการบันทึกติดตามผล การท ากิจกรรมควบคุมความเสี่ยงที่ได้ท าแผนไว้ในขั้นตอนที่ ๕ เพ่ือ

เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด โดยใส่รายละเอียดของการติดตามผล แล้วประเมินระดับความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่
ภายหลังจากที่ได้มีกิจกรรมควบคุมว่าระดับความเสี่ยงคงเหลืออยู่ในระดับใด ซึ่งผลที่ได้นี้สามารถน าไปใช้เป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการวิเคราะห์ในรอบต่อ ๆ ไปได้ 

๒.๔ ประโยชน์ของระบบ ERM 

ระบบ ERM (Enterprise Risk Management) เป็นระบบที่ได้ถูกออกแบบตามหลักการ      ๘ 
ขั้นตอน ของการจัดการบริหารความเสี่ยงของ COSO เพ่ือให้องค์กรที่น าไปใช้งานได้ประโยชน์ดังนี้ 

๑. ระบบนี้สามารถเป็นเครื่องมือเพ่ือช่วยผู้บริหารในการประเมินความเพียงพอเหมาะสมของ
การควบคุม และท าให้มีการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้งานของทั้งส่วนงานย่อย 
ฝ่ายงาน และสายการบังคับบัญชา บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

๒. ข้อมูลที่ได้รับจากระบบ เป็นข้อมูลรวมจากระดับปฏิบัติการที่มีอยู่ของหน่วยงานย่อยใน
องค์กร ซึ่งจะช่วยให้ค้นพบปัญหาที่เกิดขึ้นหรือมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น ก่อนที่จะเกิดความเสียหาย ท าให้
หน่วยงานสามารถวางแผนเพื่อจัดการแก้ไขได้ 

๓. การใช้งานระบบนี้  เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับแสดงความเห็น 
ข้อเสนอแนะ และร่วมกันก าจัดอุปสรรค และข้อขัดข้องต่าง ๆ 

 



๔. ขั้นตอนการท างานของระบบ เป็นการน าเสนอแนวทางปฏิบัติตามกรอบของนโยบายองค์กร 
ท าให้พนักงานเข้าใจเป้าหมายขององค์กรที่ตนได้มีส่วนร่วม อีกทั้งช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีของการท างาน 
และการรับผิดชอบร่วมกันต่อผลส าเร็จขององค์กร 

๕. ระบบมีแบบแผนขั้นตอนการด าเนินการที่ชัดเจน ในการก าหนดเป้าหมายขององค์กร, ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ, การวิเคราะห์งานเพ่ือระบุความเสี่ยง, ประเมินความเสี่ยง, การควบคุมความเสี่ยง และการติดตามความ
เสี่ยง โดยสามารถน ารายละเอียดดังกล่าวมาสร้างเป็นรายงานต่าง ๆ ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒.๕  โครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงกองทุนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

ผู้เกี่ยวข้อง หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
คณะกรรมการกองทุนการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน 
 

1. ก ากับ ดูแล และส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยง 
2. ก ากับนโยบายและให้ข้อเสนอแนะการบริหารความเสี่ยง 
3. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง 
4. พิจารณาให้ความเห็นชอบคู่มือบริหารความเสี่ยง 

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน 

1. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือน าเสนอ
คณะกรรมการกองทุนต่อไป 
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบคู่มือบริหารความเสี่ยงเพ่ือน าเสนอ
คณะกรรมการกองทุนต่อไป 

ผู้อ านวยการกองบริหารจัดการ
ทรัพย์สิน 

1. ส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยงกองทุน  
2. มอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง 
3. ก ากับ ควบคุม ดูแล การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
4. ก ากับ ควบคมุ ดูแล การจัดท า/ทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยง 
5. เสนอแผนบริหารความเสี่ยงและคู่มือบริหารความเสี่ยงต่อ
คณะกรรมการกองทุนเพ่ือขอความเห็นชอบ 
6. ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

ผู้อ านวยการส่วนกองทุน 

 

1. ก ากับ ควบคุม ดูแล การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
2. ก ากับ ควบคุม ดูแล การจัดท า/ทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยง 
3. ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 

 

คณะกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

ผู้อ านวยการกองบริหารจัดการทรัพย์สิน 

ผู้อ านวยการส่วนกองทุน 

ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายนโยบายและแผน ฝ่ายการเงินและบัญชี ฝ่ายกฎหมาย 

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 



ผู้เกี่ยวข้อง หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 

 

1. ด าเนินการตามนโยบายบริหารความเสี่ยง 
2. จัดท าคู่มือบริหารความเสี่ยง 
3. ระบุ วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยง 
4. ก าหนดแนวทางการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง 
5. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
6. เสนอแผนบริหารความเสี่ยง และคู่มือบริหารความเสี่ยงต่อ
คณะกรรมการกองทุนเพ่ือขอความเห็นชอบ 
7. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารและคณะกรรมการกองทุนทราบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



บทที่ ๓ 
กรอบหลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

และกำรควบคุมภำยใน ประจ ำปีบัญชี ๒๕๖๐ 
๓.๑  เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ในการประเมินผลของกรมบัญชีกลางจะพิจารณาจากระดับความส าเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ด้านการบริหารความเสี่ยง ก าหนดประเมินผลจากประเด็นหลักท่ีส าคัญ ดังนี้ 

1) สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน (ร้อยละ 7) พิจารณาจากการจัดให้มีระบบข้อร้องเรียน
ช่องทางการรับข้อร้องเรียน รวมทั้งการจัดท ารายงานสรุปเกี่ยวกับข้อร้องเรียนภายในองค์กรน าเสนอผู้บริหาร
ขององค์กร 

2) การก าหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง (ร้อยละ ๘) พิจารณาจากการก าหนด
วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง ซึ่งปรากฏผ่านคู่มือการบริหารความเสี่ยง ที่มีองค์ประกอบที่ดี  
อย่างครบถ้วน 

3) การระบุความเสี่ยงระดับองค์กร (น้ าหนักร้อยละ 15) พิจารณาจากการระบุความเสี่ยง
ระดับองค์กรที่ครบถ้วน โดยการน าเกณฑ์การพิจารณาระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอควบคู่ไปกับการ
ระบุความเสี่ยงระดับองค์กร และการพิจารณาระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) หลังจากการ
ควบคุมภายใน 

4) การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร (น้ าหนักร้อยละ 15) พิจารณา
จากการประเมินระดับความรุนแรงทั้งโอกาสและผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยโอกาส  
และผลกระทบที่จะเกิดต่อความเสี่ยงระดับองค์กร รวมทั้งการน าฐานข้อมูลมาใช้ในการพิจารณาก าหนดระดับ
ความรุนแรง 

5) การตอบสนองความเสี่ยง (ร้อยละ 15) พิจารณาจากการ าหนดแผนงานการบริหารความ
เสี่ยงระดับองค์กรครบทุกปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร โดยมีการวิเคราะห์ Cost – Benefit ในแต่ละทางเลือกใน
การจัดการ 

6) กิจกรรมการควบคุมภายใน (ร้อยละ 10) พิจารณาจากการสอบทานรายงานทางการเงิน
และท่ีไม่ใช้รายงานทางการเงินโดยผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหารระดับรองของทุนหมุนเวียน 

7) สารสนเทศและการสื่อสาร (ร้อยละ 25) พิจารณาจากการใช้สารสนเทศเพ่ือการสนับสนุน
การติดตามการด าเนินกิจกรรมตามแผนการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาผ่านการด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงได้ครบถ้วน และความเสี่ยงระดับองค์กรสามารถลดระดับความรุนแรงได้ตามเป้าหมายที่
ก าหนด 

8) การติดตามผลและการประเมินผล (ร้อยละ 5) พิจารณาจากการประเมินผลการควบคุมด้วย
ตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) 

 
การตอบสนองความเสี่ยง (น้ าหนักร้อยละ 15) พิจารณาจากการก าหนดแผนงานการบริหาร

ความ เสี่ ย งระดับองค์ กรครบทุ กปั จจั ย เสี่ ย งระดับ องค์ กร โดยมี การวิ เคราะห์  Cost – Benefit  
ในแต่ละทางเลือกในการจัดการ รวมถึงแผนบริหารความเสี่ยงผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
ทุนหมุนเวียน  
 



๓.๒ รำยละเอียดเกณฑ์กำรประเมินผล 
 รายละเอียดเกณฑ์การประเมินผลในแต่ละด้าน ดังนี้ 

ประเดน็ย่อยที่ใช้ในกำร
พิจำรณำ 

น้ ำหนัก
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

(๑) การจัดให้มีระบบข้อ
ร้องเรียนช่องทางการรับข้อ
ร้องเรียน รวมท้ังการจัดท า
รายงานสรุปเกี่ยวกับข้อ
ร้องเรียนภายในองค์กร
น าเสนอผู้บริหารขององค์กร 
 

7 มีการระบุ
ช่องทางรับข้อ
ร้องเรียนและมี
การจัดท า
รายงานสรุป
น าเสนอเป็น
รายป ี

มีการระบุ
ช่องทางรับ
ข้อร้องเรียน
และเสนอแนว
ทางแก้ไข
พร้อมท้ังมี
การจัดท า
รายงานสรุป
น าเสนอเป็น
รายป ี

มีการระบุ
ช่องทางรับ
ข้อร้องเรียน
และมีการ
จัดท า
รายงานสรุป
น าเสนอเป็น
รายไตรมาส 

มีการระบุ
ช่องทางรับข้อ
ร้องเรียนและ
เสนอแนว
ทางแก้ไขพร้อม
ท้ังมีการจัดท า
รายงานสรุป
น าเสนอเป็น
ราย 
ไตรมาส 

มีการระบุ
ช่องทางรับข้อ
ร้องเรียนและ
เสนอแนว
ทางแก้ไขพร้อม
ท้ังมีการจัดท า
รายงานสรุป
น าเสนอเป็น
รายเดือน 

(๒) การจัดท า/ทบทวนคู่มือ
การบริหารความเสี่ยง 

8 ไม่มีการจัดท า/
ทบทวนคู่มือ
การบริหาร
ความเสี่ยง 

ทุนหมุนเวียน
อยู่ระหว่าง
จัดท า/
ทบทวนคู่มือ
การบริหาร
ความเสี่ยง 

คู่มือการ
บริหารความ
เสี่ยงของทุน
หมุนเวียนแล้ว
เสร็จ โดยมี
องค์ประกอบ
ท่ีดีของคู่มือ
ครบถ้วน 

ครบถ้วนตาม
ระดับ 3 และ
คู่มือการบริหาร
ความเสี่ยงผ่าน
ความเห็นชอบ
จากคณะ
กรรมการบริหาร
ทุนหมุนเวียน 

ครบถ้วนตาม
ระดับ 4 และ
เผยแพร่คู่มือ
การบริหาร
ความเสี่ยง
ให้กับผู้บิหาร
และพนักงานใน
องค์กร 

(๓) การระบุความเสี่ยง
ระดับองค์กร 

15 มีการระบุ
ปัจจัยเสี่ยง
ระดับองค์กร
แต่ไม่
สอดคล้องกับ
กระบวนการ
ควบคุมภายใน 

มีการระบุ
ปัจจัยเสี่ยง
ระดับองค์กร
โดยมีเกณฑ์
การพิจารณา
ระบบการ
ควบคุม
ภายในท่ี
เพียงพอ
ควบคู่ไปกับ
การระบุ
ความเสี่ยง
ระดับองค์กร 

ครบถ้วนตาม
ระดับ 2 และ
การระบุ
ปัจจัยเสี่ยง
ระดับองค์กร
ได้พิจารณา
ถึงระดับ
ความเสี่ยงที่
เหลืออยู่ 
(Residual 
Risk) 
หลังจากการ
ควบคุมภายใน 

ครบถ้วนตาม
ระดับ 3 และ
ปัจจัยเสี่ยง
ระดับองค์กรมี
ความเชื่อมโยง
กับเป้าหมาย
ประจ าปีของ
ทุนหมุนเวียน 

ครบถ้วนตาม
ระดับ 3 และ
สามารถแสดง
ถึงความ
เชื่อมโยง
ระหวา่งปัจจัย
เสี่ยงที่เหลืออยู่
ในปีก่อนหน้า
กับปีท่ีประเมิน
ได้ชัดเจน 

(๔) การประเมินระดับความ
รุนแรงของความเสี่ยงระดับ
องค์กร (ระดับความรุนแรง 
x ผลกระทบ)  

15 ไม่มีการ
ประเมินระดับ
ความรุนแรง
ของความเสี่ยง
ระดับองค์กร 

มีการประเมิน
เฉพาะโอกาส
หรือผลกระทบ
ของความ
เสี่ยงระดับ

มีการประเมิน
ท้ังโอกาสและ
ผลกระทบ
ครบทุกความ
เสี่ยงระดับ

มีการประเมิน
ท้ังโอกาสและ
ผลกระทบครบ
ทุกความเสี่ยง
ระดับองค์กร 

ครบถ้วนตาม
ระดับ 4 
รวมถึงมีการ
จัดท าแผนภาพ
ความเสี่ยง



ประเดน็ย่อยที่ใช้ในกำร
พิจำรณำ 

น้ ำหนัก
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

องค์กร องค์กร โดยใช้
ฐานข้อมูลของ
ทุนหมุนเวียน
ในการพิจารณา 

ระดับองค์กร 
(Risk Profile) 

(๕) การก าหนดแผนงาน
การบริหารความเสี่ยงระดับ
องค์กร 

15 ไม่มีการก าหนด
แผนงานการ
บริหารความ
เสี่ยง 

มีการก าหนด
แผนงานการ
บริหารความ
เสี่ยงมากกว่า
ร้อยละ 50 
ของความ
เสี่ยงระดดับ
องค์กร 

มีการก าหนด
แผนงานการ
บริหารความ
เสี่ยงครบทุก
ปัจจัยเสี่ยง
ระดับองค์กร 

มีการก าหนด
แผนงานการ
บริหารความ
เสีย่งครบทุก
ปัจจัยเสี่ยง
ระดับองค์กร 
โดยมีการ
วิเคราะห์ 
Cost-Benefit 
ในแต่ละทางเลือก 

ครบถ้วนตาม
ระดับ 4 
รวมถึงแผน
บริหารความ
เสี่ยงผ่านความ
เห็นชอบจาก
คณะ
กรรมการบริหา
รทุนหมุนเวียน 

(6) ผู้บริหารสูงสุดและ
ผู้บริหารระดับรองมีการ
สอบทานรายงานทาง
การเงินและรายงานท่ีไม่ใช่
รายงานทางการเงิน 

10 ไม่มีการสอบ
ทานรายงาน 

มีการสอบ
ทานรายงาน
ทางการเงิน
หรือท่ีไม่ใช่
ทางการเงิน
ครบทุก 
ไตรมาส 

มีการสอบ
ทานรายงาน
ทางการเงิน
และท่ีไม่ใช่
ทางการเงิน
ครบทุก 
ไตรมาส 

มีการสอบทาน
รายงานทาง
การเงินและท่ี
ไม่ใช่รายงาน
ทางการเงิน
ครบทุกไตรมาส 
และมีการสอบ
ทานท่ีมีความถี่
มากกว่าราย
ไตรมาส 

มีการสอบทาน
รายงานทาง
การเงินและท่ี
ไม่ใช่รายงาน
ทางการเงิน
ครบทุกไตรมาส 
และมีการสอบ
ทานเป็นราย
เดือนครบ 12 
เดือน 

(7) การใช้สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการติดตามการ
ด าเนินกิจกรรมตาม
แผนการบริหารความเสี่ยง 

25 ไม่สามารถ
ด าเนินงานตาม
แผนบริหาร
ความเสี่ยงได้ 

สามารถ
ด าเนินงาน
ตามแผน
บริหารความ
เสี่ยงได้
มากกว่าร้อย
ละ 50 ของ
แผน 

ด าเนินงาน
ตามแผน
บริหารความ
เสี่ยงได้
ครบถ้วนครบ
ทุกปัจจัย
เสี่ยง 

ครบถ้วนตาม
ระดับ 3 และ
ความเสี่ยง
ระดับองค์กร
ลดลงได้
มากกว่าร้อยละ 
50 ของ
เป้าหมายรวม
ตามแผน 
ความเสี่ยง 

ครบถ้วนตาม
ระดับ 3 และ
ความเสี่ยง
ระดับองค์กร
ลดลงได้ตาม
เป้าหมายท่ี
ก าหนด 

(8) การติดตามผลและการ
ประเมิน 
    8.1 การประเมินผลการ
ควบคุมด้วยตนเอง 
(Control Self-

2 ไม่มีการ
ประเมิน CSA 

- มีการ
ประเมิน CSA 
ไม่ครบถ้วน
ท้ังองค์กร 

- มีการประเมิน 
CSA ครบถ้วน
ท้ังองค์กร 



ประเดน็ย่อยที่ใช้ในกำร
พิจำรณำ 

น้ ำหนัก
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

Assessment : CSA) 
ครบถ้วนท้ังองค์กร (ระดับ
ฝ่าย/หน่วยงานภายใน) 
    8.2 การส่งรายงานการ
ประเมินตนเองตามระเบียบ 
คตง. ข้อ 6  

2 ไม่ส่งผลการ
ประเมิน/ส่งผล
การประเมิน
ล่าช้ากว่า
ก าหนดเวลา 

- - - ทันตาม
ก าหนดเวลา 
(ภายใน 90 วัน 
นับต้ังแต่สิ้นปี
บัญชี) 

    8.3 การประเมินการ
ควบคุมอย่างเป็นอิสระท่ัว
ท้ังองค์กร (Independent 
Assessment : IA) 

1 ไม่มีการ
ประเมิน IA 

- มีการ
ประเมิน IA 
เฉพาะบาง 
CSA  

- มีการประเมิน 
IA ครบถ้วนทุก 
CSA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี ๔ 
กำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงกองทุนกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 

ประจ ำปีบัญชี ๒๕๖๐ 
๔.๑ นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงกองทุนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 

เพ่ือให้กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีระบบในการบริหารความเสี่ยงโดยการ
บริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ ลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่กองทุน
ฯ จะเกิดความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง ความพึงพอใจ ความเชื่อมั่น การ
ฟ้องร้องจาก การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า) ให้
ระดับความเสี่ยง และขนาด ของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยค านึงถึงการ
บรรลุเป้าหมายของกองทุนฯ ตามกลยุทธ์ จึงก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

๑.1 การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหาร บุคลากรกองทุนและเจ้าหน้าที่กองทุน
ทุกคนและทุกระดับ 

1.2 ให้มีการบริหารความเสี่ยงของกองทุนทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการโดยมีการจัดการอย่างเป็ น
ระบบและต่อเนื่ องตามมาตรฐาน  COSO : The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tradeway Commission 

1.3 ให้มีการก าหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร ( ERM : 
Enterprise Risk Management) 

1.4 ให้มีการติดตาม ประเมินผล และสอบทาน กระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้
มีความเหมาะสม เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

1.5 ให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการที่ดี 
1.6 ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานตามปกติ 

๔.2 วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงกองทุนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 
 2.1 เพ่ือให้มีการระบุความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง และประเมินความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมายตามแผน
ยุทธศาสตร์ของส านักงาน ปปง. 
 2.2 เพ่ือให้กองทุนการป้องกันและปราบปรามการการฟอกเงิน สามารถลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ใน
สภาวะที่ควบคุมได้ หรืออยู่ในระดับที่ต่ าสุด โดยผ่านกระบวนการสร้างความเข้าใจในการจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยง 
 2.3 เพ่ือให้กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีแนวทางการจัดการ/บริหารความเสี่ยง 
และสามารถจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 2.4 เพ่ือให้กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีการน าแผนบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติ 
โดยบูรณาการกับการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนการปฏิบัติราชการประจ าปี และมีการติดตาม
ประเมินผลอย่างเป็นระบบ 

 
 
 
 
 



๔.๓ ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  
เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึง

ได้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 
 ๔.๓.๑ ก าหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของเป้าหมายตามภารกิจหลักและ
เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ รวมทั้งวัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยง และการคัดเลือกแผนงาน/โครงการ ที่จะน ามาบริหารความเสี่ยงให้ครบถ้วนทุกประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ๔.๓.๒ ก าหนดปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรืออาจจะสร้างความเสียหาย ความล้มเหลว หรือลด
โอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ 
 ๔.๓.๓ ก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงและหลักเกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยง 
 ๔.๓.๔ รายงานผลการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 ๔.๓.๕ ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง จัดท ารายงานความก้าวหน้าของการ
ด าเนินงาน และสรุป 

๔.๔ แผนยุทธศำสตร์ระยะยำว ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) กองทุนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน  

เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2560 ดังนี้   

วิสัยทัศน์(Vision) : เพ่ือกองทุนเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินที่เชื่อมันและได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์กรที่มีระบบการบริหารจัดการที่มีมาตรฐาน
และมีประสิทธิภาพสูง 

เป้ำหมำยหลัก  (Goal) : 
๑. สร้างกองทุนฯ ให้มีระบบบริหารจัดการ บุคลากร เทคโนโลยี ให้มีมาตรฐานเชื่อถือได้  
๒. ผ่านเกณฑ์ประเมินผลการด าเนินงานหมุนเวียนที่กระทรวงการคลังก าหนด 
๓. กฎระเบียบได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้รองรับการบริหารจัดการกองทุน 
๔. บุคลากรได้รับการสรรหา พัฒนา ให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
๕. กองทุนฯ ต้องมีสภาพคล่องด้านเงินทุนตลอดเวลา 

พันธกิจ  (Mission) : 
๑. ก าหนดมาตรฐานการท างาน ทั้งด้านงานกองทุน การบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพ

สูงสุดและได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอก 
๒. พัฒนาระบบการท างานเพ่ือให้ผ่านเกณฑ์ประเมินกระทรวงการคลัง 
๓.  พัฒนากฎระเบียบต่าง ๆ เพ่ือให้รองรับการบริหารจัดการกองทุน 
๔.  พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 



ยุทธศำสตร์กองทุนฯ  
ยุทธศำสตร์ที่ 1  พัฒนาการบริหารจัดการกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของกองทุน โดยมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ๕ ข้อ ดังนี้ 
๑. กองทุนฯ มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 
๒. การบริหารและการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
๓. การใช้เงินกองทุนฯ มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
๔. มีเกณฑ์การจัดสรรที่เหมาะสมและชัดเจน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ 
๕. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของกองทุนฯ  

ยุทธศำสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารทุนหมุนเวียน โดยมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ๒ ข้อ ดังนี้ 
๑. พัฒนาการบริหารจัดการกองทุนให้มีสภาพคล่องที่ดี และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
๒. พัฒนากระบวนการ วิธีการเพ่ิมรายได้ให้กับกองทุน 

ยุทธศำสตร์ที่ 3  ประสานความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายกับองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ และ
ภาคเอกชน โดยมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ๓ ข้อ ดังนี้ 
  ๑. เพ่ือให้เกิดความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นเครือข่ายทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน 
  ๒. เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในภารกิจหน้าที่ของกองทุนฯ  
  ๓. เพ่ือให้เกิดการสนับสนุนการท างานที่ดีกับองค์กรในเครือข่าย 

 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ บูรณาการการด าเนินงานและการพัฒนาระบบการท างานกองทุนฯ เพ่ือให้ผ่าน
เกณฑ์ประเมินกระทรวงการคลัง โดยมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ๑ ข้อดังนี้ 
  ๑. เพ่ือให้การด าเนินงานของกองทุนผ่านเกณฑ์การประเมินผล 

 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนากฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
กองทุนและตอบความต้องการของผู้รับบริการ โดยมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ๑ ข้อ ดังนี้ 

๑. เพ่ือให้มีกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ครอบคลุมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
รองรับการด าเนินงานของกองทุนฯ และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

 ยุทธศำสตร์ที่ ๖ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
๔ ข้อดังนี้ 

๑. เพ่ือให้ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนฯ มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
  ๒. เพ่ือให้บุคลากรของกองทุนฯ ได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย และ
บุคลากร 
  ๓. บุคลากรกองทุนฯ มีคุณภาพและท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
  ๔. เพ่ือให้การให้บริการของกองทุนฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และได้รับความพึง
พอใจจากผู้รับบริการ 

๔.๕ กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้ก าหนดแนวทางการ
บริหารความเสี่ยงตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด ๒ ส่วนงานราชการ
จะต้องมีการวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (The Committee of  



Sponsoring Organization of the Treadway Commission) เพ่ือเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจ
เกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ซึ่งจะต้องมีการวิเคราะห์ และบริหารจัดการความเสี่ยงตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ให้ครบถ้วนทุกประเด็นของส่วนราชการ เพ่ือจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผล
กระทบต่อความส าเร็จหรือการบรรลุ เป้าหมายขององค์กร ที่ส าคัญต้องครอบคลุมความเสี่ยงตาม            
หลักธรรมาภิบาล 

บริหารความเสี่ยง (Risk Management Process) เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ 
ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างานของ
หน่วยงานหรือองค์กร รวมทั้งการบริหาร/จัดการความเสี่ยงโดยก าหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือ
ลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้จะส าเร็จได้ ต้องมีการสื่อสารให้คนใน
องค์กรมีความรู้ เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง ทั้งนี้ การจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง โดยระบุ
วิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ซึ่งค านึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ที่ได้รับจากการตัดสินใจในการเลือก
วิธีจัดการความเสี่ยง รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) ของ
องค์กร ตามแนวทางของ COSO ก าหนดให้มีกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง ๔ ลักษณะ ได้แก่ 

๑) การยอมรับความเสี่ยง (Take Risk) เป็นการยอมรับให้ความเสี่ยงสามารถเกิดขึ้นได้ภายใต้
ระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ โดยไม่มีมาตรการหรือกลยุทธ์ใด ๆ ในการควบคุมซึ่งอาจเนื่องมาจาก
ความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับความเสี่ยงต่ ามาก หรือไม่มีวิธีการใด ๆ ในปัจจุบันที่จะควบคุม หรือวิธีการที่จะ
น ามาใช้มีต้นทุนสูงเมื่อเทียบกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น ไม่คุ้มค่าต่อการด าเนินการ 

๒) การควบคุมความเสี่ยง (Treat Risk) เป็นการจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงเพ่ือควบคุมโอกาส
และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ก าหนด ซึ่งเป็นระดับที่สามารถยอมรับได้ 

๓) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer Risk) เป็นวิธีการร่วมหรือแบ่งความรับผิดชอบให้กับผู้อ่ืน
ในการจัดการความเสี่ยง เช่น การท าประกันภัย และการจ้างบุคคลภายนอกที่มีความสามารถหรือความ
ช านาญการในเรื่องต่าง ๆ เหล่านั้นด าเนินการแทน (Outsource) เป็นต้น 

๔) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoid) หมายถึง การหยุดหรือการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่
เป็นความเสี่ยง เช่น งดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็นและอาจน ามาซึ่งความเสี่ยง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานและลด
ขอบเขตการด าเนินการ เป็นต้น กรณีนี้เป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมากและหน่วยงานไม่อาจ
ยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสำรสนเทศและกำรสื่อสำรกับระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 

  ภาพที่ ๔.๑ กรอบการบรหิารความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO 

ส่วนราชการต้องมีขั้นตอนการด าเนินการ หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดการ
ความเสี่ยงอย่างเหมาะสมตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (The Committee of 
Sponsoring Organization of the Treadway Commission) คือ 

๑. การก าหนดเป้าหมาย/วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง (Objective Setting) 
๒. การระบุความเสี่ยงต่าง ๆ (Event Identification) 
๓. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
๔. กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง (Risk Response) 
๕. กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities) 
๖. ข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง (Information and Communication) 
๗. การติดตามผล และเฝ้าระวังความเสี่ยงต่าง ๆ (Monitoring) 

๔.๖  กำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมมำตรฐำนของ COSO 

ขั้นตอนที่ ๑ กำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Objective Setting)  
เป็นการก าหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง การก าหนดเป้าหมายใน

การด าเนินงานหรือสิ่งที่ต้องการให้บรรลุผลส าเร็จจากการด าเนินงานในทุกระดับกิจกรรม โดยก าหนดให้มี
ความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในภาพรวม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และทิศทางในการด าเนินงานตามที่ได้ระบุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ  ซึ่งสามารถ
วิเคราะห์ความเสี่ยงได้ครบถ้วนช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการตัดสินใจ โดยค านึงถึงปัจจัยเสี่ยง และความ
เสี่ยงในด้านต่าง ๆ ที่น่าจะมีผลกระทบกับการด าเนินงาน  วัตถุประสงค์ และนโยบายแล้วพิจารณาหา
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๓. การประเมินความเสี่ยง 

๔. การประเมินมาตรการควบคุม 

๕. การบริหาร /จัดการความเสี่ยง 
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๑. ก าหนดวัตถุประสงค์ 

 ๒. การระบุความเสี่ยง 

 

การสื่อสาร 

ระบบสารสนเทศ 



แนวทางในการป้องกัน หรือจัดการกับความเสี่ยงเหล่านั้นก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงาน  หรือด าเนินกิจการตาม
แผนที่ก าหนดไว้ 

ขั้นตอนที่ ๒ กำรระบุควำมเสี่ยงต่ำง ๆ (Event Identification)  
เป็นการวิเคราะห์ เพ่ือระบุความเสี่ยงที่อาจส่งผลให้การด าเนินงานไม่บรรลุผลส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ จากนั้นระบุปัจจัยเสี่ยงซึ่งก็คือสาเหตุที่ท าให้เกิดความเสี่ยง โดยส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ให้น าแนวคิดเรื่องหลักธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องแต่ละด้านมาเป็น
ปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม โดยค านึงถึงปัญหา และอุปสรรคของ
การด าเนินงานแต่ละกิจกรรม ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้อันจะน าไปสู่ความเสี่ยงที่การด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ โดยดูทัง้ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกเป็นส่วนประกอบในการด าเนินการวิเคราะห์ ดังกล่าว 

แนวทำงกำรระบุปัจจัยเสี่ยง 
๑. พิจารณาถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
๒. พิจารณาปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

๒.๑  ปัจจัยภายใน  หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร  เช่น 
กฎระเบียบ ข้อบังคับของส่วนราชการ วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหาร ความรู้/ความสามารถของ
บุคลากร กระบวนการท างานข้อมูล/ระบบสารสนเทศ และเครื่องมืออุปกรณ ์เป็นต้น 

 ๒.๒ ปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร 
เช่น ภาวะเศรษฐกิจสังคม  การเมือง กฎหมาย ผู้รับบริการ เครือข่าย เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

 ๓. พิจารณาจากเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ในทางตรงกันข้ามกับวัตถุประสงค์ โดยการ
วิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงต่าง ๆ อาจพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงในหลายด้าน เช่น 

๓.๑ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) การด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย
ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์และพันธกิจในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์เหตุการณ์ภายนอกส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน ์ 

๓.๒  ความเสี่ ยงด้านการด าเนินงาน  (Operational Risk : O) กระบวนการ
ด าเนินงานไม่มีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงาน
ภายในขององค์กรกระบวนการ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้ บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการด าเนินงาน 

๓.๓ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) ความเสี่ยงด้านความไม่ครบถ้วน
ถูกต้องของข้อมูลการเงินและอ่ืน ๆ โดยเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน  เช่น การ
บริหารการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์หรือเป็นความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับขั้นตอน
การด าเนินการ เป็นต้น 

๓.๔ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) 
ความเสี่ยงด้านการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง
เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  ต่าง ๆ 
รวมทั้งการท านิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงานในการวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้น  



๔. พิจารณาตามแนวคิดเรื่องหลักธรรมาภิบาล ๙ ประการ นอกจากส่วนราชการจะ
พิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่าง ๆ แล้ว จะต้องน าแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็น
ปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยง เช่น 

๔.๑ ด้านกลยุทธ์ การด าเนินงานในแต่ละกิจกรรมนั้น อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่อง
ประสิทธิผล และการมีส่วนร่วม 

๔.๒ ด้านการด าเนินงาน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิภาพ และความโปร่งใส 
๔.๓ ด้านการเงิน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และภาระรับผิดชอบ 
๔.๔ ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และความเสมอ

ภาค ทั้งนี้ ความเสี่ยงเรื่องธรรมาภิบาลที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม  เพ่ือให้เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ได้แก่ 

๑)ประสิทธิผล (Effectiveness) : ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
กรมอ่ืน หรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกัน และมีผลการปฏิบัติงานในระดับ ชั้นน าของประเทศเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สุขต่อประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์  และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มี
กระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตาม ประเมินผล และพัฒนาปรับปรุง
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

๒) ประสิทธิภำพ (Efficiency) : การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับ
ดูแลที่ดี ที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน  โดยการใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่
เหมาะสม ให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

๓) กำรมีส่วนร่วม (Participation) : กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชน 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม มีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทักษะ ร่วม
เสนอปัญหา/ประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใน 
และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

๔) ควำมโปร่งใส (Transparency) : กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา 
ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี  โดย
ประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่าง ๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

๕) กำรตอบสนอง (Responsiveness) : การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวัง ความต้องการ
ของประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 

๖) ภำระรับผิดชอบ (Accountability) : การแสดงความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความ
คาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

๗) นิติธรรม (Rule of Law) : การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
ในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 



๘) กำรกระจำยอ ำนำจ (Decentralization) : การถ่ายโอนอ านาจการตัดสิน
ในทรัพยากร และภารกิจจากกรมการศาสนา ส่วนกลาง ให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืน (ราชการบริหารส่วน
ท้องถิ่น) และภาคประชาชนด าเนินการแทน โดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความ
รับผิดชอบในการตัดสินใน และการด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการ
ให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการปรับปรุงกระบวนการและเพ่ิมผลิตภาพ  เพ่ือผลการ
ด าเนินงานที่ดีของจังหวัดทั้งนี้ การกระจายอ านาจการตัดสินในที่ดี บุคลากรต้องมีความรู้ความสามารถและ
ข้อมูลสนับสนุนเพื่อให้เกิดการตัดสินในที่เหมาะสม 

๙) ควำมเสมอภำค (Equity) : การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่าง  เท่า
เทียมกันโดยไม่มีการแบ่งแยกด้านชาย/หญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือ
สุขภาพสถานะของบุคลฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอ่ืน ๆ 

ขั้นตอนที่ ๓ กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment)  
การประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความ

เสี่ยงต่าง ๆ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพ่ือประเมินโอกาส
และผลกระทบของความเสี่ยง และด าเนินการวิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยง ซึ่งมีข้ันตอน ดังนี้ 

๓.๑ กำรก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำน (Risk Assessment) 
เป็นการก าหนดเกณฑ์ท่ีจะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกำสที่จะเกิด

ควำมเสี่ยง (Likelihood) ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของควำมเสี่ยง 
(Degree of Risk) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องก าหนดเกณฑ์ของหน่วยงานขึ้น  ซึ่งสามารถ
ก าหนดได้ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมในการด าเนินงาน ลักษณะ
ของผลจากการด าเนินงาน ดุลยพินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ  และผู้บริหารของ
หน่วยงาน โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับหน่วยงานที่มีข้อมูลตัวเลข  หรือจ านวนเงินมาใช้ในการ
วิเคราะห์ ส าหรับงานที่มีข้อมูลเชิงพรรณนาไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้ ก็ให้ก าหนด
เกณฑ์ในเชิงคุณภาพ หรือก าหนดเป็นเกณฑ์เฉพาะในแต่ละประเภทความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ ย งฯ  ได้ ก าหนดแนวทางการพิ จารณ าถึ งโอกาส ในการเกิ ดและความรุนแรงของเหตุ การณ์ 
ต่าง ๆ ที่จะเกิดผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กร ซึ่งมีเกณฑ์ในการให้คะแนนผลกระทบ เป็นดังนี้ 

(1) พิจารณาว่าปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวเป็นปัจจัยเสี่ยงภายใน หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่
สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กรเอง หรือปัจจัยเสี่ยงภายนอก หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถ
ควบคมุการเกิดได้โดยองค์กรเอง 

(2) ให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) จากความเสี่ยงที่ระบุไว้ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

เกณฑ์กำรให้คะแนนโอกำสที่จะเกิดควำมเส่ียง เกณฑ์กำรให้คะแนนผลกระทบจำกควำมเส่ียงที่ระบุไว้ 
ระดับคะแนน 1 หมายถึง เกิดขึ้นยาก ระดับคะแนน 1 หมายถึง น้อยมาก 
ระดับคะแนน 2 หมายถึง เกิดขึ้นน้อย ระดับคะแนน 2 หมายถึง น้อย 
ระดับคะแนน 3 หมายถึง เกิดขึ้นบ้าง ระดับคะแนน 3 หมายถึง ปานกลาง 
ระดับคะแนน 4 หมายถึง เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ระดับคะแนน 4 หมายถึง รุนแรง 
ระดับคะแนน 5 หมายถึง เกิดขึ้นประจ า ระดับคะแนน 5 หมายถึง รุนแรงมาก 



(3) ประเมินคะแนนความเสี่ ยง โดยน าคะแนนโอกาสที่ จะเกิดความเสี่ ยง 
(Likelihood) คูณด้วยคะแนนความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 

(4) พิจารณาว่าคะแนนความเสี่ยงที่ค านวณได้ตามข้อ 3 อยู่ในระดับยอมรับได้หรือ
ยอมรับไม่ได้ โดยส านักงาน ปปง. ได้แบ่งระดับการยอมรับความเสี่ยง ดังนี้ 

         - กรณีเป็นปัจจัยเสี่ยงภายใน ก าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ อยู่ที่ระดับ
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 9 (<=9) รายละเอียดปรากฏตามแผนภูมิความเสี่ยงด้านท้าย 

 
 น้อยมาก 

(1) 
น้อย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

รุนแรง 
(4) 

รุนแรงมาก 
(5) 

เกิดข้ึนประจ า 
(5) 

5 10 15 20 25 

เกิดข้ึนบ่อยครั้ง 
(4) 

4 8 12 16 20 

เกิดข้ึนบ้าง 
(3) 

3 6 9 12 15 

เกิดข้ึนน้อย 
(2) 

2 4 6 8 10 

เกิดข้ึนยาก 
(1) 

1 2 3 4 5 

    - กรณีเป็นปัจจัยเสี่ยงภายนอก ก าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ อยู่ที่ระดับน้อย
กว่าหรือเท่ากับ 16 (<=16) รายละเอียดปรากฏตามแผนภูมิความเสี่ยงด้านท้าย 
 น้อยมาก 

(1) 
น้อย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

รุนแรง 
(4) 

รุนแรงมาก 
(5) 

เกิดข้ึนประจ า 
(5) 

5 10 15 20 25 

เกิดข้ึนบ่อยครั้ง 
(4) 

4 8 12 16 20 

เกิดข้ึนบ้าง 
(3) 

3 6 9 12 15 

เกิดข้ึนน้อย 
(2) 

2 4 6 8 10 

เกิดข้ึนยาก 
(1) 

1 2 3 4 5 

๓.๒ กำรประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยง  
    เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิด

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพ่ือให้
เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ท าให้สามารถก าหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม  

ผลกระทบ 
โอกาส 

ผลกระทบ 
โอกาส 



ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ  ก าลังคน 
หรือเวลาที่มีจ ากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้ 

๑) พิจารณาโอกาสและความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีโอกาสและความถี่ที่จะ
เกิดนั้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลต่อองค์กรหรือหน่วยงาน
ว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

๓.๓ กำรวิเครำะห์ระดับควำมเสี่ยง  
เมื่อพิจารณาโอกาสและความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ์และความรุนแรงของผลกระทบของ

แต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  และ
ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรหรือหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด 

       3.4 ระดับควำมเสี่ยง (Degree of Risk) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง 
ปานกลาง และต่ า ดังภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

๓.๕ กำรจัดล ำดับควำมเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว จะน ามาจัดล าดับความรุนแรง
ของความเสี่ยงที่มีผลต่อองค์กร เพ่ือพิจารณาก าหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่
ส าคัญให้เหมาะสมโดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางการประเมินความเสี่ยงโดยจัดเรียงตามล าดับ จาก
ระดับสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูง มาจัดท าแผนการบริหารความ
เสี่ยงในข้ันตอนต่อไป 

ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนด แผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Profile) ที่
ได้จากการพิจารณาจัดระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และ
ผลกระทบที่ เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้  (Risk Appetite 
Boundary) โดยระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ 
(Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น ๔ ส่วน (๔ 
Quadrant) ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 

 
 
 



(๑)  สีเขียว  ระดับความเสี่ยงต่ า (Low)  

คะแนนระดับความเสี่ยง ๑ – ๔ คะแนน ยอมรับควำมเสี่ยง 

(๒) สีเหลือง  ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium)  

คะแนนระดับความเสี่ยง ๕ – ๙ คะแนน ยอมรับควำมเสี่ยงแต่มีแผนควบคุม
ควำมเสี่ยง  

(๓)  สีส้ม  ระดับความเสี่ยงสูง (High) 

 คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๐ – ๑๕ คะแนน มีแผนลดควำมเสี่ยง 

(๔) สีแดง  ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme)  

คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๖ – ๒๕ คะแนน มีแผนลดและประเมินซ้ ำหรือถ่ำย
โอนควำมเสี่ยง 
 

ขั้นตอนที่ ๔ กำรประเมินกำรควบคุมที่มีอยู่/กลยุทธ์ที่ใช้ในกำรจัดกำรกับแต่ละควำมเสี่ยง (Risk 
Response) 

เป็นการประเมินกิจกรรมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยควบคุมความเสี่ยง หรือ
ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ซึ่งกิจกรรมการควบคุมดั งกล่าว หมายถึง 
กระบวนการ วิธีการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่จะท าให้มั่นใจได้ว่าผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมได้ด าเนินการสอดคล้อง
กับทิศทางที่ต้องการ สามารถช่วยป้องกันและชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ได้ 
หลังจากประเมินความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ การวิเคราะห์การควบคุมเดิมที่มีอยู่
ก่อนว่าได้มีการจัดการควบคุมเพ่ือช่วยลดความเสี่ยงไว้อย่างไร รวมทั้งพิจารณาด้วยว่าการควบคุมที่ได้ก าหนด
ไว้แล้วนั้น ได้มีการน ามาปฏิบัติด้วยหรือไม่และได้ผลเป็นอย่างไร 

วิธีการประเมินมาตรการควบคุม คือ พิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่ประเมินแล้วว่ามีระดับ
ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงมากหรือสูง และเมื่อจัดล าดับความเสี่ยงแล้วเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในล าดับต้น ๆ ซึ่ง
เป็นการแสดงให้เห็นว่าปัจจัยเสี่ยงนั้นสามารถส่งผลให้การด าเนินงานไม่สามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนด โดย 

๔.๑ น าเอาปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก และหรือสูง มาก าหนดวิธีการ
การควบคุมท่ีควรมี เพ่ือป้องกัน หรือลดความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้น 

๔.๒ พิจารณาหรือประเมินว่าในปัจจุบันปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้น มีการควบคุมอยู่แล้วหรือไม่ 
๔.๓ ถ้ามีการควบคุมอยู่แล้ว ให้ประเมินต่อไปว่าการควบคุมนั้นได้ผลตามความต้องการอยู่

หรือไม ่
ทั้งนี้ การก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงมุ่งเน้นให้องค์กรสามารถบริหาร

ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยการก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถท าได้หลายวิธี 
และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่อย่างไรก็ตาม
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบความเสี่ยงทางเลือกหรือกลยุทธ์ใน
การจัดการความเสี่ยงแบ่งได้ ๔ แนวทางหลัก คือ 



๑) การยอมรับ (Take, Accept) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้
ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องด าเนินการใด ๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและ
ไม่คุ้มค่าที่จะด าเนินการใด ๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ด าเนินการใด ๆ 

๒) การลด/ควบคุม (Reduction) หมายถึง เป็นการปรับปรุงระบบการท างานหรือการ
ออกแบบวิธีการท างานใหม่ เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 

๓) การยกเลิก (Terminate) หรือ หลีกเลี่ยง (Avoid) คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถ
ยอมรับและต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการด าเนินงาน  โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงใน
กลุ่มนี้ เช่น การหยุดด าเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการ
ด าเนินงาน การลดขนาดของงานที่จะด าเนินการหรือกิจกรรมลง เป็นต้น 

๔) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) หรือ แบ่ง (Share) คือ ความเสี่ยงที่สามารถ
โอนไปให้ผู้อ่ืนได้ เช่น การท าประกันภัย/ประกันทรัพย์สินกับบริษัทประกัน การจ้างบุคคล ภายนอกหรือการ
จ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น 

ขั้นตอนที่ ๕ กิจกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Control Activities)  
เมื่อได้ประเมินความเสี่ยงและก าหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแล้วจึงด าเนินการ

ก าหนดกลยุทธ์ มาตรการ หรือกิจกรรมเพ่ือใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้หมดไปหรือลดลงในระดับที่ยอมรับ
ได้ โดยกิจกรรมเดิมที่ก าหนดต้องเป็นกิจกรรมที่หน่วยงานยังไม่เคยปฏิบัติ หรือเป็นกิจกรรมที่ก าหนดเพ่ิมเติม
จากกิจกรรมเดิมที่เคยปฏิบัติอยู่แล้ว แต่ไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ นอกจากนี้ยังต้องก าหนดระยะเวลาที่
ใช้ในการด าเนินการแต่ละกิจกรรมตลอดจนหน่วยงานผู้รับผิดชอบในแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร 

ขั้นตอนที่ ๖ ข้อมูลและกำรสื่อสำรด้ำนบริหำรควำมเสี่ยง (Information and Communication)  
การสื่อสารถือได้ว่าเป็นหัวใจของการบริหารความเสี่ยงในทุก ๆ  ขั้นตอนและกระบวนการ  

มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง  โดยมีการเปิดช่องทาง
การสื่อสารข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะท างาน และบุคลากรของหน่วยงานได้เข้าถึง 
และรับทราบข้อมูลผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ระบบอินทราเน็ต หนังสือเวียน การประชุมชี้แจงโดยผู้บริหาร 
หรือการฝึกอบรม เป็นต้น 

ขั้นตอนที่ ๗ กำรติดตำมผล และเฝ้ำระวังควำมเสี่ยงต่ำง ๆ (Monitoring)  
การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยงโดยการก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลว่า

แต่ละกิจกรรมที่มีการประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง  และสม่ าเสมอ 
เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่ามาตรการในการปรับปรุงความเสี่ยงที่วางไว้เพียงพอเหมาะสมมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และมีการปฏิบัติจริง สามารถลดหรือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน 

ซึ่งเป็นการติดตามผลหลังจากได้ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงแล้ว เพ่ือให้
มั่นใจว่าแผนการบริหารความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ ทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลต่อความส าเร็จ ความ
รุนแรงของผลกระทบวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการควบคุม มีความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยมีเป้าหมายในการติดตามผลดังนี้ 

๑) เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมกับวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้ง
ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการด าเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ 

๒) เป็นการติดตามความคืบหน้าของมาตรการควบคุมที่การท าเพ่ิมเติมว่าแล้วเสร็จ
ตามก าหนดหรือไม่ สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ 



โดยพิจารณาดูว่า วิธีการจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพก็ให้ด าเนินการต่อไป หรือ
วิธีการใดควรปรับเปลี่ยน และน าผลการติดตามไปรายงานให้ผู้บริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้จัดท า โดย
ก าหนดติดตามผลรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน ในการรายงาน นอกจากนี้ควรมีการติดตามผลจากการ
ปฏิบัติงานและการบริหารงานตามปกติด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 5 
กำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงของกองทุนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 

ตำมมำตรฐำน COSO ERM 
 

๕.๑ เป้ำหมำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
เพ่ือให้การบริหารและการด าเนนิงานของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินบรรลุผลส าเร็จ

ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 
๑. พัฒนาระบบวิธีการจัดท าค าของบประมาณของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
๒. น าส่งเงินตามมาตรา 59/2 เข้ากองทุน ถูกต้อง ครบถ้วนตามที่ก าหนด 
๓. มีเกณฑ์การจัดสรรที่เหมาะสมต่อการสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
๔. ผู้ปฏิบัติสามารถน าเงินกองทุนไปใช้ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้อย่าง

ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา 
๕. การบริหารและใช้จ่ายเงินกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
6. พัฒนาการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง 

แต่ละปัจจัยจากแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลักที่ความส าคัญและมีผลกระทบสูงต่อการบรรลุความส าเร็จ
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยเฉพาะแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมหลักที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย 
(Impact) จากความเสี่ยงใน ๔ ด้านหลัก ดังนี้ 

๑. ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเป็น

ความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ไม่
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์ หรือเกิดจากการก าหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาค
ประชาชนหรือการร่วมมือกับองค์กรอิสระ ท าให้โครงการขาดการยอมรับและโครงการไม่ได้น าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาหรือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง หรือการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบองค์กร หรือถูกยกเลิก กลยุทธ์ขององค์กรขาดการพัฒนาให้ทันต่อสถานการณ์จนไม่
สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ โครงการที่มีผลกระทบสูงต่อหน่วยงานล่าช้ากว่าก าหนด เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก
การตัดสินใจผิดพลาดหรือการน าการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง มีผลกระทบต่อชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ของ
องค์กร 

๒. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินงำน (Operation Risk) 
เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

เป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในองค์กร/กระบวนการ/เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความ
เพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินโครงการ เช่น ข้อมูลส าคัญสูญหาย 



ความล้มเหลวของระบบไอที IT ขององค์กร ผู้บริหาร/พนักงานผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญลาออก ขาดทักษะ 
ความช านาญและความรู้เฉพาะทาง อันตรายจากการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ (อัคคีภัย/สารเคมี) 

๓. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk) 
เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงานงบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารการเงินไม่

ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
การเงินขององค์กร เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการด าเนินการ 
เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุมและการจัดท ารายงานเพ่ือ
น ามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยท าให้ราคาวัสดุ 
ครุภัณฑ์สูงเกินงบประมาณ เบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันตามก าหนดเวลา งบประมาณไม่เพียงพอต่อการ
ด าเนินงาน การด้อยค่าของทรัพย์สิน/ทรัพย์สินไม่ก่อให้เกิดรายได้ 

๔. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย/กฎระเบียบ (Compliance Risk) 
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง

เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ 
รวมถึงการท านิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน กระบวนการด าเนินงานไม่เป็นไป
ตามข้อตกลงในสัญญาหรือละเมิดกฎหมาย การส่งรายงานทางการเงินล่าช้ากว่าก าหนด การด าเนินงานไม่
แล้วเสร็จตามก าหนดในสัญญา การถูกฟ้องร้องทางปกครอง การถูกร้องเรียนกรณีการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไป
ตามกรอบ TOR  
๕.๒ กำรระบุควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมรุนแรงของควำมเสี่ยงระดับองค์กร 
 1. ด้ำนกำรด ำเนินงำน (Operational Risk: O) 

1) เจ้าหน้าที่มีความรู้เรื่องการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดท าเอกสารประกอบระเบียบวาระการ
ประชุมไม่เพียงพอท าให้เกิดความล่าช้าในการพิจารณา  ทั้งนี้ เมื่อวิเคราะห์ถึงผลกระทบ (เท่ากับ 3) และ
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (เท่ากับ 2) ระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับ 6 แสดงเป็นแผนภาพได้ ดังนี้ 

 น้อยมาก 
(1) 

น้อย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

รุนแรง 
(4) 

รุนแรงมาก 
(5) 

เกิดขึ้นประจ า 
(5) 

5 10 15 20 25 

เกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
(4) 

4 8 12 16 20 

เกิดขึ้นบ้าง 
(3) 

3 6 9 12 15 

เกิดขึ้นน้อย 
(2) 

2 4 6 8 10 

เกิดขึ้นยาก 
(1) 

1 2 3 4 5 

 

        ** หมำยเหตุ ** ความหมายของความเส่ียงตามช่องสี ได้แก่   ต่ า  ปานกลาง  สูง  สูงมาก 

ผลกระทบ 
โอกาส 



 2) ผู้ขอรับการสนับสนุนจากเงินกองทุนไม่ปฏิบัติตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนงานโครงการหรือ
ผู้ขอรับการสนับสนุน มีการปรับเปลี่ยนขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน ท าให้การรายงานผลล่าช้าไม่เป็นไป
ตามระเบียบ ทั้งนี้ เมื่อวิเคราะห์ถึงผลกระทบ (เท่ากับ 3) และโอกาส (เท่ากับ 2) ระดับความเสี่ยงอยู่ใน
ระดับ 6 แสดงเป็นแผนภาพดังนี้ 
 น้อยมาก 

(1) 
น้อย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

รุนแรง 
(4) 

รุนแรงมาก 
(5) 

เกิดขึ้นประจ า 
(5) 

5 10 15 20 25 

เกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
(4) 

4 8 12 16 20 

เกิดขึ้นบ้าง 
(3) 

3 6 9 12 15 

เกิดขึ้นน้อย 
(2) 

2 4 6 8 10 

เกิดขึ้นยาก 
(1) 

1 2 3 4 5 

2. ด้ำนกำรเงิน (Financial Risk: F)  
    การใช้จ่ายเงินกองทุนไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายตามที่ประมาณการไว้ โดยผู้ขอรับเงิน

สนับสนุนไม่มีความพร้อมในการด าเนินโครงการ ท าให้การเบิกเงินไม่เป็นไปตามแผน ทั้งนี้ เมื่อวิเคราะห์ถึง
ผลกระทบ (เท่ากับ 3) และโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (เท่ากับ 2) ระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับ 6 แสดงเป็น
แผนภาพได้ดังนี้  

 น้อยมาก 
(1) 

น้อย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

รุนแรง 
(4) 

รุนแรงมาก 
(5) 

เกิดข้ึนประจ า 
(5) 

5 10 15 20 25 

เกิดข้ึนบ่อยครั้ง 
(4) 

4 8 12 16 20 

เกิดข้ึนบ้าง 
(3) 

3 6 9 12 15 

เกิดข้ึนน้อย 
(2) 

2 4 6 8 10 

เกิดข้ึนยาก 
(1) 

1 2 3 4 5 

 
 ** หมำยเหตุ ** ความหมายของความเส่ียงตามช่องสี ได้แก่   ต่ า  ปานกลาง  สูง  สูงมาก 
 
 
 

ผลกระทบ 
โอกาส 

ผลกระทบ 
โอกาส 



3. ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ (Compliance Risk: C) 
    บุคลากรที่ได้รับมอบหมายมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

กฎหมายและระเบียบข้อบังคับของกองทุนไม่เพียงพอ ท าให้ไม่สามารถให้ข้อมูลผู้มาขอรับบริการได้ถูกต้อง 
ครบถ้วน ทั้งนี้ เมื่อวิเคราะห์ถึงผลกระทบ (เท่ากับ 3) และโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (เท่ากับ 2) ระดับความ
เสี่ยงอยู่ในระดับสูง คือเท่ากับ 6 แสดงเป็นแผนภาพได้ดังนี้  
 น้อยมาก 

(1) 
น้อย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

รุนแรง 
(4) 

รุนแรงมาก 
(5) 

เกิดข้ึนประจ า 
(5) 

5 10 15 20 25 

เกิดข้ึนบ่อยครั้ง 
(4) 

4 8 12 16 20 

เกิดข้ึนบ้าง 
(3) 

3 6 9 12 15 

เกิดข้ึนน้อย 
(2) 

2 4 6 8 10 

เกิดข้ึนยาก 
(1) 

1 2 3 4 5 

4. ด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) 
    นโยบายในการก าหนดยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. 2559 มีการก าหนดแผนประชาสัมพันธ์ไว้ 

แต ่เนื ่องจากการก าหนดแผนปฏ ิบ ัต ิการประจ าป ีด ังกล ่าว ก าหนดไว ้เพ ียงแค ่การจ ัดท าแผ ่นพ ับ
ประชาสัมพันธ์ ประกาศรายการเสียงตามสายของส านักงาน ปปง. และการแจ้งเวียนหนังสือ ท าให้การ
ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนยังไม่ครอบคลุมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นหน่วยงาน
ภายนอก โดยมีปัจจัยเสี่ยงคือ หน่วยงานที่มีความประสงค์จะขอรับเงินสนับสนุนไม่รู้จักกองทุนฯ ทั้งนี้ เมื่อ
วิเคราะห์ถึงผลกระทบ (เท่ากับ 3) และโอกาสที่จะเกิดความเสี ่ยง (เท่ากับ 3) ระดับความเสี ่ยงอยู ่ใน
ระดับสูง คือ เท่ากับ 9 แสดงเป็นแผนภาพได้ดังนี้  

 น้อยมาก 
(1) 

น้อย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

รุนแรง 
(4) 

รุนแรงมาก 
(5) 

เกิดข้ึนประจ า 
(5) 

5 10 15 20 25 

เกิดข้ึนบ่อยครั้ง 
(4) 

4 8 12 16 20 

เกิดข้ึนบ้าง 
(3) 

3 6 9 12 15 

เกิดข้ึนน้อย 
(2) 

2 4 6 8 10 

เกิดข้ึนยาก 
(1) 

1 2 3 4 5 

** หมำยเหตุ ** ความหมายของความเส่ียงตามช่องสี ได้แก่   ต่ า  ปานกลาง  สูง  สูงมาก 

ผลกระทบ 
โอกาส 

ผลกระทบ 
โอกาส 



๕.๓ แผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Profile) 
ผล

กร
ะท

บ 
โอกาส 

ระดับ ต่ ามาก(1) ต่ า(2) ปานกลาง
(3) 

สูง(4) สูงมาก(5) 

รุนแรงมาก(5)      
รุนแรง(4)      

ปานกลาง(3)  O3,O4,F1,C1 S2   
น้อย(2) O2 S1,O1,C2,F2    

น้อยมาก(1)      
 

ระดับ คะแนน ควำมหมำย 
สูงมาก(5) 20 - 25 ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้ จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ใน

ระดับท่ียอมรับได้ 
สูง(4) 10 – 16 ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ

ที่ยอมรับได้ต่อไป 
ปานกลาง(3) 5 – 9 ระดับท่ียอมรับได้แต่ต้องมีการควบคุม 

ต่ า(2) 3 – 4 ระดับท่ียอมรับได้ 
ต่ ามาก(1) 1 - 2 ระดับท่ีความเสี่ยงน้อย 

รำยกำรปัจจัยเสี่ยง 
ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
S1 นโยบายการเบิกจ่ายไม่ยืดหยุ่น 
S2 หน่วยงานที่มีความประสงค์จะขอรับเงินสนับสนุนไม่รู้จักกองทุน 
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติกำร (Operation Risk) 
O1 ข้อมูลคลาดเคลื่อนเนื่องจากความผิดพลาดของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการน าเงินหรือทรัพย์สิส่งเข้ากองทุน 
O2 ข้อมูลที่ได้รับคลาดเคลื่อน 
O3 เจ้าหน้าที่มีความรู้เรื่องการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประชุมไม่เพียงพอท าให้คณะกรรมการขาดข้อมูล  
      ประกอบการตัดสินใจ  
O4 ผู้ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนไม่ปฏิบัติตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนงานโครงการหรือผู้ขอรับ
การสนับสนุนมีการปรับเปลี่ยนขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน 
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน(Financial Risk) 
F1 ผู้ขอรับการสนับสนุนไม่มีความพร้อมในการด าเนินโครงการ ท าให้การเบิกเงินไม่เป็นไปตามแผน 
F2 การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า 
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎมำย/กฎระเบียบ(Compliance Risk) 
C1 บุคลากรที่ได้รับมอบหมายมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับของกองทุนไม่เพียงพอ C2 ผู้ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนมีความเข้าใจในข้อกฎหมายและ
กฎระเบียบของกองทุนฯ อย่างไม่เพียงพอ 



๕.๕  กำรจัดล ำดับควำมเสี่ยง และกลยุทธ์ในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
ล ำดับ ควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้น/ปัจจัยสีย่ง แนวทำงกำรจัดกำร 

ควำมเสี่ยง 
เป้ำหมำยของกำรบริหำร

ควำมเสี่ยง 
1 ด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) 

การประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกองทุนยังไม่ครอบคลุมและทั่วถึง โดยมี
ปัจจัยเสี่ยงคือ หน่วยงานที่มีความประสงค์จะ
ขอรับเงินสนับสนุนไม่รู้จักกองทุนฯ (ระดับความ
เสี่ยงเท่ากับ 9) 

กลยุทธ์ : ควบคุมความเสี่ยง 
(Treat Risk) 
กิจกรรมกำรควบคุม : 
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับ
การด าเนินงานของกองทุนฯ 

 
กองทุนการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน
เป็นที่รู้จักอย่างทั่วถึงจาก
ผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และ
เอกชน 

2 ด้ำนกำรด ำเนินงำน (Operational Risk: O) 
       1) เจ้าหน้าที่มีความรู้ เรื่องการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการจัดท าเอกสารประกอบระเบียบวาระ
การประชุมไม่เพียงพอท าให้เกิดความล่าช้าในการ
พิ จ า ร ณ า  ( ร ะ ดั บ ค ว า ม เ สี่ ย ง 
เท่ากับ 6) 
       2) ผู้ขอรับการสนับสนุนจากเงินกองทุนไม่
ปฏิบัติตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนงาน
โครงการหรื อผู้ ขอรับการสนั บสนุ น มี การ
ปรับเปลี่ยนขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน (ระดับ
ความเสี่ยงเท่ากับ 6) 

กลยุทธ์ : ควบคุมความเสี่ยง 
(Treat Risk) 
กิจกรรมกำรควบคุม : 
    - จัดส่งเจ้าหนา้ที่ท่ีรับผดิชอบ
เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับงาน
จัดประชุม 

     - การจัดอบรมสัมมนาเพื่อให้
ความรู้แก่ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียทั้ง
หน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอก เกี่ยวกับการด าเนินงาน
ของกองทุนและกระบวนการ
ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน 

 
    - เจ้ าห น้ าที่ มี ค วาม รู้ 
ค ว า ม เข้ า ใจ  ส า ม า ร ถ
ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย
และตอบสนองตามภารกิจ
ของกองทุนฯ ที่ก าหนด 
    - ผู้ขอรับการสนับสนุน
เ งิน จ าก ก อ งทุ น เข้ า ใจ
ระเบียบขั้นตอนและแนว
ปฏิ บั ติ ในการขอรับ เงิน
สนับสนุนจากกองทุนฯ 

3 ด้ำนกำรเงิน (Financial Risk: F) 
      การใช้จ่ายเงินกองทุนไม่เป็นไปตามแผนการ
ใ ช้ จ่ า ย ต า ม ที่ ป ร ะ ม า ณ ก า ร ไ ว้  โ ด ย 
ผู้ขอรับเงินสนับสนุนไม่มีความพร้อมในการ
ด าเนินโครงการ ท าให้การเบิกเงินไม่เป็นไปตาม
แผน 

กลยุทธ์ : ควบคุมความเสี่ยง 
(Treat Risk) 
กิจกรรมกำรควบคุม : 
     การจัดท าข้อมูลสถิตแิผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณในรอบ 2 ปีท่ี
ผ่านมา จัดท าข้อมูลกราฟแสดง
อัตราการขอรบัเงินสนับสนุน และ
ทบทวนวิธีการตรวจสอบแผนงาน
โครงการที่ขอรับเงินสนับสนุน 

 
      การบริหารเงินทุน 
(รายรับและรายจ่าย) เกดิ
ความสมดุลมากและมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

4 ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ 
(Compliance Risk: C) 
     บุคลากรที่ได้รบัมอบหมายมีความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบตัิงานเกีย่วกับ
กฎหมายและระเบยีบข้อบังคับของกองทุนไม่
เพียงพอ ซึ่งแหล่งที่มาของปัจจัยเสี่ยงเกิดจาก
ปัจจัยภายใน 

กลยุทธ์ : ควบคุมความเสี่ยง 
(Treat Risk) 
กิจกรรมกำรควบคุม : 
     การเพิม่พูนความรู้และ
ประสบการณ์การท างานให้แก่
บุคคลากรของกองทุนฯ เพื่อจะ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในงาน
ของกองทุนฯ 

 
 
   เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความ
เข้าใจในกฎหมายและ
กฎระเบียบในกองทุนฯ 
มากขึ้น 



๕.๖ แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงประจ ำปีบัญชี ๒๕๖๐ 
ล ำดับ แนวทำงกำรจัดกำร

ควำมเสี่ยง 
เป้ำหมำยของกำร
บริหำรควำมเสี่ยง 

ขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำน 

ระยะเวลำ งบประมำณ 
(บำท) 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

๑ การประชาสัมพันธ์
ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ด า เนิ น ง า น ข อ ง
กองทุนฯ 

กองทุนการป้องกัน
และปราบปรามการ
ฟอกเงินเป็นที่รู้จัก
อ ย่ า ง ทั่ ว ถึ ง จ า ก
ผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ 
และเอกชน 

ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
กองทุนผ่าน ช่องทาง
ต่าง ๆ ได้แก่ แผ่นพับ 
โ ป ส เ ต อ ร์  แ ล ะ
ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์
ให้น่าสนใจ   

เม.ย. – ก.ย. 
60 

- ส่วน
กองทุน  

2   1. จัดส่งเจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบเข้ารับ
ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม
เกี่ ย ว กั บ ง า น จั ด
ประชุม 

เจ้าหน้าที่มีความรู้ 
ความเข้าใจ สามารถ
ปฏิบั ติ งานได้ตาม
เป้ า ห ม า ย แ ล ะ
ต อ บ ส น อ ง ต า ม
ภารกิจของกองทุนฯ 
ที่ก าหนด 

จัดท า โครงการเพื่ อ
เพิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ
บุคลากรกองทุนฯ โดย
ให้พนักงานกองทุนฯ 
เข้าร่วมอบรมสัมมนา
เกี่ยวกับงานจัดประชุม
กับหน่วยงานต่าง ๆ 

เม.ย. – มิ.ย. 
60 

3,500 ส่วน
กองทุน 

    2. การจัดอบรม
สัมมนาเพื่อให้ความรู้
แก่ผู้มีส่วนไดส้่วนเสยี
ทั้งหน่วยงานภายใน
แ ล ะ ห น่ ว ย ง า น
ภายนอก เกี่ ยวกับ
การด าเนินงานของ
ก อ ง ทุ น แ ล ะ
กระบวนการขอรับ
เงินสนั บสนุ นจาก
กองทุน 

ผู้ ข อ รั บ ก า ร
สนับสนุ น เงินจาก
ก อ ง ทุ น เ ข้ า ใ จ
ระเบียบขั้นตอนและ
แนวปฏิบั ติ ในการ
ขอรับเงินสนับสนุน
จากกองทุนฯ 

การจัดอบรมให้ความรู้
แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้งหน่วยงานภายใน
แ ล ะ ห น่ ว ย ง า น
ภายนอก   

20 มิ.ย. 60 70,000   ส่วน
กองทุน 

3 ก ารจั ด ท า ข้ อ มู ล
สถิติแผนการใช้จ่าย
งบประมาณในรอบ 
2 ปีที่ผ่านมา จัดท า
ข้อมูลกราฟแสดง
อัตราการขอรับเงิน
ส นั บ ส นุ น  แ ล ะ
ท บ ท ว น วิ ธี ก า ร
ตรวจสอบแผนงาน
โครงการที่ขอรับเงิน
สนับสนุน 

การบริหารเงินทุน 
( ร า ย รั บ แ ล ะ
รายจ่าย) เกิดความ
ส ม ดุ ล ม าก แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ทบทวนกระบวนการ
แ ล ะ วิ ธี ก า ร ใน ก า ร
ตรวจสอบแผนงาน 
โครงการ 

 

เม.ย. – ก.ย. 
60 

- ส่วน
กองทุน 



ล ำดับ แนวทำงกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยง 

เป้ำหมำยของกำร
บริหำรควำมเสี่ยง 

ขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำน 

ระยะเวลำ งบประมำณ 
(บำท) 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

4 การเพิ่มพูนความรู้
และประสบการณ์
การท า งาน ให้ แ ก่
บุ ค ค ล า ก ร ข อ ง
กองทุ นฯ  เพื่ อจะ
ส าม ารถน า ไป ใช้
ป ระ โยชน์ ใน งาน
ของกองทุนฯ 
 

   เจ้าหน้าที่มีความรู้ 
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น
ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ
ก ฎ ร ะ เ บี ย บ ใ น
กองทุนฯ มากขึ้น 

   1. จัดให้มีคู่มือการ
ปฏิบัติงานส าหรับให้
เจ้าหน้าที่ใช้ประกอบการ
ปฏิบัติงาน ได้แก่ คู่มือ
การรับ-จ่าย เงินของ
กองทุน  
   2 .  ให้ มี ก า ร จั ด
ประ ชุมภายในส่ วน 
เ พื่ อ แ ล ก เป ลี่ ย น
ป ระสบ การณ์ แล ะ
ความรู้ เกี่ยวกับงาน
ด้ าน ก ฎ ห ม าย แ ล ะ
ระเบียบข้อบังคับของ
กองทุน  รวมถึ งการ
ด าเนินงานของกองทุน 
อย่างน้อยเดือนละ 1 
ค รั้ ง  เพื่ อ เพิ่ ม พู น
ความรู้และทักษะการ
ท างาน 

เม.ย. – ก.ย. 
60 

- ส่วน
กองทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕.๔ กำรก ำหนด/คัดเลือกวิธีกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

กำรประเมินควำมคุ้มค่ำในกำรบริหำรควำมเสี่ยง แผนบริหำรควำมเสี่ยงกองทุนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ปีงบประมำณ 2560 

ปัจจัยเสี่ยง 

กลยุทธ์ กำรจัดกำรควำมเสี่ยง                     
(ใส่เครื่องหมำย  @ ) 

กิจกรรมจัดกำรควำมเสี่ยง ต้นทุน ผลประโยชน์ 
กำร
หลีกเลี่
ยง
ควำม
เสี่ยง 

กำร
ถ่ำย
โอน
ควำม
เสี่ยง 

กำร
ควบคมุ
ควำม
เสี่ยง 

กำร
ยอมรับ
ควำม
เสี่ยง 

ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์(Strategic Risk) 

S1 นโยบายการเบิกจา่ยไม่ยืดหยุน่  
 

  @ 
 

  
 

 

S2 หน่วยงานท่ีมีความประสงค์จะขอรับ
เงินสนับสนุนไม่รูจ้ักกองทุน 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

@ 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

การประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของกองทุนฯ ผ่านช่องทางต่าง 
ๆ ได้แก่ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ
ประชาสมัพันธ์ ผ่านเว็บไซต์ ส านกังาน 
ปปง. 

- ค่าใช้จ่ายในการจัดท าสื่อท่ี
ใช้ในการประชาสัมพันธ ์

 
 

- ท าให้หน่วยงานต่าง ๆ (หน่วยงาน
ภายในและหน่วยงานภายนอก) รูจ้ัก
กองทุนฯ มากยิ่งข้ึน 

 

ควำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินงำน (Operation Risk) 

O๑ ข้อมูลคลาดเคลื่อนเนื่องจากความ
ผิดพลาดของผู้มสี่วนเกี่ยวข้องในการน าส่ง
เงินหรือทรัพย์สินเข้ากองทุน 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

@ 
 

 
 

 
 

 

O๒ ข้อมูลที่ไดร้ับคลาดเคลื่อน    @    



กำรประเมินควำมคุ้มค่ำในกำรบริหำรควำมเสี่ยง แผนบริหำรควำมเสี่ยงกองทุนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ปีงบประมำณ 2560 

ปัจจัยเสี่ยง 

กลยุทธ์ กำรจัดกำรควำมเสี่ยง                     
(ใส่เครื่องหมำย  @ ) 

กิจกรรมจัดกำรควำมเสี่ยง ต้นทุน ผลประโยชน์ 
กำร
หลีกเลี่
ยง
ควำม
เสี่ยง 

กำร
ถ่ำย
โอน
ควำม
เสี่ยง 

กำร
ควบคมุ
ควำม
เสี่ยง 

กำร
ยอมรับ
ควำม
เสี่ยง 

O3 เจ้าหน้าท่ีมีความรู้เรื่องการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการจดัท าเอกสารประกอบ
ระเบียบวาระการประชุมไม่เพียงพอ 

 
 
 

 
 
 

@ 
 

 

 
 

 

- จัดส่งเจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบเข้ารบัการ
ฝึกอบรมเกี่ยวกับงานจัดประชุม 

- ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากร
เข้าร่วมอบรมกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ 

- เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับงานการประชุมซึ่งจะช่วย
ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม
ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

O4 ผู้ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนไม่
ปฏิบัติตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน
แผนงานโครงการหรือผู้ขอรับการ
สนับสนุนมีการปรับเปลีย่นขั้นตอนและ
แผนการด าเนินงาน 

 
 
 

 
 
 

@  
 

- การจัดอบรม สัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทั้งหน่วยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอกเกีย่วกับการด าเนินงาน
ของกองทุนและกระบวนการในการขอรับ
เงินสนับสนุนจากกองทุนและมีการติดตาม
ผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
อบรมสมัมนา 

- โครงการต่างจะสามารถด าเนิน
โครงการต่อไปได้จนจบโครงการ และท า
ใหก้ารใช้เงินทุนตรงตามวัตถุประสงค์
มากขึ้น 
- การบริหารแผนงาน โครงการเปน็ไป
ตามระยะเวลาที่ก าหนดส่งผลให้การ
ด าเนินงานของกองทุนฯ เป็นไปตามแผน
ที่วางไว ้
 
 
 
 
 



กำรประเมินควำมคุ้มค่ำในกำรบริหำรควำมเสี่ยง แผนบริหำรควำมเสี่ยงกองทุนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ปีงบประมำณ 2560 

ปัจจัยเสี่ยง 

กลยุทธ์ กำรจัดกำรควำมเสี่ยง                     
(ใส่เครื่องหมำย  @ ) 

กิจกรรมจัดกำรควำมเสี่ยง ต้นทุน ผลประโยชน์ 
กำร
หลีกเลี่
ยง
ควำม
เสี่ยง 

กำร
ถ่ำย
โอน
ควำม
เสี่ยง 

กำร
ควบคมุ
ควำม
เสี่ยง 

กำร
ยอมรับ
ควำม
เสี่ยง 

ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน(Financial Risk) 

F๑ ผู้ขอรับการสนับสนุนไม่มีความพร้อม
ในการด าเนินโครงการ ท าให้การเบิกเงิน
ไม่เป็นไปตามแผน 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

@ 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

- การจัดท าข้อมลูสถิตแิสดงผลการใช้
จ่ายงบประมาณ และการทบทวน
กระบวนการและวิธีการในการ
ตรวจสอบแผนงานโครงการ 

- จัดท าข้อมูลการเสนอแผนงานโครงการ 
โดยให้มีการก าหนดกรอบระยะเวลาใน
การเสนอแผนงานโครงการ 

 
 
 
 

- ลดความผิดพลาดในการบริหาร
งบประมาณและบริหารเงินทุนลง 

- ท าให้ทราบแนวโน้มและทิศทางการ
ขอรับเงินสนับสนุนฯ 

 
 

 
F2 การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า    @ 

 
   

ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎมำย/กฎระเบียบ(Compliance Risk) 

C1 บุคคลากรทีไ่ดร้ับมอบหมายมคีวามรู้
และทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบตัิงาน
เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ของกองทุนไม่เพียงพอ 

 
 
 

 
 
 

@ 
 
 
 

 
 
 

- การเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์
การท างานให้แก่บุคคลากรของกองทุนฯ 
เพื่อจะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในงาน
ของกองทุนฯ 

- การจัดท าคู่มือเพ่ือใช้
ส าหรับการปฏิบตัิงานของ
เจ้าหน้าท่ี 
- เจ้าหน้าท่ีที่รับผดิชอบเพิ่ม
ขัน้ตอนในการท างานขึ้น 

- เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานมีความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบตัิงานมากยิ่งขึ้นท าให้
การปฏิบัติงานเป้นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 



กำรประเมินควำมคุ้มค่ำในกำรบริหำรควำมเสี่ยง แผนบริหำรควำมเสี่ยงกองทุนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ปีงบประมำณ 2560 

ปัจจัยเสี่ยง 

กลยุทธ์ กำรจัดกำรควำมเสี่ยง                     
(ใส่เครื่องหมำย  @ ) 

กิจกรรมจัดกำรควำมเสี่ยง ต้นทุน ผลประโยชน์ 
กำร
หลีกเลี่
ยง
ควำม
เสี่ยง 

กำร
ถ่ำย
โอน
ควำม
เสี่ยง 

กำร
ควบคมุ
ควำม
เสี่ยง 

กำร
ยอมรับ
ควำม
เสี่ยง 

C2 ผู้ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนมี
ความเข้าใจในข้อกฎหมายและกฎระเบียบ
ของกองทุนฯ อย่างไม่เพียงพอ 

   @    

 

 

 

 

 

 

 

 



๕.๕  กำรจัดล ำดับควำมเสี่ยง และกลยุทธ์ในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
ล ำดับ ควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้น/ปัจจัยสีย่ง แนวทำงกำรจัดกำร 

ควำมเสี่ยง 
เป้ำหมำยของกำรบริหำร

ควำมเสี่ยง 
1 ด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) 

การประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กองทุนยังไม่ครอบคลุมและทั่วถึง โดยมีปัจจัยเสี่ยงคือ 
หน่วยงานที่มีความประสงค์จะขอรับเงินสนับสนุนไม่
รู้จักกองทุนฯ (ระดับความเสี่ยงเท่ากับ 9) 

กลยุทธ์ : ควบคุมความเสี่ยง 
(Treat Risk) 
กิจกรรมกำรควบคุม : 
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับ
การด าเนินงานของกองทุนฯ 

กองทุนการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน
เป็นที่รู้จักอย่างทั่วถึงจาก
ผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และ
เอกชน 

2 ด้ำนกำรด ำเนินงำน (Operational Risk: O) 
       1) เจ้าหน้าทีม่ีความรูเ้รื่องการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การจัดท าเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมไม่
เพียงพอท าใหเ้กิดความล่าช้าในการพิจารณา (ระดบั
ความเสีย่งเทา่กับ 6) 
       2) ผู้ขอรับการสนับสนุนจากเงินกองทุนไม่ปฏิบัติ
ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนงานโครงการหรือผู้
ขอรับการสนับสนุน มีการปรับเปลี่ยนขั้นตอนและ
แผนการด าเนินงาน (ระดับความเสี่ยงเท่ากับ 6) 

กลยุทธ์ : ควบคุมความเสี่ยง 
(Treat Risk) 
กิจกรรมกำรควบคุม : 
    - จัดส่งเจ้าหนา้ที่ท่ีรับผดิชอบ
เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับงาน
จัดประชุม 

     - การจัดอบรมสัมมนาเพื่อให้
ความรู้แก่ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียทั้ง
หน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอก เกี่ยวกับการด าเนินงาน
ของกองทุนและกระบวนการ
ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน 

 
    - เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ 
ความเข้าใจ สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย
และตอบสนองตามภารกิจ
ของกองทุนฯ ที่ก าหนด 
    - ผู้ขอรับการสนับสนุน
เ งิน จ าก ก อ งทุ น เข้ า ใจ
ระเบียบขั้นตอนและแนว
ปฏิ บั ติ ในการขอรับ เงิน
สนับสนุนจากกองทุนฯ 

3 ด้ำนกำรเงิน (Financial Risk: F) 
      การใช้จ่ายเงินกองทุนไม่เป็นไปตามแผนการใช้
จ่ายตามที่ประมาณการไว้ โดยผู้ขอรับเงินสนับสนุนไม่
มีความพร้อมในการด าเนินโครงการ ท าให้การเบิกเงิน
ไม่เป็นไปตามแผน 

 
กลยุทธ์ : ควบคุมความเสี่ยง 
(Treat Risk) 
กิจกรรมกำรควบคุม : 
     การจัดท าข้อมูลสถิตแิผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณในรอบ 2 ปีท่ี
ผ่านมา จัดท าข้อมูลกราฟแสดง
อัตราการขอรบัเงินสนับสนุน และ
ทบทวนวิธีการตรวจสอบแผนงาน
โครงการที่ขอรับเงินสนับสนุน 

 
      การบริหารเงินทุน 
(รายรับและรายจ่าย) เกดิ
ความสมดุลมากและมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

4 ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ (Compliance 
Risk: C) 
     บุคลากรที่ได้รบัมอบหมายมีความรู้และทักษะที่
จ าเป็นในการปฏบิัติงานเกี่ยวกับกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับของกองทุนไม่เพยีงพอ ซึ่งแหล่งที่มา
ของปัจจัยเสี่ยงเกดิจากปัจจยัภายใน 

กลยุทธ์ : ควบคุมความเสี่ยง 
(Treat Risk) 
กิจกรรมกำรควบคุม : 
     การเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์การท างานให้แก่
บุคคลากรของกองทุนฯ เพื่อจะ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในงาน
ของกองทุนฯ 

 
 
   เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความ
เข้าใจในกฎหมายและ
กฎระเบียบในกองทุนฯ 
มากขึ้น 



๕.๖ แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงประจ ำปีบัญชี ๒๕๖๐ 
ล ำดับ แนวทำงกำรจัดกำร

ควำมเสี่ยง 
เป้ำหมำยของกำร
บริหำรควำมเสี่ยง 

ขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำน 

ระยะเวลำ งบประมำณ 
(บำท) 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

๑ การประชาสัมพันธ์
ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ด า เนิ น ง า น ข อ ง
กองทุนฯ 

กองทุนการป้องกัน
และปราบปรามการ
ฟอกเงินเป็นที่รู้จัก
อ ย่ า ง ทั่ ว ถึ ง จ า ก
ผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ 
และเอกชน 

ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
กองทุนผ่าน ช่องทาง
ต่าง ๆ ได้แก่ แผ่นพับ 
โ ป ส เ ต อ ร์  แ ล ะ
ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์
ให้น่าสนใจ   

เม.ย. – ก.ย. 
60 

- ส่วน
กองทุน  

2   1. จัดส่งเจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบเข้ารับ
ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม
เกี่ ย ว กั บ ง า น จั ด
ประชุม 

เจ้าหน้าที่มีความรู้ 
ความเข้าใจ สามารถ
ปฏิบั ติ งานได้ตาม
เป้ า ห ม า ย แ ล ะ
ต อ บ ส น อ ง ต า ม
ภารกิจของกองทุนฯ 
ที่ก าหนด 

จัดท า โครงการเพื่ อ
เพิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ
บุคลากรกองทุนฯ โดย
ให้พนักงานกองทุนฯ 
เข้าร่วมอบรมสัมมนา
เกี่ยวกับงานจัดประชุม
กับหน่วยงานต่าง ๆ 

เม.ย. – มิ.ย. 
60 

3,500 ส่วน
กองทุน 

    2. การจัดอบรม
สัมมนาเพื่อให้ความรู้
แก่ผู้มีส่วนไดส้่วนเสยี
ทั้งหน่วยงานภายใน
แ ล ะ ห น่ ว ย ง า น
ภายนอก เกี่ ยวกับ
การด าเนินงานของ
ก อ ง ทุ น แ ล ะ
กระบวนการขอรับ
เงินสนั บสนุ นจาก
กองทุน 

ผู้ ข อ รั บ ก า ร
สนับสนุ น เงินจาก
ก อ ง ทุ น เ ข้ า ใ จ
ระเบียบขั้นตอนและ
แนวปฏิบั ติ ในการ
ขอรับเงินสนับสนุน
จากกองทุนฯ 

การจัดอบรมให้ความรู้
แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้งหน่วยงานภายใน
แ ล ะ ห น่ ว ย ง า น
ภายนอก   

20 มิ.ย. 60 70,000   ส่วน
กองทุน 

3 ก ารจั ด ท า ข้ อ มู ล
สถิติแผนการใช้จ่าย
งบประมาณในรอบ 
2 ปีที่ผ่านมา จัดท า
ข้อมูลกราฟแสดง
อัตราการขอรับเงิน
ส นั บ ส นุ น  แ ล ะ
ท บ ท ว น วิ ธี ก า ร
ตรวจสอบแผนงาน
โครงการที่ขอรับเงิน
สนับสนุน 

การบริหารเงินทุน 
( ร า ย รั บ แ ล ะ
รายจ่าย) เกิดความ
ส ม ดุ ล ม าก แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ทบทวนกระบวนการ
แ ล ะ วิ ธี ก า ร ใน ก า ร
ตรวจสอบแผนงาน 
โครงการ 

 

เม.ย. – ก.ย. 
60 

- ส่วน
กองทุน 



ล ำดับ แนวทำงกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยง 

เป้ำหมำยของกำร
บริหำรควำมเสี่ยง 

ขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำน 

ระยะเวลำ งบประมำณ 
(บำท) 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

4 การเพิ่มพูนความรู้
และประสบการณ์
การท า งาน ให้ แ ก่
บุ ค ค ล า ก ร ข อ ง
กองทุ นฯ  เพื่ อจะ
ส าม ารถน า ไป ใช้
ป ระ โยชน์ ใน งาน
ของกองทุนฯ 
 

   เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ 
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น
ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ
ก ฎ ร ะ เ บี ย บ ใ น
กองทุนฯ มากขึ้น 

   1. จัดให้มีคู่มือการ
ปฏิบัติงานส าหรับให้
เจ้าหน้าที่ใช้ประกอบการ
ปฏิบัติงาน ได้แก่ คู่มือ
การรับ-จ่าย เงินของ
กองทุน  
   2 .  ให้ มี ก า ร จั ด
ประ ชุมภายในส่ วน 
เ พื่ อ แ ล ก เป ลี่ ย น
ป ระสบ การณ์ แล ะ
ความรู้ เกี่ยวกับงาน
ด้ าน ก ฎ ห ม าย แ ล ะ
ระเบียบข้อบังคับของ
กองทุน  รวมถึ งการ
ด าเนินงานของกองทุน 
อย่างน้อยเดือนละ 1 
ค รั้ ง  เพื่ อ เพิ่ ม พู น
ความรู้และทักษะการ
ท างาน 

เม.ย. – ก.ย. 
60 

- ส่วน
กองทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕.๗ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง กองทุนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ประจ ำปีบัญชี ๒๕๖๐ 
ควำมเสี่ยงด้ำน กลยุทธ์ (Strategic Risk)      หน่วยงำนรับผิดชอบ ส่วนกองทุน กองบริหารจัดการทรัพย์สิน 

รำยกำรควำม
เสี่ยงที่

หน่วยงำนจะ
ด ำเนินกำร 

ระดับควำมเสี่ยง
ก่อนด ำเนินกำร
ตำมมำตรกำร 

โอกำส x 
ผลกระทบ 

 

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
ตำมแผน 

 
 
 

ด ำเนินกำร 
แล้วเสร็จ 

 
 

 

ระดับควำมเสี่ยงที่
คำดหวังหลัง 

ด ำเนินกำรตำม 
มำตรกำร 
โอกำส x 
ผลกระทบ 

(ณ 10 ส.ค.60) 

ระดับควำมเสี่ยง
ปัจจุบัน 
โอกำส x 
ผลกระทบ 

(ณ 10 ส.ค.60) 

ผลลัพธ์ที่จะได้รับเมื่อด ำเนินกำร
ตำมหน่วยงำน/โครงกำร/กิจกรรม 

S2 หน่วยงานท่ี
มีความประสงค์
จะขอรับเงิน
สนับสนุนไม่รูจ้ัก
กองทุน 

3 x 3 1. ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลกองทุนผ่าน 
ช่องทางต่าง ๆ  

2. การจดัอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับกองทุน
การป้องกันและ
ปราบปรามการฟอก
เงิน  

1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
กองทุนผ่าน ช่องทางต่าง ๆ 
ได้แก่ แผ่นพับ โปสเตอร์ ป้าย
ไวนิล และปรับปรุงข้อมูล
เว็บไซต์ให้น่าสนใจ   
 2. การจัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับกองทุนการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน 
แก่ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียทั้ง
หน่วยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอก   
 

กิจกรรมที่ 1 
    มีการเผยแพร่ข้อมูลกองทุนฯ ผ่าน
แผ่นโปสเตอรป์ระชาสัมพันธ์ ณ กอง/
ศูนย์/กลุม่ รวมถึงหน่วยงานภายนอกที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมายฟอกเงิน (โครงการ
อบรมสมัมนาความรู้เกี่ยวกับกองทุนการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน วันท่ี 
20 มิถุนายน 2560)  
กิจกรรมที่ 2 
     เผยแพร่ข้อมูลกองทุนฯ ผ่านแผ่น
ป้านไวนิลประชาสมัพันธ์ในโครงการ
อบรมสมัมนาให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุน
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ณ โรงแรมเมอร์เคียวกรุงเทพฯ สยาม 
ห้องประชุมสยาม 1 – 3  
กิจกรรมที่ 3 
การเผยแพร่ข้อมลูผลการด าเนิน
โครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจาก
กองทุนฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2 x 2 
ระดับความเสี่ยง

ที่ยอมรับได ้

2 x 2 
ระดับความเสี่ยง

ที่ยอมรับได ้

ท าให้หน่วยงานต่าง ๆ (หน่วยงาน
ภายในและหน่วยงานภายนอก) รูจ้ัก
กองทุนการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินมากขึ้น และผู้ขอรับการ
สนับสนุนเงินจากกองทุนทราบ
ขั้นตอนและแนวปฏิบตัิในการขอรบั
เงินสนับสนุน 
โดยผลลัพธ์ที่ได้เมือ่ด ำเนินกำรตำม
แผนงำนโครงกำรเสร็จสิ้นแล้ว  
ได้แก่ ผู้ขอรับเงินสนับสนุนจาก
กองทุนฯ มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกองทุนฯ มากขึ้น โดย
พิจารณาได้จากความพึงพอใจของ 
ผู้รับบริการที่มตี่อการเผยแพร่และ
การให้ความรูเ้กี่ยวกับกองทุนฯ ผา่น
ช่องทางทางโปสเตอร์ ป้ายไวนลิ 
เว็บไซต์ และการให้ความรู้โดยการ
จัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับกองทนุ 
มีค่าร้อยละเพิม่ขึ้น ท ำให้สำมำรถ

๓๕ 



รำยกำรควำม
เสี่ยงที่

หน่วยงำนจะ
ด ำเนินกำร 

ระดับควำมเสี่ยง
ก่อนด ำเนินกำร
ตำมมำตรกำร 

โอกำส x 
ผลกระทบ 

 

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
ตำมแผน 

 
 
 

ด ำเนินกำร 
แล้วเสร็จ 

 
 

 

ระดับควำมเสี่ยงที่
คำดหวังหลัง 

ด ำเนินกำรตำม 
มำตรกำร 
โอกำส x 
ผลกระทบ 

(ณ 10 ส.ค.60) 

ระดับควำมเสี่ยง
ปัจจุบัน 
โอกำส x 
ผลกระทบ 

(ณ 10 ส.ค.60) 

ผลลัพธ์ที่จะได้รับเมื่อด ำเนินกำร
ตำมหน่วยงำน/โครงกำร/กิจกรรม 

2558 ถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ผ่านเว็บไซตส์ านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 
www.amlo.go.th และบอร์ด
ประชาสมัพันธ์กองบริหารจดัการ
ทรัพย์สิน 
กิจกรรมที่ 4 
จัดโครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้
เกี่ยวกับกองทุนการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินให้แก่หน่วยงาน
ภายในส านักงาน ปปง. และหน่วยงาน
ภายนอกส านักงาน ปปง. 
 

ลดควำมเสี่ยงในเรื่อง “หน่วยงำน
ที่มีควำมประสงค์จะขอรับเงิน
สนับสนุนไม่รู้จักกองทุน” ลงได้โดย
ท ำให้ปริมำณกำรตอบค ำถำมหรอื
ให้ข้อมูลแก่หน่วยงำนต่ำง ๆ ลดลง
หรือมีกำรติดต่อเข้ำมำสอบถำม
ปัญหำน้อยลง 

 
 
 
 
 
 

http://www.amlo.go.th/


รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงกองทุนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 

ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk : F)      หน่วยงำนรับผิดชอบ ส่วนกองทุน กองบริหารจัดการทรัพย์สิน 
รำยกำรควำม

เสี่ยงที่หน่วยงำน
จะด ำเนินกำร 

ระดับควำมเสี่ยง
ก่อนด ำเนินกำร
ตำมมำตรกำร 

โอกำส x 
ผลกระทบ 

 

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
ตำมแผน 

 
 
 

ด ำเนินกำร 
แล้วเสร็จ 

(เอกสำรประกอบ) 

ระดับควำมเสี่ยงที่ 
คำดหวังหลัง

ด ำเนินกำรตำม 
มำตรกำร 

(ณ 10 ส.ค.60) 

ระดับควำมเสี่ยง
ปัจจุบัน 
โอกำส x 
ผลกระทบ 

(ณ 10 ส.ค.60) 

ผลลัพธ์ที่จะได้รับเมื่อด ำเนินกำร
ตำมหน่วยงำน/โครงกำร/

กิจกรรม 

F1 การใช้จ่าย
เงินกองทุนไม่
เป็นไปตาม
แผนการใช้จ่าย
ตามที่ประมาณ
การไว้ โดย 
ผู้ขอรับเงิน
สนับสนุนไม่มี
ความพร้อมในการ
ด าเนินโครงการ 
ท าให้การเบิกเงิน
ไม่เป็นไปตามแผน 

2 x 3 1. การจดัท าข้อมูล
สถิติแผนการใช้จ่าย
งบประมาณในรอบ 
2 ปีท่ีผ่านมา จดัท า
ข้อมูลกราฟแสดง
อัตราการขอรบัเงิน
สนับสนุน  
2. ทบทวนวิธีการ
ตรวจสอบพิจารณา
โครงการ แผนงาน 
ที่ขอรับเงิน
สนับสนุน 
3. การจดัอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
กองทุนการป้องกัน
และปราบปรามการ
ฟอกเงิน 
 

1. มีการจัดท าแผนการใช้จ่ายให้
สอดคล้องกับรายรับใน
ปีงบประมาณ 
2. มีการจัดท าตารางผลการ
ติดตามโครงการที่ขอรับเงิน
สนับสนุนจากกองทุนฯ เพื่อได้
ทราบแนวโน้มรายรับรายจ่าย
เบื้องต้น 
3. การจัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับกองทุนการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน แก่ผูม้ี
ส่วนไดส้่วนเสียทั้งหน่วยงาน
ภายในและหน่วยงานภายนอก   
 
 
 

 1. การจัดท าข้อมลูสถิติแผนการใช้
จ่ายงบประมาณในรอบปีท่ีผ่านมา 
จัดท าข้อมูลกราฟแสดงอัตราการ
ขอรับเงินสนับสนุน และทบทวน
วิธีการตรวจสอบแผนงานโครงการที่
ขอรับเงินสนับสนุน  
2. เอกสารประกอบการจดัอบรม
โครงการ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 
2560 ณ โรงแรมเมอร์เคยีวกรุงเทพฯ 
สยาม ห้องประชุมสยาม 1 – 3 

2 x 2 
ระดับความเสี่ยงท่ี

ยอมรับได ้

2 x 2 
ระดับความ

เสี่ยงท่ียอมรบั
ได ้

การบริหารเงินทุน (รายรบัและ
รายจ่าย) เกดิความสมดลุมากขึ้น 
หลักฐาน / เอกสารอ้างอิง  
ประมาณการรายจา่ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 งบ
ด าเนินงาน รายการรายจ่ายอื่น 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนบัสนุน
การป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน ท้ังนี้ โอกาสที่จะเกิด
ความสี่ยงดังกล่าวได้ยังเกิดขึ้นได้ 
เนื่องจากเกิดจากเหตุปัจจยั
ภายนอกมาเกีย่วข้องด้วย เพราะ
กองทุนฯ ไม่สามารถคาดการณ์ได้
ว่าจะมีหน่วยงานใดจะมาขอรับ
เงินสนับสนุนบ้างในปีงบประมาณ 
นั้น ๆ   
 



รำยกำรควำม
เสี่ยงที่หน่วยงำน
จะด ำเนินกำร 

ระดับควำมเสี่ยง
ก่อนด ำเนินกำร
ตำมมำตรกำร 

โอกำส x 
ผลกระทบ 

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
ตำมแผน 

 
 

ด ำเนินกำร 
แล้วเสร็จ 

(เอกสำรประกอบ) 

ระดับควำมเสี่ยงที ่
คำดหวังหลัง

ด ำเนินกำรตำม 
มำตรกำร 

(ณ 10 ส.ค.60) 

ระดับควำมเสี่ยง
ปัจจุบัน 
โอกำส x 
ผลกระทบ 

(ณ 10 ส.ค.60) 

ผลลัพธ์ที่จะได้รับเมื่อด ำเนินกำร
ตำมหน่วยงำน/โครงกำร/

กิจกรรม 

C1 บุคลากรที่
ได้รับมอบหมายมี
ความรู้และทักษะ
ที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับกฎหมาย
และระเบียบ
ข้อบังคับของ
กองทุนไม่เพียงพอ 
ซึ่งแหล่งที่มาของ
ปัจจัยเสี่ยงเกิด
จากปัจจัยภายใน 

2 x 3    1. จัดให้มีคู่มือ
การปฏิบัติงาน
ส าหรับให้เจ้าหน้าที่
ใช้ประกอบการ
ปฏิบัติงาน ได้แก่ 
คู่มือการรับ-จ่าย 
เงินของกองทุน  
   2. ให้มีการจัด
ประชุมภายในส่วน 
เพื่อแลกเปลีย่น
ประสบการณ์และ
ความรู้ เกี่ยวกับงาน
ด้านกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับ
ของกองทุน รวมถึง
การด าเนินงานของ
กองทุน อย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้และ
ทักษะการท างาน 
 

   1. จัดให้มีคู่มือการปฏิบตัิงาน
ส าหรับให้เจ้าหน้าทีใ่ช้ประกอบการ
ปฏิบัติงาน ได้แก่ คูม่ือการรับ -
จ่าย เงินของกองทุน  
   2. ให้มีการจัดประชุมภายใน
ส่วนกองทุน เพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และความรู้ 
เกี่ยวกับงานด้านกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับของกองทุน 
รวมถึงการด าเนินงานของ
กองทุน อย่างน้อยเดือนละ 1 
ครั้ง เพ่ือเพิ่มพูนความรู้และ
ทักษะการท างาน โดยจดัให้มี
การประชุมดังนี้  
   - ครั้งท่ี 1 วันที่ 26 เมษายน 
2560  
   - ครั้งที่ 2 วันที่ 30 พฤษภาคม 
2560  
   - ครั้งท่ี 3 วันที่ 30 มิถุนายน 
2560 
   - ครั้งที่ 4 วันที่ 26 กรกฎาคม 
2560 

   1. มีการจัดท าคูม่ือการปฏิบัติงาน
ส าหรับให้เจ้าหน้าทีใ่ช้ประกอบการ
ปฏิบัติงาน การรับ -จ่าย เงินของ
กองทุน ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริง 
   2. มีการจัดใหม้ีการประชุมภายใน
ส่วนกองทุน โดยมีข้าราชการ และ 
พนักงานกองทุน ท่ีดูแลรับผิดชอบงาน
ทุกฝ่าย เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในทุกดา้น
ของการด าเนนิงานกองทุนฯ โดยเฉพาะ
เรื่องเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ
ทีเ่กี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกองทุน  
ก่อนมีการจัดท าแผน บุคลากรของ
กองทุนผู้ไม่ได้รับผิดชอบงานในหน้าท่ี
ไม่สามารถให้ข้อมลูเบื้องต้นแกผู่้มา
ขอรับบริการได้  
หลังด าเนินการแผน บุคลากรของ
กองทุนฯ ผู้ที่ไม่ได้รับผิดชอบงานใน
หน้าท่ีเกี่ยวกับการขอรับเงินสนับสนุน
สามารถให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ ข้ันตอน และหลักเกณฑ์
การขอรับเงินสนับสนุนเงินกองทุนแก่
ผู้มาขอรับบริการได้  

1 x 1 
ระดับที่ความเสีย่ง

น้อย 

1 x ๑ 
ระดับที่ความ

เสี่ยงน้อย 

เป็นการเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์การท างานให้แก่
บุคคลากรของกองทุนฯ เพื่อจะ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในงาน
ของกองทุนฯ  
 
หลักฐาน / เอกสารอ้างอิง  
1. คูม่ือการปฏิบัติงานส าหรับให้
เจ้าหน้าทีใ่ช้ประกอบการปฏิบัติงาน 
การรับ -จ่าย เงินของกองทุน 
2. รายงานการประชุมส่วน 
จ านวน 4 ฉบับ 



รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงกองทุนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 

ควำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินงำน (Operational Risk : O)     หน่วยงำนรับผิดชอบ ส่วนกองทุน กองบริหารจัดการทรพัย์สิน 
รำยกำรควำมเสี่ยงที่

หน่วยงำนจะ
ด ำเนินกำร 

ระดับควำม
เสี่ยงก่อน
ด ำเนินกำร

ตำม
มำตรกำร 
โอกำส x 
ผลกระทบ 

 

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
ตำมแผน 

 
 
 

ด ำเนินกำร 
แล้วเสร็จ 

(เอกสำรประกอบ) 
 

 

ระดับควำมเสี่ยง
ที่คำดหวังหลัง 
ด ำเนินกำรตำม 

มำตรกำร 
โอกำส x 
ผลกระทบ 

(ณ 10 ส.ค.60) 

ระดับควำมเสี่ยง
ปัจจุบัน 
โอกำส x 
ผลกระทบ 

(ณ 10 ส.ค.60) 

ผลลัพธ์ที่จะได้รับเมื่อ
ด ำเนินกำรตำมหน่วยงำน/

โครงกำร/กจิกรรม 

 O1. เจา้หนา้ที่มคีวามรู้
เรื่องการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกบัการจัดท า
เอกสารประกอบ
ระเบยีบวาระการ
ประชุมไมเ่พียงพอท าให้
เกิดความล่าช้าในการ
พิจารณา  

 

2 x 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

    จัดส่งเจ้าหน้าท่ีที่
รับผิดชอบเข้ารับการ
ฝึกอบรมเกี่ยวกับงาน
จัดประชุม 

 

 

 

 

 

    แผนส่งเจ้าหน้าท่ีอบรม
เทคนิคการจดัท าระเบียบ
วาระการประชุม และการ
เขียนรายงานการประชุม
อย่างมีประสิทธิภาพ 

      มีการจัดส่งเจ้าหน้าท่ีที่รบัผิดชอบ
เกี่ยวกับงานเขียนรายงานการประชุม
เข้าอบรมหลักสตูร “เทคนิคการเขยีน
รายงานการประชุมอย่างมี
ประสิทธิภาพ รุ่น 34 ระหว่างววันท่ี 
19 – 20 มิถุนายน 2560 เวลา 
09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม
ประภาศน์ อวยชัย ช้ัน 4 อาคาร
เอนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมท่า
พระจันทร์ เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร  
     จัดโดย ส านักส่งเสริมศึกษาและ
บริการสังคม  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

 

1 x 2  

ระดับที่ความเสีย่ง
น้อย 

1 x 1  

ระดับที่ความ
เสี่ยงน้อย 

    เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ความ
เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับการจัดท า
เอกสารประกอบระเบียบวาระ
การประชุม การจัดประชุม และ
การจัดท ารายงานการประชุม
เพิ่มขึ้น ท าให้เกิดข้อผิดพลาดใน
การจัดท าน้อยลง 

 

 

 



รำยกำรควำมเสี่ยงที่
หน่วยงำนจะ
ด ำเนินกำร 

ระดับควำม
เสี่ยงก่อน
ด ำเนินกำร

ตำม
มำตรกำร 
โอกำส x 
ผลกระทบ 

 

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
ตำมแผน 

 
 
 

ด ำเนินกำร 
แล้วเสร็จ 

(เอกสำรประกอบ) 
 

 

ระดับควำมเสี่ยง
ที่คำดหวังหลัง 
ด ำเนินกำรตำม 

มำตรกำร 
โอกำส x 
ผลกระทบ 

(ณ 10 ส.ค.60) 

ระดับควำมเสี่ยง
ปัจจุบัน 
โอกำส x 
ผลกระทบ 

(ณ 10 ส.ค.60) 

ผลลัพธ์ที่จะได้รับเมื่อ
ด ำเนินกำรตำมหน่วยงำน/

โครงกำร/กจิกรรม 

  O2. ผู้ขอรับการ
สนบัสนุนจาก
เงินกองทุนไม่ปฏิบัติ
ตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ในแผนงาน
โครงการหรือผู้ขอรับ
การสนับสนุน มีการ
ปรับเปลีย่นขั้นตอน
และแผนการ
ด าเนินงาน 

2 x 3      การจัดอบรม
สัมมนาเพื่อให้ความรู้
แก่ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย
ทั้งหน่วยงานภายใน
และหน่วยงาน
ภายนอก เกี่ยวกับ
การด าเนินงานของ
กองทุนและ
กระบวนการขอรับ
เงินสนับสนุนจาก
กองทุน 

 

    1. ขออนุมัติด าเนิน
โครงการอบรมสมัมนาให้
ความรู้เกี่ยวกับกองทุนฯ 

    2. ด าเนินการจดั
โครงการอบรมสมัมนาให้
ความรู้เกี่ยวกับกองทุนฯ 
โดยการเชิญคณะกรรมการ
กองทุน หน่วยงานภายใน
ส านนักงาน ปปง. และ
หน่วยงานภายนอกท่ี
เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้
กฎหมายฟอกเงินเข้าร่วม
อบรมสมัมนาด้วย  

 

   1. ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาฯ 
จ านวน 75 คน จากกลุ่ มเป้ าหมาย      
82 คน คิดเป็นร้อยละ 91.46 

   2. ผลการประเมินหัวข้อด้านเนื้อหา
ก่อนเข้าร่วมโครงการผู้ เข้าอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจคิดเป็น  ร้อยละ 
59.38 และการประเมินหัวข้อด้าน
เนื้อหาหลังเข้าร่วมโครงการผู้เข้าอบรม
มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 
77.23 

     

2 x 1 2 x 1     ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ค วาม เข้ า ใจห ลั งการอบ รม
สัมมนาเพิ่ มขึ้น  และท าให้ ผู้
ข อ รั บ เ งิน ส นั บ ส นุ น ท ร าบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการ รวมถึง
การด าเนินโครงการการที่ขอรับ
การสนับสนุนให้ เป็นไปตาม
ระเบี ยบของกองทุนฯ  มาก
ยิ่งข้ึน ท าให้ปัญหาการไม่ปฏิบัติ
ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน
แผนงานโครงการหรือผู้ขอรับ
การสนับสนุน มีการปรับเปลี่ยน
ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน
ลดน้อยลง 

 


