
 

 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน 

การบริหารความเสี่ยง  
 
 
 
 
 

กรมกิจการผู้สูงอายุ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 



 

 

 

ค าน า 
 

 กรมกิจการผู้สูงอายุ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดท าการบริหารความเสี่ยงระดับอง ค์กร 
(Enterprise Risk Management) ประจ าปี 2560 เพ่ือลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพ 
การด าเนินงาน โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกรมกิจการผู้สูงอายุ ได้ท าการวิเคราะห์และระบุ ปัจจัย
เสี่ยงที่จะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายของโครงการ 3 ด้าน คือ  
ด้านการด าเนินงาน ด้านงบประมาณ และด้านกลยุทธ์ และพิจารณาคัดเลือกโครงการที่มีความส าคัญ ผลส าเร็จ
ของโครงการจะส่งผลกระทบอย่างสูงต่อการบรรลุผลส าเร็จตามยุทธศาสตร์ และได้รับงบประมาณสูง ท าการ
ประเมินความเสี่ยง อีกทั้งเพ่ือวางระบบในการก ากับดูแล ติดตาม ประเมินผล น าผลการประเมินไปใช้ในการ
ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง และมีผลส าเร็จในการบริหารความเสี่ยงที่ดีขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับหลั กการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี ท าให้องค์การบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการท า งาน  
และส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์การ 

 คณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารความเสี่ยงจะเป็นเครื่องมือส าคัญ   
ในการผลักดันการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการด าเนินการที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน าผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการจัดท าระบบบริหารความเสี่ยงในปี ต่อ ไป  
ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล คุ้มค่ายั่งยืน 

 
 
 
 

   (นายสมคิด สมศรี) 
    อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
 ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยโครงสร้างประชากรไทยมีสัดส่วนประชากรวัยเด็กและ         
วัยแรงงานลดลง ส่วนประชากรวัยสูงอายุเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ประเทศไทยจะเป็นสังคม ผู้สู งอายุ 
อย่างสมบูรณ์ ในปี 2564   
 กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ได้จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) 
พ.ศ. 2558 ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันที่ 5 มีนาคม 2558 ส่งผลการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และ
รูปแบบการด าเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุให้มีความทั่วถึงและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น โดยในการปฏิบัติงาน
กรมกิจการผู้สูงอายุได้จัดท าการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk Management) โดยการ  
มีส่วนร่วมของบุคลากรในการคิดวิเคราะห์และคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งการ
ระบุ แนวทางในการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่เหมา ะสมหรื อยอมรับ ได้ ตามหลักธรรมาภิบาล  
(Good Governance) สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี  
พ.ศ. 2546 หมวดที่ 1 มาตรา 6 (2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ และ มาตรา 6 (3) มีประสิทธิภาพและ  
เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
 กรมกิจการผู้สูงอายุ ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการบริหารความเสี่ยง จึงได้มีการจัดท าระบบ
บริหารความเสี่ยงขององค์การ เพ่ือบริหารปัจจัยและควบคุมโครงการ รวมถึงกระบวนการด าเนินการต่าง ๆ 
โดยลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหาย เพ่ือให้ระดับความเสี่ยง และผลกระทบอยู่ในระดับ 
ที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมาย  
ตามภารกิจตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2560 เป็นส าคัญ  
 

วัตถุประสงค์ในการบริหารความเส่ียง 
 1. เพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเป็นแบบบูรณาการและมีการจั ดการ
อย่างเป็นระบบ 
 2. เพ่ือก าหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร 
 3. เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงโดยการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ 
 4. เพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ 
 

 
 
องค์ประกอบของการบริหารความเส่ียง 
 1. ข้อตกลงร่วมกันในการก าหนดกรอบวิธีการบริหารความเสี่ยงและการน าไปใช้ 
 2. จัดต้ังคณะท างาน และผู้รับผิดชอบร่วมกัน 
 3. ประชุมหารือคณะท างานและผู้รับผิดชอบโครงการ เพ่ือร่วมกันก าหนดแนวทางการด าเนิน งาน
บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 4. ด าเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
 5. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง 
 6. ติดตามและประเมินผล 
 7. เฝ้าระวังความเสี่ยง 
 



 

 

นิยาม 
 ความเส่ียง (Risk) หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหายหรือเหตุการณ์ที่ มีควา ม  
ไม่แน่นอน ซ่ึงหากเกิดขึ้นจะมีผลกระทบในเชิงลบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์ (Objective) และเป้าหมาย 
(Target) ทั้งนี้ ความเสี่ยงจะต้องประกอบด้วยความไม่แน่นอน (Uncertainty) และความไม่แน่นอนดังกล่าว
นั้นจะมีผลกระทบ (Exposures) ต่อเป้าหมายที่ก าหนด ความเสี่ยงสามารถบริหารจัดการได้ เพ่ือก าจัดหรือ  
ลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ โดยต้องระบุประเมินและท าแผนบริหารจัดการ  
 ปัจจัยเส่ียง (Risk Factor) หมายถึง สาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร โดยต้องระบุว่าเหตุนั้นจะเกิดขึ้นเพราะอะไร ที่ไหน เม่ือใด อย่างไร การระบุปัจจัยเสี่ยง   
ควรระบุสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการควบคุมหรือลดความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง 
 การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ 
ความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) 
  - โอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง 
  - ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหาก เ กิด
เหตุการณ์ความเสี่ยง 
  - ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเ มิน
โอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ ต่ า ปานกลาง สูง และสูงมาก  
 การบริหารความเส่ียง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการ      
ให้โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในร ะดับ     
ที่ยอมรับได้ การจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี คือ การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) การลด/การควบคุม 
ความเสี่ยง (Risk Reduction) การกระจายความเสี่ยงหรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) การหลีกเลี่ยง
ความเสี่ยง (Risk Avoidance) 
 การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนการปฏิบัติต่าง ๆ ซ่ึงกระท าเพ่ือลด
ความเสี่ยง และท าให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ 
  -  การควบคุมเพ่ือการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้น  
เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดต้ังแต่แรก 
  -  การควบคุมเพ่ือให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้ น  
เพ่ือค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว 
  - การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกร ะตุ้น  
ให้เกิดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
  - การควบคุมเพ่ือแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้ นเ พ่ือแก้ ไข
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือหาวิธีแก้ไขใหม่ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ าอีกในอนาคต  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใครเก่ียวข้องกับการบริหารความเสี่ยงขององค์กร... 

ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง 
ในฐานะที่เป็นผู้ระบุว่าความเสี่ยงมีอะไรบ้าง 

ฝ่ายบริหารของหน่วยงาน 

เจ้าของโครงการ/เจ้าของงาน 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ผู้ที่ได้รับมอบหมายโดยเฉพาะ 

ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน 



 

 

บทที่ 2 
แนวทางและกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO 

(Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) 
 

  
 ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization  
of the Tread way Commission) มีดังนี้ 
  1. การก าหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting) 
  2. การระบุความเสี่ยงต่าง ๆ (Event Identification) 
  3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
  4. กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง (Risk Response) 
  5. กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities) 
  6. ข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง(Information and Communication)  
  7. การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่าง ๆ (Monitoring)  

ขั้นตอนท่ี  1  การก าหนดเป้าหมายการบริหารความเส่ียง (Objective Setting)  
 เป็นการก าหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง และพิจารณาเลือกแผนงาน/โคร งการ   
ที่มีความสอดคล้องกับทุกกลยุทธ์ในประเด็นยุทธศาสตร์ และได้รับงบประมาณสูงเป็นอันดับแรกซ่ึงสา มารถ
วิเคราะห์ ความเสี่ยงได้ครบถ้วน ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการตัดสินใจ โดยค านึงถึงปัจจัยเสี่ยงและความเสี่ยง
ด้านต่าง ๆ ที่น่าจะมีผลกระทบกับการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ นโยบาย และพิจารณาหาแนวทางในการ
ป้องกันหรือจัดการกับ ความเสี่ยงเหล่านั้น ก่อนจะเริ่มปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้  
การก าหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนช่วยให้การระบุและวิเคร าะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้อย่างครบถ้วน  
โดยเทคนิคการก าหนดวัตถุประสงค์ และเทคนิควิธี เช่น การน าหลักการ SMARTS มาประยุกต์ใช้ประกอบด้วย 
  Specific : มีการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน  
  Measurable : สามารถวัดผลหรือประเมินผลได้  
  Achievable : สามารถปฏิบัติให้บรรลุผลได้ 
  Reasonable : สมเหตุผล มีความเป็นไปได้ 
  Time constrained : มีกรอบเวลาที่ชัดเจนและเหมาะสม 
 

ขั้นตอนท่ี  2  การระบุความเส่ียงต่าง ๆ (Event Identification) 
 เป็นการค้นหาว่ามีความเสี่ยงใดบ้างที่ เก่ียวข้องกับการด าเนินภารกิจของกรมกิจการผู้สูงอายุ โดยใช้วิธีการ
ระดมสมอง การตรวจสอบรายการความเสี่ยงจากรายการ (Checklist) ดังนั้น การระบุความเสี่ยงของโครงการ
จึงมีทั้งส่วนที่มาจากประสบการณ์ผู้ปฏิบัติงาน ความเห็นของผู้ เชี่ยวชาญ และข้อมูลในอดีต ผู้รับผิดชอบ
โครงการควรค านึงถึงประเด็นอุปสรรคของการด าเนินงานตามโครงการ สัญญาณบ่งชี้อาการที่จะน าไปสู่ความเสีย่ง 
ที่จะท าให้โครงการไม่อาจประสบความส าเร็จได้ จากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกโดยพิจารณา  
ตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ประกอบด้วย 
 
 
 



 

 

  -  ปัจจัยภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับส่วนราชการ วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหาร ความรู้ ความสามารถของบุคลากร กระบวนการ
ท างาน ข้อมูล ระบบสารสนเทศ และเครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น 
  -  ปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากภายนอกองค์กรและไม่สามารถควบคุม 
การเกิดจากองค์กรได้ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย เครือข่าย คู่ความร่วมมือ เทคโนโลยี  
ภัยธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
 

 การวิเคราะห์เพ่ือระบุความเสี่ยงต่าง ๆ อาจพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงในหลายด้าน  เช่น  
  - ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk :S) เก่ียวข้องกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจ   
ในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการ ณ์และ  
เหตุภายนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์ หรือเกิดจาก 
การก าหนดกลยุทธ์     ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนหรือการร่วมมือกับองค์กรอิสระ ท าให้องค์การ
ขาดการยอมรับและโครงการไม่ได้น าไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการหรือ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง หรือมีลักษณะเป็นความเสี่ยงที่ เกิดจากการตัดสินใจผิดพลาด การตัดสินใจ  
ไม่ถูกต้อง 
  -  ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk : O) เก่ียวข้องกับประสิทธิ ภ า พ 
ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายใน 
ขององค์กร/กระบวนการ/เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานโครงการ 
  -  ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงที่ เก่ียวกับการรายงานผล 
ทางการเงินและบริหารงบประมาณ การเงิน เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาด
ประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์หรือเป็นความเสี่ยงที่ เก่ียวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณ
การงบประมาณ  ไม่เพียงพอ ไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการด าเนินการ เป็นต้น 
  - ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : C) เก่ียวข้องกับการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย 
หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุ ม  
การด าเนินงาน 
    

 ตารางท่ี 1 หลักธรรมาภิบาลประกอบการวิเคราะห์ประเมินความเส่ียง 
 

หลักธรรมาภิบาล ความหมาย ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น 
ประสิทธิผล

(Effectiveness) 
การปฏิบัติงานตา มพันธกิจให้ บ ร ร ลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การ มีเป้าหมาย
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ที่ ชั ด เ จ น  ส ร้ า ง
กระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นร ะบบ
และมีมา ตร ฐา นร วมถึ งกา รติดตาม
ประเมินผลและพัฒนาการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

-  ขาดแผนงานที่ชั ด เจนในก า ร
ด าเนินงาน 
-  ผลการปฏิบัติงานไม่ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
-  ไ ม่ มีร ะบบกา ร ติ ดตา ม แ ล ะ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน จึงไม่
ทร า บปัญหา / อุปส ร ร ค และ
แนวทางแก้ไข 

 
 



 

 

 
 
 

หลักธรรมาภิบาล ความหมาย ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น 
ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) 

การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า 
และเกิดประโยชน์สูงสุด ต่อส่วนรวม       
มีการลดระยะเวลา และขั้นตอนการ
ท างานที่ไม่จ าเป็น  

- การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าก าหนด 
- การปฏิบัติงานซ้ าซ้อนกัน 
-  ผลการปฏิบัติงานไม่คุ้ม ค่า กั บ
งบประมาณที่ใช้ไป 

การมีส่วนร่วม 
(Participation) 

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
เปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมรับรู้ และ
แสดงทัศนะคติ กระบวนการตัดสินใจ 
และร่วมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน 

- ไม่มีการวางระบบการรับฟังควา ม
คิดเห็น และรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
- การด าเนินกิจกรรมขาดการมีส่วน
ร่วมจากผู้ที่เก่ียวข้อง 

ความโปร่งใส 
(Transpiration) 

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จ า เป็ นและ
เชื่อถือได้ให้ประชาชนรับทราบ วาง
ระบบการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้โดยง่าย 

-  ไม่เปิดเผยข้อ มูลขั้ น ตอ น กา ร
ด าเนินงาน 
- เปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วน บิดเบือน 

การตอบสนอง 
(Responsiveness) 

การตอบสนองความต้องการประชาชน
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
เหมาะสม 

-  การไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการได้ภายใน
เวลาก าหนด 

ภาระรับผิดชอบ 
(Accountability) 

การตอบค าถามและชี้แจงได้เม่ือมีข้ อ
สงสัยตลอดจนมีระบบการแก้ไข หรือ
บรรเทาปัญหา ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

-  ไม่มีการจัดวางระบบรา ย งา น
ควา มก้า วหน้ าตามเป้ าหมายที่
ก าหนดไว้ 

นิติธรรม (Rule of Law) การใช้อ านาจกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้ อบั ง คับ  ในกา รปฏิ บั ติ ง า นอย่ า ง
เคร่งครัด ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติ 

- การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับต่าง ๆ 
-  กา ร ใช้ ช่ อ ง โหว่ ทางกฎหมาย
แสวงหาผลประโยชน์ 

การกระจายอ านาจ 
(Decentralization) 

การมอบอ านาจมอบหมายงา น แ ก่ผู้
ปฏิบัติอย่างเหมาะสม 

- ไม่มีอ านาจการตัดสินใจสู่ระดับลา่ง 

การมุ่งเน้นฉันทามติ 
(Consensus Oriented) 

การแสวงหาข้อตกลงร่วมกันระหว่า ง
กลุ่ม ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียที่ เก่ียวข้องใน
ประเด็นส าคัญ 

- เกิดความขัดแย้งในการปฏิบัติงาน 
- การปฏิบัติงานไม่เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน 

 
ขั้นตอนท่ี  3  การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
 เป็นกระบวนการวิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยง ด้วยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) 
และผลกระทบ (Impact) เม่ือท าการประเมินแล้ว ท าให้ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะ
ของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ 
  - ต่ า (Low) คะแนนความเสี่ยง 1 - 4 คะแนน 
  - ปานกลาง (Medium) คะแนนความเสี่ยง 5 - 8 คะแนน 
  - สูง (High) คะแนนความเสี่ยง 9 - 15 คะแนน 
  - สูงมาก (Extreme) คะแนนความเสี่ยง 16-25 คะแนน 



 

 

 

ขั้นตอนท่ี  4  กลยุทธ์ท่ีใช้ในการจัดการความเส่ียง (Risk Response)  
 1. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง การปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง โดยการหยุด
ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือโครงการที่จะน าไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง 
 2. การควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การพยายามลดความเสี่ยงโดยการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
บางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่น าไปสู่ เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง มี 2 วิธีหลัก คือ การป้องกันการเกิด
ความเสียหาย และการควบคุมขนาดของความเสียหายหลังเกิดการเสียหาย เป็นต้น 
 3. การยอมรับความเสี่ยง หมายถึง หากท าการวิเคราะห์แล้วเห็นว่าไม่มีวิธีจัดการความเสี่ยงใด เลย     
ที่เหมาะสมเนื่องจากต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงมากกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ อาจต้องยอมรับความเสี่ ยง 
แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพ่ือรองรับผลท่ีจะเกิดขึ้น 
 4. การถ่ายโอนความเสี่ยง หมายถึง ยกภาระการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงและจั ดการ
กระจายความเสี่ยงให้กับผู้อ่ืน เช่น การจ้างผู้อ่ืนมาด าเนินการแทน การซ้ือประกันภัย เป็นต้น 

ขั้นตอนท่ี  5  กิจกรรมการบริหารความเส่ียง (Control Activities) 
 เม่ือได้ประเมินความเสี่ยงและก าหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแล้ว จึงด าเนินการก าหนด
กิจกรรมหรือมาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้หมดไปหรือลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซ่ึงกิจกรรม      
ที่ก าหนดต้องเป็นกิจกรรมที่หน่วยงานที่ยังไม่เคยปฏิบัติหรือเป็นกิจกรรมที่ก าหนดเพ่ิมเติมจากกิจกรรมเดิม     
ที่เคยปฏิบัติอยู่แล้วแต่ไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ นอกจากนี้ ต้องก าหนดระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ
แต่ละกิจกรรม และก าหนดผู้รับผิดชอบด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน 

ขั้นตอนท่ี  6  ข้อมูลและการส่ือสารด้านบริหารความเส่ียง (Information and Communication)  
 การสื่อสารถือได้ว่าเป็นหัวใจของการบริหารความเสี่ยงในทุก ๆ ขั้นตอน มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ 
ให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง ได้รับความเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง มีการเปิดช่องทางการสื่อสารข้อมูลด้านการบริหาร
ความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะท างาน และบุคลากรของหน่วยงานได้เข้าถึงผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ระบบ
อินทราเน็ต หนังสือเวียน การประชุมชี้แจงโดยผู้บริหาร การอบรม เป็นต้น 

ขั้นตอนท่ี  7  การติดตามผลและเฝ้าระวังความเส่ียงต่าง ๆ (Monitoring)  
 การบริหารความเสี่ยงเป็นการติดตามประเมินผลปัจจัยเสี่ยงที่ก าหนดไว้ หากพบปัญหาหรืออุปสรรค
ในการด าเนินการควรปรับปรุงแก้ไขหรือหาข้อมูลเพ่ิมเติม เพ่ือวิเคราะห์ทางเลือกที่ ดีกว่าต่อไป อย่างไรก็ตา ม         
การติดตามประเมินผลไม่ใช่ขั้นตอนสุดท้ายของการบริหารความเสี่ยง แต่เป็นขั้นตอนที่น าไปสู่ระบบการบริหาร
ความเสี่ยงที่ มีความต่อเนื่องและทันเหตุการณ์ จึงต้องมีการก าหนดระยะเวลาการรายงานการติดตาม และเฝ้าระวั ง
ความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอในทุกไตรมาส ดังนี้ 
   
  1. รายงานรอบ   9  เดือน ภายในวันที่  30  มิถุนายน  พ.ศ. 2560  
  2. รายงานรอบ  12 เดือน ภายในวันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2560  
 
 
 

 



 

 

บทที่ 3  
แนวทางการบริหารความเสี่ยงของกรมกจิการผู้สูงอายุ 

 
1. การก าหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง 
 

    1.1 วัตถุประสงค์การด าเนินการบริหารจัดการความเส่ียง 
 เพ่ือให้ทุกส านักหรือกอง วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง และจัดท ามาตรการจัดการความเสี่ยง 
ให้สามารถบริหารโครงการให้บรรลุความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้ังไว้ 
 

    1.2 การพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 
 

ตัวอย่าง 
ตารางท่ี 2 เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโครงการ 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 : การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมของผู้สูงอายุ 
ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมสวัสดิภาพ
และคุ้มครองให้เข้าถึงหลักประกันทาง
สังคม 

1. จ านวนมาตรการ/กลไก และ
นวัตกรรมในการเสริมสร้างโอกาสให้
ผู้สูงอายุเข้าถึงหลักประกันทางสังคม 
2. จ านวนผู้สูงอายุท่ีได้รับการส่งเสริม
ศักยภาพ 
3. จ านวนผู้สูงอายุท่ีได้รับ 
การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ  

1. ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์/มาตรการ
ด้านผู้สูงอายุสู่การปฏิบัติ 
2. ส่งเสริมความเข้มแข็งองค์กรด้าน
ผู้สูงอายุ 
3. พัฒนาสังคมคุณภาพเพ่ือผู้สูงอายุ 
 

 
โครงการ สอดคล้อง

กับกลยุทธ์ 
สอดคล้องกับ

ประเด็นยุทธศาสตร์  
(a) 

งบประมาณ
ที่ได้รับ (b) 

ความส าคัญ
โครงการ
(a)x(b) 

หน่วยที่รับ 
ผิดชอบ 

1. โครงการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุ
ตามประเพณี 

3 3 2 6 สคส. 

 
ปัจจัยพิจารณา เกณฑ์การพิจารณา 

1 2 3 
1. สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์ใน
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

สอดคล้องกับบางกลยุทธ์ใน
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

สอดคล้องกับทุกกลยุทธ์ใน
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

2. งบประมาณท่ีได้รับใน
ปีงบประมาณ 

ได้รับงบประมาณสูงเป็นล าดับ 
3 และต่ ากว่า 

ได้รับงบประมาณสูงเป็นล าดับ 
2 

ได้รับงบประมาณสูงเป็น
อันดับ 1 

 

  
 
  
 
 

ได้รับงบประมาณเป็นอันดับ 
ที่  2 ให้คะแนน  2 



 

 

2. การระบุความเสี่ยง 
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้ขอความร่วมมือกองและกลุ่มต่าง ๆ วิเคราะห์ประเมินความเสี่ ยง
พร้อมระบุความเสี่ ยงตา มหลักธรรมาภิบา ลที่ กร มกิจ การผู้สู งอายุน า มาพิจารณา มี 10 ปร ะกา ร 
ประกอบด้วย ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การตอบสนอง ความรับผิดชอบ ความโปร่งใสในการด าเนิ น งาน  
การมีส่วนร่วม การกระจายอ านาจ นิติธรรม เสมอภาค และฉันทามติ ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ขอยกตัวอย่าง การระบุความเสี่ยงโครงการพัฒนาระบบการดูแลและคุ้มครองทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุ : 
กิจกรรมการเฝ้าระวังทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุในชุมชน ดังตารางที่ 3 
 

ตารางท่ี 3 การระบุความเส่ียงตามหลักธรรมาภิบาล  
 

 
ความเสี่ยง 

หลักธรรมาภิบาลท่ีเก่ียวข้อง  
ผลกระทบ 

ปร
ะส

ิทธิ
ผล

 

ปร
ะสิ

ทธ
ิภา

พ 

ตอ
บส

นอ
ง 

รับ
ผิด

ชอ
บ 

โป
ร่ง

ใส
 

มีส
่วน

ร่ว
ม 

กร
ะจ

าย
อ า

นา
จ 

นิติ
ธร

รม
 

เส
มอ

ภา
ค 

ฉัน
ทา

มติ
 

โครงการพัฒนาระบบการดูแลและคุ้มครองทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุ : กิจกรรมการเฝ้าระวังทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุในชุมชน 
การด าเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณของศูนย์ฯ 
อาจจะล่าช้าไม่ตรงตาม
ก าหนดเวลาของแผนงาน 
โครงการ 

√          ท าให้เกิดผลกระทบต่อ       
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม 
ผู้สูงอายุ 12 แห่ง ในส่วนของ
การขับเคล่ือนการด าเนินงานให้
เป็นไปตามเป้าหมายและการ
จัดซ้ือจัดจ้าง 

 

3. การประเมินความเสี่ยง 
 การประเมินความเสี่ยง เป็นกระบวนการจัดล าดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยง 
(Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซ่ึงท าให้ทราบระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) ว่าอยู่ใน
ระดับมากหรือน้อย ระดับความความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับความเสี่ยง สูงมาก สูง ปานกลาง 
และต่ า เม่ือได้ระดับความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้จัดล าดับความเสี่ยงเพ่ือพิจารณากิจกรรมที่จ ะต้อง
ควบคุมและเฝ้าระวังความเสี่ยง  
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 4 เกณฑ์การประเมินระดับความเส่ียงของกรมกิจการผู้สูงอายุ 
 

ระดับ 
ความเส่ียง 

ความหมาย ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง
(Likelihood : L) 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง 
(Impact: I)   

5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดสูงมาก ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์เป็นอย่างย่ิง 
4 สูง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ  ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ค่อนข้างมาก 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบ้างเป็นบางคร้ัง ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์บ้าง 
2 น้อย อาจมีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ คร้ัง ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์เพียงเล็กน้อย 
1 น้อยมาก แทบไม่มีโอกาสเกิดข้ึนเลย แทบไม่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์แม้แต่น้อย 

 
 

ระดับความเส่ียง (Degree of Risk) = โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) X ความรุนแรง 
                                                 ผลกระทบจากความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น (Impact : I) 



 

 

 
ตารางท่ี 5 สรุปหลักเกณฑ์การให้คะแนนระดับความเส่ียง  

ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย(L) และความรุนแรงของผลกระทบ (I) 
 

ประเด็นพิจารณา 1=น้อยมาก 2=น้อย 3=ปานกลาง 4=สูง 5=สูงมาก 
ความรุนแรงของผลกระทบ(I) 
มูลค่าความเสียหาย  (I1) < 1 หมื่นบาท 1-5 หมื่นบาท 5 หม่ืน –2.5 แสนบาท 2.5-5 แสนบาท >5 แสนบาท 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหาย (I2) 

 

>80% 
 

60-80% 
 

40-60% 
 

20-40% 
 

<20% 

จ านวนผู้รับบริการท่ีได้รับความ
เสียหาย/จ านวนผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียท่ีได้รับผลกระทบ (I3) 

กระทบเฉพาะ
ผู้เก่ียวข้อง
โดยตรง 
บางราย 

กระทบเฉพาะ
กลุ่มผู้เก่ียวข้อง
โดยตรงเป็น 
ส่วนใหญ่ 

กระทบ 
เฉพาะกลุ่มผู้เก่ียวข้อง

โดยตรงท้ังหมด 

กระทบ 
ผู้เก่ียวข้อง
โดยตรง

ท้ังหมดและ
ผู้อ่ืนบางส่วน 

กระทบ 
ผู้เก่ียวข้อง

โดยตรงท้ังหมด
และผู้อ่ืนมาก 

จ านวนผู้ร้องเรียน 
(ต่อระยะเวลาโครงการ  (I4)) 

 

น้อยกว่า 1 ราย 
 

1-5 ราย 
 

6-10 ราย 
 

11-15 ราย 
 

มากกว่า 15 ราย 

ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบของความเส่ียง (I5) 

แทบไม่
กระทบต่อ

วัตถุประสงค์
แม้แต่น้อย 

ส่งผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์
เพียงเล็กน้อย 

ส่งผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์บ้าง 

ส่งผลกระทบ
ต่อวัตถุประสงค์
ค่อนข้างมาก 

ส่งผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์
เป็นอย่างย่ิง 

โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (L) 
ระเบียบคู่มือปฏิบัติ (L1) มีท้ัง 2 อย่าง

และมีการ 
ปฏิบัติตาม 

มีอย่างใดอย่าง
หนึ่งและมีการ

ปฏิบัติตาม 

มีท้ัง 2 อย่างแต่ปฏิบัติ
ตามอย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือไม่ปฏิบัติ 

มีอย่างใดอย่าง
หนึ่งแต่ไม่

ปฏิบัติ 

ไม่มีท้ัง 2 อย่าง 

การควบคุม ติดตามและ
ตรวจสอบของผู้บังคับบัญชา
หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ (L2) 

 
ทุกสัปดาห์ 

 
ทุก 2 สัปดาห์ 

 
ทุก 1 เดือน 

 
ทุก 3 เดือน 

 
ทุก 6 เดือน 

การอบรม/สอนงาน/ทบทวน
การปฏิบัติงาน (L3) 

 

ทุกเดือน 
 

ทุก 3 เดือน 
 

ทุก 6 เดือน 
 

ทุก 1 ปี 
 

มากกว่า 1 ปี 

ความถ่ีในการเกิดความ
ผิดพลาดการปฏิบัติงาน 
(เฉล่ีย:ปี/คร้ัง) (L4) 

 
5 ปี/คร้ัง 

 
2-4 ปี/คร้ัง 

 
1 ปี/คร้ัง 

 
6-11เดือน/

คร้ัง 

 
1-6 เดือน/คร้ัง 

โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (L5) 5 ปี/คร้ัง 4 ปี/คร้ัง 3 ปี/คร้ัง 2 ปี/คร้ัง 1 ปี/คร้ัง 
(เกิดแน่นอน) 

ระดับโอกาสในการเกิด
เหตุการณ์ต่าง ๆ (L6) 

แทบไม่มี
โอกาส 

เกิดข้ึนเลย 

มีโอกาสเกิด 
แต่นาน ๆ คร้ัง 

มีโอกาสเกิด 
เป็นบางคร้ัง 

มีโอกาสใน
การเกิด

ค่อนข้างสูง
หรือบ่อย ๆ 

มีโอกาสใน 
การเกิดสูงมาก 

 

 

 
 



 

 

ตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะห์ประเมินความเส่ียงของกรมกิจการผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

การประเมินความเสี่ยง  
หน่วยท่ี

รับผิดชอบ 
โอกาสเกิด 
ความเส่ียง 

(Likelihood: L) 

ความรุนแรง
ของผลกระทบ 
(Impact : I) 

ระดับความเส่ียง 
(Degree of risk) 

L x I 

1 สนับสนุนเงินทุนกู้ยืมเพ่ือประกอบอาชีพ 
กิจกรรมจัดท าระบบฐานข้อมูลเงินทุนกู้ยืม
ประกอบอาชีพ 

3 4 12 กบท. 

2 สนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี   2 2 4 สคส. 
3 ให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะ

ยากล าบาก 
2 3 6 สคส. 

4 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยของ
ผู้สูงอายุให้เหมาะ และปลอดภัย 

2 3 6 สคส. 

 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่เอ้ือต่อคนทุกวัน 

2 2 4 สศส. 

5 ระบบดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุในชุมชน 
(บ้านกลางผู้สูงอายุ) 

2 2 4 สคส. 

6 พัฒนาระบบการดุแลและคุ้มครองทางสังคม
ส าหรับผู้สูงอายุในชุมชน : กิจกรรมการเฝ้า
ระวังทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุในชุมชน 

2 3 6 สคส. 

7 ส่งเสริมความร่วมมือกิจการเพ่ือสังคมส าหรับ
ผู้สูงอายุ 

   สศส. 

 7.1 การพัฒนากลไกเครือข่ายส่งเสริมกิจการ
เพ่ือสังคมส าหรับผู้สูงอายุแบบบูรณาการ 

3 2 6  

 7.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการน า
แนวทางธุรกิจเพ่ือสังคม กิจการเพ่ือสังคมที่
เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุสู่การปฏิบัติ 4 ภาค 

2 3 6  

 7.3 การมอบรางวัล CSR/SE for Aging 
Awards 2017 

2 2 4  

8 สร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อม
ผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ 

2 2 4 สศส. 

9 ผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลาน 2 2 4 สศส. 
10 เสริมพลังภูมิปัญญาผู้สูงอายุและการเรียนรู้

ของผู้สูงอายุ : โรงเรียนผู้สูงอายุ 
3 2 6 สศส. 

11 ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหาร 2 2 4 กพร. 
12 อบรมบุคลากรเพ่ือเสริมทักษะด้าน

ภาษาอังกฤษ 
3 1 3 สลก. 

 



 

 

 
4. การก าหนดกลยุทธ์ท่ีใช้ในการจัดการความเสี่ยง 
 

ตารางท่ี 7 กลยุทธ์ท่ีใช้ในการจัดการความเส่ียง 
 

กลยุทธ์จัดการความเส่ียง ค าอธิบาย 
 

การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง 
ปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงโดยการหยุด ยกเลิกหรือ
เปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือโคร งการที่จ ะน าไปสู่ เหตุการ ณ์ที่ เป็ น      
ความเสี่ยง 

 
การควบคุมความเสี่ยง 

ความพยายามลดความเสี่ยงโดยการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงขั้น ตอน
บางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่น าไปสู่ เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง 
รวมถึงลดความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงจะเกิดขึ้น 

 
 

การยอมรับความเสี่ยง 

หากท าการวิเคราะห์แล้วพบว่าไม่มีวิธีการจัดการความ เสี่ยงใดเลยที่
เหมาะสมเนื่องจากต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่ จะ
ได้รับ อาจต้องยอมรับความเสี่ยง แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิด
เพ่ือรองรับผลท่ีจะเกิดขึ้น 

 

การถ่ายโอนความเสี่ยง 
ยกภาระในการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงและจัดการ   
ถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อ่ืน 

 

   
 
 
5. ปัจจัยเสี่ยงของกรมกิจการผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้รวบรวมผลการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงของแต่ละกอง กลุ่ม และ
ได้ก าหนดปัจจัยเสี่ยงที่กองและกลุ่มต่าง ๆ ระบุไว้ ประกอบด้วย ปัจจัยเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
ปัจจัยเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) และปัจจัยด้านการเงิน (Financial  Risk) ดังนี้  
 

ตารางท่ี 8 รหัสปัจจัยเส่ียงของกรมกิจการผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

 

รหัสปัจจัยเส่ียง ความหมาย ความถ่ี ร้อยละ 
ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) 5 23.81 

S1 มติหรือนโยบายไม่ได้รับการน าไปปฏิบัติ 1 
S2 การจัดหลักสูตรอบรมไม่ตรงกับความต้องการของ

กลุ่มเป้าหมาย 
1 

S3 การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง 1 
S4 ผู้ด าเนินการขาดความเข้าใจในระบบงาน 1 
S5 การเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขในการปฏบิัติงาน 1 
S6 ขาดการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนภารกิจ - 
S7 บุคลากรขาดอุดมการณ์ในการท างาน - 



 

 

 
 
 
 

 
 
6. แผนบริหารความเสี่ยงของกรมกิจการผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   
 เนื่องด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้ประชุมเพ่ือวิเคราะห์โครงการ
ที่มีความเสี่ยง โดยในที่ประชุมได้มีมติให้โครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุอย่าง มี
คุณภาพ และโครงการสนับสนุนเงินทุนกู้ยืมเพ่ือประกอบอาชีพ กิจกรรม : จัดท าระบบฐานข้อมูลเงินทุนกู้ยื ม
ประกอบอาชีพ จ านวน 2 โครงการ เป็นโครงการที่มีความเสี่ยง เนื่องจากโครงการสร้างความตระหนั กและ
เตรียมความพร้อมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ มีการประเมินความเสี่ยงตามแบบฟอร์ม ERM 1 ได้ระดับความเสี่ยง

รหัสปัจจัยเส่ียง ความหมาย ความถ่ี ร้อยละ 
ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk : O)  15 71.43 
ปัจจัยเส่ียงเก่ียวกับเครือข่าย 9 

O1 เครือข่ายไม่ปฏิบัติตามแนวทางการด าเนินงานที่ก าหนด 1 
O2 หน่วยงานเครือข่ายมีความเข้าใจในการด าเนินงานไม่

เพียงพอหรือมีความเข้าใจในการด าเนินงานไม่เพียงพอ
หรือมีความเข้าใจเก่ียวกับการด าเนินงานคลาดเคลื่อน 

3 

O3 การรายงานผลจากเครือข่ายมีความล่าช้า 3 
O4 การรายงานผลไม่ครบถ้วนหรือไม่สมบูรณ์ 1 
O5 เครือข่ายมีส่วนร่วมในวงจ ากัด 1 

ปัจจัยเส่ียงด้านบุคลากร 4 
O6 ขาดแคลนบุคลากร 1 
O7 บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 3 
O8 การเปลี่ยนแปลงบุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการ - 
O9 เจ้าหน้าที่ขาดความพร้อมในการปฏิบัติงาน - 

ปัจจัยเก่ียวกับการด าเนินงานรูปแบบอ่ืน ๆ 2 
O10 การประสานงานภายในมีความล่าช้า - 
O11 ขาดระบบติดตามอย่างต่อเน่ือง - 
O12 กลุ่มเป้าหมายมีภูมิหลังแตกต่างกัน - 
O13 ข้อมูลไม่เพียงพอ - 
O14 ขาดความร่วมมืออย่างจริงจังจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1 
O15 ขาดการตรวจสอบข้อมูล 1 

ด้านการเงิน (Financial Risk : F)  1 4.76 
F1 ความล่าช้าในการจัดสรรงบประมาณ 1 

ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)  ไม่มี 
รวม 24 100 



 

 

ที่ระดับ 4 หากพิจารณาจากคะแนนจะพบว่าโครงการมีความเสี่ยงในระดับที่ต่ า  (1 -  4 คะแนน) แต่เม่ือ
พิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงด้านบุคลากรที่เข้ารับการอบรมมีคุณสมบัติไม่ตรงตามหลักสูตรเตรียมความพร้อม
บุคลากรก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ จะท าให้โครงการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ได้ ท าให้ได้รับการพิจารณาให้อยู่ในความเสีย่ง
ที่ต้องได้รับการแก้ไข และโครงการสนับสนุนเงินทุนกู้ยืมเพ่ือประกอบอาชีพ กิจกรรม : จัดท าระบบฐานข้อมูล
เงินทุนกู้ยืมประกอบอาชีพ เนื่องจากโครงการมีการประเมินความเสี่ยงตามแบบฟอร์ม ERM 1 ได้ระดับความเสี่ยง
ที่ระดับ 12 จากคะแนนถือว่ามีความเสี่ยงสูง  และมีปัจจัยเสี่ยงด้านระบบการจัดเก็บข้อมูลผู้ขอกู้ยืมเงิน
ประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุที่มีอยู่เดิมไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ เนื่องจากจัดเก็บอยู่ในรูปแบบ Excel 
ท าให้เกิดการบันทึกข้อมูลซ้ า ซ้อน โดยขอความร่วมมือกองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ และกองทุนผุ้สู งอายุ 
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหากไม่ด าเนินการต่อไป โดยได้น าเสนอแผนบริหารความเสี่ยง 
ให้อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุรับทราบ และถือเป็นแนวปฏิบัติเพ่ือป้องกันความเสี่ยงในโครงการฯ ดังกล่าว 



 

 

 



 

 



 

 

 

7. ข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง  
  การสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยงของกรมกิจการผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ผ่านช่องทางการสื่อสารรับทราบข้อมูลประกอบการตัดสินใจแก่ผู้บริหาร คณะท างาน บุคลากรของหน่วยงาน 
ได้แก่ ระบบอินทราเน็ต หนังสือราชการ(แจ้งเวียน) เวทีแชร์ไฟล์ การประชุมกลุ่ม และการเผยแพร่เอกสาร เป็นต้น 
 
8. การเฝ้าระวังและติดตาม 
  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้ขอความร่วมมือกองและกลุ่มต่าง ๆ ติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง
อย่างสม่ าเสมอ ทุกไตรมาส



 

 

บทที่ 4   
บทสรุป และข้อเสนอแนะ 

 
1. สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของกรมกิจการผู้สูงอายุ   
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

ตารางท่ี 9 ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงของกรมกิจการผู้สูงอายุ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

รหัสปัจจัยเสี่ยง : S2 : การจัดหลักสูตรอบรมไม่ตรงกับความต้องการของกลุม่เป้าหมาย   
ความเสี่ยงท่ีไดรั้บ : บุคลากรท่ีเขา้รับการอบรมมีคณุสมบัติไม่ตรงตามหลกัสตูรเตรียมความพร้อมบุคลากรก่อนวัยสูงอายุ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง ผลการจัดการความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง 

ก่อนควบคุม หลังควบคุม 
1. โครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ 
ควบคุมก ากับให้เครือข่ายคัดเลือกผู้เข้ารับ
การอบรมให้ตรงตามคุณสมบัติท่ีหลักสูตรฯ 
ต้องการ 

กรมกิจการผู้สูงอายุมีการจัดประชุมช้ีแจง
แนวทางให้แก่ศูนย์พัฒนาการจัด
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 12 แห่ง และได้
ช้ีแจงแนวทางการจัดอบรมหลักสูตร
เตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุ และ
คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมท่ีมีอายุ 50 – 
60 ปี 
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รหัสปัจจัยเสี่ยง : O15 : ขาดการตรวจสอบข้อมูล 
ความเสี่ยงท่ีได้รับ เกิดความผิดพลาดในการจัดท าและน าเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมบริหารกองทุนผู้สูงอายุไม่ถูกต้อง  
ส่งผลให้การอนุมัติเงินกู้ยืมเกิดซ้ าซ้อน 
2. โครงการสนับสนุนเงินทุนกู้ยืมเพ่ือประกอบอาชีพ กิจกรรม : จัดท าระบบฐานข้อมูลเงินทุนกู้ยืมประกอบอาชีพ 
จัดท าระบบฐานข้อมูลการกู้ยืมเงินทุน
ประกอบอาชีพ เพ่ือให้สามารถจัดเก็บ
ข้อมูลไ ด้ถูกต้องและไม่ซ้ าซ้อนท าใ ห้ลด
ความผิดพลาดในการอนุมัติเงินทุนประกอบ
อาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ 
 

กอง ทุน ผู้ สู ง อา ยุมี กา รจั ดท า ระบบ
ฐานข้อมูลการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ 
เพ่ือให้สามารถจัดเก็บข้อมูลไ ด้อย่า ง
ถูกต้องและไม่ซ้ าซ้อน ท าให้สามารถลด
ความผิดพลาดในการอนุมั ติเงินกู้ ยืมทุน
ประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ จึงท า
ให้ความเส่ียงลดลงอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
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 จากตารางที่ 9 ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของกรมกิจการผู้สูงอายุ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ  
ปัจจัยเสี่ยงจากบุคลากรที่เข้ารับการอบรมมีคุณสมบัติไม่ตรงตามหลักสูตรเตรียมความพร้อมบุคลากรก่อนวัยสงูอายุ  
ที่มีค่าคะแนนความเสี่ยงเท่ากับ 4 สศส. จึงได้จัดการประชุมชี้แจงแนวทางให้แก่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัส ดิการ
สังคมผู้สูงอายุ จ านวน 12 แห่ง และแนวทางการจัดอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุ และคุณสมบัติ
ผู้เข้ารับการอบรมที่ชัดเจน โดยก าหนดให้คุณสมบัติผู้ เข้าอบรมมีอายุระหว่าง 50 - 60 ปี ส่งผลให้ความเสี่ยงลดลง 
ค่าคะแนนเท่ากับ 1 ถือเป็นความเสี่ยงในระดับต่ า (คะแนนความเสี่ยง 1 - 4 คะแนน) 



 

 

 โครงการสนับสนุนเงินทุนกู้ยืมเพ่ือประกอบอาชีพ กิจกรรมจัดท าระบบจัดการฐานข้อมูลเงินทุนกู้ยื ม
ประกอบอาชีพ ปัจจัยเสี่ยงจากระบบจัดเก็บข้อมูลผู้ขอกู้ยืมเงินประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุที่ มีอยู่เ ดิมไ ม่
มีประสิทธิภาพเพียงพอ เนื่องจากจัดเก็บข้อมูลอยู่ในรูปแบบ Excel ท าให้เกิดการบันทึกข้อมูลซ้ า ซ้อน มีค่า
คะแนนความเสี่ยงเท่ากับ 12 กบท. จึงได้จัดท าระบบฐานข้อมูลการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ เพ่ือให้สามารถ
จัดเก็บข้อมูลได้ถูกต้องและไม่ซ้ าซ้อน จึงท าให้ลดความผิดพลาดในการอนุมัติเงินกู้ยืมทุนประกอบอาชีพ ส่งผลให้
ค่าความเสี่ยงลดลง ค่าคะแนนเท่ากับ 4 ถือเป็นความเสี่ยงในระดับต่ า (คะแนนความเสี่ยง 1 - 4 คะแนน) 
  

2. ปัญหาอุปสรรค 
 

 2.1 จากการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงของ ผส. พบว่า ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงาน
ส่วนใหญ่เป็นปัจจัยเสี่ยงด้านการด าเนินงานด าเนินงาน (Operational Risk : O) ร้อยละ 78.12        ซ่ึง
ปัจจัยเสี่ยงด้านการด าเนินงานนี้เป็นปัจจัยที่ได้รับผลกระทบจากเครือข่ายร้อยละ 48 และเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ เกิด
จากการบริหารบุคลากร ร้อยละ 32        
 2.2 มาตรการที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยงมักจะเป็นมาตรการเดิมจากกิจกรรมเดิมที่เคยปฏิบัติอยู่แล้ว 
 2.3 ความเข้าใจคลาดเคลื่อนในขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง ของส านัก/กอง มีการประเมินค่าความ
เสี่ยงที่มากหรือน้อยกว่าความเป็นจริง ท าให้เกิดปัญหาในการศึกษาวิเคราะห์แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง
ที่ระบุไว้ในค่าปัจจัยเสี่ยงนั้น  โดยมีทัศนคติว่าจะเป็นการเพ่ิมภาระงานให้คณะท างานหากต้องท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 

3. ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
 3.1. แต่งต้ังคณะท างานเพ่ิมการมีส่วนร่วมของกอง และกลุ่มต่าง ๆ 
 3.2. สร้างความรู้ความเข้าใจแก่คณะท างาน และกระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง 
 3.3. อ านวยความสะดวกเรื่องแบบฟอร์มการติดตามผลการด าเนินงานมากขึ้น 
 3.4. เพ่ิมช่องทางการติดต่อสื่อสาร ประชุม เครือข่ายคณะท างานอย่างต่อเนื่อง 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ภาคผนวก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ 
เรื่อง นโยบายแนวทางการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 ด้วยกรมกิจการผู้สูงอายุ มีก าหนดด าเนินการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission)  
จึงก าหนดนโยบายและแนวทางการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงของกรมกิจการผู้สูงอายุ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้  

 ๑. นโยบายการบริหารความเส่ียงของกรมกิจการผู้สูงอายุ 

    ๑.๑  เพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงขององค์การเป็นรูปแบบบูรณาการ 
  และมีการจัดการอย่างเป็นระบบ 
     1.2  เพ่ือให้ก าหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร 
     1.3  เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง โดยการทบทวนและปรับปรุง 
  อย่างสม่ าเสมอ 
     1.4  เพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง ให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ 

 2.  แนวทางการด าเนินงานการบริหารความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา 
2.1 ก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2560 
2.2 ก าหนดจัดประชุมคณะท างานฝ่ายด าเนินการบริหารความ

เสี่ยง 

มีนาคม - พฤษภาคม 2560 

2.3 วิเคราะห์ และระบุปัจจัยเสี่ยง 
2.4 การประเมินความเสี่ยง และตรวจสอบผลการวิเคราะห์

ประเมินความเสี่ยง 
2.5 จัดล าดับความส าคัญของโครงการ เพ่ือคัดเลือกโครงการ

จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
2.6 จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง

และสูงมาก เสนอผู้บริหารลงนาม 
2.7 ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (ส านัก

หรือกอง เริ่มปิดความเสี่ยงและรายงานผลปิดความเสี่ยง 
พร้อมความเสี่ยงที่เหลือ) 

พฤษภาคม - กันยายน 2560 

 

/ล าดับ 2.8... 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา 
2.8 รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนบริหาร

ความเสี่ยง (ส านักหรือกอง จัดท ารายงานผลความก้าวหน้า
การด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย 2 ครั้ง 
ต่อปี) 

รอบ 6 เดือน (30 มีนาคม 2560)
รอบ 9 เดือน (30 มิถุนายน 2560) 
รอบ 12 เดือน (30 กันยายน 
2560) 

2.9 รายงานสรุปผลความส าเร็จการด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง 

กันยายน - ตุลาคม 2560 
2.10 วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารความเสีย่ง 
2.11 จัดท าข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง 

  

ประกาศ  ณ วันที่      มีนาคม พ.ศ.  2560 

(นายสมคิด  สมศรี) 
อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ 

 



 

 

 


