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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. 2564 
โดยใช้แนวทางการวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of 
Sponsoring Organization of the Tread way Commission) เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น
จากการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการต่างๆ  

  ทั้งนี้คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 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 ประกอบกับ
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 รวมทั้งเพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public 
Sector Management Quality Award : PMQA) หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ข้อ 2.2 ระบุให้ส่วน
ราชการต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงระดับองค์การที่จะเกิดขึ้น  

 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. 2564 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 ภายหลังจากปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ที่ สคร. ได้เชิญวิทยากรจากกรมบัญชีกลางที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงมา
บรรยายเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงให้กับผู้บริหารและบุคลากรของ สคร. 
คณะท างานฯ ได้มีการเรียนรู้วิธีการด าเนินการ รวมทั้งมีการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นแผนการด าเนินงานเพ่ือ
ลดปัจจัยความเสี่ยงลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
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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
ศักยภาพของประเทศอย่างย่ังยืน 

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 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจในกระบวนการ

ร่วมลงทุนและมีความต้องการในการท 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 างาน 
             ทีด่ ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับช านาญการ 
  

   3. ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   คณะท างานและเลขานุการ 
 

   4. ผู้แทนกลุ่มพัฒนาระบบบริหารที่รับผิดชอบงาน  คณะท างานและ 
          ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

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 คือ 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 ากับดูแลหรือควบคุมภายในที่ดี 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) 
  
 
 
 



 
 

หน้า | - 13 -  
 

 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 แนวทางการด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

องค์ประกอบ 
แบบฟอร์มที่ 1 : การวิเคราะห์ความเสี่ยง  
แบบฟอร์มที่ 2 : แผนปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง  
แบบฟอร์มที่ 3 : รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
 

แบบฟอร์มที่ 1 : การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
แนวทาง/วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง 

1.1 การคัดเลือกแผนงาน/โครงการ ในการวิเคราะห์เพื่อจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
  พิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ หรือจากภารกิจงานที่ส าคัญ จ านวนอย่างน้อย 2 โครงการ เพ่ือน ามา
จัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 ดังนี้ 

๑) โครงการที่ได้รับเงินงบประมาณ 
2) โครงการที่ส าคัญ (Flagship Project) 
3) แผนงาน/โครงการในระบบ Tracking System 
4) แผนงาน/โครงการที่เป็นภารกิจตามหน้าที่และอ านาจของส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม 

1.2 ระบุประเภทความเสี่ยง แบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้  
1)   ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) 
2) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) 
3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) 
4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) 
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1.3 การประเมินความเสี่ยง 
 เป็นการก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เพ่ือหาค่าระดับความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้วให้น าผลที่
ได้มาประเมินจัดระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ซึ่งหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ า 
และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับ สูงมากและสูง มาจัดท าแผนปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของ ส านัก/กอง/
ศูนย์/กลุ่ม ในขั้นตอนต่อไป (แบบฟอร์มที่ 2)  
1.4 กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง  
 การก าหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง มุ่งเน้นให้องค์กรสามารถบริหารความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้โดยการก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถท าได้หลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ 

1) หลีกเลี่ยงการเกิดความเสี่ยง (Avoid) 
2) ลด/ควบคุมความเสี่ยง (Mitigate)  
3) ถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่น (Transfer) 
4) ยอมรับการเกิดความเสี่ยง (Accept) 

1.5 กิจกรรมจัดการความเสี่ยง 
     ภายหลังจากที่ระบุกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง ในแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้คณะท างานก าหนด
กิจกรรมเพ่ือควบคุมหรือลดความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง (High) และสูงมาก (Extreme) ให้ลดลงอยู่ในระดับที่
ยอมรับได้และสามารถปฏิบัติได้จริง รวมทั้งต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้
ลงทุนในการด าเนินมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้น เปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่รัฐจะได้รับด้วย 
 

แบบฟอร์มที่ 2 : แผนปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของ ส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม 
แนวทาง/วิธีการด าเนินการแผนปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของ ส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม   
 ให้คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้รับมอบหมายจาก ส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม เลือกความเสี่ยงที่
มีระดับ สูงมาก (15 – 25 คะแนน) และสูง (10 – 14 คะแนน) มาจัดท าแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงของ 
ส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม  ลงในแบบฟอร์มที่ 2 โดยน าข้อมูลความเสี่ยงจากแบบฟอร์มที่ 1 มาควบคุมความเสี่ยง 
โดยระบุระยะเวลา งบประมาณ ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด และผู้รับผิดชอบเพิ่มเติมให้ครบถ้วน  
 ทั้งนี้ ฝุายเลขานุการฯ จะได้ท าการประมวลข้อมูลและจัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติการบริหารจัดการความเสีย่ง
ของ สคร. เสนอผู้อ านวยการ สคร. พิจารณาต่อไป 
 

แบบฟอร์มที่ 3 : รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
แนวทาง/วิธีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

ภายหลังจากท่ีผู้อ านวยการ สคร. ได้เห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
2564 แล้ว ให้ผู้แทนคณะท างานฯ แต่ละส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ประสานงานภายในส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ของ
ตนเพ่ือด าเนินการตามกิจกรรม/มาตรการที่ระบุในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และจะต้องมีการรายงานและ
ติดตามผลเป็นระยะตามแบบฟอร์มที่ 3 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เช่น รายงานเป็นรายไตรมาส เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการด าเนินงานอย่างถูกต้อง
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเปูาหมายในการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง คือ 
ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการด าเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง
หรือไม่ ระดับของความเสี่ยงภายหลังจากการด าเนินการจัดการความเสี่ยงตามกิจกรรม/มาตรการลดลงหรือไม่ โดย
หน่วยงานต้องสอบทานดูว่าวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้มีประสิทธิภาพให้ด าเนินการต่อไป หรือวิธีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน  
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โดยที่ภายหลังจากรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่มแล้ว 
ฝุายเลขานุการฯ โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหารจะน ามาสรุปเป็นรายงานผลการด าเนินการตามแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงที่ ส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม รับผิดชอบในการด าเนินการตามมาตรการที่ระบุในแผนปฏิบัติการ
บริหารจัดการความเสี่ยง เสนอผู้อ านวยการ สคร. เพื่อพิจารณาผลการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป 

ขั้นตอนที่ 6 การสื่อสารและเผยแพร่แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
  การสื่อสารเพ่ือการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพจะช่วยปูองกันความเสี่ยง
ไม่ให้เกิดขึ้น หรือลดความรุนแรงของความเสี่ยงต่างๆ ลงได้ ปัจจัยส าคัญคือ ผู้บริหารต้องมีส่วนส าคัญในการผลักดัน 
ให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งบุคลากรของ สคร. จะต้องมีส่วนร่วมในการน าแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยงไปเป็นกรอบแนวทางในการจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน นอกจากนี้ช่องทางการสื่อสาร  
ที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้บุคลากรสามารถสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงทั้งในหน่วยงาน ระหว่างหน่วยงาน 
และกระบวนการท างานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เพ่ือให้เกิดการผลักดันการน าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไปสู่การปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพ สคร. จึงก าหนดแนวทางการสื่อสารเพ่ือบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในแต่ละปี โดยมี
แนวทาง/ช่องทางการด าเนินการ ดังนี้ 

ล าดับ แนวทาง/ช่องทาง ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 แจ้งเวียนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  ภายใน 1 วันหลังจาก 

แผนฯ ได้รับความเห็นชอบ 
ฝุายเลขานุการ
คณะท างานฯ 

2 เผยแพร่แผนบริหารจัดการความเสี่ยงใน
เว็บไซต์และ web portal ของ สคร. 

ภายใน 1 วันหลังจาก 
แผนฯ ได้รับความเห็นชอบ 

ฝุายเลขานุการ
คณะท างานฯ 

3 ผู้แทนคณะท างานฯ ผลักดนัให้ด าเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

ภายหลังจากแผนฯ  
ได้รับความเห็นชอบ 

ผู้แทนคณะท างาน
ส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม 

4 ติดตาม/รายงานผลเป็นรายครั้ง เช่น ติดตาม
เป็นรายไตรมาส เป็นต้น  

ภายใน 10 วัน หลังครบ
ก าหนดรอบระยะเวลา 

ผู้แทนคณะท างาน
ส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม 

5 สรุปรายงานผลเป็นรายครั้ง เช่น เป็นราย 
ไตรมาส เป็นต้น เพ่ือน าเสนอผู้อ านวยการ 
สคร. ทราบพร้อมทั้งน าเสนอรายงานผลเพ่ือ
พิจารณาแนวทางในการด าเนินการในปีถัดไป 

ภายในต้นปีงบประมาณ
ถัดไป 

ฝุายเลขานุการ
คณะท างานฯ 

 

ขั้นตอนที่ 7 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. 2564 สคร. ได้ก าหนดกรอบระยะเวลาการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในรูปแบบการติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) ในแต่ละไตรมาส 
ดังนั้น จึงก าหนดให้ผู้แทนคณะท างานฯ ซ่ึงเป็นผู้รับผิดชอบตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงรายงานผล 
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ตามแบบฟอร์มที่ 3 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด  โดยที่ภายหลังจากที่รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ฝุายเลขานุการฯ 
จะต้องรายงานผลการด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่ ส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม รับผิดชอบ 
ในการด าเนินการตามมาตรการที่ระบุในแผนปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยจัดท ารายงานสรุปผล 
การด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง เสนอผู้อ านวยการ สคร. เพ่ือทราบและพิจารณาผลการบริหาร
จัดการความเสี่ยง 
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ส่วนที่ 6 
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  คณะท างานฯ ได้ด าเนินการจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงโดยคัดเลือกจากแผนงาน/
โครงการที่มีปัจจัยความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยน ามาก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการใน
การจัดการและควบคุมปัจจัยความเสี่ยงนั้นให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ โดยแผนบริหารจัดการความ
เสี่ยงของ สคร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีรายละเอียดแผนงาน/โครงการจากแต่ละหน่วยงานภายในของ 
สคร. เพ่ือน ามาด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้  
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แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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. กระบวนการจัดซ้ือ 
จัดจ้าง 
 
 
 
 

1.1 การจัดซ้ือจัดจ้าง 
ไม่เป็นไปตามที่กฎระเบียบ 
ที่เกี่ยวขอ้งก าหนด 
 

C 16 จัดท าตารางสรุปขั้นตอนการจัดซ้ือจัดจา้งให้ครบ
ทุกวิธ ี

3 เดือน - จัดท าแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 
2563 

สล. ฝุายพัสด ุ

1.2 การด าเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้างไม่สอดคล้อง 
กับระบบการจัดซ้ือจัดจา้งของ
กรมบัญชีกลาง 
 

C 16 จัดท าคู่มือปฏิบัติงานเกีย่วกับการจัดซ้ือจัดจ้าง 6 เดือน - จัดท าแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 
2564 

สล. ฝุายพัสด ุ

2. การบริหารพัสดุที่อยู่ใน
การครอบครอง 
 
 
 
 

2.1 การบ ารุงรักษาพัสด ุ
 
 

C 16 จัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงานและทะเบยีนคุมการ
ซ่อมแซม 

6 เดือน - จัดท าแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 
2564 

สล. ฝุายพัสด ุ

2.2 การควบคุมครุภัณฑ์ใน
ความรับผิดชอบ 

O 16 จัดท ารายงานทะเบียนทรัพย์สินแยกตามส านัก เพื่อ
จัดส่งให้แต่ละส านักดูแลทรัพย์สินในความ
รับผิดชอบ 

6 เดือน - ด าเนินการแจ้งเวียนให้แต่ละส านกัทราบ
ภายในเดือนมีนาคม 2564 

สล. ฝุายพัสด ุ

3 .การเงินและการเบกิ
จ่ายเงิน (Financial risk) 
 
 

3.1 เอกสารหลักฐาน
ประกอบการเบิกจา่ยเงิน 
ไม่ครบถ้วนถูกต้อง 
 

C 6 -ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกบั กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ  
ที่เกี่ยวขอ้ง และแบบฟอร์มประกอบการ 
เบิกจ่ายเงินในระบบ E – filing ให้เป็นปัจจุบัน  
-มีการแจ้งเวียนแนวทางปฏบิัติหลักเกณฑ์ วิธกีาร
ที่เกี่ยวขอ้งให้กับบุคลากรของ สคร. ทราบเพื่อให้
เกิดความเข้าใจร่วมกันและเกิดความคล่องตัวใน
การปฏิบัติงาน 
-จัดท า Flow chart ขั้นตอนการเบิกจา่ยเงิน 

ก.ย.  
ปีงบประมาณ 

2564 

- การเบิกจา่ยเงินเป็นไปตาม กฎ ระเบยีบ 
ข้อบังคับ หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

สล. 
ฝุายการคลัง 
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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) 
 3.2 การอนุมัติรายการโอนเงิน

ผ่านระบบอิเล็กทรอนกิส์ไม่
เป็นไปตามวันที่มีผลให้เงินเข้า 
 
 

O 6 -จัดท ารายงานสถานะการอปัโหลดรายการโอน
เงินตรวจเช็คกับเอกสารหลักฐาน 
ขอเบิกเงินให้ถูกต้องตรงกันก่อนอนุมัติจา่ยเงิน
ให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินเพื่อลดความผิดพลาดกลับมา
ท ารายการใหม่หรือโอนเงินไม่ส าเร็จ 

ก.ย.  
ปีงบประมาณ 

2564 

- ด าเนินการโอนเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนกิส์ได้ถูกต้อง
ครบถ้วน 

สล. 
ฝุายการคลัง 
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แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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
ผ่านระบบประเมินผลการ
ด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
 
 
 
 

1.1 ไม่สามารถจัดการประชุม
คณะอนุกรรมการจัดท าบันทกึ
ข้อตกลงและประเมินผลการ
ด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ (ราย
สาขา) ได้ตามก าหนดเวลา 

O 8 ประสานงานกับคณะอนกุรรมการจัดท าบันทึก
ข้อตกลงและประเมินผลการด าเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ (รายสาขา) ล่วงหน้า เพื่อนดัหมายวัน
ประชุมให้เป็นไปตามก าหนดเวลา 

ปีงบประมาณ 
2564 

- 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 8 ประสานงานกับฝุายเลขานกุารคณะกรรมการ
ประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ (สกร.) เพื่อให้มีการ
นัดหมายวันประชุมล่วงหนา้ 

ปีงบประมาณ 
2564 

- สามารถจัดประชุมคณะกรรมการ
ประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจได้ตาม
ก าหนดเวลา เพื่อพจิารณาผลการ
ด าเนินงานตามแผนฟื้นฟูกจิการของ
รัฐวิสาหกิจประจ าป ี

กพส. 1 

 

  



 
 

หน้า | - 22 -  
 

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. การทบทวน 
Umbrella  
statement  รายสาขา 
พ.ศ. 2564 

๒.๑ การเปลี่ยนแปลงของ 
นโยบายรัฐบาล/  กระทรวงเจ้า
สังกัด/หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง 
อาทิ เช่น สศช.  

C 8 ติดตามการปรับเปลี่ยนของนโยบายรัฐบาล/
กระทรวงเจ้าสังกัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
2564 

- แผนวิสาหกิจมีการทบทวนความ
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 

กพส. 1 

 ๒.๒ รัฐวิสาหกจิส่งแผน 
วิสาหกจิล่าช้า 

O 8 ก าหนดเวลาติดตามและประสานงาน รส. ให้
ด าเนินการทันตามก าหนด 
 
 

ปีงบประมาณ 
2564 

- รัฐวิสาหกิจสามารถน าส่งแผนวิสาหกิจได้
ตรงตามก าหนดเวลาตามกรอบการ
ประเมินผลการด าเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจ 

กพส. 1 
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แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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. การน าส่งเงินรายได้
แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจ
สาขาภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
 

1.1 จากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19)  
ในปี พ.ศ. 2563 ส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการปิดโครงการ
ของการเคหะแห่งชาต ิ(กคช.) ท า
ให้รายได้จากการด าเนินงานและ
ก าไรสุทธิของ กคช. มแีนวโน้ม
ลดลง ซ่ึงส่งผลต่อการน าส่งเงิน
รายได้แผ่นดินของ กคช. 

S ๑๖ ด าเนินการจัดท าขอ้มูลผลกระทบต่อการด าเนินกิจการ
ของ กคช. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
COVID-19 , วิเคราะห์ผลกระทบตอ่ผลประกอบการ
และฐานะทางการเงินของ กคช.  รวมถงึแนวทางการ
บริหารจัดการเพือ่ลดผลกระทบดังกล่าว 

ก.ย.
ปีงบประมาณ 

๒๕๖4  

- ระดับความส าเร็จของ 
การจัดท าขอ้มูลผลกระทบ 
ต่อการด าเนินงานของ กคช. จาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค  
COVID-1๙  

กพส. ๒  

1.2 มาตรการชว่ยเหลือผู้ใช้
น้ าประปาที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ตามนโยบายของรัฐบาล  
ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและ
ความสามารถในการบริหารกระแส
เงินสดของการประปาส่วนภูมิภาค 
(กปภ.) ซ่ึงส่งผลต่อการน าส่งเงิน
รายได้แผ่นดินของ กปภ. 

S ๑๖ ด าเนินการจัดท าขอ้มูลผลกระทบต่อการด าเนินงานของ 
กปภ. จากมาตรการชว่ยเหลือผู้ใช้น้ าประปาที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19), วิเคราะห์ผลกระทบต่อ 
ผลประกอบการและฐานะทางการเงินของ กปภ.  รวมถึง
แนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว 

ก.ย.
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๓ 

- ระดับความส าเร็จของการจัดท าขอ้มูล
ผลกระทบต่อการด าเนินงานของ 
กปน. จากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรค COVID-1๙ 

กพส. ๒  

๒. การขออนุมัติจัดตั้ง/
ร่วมทุนบริษัทในเครือ 
การไฟฟูานครหลวง 
(กฟน.)  
 

๒.๑ ความครบถ้วนของข้อมูล 
ในการเสนอจัดตั้งบริษัทในเครือ
ของ กฟน. 

O ๑2 ด าเนินการพิจารณาข้อเสนอตามหลกัเกณฑ์ 
การจัดตั้ง/ร่วมทุนและก ากับดแูลบริษัทในเครือของ
รัฐวิสาหกิจที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 
4 ธันวาคม 2550 ในเบื้องต้นก่อนเสนอให้ฝุาย
เลขานุการคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ (คนร.) พิจารณา
และบรรจุเป็นวาระการประชุม คนร. 
 

มิ.ย.
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๓ 

- ระดับความครบถ้วนของข้อมูลตาม
หลักเกณฑ์ท่ีคณะรัฐมนตรีให้ความ
เห็นชอบ 

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 กพส. 2 ไม่ใช่ฝุายเลขานุการ 

คนร. โดยตรง  
 

O ๑2 หารือร่วมกบัฝุายเลขานุการ คนร. เพื่อพิจารณาข้อเสนอ
จัดตั้งบริษัทในเครือของ กฟน. พร้อมเชญิผู้แทน กฟน. 
มาชี้แจงและท าความเข้าใจแนวทางการปรับปรุง
ข้อเสนอให้ข้อมูลมีความครบถว้น โดยตอ้งผ่านความ
เห็นชอบจากกระทรวงเจ้าสังกัดของ กฟน. ก่อนส่งให้ 
สคร. 

ส.ค.
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๓ 

- ระดับความส าเร็จของ 
การประชุมหารือ 

กพส. ๒/ 
กลร. 

 ๒.๓ องค์ประกอบของ คนร.  
มีขนาดใหญ่รวมถึงประธาน คนร. 
(นายกรัฐมนตรี) มีภารกิจมาก 
ส่งผลให้ไม่สามารถก าหนดวัน
ประชุมที่แน่นอนได้ 

O ๑๖ จัดท าวาระการประชุมและข้อมูลประกอบพร้อมเสนอให้ 
คนร. พิจารณาตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖4 

- ระดับความส าเร็จของการเสนอวาระ
การประชุมให้ คนร. พจิารณา 

กพส. ๒ 
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แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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. การพิจารณาแผน
วิสาหกจิให้สอดคล้อง
กับ Umbrella 
Statement  
รายสาขา 

1.1 ความชัดเจนด้านนโยบายของ
การทบทวน/ปรับปรุง Umbrella 
statement รายสาขา ท าให้เกิด
ความล่าช้า และไม่สามารถน ามา
วิเคราะห์ความสอดคล้องได้ตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด 

s 12 มีการก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนและ มีการ
ติดตามสอบถาม ความคืบหน้าการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องจากฝุายงานที่รับผิดชอบในการก าหนด 
Umbrella statement รายสาขา   

ปีงบประมาณ 
2564 

  กพส. 3 

1.2 รัฐวิสาหกจิมีการทบทวน/
ปรับปรุงแผนงาน/โครงการ ตาม
ข้อสังเกตของหน่วยงานลา่ช้า ท าให้
น าส่งแผนวิสาหกิจให้ สคร. ไม่
เป็นไปตามก าหนดระยะเวลา 

o 12 ประสานรัฐวิสาหกิจให้น าส่งแผนวิสาหกจิภายใน
ก าหนดระยะเวลา 

ปีงบประมาณ 
2564 

  กพส. 3 

1.3 รัฐวิสาหกจิไม่ได้มีการปรับปรุง
แผนวิสาหกิจให้มีความสอดคล้อง
ตามข้อสังเกตของหน่วยงาน 

o 10 ประสานรัฐวิสาหกิจให้ด าเนินการปรับปรุงแผน
ตามข้อสังเกตและมีการก ากับติดตามอยา่งใกล้ชิด 

ปีงบประมาณ 
2564 

  กพส. 3 

2. การออกประกาศ
เพื่อขยายระยะเวลา
การปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 9 
เร่ือง เครื่องมือทาง
การเงิน ของสถาบัน
การเงินเฉพาะกจิ 

2.1 ความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการ
ตีความหน่วยงานที่มีอ านาจหนา้ที่
ในการออกประกาศเพื่อขยายระะ
เวลาการปฏิบัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 เร่ือง 
เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) ท า
ให้กระบวนการด าเนินงานในส่วนที่
เกี่ยวขอ้งล่าช้า 
 

S 16 หารือส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประเด็น
ข้อกฎหมาย และประสานงานอย่างใกลช้ิดเพื่อให้
การด าเนินงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด 

ปีงบประมาณ 
2564 
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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 ประกาศเพื่อขยายระยะเวลา

การปฏิบัติตาม TFRS 9 ได้  
จะส่งผลกระทบอยา่งมีนัยส าคัญต่อ
รัฐวิสาหกิจ เนื่องจากการไม่ปฏิบัติ
ตาม TFRS 9 เป็นการปฏิบัตามกฎ
หมาย ซ่ึงหากไม่ปฏิบัติตามจะมี
บทลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
เช่น พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. 2561 เป็นต้น 

S 16 ประสานงานกับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องอยา่งใกล้ชิด 
เพื่อให้การออกประกาศดังกล่าวเป็นไปด้วยความ
รวดเร็วและตามก าหนดเวลา 

ปีงบประมาณ 
2564 

   

2.3 การไม่ปฏิบัติตาม TFRS 9 
ของ SFIs ท าให้ส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินออกงบการเงินแบบมี
เง่ือนไข ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อความ
น่าเช่ือถือ ภาพลกัษณ์ รวมถึงการ
ด าเนินงานของ SFIs เช่น ไม่
สามารถระดมทุนโดยการออก
พันธบัตรได้ เนื่องจากงบการเงิน 
ไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย ์เป็นต้น 

o 16 ประสานงานกับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องอยา่งใกล้ชิด 
เพื่อให้การออกประกาศดังกล่าวเป็นไปด้วยความ
รวดเร็วและตามก าหนดเวลา 

ปีงบประมาณ 
2564 

   

2.4 การด าเนินงานมีความ
เกี่ยวขอ้งกับหลายหนว่ยงาน จึงท า
ให้เกิดความล่าช้า 

o 16 ก าหนดระยะเวลาให้มีความชัดเจน และมีการ
ประสานงานกับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องอยา่งใกล้ชิด 
เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

ปีงบประมาณ 
2564 
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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) 
๑.การจัดท าแผนการ
จัดท าโครงการร่วม
ลงทุนและติดตามผล 
การด าเนินการ 
ตามแผน (Flagship) 
 
 
 
 
 

๑.๑ ความเส่ียงจากความไม่ถกูต้อง
และครบถ้วนของข้อมปูระกอบการ
จัดท าแผนการจัดท าโครงการร่วม
ลงทุน (แผนร่วมลงทุนฯ) ซ่ึงอาจ
กระทบต่อการจัดท าแผนร่วมลงทุนฯ  
โดยมีสาเหตุดังนี้ 
- การขาดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัการจัดท าข้อมูลที่เกีย่วกับ
การร่วมลงทุนระหวา่งรัฐและ
เอกชนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- ความครบถ้วนของการก าหนด
กิจการโครงสร้างพื้นฐานและ
บริการสาธารณะตามมาตรา ๗ 
แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒) 
- ความครบถว้นในการรวบรวม
โครงการโครงสร้างพื้นฐานและ
บริการสาธารณะจากหน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

C ๑๒ - จ้างที่ปรึกษาส ารวจและรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกบักิจการโครงสร้างพื้นฐานและบริการ
สาธารณะโดยใช้ระบบ Big Data  
- ประสานงานกับหนว่ยงานตา่งๆ ของรัฐ 
ที่อาจมีฐานขอ้มูลเกี่ยวกับโครงการโครงสร้าง
พื้นฐานและบริการสาธารณะ เพื่อใช้เปน็ข้อมูล
ประกอบในการจัดท าและติดตามแผนรว่มลงทุนฯ 
- มอบหมายบุคลากร กสร. ที่ชัดเจน  
เพื่อประสานงานและหารือโดยตรงกับสว่นงาน 
หรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการจัดท าข้อมูล 
ของหน่วยงานตา่งๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นรายกรณี 
เพื่อให้การจัดท าและติดตามขอ้มูลประกอบ 
การจัดท าแผนรว่มลงทุนฯ มีความถกูตอ้ง 
ครบถ้วน  

ก.ย. 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๔ - 
๒๕๖๕  

 

 ข้อมูลกิจการโครงสร้างพื้นฐานและบริการ
สาธารณะตามมาตรา ๗ แห่ง พ.ร.บ. การ
ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ ส าหรัประกอบการ
จัดท าและติดตามแผนรว่มลงทุนฯ มี
ความถูกต้องและครบถว้น  

กสร. 

 ๑.๒. ความเส่ียงจากการการจัดท า
ข้อมูลประกอบการจัดท าและ
ติดตามผลการด าเนินการตาม 
แผนร่วมลงทุนฯ ที่ไม่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน เช่น ความมากน้อยในการ
จัดท าข้อมูล 

O ๖ - จัดประชุมหารือรว่มกับกระทรวงเจ้าสังกัด 
และหน่วยงานที่มีโครงการเพื่อซักซ้อมความ
เข้าใจถึงแนวทางในการจัดท าข้อมูลติดตามแผน
ร่วมลงทุนฯ ตามแบบฟอร์มที่ กสร. จัดท าขึ้น ซ่ึง
มีการก าหนดรายละเอยีดและค าอธิบายไว้อย่าง
ชัดเจน ซ่ึงจะช่วยให้ได้ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ
เดียวกัน 

ก.ย. 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๔ 

 ข้อมูลประกอบการจัดท าแผนการจัดท า
โครงการร่วมลงทุนฯ จากหนว่ยงานตา่งๆ 
มีความถูกต้อง ครบถว้น และเป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

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) 
- มอบหมายบุคลากร กสร. ที่ชัดเจนเพื่อ
ประสานงานและสนับสนุนหนว่ยงานตา่งๆ 
ในเรื่องการจัดท าข้อมูลติดตามแผนร่วมลงทุนฯ 
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐาน 

 ๑.3  ความเส่ียงจากความล่าช้าใน
การจัดส่งข้อมูลประกอบการจัดท า
แผนร่วมลงทุนฯ จากแต่ละ
กระทรวงเจ้าสังกัด  

O ๙ - ติดตามและประสานงานอย่างใกล้ชิด 
กับเจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดชอบของแต่ละกระทรวงเจ้า
สังกัด เพื่อให้จัดส่งข้อมูลตามก าหนดเวลา  
รวมทั้งให้รายงานผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างาน 
เพื่อทราบอยา่งต่อเนื่อง 
- จัดท าแบบฟอร์มข้อมูลประกอบการติดตาม
แผนร่วมลงทุนฯ ที่ชัดเจน และง่ายต่อการ
ด าเนินการ ซึ่งช่วยใหห้น่วยงานสามารถจัดท า
และส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 

ก.ย. 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๔ 

 การจัดส่งข้อมูลประกอบการจัดท าแผน
ร่วมลงทุนฯ ของแต่ละกระทรวง 
เจ้าสังกัดเป็นไปตามก าหนดเวลา 

กสร. 

 ๑.๔ ความเส่ียงจากการที่แผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ที่จัดท าโดยส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) มีการปรับปรุง  
ซ่ึงส่งผลให้ต้องทบทวนและ
ปรับปรุงแผนร่วมลงทุนฯ ใหม่ 

S ๕ ติดตามและประสานงานกับ สศช. อย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้สามารถเตรียมความพร้อม และวาง
แนวทางด าเนินการ ปรับปรุงแผนร่วมลงทุนฯ  
ได้อย่างสอดคล้องต่อไป 

ก.ย. 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๔ 

 บุคลากร กสร. มีความพร้อมและสามารถ
ด าเนินการปรับปรุงแผนร่วมลงทุนฯ  
ได้ทันทีเมื่อแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติมีการปรับปรุง 

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

1.1 การพจิารณาคัดเลือก
ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อ 
การวิเคราะห์รัฐวิสาหกจิ 
ในแต่ละสาขามีความหลากหลาย 
และอาจจะไม่ใช่ปัจจยัที่มีผล
ต่อรัฐวิสาหกิจอยา่งแท้จริง 

S 6 มีการประชุมรว่มกับ AO กพส. 1 – 3  
และ ผอ.ส านกั เพื่อรว่มกันพจิารณาปัจจัย 
ที่มีผลต่อการวิเคราะห์รัฐวิสาหกจิ 
แต่ละรัฐวิสาหกจิและประชุมรว่มกับ สนผ.  
เพื่อคัดเลือกปัจจัยที่มีผลต่อการวิเคราะห์
รัฐวิสาหกิจ ในภาพรวม 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

33,425,300 บาท 
 

- ปี ๒๕๖๓   
  6,685,๑๐๐ บาท 
 

- ปี ๒๕๖๔ 
  ๒6,740,๒๐๐ บาท 

มีข้อมูลปัจจยัที่จ าเป็นในการวิเคราะห์
รัฐวิสาหกิจ เพื่อน ามาศึกษาและ
วิเคราะห์รัฐวิสาหกิจรายแห่ง รายสาขา  
และภาพรวม  
 

ศทส. / 
กพส. 1 - 3 / 

สนผ. 

1.2 ไม่สามารถเช่ือมต่อกับ
แหล่งข้อมูลปัจจยั 
การวิเคราะห์รัฐวิสาหกจิ 
ที่ส าคัญได้  
 
 
 
 

O 9 ขอความร่วมมอืจากผู้บริหารองค์กรและ
ส านักที่เกี่ยวข้องในการประสานงาน กับ
รัฐวิสาหกิจ เพื่อขอเช่ือมตอ่ข้อมูลปจัจัยที่
มีผลต่อการวิเคราะห์รัฐวิสาหกจิ 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

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

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. โครงการจัดหา 
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
และอุปกรณ์ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทน
ของเดิม 

สคร. มีเครื่องคอมพิวเตอร์ 
แม่ข่ายแบบเสมือนให้บริการ
ระบบงานสารสนเทศของ สคร. 
ประมาณ 30 เครื่อง 
ซ่ึงติดต้ังใช้งานมาตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2554 ซ่ึงเมื่อบุคลากร 
สคร. เข้าใช้งานระบบ
สารสนเทศจะส่งผลให้เกิด
ปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร ์
แม่ข่ายไม่เพียงพอ และ
หน่วยความจ าของเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายรวมถึง
ความเร็วในการเชื่อมต่อ
เครือข่ายของเครื่องไม่เพียงพอ 
ต่อจ านวนผู้ใช้งาน และ 
hardware มีสภาพเก่าเนื่องจาก
มีการติดตั้งใช้งานมานาน 
เกิดการหยุดใหบ้ริการบ่อยครั้ง 
ท าให้กระทบกับการท างาน
ของบุคลากรของ สคร. 

O 9 ด าเนินการการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแ์ม่
ข่ายอปุกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์ความ
มั่นคงสารสนเทศเพื่อทดแทนของเดิม 
รวมถึงอุปกรณ์ความมั่นคงปลอดภยั
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายเพื่อ
ทดแทนของเดิม 
 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

19,014,900 บาท ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สคร.  
มีความเสถียรภาพข้อมูลสารสนเทศ 
มีความมั่นคงปลอดภัย เจ้าหน้าที่ สคร. 
สามารถใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และการสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
ได้อย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว สร้างความ
น่าเชื่อถือให้กับหน่วยงาน                     

ศทส. 
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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 16 1. เร่งติดตามการจัดประชุม คนร.  
2. ติดตามการจัดประชุมคณะอนกุรรมการจัดท า
แผนพัฒนารัฐวิสาหกจิ และคณะอนกุรรมการก าหนด
หลักเกณฑก์ารประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
เพื่อน าข้อสรุปเสนอ คนร. ให้ความเห็นชอบ  
๓. เสนอแนะการจัดล าดับความส าคัญของวาระ 
การประชุม คนร. พร้อมทั้งการน าเสนอวาระ 
ที่กระชับและคลอบคลุม ให้สามารถน ามาปฏิบัติ
ต่อได้ โดยเฉพาะเรื่องการก าหนดหลักเกณฑ์ 
การประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ เพื่อใช้
ในการประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2564 
และการจัดท าแผนพัฒนารัฐวิสาหกจิ 

ภายใน ธ.ค. 
2563 

- คนร. มีมติเห็นชอบการก าหนด
หลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงาน
ของรัฐวิสาหกิจ เพื่อใช้ในปีงบประมาณ 
2564 และแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ 

สกม./กลร. 

๒. แผนการพจิารณา 
ความสอดคล้องของ 
มติคณะรัฐมนตรี 
ที่เกี่ยวขอ้งกับรัฐวิสาหกิจ
กับพระราชบัญญัติ 
การพัฒนาการก ากับดูแล
และบริหารรัฐวิสาหกิจ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

1. การรวบรวมมติคณะรัฐมนตร ี
ที่เกี่ยวขอ้งกับรัฐวิสาหกิจ 
(ที่เสนอโดยกระทรวงการคลัง 
/ส านักงานคณะกรรมการ 
นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)/ 
คณะกรรมการก ากบันโยบาย
ด้านรัฐวิสาหกจิ (กนร.) และ
คนร.) 
 

O 9 1. ประสาน ส านัก/กอง/ศูนย์ ภายใน สคร. เกี่ยวกับ 
ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ 
ที่ยังคงใช้ในการปฏิบัติงาน 
๒. เร่งขอขอ้มูลจากศูนย์บรกิารขอ้มูลมติคณะรัฐมนตร ี
เนื่องจากต้องรวบรวมมติคณะรัฐมนตรีจ านวนมาก  
๓. จัดท าแนวทางการจัดท า วิเคราะห์ หรือ
ปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวกับรัฐวสิาหกิจ 
และก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละหวัข้อพิจารณา 
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตกิารพัฒนา 
การก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เพื่อให้ชัดเจนและไม่เกิดความซ้ าซ้อน 
ในการด าเนินการ 

ภายใน มี.ค. 
256๔ 

- สรุปผลรายงานความสอดคล้อง 
ของมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องกับ 
รัฐวิสาหกิจกับพระราชบัญญัต ิ
การพัฒนาการก ากับดูแลและบริหาร
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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. สนับสนุน 
การด าเนินงาน 
ของรัฐวิสาหกิจ 
ด้านการประเมินผล Core 
Business Enablers  
 
 
 
 

1.1 รัฐวิสาหกจิ 
และผู้เกี่ยวข้องขาดความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกบัหลักเกณฑ์
การประเมินด้าน Core 
Business Enablers  

O 10 1. สนับสนุนการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจผ่าน
ช่องทางการสื่อสารระหว่าง สคร. ที่ปรึกษา และ
รัฐวิสาหกิจ ผ่านไลน์แอปพลิเคชัน (Line 
Application) 
2. สรุปประเด็นค าถาม Q&A ในแต่ละหัวข้อการ
ประเมิน ด้าน Core Business Enablers โดยให้มี
เนื้อหาเป็นปัจจบุัน และเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ สคร. 
3. จัดอบรมเพื่อเสริมสรา้งความรู้ความเขา้ใจในระบบ
การประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกจิใหม่ 
(ระบบ SE-AM) ให้รัฐวิสาหกิจ 
4. จัดท าสรุปประเด็นข้อสังเกตจากการ
ประเมินผลด้าน Core Business Enablers 
ประจ าป ี2563 ของรัฐวิสาหกิจเสนอต่อ
คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ 
5. จัดสัมมนาชี้แจงผลการประเมิน  
ด้าน Core Business Enablers ประจ าปี 2563 ของ
รัฐวิสาหกิจ 

1 ต.ค.63  
ถึง  

30 ก.ย. 64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รัฐวิสาหกิจและผู้เกี่ยวข้อง 
มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับหลกัเกณฑ์
การประเมิน ด้าน Core Business 
Enablers 

สกร. 
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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) 
 1.2 ผลการประเมิน 

ด้าน Core Business 
Enablers โดยที่ปรกึษาเพื่อ
สนับสนุนการประเมนิผลฯ แต่ละ
แห่งมีมาตรฐาน 
ในการให้คะแนนแตกต่างกนั 

O 16 1. จัดประชุมร่วมระหว่าง สกร. ที่ปรึกษา และ
คณะอนุกรรมการที่รับผิดชอบ 
การประเมินผลด้าน Core Business Enablers 
เพื่อท าความเขา้ใจที่ตรงกันในหลักเกณฑ์การให้
คะแนนของเกณฑ์การประเมิน   
2. จัดให้มีการประชุมรว่มระหว่าง สกร.และที่
ปรึกษาทุกรายกอ่นน าร่างผลการประเมินเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการที่รับผิดชอบการประเมินผล
ด้าน Core Business Enablers เพื่อตรวจสอบ
มาตรฐานการให้คะแนนให้สอดคล้องกนั 

1 ต.ค.63  
ถึง  

30 ก.ย. 64 
 

- ผลการประเมินด้าน Core Business 
Enablers โดยที่ปรกึษาเพื่อสนบัสนุน
การประเมินผลฯ มีมาตรฐาน 
การให้คะแนนที่สอดคล้องกัน 

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. การจัดท าแผนพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ
(Flagship/Tracking 
System) 

การจัดท าร่างแผนพัฒนา
รัฐวิสาหกิจไม่สามารถ
ด าเนินการแล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ 2564 

O 15 1. ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อให้
ทราบกรอบการจัดท าร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่13  
2. ประสานกับ กพส. 1-3 และกระทรวงเจ้า
สังกัดในการจัดท าข้อมูลในหลกัเกณฑ์แนวทางให้
กระทรวงเจ้าสังกัดเสนอกรอบการพัฒนาและ 
ทิศทางการลงทุนของรัฐวิสาหกิจตามก าหนด 

ปีงบประมาณ 
64 

- มีร่างแผนพัฒนารัฐวิสาหกจิภายใน
ปีงบประมาณ 2564 

สนผ. 

2. การติดตามการเบิกจา่ย
งบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 
(Tracking System) 

การรายงานผลการเบิกจา่ย 
งบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 
รายเดือนต่อผู้อ านวยการ สคร. 
ล่าช้า 

O 10 1. ก ากบัและติดตามให้รัฐวิสาหกจิส่งข้อมูลการ
เบิกจ่ายงบลงทุนที่ถูกตอ้งและครบถ้วนตามที่
ก าหนด 
2. ประสานงานในเรื่องข้อมูลกับรัฐวิสาหกิจและ 
กพส. 1-2 อย่างใกล้ชิด 
3. ก าหนดแผนงานการจัดท ารายงานผลการ
เบิกจ่ายงบลงทุนรายเดือนให้เร็วขึ้นและให้มีการ
ปฏิบัติตามแผนงานรายเดือนอย่างเคร่งครัด 

ปีงบประมาณ 
64 

- การรายงานผลการเบิกจา่ยงบลงทุนของ
รัฐวิสาหกิจรายเดือนต่อผู้อ านวยการ 
สคร. ภายในวันที ่25 ของเดือนถัดไป  

สนผ. 

  



 
 

หน้า | - 35 -  
 

ความเสี่ยง 

กิจกรรมจัดการความเสี่ยง 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ด าเนินการ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์/  
ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

ประเภท
ความเสียง 
S/O/F/C 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

(R) 
3. การติดตามเงินน าส่ง
รายได้แผ่นดินของ
รัฐวิสาหกิจและกิจการ 
ที่กระทรวงการคลังถือหุ้น 
ต่ ากวา่ร้อยละ 50  
(กิจการฯ) 
(Tracking System) 
 
 

การจัดเก็บรายได้น าส่งแผ่นดิน
ของรัฐวิสาหกิจและ 
กิจการฯ ไม่เป็นไปตาม
เปูาหมายทีก่ าหนดในเอกสาร
งบประมาณประจ าป ี2564 
 

O 20 1. ก ากบัและติดตามการน าส่งรายได้แผน่ดินของ
รัฐวิสาหกิจและกิจการฯ ทั้งในด้านจ านวนเงิน
น าส่งและระยะเวลาที่จะน าส่ง โดยการ
ประสานงานกับรัฐวิสาหกิจ กพส. 1-3 และ 
สบล. อย่างใกล้ชิด 
2. ในกรณีที่ผลประกอบการของรัฐวิสาหกิจได้รับ
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจหรือนโยบายต่างๆ 
จะต้องมีการประเมินผลกระทบที่เกิดขึน้กับ 
การน าส่งเงินรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจ 

ปีงบประมาณ 
64 

- การจัดเก็บเงินน าส่งรายได้แผ่นดินของ
รัฐวิสาหกิจและกิจการฯ เป็นไปตาม
เปูาหมายทีก่ าหนดไว้ตามเอกสาร
งบประมาณประจ าป ี2564 

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
หลักทรัพย์ที่ไม่ม ี
ความจ าเป็นในการ 
ถือครอง) 
 
 
 
 

1.1 ข้อบังคับในเรื่องการ
ด าเนินการจ าหน่ายหุ้นของ
บริษัทที่ได้รับความเห็นชอบให้
จ าหน่าย 
 

C 9 ศึกษาและพจิารณาขอ้บังคับของบริษัทที่จะ
ด าเนินการจ าหน่ายในคราวนั้น เพื่อเตรยีมแนว
ทางการด าเนินการที่เหมาะสม 

2 – 3 เดือน  - ผลลัพธ์ : ตารางสรุปข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินการจ าหน่ายหลักทรัพย์ขอ
แต่ละบริษัท  

สบล.  

1.2 ความล่าชา้ในการ
พิจารณาด าเนินการจ าหนา่ย
หลักทรัพย์ของคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาเพื่อการจ าหน่าย
หลักทรัพย ์ 

O 16 จัดท าตารางเวลาของคณะกรรมการที่ปรึกษา 
เพื่อนัดหมายการประชุมลว่งหน้าในทุกๆ เดือน 
ทั้งนี้ หากไม่มีวาระพิจารณา กจ็ะขอเล่ือนหรือ
ยกเลิกการประชุมในคราวเดือนนั้นๆ ไป 

เร่ิมต้นปี  
(1 มกราคม)  

- ผลลัพธ์ : ตารางนัดหมาย 
ของคณะกรรมการที่ปรึกษา 
ในช่วง 1 ปี (มกราคม – ธันวาคม)  
เพื่อใช้ส าหรับบริหารจัดการ 
ในการจัดประชุมให้เกิดความแน่นอน  

สบล. 

1.3 การพจิารณา 
ความเหมาะสมของราคา 
ในการจ าหนา่ย 
 

O 20 ขอรับนโยบายจากรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงการคลัง ในการมอบอ านาจบางส่วน 
ให้ผู้ที่เกี่ยวขอ้งในการพิจารณาราคาที่เหมาะสม 
รวมถึงกรอบหลักเกณฑ์ในการพิจารณาราคา
ส าหรับหลักทรัพย์บางประเภท 

- - ผลลัพธ์ : ร่างหนังสือขอรับนโยบายจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่
มอบหมายอ านาจในการพิจารณาชว่ง
ราคาที่เหมาะสมในการจ าหนา่ย
หลักทรัพย ์

สคร.  

2. การเพิ่มมูลค่ากองทุน
รวมวายุภกัษ์ หนึ่ง 

2. ความเส่ียงตลาดหรือความ
เส่ียงที่เป็นระบบ (Systematic 
Risk) 

S 20 มอบหมายให้บริษัทจัดการลงทุน (AMC) บริหาร
ความเส่ียงด้วยตราสารอนุพันธ ์(Portfolio 
Heding) ซ่ึงหนังสือชี้ชวนก าหนดให้สามารถ
ด าเนินการได้ 

1 - 2 ไตรมาส - ผลลัพธ์ : บริษัทจัดการลงทุน (AMC) 
สามารถลดความเส่ียงกลุ่มสินทรัพย์
ลงทุนได้ในภาวะตลาดที่เป็นลบ 

บริษัทจัดการ
ลงทุน (AMC) 

2.2 ความเส่ียงจากการกระจกุ
ตัวของกลุ่มหลักทรัพย์ 
(Portfolio Concentration 
Risk) 

S 20 มอบหมายให้บริษัทจัดการลงทุน (AMC) ในการ
พิจารณาลดสัดส่วนหลักทรพัย์บางตัวทีม่ีสัดส่วน
การลงทุนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์ภายใต้
การบริหารจัดการ 

1 - 2 ไตรมาส - ผลลัพธ์ : บริษัทจัดการลงทุน (AMC) 
น าเสนอแนวทางในการลดความเส่ียง
จากการกระจกุตัวต่อส านักงานกองทุน
รวมวายุภกัษ ์

บริษัทจัดการ
ลงทุน (AMC) 
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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. การจัดการความรู้ 
(Knowledge 
Management : KM) 
ภายใต้ชื่อ Insight Out 

1.1 องค์กรขาดบรรยากาศ
ของการแลกเปลีย่นการเรียนรู้
ในองค์กร 

S ๙ ด าเนินการประชาสัมพันธ์ และจัดกจิกรรมเพื่อให้
บุคลากรของ สคร. มีส่วนร่วม และเกิดบรรยากาศ
การเรียนรู้ภายในองค์กรอยา่งต่อเนื่อง 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 256๔ 

- บุคลากร สคร. เห็นความส าคัญ และมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการแลกเปลีย่น
เรียนรูภ้ายใน สคร. 

กพร. 

1.2 บุคลากรไม่ให้ความสนใจ 
ในการแลกเปลี่ยนความรู้
ภายในองค์กร 

o ๙ ด าเนินการประชาสัมพันธ์ และจัดกจิกรรมเพื่อให้
บุคลากรของ สคร. มีส่วนร่วม และเกิดบรรยากาศ
การเรียนรู้ภายในองค์กรอยา่งต่อเนื่อง 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 256๔ 

- บุคลากร สคร. เห็นความส าคัญ และมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการแลกเปลีย่น
เรียนรูภ้ายใน สคร. 

กพร. 

2. โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการประเมิน
สถานะการเป็นระบบ
ราชการ ๔.๐ ตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐของ สคร. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

ความถูกต้องและครบถว้นของ
ข้อมูลในการจัดท าข้อมูลการ
ประเมินสถานะการเป็นระบบ
ราชการ ๔.๐ ตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

S/O 12 - จัดตั้งคณะท างานฯ ให้มีบุคลากรของแต่ละส านัก/
กอง/ศูนย์/กลุ่ม 
- สร้างความรู้ความเข้าใจในการประเมินสถานะการ
เป็นระบบราชการ ๔.๐ ตามเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐของ สคร. ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 แก่คณะท างานฯ  
- จัดการประชุมหารือร่วมกบัหน่วยงานภายในที่
เกี่ยวขอ้ง เพื่อรับฟังข้อเท็จจริงและความคิดเห็น 
รวมถึงความรู้ที่จ าเป็นในการจัดท าขอ้มลูการ
ประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ตาม
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ สคร. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ปีงบประมาณ 
2564 

34,200 บาท  ร้อยละความส าเร็จในการจัดส่งข้อมูล
ส าหรับการประเมินสถานะการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 ตามเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ ไปยังส านักงาน 
ก.พ.ร. 

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. กิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม 
ในการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากร สคร. 
 
 
 
 

1.1 เหตุการณ์โรคระบาด 
COVID-19 รอบใหม ่

O ๑๒ การจัดกิจกรรมแบบรักษาระยะหา่งทางกายภาพ 
หรือการจัดรูปแบบ Online หรือรูปแบบอื่น 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ 

- การจัดกิจกรรมจัดการความเส่ียงในกรณี
มีการระบาดรอบใหม่ของโรค COVID-
๑๙ 

กคจ. 

1.2 บุคลากร สคร.  
ไม่ทราบการจัดกิจกรรม 

O ๑๒ การประชาสัมพันธ์กจิกรรม ปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ 

- มีการประชาสัมพันธ์กอ่นจัดกจิกรรม 
ไม่น้อยกวา่ ๑ เดือน และประสานงาน
กับส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ภายใน สคร. 

กคจ. 

1.3 บุคลากร สคร.  
ไม่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 
 

S ๑๒ - การจัดท าแบบส ารวจ 
- การก าหนดมาตรการจูงใจให้เข้ารว่มกจิกรรม 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ 

- มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกวา่ 
ร้อยละ 60 ของกลุ่มเปูาหมาย  

กคจ. 

๒. การด าเนินการด้าน
จริยธรรมตามแนวทาง 
พ.ร.บ. มาตรฐานทาง
จริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒.๑ มาตรการที่น ามาใช ้
ไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ ์
ที่กฎหมายก าหนด 

C ๘ - การขอค าปรึกษาจากส านกังาน ก.พ. ปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ 

- - ผลการหารือกบัส านักงาน ก.พ. กคจ. 

 ๒.๒ ก าหนดวิธกีารด าเนินการ
ไม่เหมาะสมกับหนว่ยงาน 

S ๘ - การจัดท าแบบส ารวจ 
- การรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ 

- - การน าผลส ารวจและผลการรับฟังความ
คิดเห็นไปปรับใช้กับมาตรการ 

กคจ. 
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แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ 
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 าประมวลจริยธรรม
ส าหรับผู้บริหารและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ (ประมวลจริยธรรมฯ) 
จ าเป็นต้องมีเน้ือหาและ
สอดคล้องกับมาตรฐาน
จริยธรรม และระเบียบ ก.ม.จ. 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดท า
ประมวลจริยธรรม ข้อก าหนด
จริยธรรม และกระบวนการ
รักษาจริยธรรมของหน่วยงาน
และเจ้าหนา้ที่ของรัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๓ (ระเบียบ ก.ม.จ.ฯ) 
ตามที่คณะกรรมการมาตรฐาน
ทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) ก าหนด 
เพื่อให้ประมวลจรยิธรรม 
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็น
มาตรฐานเดียวกันทั้งระบบ 
และมีความสอดคล้องกัน 

O ๖ 1.1 จัดท าแผนการจัดท าประมวลจรยิธรรมฯ 
1.2 ศึกษากฎหมายและระเบียบที่เกีย่วข้อง 
รวมทั้งรวบรวมข้อมูลประมวลจริยธรรมของ
รัฐวิสาหกิจเพื่อวิเคราะห์จัดท าข้อมูลประกอบการ
พิจารณาจัดท าประมวลจรยิธรรมฯ 
1.3 จัดประชุมหารือร่วมกบัส านักงาน ก.พ. 
และ/หรือหนว่ยงานที่เกีย่วขอ้งในการจดัท า
ประมวลจริยธรรมฯ  
 

 
 
 
 
 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ 

- 1.1 ผลผลิต คือ ประมวลจริยธรรม  
ส าหรับผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกจิ 
1.2  ผลลัพธ์ คือ ผู้บริหารและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ มีประมวลจริยธรรมที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกับเจา้หน้าที่ของรัฐต่างๆ 
1.3  ตัวชีว้ัด คือ ระดบัความส าเร็จในการ
จัดท า ประมวลจริยธรรมส าหรับผู้บริหารและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 

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) 

๒. การจัดประชุม 
คณะกรรมการ นโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (คนร.) 

การจัดประชุม คนร. ไม่เป็นไป
ตามแผนงานที่ กลร. ก าหนดไว ้
 

O 9 ๒.๑ จัดท าแผนการประชุม คนร. และร่าง 
ระเบียบวาระการประชุม คนร. ล่วงหนา้ 
๒.๒ ประสานแต่ละส านกั/กอง และฝุาย 
เลขานุการคณะอนุกรรมการของ คนร. 
เพื่อจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม 
และข้อมูลต่างๆ ที่เกีย่วข้อง เพื่อให้สามารถ
น าเสนอ คนร. ตามแผนงานที่ กลร. ก าหนด 
๒.๓ สร้างกลุ่ม Application Line เพื่อเพิ่ม 
ประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารระหวา่ง คนร. 
(ผ่านเลขานุการ) และ กลร. ในกรณ ี
มีการก าหนดการประชุม คนร. เร่งด่วน 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ 

 

- 
 

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) 
1.การจัดท าบัญชีรายชื่อกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ ประจ าปี ๒๕๖๔ 
(Directors’ Pool: DP) 

๑.1 ข้อมูลผู้สมัครจากระบบการรับ
สมัครบุคคลเข้ารับการคัดสรรเพื่อขึ้น
บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
(Directors’ Pool System) (ระบบ
รับสมัคร Online)มีข้อมูลที่ผู้สมัคร
กรอกไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจน ขาดข้อมูล
ส าคัญที่ใช้ในการพิจารณา 

O ๙  เพิ่มค าอธิบายในการกรอกขอ้มูล 
ใบสมัครทางระบบรับสมัคร Online  
ให้ละเอียด เพื่อให้ผู้สมัครสามารถ
กรอกข้อมูลได้เพิ่มมากขึ้น ถกูต้อง 
ชัดเจนและเป็นประโยชน์ใน 
การพิจารณา 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ความส าเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การรวบรวมจัดท าข้อมูลผู้สมัคร 
ประกอบวาระการประชุม 

กกก. 

1.๒ การด าเนินการจัดท าบัญชี
รายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (DP)  
ไม่เป็นไปตามก าหนดเวลา 

O ๙  ติดตามความคืบหน้า 
การด าเนินงานผ่านระบบ 
Tracking System 

- - ความส าเร็จของการด าเนินการจัดท า
บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
ตามก าหนดเวลา 

กกก. 

2. โครงการจัดหาระบบการสรรหา
บุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ (จัดจา้ง E-bidding) 

งานที่อยู่ระหว่างส่งมอบ (ระบบการ
สรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ) อาจมีการแก้ไขหลายครั้ง
เนื่องจากเป็นระบบปฏิบัติการใหม่ 
จ าเป็นต้องมีการทดสอบการใช้งาน
หลายครั้งจึงอาจท าให้ผู้รับจ้างส่ง 
มอบงานไม่เป็นไปตามก าหนดเวลา 

  O ๙  การติดตามผลการด าเนินงาน 
ในระบบ Tracking System 
ซ่ึงต้องรายงานความคืบหน้า 
เป็นรายเดือน 
 ประชุมติดตามผลการแก้ไข 
และประสานการท างานกบั 
ผู้รับจ้างอย่างใกล้ชิด   

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ 

๑,๑๖๓,๐๐๐ 
ล้านบาท 

ระบบการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น
กรรมการรัฐวิสาหกิจสามารถใช้งานได้
จริงและงวดงานที่ส่งมอบตรงตาม 
TOR  
 

กกก. 
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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 านัก/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. 2564 

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 
 

       

2. 
 
 
 
 

2.1 
 

       

2.2 
 

       

2.3 
 

       

 
 
 
 

 

 
 
 

แบบฟอร์มที่ 2 แผนปฏิบัติการบรหิารจัดการความเสี่ยง 

ผอ.ส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม     
       
วันท่ี         
      



 

 

แบบฟอร์มที่ 3 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสีย่ง 

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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        

2. 2.1        

2.2        

2.3        

ผอ. ส านัก/กอง/ศูนย/์กลุ่ม     
       
วันท่ี         
      


