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คำนำ 
 

การบริหารความเสี่ยงนับเป็นเครื่องมือบริหารองค์กรที่มีการนำมาใช้อย่างแพร่หลายในการจัดการ
สถานการณ์ความไม่แน่นอนที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และอาจยังเป็นโอกาสในการพัฒนา
กระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมมากขึ้นได้อีกด้วย การบริหารความเสี่ยงมีความสำคัญ
และมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะป้องกันและควบคุมความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน 
ซึ่งมีผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กรโดยรวม  

การบริหารความเสี่ยงที่ดีจะต้องให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมิน
ความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรอยู่เสมอ อีกทั้งร่วมกันวางแผนป้องกันและควบคุมให้เหมาะสม  
กับภารกิจเพ่ือลดปัญหาและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดความเสียหายหรือความสูญเสียให้กับองค์กรได้  
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ 

ดังนั้น เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย จึงได้จัดทำ
คู่มือการบริหารความเสี่ยงของเงินทุนหมุนเวียนฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ
ในขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรแก่ผู้บริหารและบุคลากรของเงินทุนฯ รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือ 
ในการติดตามการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้  ซึ่งจะส่งผลให้ 
การบริหารงานและการปฏิบัติงานของเงินทุนหมุนเวียนฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ 
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๑ 

บทที่ ๑ บทนำ 
 
๑.๑ ความเป็นมา 

 เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย มีภารกิจในการ
ช่วยเหลือราษฎรและกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรม โดยการสนับสนุนด้านเงินทุน
สำหรับการจัดหาวัตถุดิบ เครื่องมือ อุปกรณ์การผลิต การว่าจ้างงานในการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ และการให้ยืม
เงินสำหรับการประกอบอาชีพ จึงจำเป็นต้องมีระบบบริหารความเสี่ยงเพ่ือคาดการณ์ถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน และลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิดความเสียหายให้ระดับความเสี่ยง
และขนาดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้  ตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผล
การดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี ๒๕๖5 ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
ได้กำหนดให้มีการวัดระดับความสำเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการบริหารความเสี่ยง โดยประเมินผลจาก
สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน การกำหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยง 
กิจกรรมการควบคุมภายใน สารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามผลและการประเมินผล  

ดังนั้น เพ่ือให้ผลการดำเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว
และหัตถกรรมไทย สามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กรและตามที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงได้จัดทำคู่มือการบริหาร
ความเสี่ยงโดยมีแนวทางและกระบวนการการบริหารความเสี่ยงสอดคล้องกับเกณฑ์ตัวชี้วัดการประเมินผล  
การดำเนินงานทุนหมุนเวียนตามกรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของ 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
จัดการที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

๑.๒.๒ เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินงานให้หน่วยงานทุกระดับของเงินทุนหมุนเวียน 
เพ่ือการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย (ส่วนกลาง และศูนย์ฯ ภาค) ให้สามารถบริหาร
จัดการความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

๑.๒.๓ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการวางนโยบาย ติดตาม กำกับ ดูแล การบริหารจัดการ
เงินทุนหมุนเวียนฯ สำหรับผู้บริหารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

๑.๒.๔ เพ่ือให้ผลการดำเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนในปี ๒๕๖6 บรรลุเป้าหมายขององค์กรและตามที่
กระทรวงการคลังกำหนด 

๑.๓ ประโยชน์ที่ได้รับ 

 ๑.๓.๑ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเงินทุนหมุนเวียน  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง 
และสามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
 ๑.๓.๒ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเงินทุนหมุนเวียน สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
และมีความต่อเนื่อง และสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  



๒ 

๑.๔ ความหมายและคำจำกัดความ 

ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า  
หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งอาจเกิดขึ้น 
ในอนาคตและมีผลกระทบหรือทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร 
ทั้งในด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: SR) ด้านการเงิน (Financial Risk: FR) ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk: OR) 
และด้านกฎหมายและข้อกำหนดผูกพันองค์กร (Compliance Risk: CR) 

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการดำเนินงานขององค์กรที่เป็นระบบและต่อเนื่อง เพ่ือช่วยให้
องค์กรลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสียหายและขนาดของความเสียหาย  
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึง
การบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรเป็นสำคัญ การจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี ดังนี้ 

๑) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น เนื่องจากไม่คุ้มค่า 
ในการจัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง 

๒) การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการทำงานหรือการออกแบบ
วิธีการทำงานใหม่เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิด 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 รวมทั้งสอดคล้อง  
กับแผนปฏิบัติการขององค์กร และพิจารณาความเสี่ยงให้ครอบคลุมความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ได้แก่ ความเสี่ยง
เกี่ยวกับกลยุทธ์ การดำเนินงาน การเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้อาจทำให้  
เกิดความเสียหาย ความไม่แน่นอน และโอกาส รวมถึงการมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และความต้องการ  
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือให้องค์กรได้มีการเตรียมการบริหารความเสี่ยง รวมถึงทุกคนในองค์กรตั้งแต่ระดับ
คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรทุกระดับขององค์กร จะต้องมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงด้วย 
เพ่ือช่วยให้องค์กรบรรลุในวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ตามกรอบวิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร 
 ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใดและจะเกิดขึ้นได้อย่างไรและทำไม 
ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการความเสี่ยง  
ในภายหลังได้อย่างถูกต้อง ประกอบด้วย 

๑) ปัจจัยภายนอก เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย ฯลฯ 
๒) ปัจจัยภายใน เช่น กฎระเบียบข้อบังคับภายในองค์กร ระบบการทำงาน บุคลากร ฯลฯ 
การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับ

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 การที่หน่วยงานมีการติดตามผลระหว่างดำเนินการตามแผน และทำ 
การสอบทานดูว่าแผนจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีให้คงดำเนินการต่อไป เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า  
การบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้มีความเพียงพอเหมาะสม มีการปฏิบัติตามจริง ข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไข 
อย่างเหมาะสมและทันเวลา นอกจากนี้ควรกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงซ้ำอีกอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเพ่ือดูว่า
ความเสี่ยงใดอยู่ในระดับที่ยอมรับได้แล้วหรือมีความเสี่ยงใหม่เพ่ิมขึ้นมาอีกหรือไม่ เพ่ือให้เป็นระบบบริหาร  
ความเสี่ยงที่สมบูรณ ์

๑.๕ การบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO-ERM 

กรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแนวทางในการส่งเสริมการบริหารความเสี่ยง
และเป็นหลักปฏิบัติที่ เป็นสากล คือ กรอบการบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์การของ The Committee of 
Sponsoring Organization of the Tread way Commission: Enterprise Risk Management–Integrated 
Framework) หรือ COSO-ERM ซึ่งประกอบด้วย องค์ประกอบ ๘ ประการ ครอบคลุมแนวทางการกำหนด
นโยบายการบริหารงาน การดำเนินงาน และการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

๑) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) 
สภาพแวดล้อมขององค์กรเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ในการกำหนดกรอบบริหารความเสี่ยง 

ประกอบด้วยปัจจัยหลายประการ เช่น วัฒนธรรมองค์กร นโยบายของผู้บริหาร แนวทางการปฏิบัติงานบุคลากร 
กระบวนการทำงาน ระบบสารสนเทศ ระเบียบ เป็นต้น สภาพแวดล้อมภายในองค์กรประกอบเป็นพ้ืนฐานสำคัญ  
ในการกำหนดทิศทางของกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 

๒) การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) 
องค์กรต้องพิจารณากำหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง ให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์

และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ เพ่ือวางเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยงขององค์ก รได้อย่างชัดเจน  
และเหมาะสม 

๓) การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification) 
เป็นการรวบรวมเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงาน ทั้งในส่วนของปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากภายใน  

และภายนอกองค์กร เช่น นโยบายบริหารงาน บุคลากร การปฏิบัติงาน การเงิน ระบบสารสนเทศ ระเบียบ กฎหมาย 
ระบบบัญชี ภาษีอากร ทั้งนี้ เพ่ือทำความเข้าใจต่อเหตุการณ์และสถานการณ์นั้น เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถพิจารณา
กำหนดแนวทางและนโยบายในการจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี 

๔) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
การประเมินความเสี่ยงเป็นการจำแนกและพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงที่มีอยู่   

โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) โดยสามารถประเมินความเสี่ยงได้ 
ทั้งจากปัจจัยความเสี่ยงภายนอกและปัจจัยความเสี่ยงภายในองค์กร 

๕) การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) 
เป็นขั้นตอนในการกำหนดกลยุทธ์ในการป้องกันความเสี่ยง และลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น 

ในการกำหนดกลยุทธ์จัดการความเสี่ยง ต้องคำนึงถึงระดับความเสี่ยง และความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงนั้น ๆ 
กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง ได้แก่ การยอมรับ (Accept)  การถ่ายโอน (Share) การควบคุม (Reduce) 
และการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Avoid) 



๔ 

การยอมรับ : โดยขออนุมัติยอมรับความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้มีระดับ
ความเสี่ยงต่ำหรือความเสี่ยงปานกลางมีต้นทุนในการกำจัดความเสี่ยงสูง ไม่คุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยง  
หรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอกอยู่นอกเหนือการควบคุมและไม่อาจเลือกใช้วิธีอ่ืนได้ 

การถ่ายโอน : โดยการทำประกันภัยหรือจ้างบุคคลภายนอก ในกรณีที่เป็นความเสี่ยงที่คาดเดายาก 
ป้องกันยาก หรือมีความรุนแรงสูงมาก องค์กรไม่มีความชำนาญในการบริหารจัดการ สามารถใช้วิธีถ่ายโอนความเสี่ยง 
โดยการทำประกันภัยหรือจ้างหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกมาดำเนินการ 

การควบคุม : โดยการจัดทำมาตรการจัดการความเสี่ยง ในกรณีที่ความเสี่ยงนั้นมีระดับความเสี่ยง
ค่อนข้างสูง หรือระดับคามเสี่ยงสูง และมีความคุ้มค่าในการที่จะจัดการความเสี่ยงนั้น โดยสามารถวางกลยุทธ์  
หรือมาตรการในการควบคุมให้ลดระดับความรุนแรงลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

การหลีกเลี่ยง : โดยการหยุด เลิก กิจกรรมที่มีความเสี่ยงนั้น หรือเปลี่ยนวัตถุประสงค์เลือกใช้  
แนวทางการจัดการความเสี่ยงนี้ ในกรณีที่เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้มีผลกระทบกับองค์กรสูง แต่ไม่สามารถ
จัดการไดด้้วยวิธีข้างต้น 

๖) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
การกำหนดกิจกรรมและการปฏิบัติต่าง ๆ ที่กระทำเพ่ือลดความเสี่ยง และทำให้การดำเนินงาน

บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร เช่น การกำหนดกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ความเสี่ยงให้กับบุคลากรภายในองค์กร  เพ่ือเป็นการสร้างความมั่นใจว่าจะสามารถจัดการกับความเสี่ยงนั้น  
ได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 

๗) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
ในการบริหารความเสี่ยงต้องมีการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการกำหนด

วัตถุประสงค์ วิเคราะห์ความเสี่ยงและวางแผนในการจัดการความเสี่ยง และในทุกขั้นตอนของการบริหาร  
ความเสี่ยงจำเป็นต้องประสานและสื่อสารให้คนในองค์กรเข้าใจอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพ่ือให้การดำเนินการ
เหล่านั้นได้รับการยอมรับและความร่วมมือจากทุกฝ่าย 

๘) การติดตามประเมินผล (Monitoring) 
หลังจากที่ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง จะต้องมีการกำกับ

ให้มีการดำเนินการตามแผนและการติดตามประเมินผลหลังจากที่ได้ดำเนินการไปแล้ว เพ่ือนำมาเป็นข้อมูล 
ในการปรับปรุงและหาแนวทางการจัดการความเสี่ยงในอนาคตต่อไป 

๑.๖ ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง 
๑) เป็นการสร้างฐานข้อมูลความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในหน่วยงาน  

การบริหาร ความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยง
เป็นการดำเนินการซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักของหน่วยงาน  

๒) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่าง ๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทำให้ 
บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักของหน่วยงาน และตระหนักถึงความเสี่ยง
สำคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อหน่วยงานได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่มีเหตุ ทั้งจากปัจจัยภายใน
หน่วยงาน และจากปัจจัยภายนอกหน่วยงาน  

๓) เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถ 
มั่นใจว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมื อที่สำคัญของผู้บริหาร 
ในการบริหารงาน และการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผล
การปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่หน่วยงาน  



๕ 

๔) ช่วยให้การพัฒนางานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจ 
การปฏิบัติงานของหน่วยงานมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์ 
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน  

๕) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้
มาตรการในการบริหารความเสี่ยง 
  



๖ 

บทที่ 2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

2.1 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว
และหัตถกรรมไทย ประกอบด้วย 

๑) คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว  
และหัตถกรรมไทย มีหน้าที่กำหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยง และพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนบริหาร 
ความเสี่ยง  

๒) ผู้บริหารระดับสูง ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและแต่งตั้งคณะทำงานการบริหารความเสี่ยง และกำกับ
ดูแลให้มีการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 

๓) คณะทำงานบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว 
และหัตถกรรมไทย มีหน้าที่ดังนี้ 

(๑) ศึกษา วิเคราะห์และจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการส่งเสริมอาชีพ
อุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย 

(๒) นำเสนอแผนการบริหารความเสี่ยงต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

(๓) ประสาน และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและรายงานผล
ต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ 

(๔) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
๔) ผู้บริหารระดับกอง/กลุ่ม ทำหน้าที่ศึกษาและทำความเข้าใจกับการบริหารความเสี่ยงให้ความรู้  

กับบุคลากรในหน่วยงานและจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงาน รวมทั้งติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  
และสม่ำเสมอ 

๕) บุคลากรในหน่วยงานทำหน้าที่ทำความเข้าใจและดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ 

ผู้บริหารระดับสูง 

คณะทำงานบริหารความเสี่ยง 

ผู้บริหารกลุ่ม/งานเงินทุนหมุนเวียนฯ 

บุคลากรในหน่วยงาน 

1. รองอธิบดีที่ได้รับมอบหมาย 
2. เลขานุการกรม 
3. ผู้แทนจากหน่วยปฏิบัติเงินทุน

หมุนเวียนศูนย์ภาค 
4. ผู้บริหารกลุ่ม/งานเงินทุนหมุนเวียน 
5. ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

อำนาจหน้าที่ ตาม พ.ร.บ. การบรหิารเงินทุนหมุนเวยีน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
มาตรา ๒๑   

รูปที่ 1 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียน 
เพ่ือการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย 
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2.2 นโยบาย วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง 

 2.2.1 นโยบายของการบริหารความเสี่ยง 
 เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทยมีภารกิจ  
ในการช่วยเหลือราษฎรและกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรม โดยการสนับสนุน  
ด้านเงินทุนสำหรับการจัดหาวัตถุดิบ เครื่องมือ อุปกรณ์การผลิต การว่าจ้างงานในการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
และการให้ยืมเงินสำหรับการประกอบอาชีพ จึงจำเป็นต้องมีระบบบริหารความเสี่ยง เพ่ือคาดการณ์ถึงความเสี่ยง 
ที่อาจจะเกิดขึ้นท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน และลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย
ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

ดังนั้น  เพ่ือให้มีทิศทางที่ ชัดเจน มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์  
ที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว ในปีงบประมาณ ๒๕66 จึงได้กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคน 
ในองค์กรได้ถือปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน และเกิดเป็นวัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร อันจะส่งผล
ให้การบริหารความเสี่ยงถูกปลูกฝังอยู่ในองค์กรอย่างยั่งยืน โดยสาระสำคัญ ดังนี้ 

๑) ดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบตามแนวทาง COSO-ERM  
๒) ให้กระบวนการบริหารความเสี่ยง มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ และแผนการปฏิบัติงานขององค์กร  
๓) มีการตรวจสอบ ติดตามประเมินผล ทบทวนและปรับปรุงกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงเป็นประจำ

ทุกปี โดยให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมและการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง  
๔) นำเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการที่ดีมาใช้ในการบริหารความเสี่ยง  
๕) เผยแพร่ความรู้สร้างความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบ

ที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องเป็นวัฒนธรรมขององค์กร 

2.2.2 วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง 
1) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว  

และหัตถกรรมไทย มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดี เป็นเครื่องมือที่สามารถให้ข้อเสนอแนะเพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจของผู้บริหารในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานให้มีเสถียรภาพ 

2 ) เพ่ือรับรู้ความเสี่ยงที่มีอยู่และสามารถหาแนวทางในการใช้โอกาสที่เกิดขึ้นและควบคุม
ผลกระทบด้านลบและด้านบวกท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ 

3) เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตาม
ภารกิจของเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย ที่สามารถนำไปสู่  
การปฏิบัติได้จริง โดยสามารถประเมินผลควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ คำนึงถึงการบรรลุ เป้าหมาย 
ของภารกิจเป็นสำคัญ 

2.3. การระบุความเสี่ยง 

 เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่ เกี่ยวข้อง  
กับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพ่ือให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง ที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุ 
ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย โดยคำนึงถึงปัจจัย ดังนี้ 
 1) สภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนงานและหน่วยปฏิบัติ  
ของเงินทุนหมุนเวียนฯ เช่น นโยบายภาครัฐ กฎหมาย ข้อบังคับ เป็นต้น 

2) สภาพแวดล้อมภายใน เช่น รูปแบบการบริหารสั่งการ การมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ 
โครงสร้างองค์กร ข้อบังคับ เป็นต้น 
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การระบุปัจจัยเสี่ยงควรมีความเชื่อมโยงกับผลความสำเร็จตามเป้าหมาย และสะท้อนตัวชี้วัด 
ของแผนปฏิบัติงานที่สำคัญของเงินทุนหมุนเวียนฯ โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ตามแผนงานและโครงการของเงินทุน
หมุนเวียนฯ และโอกาสของเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเงินทุนหมุนเวียนทำให้ไม่สามารถ  
บรรลุวัตถุประสงค์นั้นได้ โดยระบุปัจจัยเสี่ยงแยกตามประเภทความเสี่ยง 4 ประเภท ตามหลักเกณ ฑ์  
ของ (COSO Enterprise Risk Management: COSO-ERM) ดังนี้  

1) ความเสี่ ยงด้ านกลยุทธ์  (Strategic risks) ตัวย่อ S ความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวกับการบรรลุ เป้ าหมาย 
และพันธกิจในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
และเหตุการณ์ ภายนอก ส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ หรือไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์ 
หรือเกิดจากการกำหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วม ทำให้โครงการขาดการยอมรับและโครงการไม่ได้นำไปสู่ 
การแก้ไขปัญหาหรือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง  
หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือนำการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง  

2) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (Operational risks) ตัวย่อ O ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงาน 
ตามปกติทุกขั้นตอน เช่น ขาดการกำกับดูแลองค์กรที่ดีหรือขาดธรรมาภิบาลในองค์กร และขาดการควบคุมที่ดี  
ทำให้การปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามแผน ไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน หรือไม่มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจการปฏิบัติงาน เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการหรือแผนกลยุทธ์ของเงินทุนหมุนเวียนฯ 

3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial risks) ตัวย่อ F ความเสี่ยงที่ เกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สิน  
ซึ่งมีผลทำให้เงินทุนหมุนเวียนฯ มีรายได้ลดน้อยลงหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของกองทุน 
รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นต้น 
การจัดการความเสี่ยงจึงมีลักษณะของการปกป้องทรัพย์สินการบริหารและควบคุมทางการเงินและงบประมาณ  
ขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance risks) ตัวย่อ C ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย 
หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือกฎหมาย  
ที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎระเบียบที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

2.4 การประเมินความเสี่ยง 

 การประเมินความเสี่ยงเป็นการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาส 
ที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง ( Impact) โดยอาศัย
เกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยประเมินจาก 

1) โอกาสที่ความเสี่ยงจะเกิดขึ้น (Likelihood: L) พิจารณาจากความถี่ของเหตุการณ์ที่คาดว่า 
จะเกิดขึ้นในหนึ่งรอบปีงบประมาณ โดยจัดทำเป็นมาตรวัดจำนวนครั้งที่จะเกิด ดังนี้ 

ระดับคะแนน โอกาสที่จะเกิด 
คำอธิบาย 

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 



๙ 

 2) ผลกระทบ (Impact: I) พิจารณาจากระดับความรุนแรงและมูลค่าความเสียหายจากเหตุการณ์  
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตาม ประเภทของปัจจัยเสี่ยง โดยกำหนดผลกระทบไว้เป็น 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 

เผยแพร่ 
ภายในกรม 

เผยแพร่ 
ภายในกระทรวง 

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 

จำนวนผู้ร้องเรียน (ต่อเดือน) I5 ไม่มี 1 – 2 ราย 3 – 4 ราย 5 – 6 ราย > 6 ราย 
ผลกระทบต่อการดำเนินงานไม่
เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผล
เงินทุนหมุนเวียนฯ 

I6 ไม่มีผลกระทบ ต่ำกว่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 5  

ต่ำกว่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 10 

ต่ำกว่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 15 

ต่ำกว่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 20 

3) ค่าระดับของความเสี่ยง (Level of Risk) เป็นตัวชี้วัดที่ใช้ในการกำหนดความสำคัญของความเสี่ยง  
โดยค่าระดับความเสี่ยงได้จากการนำโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงมาพิจารณาร่วมกัน ดังนี้  

 
 
 
 การประเมินระดับความเสี่ยงจะพิจารณาจากองค์ประกอบ ๒ ประการ ได้แก่ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
และผลกระทบที่เกิดขึ้นซึ่งทำให้ทราบถึงความสำคัญของความเสี่ยง ความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุด และจะต้อง
บริหารจัดการก่อน ดังรูปที่ 2 

ระ
ดับ

ผล
กร

ะท
บ 

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

4 4 8 12 16 20   ระดับสูง (สีน้ำเงิน) 

3 3 6 9 12 15   ระดับปานกลาง (สีเหลอืง) 

2 2 4  6  8 10   ระดับต่ำ (สีเขียว) 

1 1 2 3 4 5    

  1 2 3 4 5    
  ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L)    

  

 

 

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

รูปที่ 2 แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) 

 



๑๐ 

 4) ค่าระดับของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว จะนำมาจัดลำดับความรุนแรง
ของความเสี่ยงที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพ่ือพิจารณา
กำหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยเรียงลำดับจากระดับสูงมาก สูง 
ปานกลาง น้อย และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมาก และหรือสูง มาจัดทำแผนการบริหาร/จัดการความเสี่ยงใน
ขั้นตอนต่อไป ดังนี้ 

ระดับความเสี่ยง ระดับคะแนน สี คำอธิบาย 
ร ะ ดั บ ค ว า ม เสี่ ย ง ต่ ำ 
(Low) 

1 - 4 เขียว ระดับท่ียอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง 
ไม่ต้องมีการจัดการเพ่ิมเติม 

ระดับความเสี่ยงปานกลาง 
(Medium) 

5 - 9 เหลือง ระดับท่ียอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพ่ือไม่ให้ 
ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับท่ียอมรับไม่ได้ 

ร ะ ดั บ ค ว า ม เสี่ ย ง สู ง 
(High) 

10 - 15 น้ำเงิน ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการ 
ความเสี่ยงเพ่ือให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

ระดับความเสี่ยงสูงมาก 
(Extreme) 

16 - 25 แดง ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องจัดการ 
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ในทันที 

2.5 การกำหนด/คัดเลือกวิธีการจัดการต่อความเสี่ยง 

 การกำหนด/คัดเลือกวิธีการที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  
หรือลดความเสียหายของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงในการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ที่ยังไม่มีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง หรือที่มีอยู่แต่ยังไม่เพียงพอ และนำมาวางแผนจัดการความเสี่ยง 

2.5.1 ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง มีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนหรือนำผลมาผสมผสาน 
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกลุ่มงานผู้รับผิดชอบ โดยสามารถจัดแบ่งวิธีจัดการ 
ความเสี่ยงได้หลายวิธี ดังนี้ 

 1.1) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance หริอ Take) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 
เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบควบคุม  
แต่อย่างไรก็ตาม หากหน่วยงานเลือกที่จะบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีดังกล่าวก็จะต้องติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยง
อย่างสม่ำเสมอ 

1.2) การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction หรือ Treat) เป็นการปรับปรุงระบบ 
การทำงานหรือออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กร  
ยอมรับได้ เช่น การจัดอบอรมเพ่ิมทักษะในการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

1.3) การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing หรือ Transfer) เป็นการ
กระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้ อ่ืนช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่น การทำประกันภัย/ประกันทรัพย์สิน  
กับบริษัทประกัน หรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย  
เป็นต้น 

1.4) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance หรือ Terminate) เป็นการจัดการกับความ
เสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก และหน่วยงานไม่อาจยอมรับความเสี่ยงได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรม ที่จะ
ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น 

 



๑๑ 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญ  คือ การพิจารณาความเสี่ยงที่เหลืออยู่  
ซึ่งได้จากการประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายใน (ดังรูปที่ 2) โดยพิจารณาจากรายงานการควบคุมภายใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ในกรณีที่มีความเสี่ยงหลงเหลืออยู่หลังจากกระบวนการควบคุมภายในจะต้องนำ 
ความเสี่ยงดังกล่าวมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงร่วมกับความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๖6 โดยระบุกิจกรรมการควบคุมภายในที่มีอยุ่ (Existing Controls) สำหรับปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดซึ่งอยู่ใน
กลุ่มความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ (มีระดับความเสี่ยงสูง และสูงมาก) ให้ระบุการดำเนินงานที่มีอยู่ เพ่ือควบคุม 
ป้องกัน หรือลดความเสี่ยง ส่วนความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงใดที่เป็นเรื่องใหม่ และยังไม่มีกิจกรรมการควบคุม  
ให้ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ยังไม่มีกิจกรรมการควบคุม ซ่ึงมีหลักในการประเมินประสิทธิผลของความเพียงพอ 
ของการควบคุมที่มีอยู่ ดังนี้ 

หลักการประเมิน 
การประเมินประสิทธิผลของความเพียงพอของการควบคุมที่มีอยู่ จะพิจารณาใน 3 มุมมอง ได้แก่  

(1) ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย (2) กระบวนการควบคุม และ (3) การติดตามผลการดำเนินงาน  
โดยกำหนดระดับการประเมินในแต่ละมุมมองดังตาราง 

ระดับ ผลการดำเนินงาน 
เมื่อเทียบกับเป้าหมาย 

มุมมองการประเมิน
กระบวนการควบคุม 

การติดตาม 
ผลการดำเนินงาน 

สูง (High) ผลการดำเนินงานสูงกว่า
เป้าหมาย 

กำหนดกระบวนการ 
เป็นมาตรฐานขององค์กร 

กำหนดกระบวนการ 
เป็นมาตรฐานและดำเนินการ
อย่างสม่ำเสมอ 

กลาง (Medium)  ผลการดำเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมาย 

แต่ละหน่วยงานย่อย 
มีกระบวนการของตนเอง 

กำหนดกระบวนการ แต่
ยังคงดำเนินการไม่สม่ำเสมอ 

ต่ำ (Low) ผลการดำเนินงานไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

กระบวนการยังไม่ชัดเจน
หรือยังไม่มี 

ติดตามเฉพาะเมื่อมีการร้อง
ขอหรือไม่มีการติดตาม 

 เกณฑ์การประเมิน  
 เกณฑ์การพิจารณาประสิทธิผลการควบคุม จะพิจารณาจากผลการประเมินของทั้งสามมุมมอง 
โดยการควบคุมท่ีมีประสิทธิผลจะต้องไม่มีผลการประเมินในมุมมองใดที่อยู่ในระดับต่ำ 

ผลจากการประเมิน  
ผลจากการประเมินประสิทธิผลของความเพียงพอของการควบคุมที่มีอยู่ จะทำให้สามารถแบ่งความเสี่ยง 

(หรือปัจจัยเสี่ยง) ที่ไม่สามารถยอมรับได้ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
กลุ่มท่ี 1 ปัจจัยเสี่ยงที่ยังไม่มีกิจกรรมการควบคุม  
กลุ่มท่ี 2 ปัจจัยเสี่ยงที่กิจกรรมการควบคุมยังมีประสิทธิผลไม่เพียงพอ 
กลุ่มท่ี 3 ปัจจัยเสี่ยงที่มีกิจกรรมการควบคุมมีประสิทธิผลเพียงพอ 

 ทั้งนี้ ผลการประเมินจะถูกนำไปใช้เพ่ือกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงในขั้นตอนไป 
การกำหนดวิธีจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment) 

 การเลือกวิธีเพ่ือจัดการกับปัจจัยเสี่ยง ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง (หรือปัจจัยเสี่ยง) ที่ผ่าน  
การจัดลำดับความสำคัญ และผ่านการประเมินประสิทธิผลของความเพียงพอของการควบคุมที่มีอยู่ ประกอบด้วย  
1) การจัดทำแผนบริหารเสี่ยง และ 2) การจัดทำแผนการควบคุมภายใน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 



๑๒ 

แผนการบริหารความเสี่ยง แผนการควบคุมภายใน 
ปัจจัยเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ 

ซึ่งกิจกรรมการควบคุมยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ 
ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ 

ซึ่งกิจกรรมการควบคุมยังมีประสิทธิภาพเพียงพอ 
ปัจจัยเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้  
ซึ่งยังไม่มีกิจกรรมการควบคุม 

ปัจจัยเสี่ยงที่ยอมรับได้  
ซึ่งมีระดับความรุนแรงปานกลาง 

 

2.5.2 สรุปการกำหนด/คัดเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง โดยการวิเคราะห์ Cost – Benefit  
จากรายละเอียดการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงในแต่ละขั้นตอน  สามารถสรุปขั้นตอน 

การบริหารจัดการความเสี่ยงได้ ดังนี้ 
๑) จัดลำดับความสำคัญความเสี่ยง 
๒) พิจารณามาตรการใช้กำจัดความเสี่ยง เพ่ือควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
๓) ศึกษาความเป็นไปได้ของทางเลือกในแต่ละมาตรการที่จะใช้กำจัด หรือลดความเสี่ยง โดยใช้

การวิเคราะห์ผลได้-ผลเสียของแต่ละมาตรการ เพ่ือประกอบการตัดสินใจ เลือกมาตรการอย่างเป็นระบบ         
การวิเคราะห์ผลได้ - ผลเสีย (Cost - Benefit Analysis) ประกอบด้วย ผลได้ (Benefit) ได้แก่ การวิเคราะห์    
หาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทันทีท่ีนำมาตรการนั้นไปใช้ลดความเสี่ยงหรือผลประโยชน์ในระยะยาว รวมไปถึงโอกาสดีต่าง ๆ 
ทางธุรกิจในอนาคต เป็นต้น ผลเสีย (Cost) ได้แก่ การวิเคราะห์ต้นทุนเวลา หรือความสะดวกท่ีมีโอกาสสูญเสียไป
กับการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว หรือการสร้างโอกาสให้มีความเสี่ยงใหม่เกิดข้ึนแทน เป็นต้น 

๔) เลือกมาตรการที่ดีที่สุดจัดการกับความเสี่ยง โดยจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขึ้น เพ่ือกำหนด
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาที่จะใช้ดำเนินการ ทรัพยากรที่ต้องใช้ และวิธีการติดตามผล รวมถึงการรายงานผล 
การบริหารความเสี่ยงให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

2.6 กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 เมื่อได้ประเมินความเสี่ยงและกำหนดวิธีการในการจัดการความเสี่ยงแล้วจึงดำเนินการกำหนดกิจกรรม
หรือมาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้หมดไปหรือลดลงในระดับที่ยอมรับกิจกรรมเดิมที่เคยปฏิบัติอยู่แล้ว  
แต่ไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ นอกจากนี้ยังต้องกำหนดระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการแต่ละกิจกรรม 
ตลอดจนหน่วยงานผู้รับผิดชอบในแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้ โดยกิจกรรมที่กำหนด ต้องเป็นกิจกรรม  
ที่หน่วยงานยังไม่เคยปฏิบัติหรือเป็นกิจกรรมที่กำหนดเพิ่มเติม 

รูปที่ 3 การพิจารณาความเสี่ยงคงเหลือหลังการควบคุมภายใน (Residual Risk) 

) 
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 สำหรับแนวทางการบริหารความเสี่ยงตามคู่มือนี้ หลังจากประเมินความเสี่ยงแล้ว ส่วนงานจะทำ  
การวิเคราะห์การควบคุมที่มีอยู่เดิมก่อน ตามที่ได้มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในของส่วนงานว่าได้มี 
การจัดการควบคุมเพ่ือลดความเสี่ยงดังกล่าวไว้แล้วหรือไม่ ซึ่งโดยปกติจะมีการกำหนดขั้นตอนการควบคุมอยู่
ค่อนข้างมาก แต่ผู้ปฏิบัติงานมักไม่ค่อยปฏิบัติตามมาตรการควบคุมที่กำหนด จึงจำเป็นที่ส่วนงานต้องวิเคราะห์ 
และประเมินผลกระทบการควบคุมเหล่านั้นก่อน โดยนำผลจากการจัดลำดับความเสี่ยงในระดับสูงมากและสูง 
มาประเมินมาตรการควบคุมก่อนเป็นอันดับแรกตามข้ันตอน ดังนี้ 

1) นำเอาปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมากและสูง มากำหนดวิธีการควบคุมที่ควรจะมี  
เพ่ือป้องกัน หรือลดความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้น 

2) พิจารณา หรือประเมินว่าในปัจจุบันมีความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ มีการควบคุมอยู่แล้วหรือไม่ 
3) ถ้ามีการควบคุมแล้ว ให้ประเมินต่อไปว่าการควบคุมนั้นได้ผลตามความต้องการอยู่หรือไม่ 

2.7 ข้อมูลและการสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยง 

 เป็นกระบวนการส่งข้อมูล/ข่าวสารจากผู้ส่งไปยังผู้รับ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้รับมีปฏิกิริยาตอบสนอง
กลับมา โดยคาดหวังให้เป็นไปตามที่ผู้ส่งต้องการ ซึ่งเงินทุนหมุนเวียนฯ มีช่องทางการสื่อสารข้อมูลข่าวสารด้าน
การบริหารความเสี่ยงสุ่การปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดรูปธรรมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับไว้หลาย
ช่องทาง ดังนี้ 
 1) ที่ประชุมคณะทำงานความเสี่ยงฯ 
 2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ 
 3) เอกสารเผยแพร่ 
 4) หนังสือเวียนหน่วยปฏิบัติและกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง 
 5) เว็บไซต์ภายในของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม http://portal.dip.go.th/home.php  
 6) ช่องทางอ่ืน ๆ ที่เหมาะสม 

2.8 การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง  

 2.8.1 การติดตามผล เป็นการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือให้มั่นใจว่า
การจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสม หรือควรปรับเปลี่ยนหากแผนนั้นไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ 
โดยเจ้าหน้าที่เงินทุนฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการติดตามประเมินผล ภายหลังจากการดำเนินการตามแผนบริหาร 
ความเสี่ยง และทำการสอบทานและทบทวนว่ามาตรการ/กิจกรรมควบคุมในแผนบริหารความเสี่ยงใดเหมาะสม 
มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่อาจเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่อย่างไร พร้อมทั้งนำเสนอให้แก่
คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ เพ่ือพิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี  
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 2.8.2 การรายงานและการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ภายหลังการติดตามผล ให้จัดทำสรุป
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของเงินทุนหมุนเวียนฯ ที่ได้ดำเนินงานทั้งหมดตามลำดับ 
รายงานผลการวิเคราะห์ ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยงว่ามีความเสี่ยงที่ยังหลงเหลืออยู่หรือไม่ ถ้ายังมี
เหลืออยู่ มีอยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมากเพียงใด ส่วนงานหรือองค์กรยอมรับได้หรือไม่ หากไม่สามารถยอมรับได้ 
จะมีวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้นได้อย่างไร เสนอต่อผู้บริหาร เพ่ือให้ทราบและพิจารณาสั่งการ รวมถึงจัดสรร
งบประมาณสนับสนุน 
  

http://portal.dip.go.th/home.php
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บทที่ ๓ แผนการบริหารความเสี่ยง 
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย 

๓.๑ ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง 
 คณะทำงานบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียนฯ ได้ทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ ยง 
ตามมาตรฐาน COSO ดังนี้ 

๓.๑.๑ ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียนฯ  
เป็นการทบทวนปัจจัยเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียนฯ จากปี ๒๕๖5  

เพ่ือนำมาปรับปรุงแผนสำหรับปี ๒๕๖6 
๓.๑.๒ การระบุปัจจัยเสี่ยงขององค์กร 

เป็นการกำหนดประเด็นความเสี่ยงที่มีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายประจำปี 2566 ของเงินทุน
หมุนเวียนฯ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานของเงินทุนหมุนเวียนฯ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาระบบการควบคุม 
ภายในที่เพียงพอ เพ่ือพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) หลังจากการควบคุมภายใน 

๓.๑.๓ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง 
เป็นการระบุระดับของโอกาสที่จะเกิด และผลกระทบ ในแต่ละสาเหตุความเสี่ยง ทั้งระดับ  

ในปัจจุบัน และระดับที่ต้องการ โดยนำฐานข้อมูลในอดีตของทุนหมุนเวียน ปี 2565 มาใช้ในการกำหนด 
ค่าเป้าหมายทั้งระดับโอกาสและผลกระทบ 

๓.๑.4 การจัดทำแผนภูมิความเสี่ยงระดับองค์กร (Risk Profile) 
เป็นการเชื่อมโยงสาเหตุและปัจจัยความเสี่ยงเข้ากับยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ขององค์กร  

เพ่ือแสดงให้เห็นถึงขอบเขตของความรุนแรงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Boundary) เพ่ือให้องค์กรได้กำหนด 
เป็นเป้าหมายในภาพรวมว่าจะต้องบริหารความเสี่ยงจนมีระดับความรุนแรงลดลงจนอยู่ในระดับดังกล่าว 

๓.๑.5 การกำหนด/คัดเลือกวิธีการจัดการต่อความเสี่ยง  (Risk Response) โดยการวิเคราะห์   
Cost – Benefit 

เป็นการวิเคราะห์สาเหตุของระดับความรุนแรง เพ่ือกำหนด/คัดเลือกวิธีการที่ใช้ในการจัดการ
กับแต่ละความเสี่ยง เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือลดความเสียหายของผลกระทบที่จะเกิดขึ้น  
จากความเสี่ยง โดยอาศัย Cost – Benefit Analysis ในการเปรียบเทียบในแต่ละทางเลือกเพ่ือกำหนดทางเลือก 
ที่เหมาะสมที่สุดในการกำหนดแผนการบริหารความเสี่ยง 

3.1.6  การกำหนดแผนการบริหารความเสี่ยง 
เป็นการกำหนดกิจกรรมและการปฏิบัติต่าง ๆ เพ่ือจัดการปัจจัยความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง 

และสูงมาก เพ่ือให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 3.1.7  การสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยง 
  เป็นการสื่อสารข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงสู่การปฏิบัติ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ  
เจ้าหน้าที่/ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
 3.1.8  การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่าง ๆ  
  เป็นการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบก่อนและหลังดำเนินการ  
ตามแผนบริหารความเสี่ยง เพ่ือรายงานให้ผู้บริหารเพื่อทราบ และพิจารณาสั่งการในกรณีท่ีมีความเสี่ยงเหลืออยู่ 
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๓.๒ การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงของเงินทุนหมุนเวียนฯ 

    ตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนฯ ประจำปีบัญชี 2565  เกณฑ์วัด 
การดำเนินงานด้านที่ 4 การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน ตัวชี้วัดที่ 4.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน ได้กำหนดให้ทุนหมุนเวียนที่มีคู่มือการบริหารความเสี่ยงแล้ว หรือมีการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร  
ความเสี่ยง ให้มีการทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยงทุกปี ซึ่งในปีงบประมาณ 2566 สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดี ส่งผลให้นโยบาย/มาตรการ 
การป้องกันการแพร่ระบาดฯ ของภาครัฐผ่อนคลายมากขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมา เงินทุนหมุนเวียนฯ จึงจำเป็นจะต้อง
ทบทวนปัจจัยเสี่ยงและแผนการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องต่อสถานการณ์ดังกล่าว 

สำหรับการระบุความเสี่ยงขององค์กร จะต้องพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) 
หลังจากการควบคุมภายในปีที่ผ่านมา โดยนำฐานข้อมูลในอดีตของทุนหมุนเวียน ปี 2565 มาใช้ในการกำหนด 
ค่าเป้าหมายทั้งระดับโอกาสและผลกระทบ เพ่ือนำมาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของเงินทุนหมุนเวียนฯ  
ปีงบประมาณ 2566 ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ รายละเอียดดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ปี 2565 

 

 

 

 

 

ความเสี่ยง สาเหตุ 
ตัวชี้วัด/ผลการ

ดำเนินการ 
(KPI) 

ตัวชี้วัด 
ความเสี่ยง (KRI) 

การควบคุมภายใน 
ในปี 2564 

ระดับความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม 
ที่ดำเนินการ 
ในปี 2565 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม
ควบคุม
ภายใน 

การประเมิน
ประสิทธิผลของ 
ความเพียงพอ
ของการควบคุม

ที่มีอยู ่

โอกาส
เกิด 

ผล 
กระทบ 

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
- การดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย       

 ๑. การอนุมตัิวงเงินสินเช่ือ 
ของเงินทุนหมุนเวียนฯ  
ไม่เป็นไปตามแผนท่ีกำหนดไว ้

ร้อยละของ 
การอนุมัติเงินกู ้
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

ร้อยละของ 
การอนุมัติเงินกู ้
ในแต่ละไตรมาส 
ต่ำกว่าร้อยละ 23 

- ประชาสมัพันธ์ 
ผ่านช่องทางต่างๆ 
เช่น แผ่นพับ และตั้ง
จุดประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบ Mobile Unit 

5 5 - เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ 
ผ่านสื่อออนไลน์  

- บูรณาการร่วมกบัหน่วยงาน
ต่าง ๆ เพื่อประชาสมัพันธ์ 
และส่งต่อผู้รับบริการ 

- เน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
ในกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพ 

- ดำเนินการทบทวน ปรับปรุง
คำสั่ง หลักเกณฑ์และระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสม และ
สอดคล้องกับสถานการณ ์
ในปัจจุบัน 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่เพียงพอ 



๑๗ 

ความเสี่ยง สาเหตุ 
ตัวชี้วัด/ผลการ

ดำเนินการ 
(KPI) 

ตัวชี้วัด 
ความเสี่ยง (KRI) 

การควบคุมภายใน 
ในปี 2564 

ระดับความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม 
ที่ดำเนินการ 
ในปี 2565 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม
ควบคุม
ภายใน 

การประเมิน
ประสิทธิผลของ
ความเพียงพอ
ของการควบคุม

ที่มีอยู ่

โอกาส
เกิด 

ผล 
กระทบ 

 ๒. อัตราส่วนหนี้ค้างชำระ
เฉลี่ย (Average NPLs)
ลดลงต่ำกว่าเป้าหมาย 
ที่กำหนด 

อัตราส่วนหนี้
ค้างชำระเฉลี่ย 
(Average NPLs) 
ลดลงร้อยละ 4 
 

อัตราส่วนหนี ้
ค้างชำระเฉลี่ย 
(Average NPLs) 
เพิ่มขึ้น 

- ส่ง SMS และ 
ใบแจ้งหนีแ้จ้งเตือน
การครบกำหนดชำระ  

- จัดส่งหนังสือทวงถาม
เมื่อไมไ่ดร้ับชำระ
เงินกู้ตามกำหนดเวลา 

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

- พัฒนาระบบการวเิคราะห์สินเช่ือ 
(Credit Scoring System) 

- การสอบถามและตดิตาม
ลูกหนี้ท่ีค้างชำระระหว่าง 
6-9 เดือน เพื่อนำข้อมูล 
ที่ได้มาวินิจฉยั/วิเคราะห ์
เพื่อหาแนวทางในการ
ช่วยเหลือลูกคา้ต่อไป ป้องกัน
ไม่ให้ลูกหนี้เลื่อนช้ันไปเป็น NPLs 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่เพียงพอ 

 3. การจดัเก็บรายได้ดอกเบีย้ 
ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด 

ร้อยละของการ
จัดเก็บรายได้
ดอกเบีย้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
ของแผนที่กำหนด 
 

การจัดเก็บรายได้
ดอกเบี้ยในแต่ละ 
ไตรมาสไม่เป็นไป
ตามแผนที่กำหนด 

- กำหนดแผนการ
จัดเก็บรายได้ดอกเบี้ย 

- กำหนดตัวช้ีวัดในการ
จัดเก็บรายได้ดอกเบี้ย 

5 5 - จัดประชุมทางไกลทุก 2 เดือน 
เพื่อติดตามและประเมินผล 
การจัดเก็บรายได้ พร้อมท้ัง
หารือแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรค 
ในการดำเนินงาน 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่เพียงพอ 

 



๑๘ 

ความเสี่ยง สาเหตุ 
ตัวชี้วัด/ผลการ

ดำเนินการ 
(KPI) 

ตัวชี้วัด 
ความเสี่ยง (KRI) 

การควบคุมภายใน 
ในปี 2564 

ระดับความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม 
ที่ดำเนินการ 
ในปี 2565 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม
ควบคุม
ภายใน 

การประเมิน
ประสิทธิผลของ
ความเพียงพอ
ของการควบคุม

ที่มีอยู ่

โอกาส
เกิด 

ผล 
กระทบ 

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

และการตัดยอดลูกหนี้ 
ในบัตรลูกหนี้ 
เกิดการผิดพลาด  

เจ้าหนา้ที่สามารถ
ดำเนินการได้
ถูกต้อง ครบถ้วน 
ทันเวลา 

จำนวนข้อผิดพลาด
ในการออก
ใบเสร็จรับเงิน 
และการตัดยอดหนี ้
ในบัตรลูกหนี้ 

- ใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยใน
การคำนวณดอกเบี้ย 
เงินต้น และตดัยอด
หนี้อัตโนมัต ิ

- ออกใบเสร็จรับเงินจาก
ระบบเงินทุน
หมุนเวียนฯ 

- มีการตรวจสอบ 
ความถูกต้อง 
โดยหัวหน้างาน 

3 3 - พัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานให้กับ
เจ้าหน้าที่ และสร้างให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 

-  จัดประชุมทางไกลทุก 2 เดือน 
เพื่อให้ความรู้และซักซ้อม
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีสามารถ
ดำเนินการได้ถูกต้อง 
ครบถ้วน และทันเวลา  

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

เพียงพอ 

2. การบันทึกรายการบัญชี 
และการจัดทำรายงาน
ทางการเงินไม่เป็นปัจจุบัน 

เจ้าหนา้ที่สามารถ
ดำเนินการได้
ถูกต้อง ครบถ้วน 
ทันเวลา 

มีการตรวจพบข้อมูล
รายการบัญชี  
และการจัดทำ
รายงานทางการเงิน
ไม่เป็นปัจจุบัน 

- มีการช้ีแจงหลักเกณฑ์
และแนวทาง 
ในการบันทึก 
และจัดทำบญัช ี

2 3 - พัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานให้กับ
เจ้าหน้าท่ี และสรา้งให้เกิด 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 

-  จัดประชุมทางไกลทุก 2 เดือน 
เพื่อให้ความรู้และซักซ้อม
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีสามารถ
ดำเนินการได้ถูกต้อง 
ครบถ้วน และทันเวลา 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

เพียงพอ 

 



๑๙ 

ความเสี่ยง สาเหตุ 
ตัวชี้วัด/ผลการ

ดำเนินการ 
(KPI) 

ตัวชี้วัด 
ความเสี่ยง (KRI) 

การควบคุมภายใน 
ในปี 2564 

ระดับความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม 
ที่ดำเนินการ 
ในปี 2565 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม
ควบคุม
ภายใน 

การประเมิน
ประสิทธิผลของ
ความเพียงพอ
ของการควบคุม

ที่มีอยู ่

โอกาส
เกิด 

ผล 
กระทบ 

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 
- การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่ได้รับอนุมัติ      
 ๑. การจัดซื้อ/จัดจ้าง 

ไม่เป็นไปตามแผน 
การดำเนินงานที่กำหนดไว้ 
 
 
 
 
 
2. การเบิกจ่ายภาพรวม 
ไม่เป็นไปตามแผน 

1. ร้อยละการใช้
จ่ายงบลงทุน
เทียบกับแผนการ
ใช้จ่ายงบลงทุน 
ประจำปี 2565 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 94 
 
1. ร้อยละการใช้
จ่ายภาพรวม
เทียบกับแผนการ
ใช้จ่ายภาพรวม 
ประจำปี 2565 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 94 

ร้อยละการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไม่เป็นไปตามแผน 
ที่กำหนดไว้ในแตล่ะ
ไตรมาส 

- จัดทำแผนการเบิกจ่าย
งบประมาณรายไตรมาส 

 

3 
 
 
 
 
 
 
 
3 

3 
 
 
 
 
 
 
 
4 

- กำกับติดตามการเบิกจ่าย 
รายไตรมาสของแตล่ะหน่วย
ปฏิบัติให้เป็นไปตามแผน 

- จัดทำรายงานความคืบหน้า
การเบิกจ่ายงบประมาณ 
รายไตรมาสใหค้ณะกรรมการ 
บริหารเงินทุนหมนุเวยีนฯ 
ทราบ เพื่อกำกบั ตดิตามและ
เร่งรัดการเบกิจ่ายงบประมาณ
ให้เป็นไปตามแผน 

 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

 
 
 
 
 
 

ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่เพียงพอ 

 

 

 

 



๒๐ 

ความเสี่ยง สาเหตุ 
ตัวชี้วัด/ผลการ

ดำเนินการ 
(KPI) 

ตัวชี้วัด 
ความเสี่ยง (KRI) 

การควบคุมภายใน 
ในปี 2564 

ระดับความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม 
ที่ดำเนินการ 
ในปี 2565 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม
ควบคุม
ภายใน 

การประเมิน
ประสิทธิผลของ
ความเพียงพอ
ของการควบคุม

ที่มีอยู ่

โอกาส
เกิด 

ผล 
กระทบ 

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) 
- การไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ หรือข้อบังคับที่มีอยู่ไม่เหมาะสมต่อการปฏิบติังาน      
 ๑. เกิดความล่าช้าในการ

ปฏิบัติงานตามระเบียบ 
และกฎหมายที่เกีย่วข้อง 
เมื่อลูกหนี้ปฏิบัตผิิด
เงื่อนไขในสัญญา  

การดำเนินการ
ถูกต้อง ครบถ้วน 
และทันเวลา 

รายงานการ
ตรวจสอบพบ
ข้อบกพร่องในการ
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง 

- จัดอบรม สัมมนา  
ให้ความรู้แก่เจา้หน้าท่ี 

 

3 3 - พัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานให้กับ
เจ้าหน้าท่ี และสรา้งให้เกิด 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 

- จัดประชุมทางไกลเพื่อซักซ้อม
ความเข้าใจทุก 2 เดือน  

- จัดทำคู่มือเกี่ยวกับกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง 

- กำหนดบทลงโทษในกรณี
ตรวจสอบพบว่ามีการกระทำ
ที่ผิดจากระเบียบท่ีกำหนดไว้ 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

เพียงพอ 

2. เกิดปญัหาในการ
ปฏิบัติงาน เนื่องมาจาก
ความไม่ชัดเจนของคำสั่ง 
หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 

การดำเนินการ
ถูกต้อง ครบถ้วน 
และทันเวลา 

รายงานปัญหาที่พบ
จากการปฏิบตัิงาน
ของเจ้าหน้าท่ีที่
เกี่ยวข้อง 

- จัดประชุมช้ีแจงเพื่อ
ซักซ้อมและทำความ
เข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน 

2 3 - ดำเนินการทบทวน ปรับปรุง
คำสั่ง หลักเกณฑ์และระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสม และ
สอดคล้องกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

เพียงพอ 



๒๑ 

ความเสี่ยง สาเหตุ 
ตัวชี้วัด/ผลการ

ดำเนินการ 
(KPI) 

ตัวชี้วัด 
ความเสี่ยง (KRI) 

การควบคุมภายใน 
ในปี 2564 

ระดับความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม 
ที่ดำเนินการ 
ในปี 2565 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตามกิจกรรม
ควบคุม
ภายใน 

การประเมิน
ประสิทธิผลของ
ความเพียงพอ
ของการควบคุม

ที่มีอยู ่

โอกาส
เกิด 

ผล 
กระทบ 

 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 

 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

เพียงพอ 
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3.3 การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง 

 จากการประเมินระดับความเสี่ ยงข้างต้น โดยพิจารณาจากโอกาสที่ จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบที่ เกิดขึ้น พบว่ามีปัจจัยเสี่ยงคงเหลือในปี  2566  
จำนวน 4 ปัจจัยเสี่ยง เมื่อพิจารณาจากประเมินประสิทธิผลของความเพียงพอของการควบคุมที่มีอยู่ อยู่ในกลุ่มที่ 2 : ปัจจัยเสี่ยงที่กิจกรรมการควบคุมมีประสิทธิผลไม่เพียงพอ   
โดยสามารถนำมาจัดทำระดับความเสี่ยงของแตล่ะความเสี่ยงได้ ดังนี้ 

 

 

 

ประเภทความเสี่ยง ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
โอกาสที่จะเกิด 
ความเสียหาย 

ความรุนแรง 
ของผลกระทบ 

ระดับความเสี่ยง 
คะแนน ระดับ 

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
(Strategic Risk) 

การดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับ
ปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อม
ภายนอก ส่งผลกระทบต่อการ
บรรลุเป้าหมาย 

๑. การอนุมัติวงเงินสินเชื่อของเงินทุน
หมุนเวียนฯ ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ 

5 
 

5 
 

25 สูงมาก 

๒. อัตราส่วนหนี้ค้างชำระเฉลี่ย (Average 
NPLs) ลดลง ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด 

3 
 

5 
 

15 สูง 

3. การจัดเก็บรายได้ดอกเบี้ย  
ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด 

5 
 

5 
 

25 สูงมาก 

๒. ความเสี่ยงด้าน 
การปฏิบัติงาน  
(Operation Risk) 

จากการประเมินประสิทธิผลของความเพียงพอของการควบคุมที่มีอยู่ ทำให้ปัจจัยเสี่ยงในข้อนี้อยู่กลุ่มที่ 3 : ปัจจัยเสี่ยงที่กิจกรรมการ
ควบคุมมีประสิทธิพลเพียงพอ ส่งผลให้เงินทุนหมุนเวียนฯ สามารถลดความเสี่ยงด้านการปฏิบั ติงาน (Operation Risk) ให้อยู่ในเกณฑ์ 
ที่ยอมรับได ้ 

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน 
(Financial Risk) 

การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไป
ตามแผนที่ได้รับอนุมัติ 

การเบิกจ่ายงบประมาณของเงินทุน
หมุนเวียนฯ ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด 

3 
 

4 
 

12 สูง 

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ  
(Compliance Risk) 

จากการประเมินประสิทธิผลของความเพียงพอของการควบคุมที่มีอยู่ ทำให้ปัจจัยเสี่ยงในข้อนี้อยู่กลุ่มที่ 3 : ปัจจัยเสี่ยงที่กิจกรรมการ
ควบคุมมีประสิทธิพลเพียงพอ ส่งผลเงินทุนหมุนเวียนฯ สามารถลดความเสี่ยงด้านการปฏิบั ติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)  
ให้อยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ 
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3.4 การจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง 

 จากการประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงด้านต่าง ๆ สามารถนำมาจัดทำแผนภูมิ
ความเสี่ยง (Risk Profile) เพ่ือให้เห็นถึงขอบเขตความรุนแรงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Boundaray) และสามารถ
กำหนดเป็นเป้าหมายสำหรับการบริหารความเสี่ยงให้มีระดับความรุนแรงลดลง ดังนี้ 
 

ระ
ดับ

ผล
กร

ะท
บ 

(I)
 

๕   1 (2)  1 (1,3)   ระดับสูงมาก (สีแดง) 

๔        ระดับสูง (สีน้ำเงิน) 

๓    3    ระดับปานกลาง (สีเหลือง) 

๒        ระดับต่ำ (สีเขียว) 

๑         

  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕    

   ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L)    
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 3.5 การกำหนด/คัดเลือกวิธีการจัดการต่อความเสี่ยง (Risk Response) โดยการวิเคราะห์ Cost – Benefit 

 จากแผนภูมิความเสี่ยง สามารถนำมาวิเคราะห์สาเหตุความรุนแรง เพ่ือกำหนด/คัดเลือกวิธีการที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิด 
ความเสี่ยง หรือลดวามเสียหายของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงในการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่มีกิจกรรมควบคุมความเสี่ย ง หรือที่มีอยู่ 
แต่ยังไม่เพียงพอ โดยอาศัยการวิเคราะห์ Cost – Benefit เพ่ือกำหนดทางเลือกท่ีเหมาะสมที่สุดในการกำหนดแผนการบริหารความเสี่ยงดังนี้ 

ปัจจัยเสีย่ง ระดับความเสี่ยง คะแนน/
ระดับ 

ความเสี่ยง 

มาตรการควบคุมที่มีอยูเ่ดิม วิธีจัดการ
ความเสี่ยง 

รายละเอียดการจดัการ ต้นทุน 
(Cost) 

ผลประโยชน์ 
ที่จะได้รับ 
(Benefit) 

ทางเลือก 
เพื่อจัดการ 
ความเสี่ยง 

โอกาส
เกิด 

ผล 
กระทบ 

๑. การอนุมัตวิงเงินสินเชื่อ 
ของเงินทุนหมุนเวียนฯ  
ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว ้

5 
 

5 
I6 

25 - เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์  
ผ่านสื่อออนไลน์  

- บูรณาการร่วมกบัหน่วยงานต่าง ๆ  
เพื่อประชาสัมพันธ์ และส่งต่อ
ผู้รับบริการ 

-  เน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  
ในกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพ 

-  ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุน  
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเงินทุน
หมุนเวียนฯ เพือ่เพิ่มโอกาส 
ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

ยอมรับ ไม่สามารถยอมรับได ้ - - ควบคุม 
  ควบคุม 1.1 นำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ 

แก่ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ 
ซ่ึงผ่านการพัฒนาจากกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม 

ต้นทุนที่คิดเป็น
ตัวเงิน: 

ค่าใช้จ่าย 
ในการวิเคราะห์
โครงการสินเช่ือฯ 

ลดความเส่ียง 
ของการอนุมัติ
วงเงินสินเชื่อ 

ไม่เป็นไปตามแผน 
ที่กำหนดไว ้

1.2 ติดตามผลการให้บริการสินเช่ือ  
เป็นรายเดือน พร้อมทั้งจัดส่งบันทึก 
แจ้งเวียนผลฯ ให้หนว่ยปฏิบัติทราบ 
เป็นรายไตรมาส 

ต้นทุนเวลา 
: 30 วัน 

 

1.3 ประชุมติดตามผลการให้บริการ
สินเชื่อ และแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
การดำเนินงานระหวา่งกัน 
ในรูปแบบออนไลน์ ปีละ 2 ครั้ง 

ต้นทุนเวลา 
: 7 วัน 

 

1.4 ประชุมเพื่อทบทวน ปรับปรุงคำสั่ง
หลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ให้เหมาะสมและสอดคล้อง 
กับสถานการณ์ปัจจุบัน  
ในรูปแบบออนไลน ์

ต้นทุนเวลา 
: 33 วัน 

ต้นทุนที่คิดเป็น
ตัวเงิน: 

ค่าใช้จ่าย 
ในการจัดประชุม 

โอน ไม่สามารถโอนได้ - - 
หลีกเหลี่ยง ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได ้ - - 
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ปัจจัยเสีย่ง ระดับความเสี่ยง คะแนน/
ระดับ 

ความเสี่ยง 

มาตรการควบคุมที่มีอยูเ่ดิม วิธีจัดการ
ความเสี่ยง 

รายละเอียดการจดัการ ต้นทุน 
(Cost) 

ผลประโยชน์ 
ที่จะได้รับ 
(Benefit) 

ทางเลือก 
เพื่อจัดการ 
ความเสี่ยง 

โอกาส
เกิด 

ผล 
กระทบ 

๒. อัตราส่วนหนี้ค้างชำระเฉลี่ย 
(Average NPLs) ลดลง 
ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด 

3 
 

5 
I1 

15 - จัดกิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถ 
ให้แก่ลูกค้า  

- พัฒนาระบบการวิเคราะห์สินเชื่อ 
(Credit Scoring System) 

- การสอบถามและติดตามลูกหนี ้
ที่ค้างชำระระหว่าง 6-9 เดือน 

ยอมรับ ไม่สามารถยอมรับได ้ - - ควบคุม 
 ควบคุม ถ่ายทอดองค์ความรู้และให้คำปรึกษา

แนะนำการสรุปข้อเท็จจริง  
และการดำเนินคดีลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียนฯ 
แก่หน่วยปฏิบัติ 

ต้นทุนที่คิดเป็น
ตัวเงิน: 

ค่าใช้จ่าย 
ในการลงพื้นที่

เพื่อให้คำปรึกษา
แนะนำ 

ลดความเส่ียง
อัตราการเกิด 
หนี้ค้างชำระ 

โอน ไม่สามารถโอนได้ - - 
หลีกเหลี่ยง ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได ้ - - 

3. การจัดเก็บรายได้ดอกเบีย้
ต่ำกวา่เป้าหมายที่กำหนด 

5 
 

5 
I1 

25 จัดประชุมทางไกล ทุก 2 เดือน  
เพื่อติดตามและประเมินผลการจัดเก็บ
รายได้ 

ยอมรับ ไม่สามารถยอมรับได ้ - - ควบคุม 
 ควบคุม 3.1  ติดตามผลการจัดเก็บรายได้ดอกเบี้ย 

เพื่อกำกบัติดตามการเร่งรัดหนี้ 
เป็นรายเดือน พร้อมทั้งจัดส่งบันทึก 
แจ้งเวียนผลฯ ให้หนว่ยปฏิบัติทราบ 
เป็นรายไตรมาส 
(ดำเนินการร่วมกับกิจกรรมที่ 1.2) 

ต้นทุนเวลา 
: 30 วัน 

 

ลดความเส่ียง 
ของการจัดเก็บ
รายได ้ไม่เป็นไป

ตามแผนที่กำหนด 

3.2  ประชุมติดตามผลการจัดเก็บรายได้
ดอกเบีย้เพื่อกำกับติดตามการเร่งรัดหนี ้
และแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
การดำเนินงานระหวา่งกัน 
ในรูปแบบออนไลน์ ปีละ 2 ครั้ง 
(ดำเนินการร่วมกับกิจกรรมที่ 1.3) 

ต้นทุนเวลา 
: 7 วัน 

 

โอน ไม่สามารถโอนได้ - - 
หลีกเหลี่ยง ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได ้ - - 
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ปัจจัยเสีย่ง ระดับความเสี่ยง คะแนน 
ความเสี่ยง 

มาตรการควบคุมที่มีอยูเ่ดิม วิธีจัดการ
ความเสี่ยง 

รายละเอียดการจดัการ ต้นทุน 
(Cost) 

ผลประโยชน์ 
ที่จะได้รับ 
(Benefit) 

ทางเลือก 
เพื่อจัดการ 
ความเสี่ยง 

โอกาส
เกิด 

ผล 
กระทบ 

4. การเบิกจ่ายงบประมาณ 
ของเงินทุนหมุนเวียนฯ  
ไม่เป็นไปตามแผน 
การดำเนินงานที่กำหนด 

3 
 

4 
I6 

12 - กำกับติดตามการเบิกจ่ายรายไตรมาส
ของแต่ละหน่วยปฏบิัติให้เป็นไป 
ตามแผน 

-  จัดทำรายงานความคืบหนา้ 
การเบิกจา่ยงบประมาณรายไตรมาส 
ให้คณะกรรมการบริหารเงินทุน 
หมุนเวยีนฯ ทราบ เพือ่กำกับ ติดตาม 
และเร่งรัดการเบกิจา่ยงบประมาณ 
ให้เป็นไปตามแผน 

ยอมรับ ไม่สามารถยอมรับได ้ - - ควบคุม 
 ควบคุม 4.1 กำหนดแผนการอนุมัติสินเชื่อ 

ประจำป ีและแจ้งให้หน่วยปฏบิัติ
รับทราบ 

ต้นทุนเวลา 
: 15 วัน 

 

ลดความเส่ียง 
ในการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
ไม่เป็นไปตาม

แผนงาน 4.2 ประชุมติดตามผลการใช้จา่ย
งบประมาณของเงินทุนหมุนเวียนฯ 
ในรูปแบบออนไลน์เป็นรายไตรมาส 

ต้นทุนเวลา 
: 13 วัน 

 

โอน ไม่สามารถโอนได้ - - 
หลีกเหลี่ยง ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได ้ - - 
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3.6 การกำหนดแผนการบริหารความเสี่ยง 

แผนบริหารความเสี่ยงของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย ประจำปีบัญชี 2566 

ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง กิจกรรมควบคุม ตัวชี้วัด/ 
ผลการดำเนินงาน 

(KPI) 

ตัวชี้วัดความเสี่ยง 
(KRI) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ความเสี่ยง: การดำเนินงานที่ไม่สอดคล้อง 
กับปัจจยัภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอก 
ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
ปัจจัยเสีย่ง: การอนุมัติวงเงินสินเชื่อของเงินทุน
หมุนเวียนฯ ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ 

1. นำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหมแ่ก่ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ 
ซึ่งผ่านการพัฒนาจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
1) ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ (DIPROM Pay)  
2) ประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน

ภายในกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการสำหรับบริการ 
3) วิเคราะห์โครงการสินเช่ือ DIPROM Pay  

ร้อยละ 
ของการอนุมัติเงินกู ้

ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 90 

ร้อยละ 
ของการอนุมัติเงินกู ้
ในแต่ละไตรมาส 

ต่ำกวา่ 23 

105,000 ปีบัญชี 2566 กสอ./ 
กง.สล.กสอ. 

2. ตดิตามผลการใหบ้ริการสินเชื่อ เปน็รายเดือน พร้อมทั้งจดัส่ง
บันทึกแจ้งเวยีนผลฯ ให้หน่วยปฏบิัติทราบเป็นรายไตรมาส 
    1) รวบรวมข้อมูลการให้บริการสินเช่ือของแต่ละหนว่ยปฏิบัติ 
จากระบบ เป็นรายเดือน 
    2) จัดลำดับ (Rating) ผลการให้บริการสินเชื่อของแต่ละหน่วยปฏิบัติ 
เพื่อกระตุ้นการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยจัดทำรายงาน
นำเสนอผู้บริหาร 
    3) จัดส่งบันทึกแจ้งเวียนผลฯ ใหห้นว่ยปฏิบัติรับทราบ 
เป็นรายไตรมาส และเร่งดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 
ของการอนุมัติเงินกู ้

ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 90 

ร้อยละ 
ของการอนุมัติเงินกู ้
ในแต่ละไตรมาส 

ต่ำกวา่ 23 

- ปีบัญชี 2566 กง.สล.กสอ./ 
ศภ.1-11 กสอ. 

3. ประชุมตดิตามผลการให้บริการสินเชื่อ และแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
การดำเนินงานระหว่างกัน ในรปูแบบออนไลน์ ปีละ 2 ครั้ง 

1) จัดทำและส่งบันทึกเชิญประชุมสรุปผลการให้บริการสินเช่ือฯ 
2) ดำเนินการประชุมรวบรวม และสรุปข้อมูลผลการให้บริการ

สินเชื่อ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานระหว่างหนว่ยปฏิบัติ 
ในรูปแบบออนไลน ์

ร้อยละ 
ของการอนุมัติเงินกู ้

ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 90 

ร้อยละ 
ของการอนุมัติเงินกู ้
ในแต่ละไตรมาส 

ต่ำกวา่ 23 

- ปีบัญชี 2566 กง.สล.กสอ./ 
ศภ.1-11 กสอ. 

 

 



๒๘ 

ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง กิจกรรมควบคุม ตัวชี้วัด/ 
ผลการดำเนินงาน 

(KPI) 

ตัวชี้วัดความเสี่ยง 
(KRI) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ความเสี่ยง: การดำเนินงานที่ไม่สอดคล้อง 
กับปัจจยัภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอก 
ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
ปัจจัยเสีย่ง: การอนุมัติวงเงินสินเชื่อของเงินทุน
หมุนเวียนฯ ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ 

4. ประชุมเพื่อทบทวน ปรบัปรงุคำสั่งหลักเกณฑ์และระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้องใหเ้หมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณป์ัจจุบัน  
ในรูปแบบออนไลน์ 
    1) จัดทำบันทึกเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อทบทวนฯ 
    2) จัดทำเอกสารสำหรับการทบทวน ฯ สำหรับเจา้หน้าที่ผู้เขา้ร่วม 
การทบทวนฯ ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 
    3) ดำเนินการจัดประชุมเพื่อทบทวนฯ 
    4) จัดทำร่างคู่มือ หรือทำหลักเกณฑ ์จากกิจกรรมการทบทวนฯ  
    5) เสนอคณะกรรมการบรหิารเงินทุนฯ เพื่อพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ  
    6) จัดทำคู่มือ หรือทำหลักเกณฑ์ จากกิจกรรมการทบทวนฯ  
พร้อมแจ้งเวียนใหห้น่วยปฏบิัติถือปฏิบตัิ 
    7) จัดเกบ็คู่มือ/หลักเกณฑ์ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให ้
ทุกหน่วยปฏบิัติสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ 

ร้อยละ 
ของการอนุมัติเงินกู ้

ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 90 

ร้อยละ 
ของการอนุมัติเงินกู ้
ในแต่ละไตรมาส 

ต่ำกวา่ 23 

20,000 ปีบัญชี 2566 กว.สล.กสอ./ 
กง.สล.กสอ. 

ความเสี่ยง: การดำเนินงานที่ไม่สอดคล้อง 
กับปัจจยัภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอก 
ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
ปัจจัยเสีย่ง: อัตราส่วนหนี้ค้างชำระเฉลี่ย  
(Average NPLs) ลดลงต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด 

5. ถ่ายทอดองค์ความรูใ้หแ้ก่หน่วยปฏบิตั ิเพื่อเป็นกรณีต้นแบบ 
ในการดำเนินการสรุปข้อเท็จจรงิและดำเนินคดีลูกหน้ี  
สำหรบัหน่วยปฏบิัตทิี่มีหน้ี NPLs สงู จำนวน 3 หน่วยปฏบิัต ิ
    1) วางแผนและลงพื้นที่เพื่อดำเนนิการสรุปข้อเทจ็จริงฯ 3 หนว่ยปฏิบัต ิ
    2) สรุป/รายงานผลการถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ นำเสนอผู้บริหาร 
    3) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Knowledge Management: KM) เพื่อให้
หน่วยปฏบิัติสามารถนำคู่มือฯ ไปใช้ในการดำเนินการสรุปข้อเทจ็จริง 
และดำเนนิคดีลูกหนี ้

อัตราส่วน 
หนี้ค้างชำระเฉลี่ย 
(Average NPLs)  
ลดลง ร้อยละ 4 

อัตราส่วน 
หนี้ค้างชำระเฉลี่ย 
(Average NPLs) 

เพิ่มขึ้น 

40,000 ปีบัญชี 2566 กว.สล.กสอ./ 
ศภ.1-11 กสอ. 

  

 

 

 



๒๙ 

ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง กิจกรรมควบคุม ตัวชี้วัด/ 
ผลการดำเนินงาน 

(KPI) 

ตัวชี้วัดความเสี่ยง 
(KRI) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ความเสี่ยง: การดำเนินงานที่ไม่สอดคล้อง 
กับปัจจยัภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอก 
ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
ปัจจัยเสีย่ง: การจัดเก็บรายได้ดอกเบี้ยต่ำกวา่
เป้าหมายทีก่ำหนด 

6. ตดิตามผลการจัดเก็บรายไดด้อกเบีย้ เพื่อกำกับติดตาม 
การเร่งรัดหนี้ เป็นรายเดือน พร้อมทั้งจัดส่งบันทึกแจ้งเวียนผลฯ  
ให้หน่วยปฏิบตัิทราบ เป็นรายไตรมาส 
(ดำเนินการร่วมกับกิจกรรมที่ 2) 

ร้อยละ 
ของการจัดเก็บ 
รายได้ดอกเบี้ย  

ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 80  
ของแผนที่กำหนด 

การจัดเก็บ 
รายได้ดอกเบี้ย 
ในแต่ละไตรมาส 
ไม่เป็นไปตาม 

ที่กำหนด 

- ปีบัญชี 2566 กง.สล.กสอ./ 
ศภ.1-11 กสอ. 

7. ประชุมตดิตามผลการจดัเก็บรายได้ดอกเบีย้ เพื่อกำกบัตดิตาม 
การเรง่รัดหน้ี และแลกเปลี่ยนเรยีนรู้การดำเนินงานระหวา่งกัน  
ในรูปแบบออนไลน์ ปีละ 2 ครั้ง 
(ดำเนินการร่วมกับกิจกรรมที่ 3) 

ร้อยละ 
ของการจัดเก็บ 
รายได้ดอกเบี้ย  

ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 80  
ของแผนที่กำหนด 

การจัดเก็บ 
รายได้ดอกเบี้ย 
ในแต่ละไตรมาส 
ไม่เป็นไปตาม 

ที่กำหนด 

- ปีบัญชี 2566 กง.สล.กสอ./ 
ศภ.1-11 กสอ. 

ความเสี่ยง: การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตาม
แผนที่ได้รับอนุมัติ 
ปัจจัยเสีย่ง: การเบิกจา่ยงบประมาณของเงินทุน
หมุนเวียนฯ ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนนิงานที่
กำหนด 

8. กำหนดแผนการอนุมัติสินเชื่อประจำปี และแจง้ให้หน่วยปฏบิัติ
รับทราบ 

1) สำรวจความต้องการสินเช่ือของผู้ประกอบการภายใต้ 
การส่งเสริมสนับสนุนของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

2) จัดทำแผนการให้บริการสินเช่ือประจำปีบัญช ี2566  
3) แจ้งหน่วยปฏิบัติรับทราบและดำเนินการตามแผน 

ร้อยละการใช้จ่าย
ภาพรวมเทียบกับ

แผนการใช้จ่ายภาพรวม 
ประจำป ี2565  
ไม่น้อยกวา่ 94 

ร้อยละการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไม่เป็นไปตาม 

แผนที่กำหนดไว ้
ในแต่ละไตรมาส 

- ปีบัญชี 2566 กสอ./ 
กง.สล.กสอ. 

9. ประชุมตดิตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของเงินทุนหมุนเวียนฯ 
ในรูปแบบออนไลน์ เป็นรายไตรมาส 

1) จัดทำบันทกึเชิญประชุมเพื่อติดตามผลการใชจ้่ายงบประมาณ
ของเงินทุนหมุนเวียนฯ 
    2) ดำเนินการประชุมติดตาม รวบรวมข้อมูลผลการใช้จ่าย 
ของทุกหน่วยปฏบิัติ ในรูปแบบออนไลน ์
    3) สรุป/จัดทำรายงานผลการใชจ้่ายงบประมาณของเงินทุน
หมุนเวียนฯ นำเสนอผู้บริหาร เป็นรายไตรมาส 

ร้อยละการใช้จ่าย
ภาพรวมเทียบกับ

แผนการใช้จ่ายภาพรวม 
ประจำป ี2565  
ไม่น้อยกวา่ 94 

ร้อยละการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไม่เป็นไปตาม 

แผนที่กำหนดไว ้
ในแต่ละไตรมาส 

- ปีบัญชี 2566 กง.สล.กสอ./ 
ศภ.1-11 กสอ. 

รวมงบประมาณ 165,000  
 

 



๓๐ 

3.7 การสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยง 
 

ข้อมูลที่ต้องการ ช่องทางการสื่อสาร กลุ่มเป้าหมาย 
- คู่มือการบริหารความเสี่ยง เงินทุน
หมุนเวียนฯ ประจำปีบัญชี 2566 
- แผนบริหารความเสี่ยงของเงินทุน
หมุนเวียนฯ ประจำปีบัญชี 2566 
- สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงของเงินทุนหมุนเวียนฯ 

- จัดประชุม 
- ประสานงาน 
- หนังสือเวียนหน่วยปฏิบัติ/กลุ่มงานที่
เกี่ยวข้อง 
- เว็บไซต์ภายในของกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม http://portal.dip.go.th/ 

- ผู้บริหารทุนหมุนเวียนฯ 
- เจ้าหน้าที่/ผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง 

 
3.8 การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่าง ๆ 

ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเพ่ือจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร 
ความเสี่ยงของเงินทุนหมุนเวียนฯ พร้อมทั้งแสดงผลสำเร็จเปรียบเทียบก่อนและหลังดำเนินการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงของเงินทุนหมุนเวียนฯ  เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  เพ่ือรายงานให้ผู้บริหารทราบ และพิจารณาสั่งการ 
ในกรณีท่ีมีความเสี่ยงเหลืออยู่ 



 

 

 
 
 

เอกสารแนบ 

พระราชบัญญัติ 
การบริหารทุนหมุนเวียน  

พ.ศ. 2558 



หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๙๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

 

	
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ 
การบริหารทุนหมุนเวียน 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๔  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

เป็นปีที่  ๗๐  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการให้อํานาจกระทรวงการคลังรวมหรือยุบเลิก 
ทุนหมุนเวียน 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติให้อํานาจกระทรวงการคลังรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน  

พ.ศ.  ๒๕๔๓ 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ทุนหมุนเวียน”  หมายความว่า  กองทุน  กองทุนหมุนเวียน  เงินทุน  เงินทุนหมุนเวียน  ทุน   

หรือทุนหมุนเวียน  ที่ตั้งขึ้นเพื่อกิจการที่อนุญาตให้นํารายรับสมทบทุนไว้ใช้จ่ายได้  โดยไม่ต้องนําส่งคลัง 
เป็นรายได้แผ่นดิน 
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“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
และมีฐานะเป็นกรม  ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน 
“คณะกรรมการบริหาร”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน 
“ผู้บริหารทุนหมุนเวียน”  หมายความว่า  ผู้อํานวยการ  ผู้จัดการ  หรือผู้ทําหน้าที่บริหารทุนหมุนเวียน

ที่เรียกชื่ออย่างอื่น 
“พนักงาน”  หมายความว่า  พนักงานของทุนหมุนเวียน 
“ลูกจ้าง”  หมายความว่า  ลูกจ้างของทุนหมุนเวียน 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๕ ทุนหมุนเวียนใดที่มีกฎหมายกําหนดบทบัญญัติในเร่ืองใดไว้เป็นการเฉพาะแล้ว  

ให้การดําเนินงานของทุนหมุนเวียนนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด  เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายมิได้บัญญัติไว้  
ให้นําบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับ 

มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มี
อํานาจออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ประกาศนั้น  เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
หมวด  ๑ 

คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน 
 

 

มาตรา ๗ ให้มีคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนคณะหนึ่ง  ประกอบด้วย 
(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ปลัดกระทรวงการคลัง  เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

และผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย  เป็นกรรมการ 
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนสามคนซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ

และประสบการณ์ด้านการเงิน  การคลัง  เศรษฐศาสตร์  บริหาร  หรือกฎหมาย 
ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้อธิบดีกรมบัญชีกลางแต่งตั้งข้าราชการ

ในกรมบัญชีกลาง  จํานวนสองคน  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
มาตรา ๘ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์ 
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(๓) เป็นหรือเคยเป็นผู้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าอธิบดีหรือเทียบเท่า  หรือผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษา
ซึ่งมีตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์  หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงาน
ธุรกิจภาคเอกชน 

(๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  คนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด 

ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๖) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากงาน  เพราะทุจริตต่อหน้าที่  หรือประพฤติชั่ว

อย่างร้ายแรง 
(๗) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  หรือกรรมการ

หรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของ
พรรคการเมือง 

(๘) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการดําเนินงานของทุนหมุนเวียนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม 
มาตรา ๙ กรรมการผู้ทรงคุณวฒุิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี 
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง 

อยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว 
เม่ือครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่   

ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับ
แต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่จะดํารงตําแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

มาตรา ๑๐ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก  เพราะบกพร่องต่อหน้าที่  มีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือหย่อนความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๘ 
มาตรา ๑๑ คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดนโยบายและแผนการบริหารทุนหมุนเวียนเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
(๒) พิจารณากลั่นกรองการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียน 
(๓) กํากับติดตามการบริหารทุนหมุนเวียน 
(๔) เสนอให้มีหลักเกณฑ์ในการกําหนดจํานวนเงินสะสมสูงสุดสําหรับทุนหมุนเวียนต่าง ๆ   

ตามความเหมาะสมต่อคณะรัฐมนตรี  โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
(๕) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน 
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(๖) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการนําทุนหรือผลกําไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็น
รายได้แผ่นดิน  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

(๗) ประกาศกําหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลทุนหมุนเวียนและการจัดทํารายงานทางการเงิน
ของทุนหมุนเวียน 

(๘) กําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  การเงิน  การพัสดุ  ตลอดจนการกําหนด
ค่าตอบแทน  สิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการต่าง ๆ  ของคณะกรรมการบริหาร  ผู้บริหารทุนหมุนเวียน  พนักงาน  
และลูกจ้าง 

(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการหรือตามที่
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

มาตรา ๑๒ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมของคณะกรรมการ  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม  หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้ารองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้  ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง  ในการลงคะแนน  
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๑๓ คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติการ
ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

การประชุมของคณะอนุกรรมการ  ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๑๒  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
หมวด  ๒ 

ทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล 
 

 

ส่วนที่  ๑ 
การขอจัดตั้ง 

 
 

มาตรา ๑๔ ให้หน่วยงานของรัฐที่ประสงค์จะขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล
เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๑๕ ทุนหมุนเวียนที่หน่วยงานของรัฐขอจัดตั้งตามมาตรา  ๑๔  จะต้องมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 
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(๑) มีความจําเป็นต้องจัดตั้งตามนโยบายของรัฐบาล 
(๒) ไม่มีการดําเนินการในลักษณะเดียวกับภารกิจปกติของหน่วยงานของรัฐที่ขอจัดตั้ง  และไม่ซ้ําซ้อน

กับหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐอื่นหรือทุนหมุนเวียนที่ได้ดําเนินการอยู่แล้ว 
(๓) ไม่เป็นการประกอบกิจการแข่งขันกับภาคเอกชน  รัฐวิสาหกิจ  หรือกิจกรรมที่เอกชน 

หรือรัฐวิสาหกิจสามารถดําเนินการได้ 
(๔) มีลักษณะอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

ส่วนที่  ๒ 
การบริหาร 

 
 

มาตรา ๑๖ ให้หน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลกําหนดโครงสร้าง
การบริหารทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดําเนินงานด้านต่าง ๆ  ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด 

มาตรา ๑๗ ให้ผู้บริหารทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลจัดทําแผนการดําเนินงาน
ประจําปี  ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยผลการดําเนินงานของปีที่ผ่านมา  แผนการปฏิบัติงาน  ประมาณการ
รายรับรายจ่ายประจําปี  และประมาณการกระแสเงินสด  ทั้งนี้  ตามแบบที่กระทรวงการคลังกําหนด   
เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติอย่างน้อยหกสิบวันก่อนวันเร่ิมต้นปีบัญชีของทุกปี  และให้ส่ง
กระทรวงการคลังอย่างน้อยสามสิบวันก่อนวันเร่ิมต้นปีบัญชีของทุกปีเพื่อใช้ประกอบการกํากับดูแล  การบริหาร
ทุนหมุนเวียนและติดตามการประเมินผลการดําเนินงาน 

ส่วนที่  ๓ 
คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน 

 
 

มาตรา ๑๘ ในแต่ละทุนหมุนเวียน  ให้มีคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนคณะหนึ่ง  
ประกอบด้วย 

(๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียน  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ผู้แทนกระทรวงการคลัง  ผู้แทนสํานักงบประมาณ  และผู้แทนหน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียน

ที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล  เป็นกรรมการ 
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนไม่เกินสามคนซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งโดยความเห็นชอบ

ของกระทรวงการคลัง  จากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์  ด้านการเงิน  เศรษฐศาสตร์   
การลงทุน  กฎหมาย  หรือด้านอื่นที่เก่ียวข้อง 

ให้ผู้บริหารทุนหมุนเวียนเป็นกรรมการและเลขานุการ 



หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๙๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๑๙ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารต้องไม่เป็นผู้ประกอบกิจการ 
ที่ขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของทุนหมุนเวียน  และให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๘  (๑)  (๒)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  
และ  (๘)  และมาตรา  ๙  มาใช้บังคับกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  และวาระการดํารงตําแหน่งของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร 

มาตรา ๒๐ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
บริหารพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ประธานกรรมการให้ออกโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง  เพราะบกพร่องต่อหน้าที่  

มีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือหย่อนความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลกัษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๘ 
มาตรา ๒๑ คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดนโยบาย  กํากับดูแลการบริหารจัดการ  และติดตามการดําเนินงานให้เป็นไป 

ตามวัตถุประสงค์ของทุนหมุนเวียน 
(๒) กําหนดข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  การเงิน  การพัสดุ  ตลอดจนการกําหนดค่าตอบแทน  

สิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการต่าง ๆ  ของผู้บริหารทุนหมุนเวียน  พนักงาน  และลูกจ้างให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา  ๑๑  (๘) 

(๓) พิจารณาอนุมัติแผนการดําเนินงานประจําปี 
(๔) แต่งตั้งผู้บริหารทุนหมุนเวียน 
มาตรา ๒๒ คณะกรรมการบริหารมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการตามที่

คณะกรรมการบริหารมอบหมาย 
การประชุมของคณะกรรมการบริหารและคณะอนุกรรมการ  ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๑๒   

มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
มาตรา ๒๓ ให้กรรมการบริหารและอนุกรรมการ  ได้รับเบ้ียประชุมหรือประโยชน์ตอบแทนอื่น

ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนดตามผลการประเมินผลการดําเนินงาน 
ส่วนที่  ๔ 

ผู้บริหารทุนหมุนเวียน  พนักงาน  และลูกจ้าง 
 

 

มาตรา ๒๔ ให้คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งผู้บริหารทุนหมุนเวียนทําหน้าที่บริหารทุนหมุนเวียน
ที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทุนหมุนเวียน  โดยให้คํานึงถึงลักษณะการดําเนินงาน
ของทุนหมุนเวียน  ความรับผิดชอบ  ความประหยัด  และความคุ้มค่า  ทั้งนี้  ตามมาตรฐานที่คณะกรรมการ
กําหนดตามมาตรา  ๑๑  (๘) 



หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๙๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๒๕ ในกรณีที่ผู้บริหารทุนหมุนเวียนมิใช่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเจ้าของทุนหมุนเวียน  
ให้การดํารงตําแหน่ง  การพ้นจากตําแหน่ง  และเง่ือนไขการจ้างเป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการบริหาร
กําหนด 

มาตรา ๒๖ การกําหนดตําแหน่ง  คุณสมบัติของตําแหน่ง  อัตราเงินเดือน  ค่าตอบแทน  
อํานาจหน้าที่  ระยะเวลาการจ้าง  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  และการเลิกจ้างพนักงานและลูกจ้าง   
ให้เป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการบริหารกําหนด 

ส่วนที่  ๕ 
การบัญชีและการตรวจสอบ 

 
 

มาตรา ๒๗ ให้คณะกรรมการบริหารวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถ
จัดทํารายงานการเงิน  แสดงฐานะทางการเงิน  และผลการดําเนินงานของทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะเป็น
นิติบุคคลได้อย่างถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 

มาตรา ๒๘ ให้คณะกรรมการบริหารจัดทํารายงานการเงินของทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะ
เป็นนติิบุคคลส่งผู้สอบบัญชีภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 

ปีบัญชีของทุนหมุนเวียนให้เป็นไปตามปีงบประมาณ  เว้นแต่คณะกรรมการบริหารจะประกาศกําหนด
เป็นอย่างอื่นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

มาตรา ๒๙ ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลที่สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล  และให้ทําการตรวจสอบ
รับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของทุนหมุนเวียนทุกรอบปีบัญชี 

ให้ผู้สอบบัญชีของทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลทํารายงานการสอบบัญชีเสนอต่อ 
คณะกรรมการบริหารภายในหน่ึงร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 

ให้คณะกรรมการบริหารนําส่งรายงานการเงินพร้อมด้วยรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีต่อ
กระทรวงการคลังภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชี 

มาตรา ๓๐ ให้หน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลจัดให้มีระบบ
การตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบการดําเนินงานต่าง ๆ  ของทุนหมุนเวียน  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
คณะกรรมการประกาศกําหนด 

ส่วนที่  ๖ 
การประเมินผล 

 
 

มาตรา ๓๑ ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่ประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะ
เป็นนิติบุคคลเป็นประจําทุกปี  โดยต้องประเมินในด้านต่อไปนี้ 



หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๙๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

 

(๑) การเงิน 
(๒) การปฏิบัติการ 
(๓) การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(๔) การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน 
(๕) การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร  ผู้บริหารทุนหมุนเวียน  พนักงาน  และลูกจ้าง 
(๖) ด้านอื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
การประเมินผลตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการ 

ประกาศกําหนด 
ให้กรมบัญชีกลางรายงานการประเมินผลทุนหมุนเวียนต่อคณะกรรมการภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวัน

นับแต่วันสิ้นปีบัญชีของทุนหมุนเวียน 
มาตรา ๓๒ ในกรณีที่ทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลมีกฎหมายกําหนดระบบ 

การประเมินผลการดําเนินงานไว้เป็นการเฉพาะแล้ว  ให้คณะกรรมการบริหารจัดทํารายงานผลการประเมินผล
การดําเนินงานเสนอต่อกรมบัญชีกลางภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 

หลักเกณฑ์การจัดทํารายงานของทุนหมุนเวียนตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ 
ประกาศกําหนด 

มาตรา ๓๓ ให้กรมบัญชีกลางรวบรวมและจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม
ของทุนหมุนเวียนทั้งหมดต่อคณะกรรมการ  เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี  สภาผู้แทนราษฎร  และวุฒิสภา
เพื่อทราบต่อไป 

หมวด  ๓ 
ทุนหมุนเวียนที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล 
 

 

มาตรา ๓๔ ให้นําบทบัญญัติในส่วนที่  ๑  การขอจัดตั้ง  ของหมวด  ๒  ทุนหมุนเวียนที่ไม่มี
สถานะเป็นนิติบุคคล  มาใช้บังคับกับทุนหมุนเวียนที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลด้วย 

มาตรา ๓๕ ให้นําบทบัญญัติในส่วนที่  ๒  การบริหาร  ส่วนที่  ๓  คณะกรรมการบริหาร 
ทุนหมุนเวียน  ส่วนที่  ๔  ผู้บริหารทุนหมุนเวียน  พนักงาน  และลูกจ้าง  ส่วนที่  ๕  การบัญชีและการตรวจสอบ  
และส่วนที่  ๖  การประเมินผล  ของหมวด  ๒  ทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล  มาใช้บังคับกับ 
ทุนหมุนเวียนที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลซึ่งกฎหมายมิได้บัญญัติเร่ืองดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะโดยอนุโลม 

มาตรา ๓๖ ในกรณีมีปัญหาในการปฏิบัติตามมาตรา  ๓๔  และมาตรา  ๓๕  ให้คณะกรรมการ
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 



หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๙๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

 

หมวด  ๔ 
การรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน 

 
 

มาตรา ๓๗ บทบัญญัติในหมวดนี้ให้ใช้บังคับกับการรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะ
เป็นนิติบุคคลและทุนหมุนเวียนที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล 

มาตรา ๓๘ ให้คณะกรรมการมีอํานาจรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียนได้ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
ในพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  โดยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๓๙ การรวมทุนหมุนเวียน  ให้กระทําได้เม่ือทุนหมุนเวียนที่จะรวมกันนั้นมีวัตถุประสงค์
เดียวกันหรือสามารถดําเนินการร่วมกันได้  และจะต้องไม่มีผลเป็นการขยายวัตถุประสงค์เกินกว่าวัตถุประสงค์เดิม
ของทุนหมุนเวียนที่นํามารวมกันนั้น 

การรวมทุนหมุนเวียนตามวรรคหนึ่ง  อาจเป็นการรวมกับทุนหมุนเวียนใดทุนหมุนเวียนหนึ่ง 
หรือรวมกันเป็นทุนหมุนเวียนใหม่ก็ได้ 

มาตรา ๔๐ การยุบเลิกทุนหมุนเวียน  ให้กระทําได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) หมดความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งทุนหมุนเวียนนั้นแล้ว 
(๒) ทุนหมุนเวียนได้หยุดการดําเนินงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
(๓) มีผลการประเมินผลการดําเนินงานต่ํากว่าเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนดเป็นเวลาสามปีติดต่อกัน

และคณะกรรมการเห็นสมควรให้ยุบเลิกทุนหมุนเวียนนั้น 
(๔) มีเหตุอื่นอันสมควรต้องยุบเลิกทุนหมุนเวียนตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
มาตรา ๔๑ ในการเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเพื่อรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน   

ให้คณะกรรมการเสนอข้อเท็จจริงและความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย 
เม่ือคณะรัฐมนตรีมีมติให้ยุบเลิกทุนหมุนเวียนใด  ให้ถือว่าเป็นการยุบเลิกทุนหมุนเวียนนั้นตามกฎหมาย  

เว้นแต่ในกรณีที่ทุนหมุนเวียนใดจัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายเฉพาะ  ให้ดําเนินการยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
เพื่อยุบเลิกทุนหมุนเวียนนั้น 

มาตรา ๔๒ เม่ือคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้รวมทุนหมุนเวียนใด  ให้มีผลเป็นการโอนทรัพย์สิน  
หนี้สิน  ภาระผูกพัน  สิทธิ  หน้าที่  พนักงานและลูกจ้างของทุนหมุนเวียนเดิมไปเป็นของทุนหมุนเวียนที่คงอยู่
ภายหลังการรวมทุนหมุนเวียนหรือของทุนหมุนเวียนใหม่  เว้นแต่ในกรณีที่ทุนหมุนเวียนใดจัดตั้งขึ้น 
โดยกฎหมายเฉพาะ  ให้ดําเนินการยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อรวมทุนหมุนเวียนนั้น 

มาตรา ๔๓ เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น  การจัดการเก่ียวกับสิทธิประโยชน์
ของผู้บริหารทุนหมุนเวียน  พนักงาน  และลูกจ้างของทุนหมุนเวียนที่รวมหรือยุบเลิกให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด 
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มาตรา ๔๔ เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น  เม่ือยุบเลิกทุนหมุนเวียน  ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียนหรือที่เป็นผู้กํากับดูแลทุนหมุนเวียนแต่งตั้งผู้ชําระบัญชีเพื่อชําระบัญชี
ของทุนหมุนเวียน  และให้นําบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการชําระบัญชี 
ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  ห้างหุ้นส่วนจํากัด  และบริษัทจํากัด  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในระหว่างการชําระบัญชี   ให้ถือว่าทุนหมุนเวียนนั้นยังคงตั้งอยู่ตราบเท่าเวลาที่จําเป็น 
เพื่อการชําระบัญชี 

ในกรณียุบเลิกทุนหมุนเวียน  หากภายหลังจากการจัดการทรัพย์สินและหนี้สินตามวรรคหน่ึง 
เสร็จสิ้นแล้วมีเงินคงเหลือ  ให้นําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินทั้งหมด 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๔๕ ในระหว่างที่ยังไม่มีข้อบังคับ  ประกาศ  และหลักเกณฑ์เก่ียวกับทุนหมุนเวียน
ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้นํากฎ  ข้อบังคับ  ประกาศ  ระเบียบ  และหลักเกณฑ์เก่ียวกับทุนหมุนเวียนซึ่งใช้
บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  มาใช้บังคับไปพลางก่อน  เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
พระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะได้ออกข้อบังคับ  ประกาศ  และหลักเกณฑ์เก่ียวกับทุนหมุนเวียนตามพระราชบัญญัตินี้  
ซึ่งต้องดําเนินการภายในเวลาไม่เกินสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๔๖ ให้กรรมการบริหารของทุนหมุนเวียน  ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ  ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนตามพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะครบวาระ 
การดํารงตําแหน่ง 

มาตรา ๔๗ ให้ผู้บริหารทุนหมุนเวียน  พนักงาน  และลูกจ้างตามสัญญาจ้างซึ่งปฏิบัติหน้าที่
อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้จนกว่าสัญญาจ้างจะสิ้นสุดลง 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  เน่ืองจากพระราชบัญญัติให้อํานาจ
กระทรวงการคลังรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  มีบทบัญญัติที่ยังไม่ครอบคลุมการบริหารทุนหมุนเวียน
ทั้งกระบวนการ  ประกอบกับปัจจุบันได้มีการจัดต้ังทุนหมุนเวียนขึ้นเป็นจํานวนมากเพ่ือเป็นทุนในการใช้จ่าย
บริหารกิจการของหน่วยงานของรัฐให้เกิดความคล่องตัวทางการเงิน  โดยไม่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน   
แต่การบริหารทุนหมุนเวียนยังขาดประสิทธิภาพและไม่สามารถดําเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างแท้จริง  
ดังน้ัน  เพ่ือให้การบริหารทุนหมุนเวียน  มีประสิทธิภาพ  ลดความเสี่ยง  และเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ด้านการเงินการคลังของรัฐ  สมควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดต้ังกํากับและบริหารทุนหมุนเวียนให้มีประสิทธิภาพ
และบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 


