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ค าน า 
 

การบริหารความเสี่ยงนับเป็นเครื่องมือบริหารองค์กรที่มีการน ามาใช้อย่างแพร่หลายในการจัดการ
สถานการณ์ความไม่แน่นอนที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และอาจยังเป็นโอกาสในการพัฒนา
กระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมมากขึ้นได้อีกด้วย การบริหารความเสี่ยงมีความส าคัญ
และมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะป้องกันและควบคุมความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน 
ซึ่งมีผลกระทบต่อความส าเร็จ ขององค์กรโดยรวม  

การบริหารความเสี่ยงที่ดีจะต้องให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมิน
ความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรอยู่เสมอ อีกทั้ง ร่วมกันวางแผนป้องกันและควบคุมให้เหมาะสม
กับภารกิจเพ่ือลดปัญหาและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดความเสียหายหรือความสูญเสียให้กับองค์กรได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพและเป็นระบบ 

ดังนั้น เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย จึงได้จัดท า
คู่มือการบริหารความเสี่ยงของเงินทุนหมุนเวียนฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ
ในขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรแก่ผู้บริหารและบุคลากรของเงินทุนฯ รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการ
ติดตามการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งจะส่งผลให้การบริหารงาน
และการปฏิบัติงานของเงินทุนหมุนเวียนฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถบรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีก าหนดไว้ 
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บทที่ ๑ บทน า 
 
 
๑.๑ ความเป็นมา 

 เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย มีภารกิจในการ
ช่วยเหลือราษฎรและกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรม โดยการสนับสนุนด้านเงินทุน
ส าหรับการจัดหาวัตถุดิบ เครื่องมือ อุปกรณ์การผลิต การว่าจ้างงานในการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ และการให้ยืม
เงินส าหรับการประกอบอาชีพ จึงจ าเป็นต้องมีระบบบริหารความเสี่ยงเพ่ือคาดการณ์ถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน และลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิดความเสียหายให้ระดับความเสี่ยง
และขนาดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้  ตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผล
การด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี ๒๕๖4 ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
ได้ก าหนดให้มีการวัดระดับความส าเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการบริหารความเสี่ยง โดยประเมินผลจาก
สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน การก าหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง การระบุความเสี่ยงระดับองค์กร 
การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร การตอบสนองความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุมภายใน 
สารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามประเมินผล  

ดังนั้น เพ่ือให้ผลการด าเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว
และหัตถกรรมไทย สามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กรและตามที่กระทรวงการคลังก าหนด จึงได้จัดท าคู่มือการบริหาร
ความเสี่ยงโดยมีแนวทางและกระบวนการการบริหารความเสี่ยงสอดคล้องกับเกณฑ์ตัวชี้วัดการประเมินผล  
การด าเนินงานทุนหมุนเวียนตามกรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของ The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission: Enterprise Risk Management–Integrated Framework) 
หรือ COSO-ERM  

๑.๒ วัตถุประสงค์  

๑.๒.๑ เพ่ือให้เกิดการรับรู้ ตระหนักและเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับองค์กรและหาวิธี
จัดการที่เหมาะสม ในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 

๑.๒.๒ เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินงานให้หน่วยงานทุกระดับของเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการ
ส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย (ส่วนกลาง และศูนย์ฯ ภาค) ให้สามารถบริหารจัดการ
ความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

๑.๒.๓ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการวางนโยบาย ติดตาม ก ากับ ดูแล การบริหารจัดการ
เงินทุนหมุนเวียนฯ ส าหรับผู้บริหารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

๑.๒.๔ เพ่ือให้ผลการด าเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนในปี ๒๕๖5 บรรลุเป้าหมายขององค์กรและ
ตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 

๑.๓ ประโยชน์ที่ได้รับ 

 ๑.๓.๑ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเงินทุนหมุนเวียน  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง 
และสามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 ๑.๓.๒ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเงินทุนหมุนเวียน สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
และมีความต่อเนื่อง และสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  



๒ 

๑.๔ ความหมายและค าจ ากัดความ 

ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือ
เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ หรือการกระท าใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต
และมีผลกระทบหรือท าให้การด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งใน
ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) ด้านการเงิน (Financial Risk : FR) ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk : OR) 
และด้านกฎหมายและข้อก าหนดผูกพันองค์กร (Compliance Risk : CR) 

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการด าเนินงานขององค์กรที่เป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้
องค์กรลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสียหายและขนาดของความเสียหาย  
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยค านึงถึง
การบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรเป็นส าคัญ การจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี ดังนี้ 

๑) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น เนื่องจากไม่คุ้มค่า 
ในการจัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง 

๒) การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการท างานหรือการ
ออกแบบวิธีการท างานใหม่เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 

๓) การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยง
ให้ผู้อื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป 

๔) เลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมากและหน่วยงาน 
ไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้น 

การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk Management) หมายถึง การบริหารความเสี่ยง  
โดยประสานโครงสร้างองค์กร กิจกรรมตามภารกิจ และวัฒนธรรมองค์กรเข้าด้วยกัน รวมทั้งสอดคล้องกับแผน 
ปฏิบัติการขององค์กร และพิจารณาความเสี่ยงให้ครอบคลุมความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ได้แก่ ความเสี่ยงเกี่ยวกับ  
กลยุทธ์ การด าเนินงาน การเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้อาจท าให้เกิดความเสียหาย 
ความไม่แน่นอน และโอกาส รวมถึงการมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เพ่ือให้องค์กรได้มีการเตรียมการบริหารความเสี่ยง รวมถึงทุกคนในองค์กรตั้งแต่ระดับคณะกรรมการ ผู้บริหาร
ระดับสูง และบุคลากรทุกระดับขององค์กร จะต้องมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงด้วย เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุ
ในวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ตามกรอบวิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร 
 ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะท าให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใดและจะเกิดขึ้นได้อย่างไรและท าไม 
ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการความเสี่ยง  
ในภายหลังได้อย่างถูกต้อง ประกอบด้วย 

๑) ปัจจัยภายนอก เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย ฯลฯ 
๒) ปัจจัยภายใน เช่น กฎระเบียบข้อบังคับภายในองค์กร ระบบการท างาน บุคลากร ฯลฯ 
การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับ

ความเสี่ยง โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบ 
๑) โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยง 
๒) ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิด เหตุการณ์

ความเสี่ยง 
๓) ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาส

และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแบ่งเป็น ๕ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก 



๓ 

การจัดการความเสี่ยง หมายถึง แนวทางในการลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์หรือความเสี่ยง หรือลด
ผลกระทบความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์การยอมรับได้ (Risk Tolerance)   

การติดตามประเมินผล หมายถึง การที่หน่วยงานมีการติดตามผลระหว่างด าเนินการตามแผน และท าการ
สอบทานดูว่าแผนจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีให้คงด าเนินการต่อไป เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าการบริหาร
ความเสี่ยงที่ก าหนดไว้มีความเพียงพอเหมาะสม มีการปฏิบัติตามจริง ข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม
และทันเวลา นอกจากนี้ควรก าหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงซ้ าอีกอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเพ่ือดูว่าความเสี่ยงใด
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้แล้วหรือมีความเสี่ยงใหม่เพ่ิมขึ้นมาอีกหรือไม่ เพ่ือให้เป็นระบบบริหารความเสี่ยงที่สมบูรณ์ 

๑.๕ การบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO-ERM 

กรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแนวทางในการส่งเสริมการบริหารความเสี่ยง
และเป็นหลักปฏิบัติที่ เป็นสากล คือ กรอบการบริหารความเสี่ยงส าหรับองค์การของ The Committee of 
Sponsoring Organization of the Tread way Commission: Enterprise Risk Management–Integrated 
Framework) หรือ COSO-ERM ซึ่งประกอบด้วย องค์ประกอบ ๘ ประการ ครอบคลุมแนวทางการก าหนด
นโยบายการบริหารงาน การด าเนินงาน และการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

๑) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) 
สภาพแวดล้อมขององค์กรเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ ในการก าหนดกรอบบริหารความเสี่ยง 

ประกอบด้วยปัจจัยหลายประการ เช่น วัฒนธรรมองค์กร นโยบายของผู้บริหาร แนวทางการปฏิบัติงานบุคลากร 
กระบวนการท างาน ระบบสารสนเทศ ระเบียบ เป็นต้น สภาพแวดล้อมภายในองค์กรประกอบเป็นพ้ืนฐานส าคัญ  
ในการก าหนดทิศทางของกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 

๒) การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) 
องค์กรต้องพิจารณาก าหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง ให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์

และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ เพ่ือวางเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างชัดเจน และ
เหมาะสม 

๓) การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification) 
เป็นการรวบรวมเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงาน ทั้งในส่วนของปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากภายใน 

และภายนอกองค์กร เช่น นโยบายบริหารงาน บุคลากร การปฏิบัติงาน การเงิน ระบบสารสนเทศ ระเบียบ กฎหมาย 
ระบบบัญชี ภาษีอากร ทั้งนี้ เพ่ือท าความเข้าใจต่อเหตุการณ์และสถานการณ์นั้น เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถพิจารณา
ก าหนดแนวทางและนโยบายในการจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี 

๔) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
การประเมินความเสี่ยงเป็นการจ าแนกและพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงที่มีอยู่ โดยการ

ประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) โดยสามารถประเมินความเสี่ยงได้ทั้งจาก
ปัจจัยความเสี่ยงภายนอกและปัจจัยความเสี่ยงภายในองค์กร 

๕) การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) 
เป็นขั้นตอนในการก าหนดกลยุทธ์ในการป้องกันความเสี่ยง และลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น 

ในการก าหนดกลยุทธ์จัดการความเสี่ยง ต้องค านึงถึงระดับความเสี่ยง และความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงนั้น ๆ 
กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง ได้แก่ การยอมรับ (Accept)  การถ่ายโอน (Share) การควบคุม (Reduce) 
และการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Avoid) 



๔ 

การยอมรับ : โดยขออนุมัติยอมรับความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้มีระดับ
ความเสี่ยงต่ าหรือความเสี่ยงปานกลางมีต้นทุนในการก าจัดความเสี่ยงสูง ไม่คุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยง หรือ
เป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอกอยู่นอกเหนือการควบคุมและไม่อาจเลือกใช้วิธีอ่ืนได้ 

การถ่ายโอน : โดยการท าประกันภัยหรือจ้างบุคคลภายนอก ในกรณีที่เป็นความเสี่ยงที่คาดเดายาก 
ป้องกันยาก หรือมีความรุนแรงสูงมาก องค์กรไม่มีความช านาญในการบริหารจัดการ สามารถใช้วิธีถ่ายโอนความเสี่ยง 
โดยการท าประกันภัยหรือจ้างหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกมาด าเนินการ 

การควบคุม : โดยการจัดท ามาตรการจัดการความเสี่ยง ในกรณีที่ความเสี่ยงนั้นมีระดับความเสี่ยง
ค่อนข้างสูง หรือระดับคามเสี่ยงสูง และมีความคุ้มค่าในการที่จะจัดการความเสี่ยงนั้น โดยสามารถวางกลยุทธ์หรือ
มาตรการในการควบคุมให้ลดระดับความรุนแรงลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

การหลีกเลี่ยง : โดยการหยุด เลิก กิจกรรมที่มีความเสี่ยงนั้น หรือเปลี่ยนวัตถุประสงค์เลือกใช้แนว
ทางการจัดการความเสี่ยงนี้ ในกรณีที่เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้มีผลกระทบกับองค์กรสูง แต่ไม่สามารถจัดการได้
ด้วยวิธีข้างต้น 

๖) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
การก าหนดกิจกรรมและการปฏิบัติต่าง ๆ ที่กระท าเพ่ือลดความเสี่ยง และท าให้การด าเนินงาน

บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร เช่น การก าหนดกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ความเสี่ยงให้กับบุคลากรภายในองค์กร  เพ่ือเป็นการสร้างความมั่นใจว่าจะสามารถจัดการกับความเสี่ยงนั้ นได้
อย่างถูกต้องและเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

๗) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
ในการบริหารความเสี่ยงต้องมีการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ

ก าหนดวัตถุประสงค์ วิเคราะห์ความเสี่ยงและวางแผนในการจัดการความเสี่ยง และในทุกขั้นตอนของการบริหาร
ความเสี่ยงจ าเป็นต้องประสานและสื่อสารให้คนในองค์กรเข้าใจอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้การด าเนินการ
เหล่านั้นได้รับการยอมรับและความร่วมมือจากทุกฝ่าย 

๘) การติดตามประเมินผล (Monitoring) 
หลังจากที่ได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง จะต้องมีการก ากับ

ให้มีการด าเนินการตามแผนและการติดตามประเมินผลหลังจากท่ีได้ด าเนินการไปแล้ว เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงและหาแนวทางการจัดการความเสี่ยงในอนาคตต่อไป 

๑.๖ ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง 
๑) เป็นการสร้างฐานข้อมูลความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในหน่วยงาน  

การบริหาร ความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลส าหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยง
เป็นการด าเนินการซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักของหน่วยงาน  

๒) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ส าคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะท าให้ 
บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักของหน่วยงาน และตระหนักถึงความเสี่ยง
ส าคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อหน่วยงานได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่มีเหตุ ทั้งจากปัจจัยภายใน
หน่วยงาน และจากปัจจัยภายนอกหน่วยงาน  

๓) เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถ 
มั่นใจว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่ส าคัญของผู้บริหารในการ
บริหารงาน และการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผล  
การปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่หน่วยงาน  



๕ 

๔) ช่วยให้การพัฒนางานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงท าให้รูปแบบการตัดสินใจ 
การปฏิบัติงานของหน่วยงานมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์ 
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน  

๕) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใ ช้
มาตรการในการบริหารความเสี่ยง 
  



๖ 

บทที ่2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 
 
2.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

 เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทยมีภารกิจในการ
ช่วยเหลือราษฎรและกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรม โดยการสนับสนุนด้านเงินทุน
ส าหรับการจัดหาวัตถุดิบ เครื่องมือ อุปกรณ์การผลิต การว่าจ้างงานในการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ และการ
ให้ยืมเงินส าหรับการประกอบอาชีพ จึงจ าเป็นต้องมีระบบบริหารความเสี่ยง เพ่ือคาดการณ์ถึงความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน และลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย  
ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

ดังนั้น เพ่ือให้มีทิศทางที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวในปีงบประมาณ ๒๕65 จึงได้ก าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนในองค์กรได้ถือ
ปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน และเกิดเป็นวัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร อันจะส่งผลให้การบริหาร
ความเสี่ยงถูกปลูกฝังอยู่ในองค์กรอย่างยั่งยืน โดยสาระส าคัญ ดังนี้ 

๑) ด าเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบตามแนวทาง COSO-ERM  
๒) ให้กระบวนการบริหารความเสี่ยง มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ และแผนการปฏิบัติงานขององค์กร  
๓) มีการตรวจสอบ ติดตามประเมินผล ทบทวนและปรับปรุงกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงเป็นประจ า

ทุกปีโดยให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมและการก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยง  
๔) น าเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการที่ดีมาใช้ในการบริหารความเสี่ยง  
๕) เผยแพร่ความรู้สร้างความเข้าใจ และสร้างจิตส านึกแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบ

ที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องเป็นวัฒนธรรมขององค์กร 

๒.๒ วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง 

2.2.1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว  
และหัตถกรรมไทย มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดี เป็นเครื่องมือที่สามารถให้ข้อเสนอแนะเพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจของผู้บริหารในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานให้มีเสถียรภาพ 

2.2.2 เพ่ือรับรู้ความเสี่ยงที่มีอยู่และสามารถหาแนวทางในการใช้โอกาสที่ เกิดขึ้นและควบคุม
ผลกระทบด้านลบและด้านบวกท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ 

2.2.3 เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานตามภารกิจ
ของเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย ที่สามารถน าไปสู่การ
ปฏิบัติได้จริง โดยสามารถประเมินผลควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ ค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายของภารกิจ
เป็นส าคัญ 

2.3 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงในองค์กร 

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว
และหัตถกรรมไทย ประกอบด้วย 

๑) คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและ
หัตถกรรมไทย มีหน้าที่ก าหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยง และพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง
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๒) ผู้บริหารระดับสูง ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและแต่งตั้งคณะท างานการบริหารความเสี่ยง และก ากับ
ดูแลให้มีการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 

๓) คณะท างานบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว 
และหัตถกรรมไทย มีหน้าที่ดังนี้ 

(๑) ศึกษา วิเคราะห์และจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการส่งเสริมอาชีพ
อุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย 

(๒) น าเสนอแผนการบริหารความเสี่ยงต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

(๓) ประสาน และติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและรายงานผล
ต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ 

(๔) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
๔) ผู้บริหารระดับกอง/กลุ่ม ท าหน้าที่ศึกษาและท าความเข้าใจกับการบริหารความเสี่ยงให้ความรู้กับ

บุคลากรในหน่วยงานและจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงาน รวมทั้งติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ 

๕) บุคลากรในหน่วยงานท าหน้าที่ท าความเข้าใจและด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียน 
เพ่ือการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย 

 
 

  

คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ 

ผู้บริหารระดับสูง 

คณะท างานบริหารความเสี่ยง 

ผู้บริหารกลุ่ม/งานเงินทุนหมุนเวียนฯ 

บุคลากรในหน่วยงาน 

1. รองอธิบดีที่ได้รับมอบหมาย 
2. เลขานุการกรม 
3. ผู้แทนจากหน่วยปฏิบัติเงินทุน

หมุนเวียนศูนย์ภาค 
4. ผู้บริหารกลุ่ม/งานเงินทุนหมุนเวียน 
5. ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

อ านาจหน้าที่ ตาม พ.ร.บ. การบรหิารเงินทุนหมุนเวยีน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
มาตรา ๒๑   
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2.4 กรอบการบริหารความเสี่ยง 

2.4.1 การระบุปัจจัยเสี่ยง 
การระบุปัจจัยเสี่ยงควรมีความเชื่อมโยงกับผลความส าเร็จตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของเงินทุน

หมุนเวียนฯ โดยค านึงถึงวัตถุประสงค์ตามแผนงานและโครงการของเงินทุนหมุนเวียนฯ และโอกาสของเหตุการณ์ 
ที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเงินทุนหมุนเวียนท าให้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์นั้นได้ โดยระบุปัจจัยเสี่ยง
แยกตามประเภทความเสี่ยง 4 ประเภท ตามหลักเกณฑ์ของ COSO-ERM ดังนี้  

1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic risks) ตัวย่อ S ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและ
พันธกิจในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และ
เหตุการณ์ ภายนอก ส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ หรือไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์ หรือ
เกิดจากการก าหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วม ท าให้โครงการขาดการยอมรับและโครงการไม่ได้น าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาหรือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริงหรือเป็นความเสี่ยง  
ที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือน าการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง  

2) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (Operational risks) ตัวย่อ O ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
ท างาน ตามปกติทุกขั้นตอน เช่น ขาดการก ากับดูแลองค์กรที่ดีหรือขาดธรรมาภิบาลในองค์กร และขาดการควบคุม
ที่ดี ท าให้การปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามแผน ไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน หรือไม่มีการมอบหมายอ านาจหน้าที่
ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจการปฏิบัติงาน เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการหรือแผนกลยุทธ์ของเงินทุนหมุนเวียนฯ 

3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial risks) ตัวย่อ F ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สิน 
ซึ่งมีผลท าให้เงินทุนหมุนเวียนฯ มีรายได้ลดน้อยลงหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของกองทุน 
รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นต้น 
การจัดการความเสี่ยงจึงมีลักษณะของการปกป้องทรัพย์สินการบริหารและควบคุมทางการเงินและงบประมาณ  
ขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance risks) ตัวย่อ C ความเสี่ยง 
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน 
ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎระเบียบที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

2.4.2 การประเมินความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง ประเมินจาก  
1) โอกาสที่ความเสี่ยงจะเกิดขึ้น (Likelihood: L) พิจารณาจากความถี่ของเหตุการณ์ที่คาดว่า

จะเกิดขึ้นในหนึ่งรอบปีงบประมาณ โดยจัดท าเป็นมาตรวัดจ านวนครั้งที่จะเกิด ดังนี้ 

  

ระดับคะแนน โอกาสที่จะเกิด 
ค าอธิบาย 

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดเกือบทุกครั้ง 3 เดือน/ครั้ง 
4 สูง มีโอกาสเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ 6 เดือน/ครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง 12 เดือน/ครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง 18 เดือน/ครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดน้อยมาก 24 เดือน/ครั้ง 
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2) ผลกระทบ ( Impact: P) พิจารณาจากระดับความรุนแรงและมูลค่าความเสียหาย 
จากเหตุการณ์ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตาม ประเภทของปัจจัยเสี่ยง โดยก าหนดผลกระทบไว้เป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

ประเด็นพิจารณา 
ระดับความรุนแรงของผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น 

1 (น้อยมาก) 2 (น้อย) 3 (ปานกลาง) 4 (สูง) 5 (สูงมาก) 
มูลค่าความเสียหาย I1 < 10,000 บาท 10,000 

-50,000 บาท 
> 50,000 - 

100,000 บาท 
> 100,000 - 
500,000 บาท 

> 500,000 
บาท 

ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ I2 เฉพาะผู้เกี่ยวข้อง เผยแพร่ภายใน
เงินทุนหมุนเวียน 

เผยแพร่ภายใน
กรม 

เผยแพร่ภายใน
กระทรวง 

เผยแพร่ในส่ือ 
อย่างน้อย 1 สื่อ 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ I3 > ร้อยละ 80 ร้อยละ 61 - 
80 

ร้อยละ 41 - 
60 

ร้อยละ 2๐ - 40 < ร้อยละ 20 

ผู้ได้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย 
ท่ีได้รับผลกระทบ 

I4 กระทบเฉพาะ
ผู้เกี่ยวข้อง

โดยตรงบางราย 

กระทบเฉพาะ
กลุ่มผู้เกี่ยวข้อง
โดยตรงเป็น 
ส่วนใหญ่ 

กระทบเฉพาะ
กลุ่มผู้เกี่ยวข้อง
โดยตรงท้ังหมด 

กระทบ
ผู้เกี่ยวข้อง

โดยตรงท้ังหมด
และผู้อื่นบางส่วน 

กระทบ
ผู้เกี่ยวข้อง

โดยตรงท้ังหมด
และผู้อื่นมาก 

จ านวนผู้ร้องเรียน (ต่อเดือน) I5 ไม่มี 1 – 2 ราย 3 – 4 ราย 5 – 6 ราย > 6 ราย 

3) ค่าระดับของความเสี่ยง (Level of Risk) เป็นตัวชี้วัดที่ ใช้ในการก าหนดความส าคัญ 
ของความเสี่ยง โดยค่าระดับความเสี่ยงได้จากการน าโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยง  
มาพิจารณาร่วมกัน ดังนี้  
 

ค่าของระดับความเสี่ยง (R) = ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L) x ระดับผลกระทบที่เกิดขึ้น (I) 
 

การประเมินระดับความเสี่ยงจะพิจารณาจากองค์ประกอบ ๒ ประการ ได้แก่ โอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง และผลกระทบที่เกิดขึ้นซึ่งท าให้ทราบถึงความส าคัญของความเสี่ยงนั้น ดังรูปที่ 2 
 

ระ
ดับ

ผล
กร

ะท
บ 

(I) 5 5 10 15 20 25   ระดับสูงมาก (สีแดง) 

4 4 8 12 16 20   ระดับสูง (สีน้ าเงิน) 

3 3 6 9 12 15   ระดับปานกลาง (สีเหลอืง) 

2 2 4  6   8 10   ระดับต่ า (สีเขียว) 

1 1 2 3 4 5    

  1 2 3 4 5    
  ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L)    

 
รูปที่ 2 แผนภูมิความเสี่ยง 

 
 
 



๑๐ 

๔) ค่าระดับของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

ระดับความเสี่ยง ระดับคะแนน สี ค าอธิบาย 
ระดับความเสี่ยงต่ า (Low) 1 - 4 เขียว ระดับท่ียอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง 

ไม่ต้องมีการจัดการเพ่ิมเติม 
ระดับความเสี่ยงปานกลาง 
(Medium) 

5 - 9 เหลือง ระดับท่ียอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพ่ือไม่ให้ 
ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับท่ียอมรับไม่ได้ 

ระดับความเสี่ยงสูง (High) 10 - 15 น้ าเงิน ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการ 
ความเสี่ยงเพ่ือให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

ระดับความเสี่ยงสูงมาก 
(Extreme) 

16 - 25 แดง ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้ จ าเป็นต้องจัดการ 
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ในทันที 

2.4.3 การวิเคราะห์ Cost – Benefit  
การวิเคราะห์ Cost – Benefit ค านวณจากในแต่ละทางเลือกการจัดการความเสี่ยงในด้านกลยุทธ์  

ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มีระดับความเสี่ยงสูงที่สุดน ามาประมาณการ
ต้นทุนในการด าเนินการจัดการความเสี่ยงในแต่ละทางเลือก รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับหลังจากจัดการ
ความเสี่ยงในแต่ละทางเลือก  

2.4.4 การรายงาน การติดตามผล และสอบทานผลการบริหารความเสี่ยง  
ติดตามผลการปฏิบัติตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือให้มั่นใจว่าการจัดการความเสี่ยง  

มีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสม หรือควรปรับเปลี่ยนหากแผนนั้นไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยเจ้าหน้าที่เงินทุนฯ 
เป็นผู้รับผิดชอบในการติดตามประเมินผล ภายหลังจากการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง และท าการสอบทาน
และทบทวนว่ามาตรการ/ กิจกรรมควบคุมในแผนบริหารความเสี่ยงใดเหมาะสมมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมที่อาจเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่อย่างไร พร้อมทั้งน าเสนอให้แก่คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ 
เพ่ือพิจารณาผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
  



๑๑ 

บทที่ ๓ แผนบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียน 
เพ่ือการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย 

 
 
๓.๑ ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง 

 คณะท างานบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียนฯ ได้ทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ ยง 
ตามมาตรฐาน COSO ดังนี้ 

๓.๑.๑ ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียนฯ  
เป็นการทบทวนปัจจัยเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียนฯ จากปี ๒๕๖3 และ 

ปี ๒๕๖4 เพ่ือน ามาปรับปรุงแผนส าหรับปี ๒๕๖5 
๓.๑.๒ การระบุปัจจัยเสี่ยง 

เป็นการก าหนดประเด็นความเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ 
ของเงินทุนหมุนเวียนฯ โดยระบุประเด็นความเสี่ยง (Risk Identification) 

๓.๑.๓ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง 
เป็นการระบุระดับของโอกาสที่จะเกิด และผลกระทบ ในแต่ละสาเหตุความเสี่ ยง ทั้งระดับ 

ในปัจจุบัน และระดับที่ต้องการ 
๓.๑.๔ การก าหนดมาตรการในการตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) 

เป็นการก าหนดค่าระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (Likelihood x Impact : LI) ที่จ าเป็นต้อง
ด าเนินการวางแผนในการตอบสนองความเสี่ยง และประเมินทางเลือกท่ีเหมาะสมในการตอบสนองความเสี่ยง 

๓.๑.๕ การจัดท าแผนภูมิความเสี่ยง 
เป็นการเชื่อมโยงสาเหตุและปัจจัยความเสี่ยงเข้ากับยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ขององค์กร 

๓.๑.๖ กลยุทธ์และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง 
เป็นการก าหนดกลยุทธ์และกิจกรรมเพ่ือจัดการปัจจัยความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงและสูงมาก 

เพ่ือให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

๓.๒ การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงของเงินทุนหมุนเวียนฯ 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดตาม
นโยบายของรัฐบาลและผู้บริหารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมอย่างเคร่งครัด และให้การด าเนินงานของเงินทุน
หมุนเวียนฯ เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียนฯ ประจ าปีบัญชี 2564 เกณฑ์วัด
การด าเนินงานด้านที่ 4 การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน ตัวชี้วัดที่ 4.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
ก าหนดให้ทุนหมุนเวียนที่มีคู่มือการบริหารความเสี่ยงแล้ว หรือมีการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารความเสี่ยง ให้มี 
การทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยงทุกปี  

ดังนั้น ในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรม 
ในครอบครัวและหัตถกรรมไทย ปีบัญชี ๒๕๖5 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้มีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ 
การให้บริการ ทั้งจากข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันและจากปีที่ผ่านมา รวมถึงจากการระดมความคิ ดทั้งจากกลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงานและข้อแนะน าของผู้บริหาร เพ่ือน ามาจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงของเงินทุนหมุนเวียนฯ ให้มี
ความครบถ้วนสมบูรณ์  
  



๑๒ 

๓.๓ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง 
 จากข้อมูลปัจจัยความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ และหลักเกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยง เมื่อน ามาพิจารณา 
ถึงโอกาสในการเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น สามารถน ามาจัดท าระดับความเสี่ยง
ของแต่ละความเสี่ยงได้ ดังนี้ 

ประเภทความเสี่ยง 
โอกาสที่จะเกิด 
ความเสียหาย 

ความรุนแรง 
ของผลกระทบ 

ระดับความเสี่ยง 
คะแนน ระดับ 

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)     
- การด าเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายใน

และสภาพแวดล้อมภายนอก ส่งผลกระทบต่อการ
บรรลุเป้าหมาย 

5 5 25 สูงมาก 

๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  
(Operation Risk) 

    

- การปฏิบัติงานของบุคลากรซึ่งส่งผลกระทบ 
ต่อการไม่บรรลุเป้าหมาย 

3 3 9 ปานกลาง 

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)     
- การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่ได้รับ

อนุมัต ิ
3 3 9 ปานกลาง 

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ  
(Compliance Risk) 

    

- การไมส่ามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องได้ หรือข้อบังคับท่ีมีอยู่ไม่เหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติงาน 

3 3 9 ปานกลาง 

๓.๔ การจัดท าแผนภูมิความเสี่ยง 
 

ระ
ดับ

ผล
กร

ะท
บ 

(I)
 

๕  ๒ , ๔   ๑ , ๓   ระดับสูงมาก (สีแดง) 

๔        ระดับสูง (สีน้ าเงิน) 

๓        ระดับปานกลาง (สีเหลือง) 

๒        ระดับต่ า (สีเขียว) 

๑         

  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕    

   ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L)    
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3.5 แผนบริหารความเสี่ยงของเงินทุนหมุนเวียนฯ ประจ าปีบัญชี ๒๕๖5 

ความเสี่ยง สาเหตุ 
ตัวชี้วัด/ผลการ

ด าเนินการ 
(KPI) 

ตัวชี้วัด 
ความเสี่ยง (KRI) 

การควบคุมภายใน 
ที่มีในปัจจุบัน 

ระดับความเสี่ยง 
กิจกรรมควบคุม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ โอกาส
เกิด 

ผล 
กระทบ 

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 

- การด าเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย       

 ๑. การอนุมตัิวงเงินสินเช่ือ
ของเงินทุนหมุนเวียนฯ  
ไม่เป็นไปตามแผน 
ที่ก าหนดไว ้

ร้อยละของการ
อนุมัติเงินกู้ 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

ร้อยละของการ
อนุมัติเงินกู้ในแต่ละ
ไตรมาสต่ ากว่า 
ร้อยละ 23 

- ประชาสมัพันธ์ 
ผ่านช่องทางต่างๆ 
เช่น แผ่นพับ และตั้ง
จุดประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบ Mobile Unit 

5 5 - เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ 
ผ่านสื่อออนไลน์  

- บูรณาการร่วมกบัหน่วยงาน
ต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ 
และส่งต่อผู้รับบริการ 

- เน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
ในกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพ 

- ด าเนินการทบทวน ปรับปรุง
ค าสั่ง หลักเกณฑ์และระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสม และ
สอดคล้องกับสถานการณ ์
ในปัจจุบัน 

ปีบัญชี ๒๕๖5 กง.สล.กสอ. 
/ศภ. ๑-๑๑ 
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ความเสี่ยง สาเหตุ 
ตัวชี้วัด/ผลการ

ด าเนินการ 
(KPI) 

ตัวชี้วัด 
ความเสี่ยง (KRI) 

การควบคุมภายใน 
ที่มีในปัจจุบัน 

ระดับความเสี่ยง 
กิจกรรมควบคุม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ โอกาส
เกิด 

โอกาส
เกิด 

 ๒. อัตราส่วนหนี้ค้างช าระ
เฉลี่ย (Average NPLs)
ลดลงต่ ากว่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

อัตราส่วนหนี้
ค้างช าระเฉลี่ย 
(Average NPLs) 
ลดลงร้อยละ 4 
 

อัตราส่วนหนี้ค้าง
ช าระเฉลี่ย (Average 
NPLs) เพิ่มขึ้น 

- ส่ง SMS และ 
ใบแจ้งหนี้แจ้งเตือน
การครบก าหนดช าระ  

- จัดส่งหนังสือทวงถาม
เมื่อไมไ่ดร้ับช าระ
เงินกู้ตามก าหนดเวลา 

5 5 - จัดกิจกรรมเพิม่ขีดความสามารถ
ให้แก่ลูกค้า เช่น การพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ บรรจุภัณฑ ์
การพัฒนาด้านการตลาด 
การพัฒนาองค์ความรู้ 
ด้านการบริหารจัดการ เป็นต้น 

- พัฒนาระบบการวเิคราะห์สินเช่ือ 
(Credit  Scoring System) 

- การสอบถามและตดิตาม
ลูกหนี้ท่ีค้างช าระระหว่าง 
6-9 เดือน เพื่อน าข้อมูลที่
ได้มาวินิจฉัย/วิเคราะห์เพื่อหา
แนวทางในการช่วยเหลือ
ลูกคา้ต่อไป ป้องกันไม่ให้
ลูกหนี้เลื่อนช้ันไปเป็น NPLs 

ปีบัญชี ๒๕๖5 กง.สล.กสอ. 
/ศภ. ๑-๑๑ 

 3.การจัดเก็บรายได้
ดอกเบี้ยต่ ากว่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

ร้อยละของการ
จัดเก็บรายได้
ดอกเบีย้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
ของแผนที่ก าหนด 
 
 

การจัดเก็บรายได้
ดอกเบี้ยในแต่ละ 
ไตรมาสไม่เป็นไป
ตามแผนที่ก าหนด 

- ก าหนดแผนการ
จัดเก็บรายได้ดอกเบี้ย 

- ก าหนดตัวช้ีวัดในการ
จัดเก็บรายได้ดอกเบี้ย 

5 5 - จัดประชุมทางไกลทุก 2 เดือน 
เพื่อติดตามและประเมินผล 
การจัดเก็บรายได้ พร้อมท้ัง
หารือแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรค 
ในการด าเนินงาน 

ปีบัญชี ๒๕๖5 กง.สล.กสอ. 
/ศภ. ๑-๑๑ 
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ความเสี่ยง สาเหตุ 
ตัวชี้วัด/ผลการ

ด าเนินการ 
(KPI) 

ตัวชี้วัด 
ความเสี่ยง (KRI) 

การควบคุมภายใน 
ที่มีในปัจจุบัน 

ระดับความเสี่ยง 
กิจกรรมควบคุม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ โอกาส
เกิด 

ผล 
กระทบ 

๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk) 
- การปฏิบัติงานของบุคลากรซ่ึงส่งผลกระทบต่อการไม่บรรลุเป้าหมาย      
 ๑. การออกใบเสร็จรับเงิน

และการตัดยอดลูกหนี้ 
ในบัตรลูกหนี้ 
เกิดการผิดพลาด  

เจ้าหนา้ที่สามารถ
ด าเนินการได้
ถูกต้อง ครบถ้วน 
ทันเวลา 

จ านวนข้อผิดพลาด
ในการออก
ใบเสร็จรับเงินและ
การตัดยอดหนี้ 
ในบัตรลูกหนี้ 

- ใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยในการ
ค านวณดอกเบีย้ เงินต้น 
และตดัยอดหนี้อัตโนมตั ิ
- ออกใบเสร็จรับเงินจาก
ระบบเงินทุนหมุนเวียนฯ 
- มีการตรวจสอบความ
ถูกต้องโดยหัวหน้างาน 

3 3 - พัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานให้กับ
เจ้าหน้าที่ และสร้างให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 

-  จัดประชุมทางไกลทุก 2 เดือน 
เพื่อให้ความรู้และซักซ้อม
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีสามารถ
ด าเนินการได้ถูกต้อง 
ครบถ้วน และทันเวลา  

ปีบัญชี ๒๕65 กง.สล.กสอ. 

2. การบันทึกรายการบัญชี 
และการจัดท ารายงาน
ทางการเงินไม่เป็นปัจจุบัน 

เจ้าหนา้ที่สามารถ
ด าเนินการได้
ถูกต้อง ครบถ้วน 
ทันเวลา 

มีการตรวจพบข้อมูล
รายการบัญชี และ
การจัดท ารายงาน
ทางการเงินไม่เป็น
ปัจจุบัน 

- มีการช้ีแจงหลักเกณฑ์
และแนวทางในการ
บันทึกและจัดท าบญัชี 

2 3 - พัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานให้กับ
เจ้าหน้าท่ี และสรา้งให้เกิดการ
แลกเปลีย่นเรียนรู้ระหว่างกัน 

-  จัดประชุมทางไกลทุก 2 เดือน 
เพื่อให้ความรู้และซักซ้อม
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีสามารถ
ด าเนินการได้ถูกต้อง 
ครบถ้วน และทันเวลา 

ปีบัญชี ๒๕65 กง.สล.กสอ. 
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ความเสี่ยง สาเหตุ 
ตัวชี้วัด/ผลการ

ด าเนินการ 
(KPI) 

ตัวชี้วัด 
ความเสี่ยง (KRI) 

การควบคุมภายใน 
ที่มีในปัจจุบัน 

ระดับความเสี่ยง 
กิจกรรมควบคุม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ โอกาส
เกิด 

ผล 
กระทบ 

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 
- การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่ได้รับอนุมัติ      
 ๑. การด าเนินการจัดซื้อ/

จัดจ้างไม่เป็นไปตาม
แผนการด าเนินงาน 
ที่ก าหนดไว้ 

1. ร้อยละการใช้
จ่ายงบลงทุน
เทียบกับแผนการ
ใช้จ่ายงบลงทุน 
ประจ าปี 2565 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 94 
 
2. ร้อยละการใช้
จ่ายภาพรวม
เทียบกับแผนการ
ใช้จ่ายภาพรวม 
ประจ าปี 2565 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 94 

ร้อยละการใช้จ่าย
งบประมาณ ไม่
เป็นไปตามแผนท่ี
ก าหนดไว้ในแตล่ะ
ไตรมาส 

- จัดท าแผนการเบิกจ่าย
งบประมาณรายไตรมาส 
 

3 3 - ก ากับติดตามการเบิกจ่ายราย
ไตรมาสของแตล่ะหน่วย
ปฏิบัติให้เป็นไปตามแผน 

- จัดท ารายงานความคืบหน้า
การเบิกจ่ายงบประมาณราย
ไตรมาสให้คณะกรรมการ 
บริหารเงินทุนหมนุเวยีนฯ 
ทราบ เพื่อก ากับ ตดิตามและ
เร่งรัดการเบกิจ่ายงบประมาณ
ให้เป็นไปตามแผน 

 

ปีบัญชี ๒๕๖5 กง.สล.กสอ. 
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ความเสี่ยง สาเหตุ 
ตัวชี้วัด/ผลการ

ด าเนินการ 
(KPI) 

ตัวชี้วัด 
ความเสี่ยง (KRI) 

การควบคุมภายใน 
ที่มีในปัจจุบัน 

ระดับความเสี่ยง 
กิจกรรมควบคุม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ โอกาส
เกิด 

ผล 
กระทบ 

๔. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ (Compliance Risk) 
- การไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ หรือข้อบังคับท่ีมีอยู่ไม่เหมาะสมต่อการปฏิบติังาน      
 ๑. เกิดความล่าช้าในการ

ปฏิบัติงานตามระเบียบ 
และกฎหมายที่เกีย่วข้อง 
เมื่อลูกหนี้ปฏิบัตผิิด
เงื่อนไขในสัญญา  

การด าเนินการ
ถูกต้อง ครบถ้วน 
และทันเวลา 

รายงานการ
ตรวจสอบพบ
ข้อบกพร่องในการ
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง 

- จัดอบรม สัมมนา  
ให้ความรู้แก่เจา้หน้าท่ี 

 

3 3 - พัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานให้กับ
เจ้าหน้าท่ี และสรา้งให้เกิดการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหวา่งกัน 

- จัดประชุมทางไกลเพื่อซักซ้อม
ความเข้าใจทุก 2 เดือน  

- จัดท าคู่มือเกี่ยวกับกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง 

- ก าหนดบทลงโทษในกรณี
ตรวจสอบพบว่ามีการกระท า
ที่ผิดจากระเบียบท่ีก าหนดไว้ 

ปีบัญชี ๒๕๖5 กง.สล.กสอ. 
 

2. เกิดปญัหาในการ
ปฏิบัติงาน เนื่องมาจาก
ความไม่ชัดเจนของค าสั่ง 
หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 

การด าเนินการ
ถูกต้อง ครบถ้วน 
และทันเวลา 

รายงานปัญหาที่พบ
จากการปฏิบตัิงาน
ของเจ้าหน้าท่ีที่
เกี่ยวข้อง 

- จัดประชุมช้ีแจงเพื่อ
ซักซ้อมและท าความ
เข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน 

2 3 - ด าเนินการทบทวน ปรับปรุง
ค าสั่ง หลักเกณฑ์และระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสม และ
สอดคล้องกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน 

ปีบัญชี ๒๕๖5 กง.สล.กสอ. 
กว.สล.กสอ. 

 

 3. การปฏิบัติงานภายใต้ 
พรบ. หรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

มีความรู้ ความ
เข้าใจในการ
ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติ 
หรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

รายงานการ
ตรวจสอบพบ
ข้อบกพร่องในการ
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง 

- จัดอบรม สัมมนา  
ให้ความรู้แก่เจา้หน้าท่ี 

 

2 3 - พัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานให้กับ
เจ้าหน้าท่ี และสรา้งให้เกิดการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหวา่งกัน 

 

ปีบัญชี 2565 กง.สล.กสอ. 
กว.สล.กสอ. 
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๓.๖ การวิเคราะห์ Cost – Benefit  

ปัจจัยเสี่ยง กิจกรรมจัดการความเสี่ยง Cost Benefit 

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 

- การด าเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
๑.๑ การอนุมัติวงเงินสินเช่ือของ
เงินทุนหมุนเวียนฯ ไม่เป็นไป
ตามแผนที่ก าหนดไว ้

- เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อ
ออนไลน์  

- บูรณาการร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ เพื่อ
ประชาสมัพันธ์ และส่งต่อผู้รับบรกิาร 

- เน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
ในกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพ 

- ด าเนินการทบทวน ปรับปรุงค าสั่ง 
หลักเกณฑ์และระเบียบที่เกีย่วข้องให้
เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ ์

   ในปัจจุบัน 
 

- ค่าจ้างผลติสื่อ
ออนไลน์ ค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทาง 
จ านวน ๐.๙๔  
ล้านบาท 

 
 

- วงเงินท่ีปล่อยกู้ 
จ านวน 51.50 
ล้านบาท/ป ี

๑.๒ อัตราส่วนหนี้ค้างช าระเฉลี่ย 
(Average NPLs) ลดลงต่ ากว่า
เป้าหมายที่ก าหนด 

- จัดกิจกรรมเพิ่มขดีความสามารถให้แก่ลูกค้า  
เช่น การพัฒนาผลติภณัฑ์ บรรจุภณัฑ์ การ
พัฒนาด้านการตลาด การพัฒนาองค์ความรู้
ด้านการบริหารจดัการ เป็นต้น 

- พัฒนาระบบการวเิคราะห์สินเช่ือ (Credit     
  Scoring System)   
- จัดกิจกรรมเงินทุนหมุนเวียนฯ จัดแสดงและ

จ าหน่ายสินค้า (Market Place) ที่ส่วนกลาง/
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 

- การสอบถามและติดตามลูกหนี้ท่ีคา้งช าระ
ระหว่าง 6-9 เดือน เพื่อน าข้อมูลที่ได้มา
วินิจฉัย/วิเคราะหเ์พื่อหาแนวทางในการ
ช่วยเหลือลูกคา้ต่อไป ป้องกันไม่ให้ลูกหนี้
เลื่อนช้ันไปเป็น NPLs 

 

- ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่
ปรึกษาที่มีความ
เช่ียวชาญแต่ละด้าน
เพื่อให้ค าปรึกษา
แนะน าแก่
ผู้ประกอบการ จ านวน 
2.40 ล้านบาท 

- ค่าพัฒนาระบบ 
การวิเคราะหส์ินเช่ือ 
(Credit Scoring 
System) จ านวน 
1.50 ล้านบาท 

-  ค่าใช้จ่ายในการจัด
งานแสดงสินคา้ 
จ านวน 600,000 
บาท 

- สร้างรายได้ดอกเบี้ย 
จ านวน 13 
ล้านบาท/ป ี

- NPLs ลดลง  
ร้อยละ 4 

1.3 การจัดเก็บรายไดด้อกเบี้ย
ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด 

- จัดประชุมทางไกลทุก 2 เดือน เพื่อติดตาม
และประเมินผลการจดัเก็บรายได้ พร้อมท้ัง
หารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินงาน 

 

 - เจ้าหน้าท่ีมีความ 
รู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน 
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ปัจจัยเสี่ยง กิจกรรมจัดการความเสี่ยง Cost Benefit 

๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk) 
- การปฏิบัติงานของบุคลากรซ่ึงส่งผลกระทบต่อการไม่บรรลุเป้าหมาย   
๒.๑ การออกใบเสร็จรับเงินและ
การตัดยอดลูกหนี้ในบัตรลูกหนี้ 
เกิดการผิดพลาด 

- พัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าท่ี และสรา้งให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่างกนั 

- จัดประชุมทางไกลทุก 2 เดือน เพื่อให้ความรู้
และซักซ้อมความเข้าใจในการปฏบิัติงาน
เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีสามารถด าเนินการได้
ถูกต้อง ครบถว้น และทันเวลา 

- ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม จ านวน  
300,000 บาท 

 

- เจ้าหน้าท่ีมีความ 
รู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน และไดร้ับ
องค์ความรู้จากการ
อบรมเพื่อน าไปใช้ได้
อย่างเชี่ยวชาญ
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘0 

๒.๒ การบันทึกรายการบัญชี 
และการจัดท ารายงานทางการเงิน
ไม่เป็นปัจจุบัน 

- พัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าท่ี และสรา้งให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่างกนั 

-  จัดประชุมทางไกลทุก 2 เดือน เพื่อให้ความรู้
และซักซ้อมความเข้าใจในการปฏบิัติงานให้
มีความถูกต้อง ครบถ้วน 

- เจ้าหน้าท่ีมีความ 
รู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง  

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)   

- การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่ได้รับอนุมัติ 
๓.๑ การด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 
ที่ก าหนดไว้ 
 

- ก ากับติดตามการเบิกจ่ายรายไตรมาสของ
แต่ละหน่วยปฏิบตัิให้เป็นไปตามแผน 

- จัดท ารายงานความคืบหน้าการเบกิจ่าย
งบประมาณรายไตรมาสใหค้ณะกรรมการ 
บริหารเงินทุนหมนุเวยีนฯ ทราบ เพือ่ก ากับ 
ติดตามและเร่งรดัการเบกิจ่ายงบประมาณให้
เป็นไปตามแผน 

 - การด าเนินการจัดซื้อ/
จัดจ้างเป็นไปตามขั้นตอน 
และแผนการด าเนินงาน
ที่ก าหนดไว ้

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) 

- การไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ หรือข้อบังคับท่ีมีอยู่ไม่เหมาะสมต่อการปฏิบติังาน 
๔.๑ เกดิความล่าช้าในการ
ปฏิบัติงานตามระเบียบ และ
กฎหมายที่เกีย่วข้อง เมื่อลูกหนี้
ปฏิบัติผดิเง่ือนไขในสญัญา 

- พัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าท่ี และสรา้งให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่างกนั 

- จัดประชุมทางไกลเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ 
ทุก 2 เดือน  

- ก าหนดแนวทางปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

- ก าหนดบทลงโทษในกรณีตรวจสอบพบว่ามี
การกระท าท่ีผิดจากระเบยีบที่ก าหนดไว ้

- ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม จ านวน 

   30๐,๐๐๐ บาท 

 

- ไม่เกดิการปฏิบัต ิ
ที่ไม่ถูกต้องหรือไม่
เป็นไปตามระเบียบ 
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4.2 เกดิปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
เนื่องมาจากความไม่ชัดเจนของ
ค าสั่ง หรือระเบียบที่เกีย่วข้อง 

- ด าเนินการทบทวน ปรับปรุงค าสั่ง   
 หลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ ์
 ในปัจจุบัน 

 - ค าสั่งและระเบียบที่  
 เกี่ยวข้องมีการ
ปรับปรุงแก้ไข และ
เจ้าหน้าท่ีสามารถ
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

4.3 การปฏิบัติงานภายใต้ พรบ. 
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น 
กฎหมายคุม้ครองข้อมูลส่วน
บุคคล 

- พัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ  
 ปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ และสร้างให้เกิด 
 การแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่างกนั 

 - เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน
มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการปฏิบัตติาม
พระราชบัญญัติ หรือ
กฎหมายที่เกีย่วข้อง 

  



 

 
 

เอกสารแนบ 

พระราชบัญญัติ 
การบริหารทุนหมุนเวียน  

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 


