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ค าน า 
 
 

  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยมีสาระส าคัญแบ่งออกเป็น ๘ หมวด ดังนี้ 
 หมวดที่ 1 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 หมวดที่ 2 การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
 หมวดที่ 3 การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
 หมวดที่ 4 การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
 หมวดที่ 5 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 หมวดที่ 6 การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ 
 หมวดที่ 7 การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
 หมวดที่ 8 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 เพ่ือให้ส่วนราชการด าเนินงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได้จัดท ากรอบนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี โดยก าหนดให้ 
 

  การบริหารความเสี่ยง เป็นหนึ่งในกระบวนการการก ากับดูแลองค์การที่ดี เนื่องจากจะท าให้
องค์กรมีระบบตรวจสอบการด าเนินงานในทุกระดับเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ยุติธรรม มีประสิทธิภาพและ
ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ นอกจากนี้การบริหารความเสี่ยงยังเป็นส่วนส าคัญในการบริหาร 
เชิงยุทธศาสตร์ที่จะผลักดันให้องค์กรภาครัฐมีผลการด าเนินการที่เป็นเลิศ โดยเป็นกระบวนการที่จะช่วย
ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่องค์กรต้องด า เนินการให้บรรลุตามเป้าประสงค์                          
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้ 
 ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ในฐานะองค์กรกลางในการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้ก าหนด
ไว้ในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และมีการก ากับดูแลองค์กรที่ดี สร้างความคุ้มค่าและ
เพ่ิมคุณค่าให้แก่องค์กร ทั้งด้านบริหารงานและบริหารงบประมาณ จึงมีนโยบายน าระบบการบริหารความเสี่ยง
มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร และเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่ส าคัญตามหลักการก ากับดูแลองค์กรที่ดี 
ซึ่งจะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์ การติดตาม
ควบคุม ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดการสูญเสียและโอกาส  
ที่ท าให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรภายใต้สภาวะการด าเนินงานที่มีความเสี่ยง หรือความไม่แน่นอนที่จะส่งผล
กระทบต่อการด าเนินงาน และเป้าหมายขององค์กร จึงจ าเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็น
ระบบ โดยมีหลักการและความจ าเป็นในการบริหารความเสี่ยงตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ 
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
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บทที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน 

 
 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
 ส านั ก ง านคณะกรรมการคุ้ มครองผู้ บ ริ โ ภค  เป็ นหน่ วยง านระดั บกรมที่ ตั้ ง ขึ้ น 
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 เพ่ือให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคโดยตรง และมีหน้าที่ในการก ากับดูแล 
ผู้ประกอบธุรกิจมิให้ประกอบธุรกิจที่เป็นการละเมิดสิทธิผู้บริโภค นอกจากนี้ ยังเป็นหน่วยงานกลาง  
ในการประสานการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้  
ความคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่ผู้บริโภคสามารถใช้สิทธิในการร้องเรียนขอความเป็นธรรม
จากการถูกละเมิดสิทธิซึ่งผู้บริโภคจะได้รับการพิจารณาชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการถูกละเมิดสิทธิ 
 ในการด าเนินการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัด คณะอนุกรรมการผู้มีอ านาจเปรียบเทียบความผิดที่เกิดขึ้นใน
จังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร และคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคได้  
อย่างเท่าเทียมกันทั่วประเทศ 
 

อ านาจหน้าที่ 
1. อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 

1) รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคท่ีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจาก 
การกระท าของผู้ประกอบธุรกิจ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพิจารณาด าเนินการต่อไป 

2) ติดตามและสอดส่องพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งกระท าการใดๆ อันมีลักษณะ
เป็นการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค และจัดให้มีการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้าหรือบริการใดๆ ตามที่เห็นสมควร
และจ าเป็นเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค 

3) สนับสนุนหรือท าการศึกษาและวิจัยปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับ
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานอ่ืน เพ่ือที่จะได้ด าเนินการช่วยเหลือผู้บริโภคได้ตรงกับปัญหาและความ
ต้องการ 

4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษาแก่ผู้บริโภคในทุกระดับการศึกษาเกี่ยวกับ 
ความปลอดภัยและอันตรายที่จะได้รับจากสินค้าหรือบริการ 

5) ด าเนินการเผยแพร่วิชาการและให้ความรู้และการศึกษาแก่ผู้บริโภค เพ่ือสร้างนิสัยใน
การบริโภคท่ีเป็นการส่งเสริมพลานามัย ประหยัด และใช้ทรัพยากรของชาติให้เป็นประโยชน์มากที่สุด 

6) ประสานงานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการ
ควบคุมส่งเสริม หรือก าหนดมาตรฐานของสินค้าหรือบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าประเภทอุปโภคบริโภค 

7) ปฏิบัติการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมอบหมาย 
 

2. อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 
1) รับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง 
๒) มีหน้าที่รับค าขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง 
๓) ติดตามสอดส่องพฤติการณ์ในการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง และ

ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 
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โครงสร้างการบริหารงานตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  

ที่ ๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

ส านักประสานและส่งเสริมการ
คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด 

กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจ
ขายตรงและตลาดแบบตรง 

ส านักแผนและการพัฒนาการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

ส านักงานเลขานุการกรม 

กลุ่มตรวจสอบภายใน  
(งานด้านการตรวจสอบ) 

กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก 

รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

กอง
คุ้มครอง
ผู้บริโภค

ด้าน
โฆษณา 

กลุ่ม
พัฒนา
ระบบ
บริหาร 

กลุ่มตรวจ 
สอบ

ภายใน
(งานด้าน
ธุรการ) 

ศูนย์เฝ้า
ระวังและ
พิสูจน์

สินค้าท่ีไม่
ปลอดภัย 

กอง
กฎหมาย
และคดี 

กอง
คุ้มครอง
ผู้บริโภค

ด้าน
สัญญา 

กอง
เผยแพร่

และ
ประชา 
สัมพันธ์ 

รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 



๕ 

 

วิสัยทัศน์ 
 เป็นองค์กรกลางในการคุ้มครองผู้บริโภคของชาติในระดับสากล 
 
พันธกิจ 

1. บังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม และโปร่งใสเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภค 
2. พัฒนากฎหมายและนโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อเหตุการณ์ 
3. สร้างเครือข่ายผู้บริโภคและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ

และเอกชน 
4. เผยแพร่ความรู้เพื่อสร้างจิตส านึกให้ผู้บริโภครู้จักปกป้องและรักษาสิทธิของตนเอง 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  :   การพัฒนากลไกงานคุ้มครองผู้บริโภคสู่สากล 
            ยุทธศาสตร์ที่ 2  :    การบูรณาการงานคุ้มครองผู้บริโภค 
           ยุทธศาสตร์ที่ 3  :   การส่งเสริมศักยภาพผู้บริโภค 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  :    การบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
 

เป้าประสงค์ 
1. กลไกการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคมีประสิทธิภาพ 
2. กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคมีประสิทธิภาพ 
3. ภาคีเครือข่ายมีการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในสิทธิของผู้บริโภค 
5. ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการได้อย่าง

เพียงพอ 
6. การบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการคุ้มครองผู้บริโภคท่ี

ทันสมัย 
7. บุคลากรมีความรู้ความสามารถทันต่อเหตุการณ ์

  
กลยุทธ์ 

1. ผลักดันนโยบาย/ มาตรการคุ้มครองผู้บริโภค                          
2. พัฒนากลไกการตรวจสอบ และเฝ้าระวัง การผลิตและจ าหน่ายสินค้าหรือบริการให้มี

ประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาคุณภาพการให้บริการ แก่ผู้บริโภคที่มาร้องเรียน 
4. พัฒนากลไกการรับรองสินค้า และบริการ สู่ประชาคมอาเซียน 
5. มีกลไกการพัฒนา ทบทวน ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆเกี่ยวกับการคุ้มครอง

ผู้บริโภคให้เหมาะสม และมีความทันสมัย 
6. ส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือการคุ้มครองผู้บริโภคสู่สากล 
7. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ในการพัฒนางาน

คุ้มครองผู้บริโภค 
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8. ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ บริโภคเกี่ยวกับความปลอดภัยและอันตรายที่อาจได้รับ
จากสินค้าหรือบริการ รวมถึงสิทธิของผู้บริโภคตามกฎหมาย 

9. สนับสนุนการศึกษา และวิจัยปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 
10. ปรับปรุงโครงสร้าง และพัฒนาการบริหารองค์กรให้เหมาะสมกับภารกิจในการท างาน 
11. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ เทียบเท่าสากล 

 
ค่านิยม 

“เสมอภาค สุจริต  ใฝ่รู้  มุ่งผลสัมฤทธิ์  สามัคคี” 
 

1. เสมอภาค (Fairness)  
ค านิยาม : 
บริการประชาชนด้วยความเป็นกลางไม่เลือกปฏิบัติ ปราศจากอคติ ชอบด้วยเหตุผล ท าให้ผู้รับบริการ
ได้รับผลสัมฤทธิ์อย่างถูกต้องและสอดคล้องตามกฎหมายในสิ่งที่ถูกที่ควร 
องค์ประกอบ : 

 เท่าเทียมกัน 
 ยุติธรรม 
 เป็นธรรม 

  1.1 เท่าเทียมกัน 
DOs DON’Ts 

 เต็มใจบริการแก่ทุกคนเฉกเช่นเดียวกัน  เลือกปฏิบัติ เพราะเส้นสาย ต าแหน่ง
หน้าที่ 

 ถือปฏิบัติภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกัน  โดยไม่มี
ข้อยกเว้น 

 ใช้ 2 มาตรฐาน 

1.2 ยุติธรรม  
DOs DON’Ts 

 เป็นกลาง  เห็นแก่พวกพ้อง อามิสสินจ้าง 
 เคร่งครัดต่อกฎระเบียบ  ใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายในการปฏิบัติ

หน้าที่ 
1.3 เป็นธรรม 

DOs DON’Ts 
 ยึดมั่นความถูกต้องในการด าเนินการตาม
กฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติ และข้อเท็จจริง 

 เข้าข้างใดข้างหนึ่ง ด่วนสรุป 

 รักษาความเป็นกลาง ปราศจากอคติ  ใช้อารมณ์เหนือความถูกต้อง 
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2. สุจริต (Integrity) 
ค านิยาม : 
ประพฤติดี ประพฤติชอบ ทั้งกาย วาจาใจ ซื่อสัตย์มั่นคงต่อความดีและความถูกต้อง เพื่อประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมและตนเอง 
องค์ประกอบ : 
 ซื่อสัตย์ 
 หนักแน่น 
 โปร่งใส 
 

2.1 ซื่อสัตย์ 
DOs DON’Ts 

 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง กล้าแสดง 
ความคิดเห็นที่ถูกต้อง  แม้ไม่ถูกใจ 

 คดโกง ใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหา
ประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง 

 ไม่หวังสิ่งตอบแทนและไม่รับสิ่งของหรือ
ประโยชน์ใดๆ 

 รับสินบน 

2.2 หนักแน่น 
DOs DON’Ts 

 ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม 
จริยธรรม 

 เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่า
ส่วนรวม 

 ยืนหยัดในความถูกต้องไม่หวั่นไหวต่อ
ผลประโยชน์หรืออ านาจข่มขู่ที่มิชอบ 

 ทุจริตต่อการปฏิบัติหน้าที่ 

2.3 โปร่งใส 
DOs DON’Ts 

 มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน  ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่
ถูกต้อง 

 เปิดเผยสามารถตรวจสอบได้  ปกปิดและบิดเบือนข้อมูลข้อเท็จจริง 
 

 
3. ใฝ่รู้ (Eager to Learn) 
ค านิยาม :  
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การค้นคว้า สอบถาม ติดตามทุกสิ่งที่ควรรู้ อยากรู้ และศึกษาให้ถ่องแท้ เพื่อน ามาประยุกต์พัฒนา
ตนเองและงานที่รับผิดชอบ น าหน่วยงานไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  
 
องค์ประกอบ : 
 ขยัน  ค้นคว้า 
 พัฒนาตัวเอง 
 ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 

 
3.1 ขยัน  ค้นคว้า 

DOs DON’Ts 
 หมั่นศึกษาค้นคว้า หาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง
และหน่วยงาน 
 

 ขี้เกียจ เฉื่อยชา ท างานตามสั่ง ไปวันๆ 

 เรียนรู้และฝึกฝนการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ  เบื่อหน่ายที่จะค้นคว้า เข้ารับการฝึกฝน 
อบรมหาความรู้ใหม่ ๆ 

3.2 พัฒนาตนเอง 
DOs DON’Ts 

 กระตือรือร้น เห็นความส าคัญ และประโยชน์ของ
การพัฒนาตนเอง เพ่ือความเจริญก้าวหน้า ทั้งเพ่ือ
ตนเองและองค์กร 

 หลงตัวเองคิดว่าเก่งแล้ว ไม่เรียนรู้สิ่ง
ใหม่ 

 ฝึกฝนตนเองเสมอ อาสาท างานที่ยากและท้าทาย 
เพ่ือยกระดับการพัฒนาองค์กร 

 ละเลย เพิกเฉยและปิดกั้นความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน 

3.3 ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 
DOs DON’Ts 

 ตระหนักถึงความจ าเป็นขององค์กรที่จะต้อง
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
ของสังคมไทยและสังคมโลก 

 มองโลกแง่ร้าย ต่อต้านสิ่งใหม่ ๆ 
ความคิดใหม่ ระบบงานใหม่ 

 ทบทวน แก้ไข ปรับปรุง การด าเนินงานระบบ
อย่างสม่ าเสมอ 

 ยึดติดกับแนวปฏิบัติเดิม ๆ อยากอยู่
สบายๆ ไปเรื่อยๆ 

 

หน้า ๕๖ 
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4. มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 
ค านิยาม :  
ปฏิบัติงานให้ส าเร็จ ลุล่วง ให้ประชาชนและ ผู้รับบริการได้รับความคุ้มครองตามจุดหมาย หรือพันธ
กิจที่วางไว้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นธรรม 
องค์ประกอบ : 
 รับผิดชอบ 
 บริการรวดเร็ว 
 ทุ่มเท ยืนหยัด 

 
4.1 รับผิดชอบ 

DOs DON’Ts 
 มีจิตส านึก ตั้งใจปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

 อ้างว่าไม่ใช่หน้าที่ ไม่ได้รับมอบหมาย 

 กล้ายอมรับในสิ่งที่ตนเองท าผิดพลาด  บิดเบือนข้อเท็จจริง ปัดความ
รับผิดชอบ เพื่อให้ตนเองพ้นผิด 

4.2 บริการรวดเร็ว 
DOs DON’Ts 

 ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จภายใน
กรอบระยะเวลาที่ก าหนดหรือได้รับปากไว้ 

 อ้างว่ามีงาน หรือภาระเยอะแล้วไม่
สามารถท าให้เสร็จได้ตามเวลาที่ก าหนด 
 

 เอาใจเขามาใส่ใจเรา ตื่นตัว  กระฉับกระเฉง 
รักษามาตรฐานในการบริการให้รวดเร็ว 

 เฉื่อยชา ไม่รู้ร้อนรู้หนาว ท างานให้ผ่าน
ไปวันๆ  

4.3 ทุ่มเท ยืนหยัด 
DOs DON’Ts 

 อุทิศ สติปัญญา ความสารถให้กับราชการ ยืน
หยัดกล้าท าในสิ่งที่ถูกต้อง 

 อ้างว่าหมดเวลาราชการแล้ว และแจ้ง
ว่าต้องท าตามนโยบาย 
 ท้อแท้ เบื่อหน่ายต่อปัญหา อุปสรรค 

 เสียสละเวลา ความสุขส่วนตัว เช่น วันหยุด เพื่อ
มุ่งเน้น ตั้งใจท างานให้ส าเร็จ 

 ยึดติดกับแนวปฏิบัติเดิม ๆ อยากอยู่
สบายๆ ไปเรื่อยๆ 
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5. สามัคคี (Unity) 
ค านิยาม :  
รวมพลัง  ความคิด การกระท า  เป้าหมาย และทัศนคติร่วมกันให้เป็นหนึ่งเดียว   เพื่อประโยชน์ของ 
สคบ.  
องค์ประกอบ : 
 มีน้ าใจ 
 ร่วมแรงร่วมใจ 
 เคารพให้เกียรติ 
 รักและศรัทธาในองค์กร 

 
5.1 มีน้ าใจ 

DOs DON’Ts 
 ยื่นมือเข้าช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน แม้ไม่ใช่หน้าที่
ความรับผิดชอบของตน 
 

 เอาเปรียบเพ่ือนร่วมงานและองค์กร 

 มีจิตอาสา ช่วยเหลือ เกื้อกูล  ท าร้ายจิตใจเพื่อนร่วมงาน เช่น พูดจา
เสียดสี ตั้งใจท าให้เสียหน้าในที่สาธารณะ 
หรอืขโมยผลงาน 

5.2 ร่วมแรงร่วมใจ 
DOs DON’Ts 

 ร่วมกันคิด ท าและรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมายร่วมกัน 

 เกี่ยงงาน ปัดความรับผิดชอบ และ 
ใส่ร้ายเพ่ือน 
 

 ยึดมั่นต่อเป้าหมายส่วนรวมและผลประโยชน์ของ
ประชาชน 

 ตัวใครตัวมัน ไม่สนใจความเดือดร้อน
ของใคร 
  แบ่งพรรคแบ่งพวก 

5.3 เคารพให้เกียรติ 
DOs DON’Ts 

 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องแม้เป็น
ความเห็นที่แตกต่าง 

 มีทิฐิ อคติ ยึดถือในความคิดเห็นของ
ตนเองเป็นใหญ่ 

 สุภาพ มีมารยาท ยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน  ก้าวร้าว ดูถูกคนอ่ืน กระด้างกระเดื่อง 
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5.4 รักและศรัทธาในองค์กร 

DOs DON’Ts 
 เชื่อมั่นในเป้าประสงค์ และปณิธานความถูกต้อง
ของ สคบ. 

 พูดถึงองค์กรในทางไม่ดี เหยียดหยาม 
ใส่ร้ายองค์กรตนเอง 

 ร่วมกันทุ่มเท แรงกาย แรงใจสติปัญญา ผลักดัน
ให้องค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

 ทุจริตต่อหน้าที่ หรือการกระท าอ่ืนๆ 
ท าให้ชื่อเสียงองค์กรเสื่อมเสีย 

 
ภาพรวมการบริหารความเสี่ยงของ สคบ. ในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สคบ.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งประกอบด้วย รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็น
ประธาน มีผู้อ านวยการส านัก/ กอง/ หัวหน้ากลุ่มงานเป็นกรรมการ โดยส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคมีการวิเคราะห์ และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO เพ่ือเตรียมการรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการด าเนินแผนงาน/ โครงการที่ส าคัญ 
    
 กล่าวโดยสรุป การด าเนินการบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีการก าหนดการบริหารความเสี่ยงที่มีระบบ โดยได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการระบุความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงขององค์กร มีความเชื่อมโยงกับ
เป้าหมายหลักตามประเด็นยุทธศาสตร์ของ สคบ. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือการรองรับสภาวการณ์
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล และ  
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ และสร้างความตระหนักของการบริหาร 
ความเสี่ยงแก่ผู้บริหารและบุคลากรของ สคบ.  ซึ่งจะมีการจัดประชุมชี้แจงเพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหาร
ความเสี่ยง ให้กับบุคลากรของ สคบ. รับทราบและสามารถน าไปปฏิบัติได้ นอกจากนี้ได้มีการติดตาม  
ผลการบริหารความเสี่ยง การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และการสรุปผลการด าเนินงานจากการบริหาร
ความเสี่ยง เป็นรายไตรมาส ตลอดจนจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ข้อดี 
ข้อเสีย ปัญหาและอุปสรรค ในการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รวมทั้งข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง
แผนบริหารความเสี่ยงของ สคบ. ส าหรับการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ่ือรายงานให้
เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค รับทราบ เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลแก่องค์กรอย่างแท้จริง 
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บทที่ ๒ 
กรอบแนวคิดการบริหารความเสี่ยง 

 

 การบริหารความเสี่ยงตามเป้าหมาย ครอบคลุมถึงการก าหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของ
การบริหารความเสี่ยงของโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ และการก าหนดเป้าหมายในการจัดการกับความเสี่ยง
และบริหารการด าเนินงานให้เป็นไปตามแนวทางนั้นให้ชัดเจน เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการบริหารงานไปในทางที่ไม่
ถูกต้อง 
  
ประเภทของความเสี่ยง  
 ประเภทของความเสี่ยง แบ่งเป็น ๕ ประเภท ดังนี้ 
 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการก าหนดแผนกลยุทธ์และ
แผนด าเนินการที่น าไปปฏิบัติไม่เหมาะสมหรือสอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกอันส่งผล
กระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจหรือสถานะขององค์กร แหล่งที่มาของความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ สามารถ
จ าแนกได้   2 ประเภทคือ 
  - ปัจจัยความเสี่ยงภายนอก ได้แก่ ภาวการณ์แข่งขัน การเปลี่ยนแปลงนโยบาย กระแสสังคม 
    การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางการเมือง  
  - ปัจจัยความเสี่ยงภายใน ได้แก่ ปัจจัยภายในองค์กรที่สามารถควบคุมได้ แต่สามารถส่งผล
   กระทบหรือเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ 
   โครงสร้างองค์กร กระบวนการ และวิธีปฏิบัติงาน ความเพียงพอของข้อมูล และเทคโนโลยี
   ส าหรับการให้บริการ เป็นต้น 
 2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk) หมายถึงความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหาย
อันเนื่องมาจากการก ากับดูแลกิจการที่ดีหรือขาดธรรมาภิบาลในองค์กรและขาดการควบคุมที่ดี  โดยอาจเกี่ยวข้อง
กับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน คน ระบบ หรือเหตุการณ์ภายนอก 
 3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) หมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเบิกจ่ายงบประมาณ
ไม่เป็นไปตามแผน งบประมาณถูกตัด งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป              
ท าให้การจัดสรรไม่พอเพียง 
 4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk) หมายถึงความเสี่ยง
ที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎระเบียบ/กฎหมายที่มีอยู่ไม่
เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
 5. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารเทศ หมายถึง เป็นความเสี่ยงหนึ่งที่ท าให้เกิดผลกระทบต่อ
ระบบฐานข้อมูลเนื่องด้วยความเสี่ยงดังกล่าวอาจท าให้ระบบขาดความน่าเชื่อถือและไม่มีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อภาพรวมการปฏิบัติงานของหน่วยงาน จึงจ าเป็นต้องมีการจัดท าระบบบริหารจัดการความเสี่ยง
และแผนแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดข้ึนและแนวทางป้องกันต่อไป 
  
 ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงควรมีการน าแนวคิดธรรมาภิบาลเข้ามาพิจารณาร่วม แนวคิดเรื่อง
ธรรมาภิบาล (Good Governance) เมื่อเข้ามาแพร่หลายในประเทศไทยได้มีการบัญญัติศัพท์ไทยขึ้นมาหลาย
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ค า อาทิเช่น ธรรมาภิบาล ประชารัฐ ธรรมรัฐ ระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี การปกครองโดย
ธรรม กรอบการก ากับดูแลที่ดี บรรษัทภิบาล เป็นต้น ซึ่งมีการตกลงโดยคณะรัฐมนตรี เมื่อเดือนพฤษภาคม 
2542 ให้ใช้ค าว่าระบบการบริหารและการจัดการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล (Good Governance)  
ธรรมาภิบาลให้ความหมายไปในทางบริหารราชการเพ่ือให้แตกต่างจากบรรษัทภิบาล ( Copporate 
Governance) ซึ่งความหมายของค าว่า ธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือการบริหารจัดการที่ดี คือ 
ระบบโครงสร้าง กระบวนการต่างๆ ที่ได้วางแนวปฏิบัติหรือวางกฎเกณฑ์ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ 
การเมืองและสังคม เพ่ือให้ส่วนต่างๆ ของสังคมมีการพัฒนาและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและเป็นธรรม 
เนื่องจากการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นกลไกภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน 
หรือภาคประชาชน ต่างก็เป็นองค์กรรวมในการแสดงความคิดเห็นเพราะประชาชนเป็นผู้รับประโยชน์โดยตรง
ธรรมาภิบาล (Good Governance) ในภาคราชการเกิดจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงของ
ไทยในปี พ.ศ.2540 ซึ่งภาควิชาการและผู้ได้รับผลกระทบเห็นว่า สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากความหย่อน
ประสิทธิภาพของกลไกการบริหารกิจการบ้านเมือง การบริหารราชการ การก าหนดนโยบายสาธารณะ และ
การทุจริตมิชอบในวงราชการ อันเป็นความรับผิดชอบของภาคราชการ ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ า 
ขณะเดียวกันในภาคประชาชนอันเป็นพลังส าคัญก็มีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างความตื่นตัวและรับผิดชอบต่อ
สังคมตลอดจนตระหนักในสิทธิและหน้าที่ของแต่ละฝ่ายเพ่ิมขึ้น หากความอ่อนแอและหย่อนประสิทธิภาพ
ดังกล่าว ไม่ได้รับการจัดการแก้ไขอย่างแท้จริงและรีบด่วน โอกาสที่จะน าพาประเทศฟ้ืนตัวจากวิกฤติย่อม
เป็นไปได้ยาก ทั้งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองประเทศยิ่งขึ้นอีกด้วย 
ดังนั้น คณะรัฐมนตรีได้มอบให้สถาบันวิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศ (TDRI) ศึกษาและจัดท าข้อเสนอแนะในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ และต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มอบให้ส านักงาน ก.พ. น าผลการศึกษา
และข้อเสนอแนะดังกล่าวมาจัดท าบันทึกเรื่องการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอแนะให้ออกเป็นระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีเพ่ือให้
ส่วนราชการถือปฏิบัติ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2542 ต่อมาเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2542 ได้ประกาศ 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 และเริ่ม
มีผลบังคับใช้กับหน่วยงานของรัฐ ตั้งแต่ 11 สิงหาคม 2542 ซึ่งนับได้ว่าเป็นก้าวแรกหรือเรียกได้ว่าเป็นการ
วางฐานในการบริหารราชการแนวใหม่ ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุปและพัฒนาการเกี่ยวกับธรรมาภิบาล ดังนี้ 

 
                     1. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  
พ.ศ. 2542 มีหลักพ้ืนฐานของการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 6 ประการ คือ 
     (1) หลักนิติธรรม ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎข้อบังคับต่างๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม 
เป็นที่ยอมรับของสังคมและสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับเหล่านี้  โดยถือว่าเป็น 
การปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอ าเภอใจหรืออ านาจของตัวบุคคล 
                       (2) หลักคุณธรรม ได้แก่ การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ยึดหลักนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตัวอย่างแก่สังคมและส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อม
กัน เพ่ือให้คนไทยมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตเป็นนิสัยประจ าชาติ 
   (3) หลักความโปร่งใส ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ  โดย
ปรับปรุงกลไกการท างานขององค์กรทุกวงการให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
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อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและมีกระบวนการให้
ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้ 
   (4) หลักความมีส่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอ
ความเห็นในการตัดสินใจปัญหาส าคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วยการแจ้งความเห็น การไต่สวนสาธารณะ การ
แสดงประชามติ หรืออ่ืนๆ 
  (5) หลักความรับผิดชอบ ได้แก่ การตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความส านึกในความ
รับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมืองและกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ตลอดจนการ
เคารพในความเห็นที่แตกต่าง และความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระท าของตน 
   (6) หลักความคุ้มค่า ได้แก่ การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดเพ่ือให้เป็น
ประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัดใช้ของอย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์สินค้า  และ
บริการที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน 
 
 2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 
วรรคแรก (ปัจจุบันเป็นฉบับที่ 7 พ.ศ. 2550) ได้ก าหนดว่า... ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
 3. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 เป็นเพียงข้อมูล
ก าหนดที่แสดงถึงเป้าหมายหลักที่ต้องด าเนินการแต่ยังขาดการก าหนดวิธีการปฏิบัติของส่วนราชการ  และ
ข้าราชการทีจ่ะด าเนินการไปสู่เป้าหมายหลัก โดยต้องมีการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติราชการ 
และการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติให้ชัดเจนเป็นแนวเดียวกัน โดยไม่ก่อให้เกิดการใช้ดุลพินิจ
ในการเลือกปฏิบัติของแต่ละส่วนราชการ ทั้งนี้ สามารถวัดผลการปฏิบัติงานได้ รวมทั้งเพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชนได้ จึงได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 
2546 ขึ้นเพ่ือให้ทุกส่วนราชการมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม 
  3.1 วัตถุประสงค์ 
   1) เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
   2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  
   3) มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
   4) ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็น 
   5) ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
   6) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 
  3.2 ประโยชน์ที่จะได้รับจากพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว คือ 
   1) รัฐสามารถก าหนดนโยบายและเป้าหมายการด าเนินงานได้ชัดเจน และมีกลไกที่จะ
พัฒนาองค์กรภาครัฐให้มีประสิทธิภาพขึ้นไป 
   2) ส่วนราชการและข้าราชการมีแนวทางในการปฏิบัติราชการที่เป็นมาตรฐานชัดเจน   
มีความโปร่งใส สามารถวัดผลการด าเนินงานได้  
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   3) ประชาชนได้รับบริการที่รวดเร็ว สามารถตรวจสอบการด าเนินงานได้ และมีส่วนร่วม
ในการบริหารส่วนราชการ  
  3.3 สรุปเนื้อหาของพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ซึ่งมีบทบัญญัติรวม 9 หมวด ดังนี้ 
หมวด 1 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คือ การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมายสุดท้าย (Ultimate 
Goals) ดังนี้ 
    (1) เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
    (2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  
    (3) มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  
    (4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ (และกระจายอ านาจการตัดสินใจ)  
    (5) การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ (รวมการกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่
ท้องถิ่น) 
    (6) การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน (รวมถึงการ
มีส่วนร่วมของประชาชนและการเปิดเผยข้อมูล) 
    (7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 
ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง 
 การด าเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น และ
ท าให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรค และอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด หรือสถานการณ์ที่
อาจท าให้องค์กรเกิดความเสียหาย 

1. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  การบริหารความเสี่ยงจะช่วย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ ผู้บริหาร ทุกระดับ ตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่ส าคัญและ สามารถท า
หน้าที่ในการก ากับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพผลมากยิ่งขึ้น 

2. สร้างฐานข้อมูลความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร  
การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลส าหรับผู้บริหารใน การตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหาร  
ความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมาย และภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับ  
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

3. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่ส าคัญได้ทั้งหมด การบริหาร 
ความเสี่ยงจะท าให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมาย และภารกิจหลักขององค์กร และตระหนัก
ถึงความเสี่ยงส าคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กร ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่มีเหตุทั้งจากปัจจัยภายใน
องคก์ร และจากปัจจัยภายนอกองค์กร  

4. เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้
ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่
ส าคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ  

5. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงท าให้รูปแบบ
การตัดสินใจในระดับปฏิบัติการขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน 

6. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม 
และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยง 
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แนวทางการบริหารความเสี่ยง COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread 
Way Commission) ก าหนดขั้นตอน ดังนี้ 
 
 1. การก าหนดวัตถุประสงค์ (Set Objectives) 
 การก าหนดวัตถุประสงค์ภายในองค์กรจะต้องมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
กล่าวคือ วัตถุประสงค์ขององค์กรจะต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และทิศทางการด าเนินงานขององค์กร 
และจะต้องสอดคล้องกันตั้งแต่ระดับองค์กร หน่วยงาน กิจกรรม จนถึงระดับบุคคล เพ่ือให้วัตถุประสงค์ใน
ภาพรวมบรรลุเป้าประสงค์ ทราบขอบเขตการด าเนินงานในแต่ละระดับ และสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้นได้ครบถ้วน ดังนั้นวัตถุประสงค์จะต้องแสดงให้เห็นถึง “ผลลัพธ์” ที่องค์กรต้องการจะบรรลุ ไม่ใช่การ
กล่าวถึง “กระบวนการ” ในการปฏิบัติงาน ซึ่งควรมีล าดับขั้นตอนดังนี้ 

1) ก าหนดพันธกิจขององค์กร 
2) ก าหนดวัตถุประสงค์ในระดับองค์กรให้สอดคล้องกับพันธกิจที่ก าหนดไว้ 
3) ก าหนดกิจกรรมที่ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ในระดับองค์กร 
4) ก าหนดวัตถุประสงค์ในระดับกิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงอาจแบ่งออกได้เป็น 2 ระดับ คือ 

1) วัตถุประสงค์ในระดับองค์กร (Corporate Objective) เป็นวัตถุประสงค์ของ 
การด าเนินงานในภาพรวมขององค์กร ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และแผนการปฏิบัติราชการ 4 ปี 

2) วัตถุประสงค์ในระดับกิจกรรม (Activities Objective) เป็นวัตถุประสงค์ของ 
การด าเนินงานที่เฉพาะเจาะจงลงไปส าหรับแต่ละกิจกรรมที่องค์กรก าหนด เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์กร ซึ่งวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรมจะต้องสนับสนุนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในระดับองค์กร 
 
 การก าหนดที่ชัดเจนช่วยให้การระบุ และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้อย่างครบถ้วนซึ่ง
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดขึ้นในแต่ละระดับ ควรมีการก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จที่ชัดเจนและ
สามารถวัดผลได้ วัตถุประสงค์ที่ดี (SMART) ควรมีลักษณะ ดังนี้ 

Specific : มีการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน 
Measurable : สามารถวัดผลหรือประเมินผลได้ 
Achievable : สามารถปฏิบัติให้บรรลุผลได้ 
Reasonable : สมเหตุผล มีความเป็นไปได้ 

 Time constrained : มีกรอบเวลาที่ชัดเจนและเหมาะสม 
อย่างไรก็ตาม หากหน่วยงานมีการก าหนดตัวชี้วัดและภารกิจหลักของงานอยู่แล้ว ก็สามารถน าตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายที่ก าหนดไว้มาใช้แทนวัตถุประสงค์ก็ได้ 
 

 2. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 
ในการระบุความเสี่ยง ควรต้องท าความเข้าใจกับความหมายของ ความเสี่ยง (Risk) และปัจจัยเสี่ยง (Risk 
Factor) ก่อน  
 



๑๗ 

 

2.1 ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย  
การรั่วไหลความ สูญเปล่า หรือเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบ หรือท าให้
การด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร  ทั้งในด้านกลยุทธ์  
การปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหาร โดยความเสี่ยงนี้จะถูกวัดด้วยผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับ และโอกาส
ที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ ์ซึ่งเป็นความเสี่ยงตามความหมายทั่วไปส าหรับความเสี่ยงของ สคบ. นั้น 
หมายถึง เหตุการณ ์หรือการกระท าใดๆ ที่อาจเกิดข้ึนภายใต ้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบ
หรือสร้างความเสียหาย (อาจเป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะ
บรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555-2558) ของ สคบ. ทั้งในระดับองค์กร และ
ระดับหน่วยงาน 
 

2.2 ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง  
ที่จะท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิด ที่ไหน เมื่อใด และ
เกิดขึ้นได้อย่างไร และท าไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และ
ก าหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลัง ได้อย่างถูกต้อง 
 

 2.3  การระบุความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันระบุความ
เสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องค านึงถึงความเสี่ยงมีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกปัจจัยเหล่านี้มี
ผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร หรือผล การปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับ
กิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดความผิดพลาดความเสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่ จ า เป็ นต้ อ ง
ได้รับการดูแลป้องกันรักษา 
 การระบุปัจจัยเสี่ยงของการที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ควรเริ่มด้วยการแจกแจง
กระบวนการปฏิบัติงานที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ แล้วจึงระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ
กระบวนการปฏิบัติงานนั้นๆ ท าให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และเสียโอกาสปัจจัยเสี่ยงนั้นควรจะเป็น
ต้นเหตุที่แท้จริงเพื่อที่จะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการหามาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้ 
 

 ปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ 2 ด้าน ดังนี้ 
1) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น 

- เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย 
- คู่แข่ง  
- เทคโนโลย ี
- ภัยธรรมชาต ิสิ่งแวดล้อม 

2) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น 
- กฎระเบียบ ข้อบังคับภายในองค์กร 
- วัฒนธรรมองค์กร 
- นโยบายการบริหารและการจัดการ 
- ความรู้ / ความสามารถของบุคลากร 
- กระบวนการท างาน 
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- ข้อมูล / ระบบสารสนเทศ 
- เครื่องมือ / อุปกรณ์ 

 การระบุความเสี่ยง สามารถด าเนินการได้หลายวิธี เช่น จากการวิเคราะห์กระบวนการท างาน 
การวิเคราะห์ทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การระดมสมองการเปรียบเทียบกับ
องค์กรอื่น การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม เป็นต้น 
 
 3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  
 การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และ 
การจัดระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างานของหน่วยงานหรือของ
องค์กร ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 3.1 การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเป็นการก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมิน
ความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
และระดับของความเสี่ยง(Degree of Risk)โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานจะต้อง
ก าหนดเกณฑ์ของหน่วยงานขึ้น ซึ่งสามารถก าหนดเกณฑ์ได้ทั้งเกณฑ์ในเชิงประมาณและเชิงคุณภาพทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับข้อมูลสภาพแวดล้อมในหน่วยงานและดุลยพินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯและ  
ฝ่ายบริหารของหน่วยงานโดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับหน่วยงานที่มีข้อมูลตัวเลข หรือจ านวนเงินมาใช้
ในการวิเคราะห์อย่างพอเพียง ส าหรับหน่วยงานที่มีข้อมูลเชิงพรรณนาไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจ านวน
เงินที่ชัดเจนได้ก็ให้ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯได้พิจารณาถึงโอกาส 
ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) และความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ(Impact) ที่จะเกิดผลกระทบต่อ 
สคบ. ซึ่งมีเกณฑ์ในการให้คะแนนผลกระทบ เป็นดังนี้ 
 
1) ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 
ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (เชิงปริมาณ) 
ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก 1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า 
4 สูง 1-6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน 5 ครั้ง 
3 ปานกลาง 1 ปีต่อครั้ง 
2 น้อย 2 - 4 ปีต่อครั้ง 
1 น้อยมาก 5 ปีต่อครั้ง 
 
ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (เชิงคุณภาพ) 
ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดสูงมาก 
4 สูง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบ้างเป็นบางครั้ง 
2 น้อย อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง 
1 น้อยมาก แทบไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย 
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2) ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 
2.1) กรณีเป็นความรุนแรงที่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้ 
ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (เชิงปริมาณ) 
ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 
5 สูงมาก > 1 ล้านบาท 
4 สูง > 2.5 แสนบาท – 1 ล้านบาท 
3 ปานกลาง > 50,000 – 2.5 แสนบาท 
2 น้อย > 10,000 – 50,000 บาท 
1 น้อยมาก ไม่เกิน 10,000 บาท 
2.2) กรณีเป็นความรุนแรงที่ไม่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้ 
ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (เชิงคุณภาพ) 
ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 
5 สูงมาก มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์ มีการบาดเจ็บถึงชีวิต 
4 สูง มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน 
3 ปานกลาง มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน 
2 น้อย มีการสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง 
1 น้อยมาก มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง 
 
2.3) กรณีเป็นความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านกลยุทธ์ 
ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (ต่อเป้าหมายขององค์กร) 
ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 
5 สูงมาก มีผลกระทบต่อเป้าหมายและชื่อเสียงขององค์กรในระดับสูงมาก 
4 สูง มีผลกระทบต่อเป้าหมายและชื่อเสียงขององค์กรในระดับสูง 
3 ปานกลาง มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างและชื่อเสียงขององค์กรบ้าง 
2 น้อย มีผลกระทบต่อเป้าหมายและชื่อเสียงขององค์กรน้อย 
1 น้อยมาก แทบไม่มีมีผลกระทบต่อเป้าหมายและชื่อเสียงขององค์กรเลย 
2.4) กรณีเป็นความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน (ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (ต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 
5 สูงมาก เกิดความสูญเสียต่อระบบ IT ที่ส าคัญทั้งหมด และเกิดความเสียหายอย่าง

มากต่อความปลอดภัยของข้อมูลต่างๆ 
4 สูง เกิดปัญหากับระบบ IT ที่ส าคัญ และระบบความปลอดภัยซึ่งส่งผลต่อความ

ถูกต้องของข้อมูลบางส่วน 
3 ปานกลาง ระบบมีปัญหาและมีความสูญเสียไม่มาก 
2 น้อย เกิดเหตุที่แก้ไขได้ 
1 น้อยมาก เกิดเหตุที่ไม่มีความส าคัญ 
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2.5) กรณีเป็นความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน (บุคลากร) 
ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (ต่อบุคลากร) 
ผลกระทบ ค าอธิบาย 
สูงมาก ถูกเลิกจ้างหรือออกจากงานเนื่องจากเป็นอันตรายต่อร่างกายและชีวิตผู้อื่นโดยตรง 
สูง ถูกลงโทษทางวินัย ตัดเงินเดือน ไม่ได้ขึ้นเงินเดือน 
ปานกลาง ถูกท าทัณฑ์บน ความรุนแรงส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้อ่ืนและสร้างบรรยากาศการ

ปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสม 
น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง 
2.6) กรณีเป็นความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน (กระบวนการ) 
ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (ต่อการด าเนินงาน) 
ผลกระทบ ค าอธิบาย 
สูงมาก มีผลกระทบต่อกระบวนการและการด าเนินงานรุนแรงมากเช่น หยุดด าเนินการมากกว่า 

1 เดือน 
สูง มีผลกระทบต่อกระบวนการและการด าเนินงานรุนแรง เช่น หยุดด าเนินการ 1 เดือน 
ปานกลาง มีการชะงักงันอย่างมีนัยส าคัญของกระบวนการและการด าเนินงาน 
น้อย มีผลกระทบเล็กน้อยต่อกระบวนการและการด าเนินงาน 
น้อยมาก ไม่มีการชะงักงันของกระบวนการและการด าเนินงาน 
 

3.๒ การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง
แต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือ
มูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพ่ือให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ท าให้สามารถก าหนดการ
ควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่าง
ถูกต้องภายใต้งบประมาณ ก าลังคน หรือเวลาที่มีจ ากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมี
ขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 

1) พิจารณาโอกาสและความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาสและความถี่ที่จะ
เกิดนั้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลต่อองค์กรหรือหน่วยงานว่า
มีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

3.๓ การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาสและความถ่ีที่จะเกิดเหตุการณ์และ 
ความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์

ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรหรือหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับ
ของความเสี่ยงในระดับใด 

3.๔ การจัดล าดับความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว จะน ามาจัดล าดับความรุนแรง
ของความเสี่ยงที่มีผลต่อองค์กร เพ่ือพิจารณาก าหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่
ส าคัญให้เหมาะสมโดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางการประเมินความเสี่ ยงโดยจัดเรียงตามล าดับ จาก
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ระดับสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูง มาจัดท าแผนการบริหารความ
เสี่ยงในข้ันตอนต่อไป 

ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนด แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จาก
การพิจารณาจัดระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่
เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดย
ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood x 
Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ซึ่งใช้
เกณฑใ์นการจัดแบ่ง ดังนี้ 

(1) ระดับความเสี่ยงต่ า (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง 1 – 4 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง
ก าหนดเป็นสีเขียว ( ) 

(2) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง 5 – 9 คะแนน ยอมรับ
ความเสี่ยงแต่มีแผนควบคุมความเสี่ยง ก าหนดเป็นสีเหลือง ( ) 

(3) ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง 10 – 15 คะแนน มีแผนลดความ
เสี่ยงก าหนดเป็นสีส้ม ( ) 

(4) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง 16 – 25 คะแนนมีแผน
ลดและประเมินซ้ าหรือถ่ายโอนความเสี่ยง ก าหนดเป็นสีแดง ( ) 

 
 

4 แนวทางการตอบสนองความเสี่ยง (มาตรการควบคุม) 
การก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงมุ่งเน้นให้องค์กรสามารถบริหารความเสี่ยง

ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยการก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถท าได้หลายวิธี และ
สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่อย่างไรก็ตามแนว
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ทางการบริหารจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบความเสี่ยงทางเลือกหรือกลยุทธ์ในการ
จัดการความเสี่ยงแบ่งได ้4 แนวทางหลัก คือ 

4.1 การยอมรับ (Take, Accept) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้ 
การควบคุมท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องด าเนินการใดๆ เช่น กรณีท่ีมีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่
จะด าเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ด าเนินการใดๆ 

4.2 การลด/ควบคุม (Reduction) หมายถึง เป็นการปรับปรุงระบบการท างานหรือ 
การออกแบบวิธีการท างานใหม่ เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 

4.3 การยกเลิก (Terminate) หรือ หลีกเลี่ยง (Avoid) คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถ
ยอมรับและต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการด าเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่ม
นี้ เช่น การหยุดด าเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการ
ด าเนินงาน การลดขนาดของงานที่จะด าเนินการหรือกิจกรรมลง เป็นต้น 

4.4 การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) หรือ แบ่ง (Share) คือ ความเสี่ยงที่สามารถโอน
ไปให้ผู้อ่ืนได้ เช่น การท าประกันภัย/ประกันทรัพย์สินกับบริษัทประกัน การจ้างบุคคล ภายนอกหรือการจ้าง
บริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น 

 
 ๕.  การบริหาร/ การจัดการความเสี่ยง 
  การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเป็นขั้นตอนของการจัดการความเสี่ยง โดยการน า 
กลยุทธ์ มาตรการ หรือแผนงาน มาใช้ปฏิบัติในทุกหน่วยงานภายใน สคบ. เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
หรือลดความเสียหายของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง ในการด าเนินงานตามภารกิจต่างๆ รวมทั้ง
โครงการ/ กิจกรรม ที่ยังไม่มีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง หรือที่มีอยู่แต่ยังไม่เพียงพอ และน ามาวางแผนจัดการ
ความเสี่ยง โดยในการวางแผนจัดการความเสี่ยงมีเป้าหมาย คือ 
  1) ลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงนั้น 
  2) ลดความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยงนั้น ในกรณีท่ีความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น 
  3) เปลี่ยนลักษณะของผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นของความเสี่ยงให้เป็นไปในรูปที่องค์กรหรือ
หน่วยงานต้องการหรือยอมรับได้ 
 

 ๖. การรายงานและติดตามผล 
 หลังจากจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและมีการด าเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมี 
การรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการด าเนินงานไปอย่างถูกต้อง และ
เหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพ และความเหมาะสมของวิธีการ
จัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการด าเนินการไปแล้ว โดยหน่วยงานต้อง  
สอบทานดูว่าวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพด าเนินการต่อไป หรือวิธีการใดควรมีการ
ปรับเปลี่ยน และน าผลการติดตามรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบ 
 

 ๗. การประเมินผลและการทบทวนการบริหารความเสี่ยง 
 คณะท างานฯ จะต้องท าสรุปรายงานผล และประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประจ าปีต่อ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน เพ่ือให้มั่นใจว่า มีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม 
เพียงพอ และมีประสิทธิผล 
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 การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหาร 
ความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพ่ือการปรับปรุง และพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยง ให้ทันสมัย และ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจ า 
 
รูปแบบการบริหารความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
 

 

 รูปแบบการบริหารความเสี่ยง ก าหนดเป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน 
และจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างานของหน่วยงานหรือของ
องค์กร รวมทั้งการบริหาร / จัดการความเสี่ยง โดยก าหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยง
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้จะส าเร็จได้ต้องมีการสื่อสารให้คนในองค์กรมีความรู้  
ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงในทิศทางเดียวกันตลอดจนควรมีการจัดท าระบบสารสนเทศ  เพ่ือใช้
ในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง ทั้งนี ้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มีกระบวนการและขั้นตอน
การบริหารความเสี่ยง 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. การก าหนดวัตถุประสงค์ เป็นการก าหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ที่ชัดเจนของภารกิจ
หน่วยงาน โดยแบ่งตามยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค 
 2. การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุประเด็นของความเสี่ยง และสาเหตุที่เกิดขึ้นภายใต้ 
การด าเนินงานตามภารกิจหน่วยงาน 
 3. การประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ และจัดล าดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก 
การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง 
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3. การประเมินความเสี่ยง 

4. การประเมินมาตรการควบคุม 

5. การบริหาร /จัดการความเสี่ยง 
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1. ก าหนดวัตถุประสงค์ 

 2. การระบุความเสี่ยง 

 

การสื่อสาร 

ระบบสารสนเทศ 
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(Impact) โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ ท าให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่าง
เหมาะสม 
 ๔.การควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ด าเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยง
ที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติมเพ่ือให้ 
ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ก าหนดแนวทางในการควบคุม 
ความเสี่ยง ๔ แนวทางหลัก ได้แก่ การยอมรับ การควบคุม การยกเลิก และการถ่ายโอน 
 ๕. การบริหารและจัดการความเสี่ยง เป็นการก าหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการ 
ในการจัดการ และควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme)นั้นให้ลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุน 
ในการก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย 
 ๖. การรายงาน และติดตามผล เป็นการรายงาน และติดตามผลการด าเนินงานตาม 
แผนการบริหารความเสี่ยงที่ได้ด าเนินการทั้งหมดตามล าดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบ
ด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ก าหนดการติดตาม ๒ ระยะ  
คือ เดือนสิงหาคม และกันยายน 
 ๗. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจ าปีต่อ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ 
ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไก รวมทั้งการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวน
ประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพ่ือพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น 
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บทที่ ๓ 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  255๘ 

 
นโยบาย และข้ันตอนการบริหารความเสี่ยง 
 เพ่ือให้ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีระบบในการบริหารความเสี่ยงโดย 
การบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่างๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่ 
สคบ. จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ โดยการบรรลุเป้าหมายของ สคบ. ตามยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ 
 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้ร่วมกัน
ผลักดันการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยคณะท างานบริหารความเสี่ยงของ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO และ
เป็นไปตามกระบวนการแนวทาง/วิธีการ บริหารความเสี่ยงที่ระบุในคู่มือการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 
และพิจารณาก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการเพ่ือลด/ควบคุมความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยังไม่สามารถ
ยอมรับได้ (ระดับสูง (High) และสูงมาก (Extreme)) ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และประมวลจัดท าเป็น
แผนบริหารความเสี่ยง รวมทั้งแต่ละหน่วยงานได้ด าเนินการตามกิจกรรมรองรับความเสี่ยงที่ก าหนดโดยสรุปผล
การบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 255๘ ดังนี้ 
 
    ขั้นตอนที่ ๑ ก าหนดวัตถุประสงค์ในการด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือให้การ
ด าเนินงานของทุกหน่วยงานสามารถด าเนินการบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 
วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง 

 1.   เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการตัดสินใจ โดยค านึงถึงปัจจัยเสี่ยงและความเสี่ยงใน
ด้านต่างๆ ที่น่าจะมีผลกระทบกับการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ และนโยบาย แล้วพิจารณาหาแนวทางในการ
ป้องกัน หรือจัดการกับความเสี่ยงเหล่านั้น ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงาน หรือด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ 

 2.   เพ่ือให้ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสามารถลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิด
ความเสียหาย และลดขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
ควบคุมได้ และตรวจสอบได้ 

 3.   เพ่ือให้ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย
ตามภารกิจหลักตามกฎหมาย และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 
การพิจารณานโยบายการบริหารความเสี่ยง 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สคบ. ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘  
ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงของ สคบ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้วมีมติให้ ฝ่าย
เลขานุการด าเนินการทบทวนเพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงจากเดิมเป็นการวิเคราะห์ในระดับโครงการ/ กิจกรรม 
เปลี่ยนเป็นการวิเคราะห์ในระดับองค์กรโดยพิจารณาดังนี้ 

๑. ภารกิจของแต่ละส านัก/ กอง/ กลุ่มงาน  
๒. แบ่งภารกิจตามยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคของ สคบ. 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ หน่วยงานหลักท่ีเกี่ยวข้อง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ กองกฎหมายและคดี, กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา, กองคุ้มครองผู้บริโภคด้าน

ฉลาก, กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา, กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านขายตรงและตลาด
แบบตรง, กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส านักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค, กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์, ส านักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส านักงานเลขานุการกรม, กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร, ส านักแผนและการพัฒนาการ

คุ้มครองผู้บริโภค 
๓. พิจารณาแต่ละประเด็นความเสี่ยงตามเกณฑ์ COSO 

 
    ขั้นตอนที่ ๒ การระบุความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์เพ่ือด าเนินการระบุประเด็นความเสี่ยง 
โดยค านึงถึงปัญหาและอุปสรรคที่เป็นสัญญาณบ่งชี้อันจะน าไปสู่ความเสี่ยงที่ท าให้การด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล 
ทั้งนี้ ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกเป็นส่วนประกอบส าคัญ ดังนี้ 
    ปัจจัยภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ของส่วนราชการ วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหาร ความรู้ความสามารถของบุคลากร กระบวนการท างาน 
ข้อมูล ระบบสารสนเทศ และเครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น 
    ปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้ด้วยองค์กร เช่น ภาวะ
เศรษฐกิจสังคม การเมือง กฎหมาย ผู้รับบริการ เครือข่าย เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  จ านวน
งบประมาณ เป็นต้น 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ปัจจัย

ภายใน 
ปัจจัย

ภายนอก 
ประเด็นความเสี่ยง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑   การด าเนินงาน, บุคลากร, โครงสร้างหน่วยงาน,  
กลุม่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, ผู้รับบริการ, การเมือง, จ านวน
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒   การด าเนินงาน, นโยบาย, กฎหมาย, บุคลากร, 
การเมือง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓   การด าเนินงาน, บุคลากร, กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔   บุคลากร, นโยบาย, เทคโนโลยี, ภัยธรรมชาต,ิ 

สิ่งแวดล้อม 
 
    ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินความเสี่ยง ใช้หลักเกณฑ์การให้คะแนนจากระดับความรุนแรงของ
ระดับโอกาส และผลกระทบ ที่จะเกิดความเสียหายมาเป็นเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงและก าหนด  
กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง โดย สคบ. ได้ก าหนดเกณฑ์ระดับโอกาส และผลกระทบ ดังนี้ 
 
ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (เชิงคุณภาพ) 
ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดสูงมาก 
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ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (เชิงคุณภาพ) 
ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

4 สูง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบ้างเป็นบางครั้ง 
2 น้อย อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง 
1 น้อยมาก แทบไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย 

 
กรณีเป็นความรุนแรงที่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้ 
ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (เชิงปริมาณ) 
ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 

5 สูงมาก > 1 ล้านบาท 
4 สูง > 2.5 แสนบาท – 1 ล้านบาท 
3 ปานกลาง > 50,000 – 2.5 แสนบาท 
2 น้อย > 10,000 – 50,000 บาท 
1 น้อยมาก ไม่เกิน 10,000 บาท 

 
กรณีเป็นความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านกลยุทธ์ 
ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (ต่อเป้าหมายขององค์กร) 
ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 

5 สูงมาก มีผลกระทบต่อเป้าหมายและชื่อเสียงขององค์กรในระดับสูงมาก 
4 สูง มีผลกระทบต่อเป้าหมายและชื่อเสียงขององค์กรในระดับสูง 
3 ปานกลาง มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างและชื่อเสียงขององค์กรบ้าง 
2 น้อย มีผลกระทบต่อเป้าหมายและชื่อเสียงขององค์กรน้อย 
1 น้อยมาก แทบไม่มีมีผลกระทบต่อเป้าหมายและชื่อเสียงขององค์กรเลย 

 
กรณีเป็นความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน (ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (ต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 

5 สูงมาก เกิดความสูญเสียต่อระบบ IT ที่ส าคัญทั้งหมด และเกิดความเสียหายอย่าง
มากต่อความปลอดภัยของข้อมูลต่างๆ 

4 สูง เกิดปญัหากับระบบ IT ที่ส าคัญ และระบบความปลอดภัยซึ่งส่งผลต่อความ
ถูกต้องของข้อมูลบางส่วน 

3 ปานกลาง ระบบมีปัญหาและมีความสูญเสียไม่มาก 
2 น้อย เกิดเหตุที่แก้ไขได้ 
1 น้อยมาก เกิดเหตุที่ไม่มีความส าคัญ 

 
 



๒๘ 

 

กรณีเป็นความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน (บุคลากร) 
ระดบัความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (ต่อบุคลากร) 
ผลกระทบ ค าอธิบาย 
สูงมาก ถูกเลิกจ้างหรือออกจากงานเนื่องจากเป็นอันตรายต่อร่างกายและชีวิตผู้อื่นโดยตรง 
สูง ถูกลงโทษทางวินัย ตัดเงินเดือน ไม่ได้ขึ้นเงินเดือน 
ปานกลาง ถูกท าทัณฑ์บน ความรุนแรงส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้อ่ืนและสร้างบรรยากาศการ

ปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสม 
น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง 
 
กรณีเป็นความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน (กระบวนการ) 
ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (ต่อการด าเนินงาน) 
ผลกระทบ ค าอธิบาย 
สูงมาก มีผลกระทบต่อกระบวนการและการด าเนินงานรุนแรงมากเช่น หยุดด าเนินการมากกว่า 

1 เดือน 
สูง มีผลกระทบต่อกระบวนการและการด าเนินงานรุนแรง เช่น หยุดด าเนินการ 1 เดือน 
ปานกลาง มีการชะงักงันอย่างมีนัยส าคัญของกระบวนการและการด าเนินงาน 
น้อย มีผลกระทบเล็กน้อยต่อกระบวนการและการด าเนินงาน 
น้อยมาก ไม่มีการชะงักงันของกระบวนการและการด าเนินงาน 
 
สูตรการค านวณระดับความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ 
 

(1) ระดับความเสี่ยงต่ า (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง 1 – 4 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง 
(2) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง 5 – 9 คะแนน ยอมรับ

ความเสี่ยงแต่มีแผนควบคุมความเสี่ยง  
(3) ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง 10 – 15 คะแนน มีแผนลด 

ความเสี่ยง 
(4) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง 16 – 25คะแนนมีแผนลด

และประเมินซ้ าหรือถ่ายโอนความเสี่ยง  
 

ขั้นตอนที่ ๔ การควบคุมความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ทางเลือกกลยุทธ์ในการจัดการ 
ความเสี่ยง โดย สคบ. ใช้แนวทาง 4TS มีข้ันตอน ดังนี้ 

1 การยอมรับ (Take, Accept) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้ 
การควบคุมท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องด าเนินการใดๆ เช่น กรณีท่ีมีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่
จะด าเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ด าเนินการใดๆ 
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2 การลด/ควบคุม (Reduction) หมายถึง เป็นการปรับปรุงระบบการท างานหรือ 
การออกแบบวิธีการท างานใหม่ เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 

3 การยกเลิก (Terminate) หรือ หลีกเลี่ยง (Avoid) คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและ
ต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเง่ือนไขการด าเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การ
หยุดด าเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน การลด
ขนาดของงานที่จะด าเนินการหรือกิจกรรมลง เป็นต้น 

4 การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) หรือ แบ่ง (Share) คือ ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้
ผู้อืน่ได้ เช่น การท าประกันภัย/ประกันทรัพย์สินกับบริษัทประกัน การจ้างบุคคล ภายนอกหรือการจ้างบริษัท
ภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น 

 
ขั้นตอนที่ ๕ การบริหารจัดการความเสี่ยง เมื่อได้ประเมินความเสี่ยง และก าหนดกลยุทธ์ใน

การจัดการความเสี่ยงแล้ว จึงด าเนินการก าหนดกิจกรรม หรือมาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้หมดไป 
หรือลดลงในระดับที่ยอมรับได้ โดยกิจกรรมที่ก าหนดต้องเป็นกิจกรรมที่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ 
นอกจากนี้ยังต้องก าหนดระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการแต่ละกิจกรรมตลอดจนหน่วยงานผู้รับผิดชอบใน  
แผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร 
 
 
รายละเอียดการประเมินความเสี่ยงของ สคบ. 
 คณะท างานบริหารความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้วิเคราะห์ 
เพ่ือระบุปัจจัยเสี่ยงโดยค านึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก รวมทั้ งประเมินผล
การบริหารความเสี่ยงประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 255๘ ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าปัจจัยเหล่านั้น มีผลกระทบ
ต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมาย หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม โดยระบุปัจจัยเสี่ยง
แบ่งตามประเภทความเสี่ยงออกเป็น ๕ ด้าน ประกอบด้วย ด้านกลยุทธ์ ด้านการด าเนินงาน ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย/กฎระเบียบ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ส าหรับผลการวิเคราะห์เพ่ือระบุปัจจัยเสี่ยง พบว่ามีจ านวนปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะส่งผล
กระทบต่อการด าเนินงานขององค์กรเพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงรวมขององค์กร ๕๙ ปัจจัยเสี่ยง ซึ่งสามารถ
จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 
 

 



๓๐ 

 

ตารางแสดงรายละเอียดการวิเคราะห์รายยุทธศาสตร์ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :   
การพัฒนากลไกงานคุ้มครองผู้บริโภคสู่สากล ISO 26000 
เป้าประสงค์ :  
 1. กลไกการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคมีประสิทธิภาพ 
 2. กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคมีประสิทธิภาพทันต่อเหตุการณ์ 
 
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ปี2558 
 1. ร้อยละ 80 ของความส าเรจ็ของการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การคุ้มครองผูบ้ริโภค 
 2. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคได้ 
 3. รับการจัดท า/ทบทวน/ปรับปรุงไม่น้อยกว่า 6 ฉบับ 
 
ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงพบว่า มีความเสี่ยง ๔ ด้าน ดังนี้ 
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ จ านวน ๑ เรื่อง 
ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน จ านวน ๙ เรื่อง 
ความเสี่ยงด้านการเงิน จ านวน ๑ เรื่อง 
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ  จ านวน ๑ เรื่อง 
โดยมีการจัดล าดับความเสี่ยงตามตารางดังนี้ 
 
 
 
 



๓๑ 

 

ความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามประเด็นยุทธศาสตร์  

ประเด็นของความเสี่ยง เรื่อง หรือ และสาเหตุ ผลกระทบจากความเสี่ยง โอกาสที่
เกิดความ
เสียหาย 

ความ
เสียหาย 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

แนวทาง 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์   
(Strategic RISK - S ) 
 

ความเข้าใจด้านยุทธศาสตร์ไปสู่
แผนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่
เท่าเทียมกัน 

การด าเนินงานไม่สอดคล้อง
ตามแผนยุทธศาสตร์ 

๕ ๕ ๒๕ 
(สูง

มาก) 

สื่อสารให้ผู้แทนส านัก/ กอง
รับทราบนโยบาย ยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงานและน าไปถ่ายทอดให้
บุคลากรภายในหน่วยงาน 

ยอมรับ 
ควบคุม 
ยกเลิก 
ถ่ายโอน 

ความเสี่ยงด้านการ
ด าเนินงาน   
(OPERATIONAL RISK-O ) 

บุคลากรผู้รับผิดชอบงานอาจไม่
เพียงพอต่อภาระงานที่
ด าเนินงาน 

เกิดความล่าช้าในการท างาน 5 5 25
(สูง

มาก) 

๑.ลดขั้นตอนการท างาน 
๒.ตั้งหน่วยงานในการคัดกรองเรื่อง 
๓.เพ่ิมระยะเวลาการท างาน 
 

ยอมรับ 
ควบคุม 
ยกเลิก 
ถ่ายโอน 

ความคาดหวังของผู้บริโภคมีสูง 
 

1.ไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคได้อย่าง
เต็มที่ 
2. ขาดความเชื่อถือ/ 
ไม่ยอมรับ 
3. เกิดอคติ 

5 4 20 
(สูง

มาก) 

๑.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่
ผู้บริโภครับทราบสิทธิและหน้าที่
ของตนเองที่มีอยู่ตามกฎหมาย 
๒.ยกฐานะ UPVAC ให้เป็นหน่วย
ตรวจสอบพิสูจน์ครอบคลุมสินค้า
ทั่วไป 
๓.ตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็ว 

ยอมรับ 
ควบคุม 
ยกเลิก 
ถ่ายโอน 



๓๒ 

 

ความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามประเด็นยุทธศาสตร์  

ประเด็นของความเสี่ยง เรื่อง หรือ และสาเหตุ ผลกระทบจากความเสี่ยง โอกาสที่
เกิดความ
เสียหาย 

ความ
เสียหาย 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

แนวทาง 

ผู้บริโภคบางส่วนขาดความ
เข้าใจในสิทธิและหน้าที่ 
 

ท าให้องค์กรขาดความ
น่าเชื่อถือ 

4 4 16 
(สูง

มาก) 

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้บริโภค ยอมรับ 
ควบคุม 
ยกเลิก 
ถ่ายโอน 

ผู้ประกอบธุรกิจไม่ให้ความ
ร่วมมือในการผลักดันด าเนินการ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน  
 

การด าเนินงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคโดยการผลักดันความ
รับผิดชอบของผู้ประกอบ
ธุรกิจต่อสังคม  
ไม่ส าเร็จตามเป้าหมาย 

4 4 16 
(สูง

มาก) 

1. ผลักดันการจัดท า MOU  
2. ติดตามการด าเนินงานหน่วยงาน
ที่ร่วมท า MOU อย่างต่อเนื่อง 
3. ผลักดันการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง 
4. หาแนวทางในก าหนดมาตรการ
ทางกฎ ระเบียบ ในอนาคต 

ยอมรับ 
ควบคุม 
ยกเลิก 
ถ่ายโอน 

บุคลากรผู้รับผิดชอบภาระงาน
มีความรู้ความเชี่ยวชาญไม่เท่า
เทียมกัน 

การตรวจสอบไม่ทั่วถึง และ
ให้ค าแนะน าไม่ถูกต้อง 

4 
 

4 16 
(สูง

มาก) 

1. จับคู่การปฏิบัติงาน/การสอนงาน 
2. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
3. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 

ยอมรับ 
ควบคุม 
ยกเลิก 
ถ่ายโอน 



๓๓ 

 

ความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามประเด็นยุทธศาสตร์  

ประเด็นของความเสี่ยง เรื่อง หรือ และสาเหตุ ผลกระทบจากความเสี่ยง โอกาสที่
เกิดความ
เสียหาย 

ความ
เสียหาย 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

แนวทาง 

อุปกรณ์ส านักงานมีอายุการใช้
งานมาก มีโอกาสเสียระหว่างปี 
 

1.การปฏิบัติล่าช้า  
2. ไม่มีประสิทธิภาพ 

4 3 12 
(สูง

มาก) 

๑.จัดหาอุปกรณ์ที่ทันสมัย 
๒.มีการส ารวจสภาพวัสดุ ครุภัณฑ์
เป็นระยะอย่างสม่ าเสมอ 
๓.เปลี่ยนวิธีการจากระบบการจัดซื้อ 
เป็นการเช่า 

ยอมรับ 
ควบคุม 
ยกเลิก 
ถ่ายโอน 

ผู้บริโภคบางส่วนให้ข้อมูลไม่
ครบถ้วน 
 

ท าให้การด าเนินงานใน
ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องเกิดความ
ล่าช้า 

4 3 12 
(สูง

มาก) 

 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่
ผู้บริโภค 

ยอมรับ 
ควบคุม 
ยกเลิก 
ถ่ายโอน 

เกิดการต่อต้านจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียจากผู้ประกอบธุรกิจ 
และผู้บริโภค 
 
 

ไม่สามารถออกกฎหมายฉบับ
นั้นได้ 

2 5 10 
(สูง) 

จัดประชาพิจารณ์ สร้างความเข้าใจ
ต่อกฎหมายฉบับนั้นๆ และรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จากทุกภาคส่วน 

ยอมรับ 
ควบคุม 
ยกเลิก 
ถ่ายโอน 

การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
 

เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
นโยบาย ท าให้นโยบายไม่
ต่อเนื่อง 

2 4 8 
(ปาน
กลาง) 

๑.ศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนา
องค์กร 
๒.สร้างความรู้ความเข้าใจแก่
นักการเมือง 
๓.มีการน าเสนอประเด็นปัญหา 

ยอมรับ 
ควบคุม 
ยกเลิก 
ถ่ายโอน 



๓๔ 

 

ความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามประเด็นยุทธศาสตร์  

ประเด็นของความเสี่ยง เรื่อง หรือ และสาเหตุ ผลกระทบจากความเสี่ยง โอกาสที่
เกิดความ
เสียหาย 

ความ
เสียหาย 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

แนวทาง 

อุปสรรค  แนวทางการแก้ไขก่อน
การเข้าสู่ต าแหน่ง รมต.ที่ก ากับดูแล 
สคบ. 

 ข่าวสารที่สื่อผ่านสื่อสสังคม
ออนไลน์ไม่ถูกต้อง 

ท าให้เกิดความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อน 

๒ ๔ ๘ 
(ปาน
กลาง) 

๑.ควรมีการแต่งตั้งโฆษกเพ่ือท า
หน้าที่แถลงข่าว 
๒.สร้างรายการของหน่วยงาน
เพ่ือให้ประชาชนสนใจ 

ยอมรับ 
ควบคุม 
ยกเลิก 
ถ่ายโอน 

ความเสี่ยงด้านการเงิน   
( FINANCIAL RISK - F ) 

การเบิกจ่าย และการจัดซื้อจัด
จ้างมีความล่าช้า 
 

หน่วยงานไม่สามารถบรรลุผล
ตามแผนการเบิกจ่ายที่
ก าหนด 

๕ ๕ ๒๕ 
(สูง

มาก) 

๑.จัดท าแผนการจัดหาพัสดุทุก
รายการ 
๒.จัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้างให้
สอดคล้องกับแผนงบประมาณ 

ยอมรับ 
ควบคุม 
ยกเลิก 
ถ่ายโอน 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ   
(COMPLIANCE RISK - C) 

กฎหมายล้าสมัย 
 

การบังคับใช้กฎหมายไม่ได้
ประสิทธิผลตาม 

3 4 12 
(สูง) 

ด าเนินการแก้ไขกฎหมายให้เป็น
ปัจจุบัน มคีวามเหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

ยอมรับ 
ควบคุม 
ยกเลิก 
ถ่ายโอน 

 

 

 



๓๕ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ :   
การบูรณาการงานคุ้มครองผู้บริโภค 
เป้าประสงค์ :  
ภาคีเครือข่ายมีการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ปี 2558 
ร้อยละ 80 ของจ านวนภาคีเครือข่ายต่อความส าเร็จในการด าเนินงานคุ้มครองผู้บรโิภคร่วมกบัสคบ. 

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงพบว่า มีความเสี่ยง ๓ ด้าน ดังนี้ 
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ จ านวน ๒ เรื่อง 
ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน จ านวน ๔ เรื่อง 
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ  จ านวน ๒ เรื่อง 
โดยมีการจัดล าดับความเสี่ยงตามตารางดังนี้ 
 

ความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามประเด็นยุทธศาสตร์  

ประเด็นของความเสี่ยง เรื่อง หรือ และสาเหตุ ผลกระทบจากความเสี่ยง โอกาสที่
เกิดความ
เสียหาย 

ความ
เสียหาย 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

แนวทาง ประเด็น
ของ
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  
( Strategic RISK - S ) 

การบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานไม่เกิดขึ้น/ ไม่เป็น
ทางการ/ ไม่ชัดเจน 
 

การด าเนินงานร่วมกับ
หน่วยงานอื่นไม่เป็นรูปธรรม 
ไม่มีแนวทางที่ชัดเจน 

4 3 12 
(สูง) 

1เร่งรัดแก้ไขกฎหมายให้ คคบ. มี
อ านาจในการก าหนดและบริหาร
เชิงนโยบาย 
2. ก าหนดมาตรการในการสื่อสาร

ยอมรับ 
ควบคุม 
ยกเลิก 
ถ่ายโอน 



๓๖ 

 

ความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามประเด็นยุทธศาสตร์  

ประเด็นของความเสี่ยง เรื่อง หรือ และสาเหตุ ผลกระทบจากความเสี่ยง โอกาสที่
เกิดความ
เสียหาย 

ความ
เสียหาย 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

แนวทาง ประเด็น
ของ
ความ
เสี่ยง 

ใกล้ชิดกับหนว่ยเหนือหรือรัฐบาล 
หน่วยงานที่มีความรว่มมือในการ
ปฏิบัติภารกิจ เช่น ส านักงานต ารวจ
แห่งชาต ิกระทรวงพาณิชย์ กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม  
เป็นต้น 

ความเสี่ยงด้าน 
การด าเนินงาน   
( OPERATIONAL  
RISK - O ) 

รูปแบบของการพัฒนา ส่งเสริม 
และสร้างเครือข่าย 
ยังไม่มีการก าหนดที่ชัดเจน  
 

เนื่องจากเครือข่ายคุ้มครอง
ผู้บริโภคมีความหลาก 
หลาย ไม่ว่าจะเปน็ ภาครฐั 
เอกชน ประชาชน ต่างก็มี
ลักษณะของเครือข่ายที่
แตกต่างไป หากการด าเนินงาน
ของ สคบ. ไม่มีแนวทางแผน 
กลยุทธ์ที่ชัดเจนจะท าให้การ
ด าเนินงานไม่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ส่งผลให้การประเมิน 
เพ่ือวิเคราะห์แนวทางในการ
พัฒนาไม่สามารถท าได้ และ

3 4 12 
(สูง) 

ก าหนดแผนในการด าเนินการทั้งใน
ระยะสั้น และยาว พร้อมทั้งก าหนด
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจนสามารถ
สะท้อนความส าเร็จ และ
ประเมินผลได้ 

ยอมรับ 
ควบคุม 
ยกเลิก 
ถ่ายโอน 



๓๗ 

 

ความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามประเด็นยุทธศาสตร์  

ประเด็นของความเสี่ยง เรื่อง หรือ และสาเหตุ ผลกระทบจากความเสี่ยง โอกาสที่
เกิดความ
เสียหาย 

ความ
เสียหาย 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

แนวทาง ประเด็น
ของ
ความ
เสี่ยง 

แสดงให้เหน็ถึงความไม่เป็น
รูปธรรมของเครือข่ายคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

บุคลากรที่รับผิดชอบขาด
ทักษะภาษาต่างประเทศ 
 

เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคใน
ระดับอาเซียนจ าเปน็ต้องได้รับ
การด าเนินการ อีกทั้งปัจจุบัน
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน หากบุคลากรไม่มี
ทักษะภาษาต่างประเทศจะท า
ให้การด าเนินงานเครือข่าย
คุ้มครองผู้บริโภคระดับอาเซียน
ไม่บรรลุผลตามเปา้หมาย
องค์กร 

4 3 12 
(สูง) 

1.จัดสรรบุคลากรที่มีทักษะ และ
ความสามารถตรงกับงาน 
2.อบรมให้ความรู้เพ่ือพัฒนา
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ 
3. ก าหนดแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล (Individual 
Development Plan : IDP) 

ยอมรับ 
ควบคุม 
ยกเลิก 
ถ่ายโอน 



๓๘ 

 

ความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามประเด็นยุทธศาสตร์  

ประเด็นของความเสี่ยง เรื่อง หรือ และสาเหตุ ผลกระทบจากความเสี่ยง โอกาสที่
เกิดความ
เสียหาย 

ความ
เสียหาย 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

แนวทาง ประเด็น
ของ
ความ
เสี่ยง 

การเก็บรวบรวมและจัดท า
ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ  
เครือข่าย ไม่ครบถ้วนถูกต้อง 
 

มีข้อมูลของเครือข่ายไม่
ครบถ้วนเพียงพอส าหรับการ
วางแผนการก าหนดแนวทาง 
ด าเนินงาน และอ่ืนๆได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ ประสิทธิผล 
 
 

3 3 9 
(ปาน
กลาง) 

1.ก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบใน
การจัดท าฐานข้อมูลเครือข่าย 
2.อัพเดตสถานะข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน 
3. ก าหนดวิธีการที่จะให้เครือข่าย
เข้ามาตรวจสอบความถูกต้อง และ
สามารถแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ได้สะดวกขึ้น 

ยอมรับ 
ควบคุม 
ยกเลิก 
ถ่ายโอน 

เครือข่ายไม่ให้ความร่วมมือ ไม่
สนใจกิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภค   
 

การขยายเครือข่ายคุ้มครอง
ผู้บริโภคของ สคบ.ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย เครือข่ายที่มี
อยู่เดิมขาดการด าเนินงานที่
ต่อเนื่อง การคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
อ่อนแอลง 

2 4 8 
(ปาน
กลาง) 

1. ผลักดันการด าเนินงานเครือข่าย
อย่างต่อเนื่อง 
2.ก าหนดแผนในการด าเนินการที่
ชัดเจน 

ยอมรับ 
ควบคุม 
ยกเลิก 
ถ่ายโอน 



๓๙ 

 

ความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามประเด็นยุทธศาสตร์  

ประเด็นของความเสี่ยง เรื่อง หรือ และสาเหตุ ผลกระทบจากความเสี่ยง โอกาสที่
เกิดความ
เสียหาย 

ความ
เสียหาย 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

แนวทาง ประเด็น
ของ
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ 
(COMPLIANCE RISK - C) 

ความเสี่ยงธรรมาภิบาล :  
การสนองตอบ 
ความต้องการที่แท้จริงของ
ประชาชน (หลักความคุ้มค่า) 
 
: ด้านภาพลักษณ์ทางการเมือง 
(หลักคุณธรรม 
หลักความโปร่งใส หลักความ
คุ้มค่า) 

ไม่สามารถรองรับการพัฒนา
เครือข่ายใหม่ได้ 
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ เนื่องจาก
การด าเนินการ 
ไม่ทั่วถึง 
เครือข่ายเดิมขาดความเชื่อมั่น
ต่อความจริงจังของ สคบ.ใน
การสนับสนุนกิจกรรม 
เนื่องจาก สคบ.ขาดความ
ครอบคลุมในการสง่เสริม
เครือข่ายอย่างต่อเนื่อง 

3 4 12 
(สูง) 

1.ก าหนดแผนการด าเนินการทั้งใน
ระยะสั้น ระยะยาว 
2.ผลักดันการด าเนินงานในระดับ
นโยบายให้มีความต่อเนื่อง 

ยอมรับ 
ควบคุม 
ยกเลิก 
ถ่ายโอน 

 ขั้นตอนการจดรับรองสมาคมมี
ความยุ่งยาก และเครือข่ายขาด
ความเข้าใจ  

เครือข่ายคุ้มครองผุ้บริโภค
ขาดความน่าเชื่อถือ เนื่องจาก
ไม่สามารถด าเนินการจด
รับรองสมาคมได้ 

4 2 8 
(ปาน
กลาง) 

1.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์
การรับรองสมาคม 
2.ผลักดันให้เห็นความส าคัญ และ
ก าหนดแรงจูงใจในการจดรับรอง
สมาคม 

ยอมรับ 
ควบคุม 
ยกเลิก 
ถ่ายโอน 

 

 



๔๐ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ :   
การส่งเสริมศักยภาพผู้บริโภค 
เป้าประสงค์ :  
1. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในสิทธิของผู้บริโภค 
๒. ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการเลือกซ้ือสินค้า หรือบริการ 
 
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ปี 2558 
๑. ร้อยละของผลการส ารวจความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคที ่สคบ. ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ ์
2. ร้อยละของผลการส ารวจระดับการรับรู้ข่าวสารของประชาชนจากส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
 
ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงพบว่า มีความเสี่ยง ๑ ด้าน ดังนี้ 
ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน จ านวน ๔ เรื่อง 
โดยมีการจัดล าดับความเสี่ยงตามตารางดังนี้ 
 

ความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามประเด็นยุทธศาสตร์  

ประเด็นของความเสี่ยง เรื่อง หรือ และสาเหตุ ผลกระทบจากความเสี่ยง โอกาสที่
เกิดความ
เสียหาย 

ความ
เสียหาย 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

แนวทาง ประเด็น
ของ
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยงด้านการ
ด าเนินงาน   
(OPERATIONAL RISK-O) 

สื่ออาจจะมีทิศทาง 
ยุทธศาสตร์ ที่ไม่ชัดเจน 
 

การสื่อสารไม่เป็นไปใน
ทิศทางที่ถูกต้อง ความหมาย
เกิดการผิดเพ้ียนไป 

4 4 16 
(สูงมาก) 

จัดท าแผนยุทธศาสตร์การสื่อสาร
ให้เป็นรูปธรรม และมีทิศทางที่
ชัดเจน 

ยอมรับ 
ควบคุม 
ยกเลิก 
ถ่ายโอน 



๔๑ 

 

ความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามประเด็นยุทธศาสตร์  

ประเด็นของความเสี่ยง เรื่อง หรือ และสาเหตุ ผลกระทบจากความเสี่ยง โอกาสที่
เกิดความ
เสียหาย 

ความ
เสียหาย 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

แนวทาง ประเด็น
ของ
ความ
เสี่ยง 

ประชาชนที่ถูกละเมิด ขาด
ความเชื่อมั่นในกระบวนการ
จัดการข้อร้องเรียน 
 

ประชาชนไม่มีความเชื่อมม่ัน
ในสคบ. 

4 4 16 
(สูงมาก) 

ปรับปรุงกระบวนงานจัดการข้อ
ร้องเรียน ที่ท าให้ผู้ร้องเรียนได้รับ
รู้และติดตามผลการด าเนินการ 
และการจัดการต่อข้อร้องเรียน
ของ สคบ. 
จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์สร้าง
ความเข้าใจ 

ยอมรับ 
ควบคุม 
ยกเลิก 
ถ่ายโอน 

สื่อที่สคบ.อาจจะยังไม่
สอดคล้องกับการรับรู้ของ
ประชาชน  
 

การด าเนินการของสื่อไม่
ตอบสนองกับความต้องการ
ของประชาชน 

3 4 12 
(สูง) 

วิเคราะห์รูปแบบของสื่อให้
สอดคล้องกับประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย 

ยอมรับ 
ควบคุม 
ยกเลิก 
ถ่ายโอน 

กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถอยู่
ร่วมกิจกรรมได้ตลอดงาน 
 

ท าให้กลุ่มเป้าหมายได้รับ
ความรู้ไม่ครบถ้วน 

2 4 8 
(ปาน
กลาง) 

1. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้ก ากับดูแล 
2. สร้างแรงจูงใจ 
3. ปรับเนื้อหาการสัมมนาให้
น่าสนใจ 
4. ปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย 

ยอมรับ 
ควบคุม 
ยกเลิก 
ถ่ายโอน 



๔๒ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่4 :   
การบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
เป้าประสงค์ :  
 1.องค์กรมีการบริหารจัดการที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 
 2. บุคลากรมีความรู้ความสามารถทันต่อเหตุการณ์ 
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ปี 2558 
ร้อยละ 80 ของความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์กร 
ร้อยละ 80 ของความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร 
ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงพบว่า มีความเสี่ยง ๓ ด้าน ดังนี้ 
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ จ านวน ๔ เรื่อง 
ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน จ านวน ๗ เรื่อง 
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน  ๑๐ เรื่อง 
โดยมีการจัดล าดับความเสี่ยงตามตารางดังนี้ 

ความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นของความเสี่ยง เรื่อง หรือ และสาเหตุ ผลกระทบจากความเสี่ยง โอกาสที่
เกิดความ
เสียหาย 

ความ
เสียหาย 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

แนวทาง ประเด็น
ของ
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์   
( STRATEGIC RISK - S ) 

ความไม่มั่นคงทางการเมือง 
 

การผลักดันงานในระดับ
นโยบายขาดความต่อ 
เนื่อง 

4 3 12 
(สูง) 

ก าหนดคณะท างานฯ เพ่ือ
ประเมินผลกระทบต่อภารกิจของ 
สคบ. ที่อาจต้องปรับเปลี่ยนตาม
สถานการณ์ทางการเมือง 

ยอมรับ 
ควบคุม 
ยกเลิก 
ถ่ายโอน 



๔๓ 

 

ความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นของความเสี่ยง เรื่อง หรือ และสาเหตุ ผลกระทบจากความเสี่ยง โอกาสที่
เกิดความ
เสียหาย 

ความ
เสียหาย 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

แนวทาง ประเด็น
ของ
ความ
เสี่ยง 

 ตัวชี้วัดและเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ อาจไม่สะท้อน 
ถึงความส าเร็จที่แท้จริง 
 

การประเมินระดับ
ความส าเร็จไม่ครอบคลุม   
และการวางแผนปรับปรุง
แนวทาง/กลยุทธ์ 
ในการด าเนินงานอาจไม่มี
ประสิทธิภาพ 

2 4 8 
(ปาน
กลาง) 

จัดประชุมทบทวนตัวชี้วัด และ
ก าหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสม 

ยอมรับ 
ควบคุม 
ยกเลิก 
ถ่ายโอน 

 ผู้บริหารไม่ให้ความสนใจใน
เรื่องยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน 

การด าเนินงานของ
หน่วยงานไม่ชัดเจน 
บุคลากรไม่เข้าใจรูปแบบ 
แนวทางการด าเนินงานของ
หน่วยงาน 

๓ ๕ ๑๕  
(สูง) 

ผู้บริหารควรให้ความส าคัญใน
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานมากข้ึน
โดยเข้าประชุมด้วยตนเอง 

ยอมรับ 
ควบคุม 
ยกเลิก 
ถ่ายโอน 

 การบูรณาการหน่วยงาน
ภายในไม่ดีเท่าที่ควร 

เกิดปัญหาในการด าเนินงาน
ที่ไม่สอดคล้องกัน 

๒ ๔ 8 
(ปาน
กลาง) 

จัดประชุมหารือเพ่ือก าหนดทิศ
ทางการด าเนินงานร่วมกัน 

ยอมรับ 
ควบคุม 
ยกเลิก 
ถ่ายโอน 

ความเสี่ยงด้านการ
ด าเนินงาน   
( OPERATIONAL RISK - 
O ) 

เอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
ไม่ถูกต้อง 
 

-บุคลากรขาดความรู้
เกี่ยวกับกฎระเบียบ 
-บุคลากรไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานอาจก่อให้เกิด

3 4 12 
(สูง) 

-ให้ค าปรึกษาแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
-ให้เจ้าหน้าทีไ่ด้รับการเข้าอบรม
เพ่ิมเติมความรู้ 
-วางระบบการท างานให้เป็น

ยอมรับ 
ควบคุม 
ยกเลิก 
ถ่ายโอน 



๔๔ 

 

ความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นของความเสี่ยง เรื่อง หรือ และสาเหตุ ผลกระทบจากความเสี่ยง โอกาสที่
เกิดความ
เสียหาย 

ความ
เสียหาย 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

แนวทาง ประเด็น
ของ
ความ
เสี่ยง 

ความล่าช้า 
-การตั้งเบิกล่าช้าเงินโอน
จ่ายให้แก่เจ้าหนี้ช้า 
-โอนเงินเข้าบัญชีให้แก่
เจ้าหนี้ผิดบัญชี 
-ตั้งเบิก/จ่ายเงินเกินวงเงินที่
ได้รับอนุมัติ 
-เจ้าหนี้ไม่ได้รับการช าระ
หนี้/เช็คไม่สามารถสั่งจ่ายได้ 
-การลงนามในสัญญาไม่
เป็นไปตามแผน การด าเนิน
กิจกรรมตามแผนไม่เป็นไป
ตามแผนที่ก าหนด ส่งผล
ให้ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไป
ตามแผน 

ระบบ 
-จัดท าทะเบียนคุมการเบิกจ่ายให้
เป็นปัจจุบัน 
-ให้เจ้าหน้าที่ได้รับการเข้าอบรม 
-จัดให้มีบุคลากรตรวจสอบความ
ถูกต้องก่อนการเสนอเช็ค 

ได้รับข้อมูลจากผู้เข้าอบรม
น้อยท าให้การสรุปผลขาด
ความน่าเชื่อถือ การร่วมมือใน

-ไม่สามารถน าข้อมูลที่ได้
รับมาใช้ในการประเมินผล 

3 3 9 
(ปาน
กลาง) 

-ก าชับ/ขอความร่วมมือในการส่ง
แบบสอบถาม 
-หาวิธีการที่จะกระตุ้นให้ส่ง

ยอมรับ 
ควบคุม 
ยกเลิก 
ถ่ายโอน 



๔๕ 

 

ความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นของความเสี่ยง เรื่อง หรือ และสาเหตุ ผลกระทบจากความเสี่ยง โอกาสที่
เกิดความ
เสียหาย 

ความ
เสียหาย 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

แนวทาง ประเด็น
ของ
ความ
เสี่ยง 

การตอบแบบสอบถามไม่ตรง
กับความเป็นจริง 
 

แบบสอบถามเช่น แจก
แบบสอบถามช่วงท้ายการอบรม
และขอเก็บเลย 
-ปรับปรุงเนื้อหาแบบสอบถามให้
กระชับขึ้น 

ไม่ได้รับความร่วมมือจากกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

การผลักดันนโยบายที่
เกี่ยวกับการคุ้มครอง 
ผู้บริโภคเป็นไปได้ยาก 

2 4 8 
(ปาน
กลาง) 

1.ก าหนดแนวทางการสร้าง
แรงจูงใจในการสนับสนุน 
2.สนับสนุนการจัดท า MOU  

ยอมรับ 
ควบคุม 
ยกเลิก 
ถ่ายโอน 

โครงการไม่อนุมัติหรืออนุมัติ
ล่าช้า 
 

-การด าเนินงานไม่เป็นไป
ตามแผนที่ก าหนดไว้ ส่งผล
ให้การเบิกจ่ายงบประมาณ
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
-บุคลากรไม่ได้รับการพัฒนา 

3 2 6 
(ปาน
กลาง) 

1. จัดท าเรื่องขออนุมัติล่วงหน้า
ก่อนด าเนินโครงการ 
2. ติดตาม/สอบถาม 

ยอมรับ 
ควบคุม 
ยกเลิก 
ถ่ายโอน 

โครงการฝึกอบรมไม่ตรงต่อ
ความต้องการของเจ้าหน้าที่ 
 

ภายใน: นโยบายของ
ผู้บริหารเปลี่ยนแปลง 
ภายนอก: นโยบายของ
รัฐบาล 

2 2 4 
(ต่ า) 

วิเคราะห์ยุทธศาสตร์องค์กรและ
บุคลากรเพ่ือก าหนดโครงการใน
การพัฒนาบุคลากร 

ยอมรับ 
ควบคุม 
ยกเลิก 
ถ่ายโอน 



๔๖ 

 

ความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นของความเสี่ยง เรื่อง หรือ และสาเหตุ ผลกระทบจากความเสี่ยง โอกาสที่
เกิดความ
เสียหาย 

ความ
เสียหาย 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

แนวทาง ประเด็น
ของ
ความ
เสี่ยง 

ด าเนินการจัดอบรม จ านวนผู้
เข้าอบรมไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 

-การใช้จ่ายงบประมาณไม่
คุ้มค่า 
 
-ผู้ที่ไม่ได้เข้าอบรมไม่ได้รับ
ความรู้ 

2 2 4 
(ต่ า) 

-เผยแพร่ข้อมูลล่วงหน้า 
-ติดตาม/แจ้งเตือนการฝึกอบรม
ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 
-ก าหนดเป็นตัวชี้วัดรายบุคคล 
-หลังฝึกอบรมแล้วจัดให้มีการ
ทดสอบและประกาศผลคะแนน
ให้ทราบทั่วกันส าหรับผู้ที่ได้
คะแนนสูงสุดจะมีรางวัลให้เพ่ือ
เป็นแรงจูงใจ และนอกจากนี้ยัง
เป็นข้อมูลให้กับหัวหน้างานในการ
ประเมินเพ่ือเลื่อนเงินเดือน 

ยอมรับ 
ควบคุม 
ยกเลิก 
ถ่ายโอน 

วิทยากรที่มีความรู้
ความสามารถไม่ตรงกับความ
ต้องการของโครงการที่จะให้
ความรู้ 

-บุคลากรได้รับความรู้น้อย
ไม่ตรงกับเป้าหมายของ
โครงการที่ตั้งไว้ 

1 3 3 
(ต่ า) 

หาข้อมูลของวิทยากรเพ่ือให้ตรง
กับโครงการที่จัด 

ยอมรับ 
ควบคุม 
ยกเลิก 
ถ่ายโอน 

ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ผู้ใช้ระบบไม่เข้าใจวิธีการใช้ 
/user ไม่ใช้ระบบ 

ระบบไม่สามารถท างานได้
ตามท่ีคาดไว้ 
ระบบงานสารสนเทศอาจ

4 4 16 
(สูงมาก) 

1. จัดท าเอกสาร คู่มือปฏิบัติงาน  
2. อบรมชี้แจงสม่ าเสมอ  
3. จัดท าระบบป้องกันการ Error 

ยอมรับ 
ควบคุม 
ยกเลิก 
ถ่ายโอน 



๔๗ 

 

ความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นของความเสี่ยง เรื่อง หรือ และสาเหตุ ผลกระทบจากความเสี่ยง โอกาสที่
เกิดความ
เสียหาย 

ความ
เสียหาย 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

แนวทาง ประเด็น
ของ
ความ
เสี่ยง 

หยุดให้บริการ/ ไม่ถูก 
ใช้งาน/ ข้อมูลไม่เป็น
ปัจจุบัน 

จากการกรอกข้อมูลผิดพลาด 
กรอกไม่ครบ ขึ้นในระบบ
ฐานข้อมูล  

 ขาดการส ารองระบบและ
ข้อมูลนอกสถานที่ 

ไม่มีการท างานของระบบ
สารสนเทศอย่างต่อเนื่อง
(ระบบล่ม) ข้อมูลไม่เป็น
ปัจจุบัน 

2 4 8 
(ปาน
กลาง) 

ติดตั้งอุปกรณ์ส ารองไฟฟ้า ยอมรับ 
ควบคุม 
ยกเลิก 
ถ่ายโอน 

 การบุกรุกหรือโจมตีผ่านทาง
ระบบจาก hacker 

ท าให้ระบบท างานผิดปกติ 
องค์กรสูญเสียความ
น่าเชื่อถือ 
ข้อมูลสารสนเทศเสียหาย 
ระบบไม่สามารถให้บริการ
ได้ตามปกติ 

2 4 8 
(ปาน
กลาง) 

1. ก าหนดให้มีมาตรการควบคุม
การใช้รหัสผ่าน และการ
เปลี่ยนแปลงรหัสผ่านอย่าง
สม่ าเสมอ 
2. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม
หลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัย
ของระบบ IT (หลักสูตรมีการ
รับรองมาตรฐาน) 

ยอมรับ 
ควบคุม 
ยกเลิก 
ถ่ายโอน 

 ไฟล์เอกสารเสียหายไม่
สามารถใช้งานได้ 

ข้อมูลส าคัญไม่สามารถ
เข้าถึงหรือเรียกใช้งานได้ 
สูญเสียเวลาในการกู้คืน

2 4 8 
(ปาน
กลาง) 

มีการส ารองข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 
มีกระบวนการกู้คืนข้อมูล 

ยอมรับ 
ควบคุม 
ยกเลิก 
ถ่ายโอน 



๔๘ 

 

ความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นของความเสี่ยง เรื่อง หรือ และสาเหตุ ผลกระทบจากความเสี่ยง โอกาสที่
เกิดความ
เสียหาย 

ความ
เสียหาย 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

แนวทาง ประเด็น
ของ
ความ
เสี่ยง 

ข้อมูล เจ้าหน้าที่ที่อาศัย
ข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ 
ข้อมูลสูญหายถาวร 
 

 การลงซอฟต์แวร์
นอกเหนือจากที่ก าหนด/ ไม่
เหมาะสมต่อการใช้งานของ
เครื่องคอมพิวเตอร์/ ไม่เป็น
ปัจจุบัน 

ท าให้ระบบคอมพิวเตอร์
ท างานผิดปกติ 
ระบบท างานได้ช้าลง  
ข้อมูลสารสนเทศอาจ
เสียหาย 
ระบบเครือข่ายไม่สามารถ
ให้บริการเต็ม 
ประสิทธิภาพ 

2 3 6 
(ปาน
กลาง) 

ติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันที่มี
ประสิทธิภาพ  
ติดตั้งระบบตรวจจับ malware 

ยอมรับ 
ควบคุม 
ยกเลิก 
ถ่ายโอน 

 ระบบเครือข่ายขัดข้อง ระบบสารสนเทศไม่สามารถ
ใช้งานได ้เจ้าหน้าที่ที่อาศัย
ข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได ้ประชาชนไม่
สามารถเข้าใช้งานได้ปกติ 

2 3 6 
(ปาน
กลาง) 

มีการส ารองข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ ยอมรับ 
ควบคุม 
ยกเลิก 
ถ่ายโอน 



๔๙ 

 

ความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นของความเสี่ยง เรื่อง หรือ และสาเหตุ ผลกระทบจากความเสี่ยง โอกาสที่
เกิดความ
เสียหาย 

ความ
เสียหาย 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

แนวทาง ประเด็น
ของ
ความ
เสี่ยง 

 ไฟไหม้/น้ าท่วม ท าให้ระบบในภาพรวม
เสียหาย 
ข้อมูลสูญหายถาวร 

1 5 5 
(ปาน
กลาง) 

1.ติดตั้งระบบดับเพลิงชนิดที่สร้าง
ความเสียหายน้อยกับอุปกรณ์ IT 
ภายในอาคาร 
2. ก าหนดแผนฉุกเฉิน 
(Contingency Plan) ให้ครบ
คลุม ภัยพิบัติท่ีอาจเกิดขึ้น  

ยอมรับ 
ควบคุม 
ยกเลิก 
ถ่ายโอน 

 การโจรกรรม ท าให้สูญเสียทรัพย์สินของ
ทางราชการ ข้อมูลสูญหาย 
ข้อมูลอาจถูกเผยแพร่โดย
ไม่ได้รับอนุญาต 

1 5 5 
(ปาน
กลาง) 

มีมาตรการควบคุมการเข้าออก 
ติดตั้งกล้องวงจรปิด 

ยอมรับ 
ควบคุม 
ยกเลิก 
ถ่ายโอน 

 ระบบไฟฟ้าขัดข้อง ท าให้ระบบเครือข่ายหยุด
ท างาน ไม่สามารถเข้าถึง
บริการสารสนเทศได้ 
อุปกรณ์อาจเสียหาย
เนื่องจากความร้อนสูง 

1 4 4 
(ต่ า) 

ติดตั้งอุปกรณ์ส ารองไฟฟ้าให้
เพียงพอต่อความต้องการในการ
ใช้ไฟฟ้า 

ยอมรับ 
ควบคุม 
ยกเลิก 
ถ่ายโอน 

 อุณหภูมิและความชื้นเกินกว่า
มาตรฐาน 

อุปกรณ์เสื่อมสภาพเร็วกว่า
ที่ควร 
 

1 4 4 
(ต่ า) 

ติดตั้งอุปกรณ์ท่ีสามารถควบคุม
อุณหภูมิ/ความชื้น 

ยอมรับ 
ควบคุม 
ยกเลิก 
ถ่ายโอน 



๕๐ 

 

 ขั้นตอนที่ ๖. การรายงาน และติดตามผล เป็นการรายงาน และติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่ได้ด าเนินการทั้งหมดตามล าดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบ
พร้อมทั้งเผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบ และด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง โดยในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ก าหนดการติดตาม ๒ ระยะ คือ เดือนสิงหาคม และกันยายน 
 
 ขั้นตอนที่ ๗. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยง
ประจ าปีต่อ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่าง
เหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไก รวมทั้งการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง 
เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพ่ือพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 

 

บทที่ ๔ 
แผนการจัดการความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 255๘ 

 
จากการด าเนินการบริหารความเสี่ยงและผลจากการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  

ดังกล่าว สามารถประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 255๘ ตามแนวทาง 
การประเมิน และทบทวนการบริหารความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ในแต่ละด้าน 
ดังนี้ 
 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ และสามารถสรุปผล ดังนี้ 

ประเด็นความเสี่ยง แนวทางการก าจัดความเสี่ยง ช่วงเวลาด าเนินการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ความไม่เข้าใจในเรื่อง
เป้าหมายของส่วนราชการ
ของบุคลากร ท าให้การ
ปฏิบัติราชการไม่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันส่งผลต่อ
ความส าเร็จขององค์กรไม่
สามารถเป็นไปได้ตาม
เป้าหมาย 

ก าหนดรูปแบบกิจกรรมในการ
ถ่ายทอดเป้าหมายองค์กรให้
บุคลากรทุกระดับได้รับทราบ
และเข้าใจ  
 
ก าหนดผู้แทนในแต่ละหน่วยงาน
ภายในเพื่อเป็นตัวกลางในการ
สื่อสาร ถ่ายทอด 

มิ.ย. – ก.ย. ๕๘ ส านักแผนและ
การพัฒนาการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

การเปลี่ยนแปลง และ
ความไม่ชัดเจนของ
นโยบาย ความไม่ม่ันคง
ทางการเมือง ท าให้การ
ปฏิบัติงานขาดความ
ต่อเนื่อง 

ก าหนดรูปแบบการสื่อสาร
นโยบายแบบเป็นลายลักษณ์
อักษร และประกาศให้บุคลากร
รับทราบ พร้อมประชาสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่อง 

มิ.ย. – ก.ย. ๕๘ ส านักแผนและ
การพัฒนาการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

ตัวชี้วัดไม่สะท้อนถึง
ความส าเร็จที่แท้จริงของ
เป้าหมายองค์กร  
ท าให้ผลตัวชี้วัดไม่สามารถ
ประเมิน และใช้ในการ
ปรับปรุงได้ตรงตาม
เป้าหมายองค์กร 

ก าหนดตัวชี้วัดใหม่ โดยน า
เป้าหมาย และกลยุทธ์มา
วิเคราะห์เพื่อให้ตัวชี้วัดสามารถ
ตอบความส าเร็จขององค์กรได้
อย่างแท้จริง 

ม.ค. – เม.ย. ๕๘ ส านักแผนและ
การพัฒนาการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

ผู้บริหารไม่ให้ความส าคัญ
ในยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน 

ชี้แจงให้ผู้บริหารตะหนักถึง
ความส าคัญ และเชิญผู้บริหาร
เข้าร่วมประชุมระดับยุทธศาสตร์
ของหน่วยานทุกครั้ง 

ม.ค. – ก.ย. ๕๘ ทุกหน่วยงาน 



๕๒ 

 

 
2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากระบบงาน

ภายในขององค์กร/ กระบวนการ/ เทคโนโลยี/ บุคลากร ที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ในการด าเนินโครงการ และสามารถสรุปผล ดังนี้ 

ประเด็นความเสี่ยง แนวทางการก าจัดความเสี่ยง ช่วงเวลาด าเนินการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

บุคลากรขาดความเข้าใจ
ในขั้นตอนกระบวนการ
ด าเนินงาน ท าให้
ด าเนินการไม่ถูกต้อง หรือ
อาจท าให้ผลสัมฤทธิ์ของ
งานไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ให้ความรู้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
ให้มีความเข้าใจในกระบวนการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง  

มิ.ย. – ก.ย. ๕๘ ทุกหน่วยงาน 

กระบวนงานมีระยะเวลา
ในการด าเนินงานมาก 
และมีหลายขั้นตอน ท าให้
การด าเนินงานล่าช้า 

ทบทวนกระบวนงาน เพื่อลด
ระยะเวลา และลดขั้นตอนหรือ
ปรับปรุงขั้นตอนให้มีความ
เหมาะสม 

มิ.ย. – ก.ย. ๕๘ ทุกหน่วยงาน 

เครื่องใช้ส านักงาน  
วัสดุอุปกรณ์ ช ารุด ได้รับ
การทดแทนหรือซ่อมแซม
ล่าช้า ท าให้ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานลด
น้อยลง 

ด าเนินการส ารวจ และจัดซื้อ
ทดแทน  
จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้ส
สอดคล้องกับแผนงบประมาณ 

มิ.ย. – ก.ย. ๕๘ ทุกหน่วยงาน 

โครงสร้างองค์กรไม่
สอดคล้องกับปริมาณงาน
หรือลักษณะงาน ท าให้
การบริหารจัดการและการ
ด าเนินงานได้ประสิทธิภาพ
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ขององค์กร 

ทบทวนโครงสร้างและ
ประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือให้
ทราบถึงโครงสร้างที่เหมาะสม 

มิ.ย. – ก.ย. ๕๘ กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร 

รูปแบบของการด าเนินงาน
ไม่ชัดเจนท าให้เกิดความ
คลาดเคลื่อนในการ
ด าเนินการซึ่งเป็นผลต่อ
ความส าเร็จตามเป้าหมาย
ขององค์กร 
 

ทบทวนแผนการปฏิบัติราชการ 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีความ
ชัดเจน และตอบผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายองค์กร 

มิ.ย. – ก.ย. ๕๘ ส านักแผนและ
การพัฒนาการ
คุ้มครองผู้บริโภค 



๕๓ 

 

ประเด็นความเสี่ยง แนวทางการก าจัดความเสี่ยง ช่วงเวลาด าเนินการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กฎหมายล้าสมัย ไม่
สามารถบังคับใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิผลตามต้องการ 

ด าเนินการทบทวน ปรับปรุง 
แก้ไข จัดท ากฎหมาย 
จัดท าแผนพัฒนากฎหมาย 

มิ.ย. – ก.ย. ๕๘ กองกฎหมายและ
คดี 

 
 
 3. ความเสี่ยงด้านการเงิน มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและ
การเงิน เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์  
การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการด าเนินการ เนื่องจากขาดการจัดหา
ข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดท ารายงานเพ่ือน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณ 
และการเงินดังกล่าว 

ประเด็นความเสี่ยง แนวทางการก าจัดความเสี่ยง ช่วงเวลาด าเนินการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การใช้จ่ายงบประมาณไม่
เป็นไปตามแผนที่ก าหนด
ไว้ 

เร่งรัดการด าเนินงาน และการ
เบิกจ่ายเป็นระยะอย่างใกล้ชิด
และต่อเนื่อง 
พัฒนาระบบการติดตามกิจกรรม
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี ให้สามารถใช้งานได้จริง
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ม.ค. – ก.ย. ๕๘ ส านักแผนและ
การพัฒนาการ
คุ้มครองผู้บริโภค 
ส านักงาน
เลขานุการกรม 

 
 4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ต่างๆ โดยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน  
ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการท านิติกรรม
สัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน 

ประเด็นความเสี่ยง แนวทางการก าจัดความเสี่ยง ช่วงเวลาด าเนินการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผู้บริโภค ผู้ประกอบธุรกิจ 
และเครือข่าย ยังไม่ทราบ 
ไม่เข้าใจกฎหมายที่
เกี่ยวกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ท าให้การใช้สิทธิ
ตามกฎหมายไม่มี
ประสิทธิผลเท่าท่ีควร 

ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่
ผู้บริโภค ผู้ประกอบธุรกิจ และ
เครือข่ายในเรื่องกฎหมาย
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 

ม.ค. – ก.ย. ๕๘ ทุกหน่วยงาน 

ขอบเขตของงาน (TOR) 
กว้าง หรือละเอียดเกินไป 

ควรมีผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ
ตามประเภทงาน เพื่อพิจารณา

มิ.ย. – พ.ย. ๕๘ ทุกหน่วยงาน  



๕๔ 

 

ประเด็นความเสี่ยง แนวทางการก าจัดความเสี่ยง ช่วงเวลาด าเนินการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ท าให้เกิดผลต่อการ
ด าเนินงาน และการสรร
หาผู้รับจ้าง 

ขอบเขตของงาน ก่อนประกาศ 
หรือสรรหาผู้รับจ้าง 

 
 5. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  5.1. มีการบริหารความเสี่ยงเพ่ือก าจัด ป้องกันหรือลดการเกิดความเสียหายในรูปแบบ
ต่างๆ โดยสามารถฟ้ืนฟูระบบสารสนเทศ และการส ารองและกู้คืนข้อมูลจากความเสียหาย  (Back up and 
Recovery) 
  5.2. มีการจัดท าแผนแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติที่อาจจะ
เกิดกับระบบสารสนเทศ (IT Contingency Plan) 
  5.3. มีระบบรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล เช่น ระบบ  Anti-Virus 
ระบบไฟฟ้าส ารอง เป็นต้น 
  5.4. มีการก าหนดสิทธิ์ให้ผู้ใช้ในแต่ละระดับ 
โดยส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค แบ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 
   ความเสี่ยงด้านกายภาพ และสิ่งแวดล้อม มีประเด็นหลัก ดังนี้ 
   1) พิจารณาต าแหน่งของห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ที่จะเป็นที่จัดเก็บและติดตั้งระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศไว้ยังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และการก าหนดที่ตั้งของเครื่องคอมพิวเตอร์ การเดิน
สายไฟฟ้า สายวงจร สายสัญญาณของระบบต่างๆ โดยเน้นความปลอดภัยและหลีกเลี่ยงไม่ตั้งระบบไว้ในจุดที่มี
ความเสี่ยงสูง รวมทั้งมีอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติเบื้องต้น 
   2) การควบคุมการเข้าออกศูนย์คอมพิวเตอร์และการป้องกันความเสียหาย โดยมีการ
จัดเก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ส าคัญ โดยก าหนดสิทธิการเข้าออกห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้เฉพาะบุคคลที่มี
หน้าที่เกี่ยวข้องเท่านั้น 
   3) จัดห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้เป็นสัดส่วนเฉพาะ โดยแบ่งออกเป็นสัดส่วน เพ่ือ
สะดวกในการปฏิบัติงาน และยังท าให้การควบคุมเข้าถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
   4) การป้องกันความเสี ยหาย โดยการวางระบบป้องกัน ไฟที่ เหมาะสม  
จัดให้มีถังดับเพลิงที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลากรณีฉุกเฉินเพ่ือใช้ในการดับเพลิง 
   5) การป้องกันความเสี่ยงจากระบบป้องกันไฟฟ้าขัดข้อง เพ่ือให้การด าเนินงานมี
ความต่อเนื่องกรณีไฟฟ้าท้องถิ่นดับ หรือเกิดขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ 
   6) การป้องกันความเสี่ยงจากระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น โดยการตั้ง
อุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ และค่าความชื้นให้มีระดับเหมาะสมกับคุณลักษณะของระบบคอมพิวเตอร์ 
   7) ความเสี่ยงในเรื่องของงบประมาณท่ีจะด าเนินการอย่างได้ประสิทธิภาพสูงสุดและ
เกิดความต่อเนื่อง 
   ความเสี่ยงด้านบุคลากร มีประเด็นหลัก ดังนี้ 
   1) การก าหนดโครงสร้าง การแบ่งแยกอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 



๕๕ 

 

   2) การว่าจ้าง/ จัดจ้างบุคลากรภายนอก เพ่ือจัดท าโครงการด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   3) บุคลากรของภาคราชการ ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
    ความเสี่ยงด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีประเด็นหลัก ดังนี้ 
   1) การจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมกับแผนงาน/ โครงการ/ 
องค์กร 
   2) การบ ารุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    ความเสี่ยงด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีประเด็นหลัก คือมีการพัฒนา และการ
บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
     ความเสี่ยงด้านระบบเครือข่าย มีประเด็นหลัก ดังนี้ 
    1) ความเสียหายที่เกิดจากระบบเครือข่าย การเฝ้าระวังและตรวจสอบระบบ
เครือข่าย และการจัดท าระบบการก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบเครือข่าย 
    2) พัฒนาระบบงานด้านเครือข่าย และเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน 
    3) มีการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่าย 
    ความเสี่ยงด้านข้อมูล มีประเด็นหลัก ดังนี้ 
    1) การเข้าถึงข้อมูล 
    2) ความไม่ถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล 
    3) การที่ไม่สามารถใช้ข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างต่อเนื่อง 
 

ประเด็นความเสี่ยง แนวทางการก าจัดความเสี่ยง ช่วงเวลาด าเนินการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผู้ใช้ระบบไม่เข้าใจ
วิธีการใช้/ user ไม่ใช้
ระบบ 

จัดท าเอกสาร คู่มือปฏิบัติงาน 
ส ารองข้อมูลสารสนเทศ 

ม.ค. – ก.ย. ๕๘ ส านักแผนและ
การพัฒนาการ
คุ้มครองผู้บริโภค 
 

การลงซอฟต์แวร์
นอกเหนือจากที่ก าหนด 
ไม่เหมาะสมต่อการใช้งาน
ของคอมพิวเตอร์ 

ติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกัน 
Malware 
มาตรการควบคุมการน า
คอมพิวเตอร์จากภายนอกมา
เชื่อมระบบเครือข่าย 
ฝึกอบรมวิธีการป้องกัน 
Malware 
ติดตั้งระบบตรวจจับ Malware 
ผ่านทางเครือข่าย และทาง  
e-mail 

ม.ค. – ก.ย. ๕๘ ส านักแผนและ
การพัฒนาการ
คุ้มครองผู้บริโภค 
 



๕๖ 

 

ประเด็นความเสี่ยง แนวทางการก าจัดความเสี่ยง ช่วงเวลาด าเนินการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ระบบไฟฟ้าขัดข้อง ติดตั้งอุปกรณ์ส ารองไฟฟ้าให้
เพียงพอ 

ม.ค. – ก.ย. ๕๘ ส านักแผนและ
การพัฒนาการ
คุ้มครองผู้บริโภค 
 

ไฟไหม้ ติดตั้งระบบดับเพลิงภายใน
อาคาร และแบบอัตโนมัติโดย
การตรวจจับจากควัน 

ม.ค. – ก.ย. ๕๘ ส านักแผนและ
การพัฒนาการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

อุณหภูมิและความชื้น
ภายในห้องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 
 
 

ติดตั้ง Precision Air 
Conditioner 

ม.ค. – ก.ย. ๕๘ ส านักแผนและ
การพัฒนาการ
คุ้มครองผู้บริโภค 
 

การโจรกรรมทรัพย์สิน มีมาตรการควบคุมการเข้าออก
ของเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อ 
ติดตั้งกล้องวงจรปิด 

ม.ค. – ก.ย. ๕๘ ส านักแผนและ
การพัฒนาการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

การบุกรุกหรือโจมตีระบบ
สารสนเทศผ่านทาง
เครือข่าย 

ติดตั้งอุปกรณ์ IPS/ Firewall 
เพ่ือป้องกันการโจมตี 
ก าหนดให้มีมาตรการควบคุมการ
ใช้รหัสผ่าน และการเปลี่ยน
รหัสผ่านอย่างสม่ าเสมอ 

ม.ค. – ก.ย. ๕๘ ส านักแผนและ
การพัฒนาการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

อุปกรณ์ช ารุด มีอุปกรณ์ส ารองที่มีประสิทธิภาพ
เทียบเคียงกับอุปกรณ์หลัก 

ม.ค. – ก.ย. ๕๘ ส านักแผนและ
การพัฒนาการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

ไฟล์เอกสารเสียหายไม่
สามารถใช้งานได้ 

มีการส ารองข้อมูลอย่าง
สม่ าเสมอ 

ม.ค. – ก.ย. ๕๘ ส านักแผนและ
การพัฒนาการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

ระบบเครือข่ายขัดข้อง ติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายที่รองรับ
การท างานแบบ High 
Availability 

ม.ค. – ก.ย. ๕๘ ส านักแผนและ
การพัฒนาการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

จากองคป์ระกอบ และแผนบริหารความเสี่ยงที่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจัดท าขึ้น เพ่ือควบคุม
ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบ สร้างความเสียหาย ความล้มเหลว หรือลดโอกาสในการบรรลุผลส าเร็จเป้าหมายการ
ปฏิบัติราชการส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๘ คาดหวังไว้ว่า แผน
บริหารความเสี่ยงดังกล่าว จะสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริม และสนับสนุน ให้ส านักงาน
คณะกรรมการคุม้ครองผู้บริโภคด าเนินงานได้ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 



๕๗ 

 

   
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 
 
ภาคผนวก ก. ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  
                 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
ภาคผนวก ข. ตารางแสดงการติดตามผลการจัดการความเสี่ยง  
ภาคผนวก ค. ตารางสรุปผลการด าเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 

 

ภาคผนวก ก. 
ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
 

 
 



๕๙ 

 

 
 
 
 



๖๐ 

 

ภาคผนวก ข. ตารางแสดงการติดตามผลการจัดการความเสี่ยง 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยง 
รายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยงในประเด็นยุทธศาสตร์ .................................................................................................................... 
ปัจจัยเสี่ยง ............................................................................................................................................................................. วันที่รายงาน ...................................... 
 
ล าดับที่ กิจกรรม ก าหนดการ

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ ผลลัพธ์ของกิจกรรม %ความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรคแนวทางแก้ไข 

 
 
 

      

 
 
 

      

       
 
 

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 



๖๑ 

 

ภาคผนวก ค. ตารางสรุปผลการด าเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ............................................................................................................................................................................................................................ 
 
ล าดับที่ ปัจจัยเสี่ยง ความเสียหายท่ีเกิดขึ้น ระดับความเสี่ยง ผลจากการใช้

มาตรการจัดการ
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง
คงเหลือ 

แนวทางมาตรการ
ส าหรับปีถัดไป 

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 


