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ค าน า 

  ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) 
เป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ  
ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะช่วยเพ่ิมโอกาสความส าเร็จ ลดโอกาสของความล้มเหลว  
ลดความไม่แน่นอนในผลการด าเนินงานโดยรวมขององค์กร และยุทธศาสตร์ที่วางไว้ได้ 

  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  พ.ศ. 2561 มาตรา 79 
ดังกล่าวข้างต้น คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ จึงได้จัดท า
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โดยใช้แนวทางการวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of 
Sponsoring Organization of the Tread way Commission) เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น
จากการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ส าคัญ  

  ทั้งนี้คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ขององค์กรต่อไป 
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 ส่วนที่ 1  
บทน า 

หลักการและเหตุผล 

  ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงาน 
และการตรวจสอบ มาตรา 79 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน 
และการบริหารความเสี่ยงโดยถือตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ตามที่กระทรวงการคลังก าหนด รวมทั้งเพ่ือให้
สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) 
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ข้อ 2.2 ระบุให้ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงระดับองค์การ
ที่จะเกิดข้ึน  

 การบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
และส่งผลกระทบต่อองค์กร เพ่ือให้องค์กรสามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพ และ
ขีดความสามารถให้กับองค์กร และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  พ.ศ. 2561 
รวมทั้งให้เกิดความสอดคล้องกับ PMQA ดังกล่าวข้างต้น 

  คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  
(คณะท างานฯ) จึงได้จัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงของสากล COSO (The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) ขึ้น ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ  

วัตถุประสงค ์

  เพื่อให้ สคร. มีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กรที่เป็นมาตรฐานสากลและ
เป็นกระบวนการที่ส าคัญในการปูองกันความเสี่ยง ลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อ สคร. และเพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่ สคร. ก าหนด รวมทั้ง
เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้รับบริการของ สคร. ว่าสามารถด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง
ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

วัฒนธรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง  

 การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน
ภายในองค์กร เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากร สคร. เกิดความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง และตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการด าเนินงานของตน สคร. จึงได้เชิญวิทยากรจาก
กรมบัญชีกลางที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงมาบรรยายเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการ
บริหารจัดการความเสี่ยงให้กับผู้บริหารและบุคลากรของ สคร.  

 

 

 

 

 
  



 
 

หน้า | - 2 -  
 

 

ความหมายและค าจ ากัดความของการบริหารความเสี่ยง 

 1.  ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ึน และเป็นอุปสรรค
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ 
  2. ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะท าให้ 
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง  เพื่อจะได้น ามา
วิเคราะห์และก าหนดมาตรการในการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง 
  3. การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการ
เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและอาจส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐสามารถด าเนินงาน 
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ 
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ส่วนที่  2 
ข้อมูลพื้นฐานของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “เป็นเสาหลักด้านรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐ และการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน 
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 

พันธกิจตามกฎหมาย (Legal Mandate) 
 ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกระทรวงการคลัง 
พ.ศ. 2557 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของ สคร. ดังนี้ 
 1. เสนอแนะนโยบาย แผน กฎหมาย ระเบียบ และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนา
รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ 
 2. ก ากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และพัฒนารัฐวิสาหกิจให้มีการด าเนินงานที่สอดคล้องกับ
นโยบาย แผน กฎหมาย และมาตรการเกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
 3. ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ และให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการของการบริหารและพัฒนาองค์กร
แก่รัฐวิสาหกิจ 
 4. ด าเนินการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐในรัฐวิสาหกิจและกิจการที่รัฐถือหุ้นต่ ากว่าร้อยละ 50 
 5. ด าเนินการเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
 6. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงานหรือตามที่กระทรวง 
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 

ภารกิจหลักของหน่วยงาน (Mission) 
บริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ โดยการเสนอแนะนโยบายและมาตรการ

การก ากับดูแล การประเมินผลและการพัฒนารัฐวิสาหกิจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจและสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้แก่ทรัพย์สินของรัฐ พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

กรอบแนวคิด สคร. 4.0 พลัส (SEPO 4.0+) ส าหรับปี 2560 - 2564 
กรอบแนวคิด SEPO 4.0+ เป็นการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการส าคัญของ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไทยแลนด์ 4.0 และยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง มาใช้เป็นกรอบ
แนวคิดในการพัฒนายุทธศาสตร์ SEPO 4.0+ ซึ่งประกอบด้วย 5 หลักการส าคัญ ได้แก่  

1. Strategy คือ การขับเคลื่อนงานโดยยึดเปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์ โดยมียุทธศาสตร์ 
ด้านรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐ และการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน  ที่ชัดเจนและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และ Thailand 4.0 

2. Efficiency คือ การพัฒนางานด้วยประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการ โดยการพัฒนาระบบการก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจโดยเน้นธรรมาภิบาล  
มีกระบวนการด้านหลักทรัพย์ของรัฐและการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนที่ชัดเจนและกระชับ 
ขับเคลื่อนด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และนวัตกรรมที่สอดรับกับไทยแลนด์ 4.0  

3. Partnership คือ การสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการท างาน เน้นกลไกประชารัฐ 
สร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน และประชาชน 

4. Organization คือ การพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีความสามารถ โดยน าหลักการ 
SAMART (สามารถ) มาใช้พัฒนาองค์กร ได้แก่ Skill – Attitude – Morale – Appearance – Reliability – 
Teamwork และมีความสุข ปรับปรุงกระบวนงานให้กระชับ สอดรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 “Do Less For More” 
ขับเคลื่อนด้วย IT และนวัตกรรม  

5. + (Plus) คือ การสร้างให้ สคร. เป็นองค์กรคุณธรรม 
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ยุทธศาสตร์ (Strategy) 
เพ่ือให้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง สคร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 บรรลุตามพันธกิจ

ในการพัฒนาและเพ่ิมมูลค่ารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนการให้เอกชนร่วม
ลงทุนในกิจการของรัฐได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศในระยะยาว 
และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงาน 5 ด้าน ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและยกระดับธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจให้มีคุณภาพและสามารถเติบโต  
ได้อย่างยั่งยืน 
เป้าประสงค์ 
1. รัฐวิสาหกิจมีบทบาทภารกิจและทิศทางการด าเนินงานชัดเจน สอดคล้องกับ 

ความต้องการของประเทศและนโยบายรัฐบาล 
กลยุทธ์ 
1.1 จัดให้มีแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ เพื่อก าหนดทิศทางและบทบาทของรัฐวิสาหกิจ 

ให้ชัดเจน และสอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  
1.2 ผลักดันให้รัฐวิสาหกิจทุกแห่งมีแผนวิสาหกิจที่มีแผนงาน/โครงการในแต่ละปี 

ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ  
2. รัฐวิสาหกิจสามารถให้บริการและด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างครอบคลุม

ตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม เพื่อเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพของประเทศอย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์ 
2.1 สนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจมีการลงทุนที่ความสอดคล้องกับเปูาหมายของแผนงาน/

โครงการ ตามภารกิจของรัฐวิสาหกิจ โดยมีแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับลักษณะของโครงการลงทุนและ
ศักยภาพของรัฐวิสาหกิจ และสอดคล้องกับหลักวินัยการเงินการคลัง 

2.2 พัฒนาและสนับสนุนการให้บริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจผ่านระบบชดเชยการ
ด าเนินการตามนโยบายรัฐ 

2.3 พัฒนาระบบการสรรหา คัดเลือก แต่งตั้ง และประเมินผลกรรมการ ผู้บริหาร 
รัฐวิสาหกิจ เพ่ือให้ได้กรรมการและผู้บริหารรัฐวิสาหกิจที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตรงกับความต้องการของ
องค์กร 

2.4 เสริมสร้างความรู้ความสามารถรอบด้านให้กรรมการรัฐวิสาหกิจ เพื่อสร้าง
ความตระหนักในบทบาทหน้าที่ และเพ่ือให้สามารถผลักดันให้องค์กรพัฒนาการให้บริการ การด าเนินการและ
บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.5 พัฒนาระบบการก ากับดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรรมการผู้แทน
กระทรวงการคลัง  

2.6 เสนอแนะนโยบายและการแก้ไขปัญหาส าหรับรัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาทางการเงินและ
การด าเนินงาน 

3. รัฐวิสาหกิจมีระบบการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาลเทียบเท่ามาตรฐานสากล 

กลยุทธ์  
3.1 ปรับปรุงและพัฒนากฎระเบียบ/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจให้เป็นเครื่องมือ

ที่สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจได้อย่างเพียงพอในทุกๆ ด้าน เท่าที่จ าเป็น 
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3.2 พัฒนาระบบประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจที่ท าให้สามารถขับเคลื่อน
แผนงานที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ ภารกิจ นโยบายรัฐบาล และมีการก าหนดค่าตอบแทนด้าน
แรงจูงใจที่เหมาะสม 

3.3 พัฒนาระบบธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้เทียบเท่า
มาตรฐานสากล รวมถึงสนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะอย่างเพียงพอ 

3.4 สนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจมีกฎบัตร/หลักเกณฑ์ในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมภายในองค์กร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เชิงรุก และเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประเทศ 
เป้าประสงค์   
1. การบริหารหลักทรัพย์ของรัฐที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

กลยุทธ์  
1.1 จัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐ 
1.2 บริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐเชิงรุกอย่างเป็นระบบ 
1.3 พัฒนาเครื่องมือในการบริหารจัดการหลักทรัพย์ที่สามารถสนับสนุนการลงทุน

พัฒนาประเทศ 
2. กระทรวงการคลังถือครองหลักทรัพย์ของรัฐที่มีความจ าเป็นเท่านั้น 

กลยุทธ์ 
2.1 พัฒนากฎระเบียบ/หลักเกณฑ์ในการจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่ไม่มีความจ าเป็น ต้องถือครอง

ที่เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า
ในการด าเนนิกิจการ มีความโปร่งใส เชื่อถือได้ และได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน 
เป้าประสงค์  
1. โครงการร่วมลงทุนมีสัดส่วนการลงทุนต่อการลงทุนของภาครัฐในภาพรวมที่เพิ่มขึ้น 

กลยุทธ์ 
1.1 ก าหนดนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐที่ชัดเจนและสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เพ่ือขับเคลื่อนให้จ านวนโครงการร่วมลงทุนเพ่ิมข้ึน 
1.2 พัฒนากฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ กระบวนการ แนวทาง และเครื่องมือด้านการร่วม

ลงทุนในกิจการของรัฐที่ชัดเจน สามารถส่งเสริมให้เกิดโครงการร่วมลงทุนได้มากขึ้น  
1.3  ส่ ง เสริ มและสนับสนุน ให้ บุ คลากรหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องมี ความเข้ า ใจ 

ในกระบวนการร่วมลงทุนและมีความต้องการในการท าโครงการร่วมลงทุน 
2. โครงการร่วมลงทุนประสบความส าเร็จ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีการแบ่งความเสี่ยง

และผลตอบแทนระหว่างภาครัฐและเอกชน ที่สอดคล้องกับหลักวินัยการเงินการคลัง 
กลยุทธ์   
2.1 พัฒนากรอบการประเมินและจัดสรรความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เหมาะสมระหว่างรัฐ

และเอกชนที่ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงทางด้านการเงินและการคลังภาครัฐ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาบุคลากร สคร. ให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจได้ตามเป้าหมายและมีคุณภาพ 
เป้าประสงค์  
1. บุคลากร สคร. ทุกคนเป็น SAMART 

กลยุทธ์ 
1.1 จัดท าหลักเกณฑ์ในการพิจารณาบุคลากรในการเป็น SAMART และตัวชี้วัดในการวัด 

SAMART และน าหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดไปใช้ประเมินบุคลากรในการเป็น SAMART รวมทั้งน าไปใช้ในการสรรหา 
คัดเลือกบุคลากรเข้าใหม ่

1.2 เพ่ิมศักยภาพ ความรู้ ความสามารถให้กับบุคลากร ให้เป็น SAMART  
1.3 ก าหนด พัฒนา และประเมินสมรรถนะเฉพาะ(Competency) ให้ชัดเจนและเหมาะสม

กับแต่ละต าแหน่งและระดับ  
2. บุคลากร สคร. มีความผูกพันต่อองค์กร 

กลยุทธ์ 
2.1 พัฒนาแนวทางการสร้างความสุขให้คนในองค์กร 
2.2 ปลูกฝังค่านิยมให้บุคลากรเห็นความส าคัญของตนเองในการขับเคลื่อนองค์กร 
2.3 พัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท างานให้ดีขึ้น 

3. บุคลากร สคร. มีคุณธรรมและจริยธรรม 
กลยุทธ์ 
3.1 เสริมสร้างความตระหนักด้านคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากร สคร.  
3.2 จัดให้มีกฎบัตร/หลักเกณฑ์/ข้อบังคับ ในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมภายในองค์กร 

และสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎบัตร/หลักเกณฑ์ดังกล่าว 
3.3 จัดให้มีกลไกการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากภายนอกองค์กรในการตรวจสอบ

คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลของบุคลากร สคร.  
3.4 จัดให้มีกรอบ/หลักเกณฑ์ท่ีสนับสนุนให้การตัดสินใจของผู้บริหาร สคร. โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

และอธิบายได ้
3.5 ก าหนดกฎ กติกา หรือมาตรฐานการท างานของบุคลากร เพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจ

และลดช่องทางการแสวงหาผลประโยชน์ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานและคุณภาพของงาน 
3.6 จัดให้มีประเมินผลการท างานของบุคลากรควบคู่กับการประเมินคุณธรรม จริยธรรม 

และสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากรผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให้สามารถสนับสนุนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์และ
สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ 
1. กระบวนการท างานของ สคร. สนับสนุนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 - 4  

กลยุทธ์ 
1.1 ทบทวนและปรับปรุงกระบวนงานอย่างสม่ าเสมอ 
1.2 พัฒนา Platform ใช้ IT และนวัตกรรม ในการพัฒนากระบวนการท างานเพื่อ

สนับสนุนและติดตามการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 – 4 
1.3 พัฒนาระบบในการติดตาม วิเคราะห์ ตอบสนองต่อสิ่งที่มากระทบองค์กรอย่าง

ทันการณ์ และเชื่อถือได้ 
1.4 บริหารจัดการงานพัสดุเพ่ือให้การสั่งซื้อพัสดุ อุปกรณ์ ต่อจ านวนบุคลากรลดลง 
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2. มีฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 - 4  
กลยุทธ์ 
2.1 พัฒนาระบบ GFMIS-SOE และ PFMS-SOE ให้เป็นระบบที่ใช้งานง่าย (User Friendly) 

และมีข้อมูลที่จ าเป็นต่อการตัดสินใจของทุกหน่วยงานที่ต้องใช้ข้อมูลรัฐวิสาหกิจ 
2.2 พัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศของหลักทรัพย์ของรัฐและการร่วมลงทุน

ระหว่างภาครัฐและเอกชนที่จ าเป็นต่อการตัดสินใจของทุกหน่วยงานที่ต้องใช้ข้อมูล 
2.3 พัฒนาระบบการจัดการ จัดเก็บ รักษา และสืบค้นข้อมูล (Data/Information/ 

Knowledge) ที่ใช้ง่าย เอ้ือประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
3. มีระบบการสื่อสารภายในและภายนอก เพื่อสนับสนุนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์

ที่ 1 – 4  
กลยุทธ์ 
3.1 ลดจ านวนการส่งบันทึกภายในระหว่างส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่มงาน ให้น้อยลงจนไม่มี

การส่งบันทึกภายใน 
3.2 ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกคนเข้าใจเปูาหมายในการด าเนินงานของ สคร. 
3.3 จัดให้มีช่องทาง/ระบบที่บุคลากรทุกระดับสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่าง

ปลอดภัยและเชื่อถือได้ 
3.4 จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารระหว่าง สคร. และกรรมการและผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ

ที่ทันการณ์และปลอดภัย 
3.5 ประชาสัมพันธ์ให้รัฐวิสาหกิจและประชาชนรู้จัก สคร. และรับทราบภารกิจของ สคร.  

เพ่ิมขึ้น 
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 แผนที่ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
รัฐวิสาหกิจ 
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ส่วนที่  3 
โครงสร้างคณะท างานการบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

สคร. ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานการบรหิารจดัการความเสีย่งของ สคร. ตามค าสั่งที่ 635/2562 
สั่ง ณ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ ดังนี้  

โครงสร้างคณะท างานการบริหารจัดการความเสี่ยงมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

  1. ผอ. สคร. หรือท่ีปรึกษา/รองผู้อ านวยการ  ประธานคณะท างาน 
       ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
        ที่ได้รับมอบหมายให้กลั่นกรองงานของ 
         กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

   ๒. ผู้แทนส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม คณะท างานที่ด ารงต าแหน่ง
           ไม่ต่ ากว่าระดับช านาญการ 

   3. ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   คณะท างานและเลขานุการ 

   4. ผู้แทนกลุ่มพัฒนาระบบบริหารที่รับผิดชอบงาน  คณะท างานการบริหารจัดการ
          ความเสี่ยงและผู้ช่วยเลขานุการ 

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 

  1. จัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  2. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
   3. จัดท ารายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
   4. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
   5. ปฏิบัติงานอื่นใดที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
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ส่วนที่ 4 
กรอบแนวทางการด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักมาตรฐาน COSO 

  หลักการส าคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามกรอบการบริหารความเสี่ยงมาตรฐานสากล 
COSO ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นแนวทางในการส่งเสริมการบริหารความเสี่ยงและเป็นนหลักปฏิบัติที่เป็นสากล  

  COSO ประกาศใช้กรอบบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) 
ในปี 2547 (2004) โดยพัฒนาจากกรอบงานการควบคุมภายในที่ประกาศใช้ในปี 2537 (1994) โดยเพ่ิม
แนวคิดหลักการและองค์ประกอบส าคัญ เพ่ือให้ตรงความต้องการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงในการบริหารงาน
ยุคใหม่ในการเพ่ิมมูลค่าให้แก่องค์กร โดยให้สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลที่ดี และสามารถใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิง
ในการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นสากล โดยกรอบการบริหารความเสี่ยงมาตรฐานสากล COSO มี 8 ขั้นตอน ดังนี้  

 
 1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) 
  สภาพแวดล้อมขององค์กรเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการก าหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง
และเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการก าหนดทิศทางของกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ประกอบด้วยหลายประการ 
เช่น วัฒนธรรมองค์กร แนวทางการปฏิบัติของบุคลากร กระบวนการท างาน ระบบสารสนเทศเป็นต้น 
  2. การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) 
  องค์กรจะต้องพิจารณาการก าหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงให้มีความสอดคล้อง
กับเปูาหมายเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้เพ่ือวางเปูาหมายในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้
อย่างชัดเจนและเหมาะสม 
  3. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 
  องค์กรจะต้องพิจารณาระบุความเสี่ยงทั้งปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกองค์กร เมื่อเกิดขึ้นแล้วส่งผลให้องค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเปูาหมาย ทั้งนี้เพ่ือท าความเข้าใจต่อ
เหตุการณ์และสถานการณ์นั้นๆ และเพ่ือให้สามารถพิจารณาก าหนดแนวทางและนโยบายในการจัดการกับความเสี่ยง 
ที่อาจจะเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี ตามหลักของ COSO ERM ที่ได้มีการระบุความเสี่ยง 4 ด้าน ได้แก่ 
   1) ความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) 
   2) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) 
   3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) 
   4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk: C) 
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  4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
    องค์กรจะต้องประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นเพ่ือพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงที่จะน ามาบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการประเมิน
จากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ที่จะเกิดต่อปัจจัยเสี่ยง และเม่ือท าการประเมินแล้ว 
จะท าให้ทราบถึงระดับความเสี่ยง (Degree Of Risk) โดยแบ่งเป็น 4 ระดับ คอื สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ า 
 5. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) 
    องค์กรจะต้องน าความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินความเสี่ยงไปด าเนินการก าหนดแผนงาน
มาตรการ หรือกิจกรรมเพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและลดระดับความรุนแรงของผลกระทบ ด้วยวิธีการ
จัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมที่สุด 
 6. กิจกรรมควบคุม (Control Activities) 
  องค์กรจะต้องก าหนดกิจกรรมและมาตรการต่างๆ เพ่ือช่วยลดหรือควบคุมความเสี่ยง และ
ความสามารถที่จะจัดการกับความเสี่ยงนั้นได้อย่างถูกต้อง โดยท าให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมาย
ขององค์กร  
  7. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
  องค์กรจะต้องมีระบบสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพราะเป็นพ้ืนฐานส าคัญ
ที่จะน าไปพิจารณาด าเนินการบริหารความเสี่ยงต่อไปตามกรอบข้ันตอนการปฏิบัติที่องค์กรก าหนด 
  8. การติดตามประเมินผล (Monitoring) 
  องค์กรจะต้องมีการติดตามผลเพ่ือให้ทราบถึงผลการด าเนินงานว่าเหมาะสมและสามารถ
จดัการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม ่
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ส่วนที่ 5 
การจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกโครงการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง  
  เพ่ือให้ สคร. สามารถปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการก าหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง โดยไดพิ้จารณาคัดเลือกโครงการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงจาก 

 โครงการที่ส าคัญ (Flagship Project) 
 แผนงาน/โครงการในระบบ Tracking System 
 โครงการที่ได้รับเงินงบประมาณ 

ขั้นตอนที่ 2 การระบุความเสี่ยง 
  ค้นหาและระบุความเสี่ยงที่อาจส่งผลให้การด าเนินงานไม่บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
และเพ่ือให้สามารถพิจารณาก าหนดแนวทางและมาตรการในการจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี 
ตามหลักของ COSO ERM ที่ได้มีการระบุความเสี่ยง 4 ด้าน ดังนี้ 
 1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการก าหนด 
แผนกลยุทธ์ และแผนด าเนินงาน ที่น าไปปฏิบัติไม่เหมาะสม อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และยุทธศาสตร์ขององค์กร  
 2) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิด
จากการปฏิบัติงานทุกๆขั้นตอน อันเนื่องมาจากขาดการก ากับดูแลหรือควยคุมภายในที่ดี โดยครอบคลุมถึงปัจจัย 
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ/อุปกรณ์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/บุคลากรในการปฏิบัติงาน และความปลอดภัย  
ของทรัพย์สิน 
 3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร 
การควบคุมทางการเงิน และผลกระทบทางการเงินขององค์กร เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน 
งบประมาณถูกตัด งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปท าให้การจัดสรร
งบประมาณไม่พอเพียง เป็นต้น  
 4) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) หมายถึง 
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย/กฎระเบียบ ซึ่งอาจจะเกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ 
ที่เก่ียวข้องได้ หรือกฎหมาย/กฎระเบียบที่มีอยู่นั้นไม่เหมาะสมหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเสี่ยง 
  เป็นกระบวนการระบุความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยง โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด 
และผลกระทบ ซึ่งโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และ
ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง รวมถึง
ขอบเขตระดับความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ เมื่อท าการประเมินแล้วจะต้องน ามาก าหนดระดับความเสี่ยง 
เพ่ือช่วยให้สามารถเห็นภาพว่าเมื่อรวมทุกปัจจัยเสี่ยงแล้ว โดยน ามาบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรการหรือกิจกรรม 
เพ่ือให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ โดยระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้นั้นเป็นปัจจัยส าคัญที่ สคร.  
ใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยได้ก าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของ สคร. จะต้องเป็น
ความเสี่ยงทีอ่ยู่ในระดับต่ า ตามแผนภูมิความเสี่ยง (Degree of Risk) 
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 3.1 เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 
  เกณฑ์ท่ีจะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยได้ก าหนดหลักเกณฑ์
การให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และระดับความรุนแรงของผลกระทบไว้ 5 ระดับ คือ ต่ ามาก ต่ า  
ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้ 

ตารางการก าหนดเป็นระดับคะแนนของโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L) 

ตารางการก าหนดเป็นระดับคะแนนของความรุนแรงของผลกระทบ (I) 

 
 3.2. จัดระดับความเสี่ยง  
   เมื่อพิจารณาโอกาสความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรง
ของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ในระดับใด  
  ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ (Likelihood x Impact) ซึ่งก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 
ระดับ ได้แก่ ระดับสูงมาก สูง ปานกลาง และต่ า สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง (Degree of Risk) ดังนี้ 

 
  
  
 
 
 
 

Likelihood 
Level (L) 

โอกาส 
ที่จะเกิด 

ค าอธิบาย 

1 ต่ ามาก ไม่มโีอกาสที่จะเกิดขึ้นหรือมีเพียงเล็กน้อย (น้อยกว่า 20%) 
2 ต่ า มีโอกาสเกดินานๆครั้ง (21- 40%) 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกดิบางครั้ง (41 – 60 %) 
4 สูง มีโอกาสเกดิค่อนข้างสูงหรือบ่อยครั้ง (61 – 80 %) 
5 สูงมาก มีโอกาสเกดิขึ้นเป็นประจ า (มากกว่า 80 %) 

Impact 
Level (I) 

ผลกระทบ 
ที่จะเกิด 

ค าอธิบาย 

1 ต่ ามาก มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์เพียงเล็กน้อย 
2 ต่ า มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์อยู่บ้าง 
3 ปานกลาง มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์พอสมควร 
4 สูง มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ค่อนข้างรุนแรง 
5 สูงมาก มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์เป็นอย่างยิ่ง 

Ris
k I

m
pa

ct


 

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

Risk Likelihood 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

คะแนน ค าอธิบาย 

สูงมาก 
15 - 25 อยู่ในระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้ จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้ลดลงโดยมีมาตรการลดความเสี่ยง  

ประเมินซ้ า หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 
สูง 10 - 14 อยู่ในระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการลด หรือก าจัดความเสี่ยง 

ปานกลาง 4 - 9 อยู่ในระดับท่ียอมรับได้แต่ยังต้องควบคุมโดยต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง 
ต่ า 1 - 3 อยู่ในระดบัที่ สคร. ยอมรบัได้ แตย่งัต้องควบคุมหรือป้องกนัไม่ให้เกดิความเสี่ยง 
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ขั้นตอนที่ 4 การก าหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการตอบสนองความเสี่ยง 
  เป็นการก าหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง หรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงมุ่งเน้นให้องค์กร
สามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยการก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถท าได้
หลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ
โดยแบ่งวิธีการจัดการความเสี่ยงได้ 4 วิธี ดังนี้ 
 1) หลีกเลี่ยงการเกิดความเสี่ยง (Avoid) เป็นการปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
โดยการหยุด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรม เช่น ยกเลิก/เปลี่ยนแปลงโครงการ เป็นต้น 
 2) ลด/ควบคุมความเสี่ยง (Mitigate) เป็นการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่หน่วยงานเห็นว่า 
ความเสี่ยงเหล่านั้นเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในหรือมีสาเหตุที่สามารถลดหรือควบคุมได้ด้วยวิธีการควบคุมภายใน
หรือปรับปรุงระบบการท างาน เช่น ก าหนดกิจกรรม/มาตรการควบคุม การจัดอบรมให้กับบุคลากร เป็นต้น 
 3) ถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อ่ืน (Transfer) เป็นการถ่ายโอนงาน โครงการ หรือกิจกรรมให้
หน่วยงานอ่ืนช่วยแบ่งความรับผิดชอบอาจเป็นหน่วยงานภายในหรือภายนอกองค์กร เช่น การจ้างที่ปรึกษาในกรณีที่
มีความเสี่ยงซึ่งอาจเกิดจากความไม่ช านาญงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน เป็นต้น 
 4) ยอมรับการเกิดความเสี่ยง (Accept) เป็นความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่ง สคร. ได้ก าหนด
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กรอยู่ในระดับต่ าตามแผนภูมิความเสี่ยง (Degree of Risk) 
  เมื่อเลือกแนวทางในการตอบสนองความเสี่ยง หรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแล้ว จากนั้น
ด าเนินการก าหนดวิธีการส าหรับจัดการความเสี่ยงเพ่ือจัดการและควบคุมความเสี่ยง  

ขั้นตอนที่ 5 การสื่อสารและเผยแพร่แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
  การสื่อสารเพ่ือการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพจะช่วยปูองกันความเสี่ยง
ไม่ให้เกิดขึ้น หรือลดความรุนแรงของความเสี่ยงต่างๆ ลงได้ ปัจจัยส าคัญคือ ผู้บริหารต้องมีส่วนส าคัญในการผลักดัน 
ให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งบุคลากรของ สคร. จะต้องมีส่วนร่วมในการน าแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยงไปเป็นกรอบแนวทางในการจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน นอกจากนี้ ช่องทางการสื่อสาร  
ที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้บุคลากรสามารถสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงทั้งในหน่วยงาน ระหว่างหน่วยงาน 
และกระบวนการท างานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เพ่ือให้เกิดการผลักดันการน าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไปสู่การปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพ สคร. จึงก าหนดแนวทางการสื่อสารเพ่ือบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในแต่ละปี โดยมี
แนวทาง/ช่องทางการด าเนินการ ดังนี้ 

ล าดับ แนวทาง/ช่องทาง ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 แจ้งเวียนแผนบรหิารจดัการความเสี่ยง  ภายใน 15 วันหลังจาก 

แผนฯ ได้รับความเห็นชอบ 
ฝุายเลขานุการ
คณะท างานฯ 

2 เผยแพร่แผนบรหิารจดัการความเสี่ยงลงเว็บไซต์ของ สคร. ภายใน 15 วันหลังจาก 
แผนฯ ได้รับความเห็นชอบ 

ฝุายเลขานุการ
คณะท างานฯ 

3 ผู้แทนคณะท างานฯ ผลักดันให้ด าเนินการบรหิารจดัการ
ความเสีย่งมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

ภายหลังจากแผนฯ  
ได้รับความเห็นชอบ 

ผู้แทนคณะท างาน
ส านัก/กอง/ศูนย/์กลุ่ม 

4 ติดตาม/รายงานผลเป็นรายครั้ง เช่น ติดตามเป็น 
รายไตรมาส เป็นต้น  

ภายใน 10 วัน หลังครบ
ก าหนดรอบระยะเวลา 

ผู้แทนคณะท างาน
ส านัก/กอง/ศูนย/์กลุ่ม 

5 สรุปรายงานประเมินผลประจ าปเีพื่อน าเสนอผู้บริหาร
ระดับสูงพิจารณาแนวทางในการด าเนินการในปีถัดไป 

ภายในต้นปีงบประมาณ
ถัดไป 

ฝุายเลขานุการ
คณะท างานฯ 
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ขั้นตอนที่ 6 การติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 
 ภายหลังจากจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการด าเนินงานตามแผนแล้วให้ผู้แทนคณะท างานฯ
แต่ละส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ประสานงานภายในส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ของตนเพ่ือด าเนินการตามกิจกรรม/
มาตรการที่ระบุในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และจะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพ่ือให้เกิด 
ความมั่นใจว่าได้มีการด าเนินงานอย่างถูกต้องเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเปูาหมายในการติดตาม
และประเมินผลการบริหารความเสี่ยง คือ ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการด าเนินการไปแล้วว่าบรรลุผล
ตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ ระดับของความเสี่ยงภายหลังจากการด าเนินการจัดการความเสี่ยง
ตามกิจกรรม/มาตรการลดลงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบทานดูว่าวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้ 
มีประสิทธิภาพให้ด าเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน  
 ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สคร. ได้ก าหนดกรอบระยะเวลาการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในรูปแบบการติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) ในแต่ละไตรมาส 
ดังนั้น จึงก าหนดให้ผู้แทนคณะท างานฯ ซ่ึงเป็นผู้รับผิดชอบตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงรายงานผล
ตามแบบฟอร์มที่ 3 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด  โดยที่ภายหลังจากที่รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ฝุายเลขานุการฯ 
จะต้องรายงานผลการด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่ ส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม รับผิดชอบ 
ในการด าเนินการตามมาตรการที่ระบุในแผนปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยจัดท ารายงานสรุปผล 
การด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง เสนอผู้บริหารเพ่ือพิจารณาผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
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ส่วนที่ 6 
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  สคร. ได้ด าเนินการจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงโดยคัดเลือกจากแผนงาน/โครงการที่มี
ปัจจัยความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยน ามาก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ
และควบคุมปัจจัยความเสี่ยงนั้นให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ โดยแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สคร. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีรายละเอียดแผนงาน/โครงการจากแต่ละหน่วยงานภายในของ สคร. เพ่ือน ามา
ด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้  
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แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม  เลขานุการกรม (สล.) 
 

ความเสี่ยง 

กิจกรรมจัดการความเสี่ยง 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ด าเนินการ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์/  
ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

ประเภท
ความเสียง 
S/O/F/C 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

(R) 
1. การบริหารพัสดุ 
ที่อยู่ในครอบครอง 

๑.1 การเก็บรักษาพัสด ุ
 

O สูงมาก 
(๑๖) 

ปรับปรุงทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นไปตามที่
กรมบัญชีกลางก าหนดและเป็นปจัจุบัน 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

- ทะเบียนคุมทรัพย์สินมีข้อมูลถกูต้อง
ครบถ้วนเป็นปัจจุบันและตรงตามที่
กรมบัญชีกลางก าหนด 

สล. ฝุายพัสด ุ

1.2 การยืมพัสด ุ O สูงมาก 
(๑๖) 

มีการปรับปรุงแบบฟอร์มการยืมพัสดุและ
ก าหนดให้มีการจัดท าบันทกึกรณียืมพัสดุออก
นอกสถานที ่

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

- สามารถด าเนินการติดตามทวงถามพัสดุ
ที่ยืมไปคืนได้ง่ายและภายในระยะเวลาที่
ระเบียบก าหนด 

สล. ฝุายพัสด ุ

1.3 การควบคุมวัสดุ 
และครุภัณฑ์ 

O สูงมาก 
(๑๖) 

มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการควบคุมวัสดุ
และครุภัณฑ์ให้ชัดเจน 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการควบคุมวัสดุ
และครุภัณฑ์ด าเนินการบริหารพัสดุที่
รับผิดชอบได้อย่างถูกต้องเป็นไปตาม
กฎระเบียบและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

สล. ฝุายพัสด ุ

2. กระบวนการจัดซ้ือ 
จัดจ้าง 

2.1 การจัดซ้ือจัดจ้างไม่เป็นไป 
ตามกฎระเบยีบที่เกี่ยวข้อง 
 

O สูง 
(๑๒) 

จัดท าตารางสรุปขั้นตอนการด าเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้างพร้อมก าหนดกฎระเบียบ 
ที่เกี่ยวขอ้งควบคู่ในแต่ละขั้นตอน 

ก.ย. 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

- การด าเนินการเป็นไปตามกฎระเบยีบ 
ที่เกี่ยวขอ้งอย่างถกูต้องครบถ้วน 

สล. ฝุายพัสด ุ

2.2 การด าเนินการไม่เป็นไป
ตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง 

O สูง 
(๑๒) 

จัดท าตารางแผน/ผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
เพื่อติดตามขั้นตอนการด าเนินการให้เปน็ไปตาม
แผนและบันทึกประมาณการระยะเวลาเพิ่มเติมใน
ตารางสรุปขั้นตอนการจัดซ้ือจัดจ้าง 

ก.ย. 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

- การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเป็นไปตามที่ 
ประกาศแผนจัดซ้ือจัดจ้างในระบบ e-GP 
ของกรมบัญชีกลาง 

สล. ฝุายพัสด ุ
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แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม พัฒนารัฐวิสาหกิจ 1 (กพส. 1)  
 

ความเสี่ยง 

กิจกรรมจัดการความเสี่ยง 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ด าเนินการ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์/  
ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

ประเภท
ความเสียง 
S/O/F/C 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

(R) 
1. การก ากับติดตาม
รัฐวิสาหกิจกลุ่มฟื้นฟกูิจการ
ผ่านระบบประเมินผล 
การด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
 
 
 
 

1.1 ไม่สามารถจัดการประชุม
คณะอนุกรรมการจัดท าบันทกึ
ข้อตกลงและประเมินผลการ
ด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ  
(รายสาขา) ได้ตามก าหนดเวลา 

O ปานกลาง 
(8) 

ประสานงานกับคณะอนกุรรมการจัดท าบันทึก
ข้อตกลงและประเมินผลการด าเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ (รายสาขา) ล่วงหน้า เพื่อนดัหมายวัน
ประชุมให้เป็นไปตามก าหนดเวลา 
 

 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

- สามารถจัดประชุมคณะอนกุรรมการ
จัดท าบันทึกขอ้ตกลงและประเมินผลการ
ด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ (รายสาขา) ได้
ตามก าหนดเวลา เพื่อพิจารณาการจัดท า
บันทึกข้อตกลงประเมินผลการ
ด าเนินงานรัฐวิสาหกิจทีก่ าหนดตวัชี้วัด
ตามแผนฟื้นฟูกจิการของรัฐวิสาหกจิ 
รวมถึงพิจารณาผลการด าเนินงานตาม
แผนฟื้นฟูกิจการของรัฐวิสาหกิจประจ าปี 

กพส. 1 

1.2 ไม่สามารถจัดประชุม
คณะกรรมการประเมินผลงาน
รัฐวิสาหกิจได้ตามก าหนดเวลา 

O ปานกลาง 
(8) 

ประสานงานกับฝุายเลขานกุารคณะกรรมการ
ประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ (สกร.) เพื่อให้มีการ
นัดหมายวันประชุมล่วงหนา้ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

- สามารถจัดประชุมคณะกรรมการ
ประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจได้ตาม
ก าหนดเวลา เพื่อพจิารณาผลการ
ด าเนินงานตามแผนฟื้นฟูกจิการของ
รัฐวิสาหกิจประจ าป ี
 

กพส. 1 

2. การพิจารณาแผน
วิสาหกจิให้สอดคล้องกับ  
Umbrella statement  
รายสาขา 
 
 
 

๒.๑ การเปลี่ยนแปลงของ 
นโยบายรัฐบาล/กระทรวงเจ้า
สังกัด/หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง 
เช่น สศช. 

C ปานกลาง 
(8) 

ติดตามการปรับเปลี่ยนของนโยบายรัฐบาล/
กระทรวงเจ้าสังกัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

- แผนวิสาหกิจมีการทบทวนความ
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 

กพส. 1 

๒.๒  รัฐวิสาหกิจส่งแผน
วิสาหกจิล่าช้า 

O ปานกลาง 
(8) 

ก าหนดเวลาติดตามและประสานงานรัฐวิสาหกจิ. 
ให้ด าเนินการทันตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

- รัฐวิสาหกิจสามารถน าส่งแผนวิสาหกิจได้
ตรงตามก าหนดเวลาตามกรอบการ
ประเมินผลการด าเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจ 

กพส. 1 
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แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม พัฒนารัฐวิสาหกิจ ๒ (กพส. 2) 
 

ความเสี่ยง 

กิจกรรมจัดการความเสี่ยง 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ด าเนินการ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์/  
ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

ประเภท
ความเสียง 
S/O/F/C 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

(R) 
1. การจัดเก็บรายได้
แผ่นดินและสภาพคลอ่ง
การด าเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ 
 

1.1 เกิดเหตุการณ์ไม่ปกต ิ
ในปี ๒๕๖๓ จากปจัจยั
สภาพแวดล้อมภายนอก เช่น 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค  
COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของรัฐวิสาหกจิ รวมถึง
สภาพคลอ่งทางการเงิน และการ
น าส่งเงินรายได้แผ่นดินของ
รัฐวิสาหกิจ 

S สูงมาก 
(๑๖) 

ด าเนินการจัดท าขอ้มูลผลกระทบต่อการด าเนินกิจการ
ของรัฐวิสาหกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
COVID-19 , วิเคราะห์ผลกระทบตอ่ผลประกอบการ
และฐานะทางการเงินของรัฐวิสาหกิจ  รวมถึงแนวทาง
การบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว 
 
 
 
 

ก.ย.
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓  

- ระดับความส าเร็จของการจัดท าขอ้มูล
ผลกระทบต่อการด าเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรค COVID-1๙  

กพส. ๒  

1.2 การแข่งขันที่รุนแรง 
ของตลาดอุตสาหกรรมขนส่งและ 
โลจิสติกส์ ตลาด e-Commerce 
และตลาดสื่อสารโทรคมนาคม  
เกิดการ Disruptive Technology 
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน 
ของรัฐวิสาหกิจ รวมถึงสภาพคล่อง
ทางการเงิน และการน าส่งเงิน
รายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกจิ   

S 
 

สูงมาก 
(๑๖) 

ด าเนินการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบของอุตสาหกรรม
ขนส่งและโลจิสติกส์ ตลาด e-Commerce และตลาด
สื่อสารโทรคมนาคม ที่เกิดการ Disruptive 
Technology และแนวทางการบริหารจดัการเพื่อลด
ผลกระทบดังกล่าว  

ก.ย.
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

- ระดับความส าเร็จของการศึกษา
ผลกระทบของอุตสาหกรรมขนส่ง
และโลจิสติกส์ ตลาด e-Commerce 
และตลาดสื่อสารโทรคมนาคม 

กพส. ๒  

๒. การติดตามและ
ผลักกดันการฟื้นฟูกิจการ
ของบริษัท ทีโอท ีจ ากัด 
(มหาชน) และบริษัท 
กสท โทรคมนาคม จ ากัด 
(มหาชน) 
 

๒.๑ ข้อจ ากัดในเร่ืองของระยะเวลา
ในการด าเนินการจัดประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น ในการควบรวมกิจการของ 
บมจ. ทีโอท ีและ บมจ. กสท 

O สูงมาก 
(๑๖) 

ด าเนินการวางแผนการด าเนินงานโดยก าหนดกรอบ
ระยะเวลาในการด าเนินการให้ชัดเจน และให้มีระยะเวลา
เพียงพอในการเสนอกระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้น
ให้ความเห็นชอบในการอนุมัติการควบรวมบริษัทใน
คราวประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น เพื่อให้รัฐวสิาหกิจสามารถ
ด าเนินการควบรวมบริษัทให้เป็นไปตามเปูาหมายตามมติ
คณะรัฐมนตร ีเมื่อวันที ่๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ 
 
 

ก.ค.
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

- ระดับความส าเร็จของการจัดประชุม 
วิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นไปตามเปูาหมาย
ตามมติคณะรัฐมนตรี 

กพส. ๒ 
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ความเสี่ยง 

กิจกรรมจัดการความเสี่ยง 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ด าเนินการ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์/  
ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

ประเภท
ความเสียง 
S/O/F/C 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

(R) 
๒.๒ ขั้นตอนในการด าเนินการควบ
รวมบริษัทของ บมจ. ทโีอที และ 
บมจ. กสท เป็นบริษัท NT มีความ
ยุ่งยากและเกิดความลา่ช้า 
 

S สูงมาก 
(๑๖) 

ติดตามความคืบหน้าในการด าเนินการดงักล่าว โดย 
สคร. เข้าร่วมประชุมคณะท างานก ากับและติดตามการ
ควบรวมกิจการของ บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท เพือ่
ก ากับและติดตามการจัดท าแผนการควบรวมกิจการของ 
บมจ. ทีโอท ีและ บมจ. กสท ให้เป็นไปตามเปูาหมาย
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ 

ก.ค.
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

- ระดับความส าเร็จของการก ากับและ
ติดตามการควบรวมกิจการของ บมจ. 
ทีโอที และ บมจ. กสท 

กพส. ๒/ 
สกม. 

๒.๓ การควบรวมบริษัทเกิดปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินการ รวมทั้ง
ข้อจ ากัดในด้านกฎหมายที่
เกี่ยวขอ้ง 

S สูงมาก 
(๑๖) 

จัดท ารายงานความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหา
รัฐวิสาหกิจเพือ่ให้ คนร. รับทราบ 

ก.ย.
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

- ร้อยละ ๘๐ ของความครบถว้นในการ
จัดท ารายงานความคืบหน้าการแก้ไข
ปัญหารัฐวิสาหกิจ 

กพส. ๒ 
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แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม พัฒนารัฐวิสาหกิจ ๓ (กพส. 3) 
 

ความเสี่ยง 

กิจกรรมจัดการความเสี่ยง 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ด าเนินการ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์/  
ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

ประเภท
ความเสียง 
S/O/F/C 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

(R) 
1. การจัดท า
หลักเกณฑ ์
การจัดท าแผนวิสาหกิจ 
และแผนการของ
รัฐวิสาหกิจ 
 
 
 
 

1.1 การด าเนินงานไม่เป็นไปตาม
ก าหนดเวลาเนื่องจากปจัจัยอื่น เช่น 
รอความชัดเจนของแผนยุทธศาสตร์
ภาพรวม 

s สูงมาก 
(15) 

ประสานงานกับ สนผ. เพื่อก าหนด timeline 
การน าเสนอให้สอดคล้องกับการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

- 
 

กรอบทิศทางและเปูาหมายในการ
ก าหนดรายละเอียดของข้อมูลในการท า
แผนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
รัฐวิสาหกิจ 

กพส. 3 

1. ๑.2 ขาดเปูาหมายและความชัดเจน
ของรายละเอียดข้อมูลที่จะน ามา
จัดท าหลักเกณฑ์ เช่น  ประเภทของ
ข้อมูลที่จะต้องมีในแผน ระยะเวลา
ในการเสนอ 
แผนรัฐวิสาหกิจ ความถี่หรือ
รูปแบบในการรายงานผลการ
ด าเนินงาน เป็นต้น  

s สูง 
(10) 

1. ประชุมหารือระหวา่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อก าหนดเปาูหมายและความชัดเจน  
2. ก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

- 
 

1.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจไม่ให้
ความร่วมมือในการพิจารณา
หลักเกณฑ ์

o สูง 
(12) 

1. มีการประสานหรือจัดประชุมหารือหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้งอย่างต่อเนื่อง 
2. ก าหนดผู้รับผิดชอบหลัก เพือ่ติดตามให้เป็นไป
ตาม timeline 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

- 
 

1.4 รัฐวิสาหกจิไม่เข้าใจหลักเกณฑ์
หรือไม่รับทราบหลักเกณฑ์ที่ได้มี 
การจัดท าขึ้น 

o สูง 
(12) 

จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นก่อน 
ถือปฏิบัตจิริง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

- 
 

2. การเสนอความเห็น 
เพื่อประกอบการ
พิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี 

2.1 ด าเนินการจัดท าความเห็นที่
จะน าเสนอไม่ทันตามก าหนด
ระยะเวลา 

o สูง 
(12) 

ประสานกับหนว่ยงานเพือ่ขอขอ้มูลรายละเอียด
ก่อนล่วงหน้า 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

- 
 

จัดท าและเสนอความเห็นได้ภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด 

เจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบ
รัฐวิสาหกิจ
รายแห่ง 2.2 ข้อมูลของหนว่ยงานที่จะ

น ามาใช้ประกอบการพิจารณา 
ไม่ครบถ้วน 

o สูง 
(12) 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

- 
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แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ส่งเสรมิการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรฐั (กสร.) 
 

ความเสี่ยง 

กิจกรรมจัดการความเสี่ยง 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ด าเนินการ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์/  
ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

ประเภท
ความเสียง 
S/O/F/C 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

(R) 
1. การจัดท าแผนการ
จัดท าโครงการร่วม
ลงทุน และติดตามผล
การด าเนินการตาม
แผน (Flagship) 

1.1 ความเส่ียงจากความไม่ถกูต้อง
และครบถ้วนของข้อมูล
ประกอบการจัดท าแผนการจัดท า
โครงการร่วมลงทุน (แผนร่วมลงทุน
ฯ) ที่ได้รับจากหนว่ยงานที่เกีย่วขอ้ง 
ซ่ึงอาจกระทบ ต่อการจัดท าแผน
ร่วมลงทุนฯ โดยมีสาเหตุดังนี้  
- การขาดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัการจัดท าข้อมูลที่เกีย่วกับ
การร่วมลงทุนระหวา่งรัฐและ
เอกชนของบางหน่วยงาน 
- การจัดท าข้อมูลของแต่ละ
หน่วยงานอาจไม่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน เช่น ความมากน้อย ใน
การจัดทาขอ้มูล 

O สูง 
(๑๒) 

มอบหมายบุคลากร กสร. ที่ชัดเจนเพื่อ
ประสานงานและหารือโดยตรงกับส่วนงาน หรือ
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการจัดท าข้อมูล ของ
หน่วยงานตา่งๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นรายกรณี เพื่อให้
การจัดท าขอ้มูลประกอบการจัดท าแผนร่วม 
ลงทุนฯ มีความถูกต้อง ครบถว้นและเปน็
มาตรฐานเดียวกัน 

ก.ย. 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

- ข้อมูลประกอบการจัดท าแผนการจัดท า
โครงการร่วมลงทุนฯ จากหนว่ยงานตา่งๆ 
มีความถูกต้อง ครบถว้น และเป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

กสร. 

1.2 ความเส่ียงจากความลา่ช้าใน
การจัดส่งข้อมูลประกอบการจัดท า
แผนร่วมลงทุนฯ จากแต่ละ
กระทรวง เจ้าสังกัด 

O สูง 
(๑๒) 

ติดตามและประสานงานอย่างใกล้ชิด 
กับเจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดชอบของแต่ละกระทรวงเจ้า
สังกัด เพื่อให้จัดส่งข้อมูลตามก าหนดเวลารวมทั้ง
ให้รายงานผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานเพื่อ
ทราบอยา่งต่อเนื่อง 

ก.ย. 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

- การจัดส่งข้อมูลประกอบการจัดท าแผน
ร่วมลงทุนฯ ของแต่ละกระทรวง เจา้สังกัด
เป็นไปตามกาหนดเวลา 

กสร. 

๑.3 ความเส่ียงจากความคิดเห็น
ของคณะอนุกรรมการพิจารณา
แผนการจัดท าโครงการร่วมลงทุน 
(คณะอนุกรรมการฯ) ในบางเร่ืองที่
อาจมีความหลากหลายและ 
ไม่ตรงกัน เนื่องจากมีมุมมองที่
แตกต่างกัน ตามอ านาจหนา้ที่และ

S ปานกลาง 
(๖) 

จัดเตรียมข้อมูลและวาระการประชุมใหม้ีความ
ครอบคลุมครบถ้วนในทุกด้าน เพื่อประกอบการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ตลอดจน
ประสานงานกบัผู้แทนหนว่ยงาน ในคณะอนกุรรมการฯ 
เพื่อหาแนวทางและข้อสรุป ในเรื่องดังกล่าวร่วมกัน  

ก.ย. 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

- การจัดท า/ปรับปรุงแผนร่วมลงทุนฯ มี
ความครอบคลุมและเป็นไปตามแผนงาน  

กสร. 
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ความเสี่ยง 

กิจกรรมจัดการความเสี่ยง 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ด าเนินการ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์/  
ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

ประเภท
ความเสียง 
S/O/F/C 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

(R) 
ความรับผิดชอบของแต่ละ
หน่วยงาน  

1.4 ความเส่ียงจากการที่แผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิที่
จัดท าโดยส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) มีการปรับปรุง ซ่ึงส่งผลให้
ต้องทบทวนและปรับปรุง แผนร่วม
ลงทุนฯ ใหม่  

S ปานกลาง 
(๕) 

ติดตามและประสานงานกับ สศช. อย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้สามารถเตรียมความพร้อม และวาง
แนวทางด าเนินการปรับปรุง แผนร่วมลงทุนฯ 
ได้อย่างสอดคล้องต่อไป 

ก.ย. 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

- บุคลากร กสร. มีความพร้อม และสามารถ
ด าเนินการปรับปรุงแผนร่วมลงทุนฯ ได้
ทันทีเมื่อแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
มีการปรับปรุง 

กสร. 

๑.๕ ความเส่ียงจากการที่ระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ (website 
หรือระบบ database) ของ สคร. 
เกิดปัญหาข้อขัดข้องทางเทคนิค ซ่ึง
อาจท าให้ไม่สามารถสืบค้นข้อมูล
แผนร่วมลงทุนฯ ได้ในช่วงเวลา
ดังกล่าว  

O ต่ า 
(๒) 

ประสานงานกับเจา้หน้าที่ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศในกรณีที่เกิดปัญหาข้างต้น เพื่อ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวทันท ี 

ก.ย. 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

- ข้อมูลแผนร่วมลงทุนฯ ที่ประกาศเผยแพร่
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ สคร. 
สามารถเปิดและสืบค้นได้ตลอดเวลา 

กสร. 

๒. ทบทวนการจัดท า/
ปรับปรุงกฎหมาย
ล าดับรองที่จ าเป็น 
(Tracking System) 

๒.๑ ความเส่ียงจากความไม่ถกูต้อง 
และครบถ้วนของข้อมูล
ประกอบการจัดท ากฎหมายล าดับ
รอง อาทิ กรณีการจัดท าร่าง
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการ
ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
เร่ือง กิจการเกีย่วเนื่องที่จ าเป็น
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ด าเนินกิจการตามความในมาตรา 
๗ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญัติ
การร่วมลงทุนระหวา่งรัฐและ
เอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ (พ.ร.บ. การ
ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒) ที่ได้
ประสานขอความอนุเคราะห์ขอ้มูล
จากหนว่ยงานที่เกีย่วข้อง ซ่ึงอาจ

S/O/C สูง 
(๑๒) 

1. การก าหนดแผนงานภายใน เปูาหมาย และ
ผลสัมฤทธิ์ในการยกร่างกฎหมายล าดับรองที่
ชัดเจนให้แก่บุคลากรของกองส่งเสริมการให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (กสร.) เพื่อให้
บุคลากรตระหนักถึงความส าคัญเปูาหมาย และ
ผลสัมฤทธิ์ ในการยกร่างกฎหมายล าดับรอง
ภายใต้ความรับผิดชอบ และมีทิศทางการ
ด าเนินงานที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
2. การจัดประชุมรว่มกับหน่วยงานที่เกีย่วข้อง  
ทั้งภายในและภายนอก เพื่อรับฟังความคิดเห็นมา
ประกอบการพิจารณาเพื่อให้การยกร่างกฎหมาย
ลาดับรองดังกล่าวเป็นไปด้วยความรอบคอบและ
สอดคล้องกับการด าเนินงานของหนว่ยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 
 

ก.ย. 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

- การจัดท าร่างกฎหมายล าดับรอง ที่มี
การศึกษากฎหมายหรือข้อมูลจาก
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง รวมถึงการประชุม
ภายใน กสร. เพื่อใหก้ารยกร่างกฎหมาย 
ล าดับรองดังกล่าวมีทิศทางที่ชัดเจนและ
เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

กสร. 
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ความเสี่ยง 

กิจกรรมจัดการความเสี่ยง 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ด าเนินการ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์/  
ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

ประเภท
ความเสียง 
S/O/F/C 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

(R) 
กระทบ ต่อการร่างกฎหมายล าดับ
รอง โดยมีสาเหตุดังนี้ 
- การขาดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบักิจการ เกีย่วเนื่องที่จ าเป็น
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ด าเนินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะดังกล่าว  
รวมถึงการด าเนินงานของ
หน่วยงานที่เกีย่วข้องกับกจิการ
นั้นๆ 
- การน าส่งข้อมูลของแต่ละ
หน่วยงานอาจไม่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน เช่น คุณภาพและปริมาณ
ในการน าส่งข้อมูล 
 

3. มีการประชุมภายในของ กสร. เพื่อให้มี  
การระดมสมอง แบ่งปันประสบการณ์  
การด าเนินงานที่ผ่านมา ตลอดจนให้ความรู้ ที่
จ าเป็นและเกีย่วขอ้งในการยกร่างกฎหมายล าดับ
รองดังกล่าว แกบุ่คลากร กสร. 
4. ประสานขอความเห็นเกีย่วกบัการจัดท าร่าง
ประกาศคณะกรรมการนโยบาย การร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน จากสานักกฎหมายของ 
สคร. 
5. ขอให้ส านกังานที่ปรึกษากฎหมาย ส านักงาน
อัยการสูงสุด พิจารณาร่างประกาศที่เกีย่วข้องกบั
เอกสารคัดเลือกเอกชน เพื่อให้เกิดความรอบคอบ
ในการน าไปปฏิบัต ิ

๒.๒ ความเส่ียงเกี่ยวกับ
กระบวนการ และขั้นตอน ที่ต้อง
ผ่านการพิจารณาจาก
คณะอนุกรรมการและ
คณะกรรมการ รวมถึง
คณะรัฐมนตรี แล้วแตก่รณี พร้อม
ทั้งความคิดเห็นที่ได้จากที่ประชุม ที่
มีความหลากหลายและไม่
สอดคล้องกัน เนื่องจากมีมุมมองที่
แตกต่างกัน ตามอ านาจหนา้ที่และ
ความรับผิดชอบ ของแต่ละ
หน่วยงาน ซ่ึงอาจกระทบ ต่อ
ระยะเวลาทีจ่ะมีการประกาศใช้
บังคับกฎหมายลาดับรองแห่ง 
พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ป ี๒๕๖๒  
 

S/O/C สูง 
(๑๒) 

เมื่อบุคลากร กสร. สามารถด าเนินการตาม
กิจกรรมจัดการความเส่ียงตามขอ้ ๒.๑ ข้างต้น
แล้ว บุคลากร กสร. สามารถน าขอ้มูลทีไ่ด้รับ
ดังกล่าวมาประมวลผล เพื่อให้ได้หลักการและ
เหตุผลในแต่ละบทบัญญัติของร่างกฎหมายล าดับ
ดังกล่าว และใช้ประกอบการชี้แจงต่อ
คณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการ นอกจากนี้ 
อาจจะมี การประสานกับทีมงานของ
คณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการในชุดนั้นๆ 
พิจารณากอ่นเพื่อให้ได้รับความเห็นมาปรับปรุง
ร่างกฎหมายล าดับรองดังกล่าวก่อนน าเสนอ ในที่
ประชุมต่อซึ่งจะส่งผลให้การประชุมต่อไป 
 
 
 
 
 

ก.ย. 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

- การประกาศใช้บังคับกฎหมายล าดับรองที่
จ าเป็นได้ทันกับความต้องใช้กฎหมาย
ล าดับรองดังกล่าวเพื่อจัดท าและด าเนิน
โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กสร. 
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ความเสี่ยง 

กิจกรรมจัดการความเสี่ยง 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ด าเนินการ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์/  
ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

ประเภท
ความเสียง 
S/O/F/C 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

(R) 
๒.3 ความเส่ียงจากบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไปอาจกระทบต่อ
กฎหมายล าดับรอง แห่ง พ.ร.บ. 
การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ เช่น  
การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่มี
ความสัมพันธก์ับการใช้บังคับ แห่ง 
พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ 
อาทิ กฎหมายว่าด้วยวินยัการเงิน
การคลัง กฎหมายว่าดว้ย
งบประมาณ กฎหมายวา่ด้วย หนี้
สาธารณะ กฎหมายว่าดว้ยที่ราช
พัสดุ กฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริม
การลงทุน เป็นต้น 

S/O/C ปานกลาง 
(๕) 

การสร้างความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับการร่วม
ลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนรวมถึง การติดตาม
และประสานงานกบัหน่วยงาน ที่เกีย่วขอ้ง 
ในฐานะผู้รักษาการตามกฎหมาย ที่มี
ความสัมพันธก์ับการใช้บังคั แห่ง พ.ร.บ. การร่วม
ลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ อย่างต่อเนื่องเพื่อใหส้ามารถ
เตรียมความพร้อม และวางแนวทางด าเนินการ
ปรับปรุงกฎหมายลาดับรองได้อยา่งสอดคล้องกับ
บริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 

ก.ย. 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

- บุคลากร กสร. มีความพร้อมและสามารถ
ด าเนินการปรับปรุงกฎหมายล าดับรองได้
สอดคล้องกับบริบทที่ปลี่ยนแปลงไป  
 

กสร. 
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แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศทส.) 
 

ความเสี่ยง 

กิจกรรมจัดการความเสี่ยง 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ด าเนินการ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์/  
ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

ประเภท
ความเสียง 
S/O/F/C 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

(R) 
1. โครงการจ้างเหมาบริการ
บ ารุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอร์อุปกรณ์
เครือข่ายและซอฟต์แวร ์

1.1 การได้รับการจัดสรร
งบประมาณล่าช้า ส่งผลให้เกิด
ความเส่ียงในการให้บริการ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของ สคร. อาจถกูบุกรุกโจมตี 
หรืออาจหยุดให้บรกิารกรณี
เกิดปัญหาอุปกรณ์ช ารุดเสยีหาย 
และใช้เวลานานในการแก้ไข 

F สูงมาก 
(25) 

วางแผนการด าเนินการล่วงหนา้ก่อนสิ้น
ปีงบประมาณ และเตรียมแผนการจัดซ้ือ 
จัดจ้างภายหลังจากการได้รับ 
การจัดสรรงบประมาณให้รอบคอบรัดกุม 
เพื่อให้ได้ผู้ให้บริการในการบ ารุงรักษา
ระบบคอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครือข่ายและ
ซอฟต์แวร ์

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

3,367,600 บาท ระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย 
และซอฟต์แวร ์ของ สคร. สามารถใช้งาน
ได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 

ศทส. 

1.2 ได้รับการจัดสรร
งบประมาณไม่เพียงพอตามที่
ก าหนดไว้ ส่งผลให้บางระบบ
หรือบางอุปกรณ์ไม่ได้รับการ
บ ารุงรักษา หากเกิดเหตุ
สุดวิสัย อาจหยุดให้บริการ  
และต้องใช้เวลาในการแก้ไข 
เป็นเวลานาน เพราะต้อง
ด าเนินการตามขั้นตอนทางราชการ 

F สูงมาก 
(20) 

จัดล าดับความส าคัญของระบบหรือ
อุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้ โดยในส่วนของ
ระบบหรืออุปกรณ์ที่มีผลกระทบต่อ 
การให้บริการนอ้ยสุดอยู่ในกลุ่มที่ไม่ได้รับ
การบ ารุงรักษา อาจจะมอบหมายให ้ศทส.  
เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ในการตรวจสอบบ ารุงรักษา 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

2. โครงการพัฒนาระบบ
การวิเคราะห์ขอ้มูล (Data 
Analytics) และระบบ 
การบริหารจัดการดิจิทัล 
(Digital Transformation) 
เพื่อยกระดับคุณภาพ 
และประสิทธภิาพ
รัฐวิสาหกิจ 
 
 
 

2.1 การให้รายละเอียดข้อมูล 
การศึกษาและวิเคราะห์ความ
จ าเป็นและความต้องการขอ้มูล
ของรัฐวิสาหกิจในปจัจุบัน และ
ที่ควรจะมีในอนาคต ส าหรับ
การวิเคราะห์รัฐวิสาหกจิราย
แห่ง รายสาขา และภาพรวม 
ไม่ครบถ้วนตามเปูาหมาย 

O สูงมาก 
(20) 

แต่งต้ังคณะท างานโครงการ โดยประกอบ 
ด้วยผู้แทน กพส. 1 2 และ 3 และ สนผ.  
เพื่อให้การด าเนินโครงการเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และกรอบเวลาที่ก าหนดไว้ 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

33,425,300 บาท 
 

- ปี ๒๕๖๓   
  6,685,๑๐๐ บาท 
 
- ปี ๒๕๖๔ 
  ๒6,740,๒๐๐ บาท 

มีข้อมูลที่จ าเป็นของรัฐวิสาหกิจใน
ปัจจุบัน และที่ควรมีในอนาคต ส าหรับ
น ามาศึกษาและวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจราย
แห่ง รายสาขาและภาพรวม พร้อมทั้งน า
ข้อมูลของรัฐวิสาหกจิมาบูรณาการและ
ใช้ประโยชน์เพื่อสร้างคุณค่าจากภายใน
และระหวา่งรัฐวิสาหกจิ เพื่อยกระดับ
คุณภาพและประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจ 
รวมถึงศึกษากฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ค าสั่งและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
 

ศทส. / 
กพส. 1 - 3 / 

สนผ. 
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ความเสี่ยง 

กิจกรรมจัดการความเสี่ยง 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ด าเนินการ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์/  
ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

ประเภท
ความเสียง 
S/O/F/C 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

(R) 
 2.2 โครงการมีความ

จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลหลายด้าน
และเป็นงานที่มีความซับซ้อน
ทั้งด้านข้อมูลและวธิีการ ดังนั้น 
กรอบระยะเวลาของโครงการ
อาจส่งผลกระทบกบั
ประสิทธิภาพของผลงาน และ
การเบิกจา่ยงบประมาณ 
 
 
 

F สูง 
(12) 

วางแผนการด าเนินการให้รอบคอบ รัดกุม 
และมีการติดตามสถานะการด าเนินงาน
เพื่อปูองกันการเกิดปัญหาความล่าชา้ใน
การด าเนินโครงการและการเบิกจา่ย
งบประมาณ 
 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 -

2564 

 1. มีเครื่องมือในการรวบรวม จัดการหา
ความสัมพันธ ์และวิเคราะห์ข้อมูล                                  
2. มี Platform ในการจัดการ ปรับปรุง
ข้อมูลของรัฐวิสาหกจิให้เป็นปัจจุบัน                                     
3. มีระบบการจัดการและวิเคราะห์
ข้อมูลรัฐวิสาหกจิ (Data Analytics) 
และระบบการบริหารจัดการดิจิทัล 
(Digital Transformation) เพื่อยกระดบั
คุณภาพและประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจ                                 
4. มีระบบ Warning System                      

ศทส. / สล. 
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แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม กฎหมาย (สกม.) 
 

ความเสี่ยง 

กิจกรรมจัดการความเสี่ยง 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ด าเนินการ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์/  
ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

ประเภท
ความเสียง 
S/O/F/C 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

(R) 
1. แผนการจัดท ากฎหมาย
ล าดับรองที่ต้องออกตาม 
ความในพระราชบัญญัต ิ
การพัฒนาการก ากับดูแล
และบริหารรัฐวิสาหกิจ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑. การประชุม
คณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (คนร.) 
2. คณะอนุกรรมการจัดท า
แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
3. คณะอนุกรรมการก าหนด
หลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ  

O สูงมาก 
(16) 

1. เร่งจัดประชุมคนร.  
2. จัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดท าแผนพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ และคณะอนกุรรมการก าหนด
หลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงาน
รัฐวิสาหกิจผา่นสื่ออิเล็กทรอนกิส์ เพื่อสามารถน า
ข้อสรุป เสนอ คนร. ให้ความเห็นชอบโดยเร็ว  
๓. จัดล าดับความส าคัญของวาระการประชุม 
คนร. พร้อมทั้งการน าเสนอวาระที่กระชบัและคล
อบคลุมให้สามารถน ามาปฏบิัติต่อได้ โดยเฉพาะ
เร่ืองการก าหนดหลกัเกณฑ์การประเมินผลการ
ด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ เพื่อใช้ในการประเมินผล
การด าเนินงานประจ าปี 2564 และการจัดท า
แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ   

ภายใน  
ก.ค.

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 

- คนร. มีมติเห็นชอบการก าหนด
หลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงาน
ของรัฐวิสาหกิจ เพื่อใช้ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 และแผนพัฒนารัฐวิสาหกจิ 

กลร. 

2. การปรับปรุงระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การจ าหน่ายกิจการหรือหุ้น
ที่ส่วนราชการหรอื
รัฐวิสาหกิจเป็นเจา้ของ  
พ.ศ. ๒๕๐๔ 
 
 

2.1 ระเบียบฯ ใช้บังคับกับ
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
ตามกฎหมายว่าดว้ยวิธกีาร
งบประมาณจึงกระทบต่อหลาย
หน่วยงาน 

C สูง 
(12) 

รับฟังความคิดเห็นเบื้องต้นจากหนว่ยงานที่ยังคง
ใช้ระเบียบฯ ในทางปฏิบัต ิเช่น หนว่ยงานภายใน 
สคร. มีการรับฟังความคิดเห็นจากการประชุมโซ่
ข้อกลาง 

ก.ย.  
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

- หน่วยงานที่เกีย่วข้องเห็นด้วยในหลกัการ
การปรับปรุงแก้ไขระเบียบฯ 

สกม. 

2.2 ระเบียบฯ ออกโดยอาศัย
อ านาจตาม พ.ร.บ. ระเบยีบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
ซ่ึงการเสนอแก้ไขจะต้องขอ
ความเห็นชอบจาคณะรัฐมนตรี 
ในขั้นตอนรับฟังความเห็นเห็น
และพิจารณารา่งระเบียบฯ จึง
อาจเกิดความเห็นที่แตกต่าง
และเกิดความล่าชา้ 

O สูง 
(12) 

สร้างความชัดเจนของเหตุผลและความจ าเป็นใน
การปรับปรุงแก้ไขระเบียบฯ และหารือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวขอ้งนอกรอบเพื่อสรา้งความเข้าใจร่วมกัน 

ก.ย.  
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

- กระบวนการเสนอหลักการปรับปรุงแก้ไข
ระเบียบต่อคณะรัฐมนตรี ตลอดจนการ
ประกาศใช้ระเบียบฯ ฉบับใหม ่ สามารถ
ด าเนินการได้ตามระเยะเวลา 
ที่เหมาะสม 

สกม. 
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แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ก ากับและประเมินผลรัฐวสิาหกิจ (สกร.) 
 

ความเสี่ยง 

กิจกรรมจัดการความเสี่ยง 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ด าเนินการ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์/  
ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

ประเภท
ความเสียง 
S/O/F/C 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

(R) 
1. โครงการการจา้ง 
ที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุน 
การประเมินผลการด าเนินงาน
รัฐวิสาหกิจตามระบบ
ประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ 
ประจ าปีบัญช ี2563  
ส าหรับรัฐวิสาหกิจ กลุ่ม A 
และรัฐวิสาหกจิกลุ่ม B  
โดยวธิีคัดเลือก (กรณีการ
ตรวจรับงาน) 

1.1 การระบาดของเช้ือไวรัส
โควิด 2019 ส่งผลกระทบ 
ดังนี้ 

- บุคลากร สคร. ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานที่ส านักงาน 

- ไม่สามารถจัดการประชุม
คณะกรรมการตรวจรับ 

- ที่ปรึกษาไม่สามารถ
จัดส่งมอบงานของในรูปแบบ
เอกสารได้ 

O สูงมาก 
(20) 

1. แบ่งทีมท างาน 2 ชุด สลับกันมาปฏบิัติงานที่ 
สคร. และปฏิบัติงานจากที่บา้น (Work from 
home) เพื่อให้มีปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์ 
COVID-19 ได้อย่างต่อเนื่อง  
2. ด าเนินการสแกนหนังสือส่งงานทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ควบคุมกับการจัดส่ง
หนังสือฉบับจริงมาตามระบบ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 - 

2564 

- - ที่ปรึกษาส่งมอบงานได้ตามก าหนด
ระยะเวลาในสัญญาจ้าง   
- คณะกรรมการตรวจรับสามารถ
ด าเนินการจัดประชุมตรวจรับงาน  
ตามก าหนดระยะเวลาในสัญญาจา้ง 

สกร. 

2. โครงการประเมินสถานะ
ระดับของการด าเนินงาน
ตามระบบประเมินผลการ
ด าเนินงานรัฐวิสาหกิจใหม ่
โดยวธิีคัดเลือก 

2.1 ผลการประเมินระดับ
สถานะองค์กรไม่เป็นที่ยอมรับ
แก่รัฐวิสาหกิจ 

S สูง 
(๑๒) 

๑.  มีคณะอนุกรรมการพิจารณาผลการประเมิน
สถานะองค์กร 
๒.  จัดสัมมนาชี้แจงผลการประเมินสถานะองค์กร 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

- ผลการประเมินระดับสถานะองค์กรเป็น
ที่ยอมรับแก่รัฐวิสาหกจิไม่มีข้อร้องเรียน
เร่ืองการยอมรับผลการประเมิน 

สกร. 

๒.2 รัฐวิสาหกจิและ
ผู้เกี่ยวข้องขาดความเข้าใจใน
รายละเอียดของเกณฑ์และผล
การประเมินระดับสถานะ
องค์กร 

S สูง 
(๑๐) 

๑.  จัดสัมมนาชี้แจงเกณฑ์และผลการประเมิน
สถานะองค์กร 
๒.  จัดท าคู่มือและประเด็น ถาม-ตอบ เกี่ยวกับ
เกณฑ์และการประเมินสถาณะองค์กร  
๓.  สร้างกลุ่มแอพพลิเคชั่นไลน์ เพื่อสื่อสารลสร้าง
ความเข้าใจระหว่าง รส. สคร. และที่ปรกึษา 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

- รัฐวิสาหกิจและผู้เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจ
ในรายละเอียดของเกณฑ์และผลการ
ประเมินระดับสถานะองค์กรมากขึ้นผ่าน
กิจกรรมจัดการความเส่ียงที่จัดขึ้น 

สกร. 

2.3 ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อประเมินผลการ
ด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ไม่
สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

O ปานกลาง 
(๘) 

๑. ขอความเห็นจากผู้เชีย่วชาญด้านเทคนิค      
เพื่อประกอบการตรวจรับงาน 
๒. จัดอบรมการใช้ระบบฯ แก่ Admin และ Users 
๓.  สร้างระบบฯ ให้สามารถปรับแก้ไขให้สอดคล้อง
กับความต้องการและการใช้งานของผู้ใช้งาน 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกจิ
สามารถใช้งานได้จริงอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สกร. 
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แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม นโยบายและแผนรัฐวิสาหกจิ (สนผ.) 
 

ความเสี่ยง 

กิจกรรมจัดการความเสี่ยง 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ด าเนินการ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์/  
ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

ประเภท
ความเสียง 
S/O/F/C 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

(R) 
1. การติดตามการเบิกจา่ย
งบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 

1.1 การประชุมติดตามเร่งรัด
การเบิกจา่ยงบลงทุนไม่
สามารถก าหนดการลว่งหน้าได้ 

O สูงมาก 
(20) 

1. เร่งจัดท าหนังสือเชิญประชุมและประสาน
รัฐวิสาหกิจเมื่อได้รับการประสานงานจากทีมรอง
นายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) 
2. ก ากบัและติดตามให้รัฐวิสาหกจิส่งข้อมูลการ
เบิกจ่ายงบลงทุนที่ถูกตอ้งและครบถ้วนตามที่
ก าหนด 
3. ประสานงานในเรื่องข้อมูลกับรัฐวิสาหกิจและ 
กพส. 1-2 อย่างใกล้ชิด 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

- การจัดประชุมติดตามเร่งรัด 
การเบิกจา่ยงบลงทุนและการจัดท า
เอกสารส าหรับการประชุมแลว้เสร็จ 
ตามก าหนด 

สนผ. 

1.2 การรายงานผลการเบิกจ่าย
งบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 
ต่อผู้อ านวยการ สคร. เกิด
ความล่าช้า 

O สูงมาก 
(15) 

1. ก ากบัและติดตามให้รัฐวิสาหกจิส่งข้อมูล 
การเบิกจา่ยงบลงทุนที่ถูกต้องและครบถ้วน 
ตามที่ก าหนด 
2. ประสานงานในเรื่องข้อมูลกับรัฐวิสาหกิจและ 
กพส. 1-2 อย่างใกล้ชิด 
3. ก าหนดแผนงานการจัดท ารายงานผลการ
เบิกจ่ายงบลงทุนรายเดือนให้เร็วขึ้น 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

- การรายงานผลการเบิกจา่ยงบลงทุน 
ของรัฐวิสาหกิจรายเดือนต่อผู้อ านวยการ 
สคร. ภายในวันที ่25 ของเดือนถัดไป  

สนผ. 

2. การติดตามเงินน าส่ง
รายได้แผ่นดินของ
รัฐวิสาหกิจและกิจการ 
ที่กระทรวงการคลังถือหุ้น 
ต่ ากวา่ร้อยละ 50  
(กิจการฯ) 
 
 
 

การจัดเก็บรายได้น าส่งแผ่นดิน
ของรัฐวิสาหกิจและกิจการฯ  
ไม่เป็นไปตามเปูาหมาย 
ที่ก าหนดในเอกสาร
งบประมาณประจ าป ี 
พ.ศ. 2563 
 

O สูง 
(10) 

1. ก ากบัและติดตามการน าส่งรายได้แผน่ดินของ
รัฐวิสาหกิจและกิจการฯ ทั้งในด้านจ านวนเงิน
น าส่งและระยะเวลาที่จะน าส่งโดยการ
ประสานงานกับรัฐวิสาหกิจ กพส. 1-3 และ 
สบล. อย่างใกล้ชิด 
2. ในกรณีที่ผลประกอบการของรัฐวิสาหกิจได้รับ
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจหรือนโยบายต่างๆ 
จะต้องมีการประเมินผลกระทบที่เกิดขึน้กับการ
น าส่งเงินรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

- การจัดเก็บเงินน าส่งรายได้แผ่นดินของ
รัฐวิสาหกิจและกิจการฯ เป็นไปตาม
เปูาหมายทีก่ าหนดไว้ตามเอกสาร
งบประมาณประจ าป ีพ.ศ. 2563 

สนผ. 
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แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม บริหารหลักทรัพยข์องรฐั  (สบล.)   
 

ความเสี่ยง 

กิจกรรมจัดการความเสี่ยง 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ด าเนินการ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์/  
ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

ประเภท
ความเสียง 
S/O/F/C 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

(R) 
1. บริหารจัดการหลักทรัพย์
เชิงรุก (การจ าหนา่ย
หลักทรัพย์ที่ไม่มีความ
จ าเป็นในการถือครอง) 
 

1.1 ความล่าชา้ในการ
พิจารณาด าเนินการจ าหนา่ย
หลักทรัพย์ของคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาเพื่อการจ าหน่าย
หลักทรัพย ์ 

O สูงมาก 
(16) 

จัดท าตารางเวลาของคณะกรรมการที่ปรึกษา 
เพื่อนัดหมายการประชุมลว่งหน้าในทุกๆ เดือน 
ทั้งนี้ หากไม่มีวาระพิจารณา กจ็ะขอเล่ือนหรือ
ยกเลิกการประชุมในคราวเดือนนั้นๆ ไป 

เร่ิมด าเนินการ
ต้นปีปฎิทิน  
(1 มกราคม)  

- ตารางนัดหมายของคณะกรรมการที่
ปรึกษาในช่วง 1 ปี (มกราคม – 
ธันวาคม) เพือ่ใช้ส าหรับบริหารจัดการใน
การจัดประชุมให้เกิดความแน่นอน  

สบล. 

1.2 การพจิารณาความ
เหมาะสมของราคาในการ
จ าหน่าย 
 

O สูงมาก 
(20) 

ขอรับนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
ในการมอบอ านาจบางส่วนให้ผู้ที่เกี่ยวขอ้ง 
ในการพิจารณาราคาที่เหมาะสม รวมถึงกรอบ
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาราคาส าหรับหลักทรัพย์
บางประเภท 

- - ร่างหนังสือขอรับนโยบายจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่
มอบหมายอ านาจในการพิจารณาชว่ง
ราคาที่เหมาะสมในการจ าหนา่ย
หลักทรัพย ์

สคร.  

1.3 ข้อบังคับในเรื่องการ
ด าเนินการจ าหน่ายหุ้นของ
บริษัทที่ได้รับความเห็นชอบให้
จ าหน่าย 

C ปานกลาง 
(9) 

ศึกษาและพจิารณาขอ้บังคับของบริษัท 
ที่จะด าเนินการจ าหนา่ยในคราวนั้น เพือ่เตรียม
แนวทางการด าเนินการที่เหมาะสม 

2 - 3 เดือน  - ตารางสรุปข้อบังคับที่เกี่ยวขอ้งกับการ
ด าเนินการจ าหน่ายหลักทรัพย์ขอแต่ละ
บริษัท  

สบล.  
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แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม พัฒนาระบบบริหาร 
 

ความเสี่ยง 

กิจกรรมจัดการความเสี่ยง 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ด าเนินการ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์/  
ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

ประเภท
ความเสียง 
S/O/F/C 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

(R) 
1. โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการประเมิน
สถานะการเป็นระบบ
ราชการ ๔.๐ ตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐของ สคร. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

ความถูกต้องและครบถว้นของ
ข้อมูลในการจัดท าข้อมูลการ
ประเมินสถานะการเป็นระบบ
ราชการ ๔.๐ ตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

S/O สูงมาก 
(25) 

1. จัดตั้งคณะท างานฯ ให้มีบุคลากรของแต่ละ
ส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม 
2. สร้างความรู้ความเข้าใจในการประเมิน
สถานะการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ สคร. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แก่คณะท างานฯ 
3. จัดการประชุมหารือร่วมกับหนว่ยงานภายในที่
เกี่ยวขอ้ง เพื่อรับฟังข้อเท็จจริงและความคิดเห็น
รวมถึงความรู้ที่จ าเป็นในการจัดท าขอ้มลูการ
ประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ ๔.๐  
ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ 
สคร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

22,900 
บาท 

ร้อยละความส าเร็จในการจัดส่งข้อมูล
ส าหรับการประเมินสถานะการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 ตามเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ ไปยังส านักงาน 
ก.พ.ร. 

กพร. 

2. การจัดการความรู้ 
(Knowledge 
Management : KM) 
ภายใต้ชื่อ Insight Out 

2.1 องค์กรขาดบรรยากาศ
ของการแลกเปลีย่นการเรียนรู้
ในองค์กร 

S สูง 
(12) 

ประชาสัมพันธโ์ครงการผ่านช่องทางต่างๆใน สคร. 
เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วม และบรรยากาศการ
เรียนรู้ภายในองค์กร 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

- บุคลากร สคร. เห็นความส าคัญและมี
ส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ภายใน สคร. 

กพร. 

2.2 บุคลากรไม่ให้ความสนใจ 
ในการแลกเปลี่ยนความรู้
ภายในองค์กร 

o สูง 
(12) 

จัดประชุมโดยให้มีผู้แทนจาก ส านกั/กอง/ศูนย์/
กลุ่ม เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดการจัด
กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู ้

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

- บุคลากร สคร. เห็นความส าคัญและให้
ความร่วมมือต่อการปฏิบัติงานการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู ้

กพร. 

2.3 ไม่มีกิจกรรมในการ
เสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่
บุคลากร 

o สูง 
(10) 

จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชีย่วชาญ/ 
ผู้เกษียณอายุราชการเพื่อเป็นองค์ความรู้ให้กับ
บุคลากรของ สคร. 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

- กพร. 
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แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส านัก/กอง/ศูนย/์กลุ่ม งานคุ้มครองจริยธรรม (กคจ.) 
 

ความเสี่ยง 

กิจกรรมจัดการความเสี่ยง 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ด าเนินการ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์/  
ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

ประเภท
ความเสียง 
S/O/F/C 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

(R) 
1. การจัดท ามาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหนว่ยงาน 

1.๑ วิเคราะห์ปัญหาผิดพลาด 
ท าให้มาตรการไม่สามารถสรา้ง
ความโปร่งใสได้จริง 

S สูงมาก 
(15) 

ท าแบบส ารวจเชิงลึกให้ได้ข้อมูลที่แม่นย า เพื่อ
น ามาวิเคราะหแ์ละจัดท ามาตรการให้เหมาะสม 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

- การวิเคราะหแ์บบสอบถามและการ
ประเมินผลการด าเนินการตามมาตรการ 

กคจ. 

1.๒ ไม่ได้รับความร่วมมือ 
จากหนว่ยงานที่เกีย่วข้อง 
ในการปฏิบัติตามมาตรการ 

O 
 

สูง 
(12) 

หารือร่วมกบัหน่วยงานที่เกีย่วขอ้งอย่างใกล้ชิด 
และสม่ าเสมอ 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

- การหารือกับหนว่ยงานที่เกีย่วข้อง กคจ. และ
หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

1.๓ บุคลากรระดับสูง 
ไม่ปฏิบัติเป็นตัวอยา่ง 

S ปานกลาง 
(8) 

1. ผอ. สคร. มอบหมายเป็นนโยบายชัดแจ้ง 
2. การประเมิน ๓๖๐ องศา 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

- 1. การมอบหมายนโยบายในการประชมุ
ผู้บริหาร สคร. 
2. ผลการประเมิน ๓๖๐ องศา 

กคจ. และ 
ส านักงาน

เลขานุการกรม 
2. การสัมมนาเพื่อ
เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

2.๑ ไม่สามารถจัดสัมมนาได้
เนื่องจากเหตุการโรคระบาด 
COVID-19 

O สูง 
(12) 

เปลี่ยนแปลงรูปแบบกจิกรรมโดยจัดการให้ 
ความรู้แบบ Online 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

- ระดับความส าเร็จของการจัดการสัมมนา 
แบบ Online 

กคจ. 

2.๒ งบประมาณถูกโอนไปใช้
ในโครงการอื่นที่ส าคัญ 
เร่งด่วนกว่า 

F ปานกลาง 
(6) 

เปลี่ยนแปลงรูปแบบกจิกรรมโดยจัดการให้  
ความรู้แบบ Online 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

- จ านวนผู้รับฟังการสัมมนาไม่น้อยกวา่ 
50 คน 

กคจ. 

2.3 มีผู้เข้าสัมนาจ านวนน้อย O ปานกลาง 
(9) 

 

1. ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า 2-3 สัปดาห์ 
2. ขอรายชือ่ผู้แทนเข้าฟังจากส านัก/กอง/ศูนย์/
กลุ่ม ต่างๆ ล่วงหนา้ 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

- ระดับความส าเร็จของการจัดการสัมมนา
แบบ Online 

กคจ. 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม เลขานุการคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจ (กลร.) 

 
ความเสี่ยง 

กิจกรรมจัดการความเสี่ยง 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ด าเนินการ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์/  
ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

ประเภท
ความเสียง 
S/O/F/C 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

(R) 

1. การจัดท าประมวล
จริยธรรมส าหรับผู้บริหาร
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 
 
 
 

การจัดท าร่างประมวลจริยธรรม
ส าหรับผู้บริหารและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ (ร่างประมวล
จริยธรรมฯ) จ าเป็นต้องมี
เนื้อหาและสอดคล้องกับ
มาตรฐานจริยธรรมและ
หลักเกณฑ์การจัดท าประมวล
จริยธรรมและขอ้ก าหนด
จริยธรรมของหนว่ยงานของรัฐ
(มาตรฐานจริยธรรมฯ)ตามที่
คณะกรรมการมาตรฐานทาง
จริยธรรม (ก.ม.จ.) ก าหนด 
เพื่อให้ประมวลจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นมาตรฐาน
เดียวกันทั้งระบบ และมีความ
สอดคล้องกัน จึงจะน ามาจัดท า
ประมวลจริยธรรมส าหรับ
ผู้บริหารและพนกังาน
รัฐวิสาหกิจ (ประมวลจริยธรรมฯ) 
ได ้ซ่ึงอาจเกิดความล่าช้า 
เนื่องจากเป็นปัจจัยภายนอกที่ 
สคร. ควบคุมไม่ได้ 

S ปานกลาง 
(9) 

1.1 จัดท าแผนการจัดท าร่างประมวลจริยธรรมฯ 
1.2 จัดท าร่างประมวลจริยธรรมฯ ให้
สอดคล้องกับร่างระเบียบ ก.ม.จ. ว่าดว้ย
หลักเกณฑ์การจัดท าประมวลจรยิธรรมและ
ข้อก าหนดจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ  
พ.ศ. .... ที่อยู่ระหวา่งเสนอรองนายกรัฐมนตรี 
(นายวษิณุ เครืองาม) ลงนามในร่างระเบียบ
ดังกล่าว และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ทั้งนี้ เพื่อให้ร่างประมวลจริยธรรมฯ จัดท าได้
แล้วเสร็จตามแผนงานที่ กลร. ก าหนดไว้ 
1.3 จัดประชุมหารือร่วมกบัส านักงาน ก.พ.  
และ/หรือหนว่ยงานที่เกีย่วขอ้ง เพื่อให้ 
ร่างประมวลจริยธรรมฯ มีความสอดคลอ้งกับ
ร่างระเบียบ ก.ม.จ. ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การ
จัดท าประมวลจริยธรรมและข้อก าหนด
จริยธรรมของหนว่ยงานของรัฐ พ.ศ. ....  
ตามที่ ก.ม.จ. ก าหนด 
    
 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

- 1 ผลผลิต คือ ร่างประมวลจริยธรรม  
ส าหรับผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกจิ 
2. ผลลัพธ์ คือ ผู้บริหารและพนักงาน 
รัฐวิสาหกิจ มีประมวลจริยธรรมที่เป็น 
มาตรฐานเดียวกับเจา้หน้าทีข่องรัฐต่างๆ 
3. ตัวชี้วัด คือ ระดับความส าเร็จในการ 
จัดท า ร่างประมวลจริยธรรมส าหรับผู้บริหาร 
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 

กลร. 
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ความเสี่ยง 

กิจกรรมจัดการความเสี่ยง 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ด าเนินการ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์/  
ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

ประเภท
ความเสียง 
S/O/F/C 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

(R) 

2. การจัดประชุม
คณะกรรมการ นโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (คนร.) 

การจัดประชุม คนร. ไม่เป็นไป
ตามแผนงานที่ กลร. ก าหนดไว ้
 

S ปานกลาง 
(9) 

2.1 จัดท าแผนการประชุม คนร. และ 
ร่างระเบียบวาระการประชุม คนร. ล่วงหน้า 
2.2 ประสานแต่ละส านัก/กอง และ 
ฝุายเลขานุการคณะอนุกรรมการของ คนร.  
เพื่อจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม และ
ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพือ่ให้สามารถน าเสนอ 
คนร. ตามแผนงานที่ กลร. ก าหนด 
2.3 สร้างกลุ่ม Application Line เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารระหวา่ง คนร. 
(ผ่านเลขานุการ) และ กลร. ในกรณทีี่มีการ
ก าหนดการประชุม คนร. เร่งด่วน 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

- 
 

ผลลัพธ์ คือ กลร. สามารถจัดประชุม คนร.  
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

กลร. 
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แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม กลั่นกรองกรรมการรฐัวิสาหกจิ (กกก.)  
 

ความเสี่ยง 

กิจกรรมจัดการความเสี่ยง 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ด าเนินการ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์/  
ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

ประเภทความ
เสียง 

S/O/F/C 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

(R) 
โครงการจัดจ้างที่ปรึกษา 
เพื่อด าเนินการจัดท าระบบการรับ
สมัครกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

ขั้นตอนในการด าเนินการตาม 
โครงการฯ ไม่เป็นไปตาม
ก าหนดเวลา 

O สูง 
(๑๖) 

จัดท าตารางเวลาหรอืแผนปฏบิัติการ 
(Action Plan) ให้ชัดเจนเพื่อใช้
ติดตามการด าเนินงานและ 
มีการติดตามผลการปฏิบัติจาก
ผู้บังคับบัญชาอย่างสม่ าเสมอ 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

- ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ
โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพือ่
ด าเนินการจัดท าระบบการรับสมัคร
กรรมการรัฐวิสาหกิจเป็นไปตาม
ก าหนดเวลา 

บุคลากร 
กกก. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก



 

แบบฟอร์มที่ 1 การวิเคราะห์ความเสี่ยง ส านัก/กอง/ศูนย/์กลุม่ 
 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
ส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม      

แผนงาน/โครงการ            
 

ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง จัดการความเสี่ยง กิจกรรม/การปฏิบัติเพื่อจัดการความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ 
(Responsibility) 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

 (Risk) 
 

ประเภทความ
เสียง 

(Risk Type) 
S/O/F/C 

โอกาส 
(Likelihood 
Level : L) 

ผลกระทบ 
(Impact  
Level : I) 

 

ระดับความเสี่ยง 
(Rating : R) 
 (R = L x I) 

กลยุทธ์ที่ใช้ในการ
จัดการความเสี่ยง 
(Action Type) 

Av/M/T/Ac 

กิจกรรมจัดการความ
เสี่ยง 

(Action) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
(Duration) 

1.  
 
 
 

        

2.  
 
 
 

        

3.  
 
 
 

        

4.  
 
 
 

        

5.  
 
 
 

        

 

ผอ.ส ำนัก/กอง/ศูนย/์กลุ่ม     
       
วันท่ี         
      



 

 

ประเภทความเสียง 
(Risk Type) 

ค าอธิบาย 

Strategic 
ความเส่ียงด้านกลยุทธ ์

เกิดจากความผิดพลาดในการก าหนดหรือ 
ด าเนินนโยบาย กลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม ตลอดจน
การทุจริตเชิงนโยบายของผู้บริหาร 

Operational 
ความเส่ียงด้านการด าเนินงาน 

กิดจากขั้นตอน อปุกรณ์หรือทรัพยากรมนุษย์ 
เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน หรืออบุตัิเหตุ 

Financial 
ความเส่ียงด้านการเงิน 

เกิดจากปัญหาด้านการเงินและงบประมาณ  

Compliance 
ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ 

เกิดจากกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ  

ระดับความเสี่ยง (R) = โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L) x ระดับผลกระทบที่เกิดขึ้น (I) 

ระดับความ
เสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

(โอกาส x 
ผลกระทบ) 

ค าอธิบาย 

สูงมาก 15 - 25 
อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จ าเปน็ต้องเร่งจัดการความเส่ียงให้ลดลงโดยมีมาตรการลดความเส่ียง 
ประเมินซ้ า หรือถ่ายโอนความเส่ียง 

สูง 10 - 14 อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการลด หรือก าจัดความเสี่ยง 
ปานกลาง 4 - 9 อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถด าเนินการควบคุมโดยมีมาตรการควบคุมความเส่ียง 

ต่ า 1 - 3 อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ยังต้องควบคมุเพื่อปูองกันไม่ให้เกิดความเส่ียง 

Ris
k I

m
pa

ct


 

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

Risk Likelihood 
 

Likelihood 
Level (L) 

โอกาส 
ที่จะเกิด 

ค าอธิบาย 

1 ต่ ามาก 
ไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นหรือมีเพยีงเล็กน้อย  
(น้อยกว่า 20%) 

2 ต่ า มีโอกาสเกิดนานๆคร้ัง (21- 40%) 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง (41 – 60 %) 
4 สูง มีโอกาสเกิดค่อนขา้งสูงหรือบ่อยครั้ง (61 – 80 %) 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า (มากกวา่ 80 %) 

 

Impact 
Level (I) 

ผลกระทบ 
ที่จะเกิด 

ค าอธิบาย 

1 ต่ ามาก 
มีผลกระทบในก ารปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ 
เพียงเล็กน้อย 

2 ต่ า มีผลกระทบในก ารปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์อยู่บ้าง 

3 ปานกลาง 
มีผลกระทบในก ารปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ 
พอสมควร 

4 สูง 
มีผลกระทบในก ารปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์
ค่อนข้างรุนแรง 

5 สูงมาก 
มีผลกระทบในก ารปฏิบัติง านหรือวัตถุประสงค์ 
เป็นอย่างยิ่ง 

 

Action 
Type 

ค าอธิบาย 

Avoid หลีกเลี่ยงการเกิดความเสี่ยง   
เป็นการปฏิเสธและหลีกเล่ียงโอกาสทีจ่ะเกิดความเส่ียงโดยการหยุด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรม เช่น ยกเลิก/เปลี่ยนแปลงโครงการ 

Mitigate ลด/ควบคุมความเสี่ยง   
เป็นการจัดการความเส่ียงในกรณีที่หน่วยงานเห็นว่าความเส่ียงเหล่านั้นเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในหรือมีสาเหตุที่สามารถลดหรือควบคุมได้ 
เช่น มีกิจกรรม/โครงการควบคุม 

Transfer. ถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อ่ืน   
เป็นการถ่ายโอนงาน โครงการ หรือกิจกรรมให้หน่วยงานอื่นชว่ยแบ่งความรับผดิชอบอาจเป็นหน่วยงานภายในหรือภายนอกองค์การ  
เช่น จ้างที่ปรึกษา 

Accept ยอมรับการเกิดความเสี่ยง  
เป็นความเส่ียงที่อยู่ในระดับความเส่ียงปานกลาง ต่ า หรือต่ ามาก เช่น มีโครงการ/มาตรการติดตามผลด าเนินงาน 



 

 

 
 

แผนปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม         

 
ความเสี่ยง 

กิจกรรมจัดการความเสี่ยง 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ด าเนินการ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์/  
ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

ประเภท
ความเสียง 
S/O/F/C 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

(R) 
1. 
 
 
 
 

1.1 
 

       

1.2 
 

       

1.3 
 

       

 
 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

แบบฟอร์มที่ 2 แผนปฏิบัติการบรหิารจัดการความเสี่ยง 

ผอ.ส ำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม     
       
วันท่ี         
      



 

 

แบบฟอร์มที่ 3 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสีย่ง 

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม         

 

 
 

ความเสี่ยง 
กิจกรรม 

จัดการความเสี่ยง 

ผลการด าเนินการ 
 กิจกรรมจัดการความ

เสี่ยง 

ระดับ 
ความเสี่ยง 
(ประเมินใหม่) 

ความเสี่ยง 
ที่ยังเหลืออยู ่

แนวทางเพ่ิมเติม ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

1.  1.1        

1.2        

1.3        

ผอ. ส านัก/กอง/ศูนย/์กลุ่ม     
       
วันท่ี         
      


