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คํานํา

การกีฬาแหงประเทศไทย (กกท.) ตระหนักและเห็นความสําคัญของ
การบรหิารความเส่ียง  โดยนาํกระบวนการบรหิารความเสีย่งมาใชเปนเครือ่ง
มอืในการบรหิารจดัการองคกรใหมปีระสทิธภิาพ ประสบความสําเร็จตามเปา
หมายของยทุธศาสตร ตลอดจนตวัช้ีวัดระดบัตางๆขององคกร  ตามหลกัเกณฑ
และแนวทางการกาํกบัดแูลทีด่ขีองรัฐวสิาหกจิ ภายใตการดแูลของสาํนกังาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิ (สคร.) กระทรวงการคลงั ซึง่ กกท. ไดเขา
สูระบบการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ตั้งแตป พ.ศ.2548 จนถึง
ปจจุบัน โดยดําเนินการตามหลัก COSO – ERM และเกณฑการพิจารณา
อื่นที่สําคัญ (ISO31000) ตลอดจนการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของ สคร.

การทบทวนและจัดทําคู มือการบริหารความเสี่ยงฉบับนี้   มี
วัตถุประสงคเพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงของ 
กกท. ใหเปนไปอยางมปีระสทิธภิาพ และมคีวามตอเนือ่ง  สงเสรมิใหบคุลากร
ในองคกรมีความรู ความเขาใจในการบริหารและจัดการความเส่ียงที่ตรงกัน  
สามารถนําไปปฏิบัติจนเกิดเปนวัฒนธรรมองคกรในการคํานึงถึงการบริหาร
ความเสี่ยงในกระบวนการทํางาน เพ่ือสรางความมั่นใจที่สมเหตุสมผลไดวา 
การดาํเนนิงานจะประสบความสําเร็จ  บรรลุวตัถปุระสงคตามเปาหมาย และ
ตัวชี้วัดตางๆ ขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
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บทนํา

การกีฬาแหงประเทศไทย (กกท.) เปนรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬาจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. 2528 ซึ่งประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 102 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2528 โดยไดมีการปรับปรุงกฎหมาย
วาดวยการกีฬาแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งพระราชบัญญัติการ
กีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. 2558 ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 132 ตอนที่ 21 
ก ลงวันที่ 26 มีนาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้

1. สงเสริมการกีฬา

2. ทําหนาที่เปนศูนยกลางในการประสานงานเกี่ยวกับการกีฬา

3. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และจัดทําโครงการ แผนงาน และสถิติเกี่ยวกับการสง
เสริมการกีฬา รวมทั้งประเมินผล

4.  จัด ชวยเหลือ แนะนํา และรวมมือในการจัดและดําเนินกิจกรรมกีฬา

5.  สํารวจ จัดสราง และบูรณะสถานที่สําหรับการกีฬา

6.  ติดตอรวมมือกับองคการหรือสมาคมกีฬาทั้งในและนอกราชอาณาจักร

7.  สอดสองและกํากับดูแลการดําเนินกิจกรรมกีฬา

8.  ริเริ่ม พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการกีฬาคนพิการ

9.  ประกอบกิจการอื่นๆ อันเกี่ยวแกหรือเพื่อประโยชนของการกีฬา
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คูมือการบริหารความเสี่ยง

วิสัยทัศนของ กกท.

“  พัฒนากีฬาเพื่อความเปนเลิศ และกีฬาเพื่อการอาชีพ 
ใหสามารถสรางความสุข และสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ

ใหกับสังคมดวยระบบบริหารจัดการที่ไดมาตรฐาน ”

พันธกิจของ กกท. 

1.  สนับสนุนและกํากับใหองคกรกีฬาเปนเลิศบริหารจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพเพื่อพัฒนานักกีฬา และบุคลากรทางการกีฬาใหมีขีด
ความสามารถและประสบความสําเร็จในระดับชาติและนานาชาติ 
สามารถสรางความสุขและสรางมูลคาทางเศรษฐกิจใหกับสังคม

2.  สนับสนุนและกํากับใหองคกรกีฬาอาชีพบริหารจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพเพื่อพัฒนานักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ และผูจัดการ
แขงขันกีฬาอาชีพใหมีขีดความสามารถในการสรางรายได สรางความสุข
และสรางมูลคาทางเศรษฐกิจใหกับสังคม 

3.  พัฒนาและนําองคความรูและนวัตกรรมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การกีฬาไปใชในการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาทั้งในระดับ
จังหวัด ระดับชาติ และระดับนานาชาติ  

4.  บริหารจัดการองคกร สถานกีฬา อุปกรณกีฬา ใหมีมาตรฐานโดยมุงเนน
การบูรณาการเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการพัฒนากีฬาของประเทศ
และการบริการทางการกีฬา
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เปาหมายการใหบริการหนวยงาน (Goal) พ.ศ.2562-2564
การบริหารจัดการกีฬาเพื่อความเปนเลิศ

1. ประเทศไทยประสบความสําเร็จในการพัฒนากีฬาเพื่อความเปนเลิศใหเปน
กิจกรรมที่ สรางความสุขและความภาคภูมิใจใหกับสังคม

การบริหารจัดการกีฬาเพื่อการอาชีพ 
2.  ประเทศไทยประสบความสําเร็จในการสรางนักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพ 

และสามารถสรางความสุข และความภาคภูมิใจใหกับสังคม

การบริหารจัดการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา
3.  การบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬามีมาตรฐานทั้งในสวนกลางและ

สวนภูมิภาคเพื่อรองรับการพัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬาทุกระดับ

การบริหารจัดการองคกร และการบริการทางการกีฬา
4.  การบริหารจัดการองคกรและการบริการทางการกีฬาที่มีมาตรฐาน รองรับการ

พัฒนากีฬาของประเทศ

การสงเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการกีฬา
5.  อุตสาหกรรมการกีฬาและธุรกิจเกี่ยวกับกีฬาไดรับการสงเสริมในหลากมิติอยาง

ครบวงจร จนมีความเติบโตอยางตอเนื่องและยั่งยืน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดานการพัฒนาการบริหารจัดการองคกร ใหไดตามมาตรฐาน
สากล  กกท. ไดเขาสูระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.
2548 โดยดําเนนิงานตามเกณฑการประเมนิผลการดาํเนินงานรัฐวิสาหกจิ ของสํานกังานคณะ
กรรมการนโยบายรฐัวิสาหกจิ (สคร.) ในกลุมรฐัวสิาหกิจทีไ่มอยูในตลาดหลกัทรพัย โดยแบง
การประเมินผลเปน 3 ดาน ดังนี้

1. การดําเนินงานตามนโยบาย

2. ผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (F/NF)

3. การบริหารจัดการองคกร  แบงเปน 6 ดาน ไดแก

 3.1 บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ

 3.2 การบริหารความเสี่ยง
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คูมือการบริหารความเสี่ยง

 3.3 การควบคุมภายใน

 3.4 การตรวจสอบภายใน

 3.5 การบริหารจัดการสารสนเทศ

 3.6 การบริหารทรัพยากรบุคคล

“การบรหิารความเส่ียง” เปนหนึง่ในองคประกอบหลกัของการบรหิารจดัการองคกร
ท่ีดี มีสาระสําคัญประการหนึ่งคือ การกําหนดใหรัฐวิสาหกิจจะตองมีการบริหารความเสี่ยง
เปนกลยุทธ หรือการดําเนินงานที่ตอเนื่องทั้งองคกร โดยมีนโยบาย กลยุทธหรือแผนงาน/
โครงการทีแ่สดงถงึการดาํเนนิงาน เพ่ือใหการบรหิารความเสีย่งเปนไปในระยะยาวและปลูก
ฝงอยูในองคกร

อน่ึงการบริหารความเส่ียงเปนเร่ืองที่บุคลากรภายในองคกรทุกคนจะตองมีความ
รู  ความเขาใจ  รวมท้ังใหความตระหนักและความสําคัญ เนื่องจากการบริหารความเส่ียง
เปนการดําเนินการที่จะชวยสงเสริมและสนับสนุนใหองคกรสามารถบรรลุวัตถุประสงคตาม
ที่ต้ังไว ทั้งในระดับองคกรและระดับกิจกรรม ซึ่งมีความเสี่ยงแฝงตัวอยูในทุกเรื่องและทุก
ขั้นตอน ตั้งแตการวางแผนยุทธศาสตร  การวางแผนการปฏิบัติงานทั้งทางดานการเงินและ
ไมใชการเงิน  ตลอดจนการปฏิบัติงานประจําวันตางๆ

นอกจากนี้ ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นไดทั้งจากปจจัยภายใน และปจจัยภายนอก โดย
ตัวอยางปจจัยภายใน เชน โครงสรางองคกร การบริหารทรัพยากรบุคคล วัฒนธรรมและ
คานิยมรวมขององคกร  รวมทั้งกระบวนการทํางานเปนตน และอาจเกิดขึ้นไดจากปจจัย
ภายนอก เชน ภาวะเศรษฐกิจ  การเมือง สังคม กฎหมาย และเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ 
เปนตน ทัง้น้ีการบริหารความเสีย่งเปนเร่ืองทีจ่ะตองมองในภาพรวม และมกีารบรหิารความ
เสีย่งแบบบรูณาการทัว่ทัง้องคกร  เนือ่งจากความเสีย่ง 1 ความเสีย่ง อาจสงผลกระทบ หรอื
มีความเช่ือมโยงกับความเส่ียงอื่น มากกวา 1 ดาน ซึ่งการบริหารความเสี่ยงที่ดี จะชวยให
สามารถพจิารณาแนวทางในการแกไขปญหา และอปุสรรคไดอยางถกูตอง รวดเรว็และคุมคา
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ความหมายและนิยามศัพทในการบริหารความเสี่ยงของ กกท.
เหตุการณ (Event) 

หมายถึง เร่ืองที่เกิดขึ้นทั้งในอดีตหรือกําลังเกิดขึ้น ณ ปจจุบัน อยู ในสภาวะแหง
ความเปนจริง ซึ่งอาจมีผลในเชิงลบ หรือเชิงบวกตอการดําเนินงานก็ได โดยผลในเชิงลบถือเปน
ความเสี่ยง และ ผลในเชิงบวกถือเปนโอกาสขององคกร

ความเสี่ยง (Risk) 

หมายถึง ผลกระทบของความไมแนนอนตอการบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว  ที่เปนทั้ง
สถานการณทางบวกหรือทางลบ ซึง่หากเกดิข้ึนแลวจะสงผลใหเกดิความผดิพลาด ลมเหลว สราง
ความเสยีหาย และสงผลกระทบเชงิลบตอความสามารถในการบรรลวุตัถปุระสงค เปาหมายและ
การดาํเนนิงานในภารกิจตางๆ ที ่กกท.ไดรับมอบหมาย โดยแบงประเภทของความเสีย่งตามหลกั
การของ COSO ซึ่งแบงเปน 4 ดาน (S, O, F, C) ไดแก

1. ดานกลยุทธ (Strategic : S)

2. ดานการปฏิบัติงาน (Operation : O)

3. ดานการเงิน (Financial : F)

4. ดานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance : C)

ปจจัยเสี่ยง (Risk factor)

หมายถึง ตนเหตุหรือที่มาของความเสี่ยงที่อาจจะทําใหไมบรรลุวัตถุประสงคตามที่
กําหนดไว

สาเหตุแทจริง (Root cause)

หมายถึง สาเหตุแทจริงที่ทําใหเกิดปจจัยเสี่ยง  โดยใน1ปจจัยเสี่ยงอาจมีไดหลายสาเหตุ 
ซึ่งแตละสาเหตุจะมีการประเมินคานํ้าหนักที่สงผลตอปจจัยเสี่ยงนั้น

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) 
หมายถึง การพิจารณาวา ในอนาคตมีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงมากหรือนอยเพียงใด 

โดยแบงเปน 5 ระดับ ไดแก โอกาสเกิดสูงมาก(5) สูง(4) ปานกลาง(3) นอย(2) และนอยมาก(1)

ผลกระทบ (Impact : I) 
หมายถึง การพิจารณาวา หากความเส่ียงนั้นเกิดขึ้นจริง จะมีขนาดความรุนแรงหรือ

มูลคาความเสียหายที่จะเกิดขึ้นตอองคกร โดยแบงเปน 5 ระดับ ไดแก สูงมาก(5) สูง(4) 
ปานกลาง(3) นอย(2) และนอยมาก(1)
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ระดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริง กอนการควบคุมภายใน (Inherent Risk : IR) 
หมายถงึ คาโอกาสและคาผลกระทบของความเสยีหายของความเสีย่งทีมี่อยูจากการ

ดําเนินงานกอนจะมีการควบคุมภายใน

ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู หลังการควบคุมภายใน (Residual Risk : RR) 
หมายถึง คาโอกาสและคาผลกระทบของความเสียหายของความเสี่ยง ภายหลังจาก

มีกระบวนการควบคุมภายใน

ระดับของความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite : RA) 
หมายถึง คาระดับหรือมูลคาของความเสี่ยงโดยรวมที่องคกรยินดียอมรับ เพื่อชวย

ใหองคกรบรรลุเปาหมายได  โดยฝายบริหารและผูที่เกี่ยวของจะพิจารณาความเสี่ยงในเชิง
คณุภาพและเชงิปรมิาณในแตละประเภทวาสงู ปานกลาง หรอืตํา่ เทาใดทีอ่งคกรยอมรบั ซึง่
สามารถระบุเปนคาเดียวหรือเปนชวงก็ได ขึ้นกับความเหมาะสมของแตละปจจัยเสี่ยง

ชวงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Tolerance : RT) 
หมายถึง ชวงเบีย่งเบนของคาระดบัหรอืมลูคาของความเสีย่งทีอ่งคกรสามารถยอมรบั

ได โดยความเบี่ยงเบนที่ยอมรับไดนั้น ไมทําใหองคกรเสียหาย และสอดคลองกับ Risk Ap-
petite ที่กําหนดไว

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) 
หมายถึง แผนภูมิแสดงสถานะระดบัความเสยีหายหรอืความรนุแรงโดยรวมของความ

เสีย่งกอนการบริหารจดัการ ซึง่สามารถเปรียบเทยีบกบัเปาหมายและผลหลงัการบรหิารความ
เสี่ยง โดยแสดงเปนพิกัดของคาโอกาส(L) และคาผลกระทบ(I)

แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) 
หมายถึง แผนภูมิแสดงความเส่ียงโดยรวมทั้งหมดขององคกร  ประกอบดวยปจจัย

เสี่ยงสาเหตุแทจริง ตลอดจนความความเชื่อมโยงและคานํ้าหนัก เพื่อประโยชนโดยนํามาใช
เปนเครื่องมือชวยในการวางแผนและหามาตรการจัดการ  การบริหารและติดตามประเมิน
ผลความเสี่ยง

ผูรับผิดชอบแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Owner)

หมายถึง ผูอํานวยการฝายและสํานัก ผูอํานวยการกอง หรือผูที่ไดรับมอบหมายให
รับผิดชอบโดยตรงตอแผนบริหารความเส่ียงนั้น ซึ่งมีหนาที่ดําเนินการตามแผน รายงานผล
การดําเนินงาน และประเมินคาระดับความรุนแรงของแผนบริหารความเสี่ยงที่รับผิดชอบ
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การบริหารความเสี่ยงระดับองคกร (Enterprise Risk Management)

หมายถึง กระบวนการในการระบุ วิเคราะห ประเมิน จัดการ และติดตามความเสี่ยง
หรือเหตุการณที่อาจเกิดข้ึนในอนาคตและอาจสงผลกระทบตอองคกร  รวมทั้งการกําหนด
วิธีในการบริหารความเส่ียงใหอยูในระดับที่องคกรยอมรับได  เพื่อใหเกิดความมั่นใจอยาง
สมเหตุสมผลในการบรรลุวัตถุประสงคขององคกรได

ความเสี่ยงระดับองคกร

หมายถึง เหตุการณไมแนนอนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งหากเกิดขึ้นจะมีผลกระทบ
ในเชิงลบตอการบรรลุวัตถุประสงค  เปาหมายหรือภารกิจขององคกร

ความเสี่ยงระดับกิจกรรม

หมายถงึ เหตกุารณไมแนนอนทีอ่าจเกดิข้ึนในอนาคต ซึง่หากเกิดขึน้จะมผีลกระทบใน
เชงิลบตอการบรรลวุตัถุประสงค  เปาหมายหรือภารกจิระดบักจิกรรม (การดาํเนนิงานตางๆ)

ความสําคัญและประโยชนของการบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเส่ียงมีความสําคัญตอการบรรลุเปาหมาย และประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานขององคกร  ชวยลดอุปสรรคหรือส่ิงที่ไมคาดหวังที่อาจเกิดขึ้น ปองกันความเสีย
หายตอทรพัยากรขององคกร สรางความมัน่ใจตอความสาํเร็จในการดาํเนนิงานใหเปนไปอยาง
ราบรื่น ตลอดจนชวยสรางมูลคาเพิ่มใหแกองคกร และประโยชนในดานอื่นๆ เชน

  ปองกนัผลกระทบในดานลบของความเส่ียงทีอ่าจเกดิขึน้ตอความสาํเรจ็ขององคกร

  การรกัษาภาพลักษณและชือ่เสียงขององคกร

   การปองกนัความสูญเสียทางการเงิน

  การปองกนัการหยดุชะงกัของการดาํเนนิการ เปนตน
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วัตถุประสงคการบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเส่ียงมคีวามสําคญัตอการดาํเนนิงานใหประสบความสาํเรจ็เปนอยาง
มาก เนื่องจากการบริหารงานในทุกๆดาน สามารถเกิดเหตุการณที่มีความไมแนนอนตลอด
เวลา ซึง่เหตกุารณเหลานัน้อาจสงผลทัง้ในเชงิลบหรอืเชงิบวกตอการดาํเนนิงาน จงึควรทีจ่ะมี
การจดัทาํแผนการบริหารความเส่ียงเพ่ือเตรียมความพรอมและรองรบัในทกุสถานการณ ชวย
จัดการปญหาอุปสรรคในการทํางาน โดยการปองกันหรือลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณไมพึง
ประสงคและผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต ซึง่จะทาํใหการดาํเนนิงานไมบรรลเุปาหมาย
ขององคกร ทั้งนี้เพื่อใหองคกรมีผลการดําเนินงานมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

ทั้งนี้ เพ่ือใหสามารถม่ันใจถึงการบรรลุเปาหมายไดอยางสมเหตุสมผล การบริหาร
ความเสี่ยงจึงมีความสําคัญตอผูบริหาร ในการชวยพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่มีผลก
ระทบตอแผนยุทธศาสตรขององคกรควบคูไปกับกระบวนการทบทวน
ยุทธศาสตรประจําปใหมีความสอดคลองและทันตอสถานการณ
ปจจุบัน และสงเสริมใหบุคลากรในองคกรคํานึงถึงการบริหาร
ความเสีย่งวาเปนสวนหนึง่ในการปฏิบตังิานปกติ ตลอดจนปลกูฝง
การบรหิารความเสีย่งใหเปนสวนหนึง่ของวฒันธรรมองคกรตอไป

กรอบแนวคิดในการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง
กอนจัดการ

(Inherent Risk)
ความเสี่ยง
ที่เหลืออยู

(Residual Risk)

มาตรการควบคุม
(Controls)

การควบคุม
(Controls)

แผนบริหาร
ความเสี่ยง

(Risk Management)

ความเสี่ยง
ที่ยอมรับได

(Target Risk)

ระ
ด
ับ
ค
วา

ม
รุน

แร
ง

ระดับ
ความเสี่ยง

ที่ยอมรับได

แผนภาพ แสดงการตอบสนองความเสี่ยง
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หลักเกณฑการบริหารความเสี่ยง

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(สคร.) ไดกําหนดใหรัฐวิสาหกิจดําเนิน
การบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบและมีมาตรฐาน โดยยึดองคประกอบหลัก 8 ขอ ตาม
หลักเกณฑของ COSO หรือ The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission ซึง่เปนองคกรทีจ่ดัต้ังขึน้เพ่ือพฒันาองคกรตางๆใหประกอบธรุกจิ
อยางมีจริยธรรม (Business ethics) ประกอบดวย

1.  สภาพแวดลอมภายในองคกร (Internal environment)

2. การกําหนดวัตถุประสงค (Objective setting)

3. การระบุเหตุการณ (Event identification)

4. การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment)

5. การตอบสนองความเสี่ยง 
(Risk response)

6. กิจกรรมการควบคุม 
(Control activities)

7. สารสนเทศและการสื่อสาร 
(Information & communication)

8. การติดตามและประเมินผล
(Monitoring)

แผนภาพ แสดงหลักการบริหารความเสี่ยง
ตามหลัก COSO

เริม่จากการระบ ุ วเิคราะห  และประเมนิความรุนแรงของความเสีย่งกอนการจดัการ 
(IR) ผานมาตรการควบคมุทีม่อียู เพือ่ใหทราบถงึระดบัความเสีย่งทีเ่หลอือยู(RR) และดําเนนิ
การจดัทาํแผนการบรหิารความเสีย่ง ตลอดจนตดิตามและทบทวนการบรหิารความเสีย่ง เพือ่
ปรับปรุงกระบวนการตามสถานการณที่เปนปจจุบัน จนสามารถลดความเสี่ยงที่คงเหลืออยู 
ใหอยูในระดับความเสี่ยงเปาหมายที่องคกรยอมรับได (TR)
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 องคประกอบที่ 1 สภาพแวดลอมภายในองคกร 
(Internal Environment)

สภาพแวดลอมภายในองคกรและบรรยากาศท่ีเอ้ืออํานวย เปนพืน้ฐานสาํหรบัการ
บริหารความเส่ียง เปนปจจัยสําคัญตอการกําหนดและวิเคราะหกลยุทธ และเปาหมาย
ขององคกร  โดยองคประกอบที่สําคัญ ไดแก

1.  ปรัชญา ความเชื่อ คานิยม วัฒนธรรมในการบริหารงานและปฏิบัติงานที่
ยึดความพอเพียง โปรงใส และมีคุณธรรม  สรางจิตสํานึก  ความตระหนัก
และใหความสําคัญในการบริหารความเสี่ยงเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับ
องคกรและสงผลใหองคกรมีการเติบโตอยางยั่งยืน

2. การคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ ซื่อสัตย และพัฒนาให
เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ

3. การจัดใหมีโครงสรางการบริหารงานขององคกรที่เหมาะสม สอดคลองกับ
การดําเนินงานตามวิสัยทัศนและพันธกิจขององคกร

4. การกําหนดอํานาจหนาที่ที่เหมาะสม ใหพนักงานสามารถปฏิบัติหนาที่ให
บรรลุวัตถุประสงคขององคกร

นอกจากนี้ องคกรตองจัดใหมีการประเมินความเสี่ยง ที่เก่ียวของกับสภาพ
แวดลอมภายในองคกรทั้ง 4 ดานไดแก ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร ความเสี่ยงจาก
การบริหารองคกร ความเส่ียงดานบุคลากร และความเสี่ยงจากกระบวนการและความ
สามารถในการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนมาตรการควบคุมภายใน
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เพื่อใหทราบขอบเขตการดําเนินงาน
ในแตละระดับ และสามารถวิเคราะหความ
เสี่ยงที่คาดวาจะเกิดขึ้นไดอยางถูกตอง เหมาะ
สมและครบถวน องคกรจะตองมีการกําหนด
วัตถุประสงคการบริหารความเส่ียงใหมีความ
สอดคลองกับเปาหมายเชิงกลยุทธ และความ
เสี่ยงที่องคกรยอมรับได

การกําหนดวัตถุประสงคที่ดีจะตองมี
วัตถุประสงคหรือเปาหมายที่ชัดเจน สามารถ
วดัผลหรอืประเมินผลได สามารถปฏบัิตใิหบรรลุ
ผลได สมเหตุสมผลมคีวามเปนไปได และมกีรอบ
เวลาที่ชัดเจนและเหมาะสมท่ีจะดําเนินการได
แลวเสร็จ นอกจากนี้ วัตถุประสงคขององคกร
ควรกาํหนดขึ้นมาจากวิสัยทัศนและพันธกิจของ
องคกร เช่ือมโยงไปยังกลยุทธหลักขององคกร 
เพ่ือใหวัตถุประสงคระดับองคกรถูกถายทอดลง
สูระดับปฏิบัติการ ตั้งแตการตั้งคาเปาหมายใน
กิจกรรมตางๆเพื่อใหเกิดความเชื่อมโยงซ่ึงกัน
ระหวางการดําเนินงานและวัตถุประสงคของ
องคกร

 องคประกอบที่ 2 การกําหนดวัตถุประสงค (Objective Setting) 
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คูมือการบริหารความเสี่ยง

 องคประกอบที่ 3 การระบุเหตุการณ (Event Identification) 

หมายถึง การระบุเหตุการณที่อาจจะเกิดความเส่ียงในรูปแบบตางๆ ซึ่งสาเหตุแหง
ความเสี่ยง(Risk Driver) อาจไดจากทั้งปจจัยภายใน และปจจัยภายนอก 

การระบุความเสี่ยงจะตองมีการเชื่อมโยงกับเปาประสงคขององคกร โดยใชเครื่อง
มือตางๆ ในการระบุเหตุการณเส่ียง เชน การจัดทํารายชื่อเหตุการณเสี่ยงทั้งหมดที่เปนไป
ได หรือ Event inventories การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสัมภาษณผูที่เกี่ยวของ  การ
จัดทําแบบสอบถาม การวิเคราะหขั้นตอนการดําเนินงานเปนตน และในกระบวนการระบุ
ความเสี่ยงนั้น จะตองมีการระบุเหตุการณเสี่ยงที่เกี่ยวของเพิ่มเติมอยูเสมอ เพื่อเชื่อมโยง
ความเกี่ยวของระหวางเหตุการณเส่ียงซึ่งอาจสงผลกระทบตอเปาประสงคขององคกร และ
จัดกลุมเหตุการณเสี่ยงเพื่อใหงายตอการทําความเขาใจและการบริหารจัดการยิ่งขึ้น

ประเด็นพิจารณาในการระบุเหตุการณความเสี่ยง 

1. เหตุแหงความเสีย่ง

ปจจัยภายใน ไดแก เหตุการณความเสี่ยงที่สามารถควบคุมไดโดยองคกร เชน 
วัตถุประสงคขององคกร, นโยบายและกลยุทธ, การดําเนินงานหรือกระบวนการทํางาน, 
โครงสรางองคกร, ระบบการบริหารงาน และวัฒนธรรมขององคกร เปนตน

ปจจยัภายนอก ไดแก เหตกุารณความเสีย่งทีไ่มสามารถควบคมุการเกดิไดโดยองคกร
เอง เชน นโยบายของรัฐบาล, สภาวะเศรษฐกิจและสังคม, การดําเนินการของหนวยงาน
ภายนอกทีเ่กีย่วของ, การแขงขนั(คูแขงทางการดําเนนิธุรกิจ), ผูขายหรอืผูสงมอบสนิคาและ
บริการ, กฎระเบียบ กฎหมาย และภัยธรรมชาติตางๆ เปนตน

ความเสี่ยงจากปจจัยภายนอก

ความเสี่ยงจากปจจัยใน

  กลยุทธ การวางกลยุทธ การสื่อสาร ระบบการควบคุม 
ความสามารถของพนักงาน ชองวางของทักษะ 
การกํากับดูแล ความสอดคลองของพนักงานกับ
วิสัยทัศน และภารกิจขององคกร

  การปฏิบัติงาน ไมสามารรายงานไดตามเวลาที่
กําหนด  คุณภาพของาน  ไมสามารถรักษาพนักงาน
ที่มีความสามารถไวได การทําผิดกฎหมาย ขาดทักษะ 
และการฉอฉล เปนตน

สิ่งแวดลอม/
ภัยธรรมชาติ

นโยบายรัฐบาล/
การเมือง

การเปลี่ยงแปลง
กฎหมาย

การเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยี

ภาวะเศรษฐกิจ
และสังคม

การแขงขัน/
หนวยงาน
ภายนอก
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2.  ความสัมพันธระหวางเหตุการณทีอ่าจเกิดขึ้น พิจารณาความสัมพันธและความเชื่อม
โยงระหวางเหตุการณเสี่ยงแตละเหตุการณ ซึ่งอาจกระทบตอเหตุการณเสี่ยงอื่น ทั้งทาง
ตรงและทางออม

3.  ประเภทของความเสีย่ง ตามหลักการของ COSO ซึ่งไดแบงเปน 4 ดาน (S O F C) ดังนี้

1. ดานกลยุทธ (Strategic Risk) หมายถึง เหตุการณความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับ
กลยุทธขององคกร ภายใตปจจัยภายในและภายนอกที่สําคัญเพื่อใหการดําเนิน
งานบรรลุตามเปาหมายหลักขององคกร  รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู
ใหเกิดประโยชนสูงสุด เชน ความเส่ียงอันเกิดจากการที่กําหนดนโยบายและ
แผนกลยุทธ แผนการดําเนินงานและการนําแผนไปปฏิบัติไมเหมาะสม หรือไม
สอดคลองกับปจจัยภายในและสภาพแวดลอมภายนอก

2. ดานการปฏิบัติงาน (Operational Risk) หมายถึง เหตุการณความเส่ียงที่
เกี่ยวของกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน บุคลากร ทรัพยสิน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และระบบการควบคมุภายใน รวมถงึการดาํเนนิงานใหไดตามมาตรฐานท่ีกาํหนด
เชน ความเส่ียงจากการดําเนินงานภายในองคกร ซึ่งเปนผลมาจากบุคลากร 
กระบวนการทํางาน โครงสรางพื้นฐาน รวมถึงการทุจริตภายในองคกร

3. ดานการเงิน (Financial Risk) หมายถึง เหตุการณความเส่ียงที่เกี่ยวของกับ
นโยบายและขัน้ตอนการปฏบิตังิานดานการเงนิ เทคนคิและระบบบรหิารการเงนิ
บัญชี

4. ดานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Risk) หมายถึง ความเสี่ยง
ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับตางๆ ทั้งดาน
บุคลากร การพัสดุ  ความปลอดภัย และอื่นๆที่กําหนดไว เชน การไมปฏิบัติตาม
กฎ ระเบยีบ ขอบงัคบัโดยครอบคลมุถึงกฎ ระเบยีบของทัง้หนวยงานภายใน และ
ภายนอกที่กํากับดูแลองคกร

การระบเุหตกุารณความเสีย่ง เปนขัน้ตอนเพือ่คนหาและคาดการณถงึการดาํเนนิงาน
ในอนาคตวา อาจมคีวามเสีย่งใดบาง ทีม่โีอกาสเกดิขึน้และจะทาํใหองคกรไมบรรลุเปาหมาย  
โดยตองระบเุหตกุารณไดอยางชดัเจนวา เกดิขึน้ทีไ่หน เมือ่ใด อยางไรและทาํไม  ทัง้นีส้าเหตุ
ของความเสี่ยงที่ระบุควรเปนสาเหตุแทจริง เพ่ือใหสามารถวิเคราะหและกําหนดมาตรการ
ลดความเสี่ยงในภายหลังไดอยางถูกตอง โดยเทคนิคและวิธีการตางๆ เชน การสอบถาม/
สัมภาษณ  การวิเคราะหกระบวนการทํางาน การทบทวนและพิจารณาผลการปฏิบัติงาน
ที่ผานมา  การระดมความคิดเห็นจากหนวยตางๆภายในองคกร(Brainstorming) และการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เปนตน
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คูมือการบริหารความเสี่ยง

 องคประกอบที่ 4 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

เปนขั้นตอนการประเมินคาระดับความรุนแรงของความเสี่ยงจากการระบุเหตุการณ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และสงผลกระทบเชิงลบตอวัตถุประสงคขององคกร โดยพิจารณา
ตามหลักเกณฑในการประเมินความเสี่ยง 2 ดาน ไดแก ดานโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
(Likelihood : L) และดานผลกระทบ (Impact : I) ที่จะเกิดขึ้นหากเกิดความเสี่ยง

การประเมินความเส่ียงจะตองมีการใชเครือ่งมอืเพือ่ใหสามารถกาํหนดและคาํนวณคา
โอกาสและคาผลกระทบไดในความเส่ียงทีม่อียูจากการดาํเนนิงาน(IR)  และความเสีย่งทีเ่หลอื
อยู(RR) ทั้งใน เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมีขอมูลเปนพื้นฐานในการคํานวณ สามารถ
แสดงผลการคํานวณท่ีเขาใจงาย เชน การจัดทํา Risk Map ที่มีการคํานวณความเสี่ยงของ
แตละสวนงาน และบูรณาการเปนความเสี่ยงของทั้งองคกร โดยคํานึงถึงความเชื่อมโยงของ
ปจจยัเส่ียงและสาเหตแุทจรงิตางๆ เพือ่เปนขอมลูและเครือ่งมอืใหแกผูบรหิารในการบรหิาร
จัดการองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ

หลักเกณฑในการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Criteria) ประกอบดวย

  ระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) พิจารณาจากสถิติ
ในการเกิดความเสี่ยง ประวัติการเกิดความเสี่ยงในอดีต ผลจากการควบคุม
ในปจจุบัน หรือการคาดการณลวงหนาถึงความถี่ที่จะเกิด
ขึ้น ซึ่งสามารถกําหนดระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
ออกเปน 5 ระดับ ไดแก โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูงมาก 
(5) สูง(4) ปานกลาง (3) นอย (2) และนอยมาก (1)

  ระดับของผลกระทบ (Impact : I) พิจารณาจากระดับ
ความรุนแรง หรือมูลคาความเสียหายที่มีตอองคกรเมื่อความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น  
ซึ่งสามารถกําหนดระดับของผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง ออกเปน 5 ระดับ 
ไดแก ผลกระทบสูงมาก (5) สูง (4) ปานกลาง (3) นอย (2) และนอยมาก (1)

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

สถานะของความเส่ียงท่ีไดจากการประเมนิคาระดบัของโอกาส (L) และผลกระทบ (I) 
ท่ีจะเกิดข้ึน ซึ่งมีตัวเลขระบุคาระดับความเสี่ยง โดยแตละระดับจะมีความหมายความเสี่ยง
และการปฏิบัติเพื่อใชในการบริหารความเสี่ยงตอไป
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 องคประกอบที่ 5 การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) 

เปนการระบแุละประเมนิทางเลือกในการบริหารความเส่ียง ซึง่การพจิารณาทางเลอืก
ในการดําเนินการนั้น ตองคํานึงถึงตนทุนหรือทรัพยากรเพื่อเปรียบเทียบกับผลประโยชนที่
จะไดรับ โดยผูบริหารอาจเลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีรวมกัน เพ่ือลดระดับความเส่ียง
โดยรวมใหอยูในระดับที่องคกรยอมรับได (Risk Appetite : RA) หรือชวงเบี่ยงเบนที่องคกร
ยอมรับได (Risk Tolerance : RT)

หลกัการตอบสนองความเสีย่งเพือ่ลดระดบัความเส่ียงใหอยูในระดบัทีอ่งคกรยอมรับ
ไดนั้น ประกอบดวย 4 ทางเลือก (4T’S) ไดแก

1. การยอมรับ (Take) คือ ความเสี่ยงที่องคกรสามารถยอมรับได เนื่องจากเปน
ภารกจิหลกัทีต่องปฏิบตั ิหรอืความเสีย่งนัน้มโีอกาสเกดิขึน้นอย และผลกระทบ
จากความเสี่ยงไมมาก

2. การควบคมุ (Treat) คอื การลดความถีห่รอืโอกาสทีจ่ะเกดิ(Likelihood)ความ
เสี่ยง หรือการลดผลกระทบ(Impact) หรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้น โดยการ
แกไข ปรับปรุงการควบคุมที่มีอยูในปจจุบันใหมีความเพียงพอและเหมาะสม 
หรือเพิ่มเติมกระบวนการดําเนินงาน เพื่อชวยลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย 
ลดความเสียหาย หรือทั้งสองอยาง 

3. การโอนยาย (Transfer) คือ การกระจายหรอืถายโอนความเสีย่งใหหนวยงาน
อื่นทั้งภายในและภายนอกองคกร เพื่อชวยลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงหรือ
ระดบัความรุนแรงของความเสียหายจากความเสีย่งหนึง่ๆ ตวัอยางเชน การทาํ
ประกนัภัยในรูปแบบตางๆ การจดัหาผูเชีย่วชาญจากบคุคลภายนอกมาดาํเนนิ
การแทน ในกรณีทีบ่คุลากรภายนอกมีทกัษะหรอืความชาํนาญมากกวา เปนตน

4. การยกเลกิ (Terminate) คอื การหลกีเล่ียงหรือยกเลิกกิจกรรมทีเ่ปนสาเหตนุาํ
มาซึ่งความเสี่ยง โดยการตัดสินใจที่จะไมเริ่มตน หรือดําเนินการตอในกิจกรรม
ที่จะเกิดความเสี่ยงขึ้น ซึ่งจะสงผลกระทบหรือความเสียหายตอองคกร 
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การพิจารณาเลือกแนวทางเพ่ือรับมือกบัความเสีย่งทีเ่หมาะสมกบัองคกรนัน้  จะตอง
พจิารณาจากคาระดบัความเส่ียงทีเ่หลืออยูหลังการควบคมุภายใน(RR) ซึง่จะตองสอดคลอง
กับชวงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่องคกรยอมรับได(RT) โดยแตละความเส่ียงอาจมี
แนวทางการเลอืกวธิกีารจดัการทีแ่ตกตางกัน หรอืเลอืกไดมากกวา 1 แนวทาง ทัง้นีค้วรคาํนงึ
และศกึษาคาใชจายของแตละทางเลือกเพ่ือใชประกอบในการตดัสนิใจ โดยการวิเคราะหผล
ได  ผลเสีย และการประเมินความคุมคาของแตละทางเลือกวาเปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลหรือไม  โดยสิ่งที่จะตองพิจารณาในการวิเคราะห  ไดแก

  ผลได (Benefit) ไดแก ผลลัพธที่เกิดขึ้นทันทีที่นําทางเลือกนั้นไปใชตอบสนอง
ความเสีย่ง หรือผลประโยชนในระยะยาว รวมถงึโอกาสดตีางๆในอนาคต เปนตน

  ผลเสีย (Loss Cost) ไดแก ตนทุน เวลา หรือความสะดวกที่มีโอกาสสูญเสียไป 
หรือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นไดอีกในอนาคต เปนตน

นอกจากนี้ ควรพิจารณากําหนดคาเปาหมายในการบริหารความเสี่ยงไวในคราว
เดยีวกนัพรอมทัง้จดัทาํแผนภาพ ซึง่รวบรวมขอมลูเกีย่วกับความเสีย่งทีเ่หลอือยู (Portfolio 
view of risk) จากทุกหนวยงานภายในองคกร เพื่อวิเคราะหความเสี่ยงที่เหลืออยูของทั้ง
องคกรใหเปนไปในแนวทางเดียวกันกับความเสี่ยงที่องคกรยอมรับได และสอดคลองกับเปา
หมายหลักตามยุทธศาสตรขององคกร
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 องคประกอบที่ 6 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 

คือนโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือใหมั่นใจวาไดมีการจัดการความเสี่ยง 
เนือ่งจากแตละองคกรมกีารกาํหนดวตัถปุระสงคและเทคนคิการนาํไปปฏบัิตเิปนเฉพาะของ
องคกร ดงันัน้กจิกรรมการควบคมุจงึมีความแตกตางกนั การควบคมุเปนการสะทอนถงึสภาพ
แวดลอมภายในองคกร ลกัษณะธรุกิจ โครงสรางและวฒันธรรมขององคกร สิง่สาํคญัประการ
หนึ่งตอกิจกรรมการควบคุมคือการกําหนดบุคลากร(Risk owner) ภายในองคกรเพื่อรับผิด
ชอบการควบคุมความเสีย่งนัน้  ซ่ึงผูรับผิดชอบความเสีย่งจะตองพจิารณาประสทิธภิาพ ของ
การจัดการความเสี่ยงที่ไดดําเนินการอยูในปจจุบัน (การควบคุมภายใน) และสามารถแสดง
ใหเห็นไดอยางชัดเจนวาเปนการพิจารณากําหนดการปฏิบัติเพ่ิมเติมขึ้น จากการควบคุม
ภายในที่มีอยูเดิม(แผนบริหารความเสี่ยง) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการความเส่ียง
โดยกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จใหชัดเจน

เม่ือการตอบสนองความเสี่ยง ไดกําหนดทางเลือกที่เหมาะสมแลว  ใหพิจารณาวา
ความเสี่ยงดังกลาวมีการกําหนดกิจกรรมควบคุมตางๆ เพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยงใหอยู
ในระดับที่สามารถยอมรับไดแลวหรือไม  หากความเสี่ยงนั้นยังไมมีกิจกรรมควบคุม หรือมี
กิจกรรมควบคุมแลวแตยังไมเพียงพอตอการรองรับความเสี่ยงนั้น องคกรจะตองวางแผน
จดัการและควบคุมความเส่ียงนัน้ใหอยูในระดบัทีย่อมรบัได ซึง่ในการจดัทาํแผนบรหิารความ
เสี่ยงมี 3 เปาหมาย ไดแก 

1. ลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงนั้น

2. ลดความรุนแรงของผลกระทบ
จากความเสี่ยงนั้น ในกรณีที่
ความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น

3. เปลี่ยนลักษณะของผลลัพธ
ที่จะเกิดขึ้นใหเปนไปตามที่
องคกรตองการหรือ
ยอมรับได
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 องคประกอบที่ 7 สารสนเทศและการสื่อสาร 
(Information and Communication)

การมีขอมูล ขาวสารทีเ่พียงพอในการบรหิารงาน มรีะบบสารสนเทศทีด่ ีและมกีลยทุธ
ในการสือ่สาร เปนสิง่จาํเปนสาํหรับองคกรอยางยิง่ในกระบวนการบรหิารความเสีย่ง ขอมลูที่
เกีย่วของกบัองคกรทัง้จากภายในและภายนอกทีเ่ปนขอมลูทัง้ในอดตีและปจจบุนั โดยขอมลู
ในอดีตจะแสดงผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริง เปรียบเทียบกับเปาหมาย แสดงแนวโนมของ
เหตกุารณและชวยคาดการณผลการปฏิบตังิานในอนาคต  สวนขอมลูในปจจบัุนเปนประโยชน
ตอผูบริหารในการพิจารณาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในกระบวนการหรือหนวยงาน ชวยใหองคกร
สามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรมการควบคุมตามความจําเปน และบุคลากรที่เกี่ยวของ สามารถ
ตอบสนองตอเหตุการณไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

องคกรจะตองมรีะบบการจดัเกบ็ขอมลู ระบบการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการใชขอมลู ระบบการประมวลผล ระบบการเช่ือมโยงขอมลู และการสรางฐานขอมลูที่
สามารถใชไดทัง้องคกรอยางมปีระสทิธภิาพ โดยการใชเครือ่งมอืตางๆ เชน โปรแกรม เทคโนโลยี
สารสนเทศ เปนตน ทั้งนี้ ผูบริหารจะตองมีการสื่อสารนโยบายความเสี่ยง และกระบวนการ
บรหิารความเส่ียงขององคกร ทีชั่ดเจนผานทางชองทางการส่ือสารทีม่อียูภายในองคกร
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 องคประกอบที่ 8 การติดตามและประเมินผล (Monitoring)

การติดตามผลการบริหารความเส่ียง  หมายถึง  การติดตามการบริหารความ
เสี่ยงทั้งกระบวนการ การประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานและประเมินประสิทธิผลของ
การบริหารความเสี่ยง เพื่อใหมั่นใจวา

  ผูรับผิดชอบความเสี่ยง (Risk  Owner) มีการติดตาม ประเมิน วิเคราะห
การบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงตอหนวยงาน
บริหารความเสี่ยง

  แผนบริหารความเสี่ยงที่กําหนดไวเพียงพอ เหมาะสม  สามารถปฏิบัติได
จรงิโดยมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล ชวยปองกนัหรอืลดความเสีย่งทีอ่าจ
เกิดขึ้น  รวมทั้งมีการปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับสถานการณ หรือความ
เส่ียงที่เปลี่ยนแปลงไป มีการตรวจสอบและสอบทานอื่นๆ เพื่อแนะนําให
ปรบัปรุงขอบกพรองและแกไขใหเหมาะสมและรายงานผลการบรหิารความ
เสี่ยงตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยองคกรจะตองมีการติดตามผลการดําเนินงานดานความเส่ียงขององคกร
อยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง  สามารถกระทําไดโดยผูบริหาร ฝายตรวจสอบภายใน ผู
เชี่ยวชาญจากภายนอกหรือผสมผสานกัน มีการใชเครื่องมือในการตรวจสอบที่เปน
มาตรฐานและเชื่อถือได เชน Process flowchart แบบสอบถามหรือการเปรียบเทียบ
กับคูเทียบ (Benchmarking) เปนตน และมีการรายงานผลการดําเนินงาน โดยเฉพาะ
ในสวนที่ยังตองการการพัฒนาเพิ่มเติมไปยังผูรับผิดชอบเพ่ือทําการพิจารณาปรับปรุง
และแกไขตอไป
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นโยบายการบริหารความเสี่ยงของ การกีฬาแหงประเทศไทย
การกีฬาแหงประเทศไทย (กกท.) ดําเนินการบริหารความเสี่ยงตามระบบประเมินผล

การดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งกําหนดใหรัฐวิสาหกิจดําเนินการทบทวนนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงเปนประจําทุกป และประกาศใหบุคลากรทุกคนภายในองคกรรับทราบ และนํา
นโยบายดังกลาวไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ

กกท. มุงมั่นที่จะบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีผลตอการบรรลุวัตถุประสงคองคกร ซึ่ง
ครอบคลมุถงึการบรหิารความเสีย่ง ดานกลยทุธ (Strategic Risk) ดานการปฏบัิตงิาน (Opera-
tion Risk) ดานการเงนิ (Financial Risk) และดานการปฏิบตัติามกฎ ระเบยีบ (Compliance 
Risk) ตามหลักการ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission) การบริหารความเสี่ยงระดับองคกรหรือ ERM (Enterprise Risk 
Management) โดยคํานึงถึงเปาหมายการดําเนินงานในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งการ
สรางใหบุคลากรทุกระดับ ตระหนักถึงความเส่ียงในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน เพื่อเปนการ
รวมรบัผดิชอบตอการบรรลุวตัถปุระสงคขององคกรในทกุระดบั จงึออกประกาศนโยบายการ
บริหารความเสี่ยง ไวดังนี้ 

1)  จัดวางระบบและกระบวนการบรหิารความเสีย่งทัว่ทัง้องคกร รวมท้ังสวนภมิูภาค ให
สอดรับกับกลยุทธและเปาหมาย โดยการประเมินความเสี่ยงครอบคลุมความเสี่ยง 
ไดแก ความเสี่ยงดานกลยุทธ ความเสี่ยงดานปฏิบัติงาน และความเสี่ยงดานการเงิน  
และความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ

2)  คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กกท. จะกํากับดูแลการ
บริหารความเสี่ยงขององคกรใหเปนไปตามนโยบาย รวมทั้งกล่ันกรอง ใหขอคิดเห็น 
ขอเสนอแนะและตดิตาม เพือ่ใหการบรหิารความเส่ียงมปีระสิทธภิาพและประสิทธผิล 

3)  คณะทาํงานบริหารความเสีย่งและควบคมุภายใน กาํกบัดแูลการบรหิารจดัการความ
เสีย่งท้ังหมดขององคกรแบบบรูณาการ โดยมกีารจดัการอยางเปนระบบและตอเนือ่ง 
มีการทบทวนและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอ พรอมจัดใหมีการ
รายงานผลการบรหิารความเสีย่งตอคณะอนกุรรมการบรหิารความเสีย่งและควบคมุ
ภายในของ กกท. เพื่อใหความเห็นชอบหรือขอเสนอแนะอยางสมํ่าเสมอหรือตาม
ความเหมาะสม

4)  ผูบริหารทุกฝายและสํานัก มีหนาท่ีในการบริหารจัดการความเส่ียงในระดับองคกร 
ระดับสายงาน และระดับปฏิบัติการที่อยูภายใตความรับผิดชอบหรือที่ผูบริหารมอบ
หมาย พรอมทั้งจัดใหมีการรายงานผลการดําเนินงานในรูปแบบและแนวทางตามที่
คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน กําหนด และสงเสริมใหบุคลากรตระหนักถึงความ
สําคัญของการบริหารความเสี่ยง
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ปรัชญาการบริหารความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงของ กกท. ดําเนินการโดยอาศัยความเขาใจถึงธรรมชาติของ

ความเสี่ยงและยอมรับถึงความรับผิดชอบของผูที่เกี่ยวของ  ตลอดจนความมุงมั่นและการ
สนบัสนนุจากผูบรหิารระดบัสูงขององคกร ทัง้นี ้กกท. ไดยดึมัน่ในการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ
ในรูปของบทบาทและกฎหมาย  ตลอดจนจริยธรรมอันดีทั้งในดานธุรกิจและดานการกีฬา

เปาหมายการบริหารความเสี่ยง

  เพิ่มระดับความตื่นตัวและ
การตระหนักในความสําคัญของ
การบริหารความเสี่ยง

  ปลูกฝงใหการบริหารความเสี่ยงให
เปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมองคกร

  ใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจ
และคํานึงถึงความเสี่ยงในทุก
กระบวนการตัดสินใจ

  สรางคานิยมการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ และจริยธรรมเปน
พื้นฐานในการปฏิบัติงาน

  สรางความรวมมือในการบริหาร
ความเสี่ยงทั้งระหวางหนวยงาน
ภายใน และผูเกี่ยวของ

  สรางระบบเก็บรวบรวมขอมูล
เพื่อการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร
และการบริหารความเสี่ยง

  ติดตามและตอบสนองอยางรวดเร็ว
ตอการเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอ
การกีฬาในดานตางๆ

ปจจัยนําไปสูความสําเร็จในการบริหารความเสี่ยง

  สนับสนุนใหการบริหารความเสี่ยง
เปนวาระสําคัญในการประชุมคณะ
กรรมการและผูบริหารระดับสูง

  ฝกอบรมเพื่อสรางความรู ความเขาใจ
และความตระหนักดานการบริหาร
ความเสี่ยง

  สรางระบบขอมูลเพื่อสนับสนุนการ
บริหารความเสี่ยงที่ดีและมีประสิทธิภาพ

  สรางคานิยมการสื่อสารและการมีสวน
รวมของบุคลากรทุกฝายในการบริหาร
ความเสี่ยง

  กําหนดใหการประเมินผลการ
ดําเนินงาน และการคํานวณผล
ตอบแทนมีความสอดคลองกับผล
งานในดานการบริหารความเสี่ยง

  การติดตามและประเมินผล ตลอด
จนการทบทวนการบริหารความ
เสี่ยงอยางตอเนื่อง

  สรางตัวอยางการนําการบริหาร
ความเสี่ยงไปใชอยางทั่วถึงในทุก
กระบวนการขององคกร
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ผลที่คาดวาจะไดรับจากการบริหารความเสี่ยง 
กกท. มุงมัน่ทีจ่ะพฒันาองคกรไปสูการเปนองคกรสมรรถนะสูง  โดยมกีารดาํเนนิงาน

ดานการบริหารความเสี่ยงที่ดี เปนระบบและไดมาตรฐาน  ซึ่งคาดวาจะไดรับประโยชนจาก
การบริหารความเสี่ยง ดังนี้

โครงสรางการบริหารความเสี่ยงของ กกท.
โครงสรางการบริหารความเสี่ยงของ กกท. แสดงใหเห็นถึงโครงสรางการกํากับดูแล

และโครงสรางการรายงาน ระหวางคณะกรรมการ กกท.  คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
คณะอนกุรรมการบรหิารความเสีย่งและควบคุมภายในของ กกท.  คณะทาํงานบรหิารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน  ฝายและสํานักตางๆ ดังนี้

แผนภาพแสดงโครงสรางการบริหารความเสี่ยงของ กกท.

  สงเสรมิใหองคกรตระหนกัถึง
ความจาํเปนในการสรางฐานขอมลู
สวนกลาง ซึง่จะเปนประโยชนตอ

  การบรหิารจดัการและการดาํเนนิ
งานภายในองคกรตอไป

  ชวยให กกท. สามารถดาํเนนิการ
บรรลเุปาหมายขององคกรทีไ่ด
กาํหนดไวอยางราบรืน่

  สงเสริมใหเกิดการกํากับดูแลกิจการ
ทีด่ ีและการสรางมลูคาเพิม่ใหองคกร

  การจดัสรรทรพัยากรเปนไปอยางมปีระสทิธภิาพ 
โดยคาํนงึถงึระดบัความเสีย่งในแตละกจิกรรม
และการพจิารณาเลอืกใชมาตรการรองรบั
ความเสีย่งทีเ่หมาะสมกบัสถานการณทีแ่ตกตาง
กนัในการบรหิารความเสีย่ง

  บคุลากรในองคกรมคีวามเขาใจเกีย่วกบั
ความเสีย่งทีเ่กีย่วของกบัการดาํเนนิงานของตน
และขององคกร

  สรางวฒันธรรมในการคาํนงึถงึความเสีย่งใน
การดาํเนนิงานใหกบับคุลากรภายในองคกร

คณะกรรมการ กกท.
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

และควบคุมภายในของ กกท.

คณะทํางานบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบภายใน

ผูวาการ

รองผูวาการ

ฝายและสํานัก

ฝายนโยบายและแผน
กองนโยบายและบริหารความเสี่ยง

(งานบริหารความเสี่ยง)

ฝายตรวจสอบภายใน

โครงสรางการรายงาน 

โครงสรางการกํากับดูแล

โครงสรางการสอบทาน
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แผนภาพ แสดงกระบวนการดาํเนนิงาน การบรหิารความเสีย่งของ กกท.

กระบวนการดําเนินงาน การบริหารความเสี่ยงของ กกท.

คณะกรรมการ กกท. แตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กกท. 
รับทราบผลการดําเนินการบริหารความเสี่ยง และใหขอเสนอแนะ

คณะอนุกรรม
การบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน
ของ กกท.

เห็นชอบ/อนุมัติ/สั่งการ/แตงตั้ง
         คณะทํางาน

     กํากับ/ดูแล/รายงานผลตอ
      คณะกรรมการ กกท.

คณะทํางานบริหาร
ความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน

   พิจารณา
       รับนโยบาย/แนวทางบริหารความเสี่ยง         

พิจารณา
                        มาดําเนินการทั่วทั้งองคกร

ฝายนโยบายและ
แผนกองนโยบายและ
บริหารความเสี่ยง 
(งานบริหารความเสี่ยง)

  ปรับปรุง/เสนอราง :
- นโยบาย/คูมือ
- แนวทางบริหารความเสี่ยง
- คําสั่งตางๆ

  สนับสนุนและแนะนํากระบวน
การบริหารความเสี่ยงใหแก
หนวย งานตางๆ และคณะ
ทํางานฯ

  ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

  วิเคราะห/สอบทานผล
การจัดการความเสี่ยง

  สรุป/รายงานผลการบริหาร
ความเสี่ยง

ฝายและสํานัก   ประเมินปจจัยบงชี้ สาเหตุแทจรงิ 
โอกาสและผลกระทบ

  เสนอมาตรการและกาํหนด
เปาหมายการบรหิารความเสีย่ง
ตามนโยบายและแนวทาง
ที ่กกท.กาํหนด

  ตดิตาม/วเิคราะห/ประเมินปจจัย
เสี่ยงและรายงานผล

  ติดตาม/วิเคราะหผลความสําเร็จ
ที่ผูดําเนินการจัดการความเสี่ยง
รายงานปญหาและอุปสรรค

  รายงานผลการบริหารความเสี่ยง
ใหแกคณะทํางานบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน
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หนาที่และความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง
ของบุคลากร กกท.

กกท. กาํหนดใหการบริหารความเสีย่งเปนความรบัผดิชอบรวมกนัของคณะกรรมการ 
ผูบริหาร และบุคลากรภายในองคกรทุกระดับ โดยมีการแบงหนาที่และความรับผิดชอบดัง
ตอไปนี้ :

1. คณะกรรมการ กกท. 

  มีความเขาใจถึงความเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบรายแรง ตอวัตถุประสงคของ กกท. 
และทําใหมั่นใจวามีการดําเนินงานที่เหมาะสมเพื่อจัดการความเสี่ยงนั้น

  สงเสริม สนับสนุนการสรางวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในองคกร

  มอบหมายใหคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กกท. 
กําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน แนวทาง
การดําเนินงาน และกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร

  รับทราบผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง และใหขอเสนอแนะ

2. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กกท.

  กําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง

  กํากับ ดูแล และติดตามการบริหารความเสี่ยงใหเปนไปตามนโยบายฯ

  กาํกับ ดแูล และตดิตามกระบวนการควบคมุภายในของ กกท. ใหเปนไปตามระเบยีบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544

  อนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยง และใหขอคิดเห็นตอแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในของ กกท.

  ใหความเห็นชอบผลการบริหารความเสี่ยงและผลการควบคุมภายในของ กกท.

  รายงานสถานการณการบรหิารความเสีย่งและควบคมุภายใน ตอคณะกรรมการ กกท.

  ทบทวนประสิทธิภาพ และความพอเพียงของการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในของ กกท.

  แตงตั้งคณะทํางานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในตาม
ความเหมาะสม
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3. คณะกรรมการตรวจสอบภายในรัฐวิสาหกิจ

  ติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอยางเปนอิสระ

  ประเมินฝายบริหารในการกําหนดแนวทาง และการสื่อสารความสําคัญของการบริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และดําเนินการใหมั่นใจไดวาพนักงานแตละคนมี

ความเขาใจในบทบาทความรับผิดชอบของตน

  สื่อสารกับคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ เพื่อใหเขาใจถึงความเสี่ยงที่สําคัญและ

เชื่อมโยงสอดคลองกับการควบคุมภายใน

  หารือกับฝายบริหารเกี่ยวกับนโยบายการประเมินและการบริหารความเสี่ยง

4. คณะทํางานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

  จัดทํารางนโยบายการบริหารความเสี่ยงเสนอตอคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ

  จัดทําและทบทวนคูมือ และแผนการบริหารความเสี่ยงเสนอตอคณะอนุกรรมการ

บริหารความเสี่ยงฯ

  พิจารณารางความเสี่ยงของ กกท. เสนอตอคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ

  จัดใหมีกระบวนการแหงการเรียนรูการบริหารความเสี่ยงเพื่อใหเปนวัฒนธรรมองคกร

  ติดตาม วิเคราะหและสรุปรายงานผลการบริหารความเสี่ยงขององคกรเสนอตอคณะ

อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ

  ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงฯมอบหมาย

5. ฝายและสํานัก

  ประเมิน/บงชี้ปจจัยเสี่ยง และสาเหตุแทจริง รวมทั้งประเมินคาโอกาสและผลกระทบ

  เก็บรวบรวมขอมูลจากผลการดําเนินที่ผานมา และขอมูลอื่นๆที่เกี่ยวของเพื่อสนับสนุน

การบริหารความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพ

  เสนอมาตรการและกําหนดเปาหมายการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายและแนวทางที่ 

กกท. กําหนด

  ติดตาม/วิเคราะห/ประเมินปจจัยเสี่ยงและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง

  ติดตาม/วิเคราะหผลความสําเร็จที่ผูดําเนินการจัดการความเสี่ยงรายงาน

  รายงานผลการบริหารความเสี่ยงใหแก คณะอนุกรรมการและทํางานบริหาร

ความเสี่ยงและควบคุมภายใน
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กรอบโครงสรางตามตําแหนง

1.ผูวาการ

  ติดตามความเสี่ยงที่สําคัญของ กกท. และทําใหม่ันใจวา กกท. มีแผนการบูรณาการ
รวมกันในการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และเปา
หมายองคกร

  สงเสรมินโยบายการบรหิารความเสีย่ง เพือ่ใหมัน่ใจไดวาระบบการบรหิารความเสีย่งได
รับการปฏิบัติทั่วทั้งองคกร

2. รองผูวาการ

  ติดตามความเสี่ยงที่สําคัญภายใตสายบังคับบัญชา และทําใหมั่นใจวา กกท.มีแผนกา
รบูรณาการรวมกันในการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

  สงเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง โดยการใหผูอํานวยการฝายและสํานัก ภาย
ใตสายบังคับบัญชา ใหความสําคัญและความตระหนักในการบริหารความเสี่ยง

3. ผูตรวจสอบภายใน

  พิจารณากระบวนการบริหารความเส่ียง การควบคุมภายใน และการกํากับดูแลของ 
กกท.  ทีฝ่ายบรหิารไดจดัทาํขึน้และดาํเนินการอยูนัน้ มคีวามเพียงพอ มปีระสทิธภิาพ
และประสทิธผิล เพือ่ใหมัน่ใจวา กกท. มกีารกาํหนดและจดัการความเสีย่งอยางตอเนือ่ง

  สนบัสนนุให กกท. มกีระบวนการควบคมุทีมี่คณุภาพ และมกีารปรบัปรงุอยางตอเนือ่ง

4. ผูอํานวยการฝายและสํานัก

  รบันโยบาย แนวทาง และมาตรการ การบรหิารความเสีย่งมาดาํเนนิการ

  สงเสรมิใหบคุลากรทกุคนในหนวยงานตระหนักถงึความสาํคญัของการบรหิารความเส่ียง

  สนับสนุนใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง

  มอบหมายผูรับผิดชอบในหนวยงานใหดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

5. ผูอํานวยการกอง/หัวหนางาน

  ประเมิน/บงช้ีความเสีย่งในรายการงบประมาณทีด่าํเนนิงาน และการปฏบิตังิานประจาํวนั

  รายงานความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานตอผูบังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไปตาม
สายการบังคับบัญชา

  จัดทํารายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยงที่ตนรับผิดชอบ

  กํากับติดตามการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและประเมิน/บงชี้ความเสี่ยง
ในรายการงบประมาณที่ดําเนินงานและการปฏิบัติงานประจําวัน
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6. พนักงานและผูชวยปฏิบัติงาน

  ประเมิน/บงชี้ความเสี่ยงในโครงการ ดําเนินงานและการปฏิบัติงานประจําวัน

  รายงานความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานตอผูบังคับบัญชาตามสายงาน

7. งานบริหารความเสี่ยง

  ปฏิบัติหนาที่ประจํา แทนคณะทํางานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

  จัดทํา ปรับปรุง รางนโยบาย กรอบแนวทาง แผนการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง

  ติดตาม วิเคราะห สอบทานผลการจัดการความเสี่ยง

  สรุป/รายงานผลการบริหารความเสี่ยง เสนอตอคณะทํางานและคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และคณะกรรมการ กกท.

  ประสานงานกับผูบริหาร และผูปฏิบัติงานทุกฝายและสํานัก  เพื่อระบุความเสี่ยง 
ประเมินคาโอกาสและคาผลกระทบ กําหนดเปาหมายในการบริหารความเสี่ยง และ
ใหขอเสนอแนะตามมาตรการการบริหารความเสี่ยง

  ใหการสนับสนุน และแนะนํากระบวนการบริหารความเสี่ยงแกสวนงานตางๆ

การบริหารความเสี่ยง ของ กกท.
กกท. ดาํเนนิการบริหารความเส่ียงตามหลักเกณฑของ COSO หรือ The Committee 

of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission ซึง่เปนองคกรทีจ่ดัต้ังขึน้
เพือ่พฒันาองคกรตางๆ ใหประกอบธรุกจิอยางมจีรยิธรรม (Business ethics) มกีารควบคมุ
ภายในทีม่ปีระสทิธภิาพ มกีารดาํเนนิงานตามหลักธรรมาภบิาล และดาํเนนิกระบวนการบรหิาร
ความเสีย่งทีม่คีณุภาพ โดยใชหลกัการทีเ่ปนมาตรฐานสากล คอื COSO-ERM (Enterprise Risk 
Management) และเกณฑการพิจารณาอืน่ทีส่าํคญั (ISO 31000) มาประยกุตใช ตลอดจน
ปรบัปรงุและพฒันาตามขอเสนอแนะของสาํนกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
อยางตอเนือ่ง  โดยยดึองคประกอบหลกั 8 ขอ ของ COSO ไดแก

1. สภาพแวดลอมภายในองคกร (Internal Environment)

2. การกําหนดวัตถุประสงค (Objective Setting)

3. การระบุเหตุการณ  (Event  Identification)

4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

5. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)

6. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

7. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

8. การติดตามและประเมินผล (Monitoring)
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1. สภาพแวดลอมภายในองคกร (Internal Environment)

กกท. จัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศที่เอ้ืออํานวยตอการบริหารความเสี่ยงของ
องคกร และคํานึงถึงการบริหารความเสี่ยงเปนปจจัยสําคัญตอการดําเนินงานในทุกระดับ 
ครอบคลุมความสําเร็จตามยุทธศาสตร เปาหมาย และตัวชี้วัดที่สําคัญขององคกร โดยมีการ
ดําเนินงานที่สําคัญ ไดแก

1.1. สรางวัฒนธรรมในการคํานึงถึงการบริหารความเสี่ยงในการบริหารงานและ
ปฏิบัติงานที่ยึดความพอเพียง โปรงใส มีคุณธรรมเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับ
องคกรและสงผลใหองคกรมีการเติบโตอยางยั่งยืน การประกาศนโยบายการ
บริหารความเสี่ยงขององคกร เพื่อแสดงความมุงมั่นและการกําหนดเปาหมาย
ที่ชัดเจนใหสอดคลองกับระดับความเสี่ยงที่องคกรยอมรับได

1.2. การคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ และจริยธรรม ตลอดจนการ
พัฒนาบุคลากรใหเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ จัดอบรมใหความรู ความ
เขาใจ และสรางความตระหนักในความสําคัญของการบริหารความเสี่ยง

1.3. กําหนดโครงสรางการบริหารงานขององคกรที่เหมาะสม สอดคลองกับ
การดําเนินงานตามวิสัยทัศนและพันธกิจขององคกร มีการแตงตั้งคณะ
อนุกรรมการและคณะทํางานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่อกํากับ
และดูแลดานการบริหารความเสี่ยงโดยเฉพาะ

1.4. กําหนดหนาที่และอํานาจที่เหมาะสมของบุคลากรแตละระดับ เพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ
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2. การกําหนดวัตถุประสงค (Objective Setting) 

2.1. กกท. กาํหนดวัตถปุระสงคในการบริหารความเส่ียงขององคกร เปน 2 ระดบั ไดแก

  ระดับองคกร เปนวัตถุประสงคของการดําเนินงานในภาพรวมของยุทธศาสตร กกท. 
ตามคาเปาหมายของเปาหมายการใหบริการหนวยงาน ผลผลิต กลยุทธและตัวชี้วัด
อื่นที่สําคัญ (สคร.)

  ระดบักจิกรรม เปนวตัถุประสงคของการดาํเนนิงานตามคาเปาหมายในแตละกจิกรรม 
รายการ ซึ่งมีความสอดคลองกับความสําเร็จของวัตถุประสงคระดับองคกร

  ดําเนินงานบูรณาการบริหารความเสี่ยง รวมกับกระบวนการทบทวนแผน
ยุทธศาสตรประจําป เพื่อปรับเปลี่ยนกลยุทธขององคกรใหสอดคลองกับสถานการณ
ที่เปลี่ยนแปลงไป  โดยวิเคราะหความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงค
ตามแผนยุทธศาสตรและตัวชี้วัดที่สําคัญ

2.2. คานิยมของ กกท. (VRSAT) เพื่อเปนแนวทางและหลักปฏิบัติของบุคลากร กกท. ใน
การดําเนนิงาน และการบริหารความเสีย่งใหเปนไปตามวัตถปุระสงคขององคกร

V : Visionary มุมมองทีก่วางไกล เปนผูทําใหวสิยัทศันบรรลุตามเปาหมาย

R : Relatioinship มนุษยสัมพันธที่ดี

S : Spirit จิตใจที่มุงมั่น กลาหาญ เขมแข็ง มีชีวิตชีวาในการทํางาน

A : Accountability รับผิดชอบตอหนาที่

T : Teamwork ทํางานเปนทีม

2.3. บูรณาการบรหิารความเสีย่งรวมกบัการทบทวนและกาํหนดยุทธศาสตรขององคกร

2.4. กาํหนดตัวชีว้ดัองคกรในแตละระดบัใหครบถวน

2.5. คํานึงถึงความเชื่อมโยงของเปาหมายในการบริหารความเสี่ยงใหสอดคลองกับการ
บรรลุวตัถปุระสงคขององคกรในระดบัตางๆ เพือ่กาํหนดคาความเสี่ยงทีย่อมรบัได 
(RA) และคาเบ่ียงเบนของความเสีย่งทีย่อมรับได (RT) ทีเ่หมาะสม

2.6. กาํหนดแผนงาน/โครงการตางๆ ที่ตองดําเนินการในแตละป

นอกจากนี้ กกท. ไดกําหนดเปาหมายของการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม ไดแก

   เพิ่มความตื่นตัว และใหความสําคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยปรับเปาหมาย
ในบางรายการใหมีความทาทาย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

  ปลูกฝงใหการบริหารความเสี่ยง เปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมองคกร

   ใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจ และคาํนงึถงึความเสีย่งในทกุกระบวนการตดัสินใจ

VRSAT :  
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  สรางคานยิมการปฏบิติัตามกฎระเบยีบ และจรยิธรรมใหเปนพืน้ฐานในการปฏิบตังิาน

  บูรณาการบริหารความเสี่ยงรวมกันทุกฝาย/สํานัก และผูที่เกี่ยวของ

  สรางระบบการเก็บและรวบรวมขอมูล เพื่อใชเปนฐานขอมูลประกอบการตัดสินใจ
เชิงยุทธศาสตร การบริหารความเสี่ยง การติดตาม และสามารถตอบสนองอยาง
รวดเร็วตอการเปลี่ยนแปลงที่สงผลกระทบตอการกีฬาในดานตางๆ 

การกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได

กกท. มกีระบวนการพิจารณาและกาํหนดระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได (RA) และชวง
เบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (RT) ดังนี้

1. พิจารณาเปาหมายตามแผน
ยุทธศาสตร และตัวชี้วัดอื่น

2. เชื่อมโยงความเสี่ยงเขากับ
การบริหารจัดการองคกร

3. การตั้งเปาหมายและกําหนด 
ความเสี่ยงที่องคกรยอมรับได

  พิจารณาคาเปาหมายตาม
วิสัยทัศน และวัตถุประสงค
เชิงกลยุทธขององคกร ตั้งแต
ระดับเปาหมาย ผลผลิต และ
กลยุทธ เชน ระดับความสุข
ของประชาชนในการมีสวนรวม
กีฬาเพื่อความเปนเลิศ และ
กีฬาอาชีพ อันดับการแขงขันฯ 
และความพึงพอใจในการให
บริการฯ เปนตน

  คาเปาหมายตัวชี้วัดที่สําคัญ
ขององคกร ตามยุทธศาสตร 
และเกณฑ สคร.

  ระบุความเสี่ยงที่เปนไปได

  รวบรวมความเสี่ยงทั้งหมด 

  ระดับความเสี่ยง หรือความ
สูญเสียที่องคกรยอมรับได

  ระบุความเสี่ยงที่ยอมรับไมได

  วิเคราะหขอมูลที่มีและผล
การดําเนินงานที่ผานมา

  พิจารณาประสิทธิภาพ
การควบคุมภายในและ
การติดตามประเมินผล

  วิเคราะหงบประมาณ เวลา 
และประโยชนที่ไดรับจาก
การบริหารความเสี่ยง

  ระบุระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได 
(RA) และชวงเบี่ยงเบน (RT) ที่
ชัดเจน โดยพิจารณาจากผลการ
ดําเนินงานทั้งในปจจุบันและ
ที่ผานมา หรือความเห็นจากผู
เชี่ยวชาญ

  กําหนดคา RA และ RT 
ที่สอดคลองกับเกณฑ สคร. โดย
ไมตํ่ากวาเกณฑคุณภาพ ระดับ 3

  คณะอนุกรรมการฯ อนุมัติ
แผนการบริหารความเสี่ยง และ
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดของ
องคกร (RA, RT)

ขอบเขตของความเสี่ยงที่ยอมรับไดของ กกท. สามารถแสดงบนแผนภูมิความเส่ียง 
(Risk Profile) ไดดังนี้

ระดับความเสี่ยงที่สูงเกินกวาระดับที่ กกท. ยอมรับ
ได (สูงกวา RT) เปนความเสี่ยงที่ตองไดรับ
การบริหารอยางจริงจัง

ระดับความเสี่ยงที่อยูในชวงที่กกท.ยอมรับได (RT) 
แตยังตองเฝาระวังอยางใกลชิด

ระดับความเสี่ยงตํ่า เปนระดับความเสี่ยงเปาหมาย 
(RA) ที่องคกรตองการบริหารใหสําเร็จ

Risk 
Appitite : RA

Risk 
Tolerance : RT

โอกาสเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L)
1          2          3          4          5

5
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1

Risk Boundary :
ขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได
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 องคประกอบที่ 3 การระบุเหตุการณ (Event Identification) 
กกท. ระบุเหตุการณที่อาจจะเกิดความเสี่ยง โดยการรวมกันของบุคลกรทุกระดับ

ตั้งแตระดับปฏิบัติการตลอดจนผูบริหาร ดําเนินการพิจารณาและทบทวนความเสี่ยงจาก
ปจจัยภายในและภายนอก แหลงที่มาของความเส่ียง  ปจจัยเสี่ยง สาเหตุและผลกระทบที่
จะตามมา เพือ่จดัทาํรายการความเส่ียงจากเหตกุารณทีอ่าจสงผลตอการบรรลวัุตถปุระสงค
ขององคกร  โดยมีกระบวนการ ดังนี้

3.1. กกท. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรวมกับฝายและสํานัก เพื่อระดมความคิดและ
ระบุเหตุการณความเสี่ยง (Bottom-UP) โดยพิจารณาความเสี่ยงจากปจจัย
ภายในและภายนอก ที่สงผลตอความสําเร็จตามยุทธศาสตรของ กกท.  ตั้งแต
ระดับวิสัยทัศน  วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ เปาหมาย ผลผลิต กลยุทธ และ
ตัวชี้วัดที่สําคัญขององคกร (สคร.) ตลอดจนตัวชี้วัดระดับฝายและสํานักที่
เกี่ยวของ เพื่อวิเคราะหหาความเสี่ยงที่อาจทําใหเกิดเหตุการณที่สงผลใหไม
บรรลุเปาหมายตามที่องคกร หรือฝายและสํานักกําหนด

ดําเนินการคนหาความเสี่ยง ระบุความเสี่ยงและสาเหตุที่เกิดขึ้น โดยพิจารณาแหลง
ที่มาของความเสี่ยงทั้งจากปจจัยภายใน และภายนอก วาอาจจะเกิดอะไรขึ้น จากใคร เมื่อ
ไหร ที่ไหน ทําไม และเกิดขึ้นไดอยางไร ประกอบกับการนําขอมูลท่ีมีอยูปจจุบัน ผลการ
ดําเนินงานที่ผานมาและ ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ มาใชเปนเคร่ืองมือชวยในการพิจารณาและ
ประเมินความเสี่ยงตอไป
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3.2. การจัดประเภทความเสี่ยง โดยแบงออกเปน 4 ประเภท ตามหลักเกณฑ 
COSO ไดแก

  ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk : S)
  ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk : O)
  ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk : F)
  ความเสี่ยงดานกฎระเบียบตางๆ (Compliance Risk : C)

3.3. สอบทานและยืนยันเหตุการณความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง สาเหตุแทจริง ตลอดจน
แนวทางและแผนการตอบสนองความเสี่ยง โดยการสัมภาษณผูบริหาร หรือผู
เชี่ยวชาญ ตลอดจนตัวแทนฝายและสํานักที่รับผิดชอบความเสี่ยง

3.4. นําเสนอความเสี่ยงตอคณะทํางานบริหารความเสี่ยงฯ คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยงฯ และคณะกรรมการ กกท. เพื่อพิจารณาและใหความเห็น
ชอบแนวทางและแผนการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนประกาศนโยบายใหทุก
ฝายและสํานัก บูรณาการบริหารความเสี่ยงรวมกัน (Top Down) เพื่อใหผล
การดําเนินงานของ กกท. บรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
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 องคประกอบที่ 4 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
1. ดาํเนนิการสอบถาม/สัมภาษณ ในการประชมุเชงิปฏบิตักิารรวมกนัระหวางคณะทาํงาน กับ

ตัวแทนฝายและสํานกั เพือ่นาํขอมลูจากตวัชีว้ดัและเปาหมายขององคกร ตลอดจนผล
การดาํเนินงานทีผ่านมา เพ่ือพิจารณากาํหนดคาระดบัความเสีย่งทีอ่งคกรยอมรบัได (RA) 
คาเบ่ียงเบนของความเส่ียง (RT) และเปาหมายการบริหารความเส่ียง (TR) ใหครบถวน

2. นําขอมูลจากการดําเนินงานที่ผานมาที่รวบรวมไดจากฝายและสํานัก มาประเมินคา
ระดบัความรุนแรงของความเส่ียง โดยพิจารณาจากคาระดับโอกาสการเกดิความเสีย่ง 
(L) และคาระดับของผลกระทบ (I) เมื่อเกิดความเสี่ยงขึ้น ตามลําดับดังนี้

2.1. ความเสีย่งทีเ่กดิขึน้จริงกอนการควบคมุ (IR) : กรณไีมมกีระบวนการควบคุมภายใน

2.2. การควบคมุภายในทีม่อียู (IC) : กระบวนการควบคุมภายในท่ี กกท. ดาํเนนิการปกติ

2.3. ความเสีย่งที่เหลืออยู (RR) : คาระดับความเสี่ยงที่เหลือภายหลังการควบคุมภายใน 
หรือคาระดับความเสี่ยงที่ประเมินได

2.4. ความเสีย่งทีย่อมรบัได (RA) : คาระดบัความเสีย่งที ่กกท. ยอมรบัได เปนไปตามเปา
หมายองคกร สอดคลองกับเกณฑ สคร. ระดับ 4-5

2.5. คาเบีย่งเบนความเสีย่ง (RT) : ชวงเบีย่งเบนของคาระดบัความเส่ียงที ่กกท.ยอมรบัได 
ซึง่ยงัเปนไปตามเปาหมายและไมทาํใหองคกรเสยีหาย (ไมตํา่กวาเกณฑ สคร. ระดบั 3)

2.6. คาความเสี่ยงเปาหมาย (TR) : คาระดับความเสี่ยงหรือเปาหมายที่ กกท. ตองการ 
ซึ่งสวนใหญกําหนดเปนคาเดียวกันกับความเสี่ยงที่ยอมรับได (RA) 

3. นําคาระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู (RR) มาจัดทําแผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) และ
ประเมินในแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) เพื่อแสดงใหเห็นถึงระดับความรุนแรง
และความสําคัญของความเสี่ยง

ตัวอยาง แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) แสดงผลการประเมินระดับความรุนแรงความเสี่ยง RF1-RF3 

ความหมาย :
RF1 คา 5 , 5 เปนความเสี่ยงในระดับสูงมาก ตั้งคาเปาหมาย
บริหารความเสี่ยง คา RA=1 , 1 และ คาRT = 3 , 2

RF2 คา 3 , 4 เปนความเสี่ยงในระดับสูง ตั้งคาเปาหมาย
บริหารความเสี่ยง คา RA=1 , 1 และ คาRT = 1 , 4

RF3 คา 2 , 3 เปนความเสี่ยงในระดับปานกลาง (ยอมรับได)
ดําเนินการเฝาระวังตามกระบวนการควบคุมภายใน

= RA (คาความเสี่ยงที่ยอมรับไดที่ทําใหบรรลุวัตถุประสงค)

 = RT (ชวงเบี่ยงเบนของความเสี่ยง ที่ไมทําใหองคกรเสียหาย)

โอกาสเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L)
1          2          3          4          5

5
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1

Risk Boundary :
ขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได
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หลักเกณฑในการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Criteria) ประกอบดวย

  ระดบัของโอกาสทีจ่ะเกดิความเส่ียง (Likelihood : L) พจิารณาจากขอมลู ผลการ
ดาํเนนิงานทีผ่านมา สถติ ิประวตักิารเกิดความเสีย่งในอดตี และผลจากการควบคมุ
ในปจจบุนั หรอืการคาดการณลวงหนาถงึความถีท่ีจ่ะเกดิขึน้ แบงเปน 5 ระดบั ไดแก 
โอกาสเกิดความเสี่ยง มากที่สุด(5) มาก(4) ปานกลาง(3) นอย(2) และนอยมาก(1)

  ระดับของผลกระทบ (Impact : I) พิจารณาจากระดับความรุนแรง หรือมูลคา
ความเสียหายตอองคกรเมื่อความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น แบงเปน 5 ระดับ ไดแก 
สงผลกระทบมากที่สุด(5) มาก(4) ปานกลาง(3) นอย(2) และนอยมาก(1)

ความเสี่ยง 
(Risk)

โอกาสที่อาจเกิดขึ้น
(Likelihood : L)

ผลกระทบ 
(Impact : L)

: เหตุการณความเสี่ยงมีโอกาสเกิดขึ้น 
  มาก-นอย/บอยครั้งเพียงใด

: หากเหตุการณความเสี่ยงเกิดขึ้นแลว 
  จะไดรับผลกระทบรุนแรงเพียงใด

แผนภาพ การวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาจากคาโอกาส(L) และผลกระทบ(I)

เกณฑการประเมินคาระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)
คาระดบัความเสีย่ง ทีแ่สดงระดบัความสาํคญัในการบริหารความเสีย่ง  โดยพจิารณา

จากคาระดบัของโอกาสท่ีจะเกดิความเสีย่ง (L) และคาระดบัความรนุแรงของผลกระทบ(I) ที่
อาจเกิดข้ึน นํามากําหนดตําแหนงในแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) โดยแสดงผลระดับ
ความเสี่ยง เปน 4 ระดับ ดังนี้

ระดับความเสี่ยง แถบสี ความหมาย

สูงมาก 
(Extreme)

ระดับความเสี่ยงที่ไมสามารถยอมรับได จําเปนตองเรงจัดการ
ความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับไดทันที

สูง 
(High)

ระดับความเสี่ยงที่ไมสามารถยอมรับได โดยตองมีการจัดการ
ความเสี่ยง เพื่อใหอยูในระดับที่ยอมรับไดตอไป

ปานกลาง 
(Medium)

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได แตตองมีการควบคุมเพื่อปองกัน
ไมใหความเสี่ยงเคลื่อนยายสูระดับที่สูงขึ้น

ตํ่า 
(Low)

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได โดยไมตองมีการควบคุม
ความเสี่ยง หรือไมตองมีการจัดการเพิ่มเติม

แดง

สม

เหลือง

เขียว
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กกท. กําหนดคาระดับโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยง โดยการนําสถิติและ
ขอมูลผลการดําเนินงานที่ผานมา ตลอดจนสถานการณและสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป 
ซึง่อาจสงผลกระทบตอเปาหมายขององคกร มาพจิารณาและจดัทาํเปนตารางแสดงคาโอกาส
และผลกระทบของความเส่ียง ทีเ่หมาะสมตอการกาํหนดเปาหมายในการบรหิารความเสีย่งให
บรรลุตามวัตถุประสงคขององคกรได 

เพ่ือใหการประเมนิความเสีย่งมีประสิทธภิาพมากย่ิงข้ึน กกท. ไดมกีารกําหนดคาโอกาส
และผลกระทบ ทั้งแบบมาตรฐาน (ใชรวมกันในหลายความเสี่ยง) และแบบเฉพาะรายการ
ความเสี่ยง ซึ่งทําใหการบริหารความเสี่ยงมีความชัดเจนยิ่งขึ้น

ตัวอยาง การกําหนดคาระดับโอกาส (L) และผลกระทบ (I) ของความเสี่ยง
1. การกําหนดคาระดับโอกาส (L) 

1.1. พจิารณาอยางงาย จากการประมาณการความนาจะเปน ใชขอมลูพืน้ฐาน คากลาง
ในการกําหนดคาระดับ หรือในกรณีไมมีขอมูลในการวิเคราะห

ระดับ (Level) คําอธิบายของระดับที่เกิดขึ้น

5  ความเสี่ยงนาจะเกิดขึ้นไดมากที่สุด หรือเกิดเปนประจํา (Extremely Likely)

4 นาจะเกิดขึ้นไดบอยครั้ง (Likely)

3 มีความเปนไปไดหรือเกิดขึ้นบางครั้ง (Possible)

2 ไมนาเกิดขึ้นหรือโอกาสเกิดนอย (Unlikely)

1 ยากที่จะเกิด (Rare)

ระดับ (Level) คําอธิบายของระดับที่เกิดขึ้น

5 โอกาสเกิดความเสี่ยง/ดําเนินงานไมสําเร็จ/ความผิดพลาด  
มากกวา 15.00% ขึ้นไป

4 โอกาสเกิดความเสี่ยง/ดําเนินงานไมสําเร็จ/ความผิดพลาด  10.01-15.00%

3 โอกาสเกิดความเสี่ยง/ดําเนินงานไมสําเร็จ/ความผิดพลาด  5.01-10.00% *

2 โอกาสเกิดความเสี่ยง/ดําเนินงานไมสําเร็จ/ความผิดพลาด  0.01-5.00%

1 โอกาสเกิดความเสี่ยง/ดําเนินงานไมสําเร็จ/ความผิดพลาด  0% (ไมเกิดขึ้น) 

1.2. พิจารณาจากสถิติและขอมูลในอดีต หรือปรับใหเหมาะสมกับแตละความเสี่ยง 
เชน ความถ่ี จํานวนครัง้ และรอยละของผลงาน หรอืความสาํเร็จทีส่ามารถดําเนนิการได เปนตน

* เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง กกท. กําหนดคาระดับ3 และ 5 ใหสอดคลองกับผล
  การดําเนินงานที่ผานมา เปาหมายตามยุทธศาสตร หรือเกณฑ สคร. ระดับ3 อยางใดอยางหนึ่งที่ดีที่สุด
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ระดับ (Level) คําอธิบายของระดับที่เกิดขึ้น

5 ผลกระทบมากที่สุด/ไมเปนไปตามเปาหมาย/ผลงานลดลง 2 ระดับ 
(สคร. ระดับ 1 , ฯลฯ)

4 ผลกระทบมาก/ไมเปนไปตามเปาหมาย/ผลงานลดลง 1 ระดับ (สคร.ระดับ 2, ฯลฯ)

3 ผลกระทบปานกลาง แตยงัเปนไปตามเปาหมาย (สคร.ระดบั 3, SAT, ผลทีผ่านมา)

2 ผลกระทบนอย/ผลงานดีขึ้น 1 ระดับ (สคร.ระดับ 4, ฯลฯ) 

1 ผลกระทบนอยมาก/ผลงานดีขึ้น 2 ระดับ (สคร.ระดับ 5, ฯลฯ)

ระดับ (Level) คําอธิบายของระดับที่เกิดขึ้น

5 ประเทศไทยเปนเจาภาพจัดรายการแขงขันกีฬาฯ ได x-2 รายการ

4 ประเทศไทยเปนเจาภาพจัดรายการแขงขันกีฬาฯ ได x-1 รายการ

3 ประเทศไทยเปนเจาภาพจดัรายการแขงขนักฬีาฯ ได x รายการ (เปาหมาย)

2 ประเทศไทยเปนเจาภาพจัดรายการแขงขันกีฬาฯ ได x+1 รายการ

1 ประเทศไทยเปนเจาภาพจัดรายการแขงขันกีฬาฯ ได x+2 รายการ

2. การกําหนดคาระดับของผลกระทบ (I) 

พจิารณาจากความรนุแรง และมลูคาความเสยีหายทีส่งผลกระทบตอเปาหมายหลักของ
องคกรเมื่อเกิดเหตุการณความเสี่ยงขึ้น โดยกําหนดใหสอดคลองกับเปาหมายตามยุทธศาสตร 
(SAT) เกณฑ สคร. และผลการดําเนินงานที่ผานมา แบงเปน 5 ระดับ ไดแก มากที่สุด มาก 
ปานกลาง นอย และนอยมาก 

การประเมินความเสี่ยงของผลกระทบ แบบเฉพาะรายการ ตามตัวช้ีวัดของแตละ
ความเสี่ยง ที่กําหนดในเปาหมายตามยุทธศาสตร และเกณฑ สคร. ที่แตกตางกัน เชน อันดับ
การแขงขันกฬีาระดบันานาชาต ิระดบัความพงึพอใจในการใหบรกิาร หรอืจาํนวนรายการแขงขนั
กีฬาระดับนานาชาติที่ประเทศไทยเปนเจาภาพ เปนตน

 องคประกอบที่ 5 การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) 

1. ดาํเนนิการในการประชมุรวมกบัฝายและสํานกั โดยหารือเกีย่วกับแนวทางการตอบ
สนองความเส่ียงที่เหมาะสมในแตละสาเหตุแทจริง รวบรวมขอมูลในการประเมิน
ประโยชน (Benefit) และคาใชจาย (Cost) ของแตละแนวทางเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจเลือกแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงที่เหมาะสม และกําหนดเปาหมาย
ของความเสี่ยงที่คงเหลืออยู 

2. ประเมินคาระดับความเสี่ยงที่คงเหลืออยูหลังการควบคุม (Residual Risk : RR) 
ภายหลังการตอบสนองความเสี่ยง
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3. ปรับปรุงแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงหากพบวาความเสี่ยงที่คงเหลือยัง
สูงเกินกวาระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite :RA) หรือคาเบี่ยงเบน
ของความเสี่ยง (Risk Tolerance :RT)

ความเสี่ยง
กอนจัดการ

(Inherent Risk)
ความเสี่ยง
ที่เหลืออยู

(Residual Risk)

มาตรการควบคุม
(Controls)

การควบคุม
(Controls)

แผนบริหาร
ความเสี่ยง

(Risk Management)

ความเสี่ยง
ที่ยอมรับได

(Target Risk)

ระ
ด
ับ
ค
วา

ม
รุน

แร
ง

ระดับ
ความเสี่ยง

ที่ยอมรับได

แผนภาพ แสดงการตอบสนองความเสี่ยง

ตาราง การเลือกแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง

การตอบสนองความเสี่ยง (4T’s) ตนทุน
(Cost)

ผลประโยชนที่ไดรับ
(Benefit)

เลือก
()วิธีจัดการ รายละเอียดการจัดการ

1. ยอมรับ (Take)

2. ควบคุม (Treat)

3. ถายโอน (Transfer)

4. ยกเลิก (Terminate)

 องคประกอบที่ 6 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
1. ระบุกระบวนการควบคุมภายใน ที่มีการดําเนินการในปจจุบัน

2. ประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการควบคุมภายในที่มีอยู ถึงความเพียงพอ
ในการควบคุมความเสี่ยง โดยพิจารณากระบวนการจัดทําแผนงาน การติดตาม 
และผลของการควบคุมภายในที่มี

3. กําหนดและสอบทานกระบวนการควบคมุภายในทีเ่หมาะสม หากผลการประเมนิ
เบื้องตนเปนไปตามเปาหมายแลว ไมจําเปนตองจัดทําแนวทางการตอบสนอง
ความเสี่ยงเพิ่มเติม

4.  พจิารณาแนวทางการตอบสนองและจดัทาํแผนการบรหิารความเสีย่งท่ีเหมาะสม 
ในความเสี่ยงที่ประสิทธิภาพของกระบวนการควบคุมภายในที่มีอยูยังไมเพียงพอ
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ตัวอยาง การพิจารณาความเสี่ยงของ กกท. 
           (ประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน)

ความเสี่ยง
ที่เกิดขึ้นจริง
(Inherent 
Risk : IR)

การควบคุม
ภายในที่มีอยู

(Internal 
Control : IC)

ประเมิน
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่เหลืออยู
(Residual 
Risk :RR)

เปาหมาย
การบริหารความเสี่ยง

แผน ติดตาม ผล

คาความเสี่ยงที่ยอมรับได 
(Risk Appetite : RA)

คาเบี่ยงเบนความเสี่ยง 
(Risk Tolerance : RT)

คาความเสี่ยงเปาหมาย 
(Target Risk : TR)

 องคประกอบที่ 7 สารสนเทศและการสื่อสาร 
(Information and Communication) 

1. ฝกอบรมใหกับคณะกรรมการ ผูบริหารระดับสูง และฝายและสํานักตางๆ 
เพื่อสรางความรู ความเขาใจ และคํานึงถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยง

2. การประชาสัมพันธและสื่อสารเรื่องการบริหารความเสี่ยงภายในองคกร 
ผานชองทางที่หลากหลาย เชน คูมือ แผนพับ วารสาร และสื่อออนไลนตางๆ

3. จัดทําฐานขอมูลและระบบเพ่ือจัดเก็บขอมูลและสถิติที่เก่ียวของกับการบริหาร
ความเสีย่ง

การกีฬาแหงประเทศไทย ดําเนินการพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลและการสื่อสาร
ดานการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อชวยในการจัดเก็บขอมูล  
การวเิคราะหขอมลูตางๆ การรายงานและสอบทานขอมลูไดอยางถกูตองครบถวน
สมบรูณและรวดเร็ว เพ่ือใหผูบรหิารมีขอมลูประกอบการตดัสนิใจไดอยางถกูตอง 
รวดเร็ว และแมนยํา 

  การรวบรวมขอมูลสารสนเทศทั้งจากภายใน และภายนอกองคกร
  การสื่อสารจากคณะกรรมการ กกท. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ 
กกท. และผูบริหารระดับสูง เกี่ยวกับนโยบายการดําเนินงานและการบริหาร
ความเสี่ยงเพื่อใหพนักงานทุกคนไดเขาใจบทบาทหนาที่ในการดําเนินงานและ
ในการบริหารความเสี่ยง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและกิจกรรมที่ตองดําเนินการ 
โดยคาดหวังใหผลการบริหารความเสี่ยงเปนไปตามเปาหมายอยูในระดับ
ความเสี่ยงที่องคกรยอมรับได และบรรลุวัตถุประสงคขององคกร
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  สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจ 
ความตระหนักและเห็นความสําคัญของการบริหารความ
เสี่ยงในการปฏิบัติงาน และเปนวัฒนธรรมองคกรตอไป

  จัดใหมีชองทางหรือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ไดแก 
Website กกท. (www.sat.or.th)  Intranet  วารสารของ 
กกท. แผนพับ การสื่อสารจากผูวาการ โปสเตอร  แผนปาย
ประชาสัมพันธ  สื่อAnimation และการจัดกิจกรรมสื่อสาร
ดานการบริหารความเสี่ยงในรูปแบบตางๆ ใหแกบุคลากร 
กกท. ทุกคนไดรับทราบทั่วทั้งองคกร

 องคประกอบที่ 8 การติดตามและประเมินผล (Monitoring)

กกท. ดําเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ตลอดจนทบทวนการบริหารความ
เสีย่งตามแผนการบรหิารความเสีย่ง เพือ่ใหเกดิความม่ันใจไดวา การบรหิารความเสีย่งไดมกีารนาํ
ไปปฏิบัติและสามารถนํามาเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการองคกรใหกับผู
บรหิาร และผูทีเ่กีย่วของไดอยางมปีระสทิธภิาพ โดยมกีารตดิตาม ประเมนิผลและรายงานใหกบั
ผูบริหารรับทราบอยางสมํ่าเสมอเปนรายไตรมาส ดังนี้

1. การตดิตามผลการบรหิารความเสีย่งของแตละฝายและสาํนกัทีร่บัผดิชอบ (Risk Owner)

2. รวบรวม วิเคราะหและสรุปผล ปญหา อุปสรรค ตลอดจนขอเสนอแนะ เพื่อจัดทํา
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง

3. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงตอคณะทํางาน และคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงฯ ตลอดจนคณะกรรมการ กกท.

ผลการบริหารความเสี่ยงของ กกท.

โอกาสเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L)
1          2          3          4          5
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ภาคผนวก
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ผังโครงสรางแผนยุทธศาสตรการกีฬาแหงประเทศไทย
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แผนที่ความเสี่ยงของ กกท. (Risk Map)
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เอกสารประกอบ 1.การพิจารณาความเสี่ยงของ กกท.
ตารางที่ 1.1 ขอมูลเปาหมายและตัวชี้วัดในแตละระดับของ กกท.

ตารางที่ 1.2 การพิจารณาความเสี่ยงของ กกท. (ประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน)

ตารางที่ 1.4 การเลือกแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง

ตารางที่ 1.3 การประเมินความเสี่ยง กกท.
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ตารางที่ 1.5 แนวทางและแผนการบริหารความเสี่ยง

เอกสารประกอบ 2.การรายงานผลการบริหารความเสี่ยงของ กกท.
ตารางที่ 2.1 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ระดับปจจัยเสี่ยง (RF) 
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การกีฬาแหงประเทศไทย
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
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ตารางที่ 2.3 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง – ประเมินระดับความรุนแรง

ตารางที่ 2.2 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง 
ระดับสาเหตุแทจริง (RC) – ตามแผนการบริหารความเสี่ยง
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เลขที่ 286 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก 
เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2186-7111
โทรสาร 0-2186-7514
www.sat.or.th

¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕ่Â§
ฉบับทบทวน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562

¤Ù‹Á×Í

¡ÒÃ¡ÕÌÒáË‹§»ÃÐà·Èä·Â 
¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃ·‹Í§à·Õ่ÂÇáÅÐ¡ÕÌÒ

Artwork.indd   50 9/30/2561 BE   22:31




