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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

๑. ความเป็นมา 

 สืบเนื่องในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้มีการปฏิรูประบบราชการไทย เพ่ือพัฒนาและยกระดับขีด
ความสามารถในการด าเนินงานของส่วนราชการ โดยการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 
๕ ) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยมีเป้าหมายที่ส าคัญ คือ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เพ่ือผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ เพ่ือ
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจภาครัฐ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็น และเพ่ือให้มี
การประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ โดยใช้เป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบราชการไทย  
นับแต่นั้นมา 

 ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ตระหนักถึงความส าคัญที่จะต้องมีแนวทางการด าเนินงาน
เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งจะต้องจัดให้มีระบบการก ากับดูแลตนเองที่ดีใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารองค์กร เพ่ือลดโอกาสที่จะ
เกิดความเสียหายต่อการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
จึงได้ก าหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยน าหลักการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management 
: ERM) หรือการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้ งองค์กร ตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงตามกรอบของ  
The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission หรือ “COSO” ซึ่งเป็นมาตรฐาน 
สากลมาใช้เป็นกรอบในการบริหารความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร เพ่ือให้ส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคสามารถบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

 จากที่กล่าวมาข้างต้น จึงเป็นเหตุผลส าคัญที่ท าให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนครอบคลุมถึงการวิเคราะห์
ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลประกอบกันด้วย 

๒. วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง 
 ๑. เพ่ือให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ 
(Enterprise Risk Management : ERM) โดยมีการจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 ๒. เพ่ือให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กรและสอดคล้อง
เชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกัน 
 ๓. เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นไปอย่างถูกต้องและมีการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ 
๓. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
 ก าหนดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรเป็น ๒ ระดับ คือ 
 ๑. ระดับกรม รับผิดชอบโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ตามค าสั่งที่ ๘/๒๕๕๙  ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้  เลขาธิการคณะกรรมการ



คุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานกรรมการ รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นรองประธานกรรมการ  
ผู้อ านวยการ ส านัก/กอง/กลุ่ม เป็นกรรมการ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นกรรมการและเลขานุการ  
และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒. ระดับส านัก/กอง/กลุ่ม  รับผิดชอบโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของส านัก/กอง/กลุ่ม 
ภายใต้การก ากับดูแลของผู้อ านวยการส านัก/กอง/กลุ่ม 
 
๔. กระบวนการบริหารความเสี่ยง 
 ความเสี่ยง (Risk) คือ เหตุการณ์หรือการกระท าใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน
และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย  หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายของ
องค์กร 
 การบริหารความเสี่ยง  คือ การก าหนดนโยบาย โครงสร้างและกระบวนการเพ่ือให้คณะกรรมการ 
ผู้บริหารและบุคลากรน าไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงจะสัมฤทธิ์ผลได้ องค์กรจะต้อง
สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ึน ประเมินผลกระทบต่อองค์กร ก าหนดวิธีการจัดการที่เหมาะสมให้ความเสี่ยงอยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ น าไปปฏิบัติและมีระบบการติดตามประเมินผล 

 กรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแนวทางในการส่งเสริมการ
บริหารความเสี่ยงและเป็นหลักปฏิบัติที่เป็นสากล คือ “COSO” (The Committee of Sponsoring Organization 
of the Treadway Commission) หรือ COSO-ERM ซึ่งประกอบด้วย ๘ องค์ประกอบ ดังนี้  

 

 

 

 

 

 
 

๑) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) สภาพแวดล้อมขององค์กรเป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญและเป็นพ้ืนฐานในการก าหนดทิศทางของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กรจะสะท้อน
การด าเนินงานชัดเจนขึ้น เมื่อพิจารณาให้ครอบคลุมถึงปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกท่ีอาจมีผลกระทบต่อองค์กร  
   - ปัจจัยภายใน เช่น โครงสร้างองค์กร กระบวนการและวิธีการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมองค์กร 
ปรัชญาการบริหารความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของผู้บริหาร  
   - ปัจจัยภายนอก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเมืองทั้ ง ในประเทศและต่างประเทศ 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี กฎเกณฑ์การก ากับดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 
 ๒) การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) องค์กรต้องพิจารณาก าหนดวัตถุประสงค์ในการบริหาร
ความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ เพ่ือวางเป้าหมายใน 
การบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างชัดเจนและเหมาะสม โดยการก าหนดวัตถุประสงค์ควรครอบคลุม



 วัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ (Strategic Objectives) วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติงาน (Operation 
Objectives) วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting Objectives) วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
(Compliance Objectives)  
 ๓) การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification) เป็นการรวบรวมเหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ึนกับหน่วยงาน 
ทั้งปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร โดยเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลให้องค์กรไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโดยความเสี่ยงแบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)    
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)  

 ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร์/ กลยุทธ เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายและ
พันธกิจในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และ
เหตุการณ์ภายนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/   วิสัยทัศน์ หรือเกิดจากการ
ก าหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนหรือการร่วมมือกับองค์กรอิสระ ท าให้โครงการขาดการยอมรับ
และโครงการไม่ได้น าไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริหารหรือผู้มีส่วนได้ส่ วนเสีย
อย่างแท้จริง หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดข้ึนจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือน าการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง 

 ความเสี่ยงดานการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/
กระบวนการ/เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการด าเนินโครงการ 

 ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและ
การเงิน เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์หรือเป็น
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กรเช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับขั้นตอน  
การด าเนินการเป็นต้นเนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดท ารายงานเพ่ือ
น ามาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงิน ดังกล่าว 

 ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมายและกฏระเบียบขอบังคับตาง ๆ (Compliance Risk : C) 
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน 
ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฏหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญา การ
ร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน 

          ๔) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การประเมินความเสี่ยงเป็นการวัดระดับความรุนแรง
ของความเสี่ยง เพ่ือพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงที่มีอยู่ โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด 
(Likelihood)  ซึ่งข้ึนอยู่กับระยะเวลาที่น ามาพิจารณา ผู้บริหารต้องมีความชัดเจนในการก าหนดระยะเวลาที่ใช้ในการ
พิจารณา ไม่ควรละเลยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาวและผลกระทบ (Impact) เป็นการพิจารณาถึงผลกระทบ
ทั้งทางด้านการเงิน เช่น การลดลงของรายได้และด้านที่ไม่ใช่การเงิน เช่น ด้านกลยุทธ์ การด าเนินงานที่ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร หรือด้านทรัพยากรบุคคล การลาออกของพนักงาน การสูญเสียพนักงานในต าแหน่งที่ส าคัญ 
เป็นต้น  



 ๕) การตอบสนองต่อความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการด าเนินการหลังจากที่องค์กรสามารถระบุ
ความเสี่ยงขององค์กรและประเมินระดับของความเสี่ยงแล้ว โดยจะต้องน าความเสี่ยงไปด าเนินการ เพ่ือลดโอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยงและลดระดับความรุนแรงของผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ด้วยวิธีจัดการควบคุมความ
เสี่ยงที่เหมาะสมที่สุดและคุ้มค่ากับการลงทุน การตอบสนองต่อความเสี่ยงแบ่งเป็น ๔ ประการ ได้แก่ การยอมรับ 
(Accept) การลด (Reduce) การหลีกเลี่ยง/การ ยกเลิก (Avoid/Terminate) และการโอนความเสี่ยง 
 การจัดการความเสี่ยง คือ การด าเนินการเพ่ือควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้
วิธีการจัดการความเสี่ยงที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยง มีแนวทางดังนี้  

วิธีการจัดการความเสี่ยง ค าอธิบาย 

การหลีกเลี่ยง/ก าจัดความเสี่ยง (Terminate risk) 

กรณีที่ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ อาจใช้วิธีการ
เปลี่ยนวัตถุประสงค์ การหยุดด าเนินการ/ระงับ/ยกเลิก 
หรือการไม่ด าเนินการกิจกรรมนั้นๆ เลย เช่น การลงทุนใน
โครงการใหญ่  มีงบประมาณโครงการสูง อาจมีการ
ประเมินความเสี่ยงก่อนเริ่มโครงการ ซึ่งหากมีความเสี่ยง
สูงต่อการเกิดปัญหาตามมาทั้งด้านการเงินและด้านอ่ืนๆ ก็
จะไม่ด าเนินการ เป็นต้น 

การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer risk) 

เป็นวิธีร่วมหรือแบ่งความรับผิดชอบให้กับผู้ อ่ืนในการ
จัดการความเสี่ยง เช่น การท าประกันภัย และการจ้าง
บุคคลภายนอกที่มีความสามารถหรือความช านาญการใน
เรื่องต่างๆ เหล่านั้นด าเนินการแทน (Outsource) เป็นต้น 

การควบคุมความเสี่ยง (Treat risk) 

เป็นการด าเนินการเพ่ิมเติมเพ่ือควบคุมโอกาสที่อาจ
เกิดขึ้นหรือขนาดของผลกระทบจากความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับที่ก าหนด ซึ่งเป็นระดับที่สามารถยอมรับได้ เช่น 
การจัดซื้ออุปกรณ์เพ่ือป้องกันอันตรายจากการท างาน 
หรือการจัดหาอุปกรณ์เพ่ิมเติมจากเดิม การปรับปรุงแก้ไข
ระบบงาน การจัดท าแผนฉุกเฉิน  และการจัดท ามาตรฐาน
ความปลอดภัย เป็นต้น 

การยอมรับความเสี่ยง (Take risk) 

เป็นการยอมรับให้ความเสี่ยงสามารถเกิดขึ้นได้ภายใต้
ระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ โดยไม่มีมาตรการ
หรือกลยุทธ์ใดๆในการควบคุม ซึ่งอาจเนื่องมาจากความ
เสี่ยงนั้นอยู่ในระดับความเสี่ยงต่ ามาก หรือไม่มีวิธีการใดๆ 
ในปัจจุบันที่จะควบคุม หรือวิธีการที่จะน ามาใช้มีต้นทุนสูง
เมื่อเทียบกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น 
ไม่คุ้มค่าต่อการด าเนินการ 
 
 
 

  



 ๖) กิจกรรมควบคุม (Control Activities) การก าหนดกิจกรรมและการปฏิบัติต่างๆ เพ่ือช่วยลดหรือ
ควบคุมความเสี่ยง สร้างความมั่นใจว่าจะสามารถจัดการกับความเสี่ยงนั้นได้อย่างถูกต้อง และท าให้การด าเนินงาน
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ป้องกันและลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ทั้งนี้ 
การควบคุมแบ่งออกเป็น การควบคุมแบบป้องกัน (Preventive Control) การควบคุมแบบค้นหา (Detective 
Control) การควบคุมแบบแก้ไข (Corrective Control) และการควบคุมแบบส่งเสริม (Directive Control)  
 ๗) สารสนเทศและการสื่อสาร ( Information & Communication) องค์กรจะต้องมีระบบ
สารสนเทศและการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพราะเป็นพื้นฐานส าคัญท่ีจะน าไปพิจารณาด าเนินการบริหารความ
เสี่ยงต่อไปตามกรอบและขัน้ตอนการปฏิบัติที่องค์กรก าหนด  
   - สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลและถูกจัดให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม 
มีความหมายและเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานซึ่งข้อมูลสารสนเทศหมายรวมถึงข้อมูลทางการเงินและการด าเนินงานใน
ด้านอื่นๆ โดยเป็นข้อมูลทั้งจากแหล่งภายในและภายนอกองค์กร  
   - การสื่อสาร เป็นการสื่อสารข้อมูลที่จัดท าไว้แล้ว ส่งไปถึงผู้ที่ควรจะได้รับหรือมีไว้พร้อม
ส าหรับผู้ที่ควรใช้สารสนเทศนั้น เพ่ือให้ผู้ที่ได้รับใช้ข้อมูลดังกล่าวให้เกิดประโยชน์ในการตัดสินใจด้านต่างๆ และเพ่ือ
สนับสนุนให้เกิดความเข้าใจ ตลอดจนมีการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ โดยระบบการสื่อสารต้องประกอบด้วยการ
สื่อสารภายในองค์การและระบบการสื่อสารภายนอกองค์กร ทั้งนี้องค์กรจะต้องมีการสื่อสารเพ่ือให้คณะกรรมการ 
ผู้บริหาร พนักงานมีความตระหนักและเข้าใจในนโยบาย แนวปฏิบัติและกระบวนการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้
ควรมีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสื่อสารเป็นระยะๆ เพ่ือให้การสื่อสารเป็นส่วนหนึ่งของการ
ควบคุมภายในที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร  

 ๘) การติดตามประเมินผล (Monitoring) เป็นกิจกรรมที่ใช้ติดตามและสอบทานแผนบริหารความ
เสี่ยง เพ่ือให้มั่นใจว่าการจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและเหมาะสมหรือควรปรับเปลี่ยนโดยก าหนดข้อมูลที่ต้อง
ติ ดตามและความถี่ ใ นการสอบทาน  และควรก าหนด ให้ มี ก า รปร ะ เมิ นคว าม เสี่ ย ง อย่ า งน้ อยปี ล ะ  
๑ ครั้ง เพ่ือประเมินว่าความเสี่ยงใดอยู่ในระดับที่ยอมรับได้แล้วหรือมีความเสี่ยงใหม่เพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ความเสี่ยงและการ
จัดการต่อความเสี่ยงอาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การจัดการต่อความเสี่ยงที่เคยมีประสิทธิผลอาจเปลี่ยนเป็น
กิจกรรมที่ไม่เหมาะสม กิจกรรมการควบคุมอาจมีประสิทธิผลน้อยลงหรือไม่ควรด าเนินการต่อไปหรืออาจมี 
การเปลี่ยนแปลงในวัตถุประสงค์หรือกระบวนการต่างๆ ดังนั้นผู้บริหารควรประเมินกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็น
ประจ าเพ่ือให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิผลเสมอ  

๕. หลักธรรมาภิบาล 

 ภารกิจหลักประการหนึ่งของส านักงาน ก.พ.ร. คือการส่งเสริมให้ระบบราชการไทยน าหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินเพ่ือประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนตาม
เจตนารมณ์ของมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๖ และพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ ได้มีมติเห็นชอบกับหลักธรรมาภิบาลของ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีตามท่ีส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ ประกอบด้วย ๔ หลักการส าคัญและ ๑๐ หลักการย่อย
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๑) การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) ประกอบด้วย 
  ● ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เกิด
ผลิตภาพที่คุ้มค่าต่อการลงทุน และบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม ทั้งนี้ต้องมีการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานเพื่ออ านวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่าย ตลอดจนยกเลิกภารกิจที่ล้าสมัยและไม่มีความจ าเป็น 
  ● ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องมีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ปฏิบัติหน้าที่ประสิทธิภาพตามพันธกิจให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร มีการวางเป้าหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและอยู่ในระดับที่ตอบสนองต่อความคาดหวังของ
ประชาชน สร้างกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน  มีการจัดการความเสี่ยงและมุ่งเน้นผลการ
ปฏิบัติงานเป็นเลิศ รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
  ● การตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการ ได้
อย่างมีคุณภาพสามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจรวมถึงตอบสนอง
ตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความ
แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม 
           ๒) ค่านิยมประชาธิปไตย (Democratic Value) ประกอบด้วย 

  ● ภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ (Accountability) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องสามารถ
ตอบค าถามและชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย รวมทั้งต้องมีการจัดวางระบบการรายงานความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ต่อสาธารณะเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบและการให้คุณให้โทษ ตลอดจนมีการจัดเตรียมระบบ
การแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น  
  ● เปิดเผย/โปร่งใส (Transparency) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา รวมทั้งต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นและเชื่อถือได้ให้ประชาชนได้รับทราบ
อย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนวางระบบให้การเข้าถึงข้อมลูข่าวสารดังกล่าวเป็นไปโดยง่าย 



  ● หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องใช้อ านาจของกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคบัในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่างๆ 
  ● ความเสมอภาค (Equity) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องให้บริการอย่างเท่าเทียมกันไม่มีการ
แบ่งแยกด้านชายหญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรมและอ่ืนๆ อีกท้ังยังต้องค านึงถึงโอกาสความเท่าเทียมกันของ
การเข้าถึงบริการสาธารณะของกลุ่มบุคคลผู้ด้อยโอกาสในสังคมด้วย 
  ๓) ประชารัฐ (Participatory State) ประกอบด้วย 
  ● การมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ (Participation/Consensus Oriented) หมายถึง 
ในการปฏิบัติราชการต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้เรียนรู้  
ท าความเข้าใจร่วมแสดงทัศนะร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่ส าคัญท่ีเกี่ยวข้อง  ร่วมคิดแก้ไขปัญหา  ร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจและการด าเนินงาน  และร่วมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ต้องมีความพยายามในการแสวงหาฉันทามติ
หรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจะต้องไม่มี
ข้อคัดค้านที่หาข้อยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส าคัญ 
  ● การกระจายอ านาจ (Decentralization) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการควรมีการมอบอ านาจ 
กระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมรวมทั้ง
มีการโอนถ่ายบทบาทและภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือภาคส่วนอื่นๆ ในสังคม 
 ๔) ความรับผิดชอบทางการบริหาร (Administrative Responsibility) ประกอบด้วย 
  ● คุณธรรม/จริยธรรม (Morality/Ethics) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องมีจิตส านึกความ
รับผิดชอบ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมีศีลธรรม คุณธรรมและตรงตามความคาดหวังของสังคม รวมทั้งยึดมั่นใน
ค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ ของรัฐ ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนและจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของระบบราชการไทย ๘ ประการ (I 
AM READY) ได้แก่ 
                     
   I - Integrity   ซื่อสัตย์และกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
                      A - Activeness   ท างานเชิงรุก คิดเชิงบวกและมีจิตบริการ  
                      M – Morality  มีศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม 
                      R - Responsiveness  ค านึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็นที่ตั้ง 
                      E - Efficiency   มุ่งเน้นประสิทธิภาพ 
                      A - Accountability  ตรวจสอบได้ 
                      D - Democracy  ยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย 
                      Y - Yield   มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 

 

 

 



 เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ด้านโอกาส/ความถี่ และผลกระทบ 
 เกณฑ์การประเมิน โอกาส/ ความถี่ 

เกณฑ์การประเมิน 1 = น้อยมาก 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = สูง 5 = สูงมาก 

ความถี่ในการเกิดความ
ผิดพลาด 
การปฏิบัติงาน (เฉลี่ย : 
ป/ีครั้ง)  

5 ปี/ครั้ง  
(เกิดความ
ผิดพลาดน้อย
มาก) 

2-3 ปี/ครั้ง 1 ปี/ครั้ง 1-6 เดือน/ครั้ง 1 เดือน/ครั้ง
หรือมากกว่า 

โอกาสที่จะเกิด
เหตุการณ์  

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

 
  เกณฑ์การประเมิน ผลกระทบ/ ความรุนแรง 

เกณฑ์การประเมิน 1 = น้อยมาก 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = สูง 5 = สูงมาก 

มูลค่าความเสียหาย  < 1 หมื่นบาท 1-5 หมื่นบาท 5 ห มื่ น -2.5 
แสนบาท 

2.5 – 5 แสน
บาท 

> 5 แสนบาท 

ความพึงพอใจขอผู้รับ 
บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

> 80% 60 - 80% 40 - 60% 20 - 40% < 20% 

จ านวนผู้รับบริการที่
ได้รับความเสียหาย/
จ านวนผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่ได้รับผลกระทบ  

กระทบเฉพาะ
ผู้เกี่ยวข้อง
โดยตรงบาง
ราย 

กระทบเฉพาะ
กลุ่มเก่ียวข้อง
โดยตรงเป็น
ส่วนใหญ่ 

กระทบเฉพาะ
กลุ่มผู้เกี่ยวข้อง
โดยตรงทั้งหมด 

กระทบ
ผู้เกี่ยวข้อง
โดยตรงทั้งหมด
และผู้อ่ืน
บางส่วน 

กระทบ
ผู้เกี่ยวข้อง
โดยตรง
ทั้งหมดและ
ผู้อื่นมาก 

จ านวนผู้ร้องเรียน น้อยกว่า 1 
ราย 

1- 5 ราย 6-10 ราย 11-15 ราย มากกว่า 15 
ราย 

ผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์/การ
ด าเนินงานของ
หน่วยงาน 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

 
 
 
 
 



ตารางแสดงการประเมินความเสี่ยง 
ประเภท 

ความเสี่ยง 
ความเสี่ยง ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โอกาส/

ความถี่ 
ผลกระทบ/
ความรุนแรง 

คะแนนความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง การจัดการ
ความเสี่ยง 

ความเสี่ยงด้าน
ยุทธศาสตร์/ 
กลยุทธ์ 

การมีส่วนร่วมของ
ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในการ
วางแผนของหน่วยงาน 
 

ขาดการมีส่วนร่วมใน 
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์
ของหน่วยงาน และไม่มีการ
วิเคราะห์ความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ท าให้ยุทธศาสตร์
ของหน่วยงานตอบสนองได้ไม่
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

5 5 
งบประมาณ 
๓ ล้านบาท 

 

    ระดับความเสี่ยงสูงมาก 
16 – 25 คะแนน 
    ระดับความเสี่ยงสูง 
10 – 15 คะแนน 
    ระดับความเสี่ยงปาน
กลาง 5 – 9 คะแนน 
    ระดับความเสี่ยงต่ า 
1 – 4 คะแนน 

หลีกเลี่ยง 
ถ่ายโอน 
ควบคุม 
ยอมรับ 

ความเสี่ยงด้าน
ยุทธศาสตร์/ 
กลยุทธ์  

การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดตามมาตรา 44 

ไม่สามารถด าเนินการได้ตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 
 
 
 

3 5 

 

    ระดับความเสี่ยงสูงมาก 
16 – 25 คะแนน 
    ระดับความเสี่ยงสูง 
10 – 15 คะแนน 
    ระดับความเสี่ยงปาน
กลาง 5 – 9 คะแนน 
    ระดับความเสี่ยงต่ า 
1 – 4 คะแนน 

หลีกเลี่ยง 
ถ่ายโอน 
ควบคุม 
ยอมรับ 

ความเสี่ยงด้าน
ยุทธศาสตร์/ 
กลยุทธ์ 

ชื่อเสียงและ
ภาพลักษณ์ 
ขององค์กร 

ขาดกลยุทธ์ในการ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กรท าให้
ประชาชนขาดความเชื่อมั่น
และไม่เข้าใจการท างาน 
ของ สคบ. 
 

3 5 

 

    ระดับความเสี่ยงสูงมาก 
16 – 25 คะแนน 
    ระดับความเสี่ยงสูง 
10 – 15 คะแนน 
    ระดับความเสี่ยงปาน
กลาง 5 – 9 คะแนน 
    ระดับความเสี่ยงต่ า 
1 – 4 คะแนน 

หลีกเลี่ยง 
ถ่ายโอน 
ควบคุม 
ยอมรับ 



ประเภท 
ความเสี่ยง 

ความเสี่ยง ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ/
ความรุนแรง 

คะแนนความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง การจัดการ
ความเสี่ยง 

ความเสี่ยงด้าน
ด าเนินงาน 

ข้อมูลในระบบสารสนเทศ 
ไม่เป็นปัจจุบัน 

ข้อมูลที่น าไปใช้ไม่เป็นปัจจุบัน 
ท าให้การน าข้อมูลไปใช้ต่อ
ขาดความสมบูรณ์ 
 
 
 

4 5 

 

    ระดับความเสี่ยงสูงมาก 
16 – 25 คะแนน 
    ระดับความเสี่ยงสูง 
10 – 15 คะแนน 
    ระดับความเสี่ยงปาน
กลาง 5 – 9 คะแนน 
    ระดับความเสี่ยงต่ า 
1 – 4 คะแนน 

หลีกเลี่ยง 
ถ่ายโอน 
ควบคุม 
ยอมรับ 

ความเสี่ยงด้าน
ด าเนินงาน 

ขาดการวางแผนการ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง 

ศักยภาพของบุคลากรไม่
สามารถรองรับการ
ด าเนินการตามแผนหรือ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ได้  
การเตรียมการด้านทรัพยากร
บุคคลไม่สามารถรองรับการ
ด าเนินงานในอนาคต 

3 5 

 

    ระดับความเสี่ยงสูงมาก 
16 – 25 คะแนน 
    ระดับความเสี่ยงสูง 
10 – 15 คะแนน 
    ระดับความเสี่ยงปาน
กลาง 5 – 9 คะแนน 
    ระดับความเสี่ยงต่ า 
1 – 4 คะแนน 

หลีกเลี่ยง 
ถ่ายโอน 
ควบคุม 
ยอมรับ 

ความเสี่ยงด้าน
ด าเนินงาน 

ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถ
ปฏิบัติงานตาม
ข้อตกลงการให้บริการ 
(การแก้ไขปัญหาร้อง
ทุกข์ผู้บริโภค)ได้ 
เนื่องจากมีภาระงาน
สูง 

ผู้ปฏิบัติงานด าเนินการไม่
เป็นไปตามข้อตกลงการ
ให้บริการ (การแก้ไขปัญหา
ร้องทุกข์ผู้บริโภค) 
 
 
 
 

2 4 

 

    ระดับความเสี่ยงสูงมาก 
16 – 25 คะแนน 
    ระดับความเสี่ยงสูง 
10 – 15 คะแนน 
    ระดับความเสี่ยงปาน
กลาง 5 – 9 คะแนน 
    ระดับความเสี่ยงต่ า 
1 – 4 คะแนน 

หลีกเลี่ยง 
ถ่ายโอน 
ควบคุม 
ยอมรับ 



ประเภท 
ความเสี่ยง 

ความเสี่ยง ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ/
ความรุนแรง 

คะแนนความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง การจัดการ
ความเสี่ยง 

ความเสี่ยงด้าน
การเงิน 

งบประมาณไม่
เพียงพอต่อการ
ด าเนินงานตาม
เป้าหมายหลักของ
หน่วยงาน 

ไม่สามารถด าเนินการให้
เป็นไปตามเป้าหมายหลักของ
หน่วยงานได้ 
 
 
 
 

4 2 

 

    ระดับความเสี่ยงสูงมาก 
16 – 25 คะแนน 
    ระดับความเสี่ยงสูง 
10 – 15 คะแนน 
    ระดับความเสี่ยงปาน
กลาง 5 – 9 คะแนน 
    ระดับความเสี่ยงต่ า 
1 – 4 คะแนน 

หลีกเลี่ยง 
ถ่ายโอน 
ควบคุม 
ยอมรับ 

ความเสี่ยงด้าน
การเงิน 

การเบิกจ่าย
งบประมาณไม่เป็นไป
ตามแผนการเบิกจ่าย
งบประมาณประจ าปี 

การเบิกจ่ายงบประมาณต่ า
กว่าเป้าหมายตามแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ 
 
 
 

5 5 

 

    ระดับความเสี่ยงสูงมาก 
16 – 25 คะแนน 
    ระดับความเสี่ยงสูง 
10 – 15 คะแนน 
    ระดับความเสี่ยงปาน
กลาง 5 – 9 คะแนน 
    ระดับความเสี่ยงต่ า 
1 – 4 คะแนน 

หลีกเลี่ยง 
ถ่ายโอน 
ควบคุม 
ยอมรับ 

ความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติตาม
กฎหมาย/
กฎระเบียบ 

ความล้าสมัยของ
กฎหมาย 

กฎหมายขาดความทันต่อ
สถานการณ์ปัจจุบันท าให้การ
บังคับใช้กฎหมายยังไม่
สามารถตอบสนองกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น 
 
 
 
 

2 5 

 

    ระดับความเสี่ยงสูงมาก 
16 – 25 คะแนน 
    ระดับความเสี่ยงสูง 
10 – 15 คะแนน 
    ระดับความเสี่ยงปาน
กลาง 5 – 9 คะแนน 
    ระดับความเสี่ยงต่ า 
1 – 4 คะแนน 

หลีกเลี่ยง 
ถ่ายโอน 
ควบคุม 
ยอมรับ 



ประเภท 
ความเสี่ยง 

ความเสี่ยง ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ/
ความรุนแรง 

คะแนนความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง การจัดการ
ความเสี่ยง 

ความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติตาม
กฎหมาย/
กฎระเบียบ 

การทุจริตและผิดวินัย
ของข้าราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานราชการเกิดความเสียหาย 1 4 

 

    ระดับความเสี่ยงสูงมาก 
16 – 25 คะแนน 
    ระดับความเสี่ยงสูง 
10 – 15 คะแนน 
    ระดับความเสี่ยงปาน
กลาง 5 – 9 คะแนน 
    ระดับความเสี่ยงต่ า 
1 – 4 คะแนน 

หลีกเลี่ยง 
ถ่ายโอน 
ควบคุม 
ยอมรับ 



แผนบริหารความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ประเภทความเสี่ยง ประเด็นความสี่ยง มาตรการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลา
ด าเนินการ 

เป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 

ความเสี่ยงด้าน 
กลยุทธ์ 

 

การมีส่วนร่วมของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในการ
วางแผนของหน่วยงาน 

ก าหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการวางแผน
ยุทธศาสตร์ระดับต่าง ๆ ขององค์กร 

พ.ย. ๖๑ – 
เม.ย. ๖๒ 

แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ 
ฉบั บที่  ๑  (พ . ศ .  ๒๕๖๐  – ๒๕๖๔ )  ผ่ า น
กระบวนการมีส่วนร่วมจากกลุ่มผู้รับบริการและ
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยผลจากการรับฟังความ
คิดเห็นสามารถน ามาปรับใช้กับแผนยุทธศาสตร์
ระดับต่าง ๆ ขององค์กรได้เช่นเดียวกัน 

สผพ. 

ความเสี่ยงด้าน 
การด าเนินงาน 

 

 

 

 

ข้อมูลในระบบ
สารสนเทศไม่เป็น
ปัจจุบัน 

 

 

 

ตรวจสอบข้อมูลที่ต้องน าเข้าระบบสารสนเทศทุก
ระบบ และด าเนินการปรับปรุงให้มีความถูกต้อง
ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน เพ่ือให้ข้อมูลใน
ระบบสารสนเทศสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยส านัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ 
มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเป็นผู้รับผิดชอบ  

ต.ค. 61 – 
ก.ย. 62 

ข้อมูลในระบบสารสนเทศทุกระบบของ สคบ. 
ได้รับการปรับปรุงให้มีความเป็นปัจจุบัน และ
สามารถสืบค้นข้อมูลและน าไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ทันต่อสถานการณ์ 

ทุกหน่วยงาน 




