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คำนำ 

  การบริหารความเสี่ยงนับเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารองค์กร เพ่ือช่วยในการจัดการกับสถานการณ์
ความไม่แน่นอนที่อาจส่งผลกระทบกับองค์กร ให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ และยังเพิ่มโอกาสในการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร ในการพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นอีกด้วย               
เพื ่อให้กระบวนงานกิจกรรมต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้ง (กกต.) สามารถตอบสนองต่อ           
ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลง  โดยการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของ กกต. ได้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
บริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562  
 คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือ
ในการสร้างความเข้าใจด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร และเป็นคู่มือการปฏิบัติงานให้หน่วยงาน
ภายใน กกต. สามารถดำเนินงานได้ตามกระบวนการ ขั้นตอนการทำงาน และลดการเกิดข้อผิดพลาดระหว่าง                
การปฏิบัติงานได้ รวมถึงเป็นแนวทางให้ดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงสอดคล้องกับหลักเกณฑ์                 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย กกต. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีส่วนช่วยในการสนับสนุนการดำเนินงาน
ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรสำเร็จตามความมุ่งหมายที่วางไว้ 
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1. บทนำ 
1.1  ความเป็นมา 
ด้วยพระราชบัญญัติว ิน ัยการเง ินการคลังของร ัฐ พ .ศ. 2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงานและ                         

การตรวจสอบ มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและ                 
การบริหารจัดการความเสี ่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที ่กระทรวงการคลังกำหนด                         
ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ึนและส่งผลกระทบ
ต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ดังกล่าวข้างต้น 
กระทรวงการคลังจึงได้จัดทำมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น โดยประยุกต์ตามแนวทางการบริหาร
จัดการความเสี ่ยงของสากล และมีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทของระบบการบริหารราชการแผ่นดิน                     
เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการกำหนดนโยบาย และเพื่อให้การบริหารจัดการ
องค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์องค์กร และ                
การดำเนินงานบริหารจัดการความเสี ่ยงของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2562 และหลักธรรมาภิบาลที่ดี 

 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้กำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานทั้งในระดับสากลและระดับประเทศด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) การควบคุม
ภายใน ( Internal Control) ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที ่ด ี (Good Governance) มุ ่งเน้นการพัฒนา
ประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรมโดยบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเ ทศใน             
การต ิดตามด ูแล เพ ื ่อเป ็นเคร ื ่องม ือในการเพ ิ ่มม ูลค ่า ( Value Enhancement) สร ้างสรรค ์ม ูลค ่าเพ่ิม                          
(Value Creation) รวมถึงการมองเห็นโอกาสและสามารถบริหารความเสี่ยงที่เป็นโอกาสทางธุรกิจให้เกิดผลสำเร็จ 
ทั้งนี้ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในจะมีการทบทวน               
เป็นระยะเพ่ือให้มีความเหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานขององค์กรที่อาจเปลี่ยนแปลงไป 

ทั ้งนี ้ คู ่มือการปฏิบัติงาน ถือว่าเป็นส่วนหนึ ่งของกระบวนการและขั ้นตอนการปฏิบัติงาน เพื ่อให้                        
การดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย และลดการเกิดข้อผิดพลาดระหว่างการปฏิบัติงานได้ โดยคู่มือการบริหาร
จัดการความเสี่ยง เล่มนี้เป็นแนวทางสำหรับการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง ของสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปี พ.ศ. 2565  

1.2  วัตถุประสงค์การจัดทำคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง 
1)  เพ่ือให้บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ แนวคิด 

วิธีการ กระบวนการและขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร  
2)  เพ่ือเป็นแนวทางในการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถรับมือกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
3)  เพ่ือเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการ              

การเลือกตั้ง 
1.3  ความเชื่อมโยงของการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

 การบริหารจัดการความเสี ่ยงและควบคุมภายในมักเป็นเรื ่องที ่ได้รับการกล่าวถึงควบคู ่กันอยู ่เสมอ            
การควบคุมภายในเป็นกระบวนการและมาตรการต่าง ๆ ที ่องค์กรได้กำหนดขึ ้น เพ่ื อให้ความมั ่นใจอย่าง
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สมเหตุสมผลในการด้านการดำเนินงาน การรายงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ จากคำจำกัดความดังกล่าว 
อาจเกิดคำถามว่า เหตุใดต้องทำให้เกิดความมั่นใจ ทั้งนี้ เนื่องจากทุกองค์กร ไม่ว่าขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ และไม่ว่า
จะอยู่ในธุรกิจประเภทใด ย่อมเผชิญกับความไม่แน่นอนในรูปแบบต่างๆ ความไม่แน่นอนนี้ หากเป็นเหตุการณ์ที่
เกิดข้ึนแล้วจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร หรือเป็นอุปสรรคในการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย 
เราเรียกว่าเป็น “ความเสี่ยง” สาเหตุของความเสี่ยงอาจมีได้ทั้งปัจจัยภายใน เช่น ความสามารถของบุคลากร 
ระบบสารสนเทศ หรือปัจจัยภายนอก เช่น สภาพเศรษฐกิจ การเมือง ภัยธรรมชาติ เป็นต้น หากองค์กรมิได้
ตระหนักถึงความเสี่ยงต่าง ๆ แล้ว องค์กรจะมีความมั ่นใจได้อย่างไรว่าการดำเนินงานจะบรรลุภารกิจตาม
เป้าหมายที่กำหนดไว้ 
 การบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ได้รับการออกแบบให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้ นและมี
ผลกระทบต่อองค์กร และสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับเพื่อให้ได้รับความมั่นใจอย่าง
สมเหตุสมผลในการบรรลุวัตถุประสงค์ จาก คำจัดความนี้จะเห็นได้ว่า องค์กรจำเป็นต้องทราบว่ามีความเสี่ยง
อะไรบ้าง และในระดับที่มากหรือน้อยเพียงใด เพื่อที่จะได้กำหนดวิธีการจัดการ และนำมาตรการต่างๆ มาปฏิบัติ 
เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าความเสียหายหรือความผิดพลาดจะไม่เกิดข้ึน หรือหากเกิดขึ้นก็ยังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
มาตรการต่างๆ ที่กำหนดขึ้นเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงนี้ ก็คือ การควบคุมภายในนั่นเอง 
 ในการพิจารณาว่าการควบคุมภายในที่ปฏิบัติอยู่นั้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอหรือไม่ 
หรือต้องออกแบบมาตรการในการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีกมากเพียงใด องค์กรต้องพิจารณาร่วมกับระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับ (Risk Appetite) กล่าวคือ มาตรการในการควบคุมดังกล่าว เมื่อนำไปปฏิบัติแล้ว ควรจะลด
ความเสี ่ยงลงมาให้อยู ่ในระดับที ่ยอมรับได้  องค์กรที ่มีการบริหารความเสี ่ยงและการควบคุมภายในที ่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะช่วยส่งเสริมให้องค์กรมีระบบธรรมาภิบาลที ่ด ี และช่วยสนับสนุนให้                         
การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ตลอดจนสามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
อย่างเหมาะสม 

1.4  ความหมายและคำจำกัดความ 
   ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และ                  
มีผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ หากเป็นทางลบจะก่อให้เกิดความผิดพลาดความเสียหาย การรั ่วไหล                  
ความสูญเปล่าหรือเหตุการณ์ท ี ่ไม ่พ ึงประสงค์ทำให ้การดำเน ินงานขององค์กรไม่ประสบความสำเร็จ                           
ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงจำเป็นต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์และผลกระทบ 
(Impact) ที่จะได้รับ โดยความเสี่ยงตามแนว COSO จำแนกได้ 4 ลักษณะ ดังนี้  

1) ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนดำเนินงานที่
นำไปปฏิบัติไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อ                 
การบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจหรือสถานะขององค์กร 
 2) ด้านการเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน 
งบประมาณถูกตัด งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้การจัดสรร  
ไม่เพียงพอ  

3) ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินงานทุกๆ ขั้นตอนโดย
ครอบคลุมถึงปัจจัยที่เก่ียวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศหรือแม้แต่บุคลากรในการปฏิบัติงาน 
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สมเหตุสมผลในการด้านการดำเนินงาน การรายงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ จากคำจำกัดความดังกล่าว 
อาจเกิดคำถามว่า เหตุใดต้องทำให้เกิดความมั่นใจ ทั้งนี้ เนื่องจากทุกองค์กร ไม่ว่าขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ และไม่ว่า
จะอยู่ในธุรกิจประเภทใด ย่อมเผชิญกับความไม่แน่นอนในรูปแบบต่างๆ ความไม่แน่นอนนี้ หากเป็นเหตุการณ์ที่
เกิดข้ึนแล้วจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร หรือเป็นอุปสรรคในการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย 
เราเรียกว่าเป็น “ความเสี่ยง” สาเหตุของความเสี่ยงอาจมีได้ทั้งปัจจัยภายใน เช่น ความสามารถของบุคลากร 
ระบบสารสนเทศ หรือปัจจัยภายนอก เช่น สภาพเศรษฐกิจ การเมือง ภัยธรรมชาติ เป็นต้น หากองค์กรมิได้
ตระหนักถึงความเสี่ยงต่าง ๆ แล้ว องค์กรจะมีความมั ่นใจได้อย่างไรว่าการดำเนินงานจะบรรลุภารกิจตาม
เป้าหมายที่กำหนดไว้ 
 การบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ได้รับการออกแบบให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ึ นและมี
ผลกระทบต่อองค์กร และสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับเพื่อให้ได้รับความมั่นใจอย่าง
สมเหตุสมผลในการบรรลุวัตถุประสงค์ จาก คำจัดความนี้จะเห็นได้ว่า องค์กรจำเป็นต้องทราบว่ามีความเสี่ยง
อะไรบ้าง และในระดับที่มากหรือน้อยเพียงใด เพื่อที่จะได้กำหนดวิธีการจัดการ และนำมาตรการต่างๆ มาปฏิบัติ 
เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าความเสียหายหรือความผิดพลาดจะไม่เกิดข้ึน หรือหากเกิดขึ้นก็ยังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
มาตรการต่างๆ ที่กำหนดขึ้นเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงนี้ ก็คือ การควบคุมภายในนั่นเอง 
 ในการพิจารณาว่าการควบคุมภายในที่ปฏิบัติอยู่นั้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอหรือไม่ 
หรือต้องออกแบบมาตรการในการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีกมากเพียงใด องค์กรต้องพิจารณาร่วมกับระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับ (Risk Appetite) กล่าวคือ มาตรการในการควบคุมดังกล่าว เมื่อนำไปปฏิบัติแล้ว ควรจะลด
ความเสี ่ยงลงมาให้อยู ่ในระดับที ่ยอมรับได้  องค์กรที ่มีการบริหารความเสี ่ยงและการควบคุมภายในที ่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะช่วยส่งเสริมให้องค์กรมีระบบธรรมาภิบาลที ่ด ี และช่วยสนับสนุนให้                         
การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ตลอดจนสามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
อย่างเหมาะสม 

1.4  ความหมายและคำจำกัดความ 
   ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และ                  
มีผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ หากเป็นทางลบจะก่อให้เกิดความผิดพลาดความเสียหาย การรั ่วไหล                  
ความสูญเปล่าหรือเหตุการณ์ท ี ่ไม ่พ ึงประสงค์ทำให ้การดำเน ินงานขององค์กรไม่ประสบความสำเร็จ                           
ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงจำเป็นต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์และผลกระทบ 
(Impact) ที่จะได้รับ โดยความเสี่ยงตามแนว COSO จำแนกได้ 4 ลักษณะ ดังนี้  

1) ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนดำเนินงานที่
นำไปปฏิบัติไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อ                 
การบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจหรือสถานะขององค์กร 
 2) ด้านการเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน 
งบประมาณถูกตัด งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้การจัดสรร  
ไม่เพียงพอ  

3) ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินงานทุกๆ ขั้นตอนโดย
ครอบคลุมถึงปัจจัยที่เก่ียวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศหรือแม้แต่บุคลากรในการปฏิบัติงาน 

คู่มือการบรหิารจดัการความเสี่ยง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  หน้า 5 

       

4) ด้านกฎระเบียบและข้อกำหนดผูกพันองค์กร (Compliance Risk) คือ ความเสี ่ยงที ่เกิดจาก                   
การไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องได้  

 ปัจจัยเสี ่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที ่มาของความเสี ่ยงที ่จะทำให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ซึ่งองค์กรควรระบุสาเหตุที่แท้จริง โดยต้องระบุได้ด้วยว่า
เหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใดและจะเกิดขึ้นได้อย่างไร เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์/มาตรการ                    
/แนวทางในการลดความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทขององค์กร โดยปัจจัยเสี่ยง
พิจารณาได้จาก  

1) ปัจจัยภายนอก หมายถึง ปัจจัยภายนอกองค์กรที ่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของวัตถุประสงค์                    
เป็นปัจจัยที่ผู้บริหารควบคุมโอกาสที่จะเกิดไม่ได้ แต่อาจลดผลกระทบ เช่น การติดตามศึกษาเพ่ือหาแนวโน้มที่จะ
เกิดและวิธีที่ควรปฏิบัติไว้ล่วงหน้า เพื่อเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส หรือลดผลเสียหายที่จะเกิดขึ้น ตัวอย่างปัจจัย
ภายนอก เช่น  

▪ ภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Natural Environment) การเกิดน้ำท่วม ไฟไหม้ แผ่นดินไหว 
คลื่นยักษ์สึนามิ โรคระบาด ที่ทำความเสียหายต่ออาคาร ทรัพย์สินแหล่งวัตถุดิบ แรงงาน 

▪ ภาวะเศรษฐกิจ (Economic) ภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน สกุลเงิน 
และเหตุการณ์ที่เก่ียวข้องกับการเคลื่อนไหวของราคา แหล่งเงินทุน ภาวการณ์แข่งขัน  

▪ ภาวะการเมือง (Political) เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการประกาศใช้กฎหมาย ระเบียบและเหตกุารณ์
ที่เปิดหรือจำกัดโอกาสเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี  

▪ สังคม (Social) เหตุการณ์ที่เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงของประชากร การย้ายแหล่งที่อยู่โครงสร้าง
ครอบครัว มาตรฐานและรสนิยมของสังคม การก่อการร้าย  

▪ เทคโนโลยีสารสนเทศ (Technological) เหตุการณ์ที่เกี ่ยวข้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เช่น อีคอมเมิซ ซึ่งมีผลต่อการใช้สารสนเทศในการบริหาร การลดโครงสร้างต้นทุน หรือ
ความต้องการด้านเทคโนโลยี  

2) ปัจจัยภายใน หมายถึง ปัจจัยภายในองค์กรที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของวัตถุประสงค์ เป็นปัจจัยที่
ผู้บริหารสามารถจัดการควบคุมได้ ตัวอย่างปัจจัยภายใน เช่น  

▪ โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความต้องการเงินทุนเพื่อขยายหรือ
รักษาโครงสร้างพื้นฐาน การลดเวลาการซ่อมชิ้นงานนิทรรศการ และการเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า 

▪ พนักงานและลูกจ้าง (Personnel) เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุ การทุจริต การหมดอายุสัญญา
จ้าง ประสบการณ์การทำงานของพนักงานและลูกจ้าง การสูญเสียพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ที่ส่งผล
ต่อความเสียหายทางการเงิน การให้บริการและภาพลักษณ์ขององค์กร   

▪ กระบวนการ (Process) เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ 
ความผิดพลาดในระบบการดำเนินงาน วิธีการให้บริการผู้เข้าชม การควบคุมไม่เพียงพอที่ส่งผลต่อความไม่มี
ประสิทธิภาพ การเสียส่วนแบ่งการตลาด ความไม่พอใจของผู้เข้าชม 

▪ เทคโนโลยี (Technology) เหตุการณ์ที่เกี ่ยวข้องกับระบบไอทีและสารสนเทศภายในองค์กร 
ความถูกต้องครบถ้วนของสารสนเทศ ความมั่นคงปลอดภัย การทุจริต  การเลือกระบบที่จะใช้การพัฒนาและ
บำรุงรักษาระบบ การหยุดชะงักของระบบ และความไม่สามารถปฏิบัติงานต่อเนื่อง   
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 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยงและการวิเคราะห์
เพ่ือจัดลำดับความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด
เหตุการณ์ (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) จากเหตุการณ์ความเสี่ยง  

▪ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยง  
▪ ผลกระทบ ( Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที ่จะเกิดขึ ้นหากเกิด

เหตุการณค์วามเสี่ยง  
▪ ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน

โอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก  
 การจัดการความเสี ่ยงหรือการบริหารความเสี ่ยง (Risk Management) หมายถึง การกำหนด

แนวทางและกระบวนการในการระบุ ประเมิน จัดการ และติดตามความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม หน่วยงาน 
หรือการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการกำหนดวิธีในการบริหารและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ผู้บริหาร
ระดับสูงยอมรับได้ ซึ่งสามารถมองได้เป็น 2 มุมมอง คือ  

1) การกำจัดหรือลดปัจจัยต่างๆ ที่จะขัดขวางไม่ให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ นั่นคือ การปกป้องมูลค่า
ที่องค์กรมีอยู่ไม่ให้ถูกทำลายไป 

2) มองหาโอกาสที ่จะสร้างความได้เปรียบในการดำเนินธุรกิจ คือ การสร้างมูลค่าให้กับองค์กร                    
โดยการบริหารความเสี่ยง จะอาศัยการจัดลำดับความสำคัญหรือความรุนแรงของความเสี่ยงนั้น เพื่อที่จะได้ใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดในการบริหารจัดการกับสิ่งที่มีความสำคัญมากก่อน และมีการคำนึงถึงต้นทุนที่ต้องเสีย
ไปกับผลประโยชน์ที่จะได้รับกลับมาด้วย  

การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ปฏิบัติ
โดยคณะกรรมการ ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนในองค์กร เพื่อช่วยในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินงาน               
ซึ่งกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้รับการออกแบบไว้ให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลต่อองค์กร 
และสามารถจัดการความเสี ่ยงให้อยู ่ในระดับที่องค์กรยอมรับเพื่อให้ได้รับความมั ่นใจอย่างสมเหตุสมผลใน                  
การบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรกำหนดไว้  

การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบายและวิธีปฏิบัติที่จะช่วยให้มั่นใจว่า ได้มีการดำเนินการตาม              
แนวทางการตอบสนองต่อความเสี ่ยงที ่วางไว้ กิจกรรมการควบคุมเกิดขึ ้นในทุกระดับ ทุกหน้าที ่งานและ                      
ทั่วทั้งองค์กร ประกอบด้วยกิจกรรมที่แตกต่างกัน เช่น การอนุมัติ การมอบหมายอำนาจหน้าที ่ การยืนยัน                 
ความถูกต้อง การกระทบยอด การแบ่งหน้าที่ และการสอบทานผลการปฏิบัติงาน แบ่งได้ 4 ประเภท  

1) การควบคุมแบบป้องกัน (Preventive Control) เป็นการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี ่ยง   
จากความผิดพลาด ความเสียหาย เช่น การแบ่งแยกหน้าที่การงาน การควบคุมการเข้าถึงทรัพย์สิน เป็นต้น  

2) การควบคุมแบบค้นพบ (Detective Control) เป็นการควบคุมเพื ่อค้นพบความเสียหายหรือ               
ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การสอบยันยอด การตรวจนับพัสดุ เป็นต้น 

3) การควบคุมแบบส่งเสริม (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที ่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิด
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี  

4) การควบคุมแบบแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมเพื ่อค้นพบความเสียหายหรือ 
ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพ่ือหาวิธีแก้ไขไม่ให้เกิดความผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต  
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 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยงและการวิเคราะห์
เพ่ือจัดลำดับความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด
เหตุการณ์ (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) จากเหตุการณ์ความเสี่ยง  

▪ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยง  
▪ ผลกระทบ ( Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที ่จะเกิดขึ ้นหากเกิด

เหตุการณค์วามเสี่ยง  
▪ ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน

โอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก  
 การจัดการความเสี ่ยงหรือการบริหารความเสี ่ยง (Risk Management) หมายถึง การกำหนด

แนวทางและกระบวนการในการระบุ ประเมิน จัดการ และติดตามความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม หน่วยงาน 
หรือการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการกำหนดวิธีในการบริหารและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ผู้บริหาร
ระดับสูงยอมรับได้ ซึ่งสามารถมองได้เป็น 2 มุมมอง คือ  

1) การกำจัดหรือลดปัจจัยต่างๆ ที่จะขัดขวางไม่ให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ นั่นคือ การปกป้องมูลค่า
ที่องค์กรมีอยู่ไม่ให้ถูกทำลายไป 

2) มองหาโอกาสที ่จะสร้างความได้เปรียบในการดำเนินธุรกิจ คือ การสร้างมูลค่าให้กับองค์กร                    
โดยการบริหารความเสี่ยง จะอาศัยการจัดลำดับความสำคัญหรือความรุนแรงของความเสี่ยงนั้น เพื่อที่จะได้ใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดในการบริหารจัดการกับสิ่งที่มีความสำคัญมากก่อน และมีการคำนึงถึงต้นทุนที่ต้องเสีย
ไปกับผลประโยชน์ที่จะได้รับกลับมาด้วย  

การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ปฏิบัติ
โดยคณะกรรมการ ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนในองค์กร เพื่อช่วยในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินงาน               
ซึ่งกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้รับการออกแบบไว้ให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลต่อองค์กร 
และสามารถจัดการความเสี ่ยงให้อยู ่ในระดับที่องค์กรยอมรับเพื่อให้ได้รับความมั ่นใจอย่างสมเหตุสมผลใน                  
การบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรกำหนดไว้  

การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบายและวิธีปฏิบัติที่จะช่วยให้มั่นใจว่า ได้มีการดำเนินการตาม              
แนวทางการตอบสนองต่อความเสี ่ยงที ่วางไว้ กิจกรรมการควบคุมเกิดขึ ้นในทุกระดับ ทุกหน้าที ่งานและ                      
ทั่วทั้งองค์กร ประกอบด้วยกิจกรรมที่แตกต่างกัน เช่น การอนุมัติ การมอบหมายอำนาจหน้าที ่ การยืนยัน                 
ความถูกต้อง การกระทบยอด การแบ่งหน้าที่ และการสอบทานผลการปฏิบัติงาน แบ่งได้ 4 ประเภท  

1) การควบคุมแบบป้องกัน (Preventive Control) เป็นการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี ่ยง   
จากความผิดพลาด ความเสียหาย เช่น การแบ่งแยกหน้าที่การงาน การควบคุมการเข้าถึงทรัพย์สิน เป็นต้น  

2) การควบคุมแบบค้นพบ (Detective Control) เป็นการควบคุมเพื ่อค้นพบความเสียหายหรือ               
ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การสอบยันยอด การตรวจนับพัสดุ เป็นต้น 

3) การควบคุมแบบส่งเสริม (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที ่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิด
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี  

4) การควบคุมแบบแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมเพื ่อค้นพบความเสียหายหรือ 
ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพ่ือหาวิธีแก้ไขไม่ให้เกิดความผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต  
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การควบคุมภายใน (Internal Control) หมายถึง กระบวนการที่ผู ้บริหารและบุคลากรขององค์กร                 
จัดให้มีขึ ้น เพื ่อสร้างความมั ่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานขององค์กรจะบรรลุผลสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ตามคำจำกัดความของการควบคุมภายใน ได้กล่าวถึงเรื่องวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน 
ซึ่งอาจจำแนกวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานเป็น 3 ด้าน คือ 

1) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน คือ วัตถุประสงค์พื้นฐานของการดำเนินงานในทุก
หน่วยงาน โดยมุ่งเน้นที่กระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ และเอ้ืออำนวยให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
ที ่กำหนดไว้ ในขณะเดียวกันผลที ่ได้ร ับจากกระบวนการนั ้นต้องคุ ้มค่ากับต้นทุนที ่ใช้ไป จึงจะทำให้เกิด                      
ความมีประสิทธิภาพ 

2) ความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน คือ การจัดให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง 
เพียงพอ และเชื่อถือได้ เพ่ือสร้างความม่ันใจให้กับผู้บริหาร บุคลากรในองค์กร และบุคคลภายนอกในการนำข้อมูล
ดังกล่าวไปใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ  

3) การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง คือ การมุ่งเน้นให้กระบวนการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เงื่อนไขตามสัญญา ข้อตกลง นโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงานต่างๆ  
ที่เก่ียวข้อง 
 คำจำกัดความ 

คำจำกัดความ หมายถึง 
▪ การบริหารจัดการความเสี่ยง กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อ 

กกต. เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สามารถดำเนินงาน
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึง เพื่อเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถ
ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

▪ ความเสี่ยง ▪ โอกาสท ี ่ จะเก ิดความผ ิดพลาด ความเส ียหาย การร ั ่ ว ไหล                        
ความสูญเปล่าหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่ทำให้งานไม่ประสบ
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด 

▪ ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที ่อาจเกิดขึ ้น และเป็นอุปสรรคต่อ                
การบรรลุวัตถุประสงค์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

▪ การประเมินความเสี่ยง กระบวนการที่ใช้ในการระบุและการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบ
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หรือการบริหารความเสี่ยง 

▪ การควบคุมภายใน    กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กำกับดูแล หัวหน้า หน่วยงาน ฝ่ายบริหาร 
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คำจำกัดความ หมายถึง 
▪ สภาพแวดล้อมของการควบคุม ปัจจัยต่างๆ ซึ ่งร่วมกันส่งผลให้มีการควบคุมขึ ้นภายในสำนักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือทำให้การควบคุมที่มีอยู่ได้ผลดีขึ้นหรือ
ในทางตรงข้ามสภาพแวดล้อมอาจทำให้การควบคุมย่อหย่อนลงได้ 

▪ กิจกรรมการควบคุม นโยบายและวิธ ีการต่างๆ ที ่ฝ ่ายบริหารกำหนดให้บ ุคลากรของ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้ง  ปฏิบัติเพื ่อลดหรือควบคุม                
ความเสี่ยง และได้รับการสนองตอบโดยมีการปฏิบัติตาม 

▪ สารสนเทศและการสื่อสาร ข ้อม ูลข่าวสารทางการเง ินและข ้อม ูลข ่ าวสารอ ื ่นๆ เก ี ่ยวกับ                        
การดำเน ินงานของ ไม ่ว ่ าจะเป ็นข ้อม ูลจากแหล ่งภายในหรือ                      
จากภายนอก 

▪ การติดตามและประเมินผล กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานและประเมินประสิทธิผล
ของการควบค ุมภายในท ี ่ วางไว้ อย ่างต ่อเน ื ่ องและสม ่ำ เสมอ                          
โดยการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) 
และการประเมินผลเป็นรายครั้ง (Separate Evaluation) ซึ่งแยกเป็น
การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment) เช่น 
การประเมินการควบคุมโดยกลุ่มผู้ปฏิบัติงานภายในฝ่าย/สำนัก และ
การประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ (Independent Assessment) 
เช่น การประเมินโดยผู้ตรวจสอบภายใน การประเมินผลการควบคุม
ภายในโดยผู้ตรวจสอบภายนอก เป็นต้น 

2. กรอบทิศทางการพัฒนาด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงสำนักคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

กรอบทิศทางการพัฒนาด้านการบริหารจัดการความเสี ่ยงสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที ่ของคณะกรรมการการเลือกตั ้งตามรัฐธรรมนูญ อำนาจหน้าที ่ของสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั ้ง ซึ ่งได้บัญญัติให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้งเป็นหน่วยงานอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ อยู่ภายใต้กำกับดูแลของคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจหน้าที่
ครอบคลุมอยู่ 3 ประการ คือ จัดการเลือกตั้ง สืบสวน ไต่สวนและวินิจฉัย และออกกฎระเบียบ โดยมีประธาน
กรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด และมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้รับการแต่งตั้งจาก
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เกี่ยวกับกิจการของสำนักงาน เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ของมติของคณะกรรมการการเลือกตั ้ง และมีรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
เป็นผู้ช่วยสั่งงานในหน้าที่รับผิดชอบแบ่งตามภารกิจทั้งหมด 7 ภารกิจ คือ ภารกิจงานบริหาร ภารกิจงานสืบสวน
สอบสวนและวินิจฉัย ภารกิจงานบริหารงานเลือกตั ้ง ภารกิจงานพรรคการเมือง ภารกิจการมีส่วนร่วม                       
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง และส่วนงานอื่นๆ 
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2.1  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมาย 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. มีอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ ดังนี้ 
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ระบุว่าหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง คือการให้การศึกษาแก่ประชาชนเรื่องการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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2.2  อำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ 

และการดำเนินการอื ่นตามที่กฎหมายบัญญัติ ตามบทบัญญัติพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้ 

1) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการการเลือกตั้งและนายทะเบียนพรรคการเมือง ดำเนินการ
เพื ่อให ้คณะกรรมการการเล ือกตั ้งบรรล ุภารกิจและหน้าที ่ตามที ่กำหนดไว ้ในร ัฐธรรมนูญ 
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พระราชบัญญัต ิประกอบรัฐธรรมนูญว ่าด ้วยคณะกรรมการการเล ือกตั ้ง และกฎหมายอ่ืน  
อำนวยความสะดวก ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
กรรมการการเลือกตั้ง และผู้ตรวจการเลือกตั้ง 

2) ดำเนินการเพื ่อให้พรรคการเมือง เจ้าหน้าที ่พรรคการเมือง และผู ้สมัครรับเลือกตั ้งมีความรู้  
ความเข้าใจหน้าที ่ท ี ่ต ้องปฏิบัต ิให้ถ ูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั ่ง และ                          
มติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

3) รับเร ื ่องร ้องเร ียนเกี ่ยวกับการปฏิบัต ิหน้าที ่ของผู ้ม ีอำนาจหน้าที ่ เก ี ่ยวข้องกับการเลือกตั้ง                          
การเลือกสมาชิกวุฒิสภา หรือการออกเสียงประชามติ ผู้มีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย  
ในการเลือกตั้ง หรือการเลือกสมาชิกวุฒิสภา หรือเกี่ยวกับการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับ
การเล ือกต ั ้ ง  หร ือเก ี ่ยวก ับการท ุจร ิต หร ือประพฤต ิม ิชอบในการเล ือกต ั ้ งของผ ู ้สม ัคร  
รับเลือกตั ้ง ผ ู ้ม ีส ิทธ ิเลือกตั ้ง พรรคการเมือง หรือบุคคลอื ่นใดเพื ่อดำเนินการตามระเบียบ  
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด 

4) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้งอย ู ่ภายใต้การบังคับบัญชา การกำกับดูแลและรับผิดชอบ  
ของคณะกรรมการการเลือกตั ้ง โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั ้งเป็นผู ้บังคับบัญชาพนักงาน  
ของสำนักงานคณะกรรมการการเล ือกตั ้ง และรับผิดชอบการปฏิบั ต ิงานของสำนักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งขึ้นตรงต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

2.3  โครงสร้างและการแบ่งส่วนงานภายในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
โครงสร้างและการแบ่งส่วนงานภายในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีการแบ่งส่วนราชการ                

แสดงดังแผนภาพที่ 1 และมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 

 

 

 





คู่มือการบรหิารจดัการความเสี่ยง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  หน้า 10 

       

พระราชบัญญัต ิประกอบรัฐธรรมนูญว ่าด ้วยคณะกรรมการการเล ือกตั ้ง และกฎหมายอ่ืน  
อำนวยความสะดวก ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
กรรมการการเลือกตั้ง และผู้ตรวจการเลือกตั้ง 

2) ดำเนินการเพื ่อให้พรรคการเมือง เจ้าหน้าที ่พรรคการเมือง และผู ้สมัครรับเลือกตั ้งมีความรู้  
ความเข้าใจหน้าที ่ท ี ่ต ้องปฏิบัต ิให้ถ ูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั ่ง และ                          
มติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

3) รับเร ื ่องร ้องเร ียนเกี ่ยวกับการปฏิบัต ิหน้าที ่ของผู ้ม ีอำนาจหน้าที ่ เก ี ่ยวข้องกับการเลือกตั้ง                          
การเลือกสมาชิกวุฒิสภา หรือการออกเสียงประชามติ ผู้มีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย  
ในการเลือกตั้ง หรือการเลือกสมาชิกวุฒิสภา หรือเกี่ยวกับการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับ
การเล ือกต ั ้ ง  หร ือเก ี ่ยวก ับการท ุจร ิต หร ือประพฤต ิม ิชอบในการเล ือกต ั ้ งของผ ู ้สม ัคร  
รับเลือกตั ้ง ผ ู ้ม ีส ิทธ ิเลือกตั ้ง พรรคการเมือง หรือบุคคลอื ่นใดเพื ่อดำเนินการตามระเบียบ  
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด 

4) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้งอย ู ่ภายใต้การบังคับบัญชา การกำกับดูแลและรับผิดชอบ  
ของคณะกรรมการการเลือกตั ้ง โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั ้งเป็นผู ้บังคับบัญชาพนักงาน  
ของสำนักงานคณะกรรมการการเล ือกตั ้ง และรับผิดชอบการปฏิบั ต ิงานของสำนักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งขึ้นตรงต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

2.3  โครงสร้างและการแบ่งส่วนงานภายในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
โครงสร้างและการแบ่งส่วนงานภายในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีการแบ่งส่วนราชการ                

แสดงดังแผนภาพที่ 1 และมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 

 

 

 

คู่มือการบรหิารจดัการความเสี่ยง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  หน้า 12 

       

ตามราชกิจจานุเบกษา ฉบับวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย                   
การจัดแบ่งส่วนงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 ข้อ 5) กำหนดหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับ
กิจการทั่วไปของคณะกรรมการและนายทะเบียนพรรคการเมือง ดังต่อไปนี้ 

(1) งานธุรการของคณะกรรมการและนายทะเบียนพรรคการเมือง ศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่างๆ                
ที่เก่ียวกับงานของคณะกรรมการและนายทะเบียนพรรคการเมือง 

(2) ศึกษาและสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
(3) เผยแพร่ว ิชาการ ให้ความรู ้และการศึกษาแก่ประชาชนเกี ่ยวกับการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(4) รับเร ื ่องร ้องเร ียนเกี ่ยวกับการปฏิบัต ิหน้าที ่ของผู ้ม ีหน้าที ่และอำนาจเกี ่ยวข้องกับ  

การเลือกตั ้งเกี ่ยวกับการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั ้ง หรือเกี ่ยวกับ  
การกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เกี่ยวกับการเลือกตั้งเสนอต่อคณะกรรมการ 

(5) รับเร ื ่องร ้องเร ียนหรือคัดค้านเกี ่ยวกับการทุจร ิตหรือประพฤติมิชอบในการเลือกตั้ ง  
ของผู ้สมัครรับเลือกตั ้ง ผู ้มีสิทธิเลือกตั ้ง พรรคการเมือง หรือบุคคลอื ่นใด เพื ่อเสนอต่อ
คณะกรรมการ 

(6) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
ตามราชกิจจานุเบกษา ฉบับวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย                   

การจ ัดแบ่งส ่วนงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้ง พ.ศ. 2560 ข ้อ 6 ให ้จ ัดแบ่งส ่วนงาน  
ของสำนักงานเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

(1) ส่วนกลาง ได้แก่ สำนักและสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง และส่วนงานที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืน 

(2) ส่วนภูมิภาค ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด 
ตามราชกิจจานุเบกษา ฉบับวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย                 

การจัดแบ่งส่วนงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 ข้อ 7 ให้แบ่งส่วนงานของสำนักงาน ดังนี้ 
(1) สำนักบริหารทั่วไป 
(2) สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล 
(3) สำนักการคลัง 
(4) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
(5) สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(6) สำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 1 
(7) สำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 2 
(8) สำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 3 
(9) สำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 4 
(10) สำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 5 
(11) สำนักสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวน 
(12) สำนักวินิจฉัยและคดี 
(13) สำนักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 1 
(14) สำนักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 2 
(15) สำนักสนับสนุนการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 
(16) สำนักกิจการพรรคการเมือง 
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(17) สำนักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ 
(18) สำนักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง 
(19) สำนักส่งเสริมความเป็นพลเมือง 
(20) สำนักกิจการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(21) สำนักผู้ตรวจการ 
(22) สำนักผู้ตรวจสอบภายใน 
(23) สำนักกฎหมายและคดี 
(24) สำนักการประชุม 
(25) สำนักประชาสัมพันธ์ 
(26) สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง 

(26.1) สำนักพัฒนาบุคลากร 
(26.2) สำนักวิจัยและวิชาการ 

(27) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด 
ตามราชกิจจานุเบกษา ฉบับวันที ่ 29 พฤษภาคม 2560 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ งว ่าด้วย 

การจัดแบ่งส่วนงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 ข้อ 8 ส่วนงานตามข้อ 7 (1) - (25) และ 
(27) อาจจัดแบ่งส่วนงาน ดังนี้ 

(1) ฝ่ายหรือส่วนงานที่มีฐานะเทียบเท่าฝ่ายที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
(2) กลุ่มงาน 

ตามราชกิจจานุเบกษา ฉบับวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการ
จัดแบ่งส ่วนงานของสำนักงานคณะกรรมการการเล ือกตั ้ง พ.ศ. 2560 ข้อ 9 ส่วนงานตามข้อ 7 (26)  
อาจจัดแบ่งส่วนงาน ดังนี้ 

(1) สำนัก 
(2) ฝ่ายหรือส่วนงานที่มีฐานะเทียบเท่าฝ่ายที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
(3) กลุ่มงาน 

2.4  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมร่วมขององค์กร ยุทธศาสตร์ แผนยุทธศาสตร์ กกต. 20 ป ี

2.4.1  วิสัยทัศน์ (Vision) 
“สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นที่ยอมรับระดับสากล ในกระบวนการเลือกตั้งอย่างมืออาชีพ      

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” 
(OECT is internationally recognized professional organization in election process for 

democracy under the King’s Head of State.) 

2.4.2  พันธกิจ (Missions) 
“สร้างความเข้มแข็งของกระบวนการเลือกตั้ง เพื่อให้ได้คนดีมาปกครองบ้านเมือง” 
(To strengthen Thailand’s election process by which merit individuals are elected to 

hold public office.) 
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(17) สำนักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ 
(18) สำนักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง 
(19) สำนักส่งเสริมความเป็นพลเมือง 
(20) สำนักกิจการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(21) สำนักผู้ตรวจการ 
(22) สำนักผู้ตรวจสอบภายใน 
(23) สำนักกฎหมายและคดี 
(24) สำนักการประชุม 
(25) สำนักประชาสัมพันธ์ 
(26) สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง 

(26.1) สำนักพัฒนาบุคลากร 
(26.2) สำนักวิจัยและวิชาการ 

(27) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด 
ตามราชกิจจานุเบกษา ฉบับวันที ่ 29 พฤษภาคม 2560 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ งว ่าด้วย 

การจัดแบ่งส่วนงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 ข้อ 8 ส่วนงานตามข้อ 7 (1) - (25) และ 
(27) อาจจัดแบ่งส่วนงาน ดังนี้ 

(1) ฝ่ายหรือส่วนงานที่มีฐานะเทียบเท่าฝ่ายที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
(2) กลุ่มงาน 

ตามราชกิจจานุเบกษา ฉบับวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการ
จัดแบ่งส ่วนงานของสำนักงานคณะกรรมการการเล ือกตั ้ง พ.ศ. 2560 ข้อ 9 ส่วนงานตามข้อ 7 (26)  
อาจจัดแบ่งส่วนงาน ดังนี้ 

(1) สำนัก 
(2) ฝ่ายหรือส่วนงานที่มีฐานะเทียบเท่าฝ่ายที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
(3) กลุ่มงาน 

2.4  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมร่วมขององค์กร ยุทธศาสตร์ แผนยุทธศาสตร์ กกต. 20 ป ี

2.4.1  วิสัยทัศน์ (Vision) 
“สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นที่ยอมรับระดับสากล ในกระบวนการเลือกตั้งอย่างมืออาชีพ      

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” 
(OECT is internationally recognized professional organization in election process for 

democracy under the King’s Head of State.) 

2.4.2  พันธกิจ (Missions) 
“สร้างความเข้มแข็งของกระบวนการเลือกตั้ง เพื่อให้ได้คนดีมาปกครองบ้านเมือง” 
(To strengthen Thailand’s election process by which merit individuals are elected to 

hold public office.) 
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2.4.3  ค่านิยมร่วมขององค์กร “OECT” 
Openness = เปิดกว้าง เปิดเผยโปร่งใส เปิดรับโอกาส 
Efficiency = มีประสิทธิภาพ 
Communication = สื่อสารดี 
Technology = ก้าวหน้าทันเทคโนโลยี 

2.4.4  ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Themes) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1:  เร่งรัดการบูรณาการ การบริหารการจัดการเลือกตั้ง และการบริการดิจิทัล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2:  เสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายประชาธิปไตย และส่งเสริมการพัฒนา 

พรรคการเมือง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3:  สร้างเสริมความรู้ พลังศรัทธา และพลังร่วมวิถีการปกครองในระบอบ 

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการบรหิารจดัการความเสี่ยง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  หน้า 15 

       

2.5  นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน  
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน  
................................................................. 

เพื ่อให้การบริหารจัดการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้ง  (กกต.) เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ ์ตามเป้าหมายที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์องค์กร และมติคณะกรรมการ                      
การเลือกตั้ง ในการประชุมครั้งที่ .......... เมื่อวันที่ ............... คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดนโยบายการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดีด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งให้มี
การดำเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

1. กกต. ต้องกำหนดกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานทั้งในระดับสากลและระดับประเทศด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) การควบคุม
ภายใน (Internal Control)  

2. ส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามนโยบายและบูรณาการระหว่างการกำกับดูแล
กิจการที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยงและปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนิน
กิจการของ กกต. (Governance Risk Management and Compliance) ให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงาน 
(Integrated GRC)  

3. กกต. ต้องกำหนดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายในทั่วทั้งองคก์ร
ที่เป็นระบบสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และเป้าหมายองค์กร ตามกรอบมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี 
โดยบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตามดูแล ทั้งนี้ นโยบายและกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง
และควบคุมภายใน กกต. จะต้องมีการทบทวนเป็นระยะ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานที่อาจ
เปลี่ยนแปลงไป 

4. การบริหารจัดการความเสี ่ยงและควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ ่งในวัฒนธรรมที ่สำคัญ 
(Governance and Culture) ของ กกต. และจำเป็นต้องดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยถือ
เป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงานและบุคลากรทุกคนในการดำเนินกิจกรรมควบคุมที่เพียงพอ เหมาะสม และบริหาร
จัดการความเสี ่ยงให้อยู ่ในระดับที ่ยอมรับได้  เพื ่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย (Business Objective) 
ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ต่อการปฏิบัติภารกิจ กกต. 

5. ความเสี ่ยงที ่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุว ัตถุประสงค์และเป้าหมาย (Strategy & 
Objective Stetting) ของ กกต. จะต้องได้รับการจัดการให้ทันเวลาและต่อเนื่อง ดังนี้ 

5.1 ต้องมีการระบุความเสี ่ยง กำหนดกิจกรรมการควบคุมที ่ตอบสนองต่อความเสี ่ยง      
การประเมินระดับความรุนแรง การจัดลำดับความเสี่ยง การกำหนด/คัดเลือกวิธีการจัดการต่อความเสี่ยงที่ระบุไว้ 
การทบทวนความสามารถในการจัดการและระดับความเสี ่ยง มีการบริหารความเสี ่ยงแบบบูรณาการ และ                  
การปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Performance) อย่างครอบคลุมและทันเวลา 

5.2 ต้องมีการประเมินความเสี่ยงในด้านของโอกาสที่เหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้น (Likelihood) 
และผลกระทบ (Impact) หากความเสี่ยงนั้นเกิดข้ึน 

5.3 ต้องมีผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owner) ที่ชัดเจนและมีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่
ในระดับที่คณะกรรมการและผู้บริหารยอมรับได้ ทั้งนี้ ต้องมีการพิจารณาความเหมาะสมของต้นทุนและผลลัพธ์ 
(Cost Benefit) ที่จะเกิดข้ึนควบคู่กันไปด้วย 

5.4 ต้องมีสารสนเทศ การสื ่อสาร และรายงานผล (Information, Communication & 
Reporting) การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ โดยรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและ
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2.5  นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน  
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน  
................................................................. 

เพื ่อให้การบริหารจัดการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้ง  (กกต.) เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ ์ตามเป้าหมายที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์องค์กร และมติคณะกรรมการ                      
การเลือกตั้ง ในการประชุมครั้งที่ .......... เมื่อวันที่ ............... คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดนโยบายการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดีด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งให้มี
การดำเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

1. กกต. ต้องกำหนดกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานทั้งในระดับสากลและระดับประเทศด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) การควบคุม
ภายใน (Internal Control)  

2. ส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามนโยบายและบูรณาการระหว่างการกำกับดูแล
กิจการที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยงและปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนิน
กิจการของ กกต. (Governance Risk Management and Compliance) ให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงาน 
(Integrated GRC)  

3. กกต. ต้องกำหนดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายในทั่วทั้งองคก์ร
ที่เป็นระบบสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และเป้าหมายองค์กร ตามกรอบมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี 
โดยบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตามดูแล ทั้งนี้ นโยบายและกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง
และควบคุมภายใน กกต. จะต้องมีการทบทวนเป็นระยะ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานที่อาจ
เปลี่ยนแปลงไป 

4. การบริหารจัดการความเสี ่ยงและควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ ่งในวัฒนธรรมที ่สำคัญ 
(Governance and Culture) ของ กกต. และจำเป็นต้องดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยถือ
เป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงานและบุคลากรทุกคนในการดำเนินกิจกรรมควบคุมที่เพียงพอ เหมาะสม และบริหาร
จัดการความเสี ่ยงให้อยู ่ในระดับที ่ยอมรับได้  เพื ่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย (Business Objective) 
ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ต่อการปฏิบัติภารกิจ กกต. 

5. ความเสี ่ยงที ่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุว ัตถุประสงค์และเป้าหมาย (Strategy & 
Objective Stetting) ของ กกต. จะต้องได้รับการจัดการให้ทันเวลาและต่อเนื่อง ดังนี้ 

5.1 ต้องมีการระบุความเสี ่ยง กำหนดกิจกรรมการควบคุมที ่ตอบสนองต่อความเสี ่ยง      
การประเมินระดับความรุนแรง การจัดลำดับความเสี่ยง การกำหนด/คัดเลือกวิธีการจัดการต่อความเสี่ยงที่ระบุไว้ 
การทบทวนความสามารถในการจัดการและระดับความเสี ่ยง มีการบริหารความเสี ่ยงแบบบูรณาการ และ                  
การปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Performance) อย่างครอบคลุมและทันเวลา 

5.2 ต้องมีการประเมินความเสี่ยงในด้านของโอกาสที่เหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้น (Likelihood) 
และผลกระทบ (Impact) หากความเสี่ยงนั้นเกิดข้ึน 

5.3 ต้องมีผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owner) ที่ชัดเจนและมีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่
ในระดับที่คณะกรรมการและผู้บริหารยอมรับได้ ทั้งนี้ ต้องมีการพิจารณาความเหมาะสมของต้นทุนและผลลัพธ์ 
(Cost Benefit) ที่จะเกิดข้ึนควบคู่กันไปด้วย 

5.4 ต้องมีสารสนเทศ การสื ่อสาร และรายงานผล (Information, Communication & 
Reporting) การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ โดยรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและ
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ควบคุมภายในครบถ้วนทุกปัจจัยเสี่ยง และครอบคลุมทั้งแผนจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) และกิจกรรม
การควบคุม (Existing Control) ระดับความรุนแรงก่อนและหลังการบริหาร วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและ                 
แนวทางแก้ไขที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถบริหารความเสี่ยงและมีกิจกรรมการควบคุมได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา 
รวมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่สนับสนุนกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

6. ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง มีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายและกระบวนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงและควบคุมภายในตามที่ กกต. กำหนด รวมถึงการรายงานผลการดำเนินงาน ตลอดจนการทบทวน
ปรับปรุงประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในตามคู่มือการปฏิบัติงาน (Review & 
Revision) 

7. คณะกรรมการการเลือกตั ้ง จะกำกับดูแลให้มีแนวทางการติดตามผลการดำเนินงาน                  
ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั้งกรณีปกติและเมื่อเกิดเหตุการณ์พิเศษอย่างครบถ้วน
และเป็นระบบ เช่น การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในเหตุการณ์พิเศษกรณีการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เป็นต้น 

8. คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานและลูกจ้างของ กกต. ทุกระดับต้องมี
ความตระหนักและปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของ กกต. ตลอดจน
วิธีปฏิบัติและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด โดยให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นมีหน้าที่
ควบคุมและป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึนด้วย 
 

ประกาศ ณ วันที่      ...................   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(..............................................) 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 



คู่มือการบรหิารจดัการความเสี่ยง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  หน้า 17 

       

2.6  โครงสร้างการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
การบริหารจัดการความเสี ่ยงเป็นองค์ประกอบของทุกกระบวนการดำเนินงานของสำนักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ตลอดจนมีความเชื่อมโยงกับทุกระดับ ดังนั้น โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงจึง
ต้องมีความเชื่อมโยงกัน โดยโครงสร้างการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงของ กกต. ตามคำสั่ง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที ่ 505/2562 เรื ่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงาน
ดำเนินการการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี ่ยงของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประกอบด้วย 

2.6.1  คณะกรรมการอำนวยการการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
คณะกรรมการอำนวยการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกอบด้วย 
1.1 เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง    ประธานกรรมการ 
1.2 รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง   กรรมการ 
1.3 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง  กรรมการ 
1.4 ผู้แทนผู้ตรวจการ      กรรมการ 
1.5 ผู้อำนวยการสำนักการคลัง     กรรมการ 
1.6 ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและคดี    กรรมการ 
1.7 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์   กรรมการ/เลขานุการ 
1.8 รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์   ผู้ช่วยเลขานุการ 
1.9 ผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
1.10 พนักงานที่ได้รับมอบหมายจาก    ผู้ช่วยเลขานุการ 
       ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ จำนวน 2 คน 
โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้  
1. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ แนวทางการดำเนินงานด้านการควบคุมภายในและการบริหาร

จัดการความเสี่ยงองค์การ 
2. เห็นชอบแผนการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การเสนอต่อ

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพ่ือประกาศเป็นนโยบายการควบคุมภายในและ              
การบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

3. ส่งเสริมให้มีการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
4. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานพิจารณาทบทวนแผนการควบคุมภายในและการบริหาร

จัดการความเสี่ยง 
5. รวบรวมพิจารณากลั่นกรอง ติดตามผล และสรุปผล ตามแผนการควบคุมภายในและ                 

การบริหารจัดการความเสี่ยงและรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน และรายงานผล
ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

6. แต่งตั้งคณะทำงาน ที่ปรึกษาที่เก่ียวข้องได้ตามความเหมาะสม 
7. อ่ืนๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย 
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2.6  โครงสร้างการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
การบริหารจัดการความเสี ่ยงเป็นองค์ประกอบของทุกกระบวนการดำเนินงานของสำนักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ตลอดจนมีความเชื่อมโยงกับทุกระดับ ดังนั้น โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงจึง
ต้องมีความเชื่อมโยงกัน โดยโครงสร้างการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงของ กกต. ตามคำสั่ง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที ่ 505/2562 เรื ่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงาน
ดำเนินการการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี ่ยงของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประกอบด้วย 

2.6.1  คณะกรรมการอำนวยการการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
คณะกรรมการอำนวยการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกอบด้วย 
1.1 เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง    ประธานกรรมการ 
1.2 รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง   กรรมการ 
1.3 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง  กรรมการ 
1.4 ผู้แทนผู้ตรวจการ      กรรมการ 
1.5 ผู้อำนวยการสำนักการคลัง     กรรมการ 
1.6 ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและคดี    กรรมการ 
1.7 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์   กรรมการ/เลขานุการ 
1.8 รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์   ผู้ช่วยเลขานุการ 
1.9 ผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
1.10 พนักงานที่ได้รับมอบหมายจาก    ผู้ช่วยเลขานุการ 
       ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ จำนวน 2 คน 
โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้  
1. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ แนวทางการดำเนินงานด้านการควบคุมภายในและการบริหาร

จัดการความเสี่ยงองค์การ 
2. เห็นชอบแผนการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การเสนอต่อ

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพ่ือประกาศเป็นนโยบายการควบคุมภายในและ              
การบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

3. ส่งเสริมให้มีการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
4. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานพิจารณาทบทวนแผนการควบคุมภายในและการบริหาร

จัดการความเสี่ยง 
5. รวบรวมพิจารณากลั่นกรอง ติดตามผล และสรุปผล ตามแผนการควบคุมภายในและ                 

การบริหารจัดการความเสี่ยงและรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน และรายงานผล
ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

6. แต่งตั้งคณะทำงาน ที่ปรึกษาที่เก่ียวข้องได้ตามความเหมาะสม 
7. อ่ืนๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย 
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2.6.2  คณะทำงานดำเนินการการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
คณะทำงานดำเนินการการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกอบด้วย 
2.1 รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง     หัวหน้าคณะทำงาน 
  รับผิดชอบสั่งและปฏิบัติหน้าที่แทนสำหรับงานของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
2.2 ผู้แทนผู้ตรวจการ       ผู้ทำงาน 
2.3 ผู้อำนวยการสำนักบริหารทั่วไป      ผู้ทำงาน 
2.4 ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล    ผู้ทำงาน 
2.5 ผู้อำนวยการสำนักการคลัง      ผู้ทำงาน 
2.6 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์    ผู้ทำงาน 
2.7 ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ     ผู้ทำงาน 
2.8 ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 1    ผู้ทำงาน 
2.9 ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 2    ผู้ทำงาน 
2.10 ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 3   ผู้ทำงาน 
2.11 ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 4   ผู้ทำงาน 
2.12 ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 5   ผู้ทำงาน 
2.13 ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวน   ผู้ทำงาน 
2.14 ผู้อำนวยการสำนักวินิจฉัยและคดี     ผู้ทำงาน 
2.15 ผู้อำนวยการสำนักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 1 ผู้ทำงาน 
2.16 ผู้อำนวยการสำนักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 2 ผู้ทำงาน 
2.17 ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ ผู้ทำงาน 
2.18 ผู้อำนวยการสำนักกิจการพรรคการเมือง    ผู้ทำงาน 
2.19 ผู้อำนวยการสำนักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ    ผู้ทำงาน 
2.20 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง    ผู้ทำงาน 
2.21 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมความเป็นพลเมือง    ผู้ทำงาน 
2.22 ผู้อำนวยการสำนักกิจการคณะกรรมการการเลือกตั้ง   ผู้ทำงาน 
2.23 ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและคดี     ผู้ทำงาน 
2.24 ผู้อำนวยการสำนักการประชุม      ผู้ทำงาน 
2.25 ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์     ผู้ทำงาน 
2.26 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบุคลากร     ผู้ทำงาน 
2.27 ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและวิชาการ     ผู้ทำงาน 
2.28 รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์  ผู้ทำงานและเลขานุการ 
2.29 รองผู้อำนวยการสำนักการคลัง   ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 
2.30 ผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 
2.31 พนักงานที่ได้รับมอบหมายจาก   ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 
       ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ จำนวน 4 คน 
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โดยให้คณะทำงานมีหน้าที่ ดังนี้  
1. จัดทำแผนการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การ ด้านกลยุทธ์ 

การเงิน ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและ
ข้อบังคับ ระดับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

2. ประสานการปฏิบัติ ติดตามประเมินผลตามแผนการควบคุมภายในและการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงในส่วนงานที่เกี ่ยวข้องระดับสำนัก และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำจังหวัด เพื ่อสรุปภาพรวมของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้ง รายงาน                    
ความคืบหน้าตามแผนให้คณะกรรมการอำนวยการการควบคุมภายในและการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงทราบ 

3. รวบรวมพิจารณากลั่นกรองและสรุปผลการประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหาร
จัดการความเสี่ยงแล้วรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในและรายงานผลตามแผน                
การบริหารจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการอำนวยการการควบคุมภายในและการบริหาร
จัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ความเสี่ยง
ที่แต่ละสำนักและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และเลือกและค้นหาวิธีการควบคุมที่
เหมาะสมในการบริหารจัดการความเสี่ยง 

4. จัดทำรายงานสรุปผลการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เสนอคณะกรรมการอำนวยการการควบคุมภายในและบริหาร
จัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

5. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
6. สามารถเสนอตั้งคณะทำงาน ที่ปรึกษาที่เก่ียวข้องได้ตามเหมาะสม 
7. อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการอำนวยการการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย 
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โดยให้คณะทำงานมีหน้าที่ ดังนี้  
1. จัดทำแผนการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การ ด้านกลยุทธ์ 

การเงนิ ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและ
ข้อบังคับ ระดับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

2. ประสานการปฏิบัติ ติดตามประเมินผลตามแผนการควบคุมภายในและการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงในส่วนงานที่เกี ่ยวข้องระดับสำนัก และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำจังหวัด เพื ่อสรุปภาพรวมของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้ง รายงาน                    
ความคืบหน้าตามแผนให้คณะกรรมการอำนวยการการควบคุมภายในและการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงทราบ 

3. รวบรวมพิจารณากลั่นกรองและสรุปผลการประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหาร
จัดการความเสี่ยงแล้วรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในและรายงานผลตามแผน                
การบริหารจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการอำนวยการการควบคุมภายในและการบริหาร
จัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ความเสี่ยง
ที่แต่ละสำนักและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และเลือกและค้นหาวิธีการควบคุมที่
เหมาะสมในการบริหารจัดการความเสี่ยง 

4. จัดทำรายงานสรุปผลการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เสนอคณะกรรมการอำนวยการการควบคุมภายในและบริหาร
จัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

5. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
6. สามารถเสนอตั้งคณะทำงาน ที่ปรึกษาที่เก่ียวข้องได้ตามเหมาะสม 
7. อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการอำนวยการการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย 
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แผนภาพที่ 2 โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

2.7  วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
1. เพื่อให้ผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้งเป็นไปตามเป้าประสงค์และ

เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ 
2. เพื่อให้เกิดการรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น และสามารถหาวิธีการ

จัดการความเสี่ยง เพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยอมรับได้ 
3. เพื่อสร้างกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

ให้สามารถบริหารจัดการความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
4. เพ่ือให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการบริหาร

ความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น 
5. เพื่อส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล และการกำกับดูแลกิจการที่ดีในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

อย่างเป็นรูปธรรม สามารถเพ่ิมมูลค่าให้ผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
6. เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีกรอบในการบริหารจัดการองค์กรที่มีมาตรฐานโดยมี

แนวทางดำเนินงานสอดคล้องตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร
จัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

2.8  การบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร 
  การกำกับ (Governance) และการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)  รวมทั้งการปฏิบัติตาม

กฎหมาย กฎเกณฑ์ ประกาศ คำสั่งต่างๆ (Compliance) เป็น 3 องค์ประกอบที่ต้องเข้าใจในกระบวนการบริหาร
แบบบูรณาการอย่างแท้จริง มิฉะนั้น ถ้าขาดองค์ประกอบข้อหนึ่งข้อใด การสร้างคุณค่าเพ่ิมตามหลักการกำกับก็ไม่
อาจจะเกิดขึ้นได้จากการบริหารความเสี่ยงที่ด้อยคุณภาพ รวมทั้ง ความสามารถในการปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎเกณฑ์ ประกาศ คำสั่งต่างๆ ที่ควรเข้าใจอย่างแท้จริง 

 การบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบสำคัญยิ่งที่จะสนับสนุนให้องค์กร สามารถดำเนินงานได้ตาม
เป้าหมายที่กำหนดไว้แล้ว  และยังสามารถสร้างคุณค่าเพ่ิมให้กับผู้มีผลประโยชน์ร่วมได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งเป็นแนวคิด
ที่สำคัญยิ่งที่จะต้องนำไปสู่การปฏิบัติ องค์กรหลายแห่งรวมทั้งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงได้นำกรอบ
การบร ิหารจ ัดการความเส ี ่ยงขององค ์กรเช ิงบ ูรณาการ (Enterprise Risk Management – Integrated 
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Framework) ตามแนวทาง COSO ERM มาประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ซึ่งโดยรวมก็คือ การมีวัตถุประสงค์ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของ  
การบริหารจัดการความเสี ่ยง และองค์ประกอบที ่เกี ่ยวข้อง เพื ่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกันกับคำนิยาม                      
เรื่องเป้าหมายและวัตถุประสงค์ อันจะสร้างความรับผิดชอบอย่างทั่วถึงและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ทั ้งนี ้ กรอบการบริหารจัดการความเสี ่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการตามแนวทางของ COSO ERM                    
ทำให้มั่นใจได้ว่า กระบวนการทำงานต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้นจะได้รับการสนับสนุนจาก
การบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะมีผลทำให้การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความสำคัญ
ต่อการบริหารที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ การวางแผนงาน รวมทั้งกระบวนการรายงานผลที่สนองตอบต่อนโยบาย
ต่างๆ ในการสร้างคุณค่าเพ่ิมและสร้างวัฒนธรรมให้กับองค์กร 

2.9  การตระหนักถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
    การบริหารจัดการความเสี ่ยงนอกจากจะคำนึงถึงวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นหลักแล้ว สำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั ้งยังคำนึงถึงผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการความเสี ่ยงด้วย โดยเฉพาะ                    
ความคาดหวังของผู้ใช้บริการหรือความคาดหวังของสาธารณชนที่มีต่อองค์กร รวมถึงผลกระทบที่มีต่อสังคม 
เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยการวิเคราะห์เพ่ือทำความเข้าใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่ต้องมีการวางแผนร่วมกัน เพื่อสร้างการสนับสนุนที่ช่วยให้ระบบการบริหารงานประสบความสำเร็จ ซึ่งอาจมอง  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นคลังข้อมูล องค์กรสามารถใช้ข้อมูล ความคิดเห็น ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อวางแผนระบบ
การบริหารจัดการความเสี่ยง และการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียที่ดีสามารถทำให้เราเข้าถึงแหล่งข้อมูลอื่นๆ ทำให้มี
แนวโน้มว่าโครงการแผนงาน ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรจะประสบความสำเร็จ 

  ทั้งนี้ การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียแต่เนิ่นๆ และบ่อยครั้งจะทำให้มั่นใจได้ว่า เข้าใจสิ่งที่กำลังทำและเข้าใจ
ถึงประโยชน์ของระบบการบริหาร โครงการ กิจกรรม กระบวนการต่างๆ และสามารถประเมินและคาดหวัง
ผลลัพธ์ได้โดยดูจากผลการติดตาม 
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2.10  แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2565 

ลำดับ กิจกรรม 
ปี 2564 ปี 2565 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองค์กร (Governance and Culture) 
1.1 ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้านการบริหารจดัการ

ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 
            

1.2 นำเสนอ (ร่าง) ทบทวนนโยบายการกำกบัดูแลกิจการที่ดี              
ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี
งบประมาณ 2565 ต่อคณะกรรมการอำนวยการการควบคุม
ภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะกรรมการการเลือกตั้ง         
เพื่อขอความเห็นชอบ 

            

1.3 เผยแพร่นโยบายการกำกบัดูแลกิจการที่ดีด้านการบริหาร
จัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 
2565 

            

1.4 จัดทำ (ร่าง) แผนปฏบิัติการการบริหารจัดการความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน กกต. ประจำปีงบประมาณ 2566 

            

1.5 นำเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัตกิารการบริหารจัดการความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน กกต. ประจำปีงบประมาณ 2566 ต่อ 
คณะกรรมการอำนวยการการควบคุมภายในและการบริหาร
จัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
เพื่อขอความเห็นชอบแผนปฏิบตัิการฯ 

            

1.6 ทบทวนคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงและคู่มือการควบคุม
ภายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2565 
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ลำดับ กิจกรรม 
ปี 2564 ปี 2565 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.7 นำเสนอ (ร่าง) คู่มือการบรหิารจัดการความเสี่ยงและคู่มือการ
ควบคุมภายในองค์กรต่อคณะกรรมการอำนวยการการควบคุม
ภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

            

1.8 จัดอบรมให้ความรูพ้ื้นฐานดา้นการบริหารจัดการความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน และประเมินความรู้ความเข้าใจ 

            

1.9 การบูรณาการในเรื่องกำกับดูแลกิจการที่ดีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (GRC: Governance Risk 
and Compliance) 

            

1.10 รายงานผลการดำเนนิการเพื่อติดตามมาตรฐานและประสทิธิผล
ของระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน   

            

2. การกำหนดยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์/เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategy and Objectives Setting) 
2.1 การบูรณาการแผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการ             

การเลือกตั้งกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
            

2.2 จัดทำ (ร่าง) ประเด็นความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการ                      
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 

            

2.3 นำเสนอ (ร่าง) ประเด็นความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการ          
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 ต่อ
คณะกรรมการอำนวยการการควบคุมภายในและการบริหาร
จัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ
คณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อขอความเห็นชอบ 

            

2.4 จัดทำ (ร่าง) ประเด็นความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการ                 
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 

            

 (ก.ค.-ส.ค. 2564) 
 

(ส.ค.-ก.ย. 2564) 
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ลำดับ กิจกรรม 
ปี 2564 ปี 2565 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.7 นำเสนอ (ร่าง) คู่มือการบรหิารจัดการความเสี่ยงและคู่มือการ
ควบคุมภายในองค์กรต่อคณะกรรมการอำนวยการการควบคุม
ภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

            

1.8 จัดอบรมให้ความรูพ้ื้นฐานดา้นการบริหารจัดการความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน และประเมินความรู้ความเข้าใจ 

            

1.9 การบูรณาการในเรื่องกำกับดูแลกิจการที่ดีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (GRC: Governance Risk 
and Compliance) 

            

1.10 รายงานผลการดำเนนิการเพื่อติดตามมาตรฐานและประสทิธิผล
ของระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน   

            

2. การกำหนดยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์/เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategy and Objectives Setting) 
2.1 การบูรณาการแผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการ             

การเลือกตั้งกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
            

2.2 จัดทำ (ร่าง) ประเด็นความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการ                      
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 

            

2.3 นำเสนอ (ร่าง) ประเด็นความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการ          
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 ต่อ
คณะกรรมการอำนวยการการควบคุมภายในและการบริหาร
จัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ
คณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อขอความเห็นชอบ 

            

2.4 จัดทำ (ร่าง) ประเด็นความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการ                 
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 

            

 (ก.ค.-ส.ค. 2564) 
 

(ส.ค.-ก.ย. 2564) 
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ลำดับ กิจกรรม 
ปี 2564 ปี 2565 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2.5 นำเสนอ (ร่าง) ประเด็นความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการ        
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 ต่อ
คณะกรรมการอำนวยการการควบคุมภายในและการบริหาร
จัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ
คณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อขอความเห็นชอบ 

            

3. กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Performance) 
3.1 วางกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน             
3.2 กำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในตามองคป์ระกอบของ

ควบคุมภายใน 
            

3.3 ติดตามแบบการประเมินตนเองของแต่ละประเด็นความเสีย่ง
และกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

            

3.4 ทบทวน/ปรับปรุง และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของ สนง.กกต.             
3.5 ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบการบริหารจัดการความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 
            

3.6 จัดทำแบบประเมินองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน 
(แบบ ปค.) ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าดว้ยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

            

4. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง (Review and Revision) 
4.1 การทบทวนและปรับปรุงผลการบริหารความเสี่ยง             

5. ข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสาร และการรายงานผล (Information, Communication and Reporting) 
5.1 สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และวฒันธรรมองค์กร

ด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในทัว่ทั้งองค์กร   
ผ่านสื่อประชาสัมพนัธ์  

            



คู่มือการบรหิารจดัการความเสี่ยง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  หน้า 25 

       

ลำดับ กิจกรรม 
ปี 2564 ปี 2565 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5.2 จัดทำแบบสอบถามความตระหนัก/สำรวจทัศนคติด้านการ
บริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

            

5.3 รายงานผลความตระหนัก/ทัศนคติด้านการบริหารความเสีย่ง
และควบคุมภายใน 

            

5.4 ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานการบริหาร
จัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ต่อคณะกรรมการ
อำนวยการการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจสอบภายใน 
และคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

            

5.5 สรุปผลการดำเนนิงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและ   
ควบคุมภายใน 

            

5.6 พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศที่สนับสนนุการบริหารจดัการ
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

            

5.7 ประเมินคุณภาพ และ/หรือประสิทธผิลของกระบวนการ/ระบบ
การติดตามมาตรฐานและประสทิธิผลของระบบการบริหาร
จัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในสำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง 
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      ลำดับ 

กิจกรรม 
ปี 2564 

ปี 2565 
ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 
ไตรมาส 3 

ไตรมาส 4 
ต.ค. 

พ.ย. 
ธ.ค. 

ม.ค. 
ก.พ. 

มี.ค. 
เม.ย. 

พ.ค. 
มิ.ย. 

ก.ค. 
ส.ค. 

ก.ย. 
5.2 จัดทำแบบสอบถามความตระหนัก/สำรวจทัศนคติด้านการ

บริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

5.3 รายงานผลความตระหนัก/ทัศนคติด้านการบริหารความเสีย่ง
และควบคุมภายใน 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

5.4 ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานการบริหาร
จัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ต่อคณะกรรมการ
อำนวยการการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจสอบภายใน 
และคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

5.5 สรุปผลการดำเนนิงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและ   
ควบคุมภายใน 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

5.6 พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศที่สนับสนนุการบริหารจดัการ
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

5.7 ประเมินคุณภาพ และ/หรือประสิทธผิลของกระบวนการ/ระบบ
การติดตามมาตรฐานและประสทิธิผลของระบบการบริหาร
จัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในสำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

คู่มือการบรหิารจดัการความเสี่ยง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  หน้า 26 

       

3. แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง 
3.1  มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานรัฐ 

  มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กำหนดได้จัดทำขึ้นตามแนวทาง                 
การบริหารจัดการความเสี่ยงของสากลมากำหนดให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานของรัฐ  

1) คำนิยาม 
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า 
(1) ส่วนราชการ 
(2) รัฐวิสาหกิจ 
(3) หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และ

องค์กรอัยการ 
(4) องค์การมหาชน 
(5) ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
(6) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(7) หน่วยงานอื่นของรัฐตามท่ีกฎหมายกำหนด 
“ฝ่ายบริหาร” หมายความว่า ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ 
“การบริหารจัดการความเสี่ยง” หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและ

ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
รวมถึงเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ 

2) มาตรฐาน 
2.1 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล                

แก่ผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานว่าหน่วยงานได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม 
2.2 ฝ่ายบริหารของหน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการบริหารจัดการ                 

ความเสี่ยงภายในองค์กร อย่างน้อยประกอบด้วย การมอบหมายผู้รับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง
การกำหนดวัฒนธรรมของหน่วยงานของรัฐที่ส่งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

2.3 หน่วยงานของรัฐต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม 
รวมถึงมีการสื่อสารการบริหารจัดการความเสี่ยงของวัตถุประสงค์ด้านต่าง ๆ ต่อบุคคลที่เก่ียวข้อง 

2.4 การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการในทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ 
2.5 การบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง 

และการตอบสนองความเสี่ยง 
2.6 หน่วยงานของรัฐต้องทำแผนบริหารจัดการความเสี ่ยงอย่างน้อยปีละครั ้งและต้องมีการสื่อสาร                  

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย 
2.7 หน่วยงานของรัฐต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี ่ยงและทบทวนแผน                    

การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ 
2.8 หน่วยงานของรัฐต้องมีการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานต่อผู้ที่เก่ียวข้อง 
2.9 หน่วยงานของรัฐสามารถพิจารณานำเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้กับ

หน่วยงาน เพ่ือให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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3.2  หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร 
   การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี รวมถึงความคาดหวังของประชาชน 
หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานต้องเผชิญกับความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ผู้บริหารมีหน้าที่
รับผิดชอบโดยตรงในการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งหลักการบริหารจัดการความเสี่ ยงระดับองค์กร โดยระบบ
การบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีจะช่วยหน่วยงานในการวางแผนและจัดการเหตุการณ์ด้านลบที่อาจจะเกิดขึ้น                
อันเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงช่วยหน่วยงานในการบริหารจัดการเพื่อสร้างหรือ
ฉกฉวยโอกาส หรือได้ร ับประโยชน์จากเหตุการณ์ด้านบวกที ่อาจจะเกิดขึ ้น ส่งผลให้หน่วยงานสามารถ                        
เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้รับ
ประโยชน์สูงสุดจากการบริหารจัดการความเสี่ยงภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
   แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยง
ระดับองค์กร เป็นกรอบแนวทางที่ช่วยให้หน่วยงานของรัฐสามารถนำหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงไปปรับใช้
เพื่อวางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ การบริหารจัดการความเสี่ยงและ
หน่วยงานอาจมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับขนาด โครงสร้าง และความสามารถในการรองรับความเสี่ยงของ
หน่วยงาน แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้อาจมีเนื้อหาบางส่วนเกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
เนื่องจากการควบคุมภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ดังนั้น หน่วยงานอาจ
ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยเชื่อมโยงการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงเข้าด้วยกัน 
   การบริหารจัดการความเสี่ยงถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล โดยปัจจัยหลัก
ของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ประสบความสำเร็จเกิดจากความมุ่งมั่นของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและ                    
ผู้กำกับดูแล 
   หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 

1) กรอบการบริหารจัดการความเสี ่ยง เป็นพื ้นฐานของการบริหารจัดการความเสี ่ยงที ่ดี เพื ่อ ให้                    
การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือช่วยหน่วยงานในการกำหนดแผนระดับองค์กร (Strategic Plans) และ
การกำหนดวัตถุประสงค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล รวมถึงการตัดสินใจของผู้บริหารอยู่บนฐานข้อมูลสารสนเทศ               
ที่สมบูรณ์ ส่งผลให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กร และเพื่อเพิ่มศักยภาพ
และขีดความสามารถของหน่วยงาน 

2) กระบวนการบริหารจัดการความเสี ่ยง เป็นกระบวนการที ่เก ิดขึ ้นอย่างต่อเนื ่อง ( Routine 
Processes) ของการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
หน่วยงาน 

3.3  กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงหน่วยงานของรัฐ
ควรพิจารณานำกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงนี้ไปปรับใช้ในการวางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
หน่วยงาน เพ่ือให้หน่วยงานได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างแท้จริง โดยหน่วยงานของ
รัฐแต่ละแห่งอาจมีศักยภาพที่แตกต่างกันในการนำกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งหมดไปปรับใช้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่
กับความพร้อมของหน่วยงาน กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงประกอบด้วย หลักการ 8 ประการ 

1. การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร 
การบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการควรมีลักษณะ ดังนี้ 
1) การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องมีการบริหารจัดการในภาพรวมมากกว่าแยกเดี่ยว เนื่องจาก

ความเสี่ยงของกิจกรรมหนึ่งอาจมีผลกระทบต่อความเสี่ยงของกิจกรรมอื่นๆ เช่น ความเสี่ยงของความล่าช้าใน
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3.2  หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร 
   การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี รวมถึงความคาดหวังของประชาชน 
หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานต้องเผชิญกับความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ผู้บริหารมีหน้าที่
รับผิดชอบโดยตรงในการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งหลักการบริหารจัดการความเส่ี ยงระดับองค์กร โดยระบบ
การบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีจะช่วยหน่วยงานในการวางแผนและจัดการเหตุการณ์ด้านลบที่อาจจะเกิดข้ึน                
อันเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงช่วยหน่วยงานในการบริหารจัดการเพื่อสร้างหรือ
ฉกฉวยโอกาส หรือได้ร ับประโยชน์จากเหตุการณ์ด้านบวกที ่อาจจะเกิดขึ ้น ส่งผลให้หน่วยงานสามารถ                        
เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้รับ
ประโยชน์สูงสุดจากการบริหารจัดการความเสี่ยงภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
   แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยง
ระดับองค์กร เป็นกรอบแนวทางที่ช่วยให้หน่วยงานของรัฐสามารถนำหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงไปปรับใช้
เพื่อวางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ การบริหารจัดการความเสี่ยงและ
หน่วยงานอาจมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับขนาด โครงสร้าง และความสามารถในการรองรับความเสี่ยงของ
หน่วยงาน แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้อาจมีเนื้อหาบางส่วนเกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
เนื่องจากการควบคุมภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ดังนั้น หน่วยงานอาจ
ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยเชื่อมโยงการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงเข้าด้วยกัน 
   การบริหารจัดการความเสี่ยงถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล โดยปัจจัยหลัก
ของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ประสบความสำเร็จเกิดจากความมุ่งมั่นของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและ                    
ผู้กำกับดูแล 
   หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 

1) กรอบการบริหารจัดการความเสี ่ยง เป็นพื ้นฐานของการบริหารจัดการความเสี ่ยงที ่ดี เพื ่อ ให้                    
การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือช่วยหน่วยงานในการกำหนดแผนระดับองค์กร (Strategic Plans) และ
การกำหนดวัตถุประสงค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล รวมถึงการตัดสินใจของผู้บริหารอยู่บนฐานข้อมูลสารสนเทศ               
ที่สมบูรณ์ ส่งผลให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กร และเพื่อเพิ่มศักยภาพ
และขีดความสามารถของหน่วยงาน 

2) กระบวนการบริหารจัดการความเสี ่ยง เป็นกระบวนการที ่เก ิดขึ ้นอย่างต่อเนื ่อง ( Routine 
Processes) ของการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
หน่วยงาน 

3.3  กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงหน่วยงานของรัฐ
ควรพิจารณานำกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงนี้ไปปรับใช้ในการวางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
หน่วยงาน เพ่ือให้หน่วยงานได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างแท้จริง โดยหน่วยงานของ
รัฐแต่ละแห่งอาจมีศักยภาพที่แตกต่างกันในการนำกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งหมดไปปรับใช้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่
กับความพร้อมของหน่วยงาน กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงประกอบด้วย หลักการ 8 ประการ 

1. การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร 
การบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการควรมีลักษณะ ดังนี้ 
1) การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องมีการบริหารจัดการในภาพรวมมากกว่าแยกเดี่ยว เนื่องจาก

ความเสี่ยงของกิจกรรมหนึ่งอาจมีผลกระทบต่อความเสี่ยงของกิจกรรมอื่นๆ เช่น ความเสี่ยงของความล่าช้าใน
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ระบบการขนส่งวัตถุดิบไม่เพียงกระทบกิจกรรมการผลิต อาจมีผลกระทบด้านการส่งมอบสินค้า ค่าปรับที่อาจจะ
เกิดข้ึน รวมถึงชื่อเสียงขององค์กร เป็นต้น 

2) การบริหารความเสี ่ยงควรผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานขององค์กร รวมถึง
กระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ และกระบวนการประเมินผล 

3) การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องช่วยสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจในทุกระดับองค์กร 
 

2. ความมุ่งม่ันของผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และผู้บริหารระดับสูง 
การบริหารจัดการความเสี่ยงจะประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นของผู้กำกับดูแล หัวหน้า

หน่วยงานของรัฐ และผู ้บริหารระดับสูง หน่วยงานของรัฐบางแห่งมีผู ้กำกับดูแลในรูปแบบคณะกรรมการ                    
ซึ่งมีหน้าที่ในการกำกับฝ่ายบริหารให้มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ผู้กำกับดูแลซึ่งมีหน้าที่ดังกล่าวจะ
มีหน้าที่ในการกำกับการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วย สำหรับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูง                   
มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยง  

การกำกับการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ทำให้ผู้กำกับดูแลเกิดความมั่นใจว่าหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูงได้บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่โดยตรงในการสร้างระบบบริหารจัดการ               
ความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล ประกอบด้วย การสร้างสภาพแวดล้อม วัฒนธรรมองค์กร และระบบการบริหารบุคคล
ที่เหมาะสม การจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอในการบริหารจัดการความเสี่ยง การดำเนินงานตามกระบวนการ
บริหารจัดการความเสี่ยง การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ การรายงานและการสื่อสาร เป็นต้น 

ผู ้กำกับดูแล (ถ้ามี) อาจตั ้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี ่ยง (หรืออนุกรรมการ หรือ                  
คณะที่ปรึกษา) ขึ้น ซึ่งประกอบด้วยผู้มีทักษะ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการดำเนินงานของ
หน่วยงาน เช่น หน่วยงานที่มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลักในการดำเนินงานอาจจำเป็นต้องมี
ผู้เชี่ยวชาญอิสระในการกำกับหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงในเรื่องความเสี่ยงทางไซเบอร์ของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น 

 
3. การสร้างและรักษาบุคลากรและวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร 

การขับเคลื่อนหน่วยงานของรัฐต้องอาศัยบุคลากรที่มีศักยภาพ การบริหารทรัพยากรบุคคลเริ่มตั้งแต่              
การสรรหา การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ความสามารถ การส่งเสริมและรักษาไว้ซึ ่งบุคลากรที ่มีความรู้
ความสามารถ โดยบุคลากรถือว่าเป็นสินทรัพย์หลักขององค์กรที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ 

การสร้างบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการความเสี่ยงถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
จัดการความเสี่ยง บุคลากรควรมีพฤติกรรมตระหนักถึงความเสี่ยง (Risk-aware behavior) รวมถึงพฤติกรรมการ
ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลการบริหารจัดการความเสี่ยง 

การสร้างพฤติกรรมที่ดี (Desired behaviors) ในการส่งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยงผ่านวัฒนธรรม
ที่ดีขององค์กรเป็นสิ่งสำคัญ การสร้างวัฒนธรรมที่สนับสนุนการบริหารจัดการความเสี่ยงประกอบด้วย 

1. การสื่อสารและการตระหนักถึงนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน 
2. การสร้างความตระหนักถึงหน้าที่ต่อองค์กรในการแจ้งข้อมูลผิดปกติ 
3. การสร้างพฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูลภายในองค์กร 
4. การสร้างพฤติกรรมการตัดสินใจตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง 
5. การสร้างพฤติกรรมการตระหนักถึงความเสี่ยงและโอกาส 
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4. การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง 
หน่วยงานควรมีการกำหนดอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบในเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยง              

อย่างชัดเจนและเหมาะสม ประกอบด้วย เจ้าของความเสี ่ยง (Risk Owners) ซึ ่งรับผิดชอบในการติดตาม                 
การรายงาน หรือการส่งสัญญาณความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบในการตัดสินใจในกรณีที่ความเสี่ยงเกิดขึ้นในระดับ                 
ที่กำหนดไว้ และผู้มีหน้าที่ในการควบคุมกำกับติดตามให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

 

5. การตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสีย 
  การบริหารจัดการความเสี่ยงนอกจากจะคำนึงถึงวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นหลักแล้ว ผู้บริหารต้อง

คำนึงถึงผู ้มีส่วนได้เสียในการบริหารจัดการความเสี ่ยงด้วย โดยเฉพาะความคาดหวังของผู ้รับบริการหรือ                   
ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อองค์กร รวมถึงผลกระทบที่มีต่อสังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม 
 

6. การกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และการตัดสินใจ 
    การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกำหนดยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ขององค์กร 

เพื ่อให้หน่วยงานมั ่นใจว่ายุทธศาสตร์/กลยุทธ์ขององค์กรสอดคล้องกับพันธกิจตามกฎหมายและหน้าที่                       
ความรับผิดชอบของหน่วยงาน ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ อาจหมายรวมถึงแผนปฏิบัติราชการระยะยาว แผนปฏิบัติ
ราชการระยะปานกลาง หรือแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน 

เมื่อหน่วยงานของรัฐกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธโดยสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กรแล้ว 
การบริหารจัดการความเสี ่ยงจะถูกใช้เป็นเครื ่องมือในการกำหนดทางเลือกของงาน /โครงการ (งานใหม่ๆ)                  
และการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับการปฏิบัติงาน รวมถึงการมอบหมายความรับผิดชอบในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยอาจกำหนดเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) 

7. การใช้ข้อมูลสารสนเทศ 
    ในปัจจุบันข้อมูลสารสนเทศเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินงานของหน่วยงาน องค์กรที่มีการบริหาร

จัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลโดยตรงต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง หน่วยงานควรพิจารณา
ใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลความเสี่ยง               
เป็นพื้นฐาน หน่วยงานควรกำหนดประเภทข้อมูลที่ต้องรวบรวม วิธีการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล และ
บุคคลที่ควรได้รับข้อมูล 

    ข้อมูลความเสี ่ยง ประกอบด้วย เหตุการณ์ที ่เป็นผลกระทบทางลบหรือทางบวกต่อองค์กร สาเหตุ                   
ความเสี่ยง ตัวผลักดันความเสี่ยง หรือตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicators) ข้อมูลสารสนเทศต้องมี
ความถูกต้อง เชื่อถือได้ เกี ่ยวข้องกับการตัดสินใจ และทันต่อเวลา ทั้งนี้ หน่วยงานอาจพิจารณาการรวบรวม                 
การประมวลผล หรือการวิเคราะห์ความเสี่ยงแบบอัตโนมัติเพ่ือลดข้อผิดพลาดจากบุคคล (Human errors) 

 

8. การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
    การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ความสมบูรณ์ของระบบบริหารจัดการ               

ความเสี่ยงขึ้นอยู่กับขนาด โครงสร้าง ศักยภาพขององค์กร รวมถึงการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการ
ความเสี ่ยง หน่วยงานอาจพิจารณาทำ Benchmarking เพื ่อพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี ่ยงองค์กร                
อย่างต่อเนื่อง หน่วยงานอาจพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยง เริ ่มต้นจากการบริหารจัดการความเสี่ยง               
แบบ Silo พัฒนาเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการ และพัฒนาต่อเนื่องโดยมีการฝังการบริหาร
จัดการความเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการการดำเนินงานโดยปกติของการดำเนินงานและการตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูล
ด้านความเสี่ยง  
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4. การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง 
หน่วยงานควรมีการกำหนดอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบในเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยง              

อย่างชัดเจนและเหมาะสม ประกอบด้วย เจ้าของความเสี ่ยง (Risk Owners) ซึ ่งรับผิดชอบในการติดตาม                 
การรายงาน หรือการส่งสัญญาณความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบในการตัดสินใจในกรณีที่ความเสี่ยงเกิดขึ้นในระดับ                 
ที่กำหนดไว้ และผู้มีหน้าที่ในการควบคุมกำกับติดตามให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

 

5. การตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสีย 
  การบริหารจัดการความเสี่ยงนอกจากจะคำนึงถึงวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นหลักแล้ว ผู้บริหารต้อง

คำนึงถึงผู ้มีส่วนได้เสียในการบริหารจัดการความเสี ่ยงด้วย โดยเฉพาะความคาดหวังของผู ้รับบริการหรือ                   
ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อองค์กร รวมถึงผลกระทบที่มีต่อสังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม 
 

6. การกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และการตัดสินใจ 
    การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกำหนดยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ขององค์กร 

เพื ่อให้หน่วยงานมั ่นใจว่ายุทธศาสตร์/กลยุทธ์ขององค์กรสอดคล้องกับพันธกิจตามกฎหมายและหน้าที่                       
ความรับผิดชอบของหน่วยงาน ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ อาจหมายรวมถึงแผนปฏิบัติราชการระยะยาว แผนปฏิบัติ
ราชการระยะปานกลาง หรือแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน 

เมื่อหน่วยงานของรัฐกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธโดยสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กรแล้ว 
การบริหารจัดการความเสี ่ยงจะถูกใช้เป็นเครื ่องมือในการกำหนดทางเลือกของงาน /โครงการ (งานใหม่ๆ)                  
และการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับการปฏิบัติงาน รวมถึงการมอบหมายความรับผิดชอบในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยอาจกำหนดเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) 

7. การใช้ข้อมูลสารสนเทศ 
    ในปัจจุบันข้อมูลสารสนเทศเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินงานของหน่วยงาน องค์กรที่มีการบริหาร

จัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลโดยตรงต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง หน่วยงานควรพิจารณา
ใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลความเสี่ยง               
เป็นพื้นฐาน หน่วยงานควรกำหนดประเภทข้อมูลที่ต้องรวบรวม วิธีการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล และ
บุคคลที่ควรได้รับข้อมูล 

    ข้อมูลความเสี ่ยง ประกอบด้วย เหตุการณ์ที ่เป็นผลกระทบทางลบหรือทางบวกต่อองค์กร สาเหตุ                   
ความเสี่ยง ตัวผลักดันความเสี่ยง หรือตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicators) ข้อมูลสารสนเทศต้องมี
ความถูกต้อง เชื่อถือได้ เกี ่ยวข้องกับการตัดสินใจ และทันต่อเวลา ทั้งนี้ หน่วยงานอาจพิจารณาการรวบรวม                 
การประมวลผล หรือการวิเคราะห์ความเสี่ยงแบบอัตโนมัติเพ่ือลดข้อผิดพลาดจากบุคคล (Human errors) 

 

8. การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
    การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ความสมบูรณ์ของระบบบริหารจัดการ               

ความเสี่ยงขึ้นอยู่กับขนาด โครงสร้าง ศักยภาพขององค์กร รวมถึงการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการ
ความเสี ่ยง หน่วยงานอาจพิจารณาทำ Benchmarking เพื ่อพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี ่ยงองค์กร                
อย่างต่อเนื่อง หน่วยงานอาจพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยง เริ ่มต้นจากการบริหารจัดการความเสี่ยง               
แบบ Silo พัฒนาเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการ และพัฒนาต่อเนื่องโดยมีการฝังการบริหาร
จัดการความเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการการดำเนินงานโดยปกติของการดำเนินงานและการตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูล
ด้านความเสี่ยง  
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3.4  กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
     กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่เป็นวงจรต่อเนื่อง ประกอบด้วย 
1. การวิเคราะห์องค์กร 

      ในการวิเคราะห์องค์กรต้องเข้าใจเกี่ยวกับพันธกิจตามกฎหมาย อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของ
องค์กร รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง รวมถึงนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน 
โดยการวิเคราะห์องค์กรต้องวิเคราะห์ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ด้วยการใช้เครื่องมือการวิเคราะห์
องค์กรเช่น 

1) SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
2)  PESTLE Analysis เป็นการวิเคราะห์ด้านการเมือง (Political) ด้านเศรษฐกิจ (Economic) ด้านสังคม 

(Social) ด้านเทคโนโลยี (Technological) ด้านกฎหมาย (Legal) และด้านสภาพแวดล้อม (Environmental) 
2. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ผู้บริหารเป็นผู้กำหนดนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง และผู้กำกับดูแลเป็นผู้ให้ความเห็นชอบนโยบาย
ดังกล่าว โดยนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงอาจระบุถึงวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของการบริหารจัดการความเสี่ยง และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กร 

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กร (Risk Appetite) หมายถึง ระดับความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กรที่
หน่วยงานยอมรับเพื่อดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร การระบุความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กรเป็น
การแสดงเจตนารมณ์ของผู้บริหารและผู้กำกับดูแลในการดำเนินงานขององค์กร การกำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้
ควรคำนึงถึงศักยภาพขององค์กรในเรื่องการจัดการความเสี่ยงโดยศักยภาพในการจัดการความเสี่ยงขององค์กร 
(Risk Capacity) ขึ้นอยู่กับงบประมาณ บุคลากร และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ หน่วยงานอาจระบุ
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เป็น 5 ระดับ เช่น ปฏิเสธความเสี่ยง ยอมรับความเสี่ยงได้น้อย ยอมรับความเสี่ยง               
ได้ปานกลาง เต็มใจยอมรับความเสี่ยง และยอมรับความเสี่ยงได้มากที่สุด เป็นต้น 

หน่วยงานอาจแสดงนโยบายความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในแต่ละประเภทความเสี่ยง เพื่อให้ผู้บริหารระดับ
รองลงมาสามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับสำนัก กอง ศูนย์ กลุ่ม หรือนำไปสู่การระบุระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้สำหรับประเภทความเสี่ยงย่อย 

▪ ตัวอย่างนโยบายการยอมรับความเสี่ยงระดับองค์กร 
นโยบายการยอมรับความเสี่ยงระดับองค์กรเป็นการให้นโยบายเพื ่อให้ทิศทางในการบริหารจัดการ               

ความเสี่ยงภายในองค์กร โดยผู้บริหารระดับสูงและได้รับการเห็นชอบโดยคณะกรรมการ 
ผู ้บริหารได้ตระหนักและยอมรับว่าการดำเนินงานขององค์กรมีความเสี ่ยงที ่อาจทำให้ไม่บรรลุ                        

ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร โดยผู้บริหาร
ทำหน้าที่บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารจัดการ
ความเสี ่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื ่อให้องค์กรสามารถปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์                      
ขององค์กร โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นที่ตั้ง (Public Interest) 

ผู้บริหารได้กำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในด้านต่างๆ ดังนี้ 
ด้านการปฏิบัติงาน 
ผู้บริหารยอมรับความเสี่ยงในระดับปานกลางในกระบวนการการปฏิบัติงานทั่วไปขององค์กร และ

ยอมรับความเสี่ยงระดับน้อยในการปฏิบัติงานมีผลกระทบที่เกี ่ยวข้องกับการให้บริการของประชาชน ทั้งนี้
ผู้บริหารจะยอมรับความเสี่ยงระดับสูงในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและการพัฒนา 
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ด้านการทุจริต 
ผู้บริหารปฏิเสธที ่จะยอมรับความเสี ่ยงที่เกี ่ยวข้องกับการทุจริตทุกกรณี และมุ่งมั่นจะสร้างระบบ                 

การควบคุม ป้องกัน ตรวจสอบ เพื่อให้มีส่วนได้ส่วนเสียมั่นใจในระบบธรรมาภิบาลและความซื่อตรงขององค์กร 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้บริหารปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยงในเรื่องของความปลอดภัยของระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ

ข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ และยอมรับความเสี่ยง
ระดับปานกลาง สำหรับระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทั่วไป เช่น แบบความคิดเห็นหรือการเก็บสถิติทั่วไป 
หน่วยงานยอมรับความเสี่ยงระดับน้อย สำหรับประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน  

ด้านภาพลักษณ์ขององค์กร 
ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กรเป็นปัจจัยที่สำคัญในการปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นที่ยอมรับ

ของประชาชนผู้เสียภาษีซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียหลักขององค์กร ผู้บริหารยอมรับความเสี่ยงระดับน้อยเกี่ยวกับ 
ความเชื ่อถือและภาพลักษณ์ขององค์กร อย่างไรก็ตามผู ้บริหารให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ที ่สะท้อน
ประสิทธิภาพการดำเนินงานที่แท้จริงโดยไม่มีการบิดเบียด เพื่อให้ภาพลักษณ์และความน่าเชื ่อถือเกิดจาก                   
การปฏิบัติงานขององค์กรและความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียโดยเนื้อแท้ 
 

3. การระบุความเสี่ยง  
   การระบุความเสี่ยง คือ การระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ขององค์กรทั้งใน

ด้านบวกและด้านลบ ในการระบุความเสี่ยงองค์กรอาจทำรายชื่อความเสี่ยงทั้งหมด (Risk Inventory) โดยรายชื่อ
ความเสี่ยงต้องมีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอโดยอาศัยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน การระบุความเสี่ ยง องค์กรควรระบุ
ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง ดังนี้ 

1) เหตุการณ์ความเสี่ยง 
2) สาเหตุของความเสี่ยง โดยการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่แท้จริง (Root Cause) 
3) ผลกระทบทั้งด้านลบ และ/หรือ ด้านบวก 

หน่วยงานอาจจัดกลุ่มความเสี่ยงที่มีลักษณะหรือมีผลกระทบที่เหมือนกันไว้ในประเภทความเสี่ยงเดียวกัน 
เพ่ือให้การพิจารณาและการบริหารจัดการความเสี่ยงประเภทเดียวกันมีมุมมองในภาพรวมชัดเจนมากข้ึน 

 

▪ ตัวอย่างการกำหนดประเภทความเสี่ยง (Risk Categories) 
หน่วยงานต้องระบุความเสี่ยงทั้งหมดที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน (Risk Inventory)                

เมื่อหน่วยงานระบุความเสี่ยงทั้งหมดแล้วควรพิจารณาจัดกลุ่มความเสี่ยง โดยความเสี่ยงที่มีลักษณะเหมือนกัน               
จัดกลุ่มเป็นประเภทความเสี่ยงเดียวกัน ตัวอย่างการกำหนดประเภทความเสี่ยง เช่น 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม 
หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง 

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น 
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น 

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มี
ประสิทธิผลหรือไม่มีประสิทธิภาพ 
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ด้านการทุจริต 
ผู้บริหารปฏิเสธที ่จะยอมรับความเสี ่ยงที่เกี ่ยวข้องกับการทุจริตทุกกรณี และมุ่งมั่นจะสร้างระบบ                 

การควบคุม ป้องกัน ตรวจสอบ เพื่อให้มีส่วนได้ส่วนเสียมั่นใจในระบบธรรมาภิบาลและความซื่อตรงขององค์กร 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้บริหารปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยงในเรื่องของความปลอดภัยของระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ

ข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ และยอมรับความเสี่ยง
ระดับปานกลาง สำหรับระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทั่วไป เช่น แบบความคิดเห็นหรือการเก็บสถิติทั่วไป 
หน่วยงานยอมรับความเสี่ยงระดับน้อย สำหรับประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน  

ด้านภาพลักษณ์ขององค์กร 
ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กรเป็นปัจจัยที่สำคัญในการปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นที่ยอมรับ

ของประชาชนผู้เสียภาษีซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียหลักขององค์กร ผู้บริหารยอมรับความเสี่ยงระดับน้อยเกี่ยวกับ 
ความเชื ่อถือและภาพลักษณ์ขององค์กร อย่างไรก็ตามผู ้บริหารให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ที ่สะท้อน
ประสิทธิภาพการดำเนินงานที่แท้จริงโดยไม่มีการบิดเบียด เพื่อให้ภาพลักษณ์และความน่าเชื ่อถือเกิดจาก                   
การปฏิบัติงานขององค์กรและความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียโดยเนื้อแท้ 
 

3. การระบุความเสี่ยง  
   การระบุความเสี่ยง คือ การระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ขององค์กรทั้งใน

ด้านบวกและด้านลบ ในการระบุความเสี่ยงองค์กรอาจทำรายชื่อความเสี่ยงทั้งหมด (Risk Inventory) โดยรายชื่อ
ความเสี่ยงต้องมีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอโดยอาศัยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน การระบุความเสี่ ยง องค์กรควรระบุ
ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง ดังนี้ 

1) เหตุการณ์ความเสี่ยง 
2) สาเหตุของความเสี่ยง โดยการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่แท้จริง (Root Cause) 
3) ผลกระทบทั้งด้านลบ และ/หรือ ด้านบวก 

หน่วยงานอาจจัดกลุ่มความเสี่ยงที่มีลักษณะหรือมีผลกระทบที่เหมือนกันไว้ในประเภทความเสี่ยงเดียวกัน 
เพ่ือให้การพิจารณาและการบริหารจัดการความเสี่ยงประเภทเดียวกันมีมุมมองในภาพรวมชัดเจนมากข้ึน 

 

▪ ตัวอย่างการกำหนดประเภทความเสี่ยง (Risk Categories) 
หน่วยงานต้องระบุความเสี่ยงทั้งหมดที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน (Risk Inventory)                

เมื่อหน่วยงานระบุความเสี่ยงทั้งหมดแล้วควรพิจารณาจัดกลุ่มความเสี่ยง โดยความเสี่ยงที่มีลักษณะเหมือนกัน               
จัดกลุ่มเป็นประเภทความเสี่ยงเดียวกัน ตัวอย่างการกำหนดประเภทความเสี่ยง เช่น 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม 
หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง 

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น 
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น 

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มี
ประสิทธิผลหรือไม่มีประสิทธิภาพ 
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ความเสี ่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) คือ ความเสี ่ยงที ่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู ่มือ/แนวทาง                     
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

ความเสี ่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) คือ ความเสี ่ยงที ่เกิดจากเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อ              
ชื่อเสี่ยง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร 

ประเภทของความเสี่ยงหน่วยงานสามารถกำหนดได้อย่างเหมาะสมกับหน่วยงาน เพ่ือให้มุมมองการบริหาร
จัดการความเสี่ยงระดับองค์กรเกิดความชัดเจน 

การระบุความเสี่ยง 
รหัสความเสี่ยง: 1 
ชื่อความเสี่ยง:  ความเสี่ยงการเข้าถึงและการส่งต่อข้อมูลที่มีความอ่อนไหว 
สาเหตุ/ 
ตัวผลักดันความเสี่ยง: 

▪ ไม่มีการแบ่งประเภทข้อมูล 
▪ ขาดมาตรการหรือการกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล 
▪ ขาดความรู้ความเข้าใจในการส่งต่อข้อมูลของบุคลากร 
▪ บุคลากรไม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลทางราชการ 
▪ ไม่มีนโยบายในการจัดเก็บ/ ทำลาย ข้อมูลที่ชัดเจน 

ผลกระทบ: ▪ ด้านความน่าเชื่อถือ (ความเชื่อม่ันขององค์กรและรัฐบาล) 
▪ ด้านกฎหมายระเบียบ (การฟ้องร้องจากบุคคลภายนอก) 
▪ ด้านความมั่นคงของรัฐบาล (การประท้วง/จลาจล) 

 

4.  การประเมินความเสี่ยง 
  การประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย 
1. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง หน่วยงานอาจให้คะแนนความเสี่ยงตามเกณฑ์การประเมิน

ความเสี ่ยงด้านต่างๆ เช่น ด้านโอกาส ด้านผลกระทบ รวมถึงด้านความสามารถขององค์กรในการจัดการ              
ความเสี่ยง และด้านลักษณะของความเสี่ยง โดยช่วงคะแนนอาจกำหนดเป็น 3 ช่วงคะแนน หรือ 5 ช่วงคะแนน 

2. การให้คะแนนความเสี ่ยง วิธีการให้คะแนนความเสี ่ยง เช่น การสัมภาษณ์ การทำแบบสำรวจ                  
การประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างหน่วยงานภายใน การทำ Benchmarking การวิเคราะห์สถานการณ์ (Scenario 
Analysis) ทั้งนี้ การให้คะแนนความเสี่ยงของแต่ละกองงาน (Silo Thinking) เพียงวิธีเดียวอาจทำให้การให้
คะแนนความเสี่ยงมีความคลาดเคลื่อนได้ 

3. การพิจารณาความเสี่ยงในภาพรวม เมื่อหน่วยงานประเมินความเสี ่ยงในแต่ละความเสี่ยงที ่มีต่อ
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมแล้ว หน่วยงานต้องพิจารณาผลกระทบของความเสี่ยงที่มีต่อวัตถุประสงค์ในระดับกลุ่ม
และผลกระทบที่มีต่อหน่วยงานในภาพรวม เช่น ผลกระทบต่อความเสี่ยงที่มีต่อกิจกรรมอาจมีน้อยแต่มีผลกระทบ
ต่อวัตถุประสงค์ระดับกอง หรือความเสี่ยง 2 ความเสี่ยงที่ไม่มีผลกระทบต่อกิจกรรมอาจมีผลกระทบต่อองค์กรใน
ภาพรวม เป็นต้น 

4. การจัดลำดับความเสี่ยง เมื่อหน่วยงานพิจารณาให้คะแนนความเสี่ยงแล้ว หน่วยงานต้องจัดลำดับ
ความเสี่ยง เพื่อนำไปสู่การพิจารณาจัดสรรทรัพยากรในการตอบสนองความเสี ่ยง หน่วยงานอาจใช้คะแนน                
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ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) ในการจัดลำดับความเสี่ยง โดยความเสี่ยงที่เท่ากันอาจพิจารณาปัจจัยอ่ืน
ประกอบ เช่น ความสามารถของหน่วยงานในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านนั้น ๆ หรือลักษณะของความเสี่ยง
ที่มีผลกระทบต่อหน่วยงาน เป็นต้น 

▪ ตัวอย่างเกณฑ์การให้คะแนนความเสี่ยง 
1)  ด้านผลกระทบ (Impact) 

คะแนน ความหมาย เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) 

5 สูงมาก 

▪ มีผลกระทบด้านจำนวนเงินมากกว่า …….. ล้านบาท หรือ 
▪ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการมากกว่า ร้อยละ …. หรือ 
▪ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อขององค์กรในระดับ …… หรือ 
▪ มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจระดับ ………. หรือ 
▪ ส่งผลต่อภาระการคลังของรัฐบาล จำนวนเงิน  ……… หรือ 
▪ ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู/่ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับ ….. 

4 สูง 

▪ มีผลกระทบด้านจำนวนเงินระหว่าง …….. ล้านบาท หรือ 
▪ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการระหว่างร้อยละ ………… หรือ 
▪ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อขององค์กรในระดับ …… หรือ 
▪ มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจระดับ ………. หรือ 
▪ ส่งผลต่อภาระการคลังของรัฐบาล จำนวนเงิน  ……… หรือ 
▪ ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน)ระดับ ….. 

3 ปานกลาง 

▪ มีผลกระทบด้านจำนวนเงินระหว่าง …….. ล้านบาท หรือ 
▪ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการระหว่างร้อยละ ………… หรือ 
▪ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อขององค์กรในระดับ …… หรือ 
▪ มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจระดับ ………. หรือ 
▪ ส่งผลต่อภาระการคลังของรัฐบาล จำนวนเงิน  ……… หรือ 
▪ ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน)  ระดับ ….. 

2 ต่ำ 

▪ มีผลกระทบด้านจำนวนเงินระหว่าง …….. ล้านบาท หรือ 
▪ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการระหว่างร้อยละ ………… หรือ 
▪ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อขององค์กรในระดับ …… หรือ 
▪ มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจระดับ ………. หรือ 
▪ ส่งผลต่อภาระการคลังของรัฐบาล จำนวนเงิน  ……… หรือ 
▪ ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับ ….. 

1 ต่ำมาก 

▪ มีผลกระทบด้านจำนวนเงินน้อยกว่า …….. ล้านบาท หรือ 
▪ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการน้อยกว่าร้อยละ ………… หรือ 
▪ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อขององค์กรในระดับ …… หรือ 
▪ มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจระดับ ………. หรือ 
▪ ส่งผลต่อภาระการคลังของรัฐบาล จำนวนเงิน  ……… หรือ 
▪ ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับ ….. 
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ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) ในการจัดลำดับความเสี่ยง โดยความเสี่ยงที่เท่ากันอาจพิจารณาปัจจัยอ่ืน
ประกอบ เช่น ความสามารถของหน่วยงานในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านนั้น ๆ หรือลักษณะของความเสี่ยง
ที่มีผลกระทบต่อหน่วยงาน เป็นต้น 

▪ ตัวอย่างเกณฑ์การให้คะแนนความเสี่ยง 
1)  ด้านผลกระทบ (Impact) 

คะแนน ความหมาย เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) 

5 สูงมาก 

▪ มีผลกระทบด้านจำนวนเงินมากกว่า …….. ล้านบาท หรือ 
▪ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการมากกว่า ร้อยละ …. หรือ 
▪ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อขององค์กรในระดับ …… หรือ 
▪ มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจระดับ ………. หรือ 
▪ ส่งผลต่อภาระการคลังของรัฐบาล จำนวนเงิน  ……… หรือ 
▪ ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู/่ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับ ….. 

4 สูง 

▪ มีผลกระทบด้านจำนวนเงินระหว่าง …….. ล้านบาท หรือ 
▪ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการระหว่างร้อยละ ………… หรือ 
▪ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อขององค์กรในระดับ …… หรือ 
▪ มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจระดับ ………. หรือ 
▪ ส่งผลต่อภาระการคลังของรัฐบาล จำนวนเงิน  ……… หรือ 
▪ ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน)ระดับ ….. 

3 ปานกลาง 

▪ มีผลกระทบด้านจำนวนเงินระหว่าง …….. ล้านบาท หรือ 
▪ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการระหว่างร้อยละ ………… หรือ 
▪ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อขององค์กรในระดับ …… หรือ 
▪ มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจระดับ ………. หรือ 
▪ ส่งผลต่อภาระการคลังของรัฐบาล จำนวนเงิน  ……… หรือ 
▪ ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน)  ระดับ ….. 

2 ต่ำ 

▪ มีผลกระทบด้านจำนวนเงินระหว่าง …….. ล้านบาท หรือ 
▪ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการระหว่างร้อยละ ………… หรือ 
▪ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อขององค์กรในระดับ …… หรือ 
▪ มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจระดับ ………. หรือ 
▪ ส่งผลต่อภาระการคลังของรัฐบาล จำนวนเงิน  ……… หรือ 
▪ ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับ ….. 

1 ต่ำมาก 

▪ มีผลกระทบด้านจำนวนเงินน้อยกว่า …….. ล้านบาท หรือ 
▪ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการน้อยกว่าร้อยละ ………… หรือ 
▪ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อขององค์กรในระดับ …… หรือ 
▪ มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจระดับ ………. หรือ 
▪ ส่งผลต่อภาระการคลังของรัฐบาล จำนวนเงิน  ……… หรือ 
▪ ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับ ….. 
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2)  ด้านโอกาส (likelihood) 
คะแนน ความหมาย เกณฑ์โอกาส (Likelihood) 

5 สูงมาก โอกาสเกิดมากกว่า 90% ในช่วงระยะเวลาของงาน/ ระบบ/โครงการ หรือความถี่
ของการเกิดข้ึนทุก 6 เดือน 

4 สูง โอกาสเกิด 70-90% ในช่วงระยะเวลาของงาน/ ระบบ/โครงการ หรือเกิดขึ้นทุกปี 

3 ปานกลาง โอกาสเกิด 40-69% ในช่วงระยะเวลาของงาน/ ระบบ/โครงการ หรือเกิดขึ้นทุก               
2 ปี 

2 น้อย โอกาสเกิด 20-39% ในช่วงระยะเวลาของงาน/ ระบบ/โครงการ หรือเกิดขึ้นทุก  
3 ปี 

1 น้อยมาก โอกาสเกิดน้อยกว่า 20-39% ในช่วงระยะเวลาของงาน/ ระบบ/โครงการ หรือ
เกิดข้ึนทุก 5 ปี 

 

3)  ด้านความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง 
คะแนน ความหมาย เกณฑ์ 

5 สูงมาก หน่วยงานไม่มีความสามารถในการจัดการความเสี่ยง 
ไม่มีแผนในการจัดการความเสี่ยง 

4 สูง หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงต่ำ 
มีแผนในการจัดการความเสี่ยงแบบไม่สมบูรณ์ 

3 ปานกลาง หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงปานกลาง 
มีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงที่เพียงพอ 

2 น้อย หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงสูง  
มีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี 

1 น้อยมาก 
หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงสูงมาก 
มีแผนการบร ิหารจ ัดการความเส ี ่ยงที ่ด ีมาก และมีการกำหนดมาตรการ                        
ในการตอบสนองความเสี่ยงหลายวิธี 

 

4)  ด้านลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง 
 

คะแนน ความหมาย เกณฑ์ 
5 สูงมาก การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรแบบทันทีและไม่มีสัญญาแจ้ง 

4 สูง การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กร 
ภายใน 2-3 สัปดาห์ 

3 ปานกลาง การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กร 
ภายใน 2-3 เดือน 

2 น้อย การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กร 
ภายใน 3-6 เดือน 

1 น้อยมาก การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กร 
มากกว่า 6 เดือน 
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▪ ตัวอย่างการให้คะแนนความเสี่ยง 
 

รหัส ชื่อความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาส ความอ่อนไหวต่อ
ความเสี่ยง 

ลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงของ             

ความเสี่ยง 

1 
ความเสี่ยงการเข้าถึงและ              
การส่งต่อข้อมูลที่มี               
ความอ่อนไหว 

5 4 3 3 

2 ความเสี่ยงการโจรกรรม
ข้อมูลบุคคล 4 4 3 3 

3 ความเสี่ยงการบันทึกข้อมูล 
ในระบบผิดพลาด 3 2 1 5 

4 ความเสี่ยงการแก้ไขโปรแกรม
โดยไม่ได้รับการอนุมัติ 3 1 1 4 

5 
ความเสี่ยงประชาชนที่ด้อย
โอกาสไม่สามารถเข้าถึง               
การบริการรูปแบบใหม่ 

5 3 2 2 

6 ความเสี่ยงการปฏิบัติงาน
แทนกันในระบบการเงิน 5 4 2 2 

….. ….. ….. ….. ….. ….. 

50 ความเสี่ยงการโจมตีทาง                
ไซเบอร์ 4 3 3 4 
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▪ ตัวอย่างการจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ 
การจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลกระทบและโอกาส เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง 

ความเสี่ยงที่มีผลกระทบสูงและโอกาสสูงเป็นความเสี่ยงที่หน่วยงานต้องพิจารณาให้ความสำคัญมากกว่าความเสี่ยง
ที่มีผลกระทบต่ำและโอกาสต่ำ  

 
แผนภาพที่ 3 แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) 

▪ ตัวอย่างการจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลกระทบและความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง 
การจัดลำดับความเสี ่ยงที ่สำคัญเพื ่อพิจารณาวิธีการตอบสนองความเสี ่ยงโดยคำนึงผลกระทบและ              

ความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง ตามแนวคิดการจัดลำดับเพื่อพิจารณาการจัดการความเสี่ยงแบบ MARCI Chart 
จากภาพข้างล่าง พื ้นที ่มุมซ้ายล่างกำหนดให้ความเสี ่ยงที ่มีผลกระทบระดั บ 1 - 2 และความอ่อนไหวต่อ                
ความเสี่ยงระดับ 1 - 2 โดยความเสี่ยงในพ้ืนที่ช่วงนี้หน่วยงานควรพิจารณาถึงความเหมาะสมว่ามาตรการจัดการ
ความเสี่ยงที่มีอยู่ไม่มากเกินความจำเป็น พื้นที่มุมขวาล่างกำหนดให้ความเสี่ยงที่มีผลกระทบระดับ 1 - 2 และ
ความอ่อนไหวต่อความเสี่ยงระดับ 3 - 5 โดยความเสี่ยงในพื้นที ่ช่วงนี ้ให้หน่วยงานคำนึงถึงผลกระทบของ            
ความเสี ่ยงแต่ละเรื ่องที ่อาจสะสมทำให้ผลกระทบรวมเพิ ่มสูงขึ ้น พื ้นที ่มุมซ้ายบนกำหนดให้ความเสี ่ยง                         
ที่มีผลกระทบระดับ 3 - 5 และความอ่อนไหวต่อความเสี่ยงระดับ 1 - 2 โดยความเสี่ยงในพ้ืนที่ ช่วงนี้ให้หน่วยงาน
พิจารณาว่ามาตรการจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ยังคงมีประสิทธิภาพเพียงพอ พ้ืนที่มุมขวาบนกำหนดให้ความเสี่ยงที่
มีผลกระทบระดับ 3 - 5 และความอ่อนไหวต่อความเสี่ยงระดับ 3 - 5 โดยความเสี่ยงในช่วงนี้ให้หน่วยงาน
พิจารณากำหนดมาตรการจัดการความเสี ่ยงเพิ ่มเติมอย่างเหมาะสม โดยหน่วยงานสามารถปรับช่วงพื้นที่                  
การจัดการความเสี ่ยงได้ให้เหมาะสมกับหน่วยงานโดยคำนึงถึงนโยบายการบริหารจัดการความเสี ่ยง                         
ของหน่วยงาน 
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แผนภาพที่ 4 การจัดการความเสี่ยงแบบ MARCI Chart 

▪ ตัวอย่างแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
รหัสความเสี่ยง: 1 
ชื่อความเสี่ยง: ความเสี่ยงในเรื่องของการเข้าถึงและส่งต่อข้อมูลที่มีความอ่อนไหว 
ระดับผลกระทบ: ระดับองค์กร 
เจ้าของความเสี่ยง: ผู้อำนวยการกอง….. 
วิธีจัดการความเสี่ยง:  

1. มาตรการการจัดกลุ่มประเภทข้อมูลและการมอบหมายความรับผิดชอบ 
2. มาตรการเข้าถึงข้อมูล 
3. มาตรการเก็บรักษาข้อมูล 
4. มาตรการในการลบหรือทำลายข้อมูล 
5. การใช้ Biometrics ในการเข้าใช้งานในระบบงานหรือสถานที่เก็บข้อมูล 
6. การติดตั้งโปรแกรมป้องกันการเจาะระบบข้อมูล 
7. การใช้โปรแกรมการตรวจสอบความผิดปกติของการเข้าใช้งานในระบบ 
8. การทดสอบการเจาะระบบเป็นประจำทุกปีหรือเมื่อมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงที่สำคัญ 

ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ:  
1. จำนวนครั้งในการเข้าระบบไม่สำเร็จ …. ครั้ง ต่อ 1 ผู้ใช้งาน 
2. การดาวน์โหลดข้อมูลจำนวนเกินกว่า ………. 
3. ข่าวสารในสื่อสังคมประเภท ………………………. 
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5. การใช้ Biometrics ในการเข้าใช้งานในระบบงานหรือสถานที่เก็บข้อมูล 
6. การติดตั้งโปรแกรมป้องกันการเจาะระบบข้อมูล 
7. การใช้โปรแกรมการตรวจสอบความผิดปกติของการเข้าใช้งานในระบบ 
8. การทดสอบการเจาะระบบเป็นประจำทุกปีหรือเมื่อมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงที่สำคัญ 

ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ:  
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2. การดาวน์โหลดข้อมูลจำนวนเกินกว่า ………. 
3. ข่าวสารในสื่อสังคมประเภท ………………………. 

 

คู่มือการบรหิารจดัการความเสี่ยง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  หน้า 38 

       

วิธีการติดตามและการรายงาน: 
1. รายงานจากโปรแกรมการตรวจสอบการเข้าใช้งาน 
2. เกณฑ์การเข้าระบบไม่สำเร็จ ……… ครั้ง ต่อ 1 ผู้ใช้งาน ให้ผู้อำนวยการดำเนินการตรวจสอบ  
3. เกณฑ์การดาวน์โหลดข้อมูลจำนวนเกินกว่า …. ให้ผ ู ้อำนวยการดำเนินการตรวจสอบ                     

และรายงานต่อรองอธิบดี 
5. การตอบสนองต่อความเสี่ยง  

 การตอบสนองต่อความเสี่ยง คือ กระบวนการตัดสินใจของฝ่ายบริหารในการจัดการความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดข้ึน โดยผู้บริหารควรพิจารณาประเด็นดังต่อไป ในการตัดสินใจเลือกวิธีการตอบสนองความเสี่ยงเพ่ือจัดทำแผน
บริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร 

1. การจัดการต้นเหตุของความเสี่ยง 
2. ทางเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง 
3. ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
หน่วยงานสามารถพิจารณาเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี โดยการพิจารณา

วิธีการจัดการความเสี่ยงควรคำนึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับของวิธีการจัดการความเสี่ยงแต่ละวิธี 
ตัวอย่างวิธีการจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย 
1. ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและ

หน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้ หน่วยงานอาจพิจารณาไม่ดำเนินงานในกิจกรรมนั้นๆ 
2. การลดโอกาสของความเส ี ่ยง เช ่น การลดโอกาสของความเส ี ่ยงการท ุจร ิตด ้านการเ งิน                         

โดยการวางระบบการควบคุมภายใน ได้แก่ การแบ่งแยกหน้าที่ การตรวจสอบ การสอบทาน และการกระทบยอด 
เป็นต้น 

3. การลดผลกระทบของความเสี่ยง เช่น การทำประกัน หรือการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทาง
การเงิน (Hedging Instruments) เป็นต้น 

4. การโอนความเสี่ยง หน่วยงานอาจเลือกใช้วิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงของกิจกรรมที่หน่วยงานเห็นว่า
ควรดำเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชน แต่หน่วยงานมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้หรือไม่สามารถ
บริหารจัดการความเสี่ยงได้ ได้แก่ การให้ภาคเอกชนดำเนินการโดยมีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนไปด้วย 
(Public Private Partnership : PPP) เป็นต้น 

5. ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่หน่วยงาน
ยอมรับได้ หรือต้นทุนในการบริหารจัดการความเสี่ยงมีมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับ 

6. ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง หน่วยงานต้องกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้ง
เตือน และการดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น เช่น ความเสี่ยงของปริมาณน้ำในเข่ือนมากเนื่องจากปริมาณน้ำฝน 

7. การทำแผนฉุกเฉิน การจัดทำแผนฉุกเฉินเป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น โดยต้อง
ระบุบุคคลและวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน เช่น ความเสี่ยงกรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าสถานที่ทำงานได้ 

8. การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบเชิงบวก
กับองค์กร รวมถึงกำหนดแผนการดำเนินงานเมื่อเหตุการณ์นั้นเกิดข้ึน 

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอาจประกอบด้วย วิธีการจัดการความเสี่ยง บุคคลที่รับผิดชอบใน                 
การบริหารจัดการความเสี่ยง ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ วิธีการติดตามและการรายงานความเสี่ยง 
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6. การติดตามและทบทวน 
การติดตามและทบทวนเป็นกระบวนการที่ให้ความเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ยังคง

มีประสิทธิผล เนื่องจากความเสี่ยงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นการติดตามและทบทวน               
เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นสม่ำเสมอ ปัจจัยที่ทำให้หน่วยงานต้องทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้แก่                 
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก หรือผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย                  
ที่กำหนดไว้ 

การติดตามและทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงสามารถดำเนินการอย่างต่อเนื่องหรือเป็นระยะ
ซึ ่งควรดำเนินการในทุกกระบวนการของการบริหารจัดการความเสี ่ยง การติดตามและทบทวนอาจนำไปสู่                   
การเปลี ่ยนแปลงของแผนการปฏิบัติงานขององค์กร การเปลี ่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง                    
การพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยง 

 

7. การสื่อสารและการรายงาน 
การสื่อสารเป็นการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของกระบวนการบริหาร

จัดการความเสี่ยง การสื่อสารเป็นการให้และรับข้อมูล (Two-way Communication) หน่วยงานควรมีช่องทาง
การสื่อสารทั้งภายในและภายนอก โดยการสื่อสารภายในต้องเป็นการสื่อสารจากผู้บริหารไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา 
(Top Down) จากผู้ใต้บังคับบัญชาไปยังผู้บริหาร (Bottom Up) และระหว่างหน่วยงานย่อยภายใน (Across 
Divisions) 

หน่วยงานควรกำหนดบุคคลที่ควรได้รับข้อมูล ประเภทของข้อมูลที่ควรได้รับ ความถี่ของการรายงาน 
รูปแบบและวิธีการรายงาน เพ่ือให้ผู ้กับกำดูแล ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้เสียได้รับข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ และทันต่อเวลา 

การสื่อสารและรายงานต่อผู้กำกับดูแล เป็นการสื่อสารและการรายงานความเสี่ยงในภาพรวมของ
องค์กร เพ่ือสนับสนุนหน้าที่ของผู้กำกับดูแลในการกำกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร 

หน่วยงานอาจพิจารณากำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicators) เพื่อติดตามข้อมูล
ความเสี่ยงและการรายงานเมื่อระดับความเสี่ยงถึงจุดตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ 
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4. การบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
จากกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่เป็นวงจรต่อเนื่อง ประกอบด้วย 

 
แผนภาพที่ 5 กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

4.1  การวิเคราะห์องค์กร 
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)  
องค์กรในที่นี ้ หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต .) หน่วยงานย่อยในที่นี ้ หมายถึง                 

งาน หรือ กิจกรรม ที่แต่ละหน่วยงานมีแผน หรือกิจกรรมในการดำเนินงานอยู่แล้วสามารถนำมาวิเคราะห์ 
ประเมินผลอย่างอิสระได้ 
 สภาพแวดล้อมภายใน 
 สภาพแวดล้อมการทำงานภายในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้ง อาจจะเป็นสภาพแวดล้อม                
การทำงานภายนอกของหน่วยงานย่อยของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ หากอยู่นอกเหนือการควบคุม
ของหน่วยงานนั้นๆ เช่น นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง นโยบายของเลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง หรือ นโยบายของผู้บริหาร เนื่องจากสิ่งเหล่านั้นล้วนกำหนดมาเพื่อเป็นทิศทางให้หน่วยงานย่อย
ดำเนินการ ซึ่งการกำหนดนั้นจะส่งผลต่อความสำเร็จหรือไม่สำเร็จของหน่วยงานย่อยได้ แต่หน่วยงานย่อย                   
ไม่สามารถควบคุม กำหนด แก้ไขหรือปรับปรุงได้ แต่ถ้าเป็นสภาพแวดล้อมการทำงานภายนอกของสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ย่อมเป็นสภาพแวดล้อมการทำงานภายนอกของหน่วยงานย่อยโดยไม่ต้องวิเคราะห์              
อีกแล้วไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามเป็นสิ่งที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ควบคุมไม่ได้ย่อมเป็นสิ่ง                   
ที่หน่วยงานภายในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ควบคุมไม่ได้เช่นเดียวกัน  
  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เป็นการศึกษาเพื่อค้นหาและระบุว่าองค์กรจะต้องบริหารงานและ
ดำเนินงานเพื ่อนำปัจจัยขององค์กรมาใช้เพื ่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันจากจุดแข็งและโอกาส                     
ตลอดจนเพื่อหลีกเลี่ยงจุดอ่อนและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในขององค์กรสามารถ 
ทำได้หลายวิธี ที่นิยมกัน ดังนี้  
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▪ การวิเคราะห์ตามหน้าที่ (Function Analysis)   
▪ การวิเคราะห์ปัจจัย 7 ประการของ McKinsey (McKinsey 7-S Framework)  
▪ การวิเคราะห์สายโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain Analysis)   

 ดังนั้น จึงเป็นสิ่งที่ผู ้บริหารสามารถควบคุมได้ (Controllable Factor) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในมีการวิเคราะห์ได้หลายวิธีที่นิยมกันได้แก่ การวิเคราะห์ตามหน้าที่ (Function Analysis) การวิเคราะห์
ปัจจัย 7 ประการของ McKinsey (McKinsey 7 - S Framework) และวิธีที่สาม การวิเคราะห์สายโซ่แห่งคุณค่า 
(Value Chain Analysis) 

โดยการวิเคราะห์องค์กร เพ่ือค้นหาสมรรถนะและศักยภาพขององค์การ เป็นการระบุจุดแข็ง (strengths) 
และจุดอ่อน (weaknesses) ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
ตามหลักการ 7 – S Model ของ McKinsey ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะห์ได้ดังนี้ 

▪ Structure (โครงสร้าง) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีโครงสร้างการทำงาน หรือโครงสร้าง
การจัดองค์การในระดับต่างๆ เหมาะสมดีหรือไม่ 

▪ Strategy (กลยุทธ์) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีการกำหนดกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ที่ได้
กำหนดทิศทางการปฏิบัติงานไว้หรือไม่ 

▪ System (ระบบ) ระบบการทำงานเป็นอย่างไร มีจุดอ่อนหรือจุดแข็งอะไรบ้าง 
▪ Skill (ทักษะ) บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ หรือชำนาญมากน้อยเพียงใด มีทักษะใน การปฏิบัติงานเป็น

ที่ยอมรับหรือไม่ 
▪ Staff (พนักงาน) บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีความพร้อมมากน้อยเพียงใด

และมีจำนวนเพียงพอหรือไม่ 
▪ Style (รูปแบบ) รูปแบบการบริหารเป็นที่ยอมรับและมีประสิทธิภาพหรือไม่ 
▪ Shared Value (ค่านิยมร่วม) บุคลากรและองค์กรมีค่านิยมร่วมหรือไม่ อะไรบ้างที่ทำให้องค์การ

เข้มแข็งหรืออ่อนแอ 
  สภาพแวดล้อมภายนอก 
  สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นปัจจัยที่อยู่เหนือการควบคุมขององค์กร มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
เป็นไปไม่ได้ที ่จะติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้ทุกอย่าง ผู้บริหารควรจะมุ่งเฉพาะปัจจัยทาง
สภาพแวดล้อมที่สำคัญเท่านั้น โดยทั่วไป สภาพแวดล้อมภายนอก มีอยู่ 2 ส่วน คือ  
  1.1 สภาพแวดล ้อมการดำเน ินงาน (Task Environment) เป ็นป ัจจ ัยท ี ่ม ีผลกระทบโดยตรง                     
ต่อการดำเนินงานของกิจการ ประกอบไปด้วย ผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กร เช่น รัฐบาล ชุมชน คู่แข่งขัน ลูกค้า                  
ผู้จำหน่ายวัตถุดิบ เจ้าหนี้ แรงงาน กลุ่มผลประโยชน์  

1.2 สภาพแวดล้อมโดยทั่วไป (General Environment) เป็นปัจจัยที่ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน
ระยะสั้นขององค์กร แต่มีผลต่อการตัดสินใจในระยะยาว ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง กฎหมาย 
เทคโนโลยี ภูมิศาสตร์ และปัจจัยระหว่างประเทศ 

 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก ก่อให้เกิดการเปลี ่ยนแปลงลักษณะของอุตสาหกรรม                 
ซึ่งสร้างโอกาส อุปสรรค และปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สำคัญใหม่ๆ ขึ้นมา ผู้บริหารจึงต้องประเมินทรัพยากร                
และความสามารถขององค์กร โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในด้วย ทั้งนี้เพื่อทราบถึงจุดแข็งและจุดอ่อน
ขององค์กรด้วยสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ( Internal Environment Analysis) เป็นปัจจัยภายในที่ขึ ้นกับ
ทรัพยากรและความสามารถขององค์กรเอง 
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▪ การวิเคราะห์ตามหน้าที่ (Function Analysis)   
▪ การวิเคราะห์ปัจจัย 7 ประการของ McKinsey (McKinsey 7-S Framework)  
▪ การวิเคราะห์สายโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain Analysis)   

 ดังนั้น จึงเป็นสิ่งที่ผู ้บริหารสามารถควบคุมได้ (Controllable Factor) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในมีการวิเคราะห์ได้หลายวิธีที่นิยมกันได้แก่ การวิเคราะห์ตามหน้าที่ (Function Analysis) การวิเคราะห์
ปัจจัย 7 ประการของ McKinsey (McKinsey 7 - S Framework) และวิธีที่สาม การวิเคราะห์สายโซ่แห่งคุณค่า 
(Value Chain Analysis) 

โดยการวิเคราะห์องค์กร เพ่ือค้นหาสมรรถนะและศักยภาพขององค์การ เป็นการระบุจุดแข็ง (strengths) 
และจุดอ่อน (weaknesses) ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
ตามหลักการ 7 – S Model ของ McKinsey ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะห์ได้ดังนี้ 

▪ Structure (โครงสร้าง) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีโครงสร้างการทำงาน หรือโครงสร้าง
การจัดองค์การในระดับต่างๆ เหมาะสมดีหรือไม่ 

▪ Strategy (กลยุทธ์) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีการกำหนดกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ที่ได้
กำหนดทิศทางการปฏิบัติงานไว้หรือไม่ 

▪ System (ระบบ) ระบบการทำงานเป็นอย่างไร มีจุดอ่อนหรือจุดแข็งอะไรบ้าง 
▪ Skill (ทักษะ) บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ หรือชำนาญมากน้อยเพียงใด มีทักษะใน การปฏิบัติงานเป็น

ที่ยอมรับหรือไม ่
▪ Staff (พนักงาน) บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีความพร้อมมากน้อยเพียงใด

และมีจำนวนเพียงพอหรือไม่ 
▪ Style (รูปแบบ) รูปแบบการบริหารเป็นที่ยอมรับและมีประสิทธิภาพหรือไม่ 
▪ Shared Value (ค่านิยมร่วม) บุคลากรและองค์กรมีค่านิยมร่วมหรือไม่ อะไรบ้างที่ทำให้องค์การ

เข้มแข็งหรืออ่อนแอ 
  สภาพแวดล้อมภายนอก 
  สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นปัจจัยที่อยู่เหนือการควบคุมขององค์กร มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
เป็นไปไม่ได้ที ่จะติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้ทุกอย่าง ผู้บริหารควรจะมุ่งเฉพาะปัจจัยทาง
สภาพแวดล้อมที่สำคัญเท่านั้น โดยทั่วไป สภาพแวดล้อมภายนอก มีอยู่ 2 ส่วน คือ  
  1.1 สภาพแวดล ้อมการดำเน ินงาน (Task Environment) เป ็นป ัจจ ัยท ี ่ม ีผลกระทบโดยตรง                     
ต่อการดำเนินงานของกิจการ ประกอบไปด้วย ผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กร เช่น รัฐบาล ชุมชน คู่แข่งขัน ลูกค้า                  
ผู้จำหน่ายวัตถุดิบ เจ้าหนี้ แรงงาน กลุ่มผลประโยชน์  

1.2 สภาพแวดล้อมโดยทั่วไป (General Environment) เป็นปัจจัยที่ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน
ระยะสั้นขององค์กร แต่มีผลต่อการตัดสินใจในระยะยาว ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง กฎหมาย 
เทคโนโลยี ภูมิศาสตร์ และปัจจัยระหว่างประเทศ 

 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก ก่อให้เกิดการเปลี ่ยนแปลงลักษณะของอุตสาหกรรม                 
ซึ่งสร้างโอกาส อุปสรรค และปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สำคัญใหม่ๆ ขึ้นมา ผู้บริหารจึงต้องประเมินทรัพยากร                
และความสามารถขององค์กร โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในด้วย ทั้งนี้เพื่อทราบถึงจุดแข็งและจุดอ่อน
ขององค์กรด้วยสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ( Internal Environment Analysis) เป็นปัจจัยภายในที่ขึ ้นกับ
ทรัพยากรและความสามารถขององค์กรเอง 
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 โดยการวิเคราะห์องค์กรสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อองค์กร เพื่อนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ ในการระบุ
สถานการณ์ที่เป็นโอกาส (opportunities) และภัยคุกคาม (threats) ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
โดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกตามหลักการ PESTE Model ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะห์ได้
ดังนี้  

▪ P - Politics เป็นการวิเคราะห์สภาพทางการเมือง รวมทั้งกฎหมายและนโยบายทางการเมืองที่มี
ผลกระทบกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

▪ E - Economic เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และแนวโน้มทางเศรษฐกิจที ่มีผลต่อสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

▪ S - Society เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และกระแสสังคมที ่ม ีต ่อสำนักงานคณะกรรมการ                      
การเลือกตั้ง 

▪ T - Technology เป ็นการว ิเคราะห์แนวโน้มของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีท ี ่ เก ี ่ยวข ้องกับ                    
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

▪ E - Environment เป ็ นการว ิ เ คราะห ์ ส ิ ่ ง แวดล ้ อมและทร ัพยากรธรรมชา ต ิท ี ่ ม ี ผ ลต่ อ                           
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

การวิเคราะห์องค์กรของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จากแผนยุทธศาสตรสำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง 20 ปี พ.ศ. (2561 – 2580) หน้าที่ 6 - 16 ได้มีการวิเคราะห์องค์กร  

ในส่วนที่ 1 การประเมินสถานการณ์ทั่วไปของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  จากบริบทของ
กฎหมายทั้งกฎหมายรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ได้ให้อำนาจคณะกรรมการการเลือกตั ้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้งเพิ ่มขึ ้นอย่างมาก เช่น                         
ให้อำนาจในการสืบสวน สอบสวน จับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายเลือกตั ้ง ดังนั้น นอกจากภารกิจหน้าที่                      
ในการเลือกตั้งแล้ว คณะกรรมการการเลือกตั้ง และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จะต้องให้ความสำคัญ  
กับเรื่องการสอบสวน และการให้ความรู้แก่ประชาชนเพ่ิมมากขึ้น รวมทั้ง การดำเนินการเพ่ือพัฒนาพรรคการเมือง
ให้เป็นสถาบันที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น เพราะฉะนั้น จะต้องมีการหล่อหลอมและสร้างความเข้าใจ                 
ในเร ื ่องเหล ่าน ี ้ท ั ้ งภายนอกและภายในองค ์การ นอกจากน ี ้  สถานการณ์ป ัจจ ุบ ันคณะกรรมการ  
การเลือกตั ้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ยังไม่ ได้รับความเชื ่อถือไว้วางใจจากพรรคการเมือง                 
โดยนักการเมืองมีความหวาดระแวงการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และสำนักงานคณะกรรมการ  
การเลือกตั ้งว ่าทำงานเข้าข้างรัฐบาล แต่ในความเป็นจริงแล้วคณะกรรมการการเลือกตั ้งและสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั ้ง ทำงานด้วยความสุจริต เที ่ยงธรรม และตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม 
นักการเมืองและพรรคการเมืองต่างมีความสำคัญกับการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นอย่างมาก 

สถานการณ์ในการปฏิบัติงานหลัก คือ การบริหารงานเลือกตั ้ง สถานการณ์ที ่เ กิดขึ ้นเนื ่องจาก            
การเปลี่ยนแปลงของรัฐธรรมนูญทำให้รูปแบบ วิธีการในการเลือกตั้งเปลี่ยนแปลงไป เกิดปัญหาในการเตรียมการ
และการปฏิบัติงานทั้งในช่วงก่อนการเลือกตั ้ง (การเตรียมการเลือกตั ้ง) จนถึงการประกาศผลการเลือกตั้ง                    
และหลังการเลือกตั้ง ส่งผลให้เกิดสถานการณ์ที ่ส ังคมและประชาชนขาดความเชื ่อมั ่นในการทำงานของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รวมทั้งกระแสสื่อออนไลน์จากโซเชียลมีเดีย 
(social media) ที ่ม ีบทบาทในการสร้างกระแสการหาเสียงและการโจมตีการทำงานของคณะกรรมการ                    
การเลือกตั ้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้ง ยิ ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื ่อถือ                   
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกอบกับความอ่อนด้อยในการใช้สื่อ
ออนไลน ์และความไม ่พร ้อมของอ ุปกรณ์โซเช ียลม ี เ ด ีย รวมท ั ้ ง  ขาดบ ุคลากรผ ู ้ม ีความเช ี ่ยวชาญ                                   
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ด้านการประชาสัมพันธ์และการใช้โซเชียลมีเดีย ส่งผลให้ไม่สามารถตอบโต้ข่าวสารเชิงลบ และการสื่อสาร                    
ทางช่องทางปกติไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าวได้ ส่งผลให้เกิดวิกฤตการณ์ด้านความเชื่อมั่นของสังคม                
ในความซื่อสัตย์สุจริตและความเที่ยงธรรม ซึ่งจะเป็นความท้าทายในการสร้างภาพลักษณ์ ของคณะกรรมการ                
การเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

เนื ่องจากช่วงระยะเวลาที ่ผ่านมา การที ่คณะกรรมการการเลือกตั ้งและสำนักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งให้ความสำคัญกับเรื ่องการเลือกตั้งและการสืบสวนสอบสวนการทุจริตในการเลือกตั ้ง ส่งผลให้  
การบริหารจัดการองค์การและการนำเครื่องมือทางการบริหารสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาองค์การยังไม่ได้รับ  
การให้ความสำคัญเท่าที ่ควร จึงทำให้การบริหารจัดการองค์การของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ไม่สามารถรองรับภารกิจ หน้าที่และบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปได้ เช่น ไม่มีการปรับโครงสร้างองค์การ (หน่วยงาน)  
ให้สามารถรองรับภารกิจใหม่ๆ ผู ้บร ิหารและบุคลากรในองค์การขาดการมองภาพรวมทั ้งหมดให้เ กิด  
การขับเคลื่อนองค์การไปในทิศทางเดียวกัน โดยมุ่งทำงานหรือรับผิดชอบงานเฉพาะในส่วนของตน ไม่มีการบูรณาการ 
และช่วยเหลือซึ ่งกันและกันระหว่างหน่วยงาน งานธุรการและการบริหารงานบุคคล ไม่ได้มุ ่งสู ่เป้าหมาย  
และประสิทธิผลขององค์การ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลยังแยกส่วนกันอยู่ตามสำนักงา นต่างๆ   
สืบเนื่องมาจากช่วงเวลาที่ผ่านมา มีการแบ่งงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่ละท่านรับผิดชอบในแต่ละด้าน 
ส่งผลให้ระบบข้อมูลที ่จะนำมาสนับสนุนการเลือกตั ้งไม่มีการบูรณาการ ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ใน                      
การบริหารงานเลือกตั ้งและงานอื ่นๆ รวมทั้ง เพื ่อใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง   
และผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

สถานการณ์ที ่น ่าเป็นห่วงอีกประการหนึ ่ง และมีความสำคัญยิ ่งเนื ่องจากเป็นเรื ่องที ่ส ่งผลต่อ  
ความแข็งแกร ่งและการส ่งผลต่อความสำเร ็จขององค์การ คือ ปัญหาการบริหารจัดการบุคลากรและ                       
พัฒนาบุคลากรในองค์การ พบว่า  มีป ัญหาในแทบทุกเรื ่อง เช ่น ปัญหาความไม่เพียงพอของบุคลากร                      
ในทุกหน่วยงานเนื่องจากขาดการบรรจุบุคลากรมาเป็นเวลานาน ทั้งๆ ที่มีกรอบอัตรากำลังไม่มีการสอบเพ่ือ                 
เลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้น บุคลากรขาดโอกาสในการเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน ส่งผลต่อการขาดขวัญกำลังใจ                 
ของบุคลากรและประสิทธิภาพขององค์การ ขาดการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้เชี ่ยวชาญนอกจากนี้               
ในช่วงที่ผ่านมา ถ้าแบ่งเจ้าหน้าที่ออกเป็นส่วนกลางและต่างจังหวัด พบว่า ระบบอุปถัมภ์ทำให้ส่วนต่างจังหวัด    
รู้สึกด้อยค่า (กลุ่มคนรุ่นใหม่มีผู้อุปถัมภ์มากกว่ากลุ่มผู้อาวุโส) ปัญหาบุคลากรที่กำลังจะเกิดขึ้นในเวลาไม่ช้านี้ คือ 
การเกษียณอายุของผู ้มีประสบการณ์โดยในอีก 3 ปีข้างหน้าจะเป็นวิกฤติที ่มีผู ้เกษียณอายุมาก ปัญหาคือ                      
ผ ู ้จะเกษียณอายุที ่อยู ่ในจังหวัดจะมีเครือข่าย (connection) ในพื ้นที ่ ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ                      
เมื ่อคนเหล่านี ้เกษียณอายุไปจะมีภัยคุกคามในการทำงาน โดยคนใหม่ที่ ไปแทนจะยังไม่มีความสามารถใน                  
การประสานงานและขาดวัฒนธรรมในการทำงานกับหน่วยงานอื่น นอกจากนี้ มีปัญหาเรื่อง ค่านิยมของคน                   
ในองค์การ ซึ่งปัจจุบันมีน้อยลง เช่น บุคลากรยังคิดถึงค่าตอบแทน และผลประโยชน์ของตนมากกว่าผลประโยชน์
ขององค์การและสังคม ดังนั ้น ต้องสร้างค่านิยม และวัฒนธรรมองค์การว่า เป็นเจ้าหน้าที ่ของสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่ออะไร สิ่งที่จะต้องทำ คือ จะต้องทำอย่างไรเพื่อให้คนเหล่านี้มีความหวังและ               
ความผูกพันกับองค์การ 

นอกจากนี ้ สถานการณ์เรื ่องการให้ความรู้ แก่ประชาชนในเรื ่องประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง                       
ซึ ่งเป็นภารกิจหลักอีกภารกิจหนึ ่ง ในปัจจุบันยังมีจุดอ่อนเป็นอย่างมากเนื ่องจากกลุ ่มเป้าหมายไม่ชัดเจน                       
จึงต้องมีการปรับกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน และเมื่ออบรมให้ความรู้แล้วกลุ่มเป้าหมายจะสามารถนำความรู้นั้นไป
กระจายต่อได้ด้วย เพราะสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่สามารถดำเนินการอบรมประชาชนได้เองอย่าง
ครบถ้วน จึงต้องอาศัยกลุ่มเครือข่ายที่เป็นเป้าหมาย เช่น อบรมครูเพื่อไปอบรมนักเรียนต่อ หรือกำหนดให้เป็น             
วิชาบังคับ เป็นต้น 
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ด้านการประชาสัมพันธ์และการใช้โซเชียลมีเดีย ส่งผลให้ไม่สามารถตอบโต้ข่าวสารเชิงลบ และการสื่อสาร                    
ทางช่องทางปกติไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าวได้ ส่งผลให้เกิดวิกฤตการณ์ด้านความเชื่อมั่นของสังคม                
ในความซื่อสัตย์สุจริตและความเที่ยงธรรม ซึ่งจะเป็นความท้าทายในการสร้างภาพลักษณ์ ของคณะกรรมการ                
การเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

เนื ่องจากช่วงระยะเวลาที ่ผ่านมา การที ่คณะกรรมการการเลือกตั ้งและสำนักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งให้ความสำคัญกับเรื ่องการเลือกตั้งและการสืบสวนสอบสวนการทุจริตในการเลือกตั ้ง ส่งผลให้  
การบริหารจัดการองค์การและการนำเครื่องมือทางการบริหารสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาองค์การยังไม่ได้รับ  
การให้ความสำคัญเท่าที ่ควร จึงทำให้การบริหารจัดการองค์การของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ไม่สามารถรองรับภารกิจ หน้าที่และบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปได้ เช่น ไม่มีการปรับโครงสร้างองค์การ (หน่วยงาน)  
ให้สามารถรองรับภารกิจใหม่ๆ ผู ้บร ิหารและบุคลากรในองค์การขาดการมองภาพรวมทั ้งหมดให้เกิด  
การขับเคลื่อนองค์การไปในทิศทางเดียวกัน โดยมุ่งทำงานหรือรับผิดชอบงานเฉพาะในส่วนของตน ไม่มีการบูรณาการ 
และช่วยเหลือซึ ่งกันและกันระหว่างหน่วยงาน งานธุรการและการบริหารงานบุคคล ไม่ได้มุ ่งสู ่เป้าหมาย  
และประสิทธิผลขององค์การ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลยังแยกส่วนกันอยู่ตามสำนักงา นต่างๆ   
สืบเนื่องมาจากช่วงเวลาที่ผ่านมา มีการแบ่งงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่ละท่านรับผิดชอบในแต่ละด้าน 
ส่งผลให้ระบบข้อมูลที ่จะนำมาสนับสนุนการเลือกตั ้งไม่มีการบูรณาการ ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ใน                      
การบริหารงานเลือกตั ้งและงานอื ่นๆ รวมทั้ง เพื ่อใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง   
และผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

สถานการณ์ที ่น ่าเป็นห่วงอีกประการหนึ ่ง และมีความสำคัญยิ ่งเนื ่องจากเป็นเรื ่องที ่ส ่งผลต่อ  
ความแข็งแกร ่งและการส ่งผลต่อความสำเร ็จขององค์การ คือ ปัญหาการบริหารจัดการบุคลากรและ                       
พัฒนาบุคลากรในองค์การ พบว่า  มีป ัญหาในแทบทุกเรื ่อง เช ่น ปัญหาความไม่เพียงพอของบุคลากร                      
ในทุกหน่วยงานเนื่องจากขาดการบรรจุบุคลากรมาเป็นเวลานาน ทั้งๆ ที่มีกรอบอัตรากำลังไม่มีการสอบเพ่ือ                 
เลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้น บุคลากรขาดโอกาสในการเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน ส่งผลต่อการขาดขวัญกำลังใจ                 
ของบุคลากรและประสิทธิภาพขององค์การ ขาดการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้เชี ่ยวชาญนอกจากน้ี               
ในช่วงที่ผ่านมา ถ้าแบ่งเจ้าหน้าที่ออกเป็นส่วนกลางและต่างจังหวัด พบว่า ระบบอุปถัมภ์ทำให้ส่วนต่างจังหวัด    
รู้สึกด้อยค่า (กลุ่มคนรุ่นใหม่มีผู้อุปถัมภ์มากกว่ากลุ่มผู้อาวุโส) ปัญหาบุคลากรที่กำลังจะเกิดขึ้นในเวลาไม่ช้านี้ คือ 
การเกษียณอายุของผู ้มีประสบการณ์โดยในอีก 3 ปีข้างหน้าจะเป็นวิกฤติที ่มีผู ้เกษียณอายุมาก ปัญหาคือ                      
ผ ู ้จะเกษียณอายุที ่อยู ่ในจังหวัดจะมีเครือข่าย (connection) ในพื ้นที ่ ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ                      
เมื ่อคนเหล่านี ้เกษียณอายุไปจะมีภัยคุกคามในการทำงาน โดยคนใหม่ที่ ไปแทนจะยังไม่มีความสามารถใน                  
การประสานงานและขาดวัฒนธรรมในการทำงานกับหน่วยงานอื่น นอกจากนี้ มีปัญหาเรื่อง ค่านิยมของคน                   
ในองค์การ ซึ่งปัจจุบันมีน้อยลง เช่น บุคลากรยังคิดถึงค่าตอบแทน และผลประโยชน์ของตนมากกว่าผลประโยชน์
ขององค์การและสังคม ดังนั ้น ต้องสร้างค่านิยม และวัฒนธรรมองค์การว่า เป็นเจ้าหน้าที ่ของสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่ออะไร สิ่งที่จะต้องทำ คือ จะต้องทำอย่างไรเพื่อให้คนเหล่านี้มีความหวังและ               
ความผูกพันกับองค์การ 

นอกจากนี ้ สถานการณ์เรื ่องการให้ความรู้ แก่ประชาชนในเรื ่องประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง                       
ซึ ่งเป็นภารกิจหลักอีกภารกิจหนึ ่ง ในปัจจุบันยังมีจุดอ่อนเป็นอย่างมากเนื ่องจากกลุ ่มเป้าหมายไม่ชัดเจน                       
จึงต้องมีการปรับกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน และเมื่ออบรมให้ความรู้แล้วกลุ่มเป้าหมายจะสามารถนำความรู้นั้นไป
กระจายต่อได้ด้วย เพราะสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่สามารถดำเนินการอบรมประชาชนได้เองอย่าง
ครบถ้วน จึงต้องอาศัยกลุ่มเครือข่ายที่เป็นเป้าหมาย เช่น อบรมครูเพื่อไปอบรมนักเรียนต่อ หรือกำหนดให้เป็น             
วิชาบังคับ เป็นต้น 
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ในส่วนของการบริหารจัดการองค์การ สถานการณ์ปัจจุบันทั้งโดยกฎหมายและโครงสร้างการบริหาร 
คณะกรรมการการเลือกตั ้งมีสถานะเป็นเพียงบอร์ด จึงไม่มีอำนาจทางการบริหารซึ ่งเป็นอำนาจหน้าที ่ของ
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งต่างจากในอดีต แต่ด้วยความเคยชินของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
จึงยังไม่กล้าตัดสินใจในหลาย ๆ เรื ่อง จึงต้องรอท่าทีจากคณะกรรมการการเลือกตั ้งว่าจะทำอย่างไรหรือ                     
จะมีนโยบายในเรื่องนั้น ๆ อย่างไร แทนที่จะใช้อำนาจตามที่กฎหมายให้อำนาจไว้ สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องเข้าไปเกี่ยวข้องในงานบริหารในบางเรื่องด้วย ซึ่งทำให้การบริหารงานในบางเรื่อง
ต้องล่าช้าออกไปกว่าจะมีการตัดสินใจดำเนินการ ดังนั้น ในอนาคตอาจต้องปรับให้สำนักงานคณะกรรมการ  
การเลือกตั ้ง มีความเข้มแข็ง กล้าตัดสินใจ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการการเลือกตั ้งให้เป็น ไป 
ตามทิศทาง และเป้าหมายที่กำหนด 

สถานการณ์ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั ้งและสำนักงาน
คณะกรรมการการเล ือกตั ้งที ่สำค ัญ คือ การเปลี ่ยนแปลงของส ังคมและความต้องการของประชาชน                        
นับเป็นความท้าทาย รวมทั้งการที ่จะต้องถูกตรวจสอบโดยองค์การต่าง ๆ และประมวลจริ ยธรรม ในฐานะ                
องค์กรอิสระ ดังนั้น จึงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ซื่อตรง และเท่ียงธรรม 

นอกจากนี้ การที่นักการเมืองที่มีความสามารถในการใช้วิทยาการสมัยใหม่วิเคราะห์และเข้าถึงผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งได้มากขึ้น โดยมุ่งสู ่กลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่ที่มีสิทธิเลือกตั้ง ด้วยสื่อสังคมออนไลน์ (social online 
Media) ในลักษณะการชวนเชื่อต่าง ๆ ก่อให้ความสับสนในหมู่ผู้รับข่าวสารที่ไม่ครบถ้วน หรือบางส่วนไม่ถูกต้อง
หรือไม่เป็นความจริง เป็นสถานการณ์ที ่ท้าทายสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่จะต้องมีการพัฒนา
ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนำสื่อสังคมโซเชียลมีเดียเข้ามาสร้างความเข้มแข็งให้องค์การ                     
ในทุกภารกิจ 

ในส่วนที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้อง (SWOT Analysis) การจัดทำยุทธศาสตร์ สำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง อาศัยการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์สองด้าน ได้แก่ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
องค์การ ซึ ่งเป็นมุมมองจากในสู ่นอก (inside out) และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ                             
ซึ่งเป็นมุมมองจากนอกสู่ใน (outside in) จากวิเคราะห์สถานการณ์ทั้งสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก              
จะได้ผลสี ่ด ้าน แบ่งออกเป็นสภาพแวดล้อมทั ้งภายในสองด้าน ได้แก่ จุดแข็ง ( strengths) และจุดอ่อน 
(weaknesses) สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกสองด้าน ได้แก่ โอกาส (opportunities) และภัยคุกคาม (threats) 
หรือเรียกว่า SWOT ซึ ่งสามารถนำมากำหนดประเด็นปัจจัยที ่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยประมวลจากผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความเห็นผู้มีส่วนได้เสีย/
ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์และประเมิน สภาพแวดล้อมภายนอก – ภายใน (SWOT) สรุปประเด็นปัจจัย SWOT 
ในแต่ละด้าน ดังนี้   

1.  ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S) ประกอบด้วย ประเด็นจุดแข็ง 13 ประเด็น ดังนี้ 
 

ลำดับ                  ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S) 
1.  โครงสร้างองค์การมีสายบังคับบัญชาสั้น ไม่เหมือนระบบราชการทั่วไป มีรูปแบบการบริหารงาน

แนวราบ (flat organization) ทำให้การบร ิหารงานมีความคล่องต ัว สามารถตอบสนองต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้อย่างรวดเร็ว 

2.  คณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นผู้ใช้อำนาจกึ่งตุลาการ สามารถออกระเบียบ ประกาศต่างๆ เพ่ือใช้ใน
การปฏิบัติงานได้ โดยคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผูกพันคู่กรณี รวมทั้งมีอำนาจใน              
การขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ในการสืบสวนและหาข้อมูลได้ 
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ลำดับ                  ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S) 
3.  บุคลากรมีความรู้ประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญ สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้เป็นอย่างดี 
4.  บุคลากรระดับปฏิบัติการมีความพร้อมและให้ความร่วมมือและทุ่มเทในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี 
5.  ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สอดคล้อง

และเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และยุทธศาสตร์ชาติ โดยมี
ผลงานครบถ้วนทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

6.  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนภารกิจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ในกระบวนการกลั่นกรองบุคคลเข้าสู่การใช้อำนาจของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ มีความสำคัญ
ต่อการปฏิรูปการเมืองในส่วนของการเลือกตั้ง เพื่อพัฒนาประเทศ  

7.  คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย             
มีมาตรฐานจริยธรรม เป็นบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการต่างๆ มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์ด้านกฎหมาย มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ 

8.  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นองค์การที่มีหลักประกันด้านความเป็นอิสระ การบริหารงาน
ไม่ผูกมัดกับระบบราชการ มีอำนาจออกระเบียบบริหารงานเองได้หลายประการ ยกเว้น การบริหารการคลัง 
การบริหารงบประมาณ และการบริหารงานพัสดุ 

9.  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีเครือข่ายเพื่อความร่วมมือ ในการดำเนินงานและช่วยเหลือ
การปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ครอบคลุมทั่วประเทศ 

10.  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้ง มีการกระจายอำนาจในการบริหารงานจากส่วนกลางสู่                  
ส่วนภูมิภาค มีสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ตั้งอยู่ในทุกจังหวัด และมีเครือข่าย
ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตยประจำตำบล (ศส.ปชต.) ในทุกตำบล ทำงานใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่ 
สามารถปฏิบัติงานในพ้ืนที่ทั่วประเทศ 

11.  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีงบประมาณเหลือจ่ายที่ไม่ต้องคืนคลัง มากเพียงพอที่จะนำไป
บริหารจัดการและพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้เจริญรุ่งเรืองได้  

12.  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีหน้าที่และอำนาจหลักในการจัดการและการควบคุมการกำกับ
ดูแลการเลือกตั้งอย่างมืออาชีพ สามารถระดมความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
เครือข่ายภาคประชาชนได้โดยตรง รวมทั ้งให้ความรู ้ก ับประชาชนด้านประชาธิปไตยและ                    
พลเมืองศึกษา 

13.  คณะกรรมการการเลือกตั ้งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที ่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและ
กฎหมาย มีมาตรฐานจริยธรรม เป็นบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการต่างๆ มีความรู้
ความเชี ่ยวชาญและประสบการณ์ด้านกฎหมาย มีความซื ่อส ัตย์ส ุจร ิตเป็นที ่ประจักษ์ และ                       
มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน 
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ลำดับ                  ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S) 
3.  บุคลากรมีความรู้ประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญ สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้เป็นอย่างดี 
4.  บุคลากรระดับปฏิบัติการมีความพร้อมและให้ความร่วมมือและทุ่มเทในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี 
5.  ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สอดคล้อง

และเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และยุทธศาสตร์ชาติ โดยมี
ผลงานครบถ้วนทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

6.  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนภารกิจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ในกระบวนการกลั่นกรองบุคคลเข้าสู่การใช้อำนาจของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ มีความสำคัญ
ต่อการปฏิรูปการเมืองในส่วนของการเลือกตั้ง เพื่อพัฒนาประเทศ  

7.  คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย             
มีมาตรฐานจริยธรรม เป็นบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการต่างๆ มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์ด้านกฎหมาย มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ 

8.  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นองค์การที่มีหลักประกันด้านความเป็นอิสระ การบริหารงาน
ไม่ผูกมัดกับระบบราชการ มีอำนาจออกระเบียบบริหารงานเองได้หลายประการ ยกเว้น การบริหารการคลัง 
การบริหารงบประมาณ และการบริหารงานพัสดุ 

9.  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีเครือข่ายเพื่อความร่วมมือ ในการดำเนินงานและช่วยเหลือ
การปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ครอบคลุมทั่วประเทศ 

10.  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้ง มีการกระจายอำนาจในการบริหารงานจากส่วนกลางสู่                  
ส่วนภูมิภาค มีสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ตั้งอยู่ในทุกจังหวัด และมีเครือข่าย
ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตยประจำตำบล (ศส.ปชต.) ในทุกตำบล ทำงานใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่ 
สามารถปฏิบัติงานในพ้ืนที่ทั่วประเทศ 

11.  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีงบประมาณเหลือจ่ายที่ไม่ต้องคืนคลัง มากเพียงพอที่จะนำไป
บริหารจัดการและพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้เจริญรุ่งเรืองได้  

12.  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีหน้าที่และอำนาจหลักในการจัดการและการควบคุมการกำกับ
ดูแลการเลือกตั้งอย่างมืออาชีพ สามารถระดมความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
เครือข่ายภาคประชาชนได้โดยตรง รวมทั ้งให้ความรู ้ก ับประชาชนด้านประชาธิปไตยและ                    
พลเมืองศึกษา 

13.  คณะกรรมการการเลือกตั ้งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที ่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและ
กฎหมาย มีมาตรฐานจริยธรรม เป็นบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการต่างๆ มีความรู้
ความเชี ่ยวชาญและประสบการณ์ด้านกฎหมาย มีความซื ่อส ัตย์ส ุจร ิตเป็นที ่ประจักษ์ และ                       
มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน 
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2. ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W) ประกอบด้วย ประเด็นจุดอ่อน 41 ประเด็น ดังนี้ 
 

ลำดับ                  ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W) 
1.  แผนบริหารความเสี่ยง และแผนควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ยังไม่มี  

ความชัดเจนเพียงพอ 
2.  โครงสร้างองค์การและระบบงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้ง ในส่วนกลางและ                     

ส่วนภูมิภาคยังไม่พร้อมในการรองรับภารกิจตามกฎหมายใหม่ และไม่รองรับลักษณะงาน ระเบียบ 
และวิธีปฏิบัติในการเป็นผู ้ควบคุมกำกับ ( regulator) ยังไม่สอดคล้องกับการเป็นผู ้ปฏิบัติการ 
(operator)  

3.  โครงสร้างอัตรากำลังของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีสัดส่วนไม่ถูกต้อง โดยมีลักษณะหัวโต 
พุงป่อง ขาลีบ ยังไม่เสถียร มีผลกระทบต่อขวัญกำลังใจ ผู้ปฏิบัติขาดความผูกพัน 

4.  คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีความน่าเชื่อถือต่างกัน บางท่านไม่ใช่นักพูด การตอบให้ดูดี ซึ่งเป็น
ความสามารถเฉพาะตัว ควรมอบหมายให้ท่านที่เหมาะสม ควรมีโฆษก และมีหน่วยงานสื่อสารองค์กร
ที่รับผิดชอบ  

5.  กระบวนการในการนำเครื่องมือทางการบริหารสมัยใหม่ มาใช้ในการปฏิบัติงานและการพัฒนา
องค์การยังมีน้อย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่มีคุณภาพอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะ big data                    
ยังไม่ได้นำมาใช้ในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงไม่สามารถใช้เป็นเครื่องมือประกอบการ
ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6.  กระบวนการจัดการความรู้ (knowledge management) ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ยังมีน้อย 

7.  กระบวนการดำ เน ิ น งานด ้ านการ ให ้ การศ ึ กษาความ เป ็นพล เม ื อง  ( civic education)  
ในสังคมประชาธิปไตยของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ยังมีค่อนข้างน้อย 

8.  การเข้าทำงานของคณะกรรมการแต่ละชุดที ่เข้าดำรงตำแหน่งตามวาระมีความไม่แน่นอนอาจมี                
ความแตกต่างกันแต่ละชุด  

9.  การให้ความสำคัญกับกลุ ่มผลงานหลัก (key result areas) ด้านการบริหารจัดการการเลือกตั้ง                 
มีผลต่อการจัดโครงสร้างองค์การและระบบการบริหารงานบุคคลที่มุ่งเน้นเฉพาะงานที่เกี่ยวเนื่องกับ
การจัดการเลือกตั ้งและการไต่สวน ทำให้ขาดความครอบคลุมงานสำคัญอื ่นๆ เช่น งานพัฒนา
วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

10.  การกำหนดวิสัยทัศน์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้ง ที ่ผ ่านมา มักเขียนวิสัยทัศน์                      
เป็นเชิงพันธกิจ กล่าวคือ การเขียนวิสัยทัศน์ที่มุ่งการดำเนินการ แต่ไม่สื่อว่า สำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง วาดฝันจะเป็นอะไร ทำให้ไม่ชัดเจนเกี่ยวกับ “จุดหมายปลายทาง (End)” ในระยะยาว
ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

11.  การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ยังไม่ได้แยกภารกิจประจำกับ
ภารกิจตามยุทธศาสตร์ได้อย่างแท้จริง 

12.  การจัดทำงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ยั งไม่มีระบบวิเคราะห์งบประมาณ 
และการวิเคราะห์โครงการ รวมทั้งระบบติดตามประเมินผลยังไม่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและการติดตาม
การใช้งบประมาณยังไม่มีประสิทธิภาพ 
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ลำดับ                  ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W) 
13.  การบร ิหารจ ัดการด ้านบ ุคลากร (human resource management - HRM) ของสำน ักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ขาดประสิทธิภาพ ในหลายด้าน เช่น การสรรหาบรรจุแต่งตั้ง โดยเฉพาะ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ค่าตอบแทนพิเศษของบางสายงาน การเลื่อนขั้นเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่ง              
ตามความก้าวหน้าในสายงาน (career path) ระบบการเชิดชูคนดีคนเก่ง ไม่มีการเปิดสอบพนักงาน
ใหม่มานานกว่า 5 ปี โครงสร้างและอัตรากำลัง การกำหนดระดับชั้นและเครื่องราชอิสริยาภรณ์                     
ที่ไม่เหมาะสมกับระดับตำแหน่ง เป็นต้น ซึ่งมีผลต่อขวัญกำลังใจ และความผูกพันของบุคลากร                  
ต่อองค์การ ควรมีระเบียบ กฎหมายให้ติดตามการดำเนินการตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เพ่ือให้ทุกภารกิจประสบผลสัมฤทธิ์ที่รวดเร็ว 

14.  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้งยั งเป็นระบบอุปถัมภ์                       
ไม่มีประสิทธิภาพทั้งการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ สวัสดิการหลังเกษียณอายุ การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ในองค์การ ขาดแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ( individual development plan: IDP) 
รวมทั้งยังไม่มีระบบการหมุนเวียนตำแหน่ง (rotation) ที่ชัดเจน  

15.  การประชาสัมพันธ์และกระบวนการสื่อสารของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นเชิงรับ    
ไม่ใช่เชิงรุก ไม่ใช่มืออาชีพ การประชาสัมพันธ์กระบวนการเลือกตั้งในห้วงเวลาของการเลือกตั้ง                 
ไม่มีความชัดเจนเพียงพอ ประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการเลือกตั้งสับสนและ
ตีความแตกต่างกัน 

16.  การปลูกฝังปรัชญาการเลือกตั้งให้แก่บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยังมีไม่มากพอ 
(เน้นกระบวนการเลือกตั้ง)  

17.  การพัฒนาและสะสมองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการการเลือกตั้งไปสู่บุคลากร               
รุ ่นใหม่ยังไม่มีระบบรองรับที ่ชัดเจน ซึ่งจะมีปัญหามากขึ้นหากบุคลากรยุคบุกเบิกจะเกษียณไป    
จำนวนมากในอีก 2 - 3 ปีข้างหน้า อาจเกิดปัญหาขาดความเชี่ยวชาญและความเป็นมืออาชีพใน                 
การดำเนินงานด้านต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

18.  การสื่อสารประชาสัมพันธ์ในองค์การ ระหว่างผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างยังมีน้อยมีภัยคุกคามมาก 
ทำให้งานล่าช้า การให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนส่งผลต่อความสำเร็จของงาน 

19.  ความไม่ชัดเจนของจุดหมายที่ตรงกัน ในบรรดาบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
รวมทั้งการปลูกฝังความมุ ่งหมายร่วมกัน ให้อยู ่ในสายเลือด หรือ DNA ของบุคลากรยังมีน้อย                   
ขาดวัฒนธรรมองค์การร่วมกัน 

20.  ทักษะทางดิจิทัลของบุคลากร ยังไม่เท่าทันและตามทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
21.  บุคลากร มีทัศนคติและความเชื่อเกี่ยวกับ “องค์กรอิสระ” แตกต่างกัน บ้างก็เข้าใจว่า ต้องมีความเป็น

อิสระ (independent) จากอำนาจรัฐ ในพันธกิจและการใช้จ่ายงบประมาณ หรือ “อิสระ” คือ มี
เสรีภาพ (freedom) ที่องค์กรทำได้เองตามต้องการ หรือ “อิสระ ทางการบริหาร” (autonomy)                     
ในการตัดสินใจเชิงบริหารตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 

22.  บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเลือกตั้งเกษียณอายุจำนวนมากในช่วงเวลาเดียวกัน เกิดปัญหา
การถ่ายทอดความรู้รุ่นต่อรุ่น 

23.  บุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง หรือเฉพาะด้าน ยังไม่ครอบคลุม ภารกิจของสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั ้ง เช่น ด้านกฎหมายมหาชน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังมีน้อย                         
ไม่เพียงพอ 



คู่มือการบรหิารจดัการความเสี่ยง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ลำดับ                  ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W) 
13.  การบร ิหารจ ัดการด ้านบ ุคลากร (human resource management - HRM) ของสำน ักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ขาดประสิทธิภาพ ในหลายด้าน เช่น การสรรหาบรรจุแต่งตั้ง โดยเฉพาะ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ค่าตอบแทนพิเศษของบางสายงาน การเลื่อนขั้นเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่ง              
ตามความก้าวหน้าในสายงาน (career path) ระบบการเชิดชูคนดีคนเก่ง ไม่มีการเปิดสอบพนักงาน
ใหม่มานานกว่า 5 ปี โครงสร้างและอัตรากำลัง การกำหนดระดับชั้นและเครื่องราชอิสริยาภรณ์                     
ที่ไม่เหมาะสมกับระดับตำแหน่ง เป็นต้น ซึ่งมีผลต่อขวัญกำลังใจ และความผูกพันของบุคลากร                  
ต่อองค์การ ควรมีระเบียบ กฎหมายให้ติดตามการดำเนินการตามมติคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
เพ่ือให้ทุกภารกิจประสบผลสัมฤทธิ์ที่รวดเร็ว 

14.  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้งยั งเป็นระบบอุปถัมภ์                       
ไม่มีประสิทธิภาพทั้งการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ สวัสดิการหลังเกษียณอายุ การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ในองค์การ ขาดแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ( individual development plan: IDP) 
รวมทั้งยังไม่มีระบบการหมุนเวียนตำแหน่ง (rotation) ที่ชัดเจน  

15.  การประชาสัมพันธ์และกระบวนการสื่อสารของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นเชิงรับ    
ไม่ใช่เชิงรุก ไม่ใช่มืออาชีพ การประชาสัมพันธ์กระบวนการเลือกตั้งในห้วงเวลาของการเลือกต้ัง                 
ไม่มีความชัดเจนเพียงพอ ประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการเลือกตั้งสับสนและ
ตีความแตกต่างกัน 

16.  การปลูกฝังปรัชญาการเลือกตั้งให้แก่บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยังมีไม่มากพอ 
(เน้นกระบวนการเลือกตั้ง)  

17.  การพัฒนาและสะสมองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการการเลือกตั้งไปสู่บุคลากร               
รุ ่นใหม่ยังไม่มีระบบรองรับที ่ชัดเจน ซึ่งจะมีปัญหามากขึ้นหากบุคลากรยุคบุกเบิกจะเกษียณไป    
จำนวนมากในอีก 2 - 3 ปีข้างหน้า อาจเกิดปัญหาขาดความเชี่ยวชาญและความเป็นมืออาชีพใน                 
การดำเนินงานด้านต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

18.  การสื่อสารประชาสัมพันธ์ในองค์การ ระหว่างผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างยังมีน้อยมีภัยคุกคามมาก 
ทำให้งานล่าช้า การให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนส่งผลต่อความสำเร็จของงาน 

19.  ความไม่ชัดเจนของจุดหมายที่ตรงกัน ในบรรดาบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
รวมทั้งการปลูกฝังความมุ ่งหมายร่วมกัน ให้อยู ่ในสายเลือด หรือ DNA ของบุคลากรยังมีน้อย                   
ขาดวัฒนธรรมองค์การร่วมกัน 

20.  ทักษะทางดิจิทัลของบุคลากร ยังไม่เท่าทันและตามทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
21.  บุคลากร มีทัศนคติและความเชื่อเกี่ยวกับ “องค์กรอิสระ” แตกต่างกัน บ้างก็เข้าใจว่า ต้องมีความเป็น

อิสระ (independent) จากอำนาจรัฐ ในพันธกิจและการใช้จ่ายงบประมาณ หรือ “อิสระ” คือ มี
เสรีภาพ (freedom) ที่องค์กรทำได้เองตามต้องการ หรือ “อิสระ ทางการบริหาร” (autonomy)                     
ในการตัดสินใจเชิงบริหารตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 

22.  บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเลือกตั้งเกษียณอายุจำนวนมากในช่วงเวลาเดียวกัน เกิดปัญหา
การถ่ายทอดความรู้รุ่นต่อรุ่น 

23.  บุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง หรือเฉพาะด้าน ยังไม่ครอบคลุม ภารกิจของสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั ้ง เช่น ด้านกฎหมายมหาชน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังมีน้อย                         
ไม่เพียงพอ 

คู่มือการบรหิารจดัการความเสี่ยง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ลำดับ                  ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W) 
24.  ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ตามแผนปฏิบัติการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไม่เป็นไป            

ตามเป้าหมาย เนื่องจากมีงบประมาณเหลือจำนวนมาก เช่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการใช้
จ่ายเพียงร้อยละ 46.67 ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ เป็นต้น 

25.  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีข้อมูลจำนวนมากก็จริง แต่ยังไม่มีการบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ ไม่มีการวิเคราะห์เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน และไม่มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารกลางเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร 

26.  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีงบประมาณเหลือจ่ายที่ไม่ต้องคืนคลัง ที่สามารถนำไปบริหาร
จัดการและพัฒนาในหลายด้าน แต่ยังขาดความครอบคลุมการใช้จ่ายเงินให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในบางด้าน
ตามพันธกิจของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

27.  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้ง มีบุคลากรมาจากหน่วยงานหลากหลาย การหล่อหลอม
วัฒนธรรมองค์การยังมีน้อย ไม่เพียงพอ ทำให้ขาดความสามัคคีภายในองค์การ 

28.  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีปัญหาสมองไหลโดยเฉพาะบุคลากรสายนิติกร ลาออกไป
ประกอบอาชีพอ่ืน 

29.  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ยังไม่สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมและระบบ
ดจิิทัลมาใช้อย่างเต็มท่ี เช่น การตรวจสอบออนไลน์ 

30.  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ยังขาดบุคลากร และการพัฒนาในงานสืบสวนสอบสวนและ          
การหาข่าว เนื่องจากบุคลากรงานสืบสวนที่ผ่านอบรมตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการ              
การเลือกตั้ง มีการเปลี่ยนสายงานในองค์การ โดยไม่มีการควบคุม ทำให้ขาดคนทำงาน 

31.  พนักงานต่างจังหวัดขาดขวัญกำลังใจ ไม่มีแรงจูงใจให้เกิดความก้าวหน้า 
32.  การบริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งใช้แนวดิ่งเป็นหลัก 
33.  กระบวนการบริหารภายในของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในประเด็นการสอบถามหารือ

จากส่วนภูมิภาคไปยังส่วนกลางขาดประสิทธิภาพ ผู้บริหารไม่กล้าตัดสินใจในการตอบข้อหารือให้
จังหวัด ไม่กล้าฟันธง 

34.  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในส่วนกลางยังบูรณาการไม่ลงตัวและนิ่งก่อนการสั่งการลงไปใน
ระดับล่าง โดยอาจกระทบต่อการทำงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก และจะเป็นปัญหาใหญ่ที่มี
ผลกระทบเสียหายมาก 

35.  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลลับ 
36.  การบริหารงานยังเป็นการบริหารแบบรวมอำนาจ มุ่งให้ปฏิบัติตามคำสั่ง โดยหน่วยงานส่วนภูมิภาคยัง

มีปัญหาการทำงานแบบรอรับคำสั่ง 
37.  การปรับปรุงโครงสร้างระดับจังหวัด หัวหน้ากลุ่มงานควรแยกภารกิจ แยกส่วนให้มี 5 งาน เหมือนเดิม 

ถ้าเป็นแบบปัจจุบัน ทำงานเวลาเดียวกันไม่ทัน 
38.  การเสนอกฎหมายและการออกกฎระเบียบที่อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไม่มีการรับฟัง

อย่างเป็นระบบและไม่มีการวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมายและกฎระเบียบ การบังคับใช้จึง                
เกิดภัยคุกคาม 

39.  ผู้บริหารมีความไม่เข้าใจอย่างแท้จริง เช่น เข้าใจว่าการควบคุมภายในเป็นเรื่องเฉพาะการงบประมาณ 
การเงินและพัสดุเท่านั้น แต่ความจริงต้องมีระบบการควบคุมภายใน ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน 
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ลำดับ                  ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W) 
40.  พนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีความร่วมมือและ

ช่วยเหลืองานระหว่างกลุ่มภารกิจค่อนข้างน้อย มุ่งทำงานเฉพาะภารกิจของตนเองให้เสร็จเท่านั้น 
41.  การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนควรแต่งตั้งจากพนักงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นหลัก 

เนื่องจากบุคคลภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งที่ผ่านมาไม่มีเวลามาร่วมคณะในการไต่สวน ทำให้เกิด
ความล่าช้าและเสียหายแก่สำนักงาน 

 

3. ประเด็นโอกาส (Opportunities : O) ประกอบด้วย ประเด็นโอกาส 15 ประเด็น ดังนี้ 
ลำดับ                  ประเด็นโอกาส (Opportunities : O) 

1.  เทคโนโลยีสมัยใหม่มีการพัฒนาและก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทำให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
มีโอกาสในการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมในการบริหารงานได้มากขึ้น 

2.  กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองฉบับใหม่ กำหนดแนวทางการสร้างประชาธิปไตย
ในพรรคการเมือง และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างชัดเจน 

3.  กระแสโลกมุ่งสู่การพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งการมีธรรมาภิบาลและความซื่อสัตย์
สุจริตของนักการเมือง สร้างโอกาสให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้ง พัฒนางาน ให้มี                       
ธรรมาภิบาลและความเป็นเลิศ 

4.  กระแสโลกยังคงให้ความสำคัญในการคัดเลือกนักการเมืองเข้าสู่อำนาจทางการเมือง  
ด้วยการเลือกตั้งตามกระบวนการประชาธิปไตย 

5.  กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองเป็นโอกาสให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สามารถส่งเสริม
และสนับสนุนการดำเนินกิจการของพรรคการเมืองได้มากขึ้น 

6.  การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีในยุคเทคโนโลยีที่เปลี่ยนอย่างฉับพลัน (disruptive technology)  

สามารถนำไปสู่การ “แปลงร่าง” (transform) ให้เป็น digital OECT / smart OECT ได ้
7.  การปฏิรูปทางการเมืองเป็นวาระแห่งชาติที่สำคัญ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีบทบาทสำคัญ

หน่วยงานหนึ่งในการสร้างสรรค์การเมืองที่ดี 
8.  ประชาชนตื่นตัวในการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองและคาดหวังกับการปฏิบัติงานของสำนักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 
9.  รัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพิ่มอำนาจให้กับ คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ในการสืบสวน ไต่สวนมากขึ ้น รวมทั ้งบัญญัติให้ศาลฎีกานำสำนวนการสืบสวน ไต่สวนของ
คณะกรรมการการเลือกตั ้ง เป็นหลักในการพิจารณาเป็นโอกาสให้สำนักงานคณะกรรมการ                        
การเลือกตั้ง พัฒนางานสืบสวน ไต่สวนให้เป็นเลิศมากข้ึน 

10.  รัฐธรรมนูญบัญญัติให้องค์กรอิสระร่วมมือและช่วยเหลือกัน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่
ของแต่ละองค์การ 

11.  ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน ประชาชน คือพันธมิตรของสำนักงานคณะกรรมการการเลือก ตั้ง                       
ที่มีมุมมองในการเลือกตั้ง สร้างการมีส่วนร่วมและส่งเสริมความรู้ของพลเมืองในการเลือกตั้ง  

12.  องค์การจัดการเลือกตั้งต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศมีความสัมพันธ์อันดีกับสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นโอกาสในการสร้างการเรียนรู้ใหม่ๆ ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ  
การเลือกตั้ง 

13.  ประชาธิปไตยที่มาจากประชาชนจะเอื ้อต่อการจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานคณะกรรมการ                    
การเลือกตั้ง มากกว่านอกแนวทางประชาธิปไตย 
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ลำดับ                  ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W) 
40.  พนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีความร่วมมือและ

ช่วยเหลืองานระหว่างกลุ่มภารกิจค่อนข้างน้อย มุ่งทำงานเฉพาะภารกิจของตนเองให้เสร็จเท่านั้น 
41.  การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนควรแต่งตั้งจากพนักงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นหลัก 

เนื่องจากบุคคลภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งที่ผ่านมาไม่มีเวลามาร่วมคณะในการไต่สวน ทำให้เกิด
ความล่าช้าและเสียหายแก่สำนักงาน 

 

3. ประเด็นโอกาส (Opportunities : O) ประกอบด้วย ประเด็นโอกาส 15 ประเด็น ดังนี้ 
ลำดับ                  ประเด็นโอกาส (Opportunities : O) 

1.  เทคโนโลยีสมัยใหม่มีการพัฒนาและก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทำให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
มีโอกาสในการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมในการบริหารงานได้มากขึ้น 

2.  กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองฉบับใหม่ กำหนดแนวทางการสร้างประชาธิปไตย
ในพรรคการเมือง และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างชัดเจน 

3.  กระแสโลกมุ่งสู่การพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งการมีธรรมาภิบาลและความซื่อสัตย์
สุจริตของนักการเมือง สร้างโอกาสให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้ง พัฒนางาน ให้มี                       
ธรรมาภิบาลและความเป็นเลิศ 

4.  กระแสโลกยังคงให้ความสำคัญในการคัดเลือกนักการเมืองเข้าสู่อำนาจทางการเมือง  
ด้วยการเลือกตั้งตามกระบวนการประชาธิปไตย 

5.  กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองเป็นโอกาสให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สามารถส่งเสริม
และสนับสนุนการดำเนินกิจการของพรรคการเมืองได้มากขึ้น 

6.  การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีในยุคเทคโนโลยีที่เปลี่ยนอย่างฉับพลัน (disruptive technology)  

สามารถนำไปสู่การ “แปลงร่าง” (transform) ให้เป็น digital OECT / smart OECT ได ้
7.  การปฏิรูปทางการเมืองเป็นวาระแห่งชาติที่สำคัญ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีบทบาทสำคัญ

หน่วยงานหนึ่งในการสร้างสรรค์การเมืองที่ดี 
8.  ประชาชนตื่นตัวในการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองและคาดหวังกับการปฏิบัติงานของสำนักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 
9.  รัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพิ่มอำนาจให้กับ คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ในการสืบสวน ไต่สวนมากขึ ้น รวมทั ้งบัญญัติให้ศาลฎีกานำสำนวนการสืบสวน ไต่สวนของ
คณะกรรมการการเลือกตั ้ง เป็นหลักในการพิจารณาเป็นโอกาสให้สำนักงานคณะกรรมการ                        
การเลือกตั้ง พัฒนางานสืบสวน ไต่สวนให้เป็นเลิศมากข้ึน 

10.  รัฐธรรมนูญบัญญัติให้องค์กรอิสระร่วมมือและช่วยเหลือกัน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่
ของแต่ละองค์การ 

11.  ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน ประชาชน คือพันธมิตรของสำนักงานคณะกรรมการการเลือก ตั้ง                       
ที่มีมุมมองในการเลือกตั้ง สร้างการมีส่วนร่วมและส่งเสริมความรู้ของพลเมืองในการเลือกตั้ง  

12.  องค์การจัดการเลือกตั้งต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศมีความสัมพันธ์อันดีกับสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นโอกาสในการสร้างการเรียนรู้ใหม่ๆ ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ  
การเลือกตั้ง 

13.  ประชาธิปไตยที่มาจากประชาชนจะเอื ้อต่อการจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานคณะกรรมการ                    
การเลือกตั้ง มากกว่านอกแนวทางประชาธิปไตย 
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ลำดับ                  ประเด็นโอกาส (Opportunities : O) 
14.  การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นเปิดโอกาสให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ดำเนินการและ

สร้างเสริมประสบการณ์ให้มีสมรรถนะด้านการจัดการเลือกตั้งสูงขึ้น เป็นภาพลักษณ์ของสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

15.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นได้ม ีการบัญญัติงบประมาณเกี ่ยวกับการเลือกตั ้งไว้ สำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง สามารถเข้าไปร่วมงาน ประสานงาน เพื่อส่งเสริมการเป็นพลเมืองดี                    
วิถีประชาธิปไตยได้ 

 

4. ประเด็นภัยคุกคาม (Threats : T)  ประกอบด้วย ประเด็นภัยคุกคาม 23 ประเด็น ดังนี้ 
ลำดับ                  ประเด็นภัยคุกคาม (Threats : T)   

1.  กฎหมายที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลง มีการตีความแตกต่างกัน ส่งผลให้ประชาชนสับสนมากขึ้น 
และระบบการเลือกตั ้งเปลี ่ยนไป ทำให้สุ ่มเสี ่ยงในการปฏิบัติตามกฎหมาย ยังไม่มีหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมาช่วยในการอธิบายความ 

2.  การเปลี่ยนแปลงของรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ มีผลกับสถานภาพของสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

3.  การดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีความเกี่ยวข้อง เกี่ยวเนื่องกับกฎหมาย
หลายฉบับ 

4.  การตรวจสอบของสังคมมีความเข้มข้น รุนแรง และรวดเร็วและหลากหลายช่องทาง โดยเฉพาะ              
อย่างยิ ่ง ทางสังคมออนไลน์ ในการวิพากษ์ว ิจารณ์ บทบาท หน้าที ่ ความรับผิดชอบและ                            
การดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

5.  ข่าวลวง (fake news) เป็นภัยคุกคาม (เช่น สูตรการคำนวณจำนวน สส. แบบบัญชีรายชื่อ มีอยู่ตาม
กฎหมายชัดเจนแล้ว) แต่มีการให้ข่าวบิดเบือนท่ีทำให้คนไขว้เขว 

6.  บริบทใหม่ที่รัฐธรรมนูญใหม่กำหนด/บัญญัติไว้ เป็นภาระหนักสำหรับสำนักงานคณะกรรมการ                   
การเลือกตั้ง ในการปรับตัวระยะสั้นๆ  

7.  ประชาชนบางส่วนไม่เข้าใจหน้าที่และอำนาจ รวมทั้งลักษณะงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
อย่างแท้จริง 

8.  ประชาชนมีความเชื่อว่ากระบวนการเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และสำนักงาน
คณะกรรมการการเล ือกตั ้งแต ่เพ ียงผ ู ้ เด ียว แต่ความจร ิงท ุกภาคส่วนต้องมีหน้าที ่ร ่วมกัน                        
เมื ่อมีข้อผิดพลาดเกิดจากภาคส่วนอื ่น ก็เหมารวมเป็นความผิดของสำนักงานคณะกรรมการ                     
การเลือกตั้ง 

9.  ปัจจ ุบ ันอย ู ่ ในช ่วงเทคโนโลย ีท ี ่ เปล ี ่ยนอย ่างฉ ับพลัน (disruptive technology) สำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พัฒนาไม่ทัน 

10.  พรรคการเมือง นักการเมืองที่มุ่งหวังเอาชนะการเลือกตั้งโดยการทำการทุจริตเลือกตั้งในรูปแบบที่
หลากหลาย มักใช้กลวิธีที่ซับซ้อนและแยบยลขึ้น มีการแย่งชิงและต่อสู้กัน โดยไม่คำนึงถึงความมี                
ธรรมาภิบาล มักส่งผลให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในฐานะกรรมการกลางถูกโจมตีและ
ได้รับความเสียหาย (นักมวยต่อยกันกรรมการปากแตก) 

11.  พรรคการเมืองและสื่อมวลชนตีความกฎหมายแตกต่างกัน เช่น วิธีการคำนวณคะแนนเลือกตั้ง ฯลฯ  
ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน จนมีความปั่นป่วน ประชาชนสับสน 
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ลำดับ                  ประเด็นภัยคุกคาม (Threats : T)   
12.  พรรคการเมืองใหม่ใช้สื่อออนไลน์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งหน้าใหม่ ได้มากกว่า

พรรคการเมืองเก่า โดยโจมตีพรรคการเมืองอ่ืน และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด้วยข้อมูลที่
ไม่เป็นความจริง 

13.  ภาพรวมประชาชน ในกระบวนการเลือกตั้ง มีระบบพรรคพวก มีผลต่อการใช้สิทธิ์ ประชาชนจำนวน
มากมีวิธีคิด และวัฒนธรรมความเป็นพรรคพวก 

14.  มีการปล่อยข่าวลวง ข่าวบิดเบือน ให้สังคมเข้าใจผิด ทำลายสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง              
ทำให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ต้องใช้เวลาในการชี้แจงทำความเข้าใจ ซึ่งเป็นภัยคุกคาม      
ที่สำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

15.  รูปแบบการหาเสียงแบบแปลกใหม่ เช่น ในสื่อสังคมออนไลน์ การใช้ big data ทำให้ สำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีภาระในการกำกับดูแล  

16.  สถานการณ์ทางเมืองของไทย มีความวุ่นวายบ่อยครั้ง ไม่นิ่ง ทำให้เล็งเป้าหมายและคาดการณ์ได้ยาก 
17.  สังคมไทยเป็นระบบอุปถัมภ์ การตัดสินใจลงคะแนนเลือกตั้ง จึงยังผูกพันอยู่กับเรื่องอำนาจบารมี 

อิทธิพลในพื้นท่ี หนี้บุญคุณ และเครือข่ายหัวคะแนน 
18.  สังคมมีความคาดหวังต ่อการปฏิร ูปการเมืองในส่วนของการเล ือกตั ้งและการแก้ไขปัญหา                            

การซื้อสิทธิขายเสียง จึงมีความคาดหวังกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง และสำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งสูง เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งใช้อำนาจวินิจฉัยแล้วและเป็นที่สุด ให้เปิดเผยผล              
การวินิจฉัย 

19.  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องเสนอคำขอตั้งงบประมาณผ่านสำนักงบประมาณ ซึ่งเป็น
ตัวแทนฝ่ายบริหาร ทำให้ขาดความเป็นอิสระอย่างแท้จริง 

20.  สื่อมวลชนบางแห่งไม่เป็นกลาง (เลือกข้าง) สร้างกระแสบิดเบือนจากสิ่งที่สำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งให้ข่าวสาร 

21.  กฎหมายเกี่ยวกับวินัยการเงินการคลังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก และสำนักงานคณะกรรมการ               
การเลือกตั้งยังปรับตัวไม่ทัน 

22.  การดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้ง ต้องอาศัยเครือ ข่ายความร่วมมือ                       
แต่เครือข่ายบางแห่งไม่เต็มใจ 

23.  กฎหมายไม่เอื ้อต่อการส่งเสริมให้องค์การภาคเอกชนเข้ามาตรวจสอบและสนับสนุนกระบวนการ
เลือกตั้ง 

4.2  การกำหนดวัตถุประสงค์  
      ความเสี่ยงจะกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective setting) ตามภารกิจหลักของสำนักงานคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน โดยให้สอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายในแต่ละปี 
ของ กกต. เพ่ือให้ทราบขอบเขตการดำเนินงานในแต่ละระดับ และสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ได้อย่างครบถ้วน ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน/ องค์กรให้บรรลุเป้าหมายในภาพรวม การกำหนด
วัตถุประสงค์ที่ด ี
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ในการกำหนดวัตถุประสงค์ ควรกำหนดให้ครอบคลุมแต่ละประเภทของวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
1) วัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ (Strategic Objectives) เป็นวัตถุประสงค์ในระดับสูง ซึ่งเชื่อมโยงและ

สนับสนุนภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยองค์กรกำหนดวัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์เพ่ือแสวงหา
ทางเลือกหรือวิธีการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย 

2) ว ัตถุประสงค์ด ้านการดำเนินงาน (Operations Objectives) เป็นว ัตถุประสงค์ในระดับของ                    
การปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3) วัตถุประสงค์ด้านการเงิน (Financial Objectives) เป็นวัตถุประสงค์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารการเงิน
ขององค์กรในทุกด้าน ได้แก่ ประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายงบลงทุน ประสิทธิภาพในการบริหา รค่าใช้จ่าย                    
ความน่าเชื่อถือและความทันเวลาของการรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร 

4) วัตถุประสงค์ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ (Compliance Objectives) เป็นวัตถุประสงค์ที่มุ ่งเน้น
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ การปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวข้องความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์ 

  

 วิสัยทัศน์เป็นจุดเริ่มต้นในการกำหนดทิศทางขององค์กร ผู้บริหารระดับสูงจะทำการกำหนดวัตถุประสงค์
ระดับองค์กรขึ้นในการจัดทำแผนประจำปี แต่ละหน่วยงานดำเนินการกำหนดวัตถุประสงค์ของหน่ วยงานให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่องค์กรได้กำหนดไว้ และการกำหนดวัตถุประสงค์ของกระบวนการและโครงการต่างๆ 
ต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและระดับองค์กร 

 วัตถุประสงค์อาจเกี ่ยวข้องกับองค์กรในหลายๆ ด้าน รวมไปถึง ทรัพยากร เทคโนโลยีสารสนเทศ                    
ผลการดำเนินการ ด้านการปฏิบัติการ เป็นต้น 

 

 
แผนภาพที่ 6 หลักการกำหนดวัตถุประสงค์ 
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โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมี 
▪ วิสัยทัศน์ระยะปานกลาง 5 ปี (ระยะปี 2561 - 2565) คือ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นที่ยอมรับของประเทศ ในกระบวนการเลือกตั้งอย่างมืออาชีพ  

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
(OECT is nationally recognized professional organization in election process for democracy 

under the King’s Head of State.) 
▪ วิสัยทัศน์ระยะยาว 20 ปี (ระยะปี 2561 - 2580) คือ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นที่ยอมรับระดับสากล ในกระบวนการเลือกตั้งอย่างมืออาชีพ             

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
(OECT is internationally recognized professional organization in election process for 

democracy under the King’s Head of State.) 
▪  พันธกิจ (Missions) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 สร้างความเข้มแข็งของกระบวนการเลือกตั้ง เพ่ือให้ได้คนดีมาปกครองบ้านเมือง  
 (To strengthen Thailand’s election process by which merit individuals are elected to 

hold public office.) 
▪ ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Themes)  

      การดำเนินการตามพันธกิจในสถานการณ์ปัจจุบัน ให้ก้าวหน้าและพัฒนาไปสู่สถานการณ์ที่ต้องการ
ในอนาคต ได้แก่ วิสัยทัศน์ อาศัยแนวทางที่มุ่งเน้นสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ ซึ่งเรียกว่า “ประเด็นยุทธศาสตร์” 
(strategic themes) หรือเป็น “แผนที่นำทาง” (roadmap) เพื่อไปสู่เป้าหมายปลายทางที่กำหนดไว้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประเด็นยุทธศาสตร์ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง คือ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: เร่งรัดการบูรณาการ การบริหารการจัดการเลือกตั้ง และการบริการดิจิทัล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: เสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายประชาธิปไตย และส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 3: สร้างเสริมความรู ้ พลังศรัทธา และพลั งร ่วมวิถ ีการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
4.3  การระบุความเสี่ยง  

  การระบุความเสี่ยง คือ การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น โดยพิจารณาจาก
ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

 การค้นหาความเสี่ยงและสาเหตุหรือปัจจัยของความเสี่ยงในงาน โครงการ กิจกรรม หรือกระบวนการ
ปฏิบัติงาน เป็นการพิจารณาว่ามีสิ่งใดหรือเหตุการณ์ใดที่อาจจะเป็นอุปสรรคและทำให้การดำเนินงานไม่ประสบ
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย ทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรมกระบวนการที่มีความสำคัญและ
เป็นงานหลักขององค์กร โดยศึกษาจากข้อมูลสถิติของความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้น การสำรวจในปัจจุบันหรือคาดว่า
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต จากวิธีการดังนี้ 

1.  การระดมความคิดเห็นของบุคลากรภายในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
2. การสำรวจแบบสอบถามเพ่ือสอบถามความคิดเห็นทุกหน่วยงานในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
3. การจัดอบรมบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
4. กำหนดจากประเด็นยุทธศาสตร์องค์กร และแผนปฏิบัติการประจำปี 
5. กำหนดจากความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา 
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6. กำหนดความเสี่ยงโดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องหรือผู้บริหารองค์กร เป็นต้น 
7. กำหนดจากตัวชี้วัดที่สำคัญขององค์กร 
8. กำหนดจากผลการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (CSA) ไม่เพียงพอและไม่มีประสิทธิภาพ 

 
 

แผนภาพที่ 7 การระบุประเด็นความเสี่ยงระดับองค์กรของ กกต. 
 

ประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 
1.  ความเสี ่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) เป็นความเสี ่ยงที ่เกิดจากการกำหนดกลยุทธ์ หรือ

นโยบายการบริหารงาน ทำให้องค์กรไม่สามารถบรรลุกลยุทธ์และเพ่ิมมูลค่าให้องค์กรได้ เช่น นโยบายไม่สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาด โครงสร้างองค์กรที่ปรับเปลี่ยนผลงานวิจัยไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ เป็นต้น 

2.  ความเสี ่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR) เป็นความเสี ่ยงจากการขาดข้อมูลการวิเคราะห์                  
การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารการเงินได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม          
ส่งผลต่อสถานะทางการเงินขององค์กร เช่น แผนการลงทุนไม่มีความชัดเจนเพียงพอ ที่จะนำไปใช้ในการวิเคราะห์
เพ่ือคาดการณ์ด้านการเงินได้สภาพคล่องทางการเงิน อัตราแลกเปลี่ยน ดอกเบี้ย ไม่มีแหล่งรายได้ใหม่ เป็นต้น 

3.  ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : OR) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานปกติ
ในทุกๆ ขั้นตอนโดยเกี่ยวข้องกับกระบวนการในการปฏิบัติงาน อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากร ซึ่งส่งผล
ต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินธุรกิจขององค์กร เช่น โครงการล่าช้า ขาดอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพ ขาดการติดตามการบริหารสัญญา บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

4.  ความเสี่ยงด้านกฎหมายและข้อกำหนดผูกพันองค์กร (Compliance Risk : CR) เป็นความเสี่ยง               
ที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานได้ กฎระเบียบ
หรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสมเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน นโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่องค์กรกำหนดขึ้น
ไม่สามารถปฏิบัติได้ เช่น ความสับสนในการเลือกกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่จะบังคับใช้ 
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แบบฟอร์มการระบุประเด็นความเสี่ยงและประเมินประสิทธิผลความเพียงพอของการควบคุม 
 

สายงาน …………………………………………………….…… ปีงบประมาณ …………………………………….. 
 
 

ลำดับ ประเด็นความเสี่ยง 
ประเภท
ความ
เสี่ยง 

ที่มาในการระบุประเด็นความเสีย่ง ประสิทธิผลความเพยีงพอของการ
ควบคุม 
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มาตรการ
ควบคุม

ภายในทีม่ี
อยู่ 

การ
รายงาน

และ
ติดตาม

ผล 

หลังประเมิน 
ความเพียงพอ 
ของการควบคุม 
[(เพียงพอ (√)/ 
ไม่เพียงพอ (X)] 

1 ความเส่ียงจากไม่สามารถ
กำหนดกลไกที่สำคัญในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ได้ 

S √ √ √ √    
      

2 ความเส่ียงในการเบิกจา่ย
งบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย F  √   √ √ √       

ขั้นตอน 

1    ระบุสายงานที่รับผิดชอบและปีงบประมาณ 

2     ระบุลำดับของประเด็นความเสี่ยง 

3     ระบปุระเด็นความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น 

4    ระบุประเภทของประเด็นความเสี่ยง (S, F, O, C) 

5      ระบุท่ีมาในการระบุประเด็นความเสี่ยง โดยใส่เครื่องหมาย √ ในแต่ละช่อง (ตอบได้มากกว่า 1 แหล่งท่ีมา) 

4 3 2 
1  

 5    
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ตัวอย่างการระบุความเสี่ยงจากแผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
พบว่า ความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยตามยุทธศาสตร์องค์กร ดังนี้ 

1.1) ความเสี่ยงในประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 เร่งรัดการบูรณาการ การบริหารจัดการเลือกตั้ง และ                
การบริการดิจิทัล ประกอบด้วย  

1.1.1)  ความเสี่ยงจากกระบวนการเลือกตั้งไม่เป็นไปตามข้อกำหนด 
1.1.2)  ความเสี่ยงจากกระบวนการเลือกตั้งไม่มีความน่าเชื่อถือ  
1.1.3) ความเสี่ยงจากกระบวนการการเลือกตั้งไม่ได้รับการยอมรับ 
1.1.4)  ความเสี่ยงจากกระบวนการเลือกตั้งไม่สุจริตและเท่ียงธรรม 
1.1.5) ความเสี่ยงจากกระบวนการเลือกตั้งไม่มีคุณภาพ 
1.1.6) ความเสี่ยงจากการบริหารจัดการองค์กรไม่มีธรรมาภิบาล 
1.1.7)  ความเสี่ยงจากกระบวนงานไม่มีประสิทธิภาพ (สะดวกและรวดเร็ว) 
1.1.8) ความเสี่ยงจากกระบวนงานไม่มีความเสมอภาคและเป็นธรรม 
1.1.9) ความเสี่ยงจากบุคลากรขาดจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
1.1.10) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ระบบการบริหารจัดการด้วยระบบดิจิทัลทั้ง

องค์กรได้ (Digital transformation) 
1.1.11) ความเสี่ยงจากไม่สามารถกำหนดกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ได้  
1.1.12) ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการเลือกตั้ง 
1.1.13) ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ กกต. ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ตามที่ กกต. กำหนด จากกรณี                

การแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19 
1.2) ความเสี่ยงในประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที ่ 2 เสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายประชาธิปไตย และ

ส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง ประกอบด้วย 
1.2.1)  ความเสี่ยงจากเครือข่ายความร่วมมือทางการเมืองไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
1.2.2)  ความเสี่ยงจากเครือข่ายขาดความมีส่วนร่วมกับ กกต. 
1.2.3)  ความเสี่ยงจากเครือข่ายขาดความพึงพอใจในการทำงานกับ กกต.  
1.2.4) ความเสี่ยงจากกาสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมทางการเมือง ทั้งไทยและต่างประเทศไม่ได้ตาม

เป้าหมาย 
1.2.5)  ความเส่ียงจากการขาดสมรรถนะและขีดความสามารถของกกต. ในการส่งเสริมและการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
1.2.6)  ความเสี่ยงจากการประชาสัมพันธ์ของ กกต. ไม่มีประสิทธิผล 
1.2.7)  ความเสี่ยงจากการไม่สามารถบริหารข้อร้องเรียน 
1.3) ความเสี่ยงในประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 สร้างเสริมความรู้ พลังศรัทธา และพลังร่วมวิถีการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประกอบด้วย 
1.3.1)  ความเสี่ยงจากประชาชนขาดความเชื่อม่ันและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
1.3.2)  ความเสี่ยงจากประสิทธิผล ความรู้พลเมืองศึกษาของกลุ่มเป้าหมายต่ำ 
1.3.3)  ความเสี่ยงจากกระบวนการสร้างและถ่ายทอดความรู้ไม่ได้มาตรฐาน 
1.3.4)  ความเสี่ยงจากกระบวนการสร้างและถ่ายทอดความรู้ไม่ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน 
1.3.5)  ความเสี่ยงจากบุคลากร กกต. ไม่สามารถเป็นผู้นำพลิกโฉมการเมืองไทยอย่างชาญฉลาด 
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1.3.6)  ความเสี่ยงจากการแต่งตั้งและการสืบทอดตำแหน่งงานไม่ได้ตามเป้าหมาย 
  

ในปีงบประมาณ 2564 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีการระบุความเสี่ยง จำนวน 12 ความเสี่ยง 
ดังนี้  

1.  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risks : SR) ประกอบด้วย 
1.1 ความเสี่ยงจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาใช้สิทธิได้ถูกต้องไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR1) 
1.2 จำนวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมไมไ่ด้ตามเป้าหมาย (SR2) 
1.3 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถกำหนดโครงการที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กกต.ได้ (SR3) 
1.4 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ระบบการบริหารจัดการด้วยดิจิทัล (Digital 

transformation) (SR4) 
2.  ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks : FR) ประกอบด้วย 

2.1 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2564 ไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR1) 
2.2 ความเสี่ยงในการบริหารเงินนอกงบประมาณของ สนง. กกต. ไม่มีประสิทธิภาพ (FR2) 

3.  ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risks : OR) ประกอบด้วย 
3.1 ความเสี่ยงจากการสืบสวนไต่สวนการเลือกตั้งไม่มีประสิทธิผล (OR1) 
3.2 ความเสี่ยงจากการติดตามการดำเนินงานที่สำคัญไม่ได้ตามกำหนด (OR2) 
3.3 ความเสี่ยงจากการบรรจุ แต่งตั้งและสืบทอดตำแหน่งงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (OR3) 
3.4 ความเสี่ยงจากการประชาสัมพันธ์ไม่มีประสิทธิผล (OR4) 

4.  ความเสี่ยงด้านกฎหมายและข้อกำหนดผูกพันองค์กร (Compliance Risks : CR) ประกอบด้วย 
4.1 ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด (CR1) 
4.2 ความเสี ่ยงจากเจ้าหน้าที ่ กกต. ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที ่ กกต. กำหนด จากกรณี                        

การแพร่ระบาด COVID-19 (CR2) 

 
แผนภาพที่ 8 ประเด็นความเสี่ยง กกต. ประจำปี 2564 
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4.4  การประเมินความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยงควรพิจารณาถึงความไม่แน่นอนของเหตุการณ์หรือเงื่อนไขต่างๆ ใน 2 ปัจจัย 

ดังต่อไปนี้ 
1. โอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดความเสี่ยง 
 การประเมินโอกาสเกิดของความเสี่ยง โดยทั่วไปการหาข้อมูลมาทำการสนับสนุนการประมาณการที่

ถูกต้องเป็นไปได้ยาก ในกรณีที่สามารถหาข้อมูลที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ความล้มเหลวหรือความถี่ที่เกิดขึ้นในอดีต  
ต้องมีความม่ันใจในฐานข้อมูลดังกล่าวว่าสามารถบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ในอนาคตได้ 

2. ผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยง 
 การประเมินความเสี่ยงควรพิจารณาถึงผลกระทบทั้งทางด้านการเงิน และที่ไม่ใช่ทางด้านการเงิน 

ตัวอย่างเช่น ผลกระทบสามารถวัดได้ในเชิงของการสูญเสียทางการเงินทั ้งทางตรงและทางอ้อม การวัดผล                      
การดำเนินงานที่ไม่ใช่ทางการเงิน ตัวอย่างเช่น ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สภาพแวดล้อมและสังคม  
เป็นต้น 

หลังจากได้ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นแล้วในขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนต่อไป คือการประเมินความเสี่ยง               
ซึ่งเป็นการคาดคะเนโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น ๆ และประเมินว่าความเสี่ยงที่จะเกิด ขึ้น
นั ้นมีความรุนแรงอยู ่ในระดับใด เพื ่อจะได้นำมาจัดลำดับความสำคัญโดยในการประเมินความเสี ่ยงจะทำ                       
การประเมินระดับความเสี่ยงก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง ( Inherent Risk) และประเมินระดับความเสี ่ยง                 
ที่เปลี่ยนแปลงหลังการควบคุม/การบริหารจัดการที่มีอยู่ (Residual Risk) ซึ่งหากความเสี่ยงยังคงสูงกว่าระดับ                  
ที่ยอมรับได ้

 
      แผนภาพที่ 9 ความสัมพันธ์ของความเสี่ยง การควบคุม และความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่ 
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แผนภาพที่ 10 ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยงจะพิจารณาจากองค์ประกอบ 2 ประการ ได้แก่ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
(Likelihood) และผลกระทบ (Impact) การนำเอาองค์ประกอบทั้งสองมาพิจารณาร่วมกันจะทำให้ทราบถึงระดับ
ความเสี่ยง (Level of Risk) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความสำคัญของความเสี่ยงนั้น แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหาร
ความเสี่ยง โดยค่าระดับความเสี่ยงได้จากการนำโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงมา
พิจารณาร่วมกัน ดังนี้ 
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ระดับความเสี่ยง (R) = ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L) × ระดับผลกระทบที่เกิดขึ้น (I) 
 

ตารางการประเมินระดับคะแนนความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix) 

Risk Assessment Matrix 

ความเป็นไปได้ 

ต่ำมาก/ 
น้อยมาก 

ต่ำ / 
น้อย ปานกลาง สูง / 

บ่อย 
สูงมาก / 
บ่อยมาก 

1 2 3 4 5 

ผล
กร

ะท
บ 

/ ค
วา

มร
ุนแ

รง
 

สูงมาก / หายนะ 5 5  
(5×1) 

10 
(5×2) 

15 
(5×3) 

20 
(5×4) 25 (5×5) 

สูง / วิกฤติ 4 4 
(4×1) 

8 
(4×2) 

12 
(4×3) 

16 
(4×4) 20 (4×5) 

ปานกลาง 3 3 
(3×1) 

6 
(3×2) 

9 
(3×3) 

12 
(3×4) 15 (3×5) 

ต่ำ / น้อย 2 2 
(2×1) 

4 
(2×2) 

6 
(2×3) 

8 
(2×4) 10 (2×5) 

ไม่เป็นสาระสำคัญ /  
น้อยมาก 1 1 

(1×1) 
2 

(1×2) 
3 

(1×3) 
4 

(1×4) 
5 

(1×5) 
 ระดับของความเสี่ยง 

 

 จาก Risk Assessment Matrix นำรายการความเสี่ยงของแต่ละระดับความเสี่ยงที่ได้จัดเรียงลำดับ
ไว้ (Risk Ranking) มาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเกณฑ์ความสามารถในการยอมรับความเสี ่ยง (Criteria for 
Acceptability Risk) 

 การกำหนดมาตรการตอบสนองต่อความเสี่ยงจะเป็นการกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นให้
ลดลง โดยนำระดับความเสี่ยงมากำหนดลงในแผนผังเมทริกซ์แสดงระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) ซึ่งแบ่งระดับ
ของความเสี่ยง 
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▪ เกณฑ์ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง 
 

ระดับความเสี่ยง ระดับ
คะแนน ความหมาย 

สูงมาก (VH) 
(สีแดง) 16-25 

Intolerable or Immediate Attention Require/High Risk 
▪ ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง

ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที 

สูง (H) 
(สีเทา) 10-15 

Intolerable or Attention Required/High Risk 
▪ ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้ 
▪ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพ่ือให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ต่อไป 

ปานกลาง (M) 
(สีเหลือง) 5-9 

Tolerable but caution or Management 
Discretion/Medium Risk 
▪ ระดับท่ีพอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพ่ือป้องกันไม่ให้

ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้ 

ต่ำ (L) 
(สีเขียว) 1-4 

Acceptable or limited Focus 
▪ ระดับท่ียอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยงไม่ต้องมี             

การจัดการเพ่ิมเติม 
 ** ระดับความเสี่ยงปานกลาง การควบคุมความเสี่ยงต้องมีการติดตามผลและประเมินผลต่อความเสี ่ยง                     
ที ่เกิดขึ ้นจริงอย่างมีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล และมีผู ้ร ับผิดชอบโดยตรง เช่น มีแผนปฏิบัติ คู ่มือปฏิบัติ                   
มีการมอบหมายที่ชัดเจนฯ 
 

▪ ความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีแดง (โอกาส X ผลกระทบ ระดับคะแนนความเสี่ยงที่อยู่ระหว่าง 16-25 คะแนน) 
จะต้องมีการกำหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมโดยทันที โดยใช้กลยุทธ์การลด/ควบคุม
ความเสี่ยง (Treat) กระจาย/โอนความเสี่ยง (Transfer) หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) พร้อม
กำหนดผู้รับผิดชอบและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน 

▪ ความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีเทา (โอกาส X ผลกระทบ ระดับคะแนนความเสี่ยงที่อยู่ระหว่าง 10-15 คะแนน) 
เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่ออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
โดยใช้กลยุทธ์การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Treat) กระจาย/โอนความเสี่ยง (Transfer) หรือหลีกเลี่ยง
ความเสี่ยง (Terminate) พร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน โดยระดับความสำคัญ
ในการดำเนินงานให้น้อยกว่าโซนสีแดง 

▪ ความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีเหลือง (โอกาส X ผลกระทบ ระดับคะแนนความเสี่ยงที่อยู่ระหว่าง 5-9 คะแนน) 
เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับพอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุม โดยกำหนดผู้รับผิดชอบและกรอบ
ระยะเวลาที่ชัดเจน ทั้งนี้ต้องมีการปฏิบัติตามรับการควบคุมภายใน อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้ความเสี่ยง
เคลื่อนย้ายไปยังระดับท่ีรับไม่ได้ 

▪ ความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีเขียว (โอกาส X ผลกระทบ ระดับคะแนนความเสี่ยงที่อยู่ระหว่าง 1-4 คะแนน) 
เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการเพิ่มเติมใดๆ กับความเสี่ยงที่
เกิดข้ึน ในทางกลับกันอาจมีการทบทวนระบบควบคุมภายในใหม่เพ่ือผ่อนคลายการควบคุมได้ระดับหนึ่ง 
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▪ การกำหนดขอบเขตของระดับความเสี่ยง (Risk Boundary) 
 หมายถึง ขอบเขตของคะแนนระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ คือ ระดับคะแนนตั้งแต่ 1-9 กับ ความเสี่ยง

ที่มีระดับคะแนน 10-25 คะแนนระดับความรุนแรง Impact × Likelihood) ดังแผนภาพที่ 10 

 
แผนภาพที่ 11 ขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Boundary) 

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง ความเสี่ยงที่ยอมรับได้  (Risk Appetite) และช่วงของความเบี่ยงเบนของ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) 

   การกำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ถือเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานขององค์กรโดยรวม 
เนื่องจากการดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรมีความเสี่ยงเป็นอุปสรรคที่จะทำให้ไม่บรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ 
หากมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในระดับหนึ่งโดยองค์กรยังสามารถดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดได้ ระดับ              
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นเรียกว่า ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) 
▪ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) 

หมายถึง ค่าความเสี่ยงโดยรวมที่องค์กรยอมรับเพ่ือให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ซึ่งความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้
จะระบุเป็นเป้าหมายค่าเดียวหรือระบุเป็นช่วงก็ได้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละปัจจัยเสี่ยง เป็นระดับของ
ความเสี่ยงที่คณะกรรมการหรือผู้บริหารยอมรับได้ในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือนโยบายของ
องค์กร โดยคณะกรรมการหรือผู้บริหารควรกำหนดยุทธศาสตร์ขององค์กรที่สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
หรือความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ เป็นระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพ่ือสร้างมูลค่า (Value) ให้กับองค์กรวัดระดับ
เป็นสูง กลาง ต่ำ หรืออาจวัดเป็นเชิงปริมาณ  

    การหา Risk Appetite ของแต่ละความเสี่ยงสามารถหาได้เมื่อทราบถึงปริมาณความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแล้ว
ว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงหรือสูงมาก จำเป็นต้องลดความเสี่ยงนั้น กกต . พิจารณาว่าจะลดความเสี่ยงนั้นให้ต่ำ
ที่สุดในระดับใดที่องค์กรสามารถยอมรับให้มีความเสี่ยงอยู่ในการดำเนินงานของ กกต. ในกรณีที่ไม่สามารถกำจัด
ความเสี่ยงนั้นได้ กล่าวโดยสรุปคือ Risk Appetite คือระดับความเสี่ยงที่มีอยู่ของ กกต. ที่ยอมให้เกิดขึ้นแต่จะต้อง
ไม่ทำให้เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการดำเนินขององค์กรได้รับความเสียหายหรือไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

Impact 

Likelihood 

Risk Boundary 
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แผนภาพที่ 12 ตำแหน่งความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) 

▪ ช่วงของความเบี่ยงเบนของความเสี่ยงท่ียอมรับได้ (Risk Tolerance) 
  หมายถึง ช่วงของความเบี่ยงเบนของความเสี ่ยงที่ยอมรับได้ เป็นระดับของความเบี ่ยงเบนของผลลัพธ์                  
ออกจากเป้าหมายของวัตถุประสงค์ การดำเนินงานที่อยู่ภายในระดับของความเสี่ยงที่ยอมรับได้  จะช่วยเป็น
หลักประกันให้แก่ฝ่ายบริหารได้ว่า มีความเป็นไปได้สูงที่องค์กรจะสามารถดำเนินการ และบรรลุวัตถุประสงค์ได้ 
ซึ่งส่วนมากจะอยู่ในระดับสูงกว่า Risk Appetite 
  Risk Tolerance เป็นเครื่องมือในการกำกับผลดำเนินงานในมุมมองของการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 
ภายใต้ความเสี่ยงที่ทำให้เกิดค่าเบี่ยงเบนของผลดำเนินงานจริงให้ต่ำกว่าค่าเป้าหมายในเกณฑ์ที่กิจการยังพอ
ยอมรับได ้
    

 
แผนภาพที่ 13 ตำแหน่งช่วงของความเบี่ยงเบนของความเสี่ยงที่ยอมรับได้  

(Risk Tolerance) 
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▪ ตัวอย่างการประเมินความเสี่ยงระดับองค์กรของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
การประเมินความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks : FR) เรื ่องความเสี่ยงในการเบิกจ่ายงบประมาณ

ประจำปี 2565 ไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR1) โดยในปีงบประมาณ 2565 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับ
การจัดสรรงบประมาณประจำปี 2565  

 

 

 
 

โดยความเสี่ยงในการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR1) เป็นการวัดผลการดำเนินงาน
การเบิกจ่ายรายการเฉพาะงบลงทุน และเป็นการบริหารงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายของสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามโครงการและกิจกรรม แล้วเสร็จในปีงบประมาณนั้นๆ ในปีงบประมาณ 2565               
ซ่ึงสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง บริหารงบลงทุนที่ได้รับจัดสรรได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายในปี 2564 ดังนั้น 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้ง จึงให้ความสำคัญของการเบิกจ่ายงบลงทุนและได้ระบุความเสี่ยงจาก                 
การเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เป็นหนึ่งในประเด็นความเสี่ยงระดับองค์กร  
 การกำหนดผลกระทบและโอกาสสำหรับความเสี่ยงในการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ไม่ได้ตาม
เป้าหมาย (FR1) คือ  
ผลกระทบ (Impact) :  
ร้อยละการเบิกจ่าย               
งบลงทุน 

หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้ใช้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายในลักษณะ                   
ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งเป็นรายจ่ายในการจัดหาทรัพย์สิน
ภาครัฐ จำนวนเงินที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้ง  เบิกจ่าย
งบประมาณตามภารกิจในแต่ละเดือน หรือไตรมาส ของปีงบประมาณ 2565 
โดยระดับผลกระทบกำหนดจากมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ 
(หน ังส ือกระทรวงการคล ัง ด ่วนท ี ่ส ุดท ี ่  กค 1004/19438 ลงว ันที่                            
5 พฤศจิกายน 2563 หน้า 2 ข้อ 4.1.1 การกำหนดเป้าหมายการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อ้างอิงปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562) โดยกำหนดให้มีเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 
(ยอดสะสม) 
ไตรมาสที่ 1 รายจ่ายลงทุน ร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายลงทุน 
ไตรมาสที่ 2 รายจ่ายลงทุน ร้อยละ 45 ของงบประมาณรายจ่ายลงทุน 
ไตรมาสที่ 3 รายจ่ายลงทุน ร้อยละ 65 ของงบประมาณรายจ่ายลงทุน 
ไตรมาสที่ 4/รายปี (สะสม) รายจ่ายลงทุน ร้อยละ 100 ของงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน 

โอกาสที่จะเกิด(Likelihood) :  
แกนไตรมาส 1-2 
ร้อยละของการก่อหนี้ได้แล้ว
เสร็จของงบลงทุนปี 2565/ 
แกนไตรมาส 3-4 

ร้อยละของจำนวนงวดงาน                  
ทีเ่บิกจ่าย 

หมายถึง ร้อยละของสัญญาทีมี่การก่อหนี้  
เช่น สมมติในปี 2565 กกต. มีรายการลงทุนทั ้งสิ ้น 50 รายการ คิดเป็น 
100%  
เป็นต้น 
 
หมายถึง ร้อยละของจำนวนงวดงานที่มีการเบิกจ่ายในปี 2565 ซึ่งกำหนดไว้
ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างของ กกต. ปี 2565 

 

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 จำนวน (บาท) 
1. รายจ่ายประจำ 1,635,074,000 บาท 
2. รายจ่ายลงทุน 72,837,000 บาท 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 1,707,911,000 บาท 
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▪ ผลกระทบและโอกาส รายปี(สะสม) และไตรมาส 4 
แกนตั้ง (Impact) 
: ร้อยละการเบิกจ่ายงบลงทุน (%) 

ระดับ 1 ร้อยละ 96-100 
ระดับ 2 ร้อยละ 91-95 
ระดับ 3 ร้อยละ 86-90 
ระดับ 4 ร้อยละ 81-85 
ระดับ 5 น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 

 

แกนนอน (Likelihood) 
: ร้อยละของจำนวนงวดงานที่เบิกจ่าย  (%) 

ระดับ 1 ร้อยละ 91-100 
ระดับ 2 ร้อยละ 81-90 
ระดับ 3 ร้อยละ 71-80 
ระดับ 4 ร้อยละ 61-70 
ระดับ 5 น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพที่ 14 ผลกระทบและโอกาส รายปี (สะสม) และไตรมาส 4 
 

▪ ผลกระทบและโอกาส (รายไตรมาส 1) 
แกนตั้ง (Impact) 
: ร้อยละการเบิกจ่ายงบลงทุน (%) 

ระดับ 1 มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20  
ระดับ 2 ร้อยละ 15-19 
ระดับ 3 ร้อยละ 10-14 
ระดับ 4 ร้อยละ 5-9 
ระดับ 5 น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 4 

 

แกนนอน (Likelihood) 
: ร้อยละของการก่อหนี้ได้แล้วเสร็จของงบลงทุนปี 2565 (%) 

ระดับ 1 ร้อยละ 49-60 
ระดับ 2 ร้อยละ 37-48 
ระดับ 3 ร้อยละ 25-36 
ระดับ 4 ร้อยละ 13-24 
ระดับ 5 น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 12 

 

 
 
 
 
 

        

          

           

 T       

A        

ร้อยละการเบิกจ่ายงบลงทุน (%) 
(Impact) 

ร้อยละของจำนวนงวดงานที่เบิกจ่าย (%) 
(Likelihood) 

 

≤80 

81-85 

86-90 

91-95 

96-100 

100-91 90-81 80-71 70-61 ≤60 



คู่มือการบรหิารจดัการความเสี่ยง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  หน้า 66 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพที่ 15 ผลกระทบและโอกาส ไตรมาส 1 
▪ ผลกระทบและโอกาส (รายไตรมาส 2) 
แกนตั้ง (Impact) 
: ร้อยละการเบิกจ่ายงบลงทุน (%) 

ระดับ 1 ร้อยละ 37-45 
ระดับ 2 ร้อยละ 28-36 
ระดับ 3 ร้อยละ 19-27 
ระดับ 4 ร้อยละ 10-18 
ระดับ 5 น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 9 

 

แกนนอน (Likelihood) 
: ร้อยละของการก่อหนี้ได้แล้วเสร็จของงบลงทุนปี 2565 (%) 

ระดับ 1 ร้อยละ 91-100 
ระดับ 2 ร้อยละ 81-90 
ระดับ 3 ร้อยละ 71-80 
ระดับ 4 ร้อยละ 61-70 
ระดับ 5 น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60 

 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

แผนภาพที่ 16 ผลกระทบและโอกาส ไตรมาส 2 

        

          

           

 T       

A        

        

          

           

 T       

A 
 

      

ร้อยละการเบิกจ่ายงบลงทุน (%) 
(Impact) 

 
ร้อยละของการก่อหนี้ได้แล้วเสร็จของงบลงทุนปี 2565 (%) 

(Likelihood) 
 

≤4 

60-49 48-37 36-25 24-13 ≤12 

10-14 

15-19 

≥20 

5-9 

ร้อยละการเบิกจ่ายงบลงทุน (%) 
(Impact) 

≤9 

28-36 

37-45 

10-18 

19-27 

ร้อยละของการก่อหนี้ได้แล้วเสร็จของงบลงทุนปี 2565 (%) 
(Likelihood) 

 

100-91 70-61 ≤60 90-81 80-71 
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ผลกระทบและโอกาส (รายไตรมาส 3) 
แกนตั้ง (Impact) 
: ร้อยละการเบิกจ่ายงบลงทุน (%) 

ระดับ 1 ร้อยละ 35-65 
ระดับ 2 ร้อยละ 40-52 
ระดับ 3 ร้อยละ 27-39 
ระดับ 4 ร้อยละ 14-26 
ระดับ 5 น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 13 

 

แกนนอน (Likelihood) 
: ร้อยละของจำนวนงวดงานที่เบิกจ่าย  (%) 

ระดับ 1 ร้อยละ 49-60 
ระดับ 2 ร้อยละ 37-48 
ระดับ 3 ร้อยละ 25-36 
ระดับ 4 ร้อยละ 13-24 
ระดับ 5 น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 12 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
แผนภาพที่ 17 ผลกระทบและโอกาส ไตรมาส 3 

4.5  การตอบสนองต่อความเสี่ยง 
การจัดการความเสี ่ยงและการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี ่ยงระบุแนวทางที ่เหมาะสมใน                      

การตอบสนองต่อความเสี่ยง พิจารณาทางเลือกโดยคำนึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้และต้นทุน (Cost) กับประโยชน์ 
(Benefit) ที่ได้รับการเลือกการตอบสนองต่อความเสี่ยงขึ้นอยู่กับผลการประเมินความเสี่ยงโดยรวมขององค์กร 

การจัดการความเสี่ยง ในการจัดการความเสี่ยงจะต้องวิเคราะห์ถึงสาเหตุของความเสี่ยงในแต่ละประเด็น
เพื ่อนำไปสู ่การหามาตรการจัดการกับปัจจัยความเสี ่ยงให้ตรงจุดโดยการเลือกรายการ ความเสี ่ยงจาก                         
Risk Assessment Matrix ที่มีความสำคัญที่สุดมาดำเนินการก่อน การจัดการความเสี่ยง คือ การดำเนินการเพ่ือ
การควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยวิธีแนวทางในการจัดการบริหารความเสี่ยงทฤษฎีการบริหาร
ความเสี่ยง (4T’Strategies: 4Ts) ได้แก่ Terminate, Transfer, Treat, Take 

  1) Terminate - การหลีกเล ี ่ยง/กำจัดความเสี ่ยง (Risk Avoidance) ไม่ยอมรับความเส ี ่ยง                       
เป็นการกำจัดความเสี่ยงออกไปหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เนื่องจากมีโอกาสเกิดขึ้นสูงและมีผลกระทบสูง เช่น 

▪ เปลี่ยนวัตถุประสงค์  
▪ หยุดดำเนินกิจการ/ระงับ/ยกเลิก 

        

          

           

 T       

A        

ร้อยละการเบิกจ่ายงบลงทุน (%) 
(Impact) 

≤13 

40-52 

35-65 

14-26 

27-39 

60-49 48-37 36-25 24-13 ≤12 

ร้อยละของจำนวนงวดงานที่เบิกจ่าย (%) 
(Likelihood) 
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ผลกระทบและโอกาส (รายไตรมาส 3) 
แกนตั้ง (Impact) 
: ร้อยละการเบิกจ่ายงบลงทุน (%) 

ระดับ 1 ร้อยละ 35-65 
ระดับ 2 ร้อยละ 40-52 
ระดับ 3 ร้อยละ 27-39 
ระดับ 4 ร้อยละ 14-26 
ระดับ 5 น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 13 

 

แกนนอน (Likelihood) 
: ร้อยละของจำนวนงวดงานที่เบิกจ่าย  (%) 

ระดับ 1 ร้อยละ 49-60 
ระดับ 2 ร้อยละ 37-48 
ระดับ 3 ร้อยละ 25-36 
ระดับ 4 ร้อยละ 13-24 
ระดับ 5 น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 12 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
แผนภาพที่ 17 ผลกระทบและโอกาส ไตรมาส 3 

4.5  การตอบสนองต่อความเสี่ยง 
การจัดการความเสี ่ยงและการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี ่ยงระบุแนวทางที ่เหมาะสมใน                      

การตอบสนองต่อความเสี่ยง พิจารณาทางเลือกโดยคำนึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้และต้นทุน (Cost) กับประโยชน์ 
(Benefit) ที่ได้รับการเลือกการตอบสนองต่อความเสี่ยงขึ้นอยู่กับผลการประเมินความเสี่ยงโดยรวมขององค์กร 

การจัดการความเสี่ยง ในการจัดการความเสี่ยงจะต้องวิเคราะห์ถึงสาเหตุของความเสี่ยงในแต่ละประเด็น
เพื ่อนำไปสู ่การหามาตรการจัดการกับปัจจัยความเสี ่ยงให้ตรงจุดโดยการเลือกรายการ ความเสี ่ยงจาก                         
Risk Assessment Matrix ที่มีความสำคัญที่สุดมาดำเนินการก่อน การจัดการความเสี่ยง คือ การดำเนินการเพ่ือ
การควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยวิธีแนวทางในการจัดการบริหารความเสี่ยงทฤษฎีการบริหาร
ความเสี่ยง (4T’Strategies: 4Ts) ได้แก่ Terminate, Transfer, Treat, Take 

  1) Terminate - การหลีกเล ี ่ยง/กำจัดความเสี ่ยง (Risk Avoidance) ไม่ยอมรับความเส ี ่ยง                       
เป็นการกำจัดความเสี่ยงออกไปหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เนื่องจากมีโอกาสเกิดขึ้นสูงและมีผลกระทบสูง เช่น 

▪ เปลี่ยนวัตถุประสงค์  
▪ หยุดดำเนินกิจการ/ระงับ/ยกเลิก 

        

          

           

 T       

A        

ร้อยละการเบิกจ่ายงบลงทุน (%) 
(Impact) 

≤13 

40-52 

35-65 

14-26 

27-39 

60-49 48-37 36-25 24-13 ≤12 
ร้อยละของจำนวนงวดงานที่เบิกจ่าย (%) 

(Likelihood) 
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▪ งดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นและจะนำมาซึ่งความเสี่ยง 
▪ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน หรือลดขอบเขตการดำเนินการ 
▪ ไม่ดำเนินการกิจกรรมนั้น ๆ เมื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงแล้วอยู่ในระดับไม่ยอมรับความเสี่ยง เช่น 

การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ เป็นต้น 
ข้อเสีย ของการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คืออาจส่งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแผนงานขององค์กร

มากจนเกินไป จนไม่สามารถมุ่งไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้  
2) Transfer – การถ่ายโอน/การกระจายความเสี่ยง (Risk Sharing/Spreading) เป็นการลด

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และ/ หรือลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยง โดยการถ่ายโอนหรือแบ่งภาระ
บางส่วนให้ผู้อ่ืนรับผิดชอบ เช่น 

▪ การทำประกัน (Insurance) คือการจ่ายเงินเพื ่อป้องกันตนเองและสินทรัพย์จากเหตุการณ์                     
ที ่ไม่คาดคิด เป็นการโอนความเสี่ยงไปยังบริษัทประกัน เช่น การทำประกันภัย ประกันชีวิต ประกันอัตรา
แลกเปลี่ยน เป็นต้น 

▪ การทำสัญญา (Contracts) คือการทำข้อตกลงต่าง ๆ ทั ้งในปัจจ ุบ ันและอนาคต เช่น                       
การทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การจัดจ้างหน่วยงานอื่นให้ดำเนินการแทน 

▪ การรับประกัน (Warranties) ผู้ขายให้สัญญากับผู้ซื้อว่าสินค้าจะสามารถใช้งานได้ตามคุณสมบัติ
ที ่ระบุไว้ภายในระยะเวลาที ่กำหนด หากไม่เป็นไปตามสัญญาผู ้ขายพร้อมที ่จะรับผิดชอบตามที ่ตกลงกัน                      
จึงเป็นลักษณะของการแบ่งปันความเสี่ยง 

▪ การทำสำเนาเอกสารไว้หลายชุด 
▪ การกระจายที่เก็บทรัพย์สินมีค่า 
▪ การจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการแทน ฯลฯ  

    3) Treat – การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction/Control) ดำเนินการเพิ่มเติมเพ่ือลด
โอกาสที่อาจเกิดขึ้นหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยการเพิ่มเติมหรื อเปลี่ยนแปลง
ขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่นำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง ลดความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์ที่
เป็นความเสี่ยงจะเกิดขึ้น และลดระดับความรุนแรงของผลกระทบเมื่อเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงเกิดขึ้น ได้แก่ 
การหามาตรการในการป้องกันความเสี่ยงอย่างเต็มรูปแบบ เช่น การจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อป้องกันอันตรายจาก                   
การทำงานหรือการจัดหาอุปกรณ์เพ่ิมเติมจากเดิมการปรับปรุงแก้ไขกระบวนงาน การจัดทำแผนฉุกเฉิน การจัดทำ
มาตรฐานความปลอดภัย การฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้เพียงพอ การกำหนดผู้จัดจ้างและผู้มอบงานให้แยก 
ออกจากกัน การสำรองข้อมูลเป็นระยะ การมี Server สำรอง เป็นต้น 
  4) Take - การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับให้ความเสี่ยงเกิดข้ึน กลยุทธ์
นี ้จะไม่มีการดำเนินการใดเพื่อลดโอกาสหรือผลกระทบเนื่องจากระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่อยู่ในระดับต่ำ                   
หรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการความเสี่ยงสูงกว่าผลลัพธ์ที่จะได้  แต่ควรมี
มาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพ่ือรองรับผลที่จะเกิดขึ้น    

▪ ตั้งใจที่จะดำเนินการต่อไป 
▪ ยอมรับทั้งหมด 
▪ กำหนดรางวัล/ เป้าหมายความเสียหาย และระดับการยอมรับ 
▪ กำหนด และติดตามตัวบ่งชี้ความเสี่ยงที่สำคัญ 
▪ คิดราคาสูงขึ้น 
▪ กิจกรรมการตรวจสอบและติดตาม 
▪ จัดหาเงินทุนสำรองเพ่ือรองรับผลที่อาจเกิดขึ้น 
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▪ จัดเตรียมแผนรองรับการเสื่อมถอย 
การตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงจะต้องคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงซึ่งเป็นสาเหตุทำให้

เกิดความเสี ่ยง ที ่มาของสาเหตุ ผลกระทบ เลือกวิธีการจัดการความเสี ่ยง โดยทำการวิเคราะห์ต้นทุนและ
ผลประโยชน์ (Cost – Benefit Analysis) เพื ่อเปรียบเทียบกันในแต่ละทางเลือกในการบริหารความเสี ่ยง                   
เพ่ือนำไปสู่การตัดสินใจเลือกทางเลือกในการบริหารความเสี่ยงที่ดีที่สุด และเกิดความคุ้มค่าในการดำเนินโครงการ
หรือกิจกรรมในทางเลือกนั้น  

 
  แผนภาพที่ 18 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ภายใต้ข้อจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 

▪ Costs หมายถึง การประมาณการต้นทุน/ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแผนบริหารความเสี่ยง  
▪ Benefits หมายถึง การประมาณการมูลค่าของผลกระทบจากความเสี่ยงที่ลดลง เมื่อเทียบกับไม่ได้ดำเนินการ

ใดๆ (Ability to Mitigate Overall Risks) 
▪ Efficient Frontier หมายถึง เส้นประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีจุด C เป็นจุดที่เหมาะสมที่สุด 
▪ เส้นปะ  หมายถึง ข้อจำกัดงบประมาณ (Budget Constraint)  

  Source: Enterprise Risk Management, John Fraser and Betty J. Simkins, Editors 
 

  เมื ่อเลือกกลยุทธ์ในการจัดการความเสี ่ยงที ่เหมาะสมได้แล้ ว ส่วนงานที่เกี ่ยวข้องกับความเสี ่ยงนั ้นๆ                         
จะต้องดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือให้สามารถติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงได้ 

 การจัดการความเสี่ยง ต้องมีการนำแผนผังความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix) มาพิจารณาจัดลำดับ
ค่าความเสี่ยงจากสูงมากถึงต่ำ โดยเลือกรายการความเสี่ยงที่มีค่าระดับความเสี่ยงสูงมาก/สูง ซึ่งอยู่ในเกณฑ์               
ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้มาจัดการความเสี่ยงต่อไป 

  การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี ่ยง (Mitigation Plan) หลังจากที ่ได้ประเมินความเสี ่ยงแล้ว                      
ผู ้ประเมินจะเลือกวิธีการจัดการกับความเสี่ยงที ่เหมาะสมและดำเนินการจัดทำเป็นแผนบริหารความเสี่ยง                   
เพ่ือให้สามารถติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงได้  โดยแผนบริหารความเสี่ยงมีองค์ประกอบดังนี้ 

▪ วิธีการดำเนินงาน/มาตรการควบคุมความเสี่ยง 
▪ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
▪ กำหนดระยะเวลาดำเนินการของแผนบริหารความเสี่ยง 
▪ วิธีประเมินผล/วิธีวัดตัวชี้วัด 
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▪ ตัวอย่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan)  
สาเหตุความเสีย่ง 
(Risk Cause) 

ที่มา  
(Root Cause) 

ผลกระทบ 
(Impact) 

การประเมิน 
ความเสี่ยง (IxL) 

การตอบสนองความเสีย่ง 
(4Ts) 

การวิเคราะห์  
Cost-Benefit 

ระยเวลา
ดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย 

 
▪ ระบุสาเหตุที่ทำ

ให้เกิดประเด็น
ความเส่ียงนั้น
ไม่ได้ตาม
เป้าหมาย 

▪ ระบุน้ำหนักของ
สาเหตุดังกล่าว
เพื่อดูว่ามีผลต่อ
ประเด็น            
ความเส่ียงร้อย
ละเท่าใด (%) 

 
 
ระบุที่มาของสาเหตุ
ทำให้เกิดประเด็น
ความเส่ียงนั้นไม่ได้
ตามเป้าหมาย ว่ามี
ที่มาจากเหตกุารณ์ใด 

 
 
ระบุผลกระทบจาก
สาเหตุความเส่ียง
ดังกล่าววา่จะส่งผล
อย่างไร 

 

ระบุระดับความเส่ียง 
(R) = ระดับโอกาสที่
จะเกิดความเส่ียง (L) 
× ระดับผลกระทบที่
เกิดขึ้น (I) 

 
 

▪ ระบุวิธกีารตอบสนอง              
ความเส่ียง (4T’Strategies: 
4Ts) ได้แก่ Terminate, 
Transfer, Treat, Take 

▪ หากเลือกวิธีตอบสนองเปน็ 
ยอมรับความเส่ียง (Take) 
แล้วไม่จำเป็นต้องวิเคราะห ์
Cost-Benefit 

▪ กรณีที่เลือกใช้วิธีการ
ตอบสนองความเส่ียงที่เลือก
แล้วไม่สามารถบรรเทา 
ความเส่ียงได้จะต้องมีแผน
เพิ่มระหว่างปีซึ่งเรียกวา่ 
แผนฉุกเฉิน 

▪ ประมาณการต้นทุนและ
ผลประ โ ยชน ์ ใ นแต ่ ล ะ
ทางเลือกที ่จะตอบสนอง
ความเสี่ยง (ยกเว้น Take) 
เพื่อดูความคุ้มค่า  

▪ ห า ก ข ้ อ ม ู ล ส า ม า ร ถ
วิเคราะห์เป็นเชิงปริมาณได้
ควรเลือกวิธีการตอบสนอง
ที่ B/C Ratio ≥0 

 
 

ระบุ
ระยะเวลา
ดำเนินการ
สำหรับวธิีการ
ตอบสนองนั้น 

ระบุผู้รับผิดชอบ
หรือเจ้าของ
ความเส่ียง (Risk 
Owner) 

ระบุเป้าหมายใน                 
การตอบสนองความเส่ียง 

ตัวอย่างความเสี่ยงในการเบิกจา่ยงบประมาณประจำปี 2565 ไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR1) 
1. ขอบเขตงาน/

คุณลักษณะ
เฉพาะ และราคา
กลางล่าช้า 
(น้ำหนักของ
สาเหตุ 35%) 

1. ความไม่พร้อม /        
ไม่ชัดเจน /                 
ไม่ครบถ้วนของ
รายละเอียดงานตาม 
TOR  (แบบรูป
รายการ – รายการ
ประกอบแบบ -
ปริมาณงานและ
ราคา ของงานจ้าง
ปรับปรุง/ซ่อมแซม/
ก่อสร้าง, ขอบเขต
งานจ้าง, 

กระบวนการจัดซ้ือ
จัดจ้างล่าช้า /               
มีปัญหาใน
กระบวนการ
พิจารณาคัดเลือก / 
ได้พัสดุที่ไม่ตรงกับ
ความต้องการ /                
มีรายละเอียด
ปลีกย่อยที่ต้อง
พิจารณามากเกิน
ความจำเป็นใน          
การใช้งานพัสดุนั้น

Impact (I) = 5 
Likelihood (L) = 5 
(I) x (L) = 5x5 = 25 
ระดับความเสี่ยง คือ
ระดับรุนแรง (Very 
Hight: VH) 

Treat 
1. กำหนดนโยบายสำหรับผูข้อ

งบประมาณในแต่ละปีต้องมี
ความพร้อมแบบรูปและ
รายละเอียด  

2. เมื่องบประมาณได้รับจัดสรร
ผ่านวาระ 2 ให้เร่ิม
กระบวนการจัดซ้ือจัดจา้ง
ก่อนการก่อหนี ้ 

3. สร้างความเข้าใจให้กับ
หน่วยงานเจา้ของโครงการถึง
ความรับผิดชอบและกรอบ

B1-B3: กระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างเป็นไปตามแผน 

C1-C3: ไม่มีค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินการควบคุม 

1. Q1-Q2 
2. Q1-Q2 
3. Q1-Q2 

เจ้าของเรื ่องซ้ือ
จ้าง 

1. นโยบายในการขอเงิน
งบประมาณให้เฉพาะ
โครงการ/กิจกรรมที่มี
ความพร้อม 

2.  เ ร ิ ่ ม ก ร ะ บ ว น ก า ร
จ ั ดซ ื ้ อ จ ั ดจ ้ า งก ่อน             
การก ่อหน ี ้  เม ื ่ อ งบ
จัดสรรผ่านวาระ 2 

3. จำนวนคร ั ้ ง ในการ
อบรมสร้างความเข้าใจ
ให้กับเจ้าของโครงการ 

 

1  
 2 3 4  

 
 

 5 6 7 8 9  
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สาเหตุความเสีย่ง 
(Risk Cause) 

ที่มา  
(Root Cause) 

ผลกระทบ 
(Impact) 

การประเมิน 
ความเสี่ยง (IxL) 

การตอบสนองความเสีย่ง 
(4Ts) 

การวิเคราะห์  
Cost-Benefit 

ระยเวลา
ดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย 

คุณลักษณะเฉพาะ
ของครุภัณฑ์) 

2. มีการเปลี่ยน
คุณสมบัติเฉพาะของ
ครุภัณฑ์ 

จนนำไปสู่การยกเลิก
การจัดหาและต้องไป
ดำเนินการใหม ่

ระยะเวลาส่งมอบขอบเขต
งาน/คุณลักษณะเฉพาะ และ
ราคากลาง ศึกษารายละเอียด
แบบรูป รายละเอียดให้
ครบถ้วนก่อนเสนอขอ
งบประมาณ  

2. กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ล่าช้า (น้ำหนัก
ของสาเหตุ 25%) 

1. มีการอุธรณ์ของผู้
ยื่นเสนอราคา 

2. ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา 
3. กระบวนการจัดซ้ือ

จัดจ้างซับซ้อนและ
ต้องใช้เวลา 

4. พนักงานพัสดุ                
ไม่พอเพียงต่อ
ปริมาณงาน 

5. แก้ไขคุณลักษณะ 
แบบรูปรายการ 
คาดเคลื่อน 

6. ราคากลางไม่
สอดคล้องกับ          
ความจริง 

การจัดซ้ือจัดจา้ง
ล่าช้า ไม่เป็นไปตาม
แผน ส่งผลให้การ
เบิกจ่ายไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

Impact (I) = 5 
Likelihood (L) = 5 
(I) x (L) = 5x5 = 25 
ระดับความเสี่ยง คือ
ระดับรุนแรง (Very 
Hight: VH) 

Treat 
1. ข้อ 2 พัฒนาพนักงานที่

เกี่ยวขอ้ง และหาผู้สนับสนุน
มาช่วยจัดทำราคากลางให้
สอดคล้องกับสถานการณ์จริง  

2. ข้อ 3 แจ้งเวียนแนวทาง          
การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง
ภายใต้ พ.ร.บ. ระเบียบ 
กฎกระทรวง ประกาศ และ
มติ ค.ร.ม. ให้แก่เจ้าหน้าที ่
กกต. เพื่อรับทราบบทบาท
หน้าที่และกรอบระยะเวลา
ดำเนินงาน 

3. ข้อ 4 เจ้าหน้าที่พัสดจุัด
เรียงลำดับความสำคัญของ
งาน และความตอ้งการใช้
พัสดุ พร้อมจัดทำปฏิทิน            
การจัดซ้ือจัดจา้งแต่ละ
รายการงาน และแจ้งเวียน
แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจา้ง
ประจำปีงบประมาณ 2565 
เพื่อหน่วยงานเจ้าของ
โครงการเร่งจัดส่งแบบรูป
รายการ/คุณลักษณะเฉพาะ  

B1-B5: กระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างเป็นไปตามแผน 

C1-C5: ไม ่ ม ี ค ่ า ใช ้ จ ่ า ย ใน           
ก า ร ด ำ เ น ิ น ก า ร
ควบคุม 

2. Q1-Q4 
3. Q1-Q2 
4. Q1-Q4 
5. Q1-Q4 
6. Q1-Q2 

ผ ู ้ ร ั บ ผ ิ ด ช อ บ
ก ร ะ บ ว น ก า ร
จัดซื้อจัดจ้าง 

1. ร า ค า ก ล า ง ใ ห้
ส อ ด ค ล ้ อ ง กั บ
สถานการณ์จริง 

2. แ จ ้ ง แ น ว ท า ง ก า ร
ปฏิบ ัต ิงานจัดซื ้อจัด
จ ้ า งภายใต ้  พ .ร .บ . 
ระเบียบ กฎกระทรวง 
ป ร ะ ก า ศ  แ ล ะ ม ติ  
ค.ร.ม. 

3. การจัดลำดับของงาน
จัดซื้อจัดจ้าง 

4. ข อ บ เ ข ต ง า น /
ร า ย ล ะ เ อ ี ย ด คุ ณ
ลักษณะเฉพาะถูกต้อง
ครบถ้วน 

5. แบบฟอร์มใหม่สำหรับ
การเสนออนุมัติจ้าง 
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สาเหตุความเสีย่ง 
(Risk Cause) 

ที่มา  
(Root Cause) 

ผลกระทบ 
(Impact) 

การประเมิน 
ความเสี่ยง (IxL) 

การตอบสนองความเสีย่ง 
(4Ts) 

การวิเคราะห์  
Cost-Benefit 

ระยเวลา
ดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย 

4. ข้อ 5 หนว่ยงานเจา้ของ
งบประมาณพิจารณา
ตรวจสอบขอบเขตงาน/
รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะให้ถูกต้อง
ครบถ้วนก่อนส่งมอบ เพือ่มิให้
เกิดข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อน
ในระหว่างการจัดหา  

5. ข้อ 6 ปรับปรุงแบบฟอร์มให้
ง่ายต่อการเสนออนุมัตจิ้าง 
รวมถึงการอบรมให้
ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจถึง
กระบวนการทำงาน  

3. ผู้รับจ้างส่งงานไม่
เป ็นไปตามแผน 
( น ้ ำ ห น ั ก ข อ ง
สาเหตุ 20%) 

1. มีการดำเนินการ
ตามคู่มือการทำงาน
ที่เกี่ยวขอ้ง
ดังต่อไปนี้ 

1.1 คู่มือ                          
การปฏิบัติงาน            
การจัดซ้ือจัดจา้ง 
(ภายใต้ พรบ.จัดซ้ือ
จัดจ้าง ฉบบัใหม ่

2. คณะกรรมการ
ติดตามผล                  
การดำเนินงาน           
ตามแผนการจัดซ้ือ
จัดจ้างและการเบิก
จ่ายเงิน 

3. แนวทาง                
การปฏิบัติงานจัดซื้อ
จัดจ้างภายใต้ 

 Impact (I) = 5 
Likelihood (L) = 3 
(I) x (L) = 5x3= 15 
ระด ับความ เส ี ่ ย ง            
ค ื อ ร ะ ด ั บ ร ุ น แ ร ง 
(Hight: H) 

Transfer 
1. จ้างควบคุมงานก่อสร้างใน

โครงการสำคัญที่มีการเบิก
จ่ายเงินหลายงวดและ
จำเป็นต้องมีผู้ควบคุมกำกับ
การปฏิบัติงานตลอดเวลา 

Treat 
2. แจ้งเร่งรัด/แจ้งตักเตือน              

การทำงานของคู่สัญญาที่มี
แนวโน้มว่าไม่อาจดำเนินงาน
ได้แล้วเสร็จตามแผนงาน  

3. แจ้งเวียนคู่มือการทำงาน           
เพื่อซักซ้อมความเข้าใจใน
ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจา้งให้แก่
เจ้าหน้าที่ สนง.กกต. 

4. ประชุมทำความเขา้ใจบทบาท
หน้าที่ของคณะกรรมการ

B2-B6: การบร ิหารส ัญญา                
มีประสิทธิภาพ 

C1-C6: ไม ่ ม ี ค ่ า ใช ้ จ ่ า ย ใน            
ก า ร ด ำ เ น ิ น ก า ร
ควบคุม 

1. Q1-Q4 
2. Q2-Q4 
3. Q1-Q2 
4. Q1-Q2 
5. Q1-Q2 

เจ้าของเร่ือง          
ซ้ือจ้าง/
คณะกรรมการ
ตรวจการจา้ง 

1.  ผู้ควบคุมกำกับ                   
การปฏิบัติงานก่อสร้าง
ในโครงการสำคัญ 

2. การเร่งรัดและ                      
แจ้งเตือนคู่สัญญา             
ที่มีปัญหา 

3. แจ้งเวียนคู่มือ                 
การทำงานเพื่อซักซ้อม
ความเข้าใจใน
ปฏิบัติงานจัดซื้อ               
จัดจ้าง 

4. จำนวนครั้งใน                
การประชุมสร้าง           
ความเข้าใจให้กบั
คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุและผู้ควบคุมงาน 

5. และ 6. จำนวนครั้งใน
การประชุม
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สาเหตุความเสีย่ง 
(Risk Cause) 

ที่มา  
(Root Cause) 

ผลกระทบ 
(Impact) 

การประเมิน 
ความเสี่ยง (IxL) 

การตอบสนองความเสีย่ง 
(4Ts) 

การวิเคราะห์  
Cost-Benefit 

ระยเวลา
ดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย 

พ.ร.บ. ระเบียบ 
กฎกระทรวง 
ประกาศ และ                
มติ ค.ร.ม. 

4. ศักยภาพของ
คู่สัญญา 

ตรวจรับพัสดุและ                      
ผู้ควบคุมงาน  

5. ประชุมแนวทางแก้ไขปัญหา
ทันทีเมื่อพบเหตุที่อาจส่งผล
ให้งานแล้วเสร็จล่าช้า 

6. คณะกรรมการกำกบัติดตามฯ 
เร่งรัดการจัดซ้ือจัดจ้างและ
การเบิกจา่ยเงินเป็นประจำ 
ทุกสัปดาห์/เดือน  

คณะกรรมการกำกบั
ติดตามฯ เร่งรัด            
การจัดซ้ือจัดจา้งและ
การเบิกจา่ยเงิน 

4. กรรมการตรวจ
รับล่าช้า (น้ำหนัก
ของสาเหตุ 10%) 

คณะกรรมการตรวจ
การจ้าง/ตรวจรับพัสดุ 
ไม่ศึกษาข้อกำหนดของ
สัญญาและรายละเอียด
งานทึ่ต้องตรวจรับ /
ขาดความเข้าใจใน         
การบริหารสัญญา 

การตรวจรับงาน
ล่าช้าส่งผลให้             
การเบิกจา่ยไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

Impact (I) = 5 
Likelihood (L) = 3 
(I) x (L) = 5x3= 15 
ระดับความเสี่ยง คือ
ระดับรุนแรง (Hight: 
H) 

Transfer 
1. จัดหาผู้เชี่ยวชาญมาชว่ยเร่ือง

การตรวจรับงาน  
2. จ้างผู้คุมงาน  
Treat 
3. กรรมการตรวจการจ้างต้อง

ศึกษาสัญญาอย่างละเอยีดถึง
ระยะเวลาแต่ละงวดงาน  

4. กรรมการตรวจการจ้างตรวจ
รับและเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ  

5. ปรับปรุงแบบฟอร์มให้ง่ายตอ่
การเสนออนุมัติตรวจรับ 
รวมถึงการอบรมให้
ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจถึง
กระบวนการทำงาน  

B1-B2: การบริหารสัญญามี
ประสิทธิภาพ 

C1-C2: งบประมาณควบคุม
ง า น ข ึ ้ น ก ั บ ม ู ล ค่ า
โครงการก่อสร้าง 

B3-B5: การบริหารสัญญามี
ประสิทธิภาพ 

C3-C5: ไม ่ม ีค ่ า ใช ้จ ่ ายใน          
ก า ร ด ำ เ น ิ น ก า ร
ควบคุม 

1. Q1-Q4 
2. Q2-Q4 
3. Q1-Q2 
4. Q1-Q2 
5. Q1-Q2 

เจ้าของเร่ืองซ้ือ
จ้าง/คณะกรรม 
การตรวจ               
การจ้าง 

3. การประชุมกรรมการ
ตรวจการจ้างตรวจรับ
และเสนอผู ้ม ีอำนาจ
อนุมัติ 

4. การประชุมกรรมการ
ตรวจการจ้างตรวจรับ
และเสนอผู ้ม ีอำนาจ
อนุมัติ 

5. แบบฟอร์มใหม่สำหรับ
การเสนออนุมัติจ้าง 

5. การแพร่ระบาด 
COVID-19 
( น ้ ำ ห น ั ก ข อ ง
สาเหตุ 10%) 

1. สถานการณ์ 
COVID-19 รัฐบาล
ประกาศสภาวะ
ฉุกเฉินอาจส่งผลให้
หยุดการเคลื่อนยา้ย
คน ส่งผลกระทบต่อ

1. การส่งมอบงาน
อาจมีความล่าช้า
เนื่องจากปัญหา
การขนยา้ยคนงาน 
และอุปกรณ์ 

2 เบิกจ่ายงบลงทุน  
มีความล่าช้า            

Impact (I) = 5 
Likelihood (L) = 5 
(I) x (L) = 5x5 = 25 
ระดับความเสี่ยง คือ
ระดับรุนแรง (Very 
Hight: VH) 

Treat 
1. ปรับแผน/เป้าหมายงบลงทุน

ของ กกต. ปี 2565 ในกรณ ี
ไม่สามารถก่อหนี้ได้ทันอัน
เนื่องมาจากเหตุ COVID-19  

B1-B4: กระบวนการจ ัดซ้ือ 
จ ั ด จ ้ า ง เ ป ็ น ไ ป                     
ตามแผน 

C1-C4: ไม ่ ม ี ค ่ า ใช ้ จ ่ า ย ใน             
ก า ร ด ำ เ น ิ น ก า ร
ควบคุม 

1. Q2-Q3 
2. Q2-Q3 
3. Q2-Q4 
4. Q2-Q4 

เ จ ้ า ขอ ง เ ร ื ่ อ ง             
ซ้ือจ้าง 

1. แผนการปรับงบลงทุน 
กกต. ปี 2565 

2. แ ล ะ  3. แ น ว ท า ง               
การขยายเวลาให้แก่
คู่สัญญา 

4. กั ้นพื ้นที ่ก่อสร้างและ
ส่วนบริการ 
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16-25       (      )

10-15       (   )

5-9       (       )

0-4       (    )  

(Very High: VH)

(High: H)

(Medium: M)

(Low: L)  

สาเหตุความเสีย่ง 
(Risk Cause) 

ที่มา  
(Root Cause) 

ผลกระทบ 
(Impact) 

การประเมิน 
ความเสี่ยง (IxL) 

การตอบสนองความเสีย่ง 
(4Ts) 

การวิเคราะห์  
Cost-Benefit 

ระยเวลา
ดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย 

แรงงานของ
ผู้รับเหมา 

2. สถานที่จำหนา่ย 
อุปกรณ์ก่อสร้างปิด
ให้บริการชั่วคราว
ตามประกาศของ
รัฐบาลอาจะส่งผล
ต่อการจัดซ้ือ
อุปกรณ์ที่เข้ามา
ดำเนินงานรับจ้างได้ 

3. วัสดุอุปกรณ์ที่
นำเข้ามาจาก
ต่างประเทศ ซ่ึงสาย
การบินหยุดบิน 
อาจจะส่งผลต่อ            
การความล่าชา้ของ
การส่งมอบอุปกรณ์
บางประเภท 

4. มาตรการ WFH 
อาจจะทำให้ผู้รับ
จ้างไม่สามารถ                
เข้ามาหารือใน             
site งานได้ 

ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

2. พิจารณาขยายเวลาให้แก่
คู่สัญญาตามแนวทางปฏิบัติ
ของหนังสือเวียน  

3. คู่สัญญาที่ได้รับผลกระทบ
และประสงค์จะขอขยายเวลา
หรืองด-ลดค่าปรับต้องเข้า
หลักเกณฑ์และแสดงเอกสาร
หลักฐานตามแนวปฏบิัติของ
หนังสือเวียนและประกาศ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

4. กั้นพื้นที่ก่อสร้างแยกสว่น
พื้นที่ก่อสร้างและสว่นบริการ  
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4.6  กิจกรรมเพื่อการควบคุม 
  หมายถึง นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่าได้มีการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม 

กิจกรรมการควบคุมเกิดขึ้นในทุกส่วนขององค์กร และกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน  ตัวอย่าง กิจกรรมการควบคุม 
(Control Activities) ซึ่งรวมถึง 

▪ การกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติงาน เช่น การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน 
▪ การอนุมัติ/ รับรอง/ ให้ความเห็นชอบงาน 
▪ การสอบทานผลการปฏิบัติงาน 
▪ การรักษาความปลอดภัย/ การเข้าถึงข้อมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
▪ การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบงาน/การมอบหมายงาน 

 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต .) ได้มีการกำหนดกิจกรรมควบคุมอย่างชัดเจน โดยมี                  
การจัดทำนโยบายและวิธ ีปฏิบัติงานบริหารจัดการความเสี ่ยงตามคู ่มือการบริหารจัดการความเสี ่ยง กำหนด
ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยในการบริหารความเสี่ยงระดับปฏิบัติการ ผู้อำนวยการ
สำนัก เป็นผู้พิจารณา กำหนด ความรับผิดชอบ ส่วนการบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับองค์กร ผู้อำนวยการ                
จะเป็นผู้กำหนดว่าส่วนงานใดเป็นผู้รับผิดชอบหลัก มีการกำหนดระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จและมีการรายงานผล
การปฏิบัติตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือเป็นการสอบทานเป็นระยะด้วย  

4.7  การติดตามและทบทวน 
จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีกลไกในการติดตามและประเมินผล  เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติการควบคุม

ภายในนั้นอย่างสม่ำเสมอ และการปฏิบัตินั้นยังมีความเหมาะสมกับลักษณะการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลง 
ที่เกิดขึ้น เพราะอย่าลืมว่า การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นอาจมีผลกระทบต่อความเสี่ยงในการดำเนินงาน และ
ความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป  

1)  การติดตามผล เป็นการติดตามผลภายหลังจากการได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ว 
เพื่อให้มั่นใจว่าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ ทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลต่อความสำเร็จ  
ความรุนแรงของผลกระทบ วิธีการบริหารจัดการกับความเสี่ยง รวมถึงค่าใช้จ่ายของการควบคุม มีความเหมาะสม
กับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง โดยมีเป้าหมายในการติดตามผลคือ 

▪ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามและทบทวน
ผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้ว ว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง
หรือไม ่

▪ เป็นการตรวจสอบความคืบหน้าของมาตรการควบคุมที่มีการทำเพิ่มเติมว่าแล้วเสร็จตามกำหนดหรือ 
ไม่สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ 

2) การประเมินผล สามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ  
(1) การประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) โดยจะประเมินผลการปฏิบัติงาน

ตามแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามว่ากระบวนงานต่างๆ ได้มีการดำเนินการตามมาตรการ/กิจกรรม
ควบคุมที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ และสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ หรือมีเหตุการณ์ /
สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนอกเหนือจากที่ได้คาดการณ์ไว้แล้วนำเสนอคณะกรรมการอำนวยการ            
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และผู้บริหาร              
เพื่อปรับแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและดำเนินการปรับแก้ไขได้อย่างทันท่วงที โดยความถี่ในการติ ดตามและ
ประเมินผลจากกิจกรรมควบคุมดำเนินการเป็นรายไตรมาส และในกรณีพิเศษหากพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่มี
สาระสำคัญอาจจะจัดให้มีการประชุมคณะทำงานดำเนินการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นกรณีพิเศษขึ้นมา 
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4.6  กิจกรรมเพื่อการควบคุม 
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กิจกรรมการควบคุมเกิดขึ้นในทุกส่วนขององค์กร และกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน  ตัวอย่าง กิจกรรมการควบคุม 
(Control Activities) ซึ่งรวมถึง 
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▪ การสอบทานผลการปฏิบัติงาน 
▪ การรักษาความปลอดภัย/ การเข้าถึงข้อมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
▪ การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบงาน/การมอบหมายงาน 

 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต .) ได้มีการกำหนดกิจกรรมควบคุมอย่างชัดเจน โดยมี                  
การจัดทำนโยบายและวิธ ีปฏิบัติงานบริหารจัดการความเสี ่ยงตามคู ่มือการบริหารจัดการความเสี ่ยง กำหนด
ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยในการบริหารความเสี่ยงระดับปฏิบัติการ ผู้อำนวยการ
สำนัก เป็นผู้พิจารณา กำหนด ความรับผิดชอบ ส่วนการบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับองค์กร ผู้อำนวยการ                
จะเป็นผู้กำหนดว่าส่วนงานใดเป็นผู้รับผิดชอบหลัก มีการกำหนดระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จและมีการรายงานผล
การปฏิบัติตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือเป็นการสอบทานเป็นระยะด้วย  

4.7  การติดตามและทบทวน 
จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีกลไกในการติดตามและประเมินผล  เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติการควบคุม

ภายในนั้นอย่างสม่ำเสมอ และการปฏิบัตินั้นยังมีความเหมาะสมกับลักษณะการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลง 
ที่เกิดขึ้น เพราะอย่าลืมว่า การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นอาจมีผลกระทบต่อความเสี่ยงในการดำเนินงาน และ
ความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป  

1)  การติดตามผล เป็นการติดตามผลภายหลังจากการได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ว 
เพื่อให้มั่นใจว่าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ ทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลต่อความสำเร็จ  
ความรุนแรงของผลกระทบ วิธีการบริหารจัดการกับความเสี่ยง รวมถึงค่าใช้จ่ายของการควบคุม มีความเหมาะสม
กับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง โดยมีเป้าหมายในการติดตามผลคือ 

▪ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามและทบทวน
ผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้ว ว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง
หรือไม ่

▪ เป็นการตรวจสอบความคืบหน้าของมาตรการควบคุมที่มีการทำเพิ่มเติมว่าแล้วเสร็จตามกำหนดหรือ 
ไม่สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ 

2) การประเมินผล สามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ  
(1) การประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) โดยจะประเมินผลการปฏิบัติงาน

ตามแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามว่ากระบวนงานต่างๆ ได้มีการดำเนินการตามมาตรการ/กิจกรรม
ควบคุมที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ และสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ หรือมีเหตุการณ์ /
สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนอกเหนือจากที่ได้คาดการณ์ไว้แล้วนำเสนอคณะกรรมการอำนวยการ            
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และผู้บริหาร              
เพื่อปรับแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและดำเนินการปรับแก้ไขได้อย่างทันท่วงที โดยความถี่ในการติ ดตามและ
ประเมินผลจากกิจกรรมควบคุมดำเนินการเป็นรายไตรมาส และในกรณีพิเศษหากพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่มี
สาระสำคัญอาจจะจัดให้มีการประชุมคณะทำงานดำเนินการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นกรณีพิเศษขึ้นมา 
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(2) การประเมินผลเป็นรายครั ้ง (Separate Evaluation) เป็นการประเมินผลโดยการรายงาน                 
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนดไว้ หรือในกรณีพิเศษ การติดตามและประเมินผลอาจจะดำเนินการในลักษณะของ 
การประเมินตนเอง (Self Appraisal) หรืออาจให้บุคคลภายนอกเป็นผู้ประเมิน (Independent Appraisal) 

 โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบบริหารจัดการประเด็นความเสี่ยงใด หน่วยงานนั้นจะเป็นผู้รับผิดชอบใน
การประเมินประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงของตนเอง และผู้ตรวจสอบภายในจะเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่               
จะทำการติดตามตรวจสอบตามหน้าที่ประจำของแต่ละหน่วยงาน หรืออาจจะทำการตรวจสอบตามคำสั่งของ
คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการอำนวยการการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งขอบเขตความถ่ีในการประเมินจะขึ้นอยู่กับผลการประเมินความเสี่ยง และ
ประสิทธิผลของการติดตามผลระหว่างการปฏิบัติงานในการประเมินผล ดังนี้ 

▪ มีการปฏิบัติตามมาตรการ/กิจกรรมควบคุมท่ีได้กำหนดไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่ 
▪ การปฏ ิบ ัต ิตามก ิจกรรมควบคุมน ั ้น สามารถลดความเส ี ่ยงได ้อย ่างม ีประส ิทธ ิภาพ                           

และประสิทธิผลหรือไม่ 
▪ มีข้อบกพร่องหรือสถานการณ์ใดๆ ที่มีผลกระทบต่อการบริหารความเสี่ยงที่ควรได้รับความสนใจ 

แก้ไข หรือปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือไม่ 
4.8  การสื่อสารและการรายงาน 

หมายถึง การจัดให้มีการสื่อสารและระบบสารสนเทศความเสี่ยงที่ดี เพื่อให้มั ่นใจว่าผู้บริหาร และ
พนักงานทุกคนเข้าใจกระบวนการและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองเกี่ยวกับการบริหารจัดการ              
ความเสี่ยง   

สารสนเทศและการสื่อสารที่ดีจะเกิดขึ้นได้ ต้องมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานนั้นได้มีการบ่งชี้ 
รวบรวมและชี้แจงให้แก่บุคคลที่ควรทราบ โดยผ่านทางรูปแบบและเวลาการสื่อสารที่เหมาะสมข้อมูลที่มีประโยชน์
ต่อการตัดสินใจ การบริหารจัดการ และการปฏิบัติงานนั้น อาจเป็นได้ทั้งข้อมูลที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน การเงิน 
และการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยแหล่งข้อมูลอาจมาจากภายในหรือภายนอกองค์กร 

การรายงานมีความจำเป็นและมีประโยชน์ต่อการบริหารความเสี่ยงเพราะจะทำให้ทราบว่า  
▪  แผนบริหารจัดการความเสี่ยงได้ถูกนำไปใช้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเพียงใด 
▪  ทำให้ทราบถึงข้อผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึนหลังจากใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
▪  ทำให้สามารถปรับปรุงแก้ไขแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

ไป หรือกรณีที่แผนเดิมไม่มีประสิทธิภาพ 
▪  มีการรายงานต่อผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายเป็นรายไตรมาส 

คณะทำงานดำเนินการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั ้งจะเสนอรายงานการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี ่ยงต่อผู ้บริหารและคณะกรรมการ
อำนวยการการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี ่ยงของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง                     
เพ่ือนำผลการประเมินที่ได้ปรับปรุงการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงในปีต่อไปให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
คุ้มค่ายิ่งข้ึน  
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▪ ตัวอย่างการรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
 

 
 

แผนภาพที่ 19 การรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 จากแผนภาพที่ 19 เป็นการรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงในการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 

2565 ไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR1) สะสมรายปี จากการประเมินระดับคะแนนความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)                  
อยู่ในระดับต่ำ (LOW) โดยการรายงานผลนั้น จะต้องมีการจัดทำแบบรายงานการติดตามผลการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงรายไตรมาสให้ครบตามองค์ประกอบของการรายงานและติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 
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แบบรายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ไตรมาส ……. ประจำปี ………… 

ประเด็นความเสี่ยง: ……………………………………………..  

สาเหต ุ
(Risk Cause) วิธีจัดการความเสี่ยง (4T) 

องค์ประกอบของการรายงานและตดิตามผลการบรหิารจัดการความเสี่ยง 
ผลการดำเนินงานดา้นการบรหิารจดัการความเสีย่ง 

 
กิจกรรมเพื่อการควบคุม  
(Control Activities) 

วิเคราะห์ปญัหา/อุปสรรค และ 
แนวทางที่จะบรรลุเป้าหมาย 

▪ ระบุสาเหตุที่ทำให้เกิด
ประเด็นความเสี่ยงนั้น
ไม่ได้ตามเป้าหมาย 

▪ ระบุน้ำหนักของสาเหตุ
ดังกล่าวเพื่อดูวา่มีผลต่อ
ประเด็นความเสี่ยงร้อย
ละเท่าใด (%) 

▪ ระบุวิธกีารตอบสนองความเสี่ยง 
(4T’Strategies: 4Ts) ได้แก่ 
Terminate, Transfer, Treat, Take 

▪ หากเลือกวิธีตอบสนองเป็น ยอมรับ
ความเสี่ยง (Take) แล้วไม่จำเป็นต้อง
วิเคราะห์ Cost-Benefit 

▪ กรณีที่เลือกใช้วิธีการตอบสนอง             
ความเสี่ยงที่เลือกแล้วไม่สามารถ
บรรเทาความเสี่ยงได้จะต้องมีแผน 
เพิ่มระหว่างปีซึ่งเรียกวา่แผนฉุกเฉิน 

รายงานความคืบหนา้การดำเนินงานตามมาตรการ
บริหารความเสี่ยงที่กำหนด  

(วิธีการตอบสนองความเสี่ยง 4Ts หรือกจิกรรม               
การจัดการความเสี่ยงนอกเหนอืจากที่ระบุไว้ในแผน) 

ระบุกิจกรรมเพื่อการควบคุม เช่น  
▪ การกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติงาน 
เช่น การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน 
▪ การอนุมัติ/รับรอง/ให้ความเห็นชอบงาน 
▪ การสอบทานผลการปฏิบัติงาน 
▪ การรักษาความปลอดภัย/ การเข้าถึง
ข้อมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
▪ การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบงาน/
การมอบหมายงาน 

ระบุปัญหา/อุปสรรค และเสนอ 
แนวทางที่จะบรรลุเป้าหมาย 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
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