
 

 
 
 

คู่มือบริหารความเสี่ยง 
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช  

 

 

 
 

 

 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รร.นนก. 
พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ 



 

๑ | คู่มือบรหิารความเสี่ยง รร.นนก. พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔ 

ค าน า 
 

รร.นนก.จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการที่ครอบคลุมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรที่มี
ประสิทธิผล โดย ผบ.รร.นนก.พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รร.นนก.ก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง 
รร.นนก.และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รร.นนก.รับผิดชอบในการด าเนินงานตามนโยบาย
และก าหนดกรอบการบรหิารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ
ที่เป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญที่จะให้ความเห็นและข้อเสนอแนะผู้บังคับบัญชา เพื่อให้แน่ใจว่า การบริหาร
ความเสี่ยงของ รร.นนก. ด าเนินการได้อย่างเหมาะสมเป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดและสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล  รวมถึงมั่นใจได้ว่า ครอบคลุมความเสี่ยงและประเด็นส าคัญขององค์กรได้อย่างครบถ้วน ทั้งนี้ 
รร.นนก.มีวัตถุประสงค์และความมุ่งหวังให้การด าเนินงานตามพันธกิจบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางแผนไว้ตาม
แผนปฏิบัติราชการและเพื่อเกิดการสูญเสียทรัพยากรน้อยที่สุด จึงด าเนินการจัดการให้มีระบบควบคุมภายใน
และจัดการด้านบริหารความเสี่ยงขึ้นเพื่อวางแผนลดอุปสรรคจากปัจจัยต่าง ๆ ลง ซึ่งจะช่วยให้ รร.นนก.บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

รร.นนก.หวังว่า คู่มือบริหารความเสี่ยง รร.นนก.พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ จะเป็นแนวทางส าคัญเพื่อให้ 
นขต.รร.นนก. และ นขต.บก.รร.นนก.ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อเกิดประโยชน์แก่ 
รร.นนก.ต่อไป 

                                                                        

 
พล.อ.ท. 

                                                                    (เดชอุดม คงศรี) 
                                                                       ผบ.รร.นนก. 
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สารบญั 

ค าน า  

สารบัญ  

บทท่ี ๑  บทน า ๒ 

บทท่ี ๒  แนวทางการบริหารความเสี่ยง รร.นนก. ๙ 

บทท่ี ๓  กระบวนการบริหารความเสี่ยง รร.นนก. ๑๓ 

ใบแบบท่ีใช้ในการบริหารความเสี่ยงของ รร.นนก. ๒๐ 

นขต.รร.นนก. ด าเนินการบริหารความเสี่ยงตามแบบฟอร์มท่ีแนบ ๒๓ 

บรรณานุกรม ๓๕ 
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บทที่ ๑  

บทน า 
 

๑.๑ วัตถุประสงค์และประโยชน์ของคู่มือการบริหารความเสี่ยง 

คู่มือฉบับนี้จัดท าข้ึนเพื่อใช้เปน็คู่มือในการศึกษาและปฏิบัติงานในด้านการบรหิารความเสี่ยงของ รร.นนก. 
ซึ่งคาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ดังต่อไปนี้ 

 ๑.๑.๑ ผู้บริหาร รร.นนก., นขต.รร.นนก. และ นขต.บก.รร.นนก. เข้าใจหลักการและกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงของ รร.นนก. 
 ๑.๑.๒ นขต.รร.นนก. และ นขต.บก.รร.นนก.ได้รับทราบข้ันตอนและกระบวนการในการวางแผน
บริหารความเสี่ยง 
 ๑.๑.๓  รร.นนก.ปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

๑.๑.๔. รร.นนก.มีเครื่องมือสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเช่ือมโยงการบริหารความเสี่ยงกับ 
กลยุทธ์ของ รร.นนก. 

๑.๑.๕  รร.นนก.มีเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานทุกระดับของ รร.นนก. 

๑.๒ ความหมายและค าจ ากัดความ 

เพื่อให้เข้าใจความหมายของการบริหารความเสี่ยง ควรท าความเข้าใจกับความหมายของค าที่
เกี่ยวข้องต่อไปนี้ 

๑.๒.๑ ความเสี่ยง (Risk) 

ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหลความสูญเปล่าหรือ
เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจเกิดข้ึนในอนาคต และมีผลกระทบหรือท าให้การด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร  ทั้งในด้านยุทธศาสตร์การปฏิบัติงาน 
การเงิน และการบริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยการวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับ
และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์ 

ความเสี่ยง จ าแนกได้ ๕ ลักษณะ 
๑.๒.๑.๑ Strategic Risk – ความเสี่ยงที่เกี่ยวของในระดับยุทธศาสตร์ เช่น การเมือง 

เศรษฐกิจ กฎหมาย ตลาด ภาพลักษณ์ ผู้น า ช่ือเสียง ลูกค้า เป็นต้น 
๑.๒.๑.๒  Operational Risk – ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องระดับปฏิบัติการ เช่น กระบวนการ 

เทคโนโลยี และคนในองค์กร เป็นต้น 
๑.๒.๑.๓  Financial Risk – ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงิน เช่น การผันผวนทาง

การเงินสภาพคล่อง อัตราดอกเบี้ย ข้อมูลเอกสารหลักฐานทางการเงิน และการรายงานทางการเงินบัญชี เป็นตน้ 
๑.๒.๑.๔ Compliance Risk – ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/

กฎระเบียบ 
๑.๒.๑.๕ Threats Risk – ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับภัยรูปแบบใหม่และภัยธรรมชาติ 
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ตัวอย่าง  ความเสี่ยงโดยท่ัวไป 
- การตัดสินใจที่ผิดพลาดจากการใช้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือไม่เป็นปัจจุบัน 
- การบันทึกบัญชีผิดพลาด 
- การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
- เกิดการทุจริตในองค์กร 
- การสูญเสียทรัพยากร 
- รายงานทางการเงินไม่น่าเช่ือถือ 
- เกิดความเสียหายต่อช่ือเสียงของหน่วยงาน 
- การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน 
- การใช้ทรัพยากรอย่างไม่ประหยัด 

ฯลฯ 

๑.๒.๒ ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) 

ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด
ไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหนเมื่อใด เกิดข้ึนได้อย่างไรและท าไม ทั้งนี้สาเหตุของความ
เสี่ยงที่ระบุ ควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่าง
ถูกต้อง 

ตัวอย่าง  ปัจจัยเสี่ยง / ต้นเหตุ / สาเหตุของความเสี่ยง 
- บรรยากาศทางจริยธรรม 
- ความกดดันจาก ผบช./นโยบายของ ผบช. 
- ความรู้ความสามารถของบุคลากร 
- ราคา/มูลค่าของทรัพย์สิน 
- ความสามารถในการเปลี่ยนเป็นตัวเงินของทรัพย์สิน 
- ปริมาณการบันทึกรายการและจ านวนเอกสาร 
- สภาพความเป็นจริงทางการเงินและเศรษฐกิจ 
- สภาพความเป็นจริงในการแข่งขัน 
- กิจกรรมที่ซับซ้อนหรือมีการเปลี่ยนแปลงได้ง่าย 
- ระเบียบต่าง ๆ ของทางราชการ 
- ระบบข้อมูลสารสนเทศที่ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ 
- การกระจายของสถานที่ในการปฏิบัติงาน 
- ความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน 
- การเปลี่ยนแปลงองค์กร การปฏิบัติงาน เทคโนโลยี 
- การตัดสินใจของฝ่ายบริหาร 
- การประมาณการด้วยตัวเลขทางบัญชี 
- การยอมรับสิ่งที่ตรวจพบ 
- การด าเนินการแก้ไข 
 ฯลฯ 
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๑.๒.๓  การระบุความเสี่ยง (Identify Risks) 

การระบุความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและ  นขต.รร.นนก.ร่วมกันระบุความเสี่ยง  
และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ
ต่อการบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยค านึงถึง 

 -    สภาพแวดล้อมภายใน  รร.นนก. เช่น รูปแบบการบริหารสั่งการ การปกครองบังคับ 
บัญชา การมอบหมายอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ โครงสร้างองค์กร ระเบียบข้อบังคับภายในและวัฒนธรรม
การท างานขององค์กร 

- สภาพแวดล้อมภายนอก  รร.นนก. ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของ  รร.นนก. 
เช่น นโยบายภาครัฐ นโยบายกระทรวงกะลาโหม ยุทธศาสตร์ ทอ. รวมถึงกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่
มีผลผูกพันต่อการปฏิบัติราชการของ รร.นนก. 

วิธีการและเทคนิคในการระบุความเสี่ ยง มีหลายวิธีซึ่ งแต่ละหน่วยงาน อาจเลือกใช้ได้ตาม 
ความเหมาะสม ดังนี้ 

- การระบุความเสี่ยง โดยการรวมกลุ่มระดมสมอง เพื่อให้ได้ความเสี่ยงที่หลากหลาย 
- การระบุความเสี่ยง โดยการใช้ Checklist ในกรณีที่มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณและ 

ทรัพยากร 
  -   การระบุความเสี่ยง โดยการวิเคราะห์สถานการณ์จากการตั้งค าถาม  “What-if” 
  -   การระบุความเสี่ยง โดยการวิเคราะห์ข้ันตอนการปฏิบัติงานในแต่ละข้ันตอนที่ส าคัญ 

ส าหรับการระบุความเสี่ยง  โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ๒ ข้ันตอน คือ 
  -   ระบุความเสี่ยง หรือผลของความเสี่ยงในแต่ละข้ันตอน 
  -   ระบุปัจจัยเสี่ยง หรือต้นเหตุของความเสี่ยงในแต่ละข้ันตอน 

๑.๒.๔ การประเมินความเสี่ยง (Risk  Assessment) 

การประเมินความเสี่ยง (Risk  Assessment) หมายถึง การวิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยง  
โดยพิจารณาจากการประเมินจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood ) และความรุนแรงของผลกระทบ
จากเหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact) ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างานของหน่วยงานหรือของ
องค์กร 

โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถ่ีหรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง 

ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดข้ึน หากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง  ประกอบด้วย ๘ ข้ันตอน คือ 
 ๑.๒.๔.๑   การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 

เป็นการก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
(Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานจะต้องก าหนดเกณฑ์ของหน่วยงาน เป็นเกณฑ์ในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ ๕ ระดับ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมในหน่วยงานและดุลยพินิจการตัดสินใจ
ของคณะกรรมการ ฯ และฝ่ายบริหารของหน่วยงาน 
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เกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับหน่วยงานที่มีข้อมูลตัวเลข หรือจ านวนเงินมาใช้ในการ
วิเคราะห์อย่างพอเพียง ส าหรับหน่วยงานที่มีข้อมูลเชิงพรรณนาไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจ านวนเงินที่
ชัดเจนได้ ก็ให้ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ   

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) ในเชิงปริมาณ  
ระดับ โอกาสท่ีจะเกิด ค าอธิบาย 

๕ สูงมาก ๑ เดือนต่อครั้ง หรือมากกว่า 
๔ สูง ๑-๖ เดือนต่อครั้ง แต่ไม่เกิน ๕ ครั้ง 
๓ ปานกลาง ๑ ปีต่อครั้ง 
๒ น้อย ๒-๓ ปีต่อครั้ง 
๑ น้อยมาก ๕ ปีต่อครั้ง 

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) ในเชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสท่ีจะเกิด ค าอธิบาย 
๕ สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครัง้ 
๔ สูง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ 
๓ ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครัง้ 
๒ น้อย อาจมีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง 
๑ น้อยมาก มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) เชิงปริมาณ 
ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 

๕ สูงมาก > ๑๐ ล้านบาท 
๔ สูง > ๒.๕ ล้านบาท - ๑๐ ล้านบาท 
๓ ปานกลาง > ๕๐,๐๐๐ – ๒.๕ ล้านบาท 
๒ น้อย > ๑๐,๐๐๐ – ๕๐,๐๐๐ บาท 
๑ น้อยมาก ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) เชิงคุณภาพ 
ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 

๕ รุนแรงสูง 
มีการสูญเสียทรัพยส์ินอย่างมหันต์  
มีการบาดเจบ็ถึงชีวิต 

๔ ค่อนข้างรุนแรง 
มีการสูญเสียทรัพยส์ินมาก 
มีการบาดเจบ็สาหสัถึงข้ันพักงาน 

๓ ปานกลาง 
มีการสูญเสียทรัพยส์ินมาก  
มีการบาดเจบ็สาหสัถึงข้ันหยุดงาน 

๒ น้อย 
การสญูเสียทรัพยส์ินพอสมควร 
มีการบาดเจบ็รุนแรง 

๑ น้อยมาก 
มีการสูญเสียทรัพยส์ินเล็กน้อย 
ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง 
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ระดับของความเสี่ยง หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละ
ปัจจัยเสี่ยง ก าหนดเกณฑ์ไว้  ๔  ระดับ คือ สูงมาก  สูง  ปานกลาง และน้อย ดังตารางแสดงระดับความเสี่ยง
ต่อไปนี้ 

 
     
       
     
     
     

  
 
 

 ๑.๒.๔.๒  การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 
เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้  มาประเมินโอกาส (Likelihood)  

ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact)  
จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของเสี่ยงที่แตกต่างกัน ท าให้สามารถก าหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่าง
เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้อง  ภายใต้งบประมาณ 
ก าลังคน หรือเวลาที่มีจ ากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ข้างต้น 

คณะกรรมการผู้ประเมินของ รร.นนก. ควรเป็นผู้มีความรู้ความช านาญ และมีประสบการณ์ในเรื่องนั้น 
ๆ ส าหรับเทคนิคการให้คะแนนระดับการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยความเสี่ยงนั้น อาจใช้
คะแนนเสี่ยงข้างมากในที่ประชุม หรือให้แต่ละคนเป็นผู้ให้คะแนนแล้วน าคะแนนนั้นมาหาค่าเฉลี่ย เป็นต้น 
ทั้งนี้มีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้ 

- พิจารณาโอกาส / ความถ่ีในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) ที่จะเกิดนั้น                  
มากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

- พิจารณาความรุนแรงหรือความเสียหาย จากผลกระทบของความเสี่ยง (Likelihood)  ที่มี
ผลต่อ  รร.นนก. ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

๑.๒.๔.๓  การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

เมื่อหน่วยงานพิจารณาโอกาส / ความถ่ีที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อ  รร.นนก.ว่า ก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด ตามตารางระดับ
ความเสี่ยง ซึ่งจะท าให้หน่วยงานทราบว่า มีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 

 
 สูงมาก 

 
 สูง 

 
 ปานกลาง 

 
 น้อย 
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ตารางระดับความเสี่ยง 

ตัวอย่าง ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) 
 
 

     
     
     
     
     

 
 
 

            
 
  ๑.๒.๔.๔   การจัดล าดับความเสี่ยง 

เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว จะน ามาจัดล าดับความรุนแรงของความเสี่ยง ที่มีผลต่อ  รร.นนก. หรือ 
นขต.รร.นนก. เพื่อพิจารณาก าหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่ส าคัญให้เหมาะสม 
โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกดิจากความสมัพันธ์ระหว่างโอกาสทีจ่ะเกิดความเสีย่ง และผลกระทบ
ของความเสี่ยง ที่ประเมินได้ตามตารางการวิเคราะห์ความเสีย่ง ซึ่งจัดเรียงตามล าดับจากระดับสูงมาก สูง ปาน
กลาง น้อย และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมาก และหรือสูง มาจัดท าแผนการบริหาร/จัดการความเสี่ยงใน
ข้ันตอนต่อไป 

  ๑.๒.๔.๕  การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความ
เสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้  ซึ่ง
การจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี ดังนี้ 

     -   การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acception) 
     -   การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) 
     -   การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) 
     -   การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) 
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๑.๒.๔.๖   การบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองค์กร (Enterprise Risk management) 

การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร หมายถึง การบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้ ง
กระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหายให้ระดับของความ
เสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้
อย่างมีระบบ โดยค านึงการบรรลุเป้าหมาย กลยุทธ์การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และช่ือเสียงขององค์กร
เป็นส าคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้ง
องค์กร 

  ๑.๒.๔.๗   การควบคุม (Control) 

การควบคุม หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือข้ันตอนปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งกระท าเพื่อลดความเสี่ยงให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ แบ่งได ้๔ ประเภท 

      -   การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) 
      -   การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) 
      -   การควบคุมโดยการช้ีแนะ (Directive Control) 
      -   การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) 
  ๑.๒.๔.๘ แผนบริหารความเสี่ยง (Planning of Risk) 

แผนบริหารความเสี่ยง หมายถึง แผนซึ่งจัดท าข้ึนเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาของ รร.นนก.(ผู้บริหาร 
รร.นนก.) และ  นขต.รร.นนก.ทุกฝ่าย ได้มีแนวทางการบริหารความเสีย่งในระดับองค์กรที่ชัดเจน และสามารถ
น าไปประกอบการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในระดับคณะ/ส านักได้ โดยครอบคลุมสาระส าคัญเรื่องความ
เสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน 
(Financial Risk) และความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk)   
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บทที่ ๒ 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง รร.นนก. 
 

การบริหารความเสี่ยงของ  รร.นนก. มีความส าคัญและหลักการปฏิบัติ โดย รร.นนก.ต้องปฏิบัติตาม 
ระ เบี ยบคณะกรรมการตรวจ เ งิ นแผ่ นดิน  ว่ าด้ ว ยการ ก าหนดมาตรฐานการควบ คุมภายใน  
พ.ศ. ๒๕๔๔ ที่ก าหนดให้ส่วนราชการต้องมีการประเมินความเสีย่ง และปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน และ 
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวดที่ ๓ มาตรา ๙ (๑)  
ที่ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ไว้ล่วงหน้า  

 การบริหารความเสี่ยงของ  รร.นนก. มีองค์ประกอบ ดังนี้ โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของ 
รร.นนก., นโยบาย วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง รวมถึงการก าหนดผู้รับผิดชอบ , และกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง และการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 

๒.๑   โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Organization)  

รร.นนก. ก าหนดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรไว้ ๓ ระดับ คือ 
๒.๑.๑   ระดับ รร.นนก. รับผิดชอบโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รร.นนก. ซึ่งประกอบด้วย  

รอง ผบ.รร.นนก.(สายงานบริหาร) เป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าหน่วยข้ึนตรง รร.นนก. โดยมี หก.กยข.
บก.รร.นนก.ท าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
 ๒.๑.๒   ระดับ คณก.รร.นนก.และ นขต.รร.นนก. รับผิดชอบโดยคณะกรรมการชุดต่างๆ ของ 
รร.นนก. และคณะกรรมการของแต่ละหน่วยงาน  

๒.๑.๓   ระดับ นขต.รร.นนก. และ นขต.บก.รร.นนก.รับผิดชอบโดยคณะกรรมการของแต่ละ
หน่วยงาน 

ตามที่แสดงในรูปข้างล่างนี้ 

 
 

ระดับ รร.นนก. 

ระดับ คณก.รร.นนก.และ นขต.รร.นนก. 

ระดับ นขต.รร.นนก.และนขต.บก.รร.นนก. 

วิสัยทัศน์ 
ภารกิจ 

แผนงาน โครงการ กิจกรรม
ในแผนปฏิบัติราชการฯ 

งานประจ า และงานตามทะเบียนความเสี่ยง
ของ ๒๖ สายวิทยาการ  



 

 

๑๐ | คู่มือบริหารความเสี่ยง รร.นนก. พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔ 

๒.๒   นโยบาย วัตถุประสงค์ และหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง  

๒.๒.๑   นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

เพื่อให้  รร.นนก.  มีระบบในการบริหารความเสีย่ง โดยการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้ง
กระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิดความเสียหายในระดับความเสี่ยงและ
ขนาดของความเสียหายที่จะเกิดข้ึนในอนาคต  อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายของ 
รร.นนก. ตามยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของ ทอ.และพันธกิจของ รร.นนก.ที่ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้ล่วงหน้า
เพื่อเสนอของบประมาณตามแผนที่ได้วางไว้ จึงก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี ้  

๒.๒.๑.๑   ให้มีการบริหารความเสี่ยงที่ต้องครอบคลุมทุกระดับและทุกหน่วยงานของ 
รร.นนก. และการควบคุมภายในที่เป็นระบบและต่อเนื่อง 

๒.๒.๑.๒   ให้ทุกหน่วยงานใน รร.นนก. รวมทั้งผู้บังคับบัญชาทุกระดับ เข้าใจและให้
ความส าคัญกับการช้ีบ่งและการควบคุมความเสี่ยง มีวิธีการและแนวทางการปฏิบัติที่เป็นแนวทางเดียวกันใน
การระบุ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง  

๒.๒.๑.๓   ให้มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติใช้เป็นแนว
ทางการบริหารความเสี่ยงไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้ง รร.นนก.  

๒.๒.๑.๔.   ให้มีการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และมีการทบทวนและ
ปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ 

๒.๒.๑.๕   ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานตามปกติ โดยน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

 

๒.๒.๒   วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง 

   ๒.๒.๒.๑ เพื่อให้ รร.นนก. มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และพันธกิจ
ขององค์กร 
   ๒.๒.๒.๒ เพื่อให้ รร.นนก. สามารถลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย และลด
ขนาดของความเสียหายที่จะเกิดข้ึนในอนาคต ให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ควบคุมได้ และ
ตรวจสอบได้ 

๒.๒.๓   หน้าท่ีและความรับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง 

ผู้เกี่ยวข้อง หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
๑. ผบ.รร.นนก. , รอง.ผบ.รร.นนก. , และ 
เสธ.รร.นนก. 

๑. ก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และการควบคุม
ภายใน ให้ได้รับการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร 
๒. ให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยง และ 
การควบคุมภายในของ รร.นนก. 
๓. ติดตามความเสี่ยงที่ส าคัญ และก ากับการบริหาร 
ความเสี่ยง 
๔. เสนอรายงานผลการบริหารความเสี่ ยงต่อ คณะ
กรรมการบริหาร รร.นนก.และ สภา รร.นนก. 
๕. เสนอรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
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ผู้เกี่ยวข้อง หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
ต่อคณะกรรมการบริหาร รร.นนก.และ สภา รร.นนก. 
เพื่อรายงานต่อ ผบ.ทอ.ต่อไป 
 

๒. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รร.นนก.  ๑. ก าหนดแนวทางการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง  
และการจัดการควบคุมภายใน 
๒. จัดท าคู่มือการบริหารความเสี่ยง 
๓. รวบรวม/ระบุ/วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยง 
๔. จัดท าแผนป้องกันหรือลดความเสี่ยง 
๕. เสนอมาตรการจัดการความเสี่ยง และการจัดการควบคุม
ภายใน 
๖ .  ร า ย ง า น ผ ล ก า ร บ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง  เ ส น อ                
ผบ.รร.นนก. (ผ่าน รอง.ผบ.รร.นนก.(สายงานบริหาร)) 
 

๓. หน.นขต.รร.นนก. และ 
หน.นขต.บก.รร.นนก. 

๑. ส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ของหน่วยงาน 
๒. ก าหนดแนวทางการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง และ
การควบคุมภายในของหน่วยงาน 
๓. ให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยง และการ
ควบคุมภายในของหน่วยงาน 
๔. เสนอรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อประธานคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง ทุกสิ้นปีงบประมาณ 
 

๔. คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 
ระดับนขต.ฯ 

๑. น านโยบายการบรหิารความเสี่ยงสู่การปฏิบัต ิ
๒. รวบรวม / ระบุ / วิเคราะห์ / ประเมินความเสี่ยง 
๓. จัดท าแผนป้องกันหรือลดความเสี่ยง 
๔. เสนอมาตรการจัดการความเสี่ยง และการจัดการควบคุม
ภายใน 
๕. จัดท ารายงานการบรหิารความเสี่ยง เสนอต่อ
ผู้อ านวยการ / รองคณบดีเขตพื้นที ่
 

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

๑. ติดตามและประเมินประสิทธิผลของกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงทุกหน่วยงาน 
๒. จัดท ารายงานผลการติดตามและประเมินผลกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน เสนอต่อ  
ผบ.รร.นนก.ผ่าน รอง.ผบ.รร.นนก.(สายงานบริหาร) 
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แผนภาพล าดับขั้นตอนตามระบบการบริหารความเสี่ยงของ รร.นนก. 
ข้ันตอน ล าดับข้ันตอนการท างาน กิจกรรม 

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง รร.นนก. 

 

 จัดท าคู่มือบริหารความเสี่ยง 
จัดระบบการควบคุมภายใน 
ติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง 

๑. การก าหนดเป้าหมายการ
บริหารความเสี่ยง  
(Objective Setting) 

 การก าหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง และพิจารณาเลือกแผนงาน/โครงการท่ี
มีความสอดคล้อง และมีผลกระทบกับประเด็น
ยุทธศาสตร์  

๒. การระบุความเสี่ยงต่าง ๆ 
(Event Identification) 
 

 การวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงต่าง ๆ อาจ
พิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงในหลายด้าน เช่น 
   ๑. Strategic Risk : (S)  
   ๒. Operational Risk : (O)  
   ๓. Financial Risk : (F)  
   ๔. Compliance Risk : (C) 
   ๕. Threats Risk : (T) 

๓. การประเมินความเสี่ยง 
(Risk Assessment) 
 

 - วิเคราะห์ และจัดล าดับความเสี่ยงโดยการ
ประเมินจากโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) และ
ผลกระทบ (Impact) แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ คือ 
   ๑. ความเสี่ยงสูงมาก ๑๖-๒๕ คะแนน 
   ๒. ความเสี่ยงสูง  ๑๐-๑๕ คะแนน 
   ๓. ความเสี่ยงปานกลาง  ๕-๙ คะแนน 
   ๔. ความเสี่ยงต่ า  ๑-๔ คะแนน 

๔. กลยุทธ์ท่ีใช้ในการจัดการกับ 
แต่ละความเสี่ยง  
(Risk Response) 
 

 ๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง  
๒. การควบคุมความสูญเสีย  
๓. การรับความเสี่ยงเอาไว้เอง  
๔. การถ่ายโอนความเสี่ยง  

๕. กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง 
(Control Activities) 
 

 การก าหนดกิจกรรม หรือมาตรการในการจัดการ
ความเสี่ยงให้หมดไปหรือลดลงในระดับท่ียอมรับได้ 
และต้องก าหนดระยะเวลาท่ีใช้ในการด าเนินการ
แต่ละกิจกรรมตลอดจนหน่วยงานผู้รับผิดชอบใน
แผนบริหารความเสี่ยง 

๖. ข้อมูลและการสื่อสารด้าน
บริหารความเสี่ยง (Information 
and Communication) 
 

 การเปิดชอ่งทางการสื่อสารข้อมูลด้านการบริหาร
ความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะท างาน และ
บุคลากรของหน่วยงานได้เข้าถึง และรับทราบ
ข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร 
คณะท างาน และบุคลากรของหน่วยงาน 

๗. การติดตามผล และเฝ้าระวัง
ความเสี่ยงต่าง ๆ (Monitoring) 
 

 การติดตามและประเมินผลว่าแต่ละหน่วยงานมี
การประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง
ท่ีก าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ และมีการ
ปฏิบัติจริงสามารถลด หรือป้องกันความเสี่ยงที่อาจ
เกิดข้ึน 

สรุป และปรับปรุงแก้ไข 
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บทที่ ๓ 

กระบวนการบรหิารความเสี่ยง รร.นนก. 
 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับ  
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างานของหน่วยงาน หรือขององค์กร 
รวมทั้งการบริหาร/จัดการความเสี่ยง โดยก าหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้จะส าเร็จได้ ต้องมีการสื่อสารให้คนในองค์กร  มีความรู้  
ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนควรมีการจัดท าระบบสารสนเทศ เพื่อใช้
ในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง ทั้งนี้  รร.นนก.   มีกระบวนการบริหารความเสี่ยง  ๗ ข้ันตอน คือ  
การก าหนดวัตถุประสงค์ การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การประเมินมาตรการ
ควบคุม การบริหาร/จัดการความเสี่ยง การรายงาน การติดตามผลและการทบทวน  

๓.๑   กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

๓.๑.๑   การก าหนดวัตถุประสงค์  

การก าหนดวัตถุประสงค์เป็นการก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ และวัตถุประสงค์ของข้ันตอน ของ
แผนงาน/ งาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการปฏิบัตริาชการ 

วัตถุประสงค์ หมายถึง สิ่งที่ต้องการท าให้ส าเร็จหรือผลลัพธ์ของการด าเนินการ การก าหนด
วัตถุประสงค์ใน รร.นนก. มีหลายระดับ ตั้งแต่ระดับสถาบัน ลดหลั่นลงมาเป็นล าดับ จนถึงระดับกิจกรรมและ
ระดับบุคคล 

การก าหนดวัตถุประสงค์ ต้องมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้วัตถุประสงค์  
ในภาพรวมบรรลุ เป้าประสงค์ เช่น รร.นนก. ต้องมีวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
ส่วนทิศทางการด าเนินงานเพื่อบรรลวิุสัยทัศน์และพันธกิจนั้น รร.นนก.และ นขต.รร.นนก.ต้องมีการด าเนินงาน
ตามแผนการปฏิบัติราชการประจ าปี และแผนการปฏิบัติราชการ ๓ ปี ที่สอดคล้องเกี่ยวโยงกันไปจนถึงระดับ
หน่วยงานย่อย ระดับแผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม จนถึงระดับบุคคล 

วัตถุประสงค์ระดับสถาบัน (Corcorate Objective) เป็นวัตถุประสงค์ของการด าเนินการในภาพรวม
ของ รร.นนก.ตามแผนการปฏิบัติราชการประจ าปี และแผนปฏิบัติราชการ ๓ ป ี

วัตถุประสงค์ระดับกอง/คณะ หรือโครงการ/กิจกรรม (Activities Objective) เป็นวัตถุประสงค์ของ 
การด าเนินงานตามพันธกิจของแต่ละหน่วยงาน หรือวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการ/กิจกรรม ซึ่งต้อง
สอดคล้องและสนับสนุนกับวัตถุประสงค์ในแต่ละระดับที่สูงข้ึน 

วัตถุประสงค์ระดับกระบวนการ (Key Process Objective) เป็นวัตถุประสงค์ของแต่ละข้ันตอนหลัก 
ที่ส าคัญ ซึ่งตอบสนองให้การด าเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม บรรลุส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
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๓.๑.๒   การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง 
การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง เป็นการระบุ เหตุการณ์ใด ๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อ 

การบรรลุวัตถุประสงค์ และสาเหตุของความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึน  อย่างไร และท าไม  

๓.๑.๓   การประเมินความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง เป็นการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และ 

ความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact) โดยการวิเคราะห์ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง และ
การประเมินความเสี่ยง ซึ่งพิจารณาจากโอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยงจาก
เหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact) นั้น โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ ท าให้การตัดสินใจจัดการกับ
ความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม 

๓.๑.๔   การประเมินมาตรการควบคุม 
  การประเมินมาตรการควบคุม เป็นการประเมินกิจกรรมการควบคุมที่ควรจะมี หรือที่มีอยู่แล้วว่า 
สามารถช่วยควบคุมความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงได้อย่างเพียงพอหรือไม่ หรือเกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์
ของการควบคุม เพีย ง ใด เพื่ อ ให้ มั่ น ใจ ได้ ว่า  จะสามารถควบคุมความ เสี่ ย งที่ มี ผ ลกระทบต่อ  
การบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.๑.๕   การบริหาร/จัดการความเสี่ยง   
การบริหาร/จัดการความเสี่ยง เป็นการน ากลยุทธ์ มาตรการ หรือแผนงาน มาใช้ปฏิบัติใน รร.นนก. 

เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือลดความเสียหายของผลกระทบในการด าเนินงานตามแผนงาน/งาน/
โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่มีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง หรือที่มีอยู่แต่ยังไม่เพียงพอ 

๓.๑.๖   การรายงาน  
การรายงาน เป็นการรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ที่ ได้ด าเนินการทั้ งหมดตามล าดับ  

ให้ฝ่ายบริหารรับทราบ และให้ความเห็นชอบ ด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง 

๓.๑.๗   การติดตามผลและการทบทวน 
การติดตามผลและการทบทวน เป็นการติดตามผลของการด าเนินการตามแผนการบริหาร 

ความเสี่ยงว่า มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลีย่นแปลงหรอืไม่ รวมถึงเป็นการทบทวนประสทิธิภาพ
ของแนวทางการบริหารความเสี่ยงในทุกข้ันตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งข้ึน โดยมีแผนผังภาพรวมของแนว
ทางการบริหารความเสี่ยง ดังนี ้
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แผนผังภาพกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

 

กระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรของ รร.นนก. ประกอบด้วย การบริหารความเสี่ยงระดับ 
รร.นนก. และ นขต.รร.นนก. มุ่งเน้นให้เกิดผลส าเรจ็ตามแผนการบรหิารราชการ ดังนั้น  โครงการหรือกิจกรรม
ที่ต้องด าเนินการวิเคราะห์ ประเมิน และบริหารจดัการความเสีย่ง จึงเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่ รร.นนก.และ 
นขต.รร.นนก.ได้จัดท าข้ึนตามแผนการปฏิบัติราชการ และแผนงบประมาณ 

๓.๒   การประเมินมาตรการควบคุม 

เป็นการประเมินกิจกรรมที่ก าหนดข้ึน เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยควบคุมความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงที่มี
ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งกิจกรรมการควบคุมดังกล่าว หมายถึงกระบวนการวิธีการ
ปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่จะท าให้มั่นใจได้ว่าผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมได้ด าเนินการสอดคล้องกับทิศทางที่ต้องการ 
สามารถช่วยป้องกันและช้ีให้เห็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ได้ 

โดยทั่วไป การปฏิบัติงานจะต้องมีการควบคุมโดยธรรมชาติ เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานอยู่แลว้ เช่น 
การอนุมัติ การลงความเห็น การตรวจสอบ การทบทวนประสิทธิภาพของการด าเนินงาน การจัดการทรัพยากร 
และการแบ่งหน้าที่ของบุคลากร เป็นต้น ทั้งนี้มีการแบ่งประเภทการควบคุมไว้  ๔ ประเภท คือ 

๓.๒.๑   การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดข้ึน                   
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การ
แบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน ฯลฯ 

๓.๒.๒   การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดข้ึนเพื่อค้นพบ 

ข้อผิดพลาดที่ เกิดข้ึนแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การยืนยันยอด การตรวจนับ การรายงาน
ข้อบกพร่อง ฯลฯ 

การสื่อสาร 

๑. ก าหนดวัตถุประสงค์ 

ระบบสารสนเทศ 

๒. ระบุความเสี่ยง 

๓. ประเมินความเสี่ยง 

๔. ประเมินมาตรการควบคุม 

๕. บริหาร/จัดการความเสี่ยง 
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๓.๒.๓   การควบคุมโดยการช้ีแนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้
เกิดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี เป็นต้น 

๓.๒.๔   การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดข้ึนเพื่อแก้ไข
ข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ าอีกในอนาคต เช่น การ
จัดเตรียมเครื่องมือดับเพลิงเพื่อช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายให้น้อยลงหากเกิดเพลิงไหม้ เป็นต้น 

ส าหรับแนวทางของ รร.นนก.  หลังจากประเมินความเสี่ยงแล้ว หน่วยงานจะท าการวิเคราะห์การ
ควบคุมที่มีอยู่เดิม พิจารณาว่าได้มีการจัดการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้นไว้แล้วหรือไม่ ซึ่งโดย
ปกติจะมีการก าหนดอยู่ค่อนข้างมาก แต่  นขต.รร.นนก.มักไม่ค่อยปฏิบัติตามการควบคุมที่ก าหนด จึงจ าเป็นที่
หน่วยงานต้องวิเคราะห์และประเมินการควบคุมเหล่านั้นกอ่น โดยน าผลจากการจดัล าดับความเสี่ยงในระดบัสงู
มาก และ/หรือสูง มาประเมินมาตรการควบคุมก่อนเป็นอันดับแรก ตามขั้นตอน ดังนี้ 

  -   น าเอาปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก หรือสูง มาก าหนดวิธีการควบคุมที่ควร
จะมี เพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงเหล่าน้ัน 

  -   พิจารณา หรือประเมินว่าในปัจจุบันความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงเหล่าน้ัน มีการควบคุมอยู่
แล้วหรือไม่ 

  -   ถ้ามีการควบคุมอยูแ่ล้ว ให้ประเมินต่อไปว่าการควบคุมนั้น ได้ผลตามต้องการอยู่หรือไม่
ดังตัวอย่างแสดงในตาราง 

๓.๓   การบริหาร/จัดการความเสี่ยง 

การบริหาร/จัดการความเสี่ยง เป็นการน ากลยุทธ์ มาตรการ หรือแผนงาน มาใช้ปฏิบัติในรร.นนก. หรือ 
คณะ/ส านัก/สถาบัน เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือลดความเสียหายของผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจาก
ความเสี่ยง ในการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่มีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง หรือที่มีอยู่แต่ยังไม่
เพียงพอ และน ามาวางแผนจัดการความเสี่ยง 

ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนหรือน ามา
ผสมผสานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร ผู้รับผิดชอบ โดยสามารถ
จัดแบ่งวิธีจัดการได้หลายวิธี ดังนี้ 

๓.๓.๑   การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการตกลงกันที่จะยอมรับความเสี่ยงที่เกิดข้ึน 
เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการหรือป้องกันความเสี่ยง ที่ต้องเสียค่าใ ช้จ่ายในการสร้างระบบควบคุม  แต่
อย่างไรก็ตาม หากหน่วยงานเลือกที่จะบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีนี้  ก็ตามติดตามเผ้าระวังความเสี่ยงอย่าง
สม่ าเสมอ 

๓.๓.๒   การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการท างานหรือการ
ออกแบบวิธีการด าเนินงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย หรือลดผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากความ
เสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่หน่วยงานยอมรับได้ เช่น การจัดอบรมเพิ่มทักษะในการท างานให้กับพนักงาน การจัดท า
คู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

๓.๓.๓   การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการกระจายหรือถ่ายโอน 
ความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่น การท าประกันภัย/ประกันทรัพย์สิน กับบริษัท
ประกัน หรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น 
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 ๓.๓.๔   การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่สูง
มาก และหน่วยงานไม่อาจยอมรับความเสี่ยงได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรม ที่จะก่อให้เกิดความ
เสี่ยงนั้นไป 

 ซึ่งวิธีการจัดการความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน อาจมีความแตกต่างกันข้ึนอยู่กับสภาพแวดล้อมของ
หน่วยงานน้ัน ๆ เช่น บางหน่วยงานอาจเลือกการควบคุมอย่างเดียว แต่สามารถควบคุมได้หลายความเสี่ยง 
หรือบางหน่วยงานอาจเลือกการควบคุมหลายวิธีร่วมกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงส าคัญเพียงเรื่องเดียว เป็นต้น 

 ดังนั้น เมื่อหน่วยงานทราบความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ จากการประเมินความเสี่ยงและการประเมินการ
ควบคุมแล้ว ให้พิจารณาความเป็นไปได้และค่าใช้จ่ายของแต่ละทางเลือก เพื่อตัดสินใจเลือกมาตรการลดความ
เสี่ยงอย่างเป็นระบบ  โดยพิจารณาจาก 
 -   พิจารณาว่าจะยอมรับความเสี่ยง หรือจะก าหนดกิจกรรมควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ ซึ่งผู้บริหารจะเป็นผู้ก าหนดระดับความเสี่ยงที่หน่วยงานยอมรับได้ 
 -   พิจารณาเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายหรือต้นทุน (Cost) ในการจัดการให้มีมาตรการควบคุมกับ
ผลประโยชน์ (Benefit) ที่จะได้รับจากประสิทธิผลของมาตรการดังกล่าว ว่าคุ้มค่าหรือไม่ 
 -   กรณีที่หน่วยงานเลือกก าหนดกิจกรรมควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงให้ก าหนดวิธีการควบคุมในแผน
บริหารความเสี่ยง 
 -   ในรอบปีถัดไป ให้พิจารณาผลการติดตามการบริหารความเสี่ยงในงวดก่อน ที่ยังด าเนินการไม่แล้ว
เสร็จ หรือไม่ได้ด าเนินการ มาบริหารความเสีย่งตามกระบวนการดังกล่าวข้างต้น หากพบว่า ยังมีความเสี่ยงที่มี
นัยส าคัญ ซึ่งอาจมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ให้
น ามาระบุการควบคุมในแผนบริหารความเสี่ยง 

๓.๔   การรายงาน 

เป็นการรายงานผลการวิเคราะห์ ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยง ว่าเกิดความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่
หรือไม่ ถ้ายังมีเหลืออยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมากเพียงใดและมีวิธีจัดการความเสี่ยงนั้นอย่างไร เสนอต่อ
ผู้บริหารเพื่อให้ทราบและพิจารณาสั่งการ  รวมถึงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน ทั้งนี้การบริหารความเสี่ยง
จะเกิดผลส าเร็จได้ต้องรับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้บริหาร ซึ่งหลังจากหน่วยงานทราบผลการประเมิน
ความเสี่ยงและน าความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ในระดับสูงมากและสงูมาก าหนดวิธีการจัดการความเสีย่งแลว้ จะต้อง
จัดท ารายงาน ดังนี้ 

  แบบ RR แบบฟอร์มการลงทะเบียนความเสี่ยงของหน่วยงาน 

  แบบ R1 แบบฟอร์มการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ 

  แบบ R2 แบบฟอร์มการประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/
โครงการ 

  แบบ R3 แบบฟอร์มแผนการบริหารความเสี่ยง 

  แบบ R4 แบบฟอร์มการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ 

  แบบ RB แบบฟอร์มสรุปจ านวนความเสี่ยงของแต่สายวิทยาการ/หน่วยงานภายในองค์กร 
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๓.๕   การติดตามผล และทบทวน 

การติดตามผล เป็นการติดตามภายหลังจากได้ด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงแล้ว เพื่อให้
มั่นใจว่า แผนการบริหารความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ ทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลต่อความส าเร็จ ความ
รุนแรงของผลกระทบ วิธีการบริหารจัดการกับความเสี่ยง รวมถึงค่าใช้จ่ายของการควบคุม มีความเหมาะสม
กับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ 
 -   เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการ
จัดการความเสี่ยงที่ได้มีการด าเนินการไปแล้ว ว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง หรือไม่ 
 -   เป็นการตรวจสอบความคืบหน้าของมาตรการควบคุม ที่มีการท าเพิ่มเติมว่าแล้วเสร็จตามก าหนด
หรือไม่ สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ 

หน่วยงานต้องสอบทานดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้ด าเนินการต่อไป 
หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และน าผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบ  
ตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้กระบวนการสอบทานหน่วยงานอาจก าหนดข้อมลูที่ต้องติดตาม หรือ
อาจท า Check List การติดตาม พร้อมทั้งก าหนดความถ่ีในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ใน ๒ 
ลักษณะ คือ 

-   การติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) เป็นการติดตาม ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
เช่น ทุก ๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน หรือทุกสิ้นปีงบประมาณ เป็นต้น 
 -   การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการ
ด าเนินงานต่าง ๆ ตามปกติของหน่วยงาน โดยมากมักอยู่ในรูปกิจกรรมการบริหารและการก ากับดูแลตาม
หน้าที่ประจ าของบุคลากร เช่น การเปรียบเทียบ การสอบยัน การสอบทาน งานตามสายการบังคับบัญชา  
เป็นต้น 

การทบทวน เป็นการทบทวนประสิทธิภาพ ของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกข้ันตอน เพื่อพัฒนา
ระบบให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจ าทุกปี 

๓.๖   บทสรุป 

การควบคุมปัจจัยส าเร็จของการจัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 
 - การสนับสนุนอย่างจริงจังและแข็งขันจากผู้บังคับบัญชาทุกระดับ 
 - การมีทีมงานที่เข้าใจระบบ และไม่ย่อทอ้ต่ออุปสรรคในการขับเคลือ่นระบบให้ทั่วทั้ง รร.นนก. 
 -  การเช่ือมโยงการบริหารความเสี่ยงเข้ากับโครงสร้างระบบงานเดิม 
 - การน าการบริหารความเสี่ยงไปใช้เป็นตัวช้ีวัดให้เห็นถึงโอกาสและการปรับปรุงระบบงาน 
 - สร้างตัวช้ีวัดที่ชัดเจนและเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ รร.นนก.เพื่อจ าท าแผนปฏิบัติราชการ 
 - การสื่อสารถึงผลสัมฤทธ์ิและประสิทธิผลให้ทั่วทั้ง รร.นนก. 

ข้อจ ากัดของ รร.นนก. อาจส่งผลให้การด าเนินงาน การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้ง รร.นนก.ไม่บรรลุผล
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ เช่น 

- การตัดสินใจของคณะผู้บริหาร รร.นนก.โดยใช้ดุลยพินิจที่ผิดพลาด 
 - การปฏิบัติงานของบุคลากรที่ไม่ปฏิบัติตามระบบการบริหารความเสี่ยงของ รร.นนก.                    

ที่ก าหนดไว้ 
 - เหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือควบคุมอันเนื่องมาจากปัจจัยภายนอกหรือเกิดเหตุการณ์พิเศษที่

ไม่ได้คาดมาก่อน 
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 - การทุจริตในหน่วยงาน กรณีบุคลากรในหน่วยงานร่วมมือกันท าการทุจริต 
- ต้นทุนค่าใช้จ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับผลตอบแทนที่ได้ บางครั้งคณะผู้บริหารต้องยอมรับใน 

ความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน เมื่อพิจารณาเห็นว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ เสียไปในการป้องกันความเสี่ยงมากกว่า
ผลตอบแทนที่ได้ 

๓.๗   สรุปขั้นตอนปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและแบบฟอร์มท่ีเกี่ยวข้อง 

ขั้นตอนท่ี ๑  จัดท าทะเบียนความเสี่ยงใช้แบบ  RR 

ขั้นตอนท่ี ๒  ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ใช้แบบ R1   

ขั้นตอนท่ี ๓  ประเมินผลการควบคุมและการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/
โครงการ ใช้แบบ R2 

ขั้นตอนท่ี ๔  จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง ใช้แบบ R3  

ขั้นตอนท่ี ๕  สรุปแผนบริหารความเสี่ยงของแต่สายวิทยาการ/หน่วยงานภายในองค์กร ใช้แบบ RB 
       ขั้นตอนท่ี ๖  ติดตามผลการบรหิารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ R4 

ขั้นตอนท่ี ๗  ประชุมสรุปผลและทบทวนส าหรับปีถัดไป 
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แบบฟอร์มที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงของ รร.นนก. 
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แบบ RR 
ทะเบียนความเสี่ยง 

สายวิทยาการดา้น : .......................................... 
ระยะเวลา : ........................................ 

 
กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : ............................... 
 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
(๔) 

 
ชื่อความเส่ียง 

 
(๕) 

 
ปัจจัยเส่ียง 

 
(๖) 

ประเภทความเส่ียง ปัจจัยแหล่งที่มา
ความเส่ียง 

 
หมายเหตุ 

 
 

S 
(๗) 

O 
(๘) 

F 
(๙) 

C 
(๑๐) 

T 
(๑๑) 

ภายใน 
(๑๒) 

ภายนอก 
(๑๓) 
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 ค าอธิบาย 
แบบ RR : ทะเบียนความเสี่ยง 

 

ล าดับ หัวข้อ ค าอธิบาย 

(๑) สายวิทยาการด้าน ระบุช่ือสายวิทยาการที่รบัผิดชอบ เช่น นักบิน ช่างอากาศ ดุริยางค์ 
ทันตแพทย์ อนุศาสนาจารย์ ฯลฯ 

(๒) ระยะเวลา ระบุช่วงเวลาทีจ่ัดท าทะเบียนความเสี่ยง 

(๓) กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ระบุช่ือกจิกรรม/แผนงาน/โครงการ 

(๔) ข้ันตอนการปฏิบัตงิาน ระบุข้ันตอนการปฏิบัตงิานของกจิกรรม/แผนงาน/โครงการ 

(๕) ช่ือความเสี่ยง ระบุช่ือความเสี่ยง 

(๖) ปัจจัยเสี่ยง ระบปุัจจัยเสี่ยงที่มผีลกระทบต่อข้ันตอน/กระบวนการปฏิบตัิงาน 

(๗) ประเภทความเสี่ยง ระบปุระเภทความเสี่ยง ได้แก ่
S คือ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 

(๘) ประเภทความเสี่ยง O คือ ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk) 

(๙) ประเภทความเสี่ยง F คือ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) รวมถึงรายงานอื่น ๆ 

(๑๐) ประเภทความเสี่ยง C คือ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ 
(Compliance Risk) 

(๑๑) ประเภทความเสี่ยง T คือ ความเสี่ยงด้านภัยคุกคามและภัยพิบัติ (Threats) 
(๑๒) 
(๑๓) 

ปัจจัยแหล่งทีม่าความเสี่ยงเกิดจาก
ภายใน/ภายนอก 

ระบสุาเหตุของความเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายใน 
คอลัมน์ (๑๒) หรือปัจจัยภายนอก (๑๓) โดยใส่เครือ่งหมาย  

 
หมายเหต ุปัจจัยเสี่ยงแต่ละปจัจัย ระบปุระเภทความเสี่ยงได้เพียง ๑ ประเภท และระบุแหลง่ทีม่าได้เพียง ๑ แหล่ง 
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นขต.รร.นนก. ด าเนินการบริหารความเสี่ยง 

ตามแบบฟอร์มที่แนบ 
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แบบ R1 
หน่วย : ............................................... 

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ 
สายวิทยาการดา้น : ............................................... 

ระยะเวลา : ............................................... 
 
กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : ............................................... 
วัตถุประสงค์ : ............................................... 

 
 

ขั้นตอน/กระบวน 
การปฏิบัติงาน 

 
 

(๑) 

 
 

ชื่อความเส่ียง 
 
 

(๒) 

 
 

ปัจจัยเส่ียง 
 
 

(๓) 

ประเภทความเส่ียง 
ปัจจัย

แหล่งที่มา
ความเส่ียง 

การวิเคราะห์ความเส่ียง 
กิจกรรมควบคุมภายใน 
หรือการจัดการที่มีอยู่ 
(กรณียังไม่มีให้ระบุว่า 

“ไม่มี”) 
 

(๑๕) 

S 
 

(๔) 

O 
 

(๕) 

F 
 

(๖) 

C 
 

(๗) 

T 
 

(๘) 

ภาย 
ใน 
(๙) 

ภาย 
นอก 
(๑๐) 

โอกาส 
 

(๑๑) 

ผล 
กระทบ 
(๑๒) 

คะแนน
ความ
เส่ียง 
(๑๓) 

ระดับ
ความ
เส่ียง 
(๑๔) 
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หน่วย ................................................ 

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

แผนภูมิความเสี่ยง 
 

ผล
กร

ะท
บ 

๕ ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ 
๒๕ 

๔ ๔ ๘ ๑๒ ๑๖ 
๒๐ 

๓ ๓ ๖ ๙ ๑๒ 
๑๕ 

๒ ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ 

๑ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 โอกาสท่ีจะเกิด 
 
 

กรอบการก าหนดระดบัความเสี่ยงตามเขตสี (ZONE) 

สูงมาก 
สูง 
ปานกลาง 
น้อย 
น้อยมาก 

ระดับความเส่ียง 

แดง 

ส้ม 

เหลือง 

เขียว 

ฟ้า ๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 
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ค าอธิบาย 
แบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ 

แบบ R1 : การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ 
คอลัมน์ หัวข้อ ค าอธิบาย 

(๑) ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน ระบุขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ 
(๒) ชื่อความเสี่ยง ระบุชื่อความเสี่ยง 
(๓) ปัจจัยเสี่ยง ระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน 
(๔) ประเภทความเสี่ยง ระบุประเภทความเสี่ยง ได้แก่ 

S คือ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
(๕) ประเภทความเสี่ยง O คือ ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk) 

คอลัมน์ 
(๖) 

ประเภทความเสี่ยง F คือ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) รวมถึงรายงานอ่ืน ๆ  

คอลัมน์ 
(๗) 

ประเภทความเสี่ยง C คือ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk) 

(๘) ประเภทความเสี่ยง T คือ ความเสี่ยงด้านภัยคุกคามและภัยพิบัติ (Threats) 
คอลัมน์ 

(๙) 
(๑๐) 

แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย
ภายใน/ภายนอก 

ระบุสาเหตุของความเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายใน คอลัมน์ (๘) หรือปัจจัย
ภายนอก คอลัมน์ (๙) โดยใส่เครื่องหมาย  

คอลัมน์ 
(๑๑) 

โอกาส (L) Likelihood ระบุความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง (ระดับ ๑ – ๕) 

คอลัมน์ 
(๑๒) 

ผลกระทบ (I) Impact ระบุผลกระทบต่อเป้าหมายกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ (ระดับ ๑ – ๕) 

คอลัมน์ 
(๓๒) 

คะแนนความเสี่ยง ผลการประเมินความเสี่ยง (คะแนนความเสี่ยง = โอกาส (๑ – ๕) x ผลกระทบ 
(๑ - ๕) ที่แสดงผลการประเมินคะแนนความเสี่ยง 

คอลัมน์ 
(๑๔) 

ระดับความเสี่ยง การจัดล าดับความส าคัญความเสี่ยง โดยพิจารณาตามคะแนนความเสี่ยงตามคอลัมน์ 
(๑๒) โดยแบ่งเขตสี (Zone) เป็นระดับ น้อยมาก – น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก ตามการ
จัดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (Zone) ฟ้า – เขียว – เหลือง – ส้ม – แดง ตามล าดับ 

ผลการประเมิน 
ระดับความเสี่ยง 

เขตสี (Zone) ระดับ 
ความเสียง 

๒๐ – ๒๕ สูงมาก แดง ๕ 
๑๐ – ๑๙ สูง ส้ม ๔ 

๔ – ๙ ปานกลาง เหลือง ๓ 
๒ – ๓ น้อย เขียว ๒ 

๑ น้อยมาก ฟ้า ๑  
คอลัมน์ 
(๑๕) 

กิจกรรมควบคุมภายในหรือการ
จัดการที่มีอยู่ 

ระบุการควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่/กรณียังไม่ก าหนดกิจกรรมควบคุมภายใน
หรือการจัดการความเสี่ยง ให้ระบุว่า “ไม่มี” 

หมายเหต ุปัจจัยเสี่ยงแต่ละปจัจัย ระบปุระเภทความเสี่ยงได้เพียง ๑ ประเภท และระบุแหลง่ทีม่าได้เพียง ๑ แหล่ง 
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แบบ R2 

หน่วย...................................................................... 
การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ 

สายวิทยาการดา้น............................................................................... 
ระยะเวลา................................................... 

 
กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : ………………………………………………………. 
วัตถุประสงค์ : ...................................................................................... 
     

 
ปัจจัยเสี่ยง 

(๑) 

 
ประเภทความเสี่ยง 

(S,O,F,C,T) 
 (๒) 

การจัดการที่มีอยู่ 
(๓) 

 
ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ 

(๔) 

วิธีการด าเนนิการ 
จัดการความเสี่ยง 

(๕) 

เป้าหมายของ 
การจัดการความเสี่ยง 

(๖) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
และผู้รับผดิชอบ 

(๗) เพียงพอ พอใช้ ต้อง 
ปรับปรุง 
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ค าอธิบาย 
แบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ 

แบบ R2 : การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ 
ล าดับ หัวข้อ ค าอธิบาย 
คอลัมน์ 

(๑) 
ปัจจัยเสี่ยง ระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ระบุไว้ใน

แบบ R1 
คอลัมน์ 

(๒) 
ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T) ระบุประเภทความเสี่ยงด้วยอักษร S หรือ O หรือ F หรือ C หรือ T ที่ 

เก่ียวข้องเพียงประเภทเดียว 
คอลัมน์ 

(๓) 
การจัดการที่มีอยู่ ระบุการจัดการที่มีอยู่ โดยใส่เครื่องหมาย  

เพียงพอ ลด/ควบคุมความเสี่ยงลงสู่ระดับที่ยอมรับได้ 
พอใช้ ลด/ควบคุมความเสี่ยงได้บางส่วน แต่ยังไม่ถึง

ระดับที่ยอมรับได้ 
ต้องปรับปรุง ไม่สามารถลด/ควบคุมความเสี่ยงได้ 

 
น าผลที่ได้จากการประเมินผลไปจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 

คอลัมน์ 
(๔) 

ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ ระบุสาเหตุที่ท าให้เกิดความเสี่ยงหรือสาเหตุความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่ 

คอลัมน์ 
(๕) 

วิธีการด าเนินการจัดการความเสี่ยง ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อลดความเสี่ยง 

คอลัมน์ 
(๖) 

เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง ระบุผลที่คาดว่าจะได้รับเม่ือได้มีการก าหนดกิจกรรมการควบคุมหรือวิธีการ
จัดการความเสี่ยงตามคอลัมน์ (๔) เพื่อใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของ
การควบคุมหรือการจัดการความเสี่ยง 

คอลัมน์ 
(๗) 

ระยะเวลาด าเนินการและ
ผู้รับผิดชอบ 

ระบุระยะเวลา หรือช่วงระยะเวลาในการด าเนินการก าหนดกิจกรรมการ
ควบคุมภายในหรือการจัดการความเสี่ยง และระบุผู้รับผิดชอบการจัดการ
ความเสี่ยง 
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แบบ R3 
หน่วย.................................................................... 
แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ 

สายวิทยาการดา้น........................................................................... 
ณ วันท่ี..................................................... 

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

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
(๑) 

ประเภทความเสี่ยง 
(S,O,F,C,T) 

(๒) 

วิธีการด าเนนิการ 
จัดการความเสี่ยง 

(๓) 

เป้าหมาย 
ของการจัดการความเสี่ยง 

(๔) 

ปี พ.ศ. ........... ปี พ.ศ. ...........  
ผู้รับผดิชอบ 

(๑๗) 

 
งบประมาณ  

(๑๘) 
ต.ค. 
(๕) 

พ.ย. 
(๖) 

ธ.ค. 
(๗) 

ม.ค. 
(๘) 

ก.พ. 
(๙) 

มี.ค. 
(๑๐) 

เม.ย. 
(๑๑) 

พ.ค. 
(๑๒) 

มิ.ย. 
(๑๓) 

ก.ค. 
(๑๔) 

ส.ค. 
(๑๕) 

ก.ย. 
(๑๖) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

               

จัดท าโดย...................(๑๙)............................................                                                                       อนุมัติโดย.........................(๒๐)............................................     

ต าแหน่ง..............................................................(.โทร. ...............). ต าแหน่ง.......................................................................  

วันที่....................................................................... วันที่..............................................................................  
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ค าอธิบาย 
แบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ 

แบบ R3 : แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ  
ล าดับ หัวข้อ ค าอธิบาย 
คอลัมน์ 

(๑) 
ปัจจัยเสี่ยง ระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ระบุไว้ในแบบ  

R2 
คอลัมน์ 

(๒) 
ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T) ระบุประเภทความเสี่ยงด้วยอักษร S หรือ O หรือ F หรือ C หรือ T ที่เก่ียวข้อง

เพียงประเภทเดียว 
คอลัมน์ 

(๓) 
วิธีการด าเนินการจัดการความเสี่ยง ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อลดความเสี่ยง 

คอลัมน์ 
(๔) 

เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง ระบุผลที่คาดว่าจะได้รับเม่ือได้มีการก าหนดกิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการ
ความเสี่ยงเพิ่มเติม ตามที่ระบุไว้ในแบบ R2  

คอลัมน์ 
(๕) – (๑๖) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ....... 
ต.ค. - ธ.ค. และ ม.ค.– ก.ย. 

ระบุระยะเวลาการด าเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยงที่ก าหนดไว้เพื่อลด
ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ ตามที่ระบุไว้ในแบบ R2 

คอลัมน์ 
(๑๗) 

ผู้รับผิดชอบ ระบุผู้รับผิดชอบด าเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง ตามที่ระบุไว้ในแบบ  
R2 

คอลัมน์ 
(๑๘) 

งบประมาณ (บาท) ระบุงบประมาณที่ได้รับในการด าเนินการโครงการ กรณีที่หน่วยงานไม่มี
งบประมาณ ให้ระบุว่า “ไม่มี” 

๑๙ จัดท าโดย ระบุผู้รับผิดชอบ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สะดวกในการติดต่อ 
๒๐ อนุมัติโดย ระบุหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  

(เจ้ากรม, ผบ.กองบิน หรือเทียบเท่า) 
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หน่วย.................................................................. 
สรุปแผนบริหารความเสี่ยง 

ณ วันท่ี........................................................................ 
 

ล าดับ 
หัวหน้า 
สาย

วิทยาการ 

จ าพวก 
สายวิทยาการ 

จ านวนความ
เส่ียงที่ได้รับ 
การประเมิน 

(๑) 

จ านวน 
แผนบริหาร
ความเส่ียง 

(๒) 

จ านวนแผนบริหารความเสี่ยง 
แต่ละประเภท (๓) 

 
หมายเหตุ 

 
(๔) 

S O F C T 

๑ ยก.ทอ. นักบิน         
ยุทธการ         

ผู้ท าการในอากาศ         
ผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ         

๒ กร.ทอ. กิจการพลเรอืนและประชาสมัพันธ์         
๓ สบ.ทอ. สารบรรณ         
๔ กพ.ทอ. ก าลังพล         
๕ ขว.ทอ. การข่าวกรอง         
๖ กบ.ทอ. แผนที ่         

ส่งก าลังบ ารงุ         
๗ สปช.ทอ. ปลัดบญัชี         
๘ สนภ.ทอ. นิรภัย         
๙ ทสส.ทอ. สารสนเทศ 

และสงครามอิเล็กทรอนิกส์ 
        

๑๐ คปอ. ควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ         
อุตุนิยมวิทยา         

ลาดตระเวนทางอากาศ         
๑๑ อย. อากาศโยธิน         

ดุริยางค์         
๑๒ ชอ. ช่างอากาศ         
๑๓ สอ.ทอ. สื่อสารอเิล็กทรอนิกส ์         
๑๔ สพ.ทอ. สรรพาวุธ         
๑๕ พธ.ทอ. พลาธิการ         

พัสด ุ         
๑๖ ชย.ทอ. ช่างโยธา         
๑๗ ขส.ทอ. ขนส่ง         

แบบ RB 
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ล าดับ 

 
หน่วยหัวหน้า
สายวิทยาการ 

 
รับผิดชอบ 

จ านวนความ
เส่ียงที่ได้รับ 
การประเมิน 

(๑) 

จ านวน 
แผนบริหาร
ความเส่ียง 

(๒) 

จ านวนแผนบริหารความเสี่ยง 
แต่ละประเภท (๓) 

 
หมายเหตุ 

 
(๔) 

S O F C T 

๑๘ พอ. แพทย ์         
ผู้ช านาญการแพทยเ์ฉพาะอย่าง         

เภสัชกร         
ทันตแพทย ์         

บริการแพทย ์         
พยาบาล         

๑๙ สวบ.ทอ. เวชศาสตร์การบิน         
๒๐ ยศ.ทอ. การศึกษาและการฝึก         

อนุศาสนาจารย ์         
๒๑ สธน.ทอ. พระธรรมนูญ         
๒๒ กง.ทอ. การเงิน         
๒๓ สน.ผบ.ดม. สารวัตร         
๒๔ สตน.ทอ. ตรวจสอบภายใน         
๒๕ สก.ทอ. สวัสดิการ         
๒๖ ศวอ.ทอ. วิทยาศาสตร ์         
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ค าอธิบาย 

แบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ 
แบบ RB : สรุปแผนบริหารความเสี่ยง 

 

ล าดับ หัวข้อ ค าอธิบาย 

(๑) จ านวนความเสี่ยงที่ได้รับการประเมิน ระบจุ านวนปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดจากแบบประเมินผลการควบคุม
และการจัดการความเสี่ยงตาม (แบบ R2) 

(๒) จ านวนแผนบริหารความเสี่ยง ระบจุ านวนปัจจัยความเสี่ยงจากแผนบรหิารความเสี่ยงของแต่
ละสายวิทยาการตาม (แบบ R3) 

(๓) จ านวนแผนบริหารความเสี่ยงแต่ละประเภท 
(S, O, F, C, T) 

ระบจุ านวนแผนบริหารความเสี่ยงแยกเป็นแตล่ะประเภทที่
น ามาบรหิาร 

(๔) หมายเหต ุ ระบสุิ่งที่จะแจ้งเพิ่มเติม 
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หน่วย.................................................................................. 
การติดตามผลการบริหารความเส่ียงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ 

สายวิทยาการด้าน.......................................................................................................... 
ตั้งแต่...........................................ถึง................................. 

 
กิจกรรมการ/แผนงาน/โครงการ : ......................................................       รอบ ๖ เดือน 
วัตถุประสงค์ : ....................................................................................                                                                                        

                                                                                                                                   รอบ ๑๒ เดือน 
 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
 

(๑) 

 
ประเภทความเสี่ยง 

(S,O,F,C,T) 
 

(๒) 

 
วิธีการด าเนนิการ 
จัดการความเสี่ยง 

 
(๓) 

 
เป้าหมาย 

ของการจัดการความเสี่ยง 
 

(๔) 

 
ระยะเวลา 
ที่ก าหนด 

 
(๕) 

 
ร้อยละ 

ความคบืหนา้ 
 

(๖) 

 
ผลการด าเนินการ 

 
 

(๗) 

 
เอกสาร/หลักฐาน 

 
 

(๘) 

 
ความเสี่ยง 
ที่เหลืออยู่ 

ภายหลังการควบคมุ 
(๙) 

 
ปญัหา 
และ 

แนวทางการแก้ไข 
(๑๐) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

แบบ R4 
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ค าอธิบาย 
แบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ 

แบบ R 4 : การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ 
ล าดับ หัวข้อ ค าอธิบาย 
คอลัมน์ 

(๑) 
ปัจจัยเสี่ยง ระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ระบุไว้ในแบบ R 1 

คอลัมน์ 
(๒) 

ประเภทความเสี่ยง (S, O, F, C, T) ระบุประเภทความเสี่ยงด้วยอักษร S หรือ O หรือ F หรือ C หรือ T ที่เก่ียวข้องเพียงประเภทเดียว 

คอลัมน์ 
(๓) 

วิธีการด าเนินการจัดการความเสี่ยง ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อลดความเสี่ยง 

คอลัมน์ 
(๔) 

เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง ระบุผลที่คาดว่าจะได้รับเม่ือได้มีการก าหนดกิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม 
ตามที่ระบุไว้ในแบบ R2  

คอลัมน์ 
(๕)  

ระยะเวลาที่ก าหนด ระบุระยะเวลาหรือช่วงระยะเวลาด าเนินการของการควบคุมภายในหรือการจัดการความเสี่ยง ที่ 
ระบุไว้ใน R2 

คอลัมน์ 
(๖) 

ร้อยละความคืบหน้า ระบุความคืบหน้าของการด าเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยงโดยแสดงเป็นร้อยละของ
ความส าเร็จของการด าเนินการ 

คอลัมน์ 
(๗) 

ผลการด าเนินการ ระบุผลการด าเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง 

คอลัมน์ 
(๘) 

เอกสาร/หลักฐาน ระบุเอกสาร/หลักฐานอ้างอิงประกอบผลการด าเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง 

คอลัมน์ 
(๙) 

ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลังการ
ควบคุม 

ระบุความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลังการควบคุม 

คอลัมน์ 
(๑๐) 

ปัญหาและแนวทางการแก้ไข ระบุปัญหาในการด าเนินการ พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไข 
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