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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. 2565 
โดยใช้แนวทางการวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of 
Sponsoring Organization of the Tread way Commission) เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น
จากการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการต่างๆ  

  ทั ้งนี ้ คณะท างานบริหารจ ัดการความเสี ่ยงของส าน ักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของ
องค์กรต่อไป 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยง 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  

22 ธันวาคม 2564 



 
 

 
 

 

สารบัญ 

ส่วนที ่ 1  บทน า          หน้า 
  หลักการและเหตุผล   1 
   วัตถุประสงค์            1 
   วัฒนธรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง         1 
 ความหมายและค าจ ากัดความของการบริหารความเสี่ยง   2 

ส่วนที ่ 2  ข้อมูลพื้นฐานของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ    3 - 8 

ส่วนที ่ 3  โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ   9
  โครงสร้างคณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยง 
   อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 

ส่วนที่ 4 กรอบแนวทางการจัดท าแผนความเสี่ยง 10 - 11  
  ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ   
  การบริหารความเสี่ยงตามหลักมาตรฐาน COSO 

ส่วนที่ 5   ขั้นตอนการจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 12 - 17 
  ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

 การคัดเลือกโครงการ 
 การระบุความเสี่ยง 
 การประเมินความเสี่ยง 
 การก าหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการตอบสนองความเสี่ยง 
 การสื่อสารการบริหารความเสี่ยง 
 การติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 

ส่วนที่ 6  แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ      18 - 41 

ภาคผนวก 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
 แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
 - แบบฟอร์มที่ 1 การวิเคราะห์ความเสี่ยง ส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม 
 - แบบฟอร์มที่ 2 แผนปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส านักงานคณะกรรมการนโยบาย 
                                   รัฐวิสาหกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 - แบบฟอร์มที่ 3 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



หน้า | - 1 - 
 

 

 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 รวมทั้งเ พ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
(Public Sector Management Quality Award : PMQA) หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ข้อ 2.2  
ระบุให้ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงระดับองค์การที่จะเกิดขึ้น  

 การบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
และส่งผลกระทบต่อองค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพ  
และขีดความสามารถให้กับองค์กร และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว ินัยการเงินการคลังของรัฐ   
พ.ศ. 2561 รวมทั้งให้เกิดความสอดคล้องกับ PMQA ดังกล่าวข้างต้น 

  คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  
(คณะท างานฯ) จึงได้จัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงของสากล COSO (The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) ขึ้น ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ  

วัตถุประสงค ์

  เพื ่อให้ สคร. มีแผนการบริหารจัดการความเสี ่ยงภายในองค์กรที ่เป็นมาตรฐานสากล 
และเป็นกระบวนการที่ส าคัญในการป้องกันความเสี่ยง ลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ สคร. และเพื่อให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่ สคร. ก าหนด 
รวมทั้งเพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้รับบริการของ สคร. ว่าสามารถด าเนินการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

วัฒนธรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง  

 การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน
ภายในองค์กร เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากร สคร. เกิดความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง และตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการด าเนินงานของตน ภายหลังจากปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 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 - 2565 
กรอบแนวคิด SEPO 4.0+ เป็นการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการส าคัญ 

ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไทยแลนด์ 4.0 และยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง มาใช้เป็น
กรอบแนวคิดในการพัฒนายุทธศาสตร์ SEPO 4.0+ ซึ่งประกอบด้วย 5 หลักการส าคัญ ได้แก่  

1. Strategy คือ การขับเคลื่อนงานโดยยึดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ โดยมียุทธศาสตร์ 
ด้านรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐ และการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน  ที่ชัดเจนและสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และ Thailand 4.0 

2. Efficiency คือ การพัฒนางานด้วยประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเพ่ิมประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลการบริหารจัดการ 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. 2565 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 

ให้ชัดเจนและสอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  
1.2 ผลักดันให้รัฐวิสาหกิจทุกแห่งมีแผนวิสาหกิจที่มีแผนงาน/โครงการในแต่ละปี 

ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ  
2. รัฐวิสาหกิจสามารถให้บริการและด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างครอบคลุม

ตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม เพื่อเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนา  
และเพิ่มศักยภาพของประเทศอย่างย่ังยืน 

กลยุทธ์ 
2.1 สนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจมีการลงทุนที่ความสอดคล้องกับเป้าหมายของแผนงาน/

โครงการ ตามภารกิจของรัฐวิสาหกิจ  โดยมีแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับลักษณะของโครงการลงทุน 
และศักยภาพของรัฐวิสาหกิจ และสอดคล้องกับหลักวินัยการเงินการคลัง 

2.2 พัฒนาและสนับสนุนการให้บริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจผ่านระบบชดเชย 
การด าเนินการตามนโยบายรัฐ 

2.3 พัฒนาระบบการสรรหา คัดเลือก แต่งตั้ง และประเมินผลกรรมการ ผู้บริหาร 
รัฐวิสาหกิจ เพ่ือให้ได้กรรมการและผู้บริหารรัฐวิสาหกิจที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตรงกับความต้องการ  
ขององค์กร 

2.4 เสริมสร้างความรู้ความสามารถรอบด้านให้กรรมการรัฐวิสาหกิจ เพื่อสร้าง
ความตระหนักในบทบาทหน้าที่ และเพ่ือให้สามารถผลักดันให้องค์กรพัฒนาการให้บริการ การด าเนินการ  
และบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.5 พัฒนาระบบการก ากับดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรรมการผู้แทน
กระทรวงการคลัง  

2.6 เสนอแนะนโยบายและการแก้ไขปัญหาส าหรับรัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาทางการเงิน 
และการด าเนินงาน 

3. รัฐวิสาหกิจมีระบบการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตาม 
หลักธรรมาภิบาลเทียบเท่ามาตรฐานสากล 

กลยุทธ์  
3.1 ปรับปรุงและพัฒนากฎระเบียบ/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจให้เป็นเครื่องมือ

ที่สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจได้อย่างเพียงพอในทุกๆด้านเท่าที่จ าเป็น 
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3.2 พัฒนาระบบประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจที่ท าให้สามารถขับเคลื่อน
แผนงานที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ ภารกิจ นโยบายรัฐบาล และมีการก าหนดค่าตอบแทน 
ด้านแรงจูงใจที่เหมาะสม 

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 าหนดนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐที่ชัดเจนและสอดคล้อง 

กับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เพ่ือขับเคลื่อนให้จ านวนโครงการร่วมลงทุนเพ่ิมข้ึน 
1.2 พัฒนากฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ กระบวนการ แนวทาง และเครื่องมือด้าน 

การร่วมลงทุนในกิจการของรัฐที่ชัดเจน 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 างาน 

เพ่ือสนับสนุนและติดตามการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 – 4 
1.3 พัฒนาระบบในการติดตาม วิเคราะห์ ตอบสนองต่อสิ่งที่มากระทบองค์กรอย่าง

ทันการณ์และเชื่อถือได้ 
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 ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกคนเข้าใจเป้าหมายในการด าเนินงานของ สคร. 
3.3 จัดให้มีช่องทาง/ระบบที่บุคลากรทุกระดับสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่าง

ปลอดภัยและเชื่อถือได้ 
3.4 จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารระหว่าง สคร. และกรรมการและผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ

ที่ทันการณ์และปลอดภัย 
3.5 ประชาสัมพันธ์ให้รัฐวิสาหกิจและประชาชนรู้จัก สคร. และรับทราบภารกิจของ สคร.  

เพ่ิมขึ้น 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนา สคร. ให้เป็นองค์กรพันธมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนความยั่งยืน 

เป้าประสงค์ 
ให้ สคร. เป็นองค์กรที่มีการปรับตัวและพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพ่ือให้สามารถอยู่รอดและเติบโต

ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
กลยุทธ์ 
1. เป้าหมายระยะยาว : การเป็นองค์กรพันธมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนความยั่งยืน (ด าเนินการ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
2. เป้าหมายระยะสั้น : การส่งเสริมทัศนคติ และจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม (ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) 
2.1 แผนงานที่ ๑ : การส่งเสริมทัศนคติ และจิตส านึกในการแยกขยะอย่างเป็นระบบ 

เป้าหมายแผนงานที่ ๑ : เพ่ือลดมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม 
ตัวชี้วัดแผนงานที่ ๑ : การลด/แยกขยะ/น าขยะที่มีประโยชน์กลับมาใช้ซ้ า 

2.2 แผนงานที่ ๒ : การส่งเสริมทัศนคติ และจิตส านึกในการประหยัดพลังงานและทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

เป้าหมายแผนงานที่ ๑ : เพ่ือใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดความคุ้มค่า 
ตัวชี้วัดแผนงานที่ ๑ : การประหยัดไฟฟ้า/การลดการใช้น้ ามัน/การลด

การใช้กระดาษ 
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 แผนที่ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565
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
กับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้เพ่ือวางเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้
อย่างชัดเจนและเหมาะสม 
  3. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 
  องค์กรจะต้องพิจารณาระบุความเสี่ยงทั้งปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกองค์กร เมื่อเกิดขึ้นแล้วส่งผลให้องค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย 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  
และความสามารถที่จะจัดการกับความเสี่ยงนั้นได้อย่างถูกต้อง โดยท าให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายขององค์กร  
  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) 
 โครงการที่ได้รับเงินงบประมาณ 
 กิจกรรม/แผนงาน/โครงการที่เป็นภารกิจตามหน้าที่และอ านาจของส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม 

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  
และผลกระทบ (Impact) หมายถึง ความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง 
รวมถึงขอบเขตระดับความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ เมื่อท าการประเมินแล้วจะต้องน ามาก าหนดระดับ
ความเสี่ยง เพ่ือช่วยให้สามารถเห็นภาพว่าเมื่อรวมทุกปัจจัยเสี่ยงแล้ว โดยน ามาบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรการ
หรือกิจกรรม เพ่ือให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ โดยระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้นั้นเป็นปัจจัย
ส าคัญที่ สคร. ใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยได้ก าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้  
ของ สคร. จะต้องเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับต่ 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 การจ้างที่ปรึกษาในกรณ ี
ที่มีความเสี่ยงซึ่งอาจเกิดจากความไม่ช 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. 2565 
  พิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ หรือจากภารกิจงานที่ส าคัญ จ านวนอย่างน้อย 2 โครงการ เพ่ือน ามา
จัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 ดังนี้ 

๑) โครงการที่ส าคัญ (Flagship Project) 
2) โครงการที่ได้รับเงินงบประมาณ 
3) 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 าผล 
ที่ได้มาประเมินจัดระดับของความเสี่ยง (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 มุ่งเน้นให้องค์กรสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้โดยการก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถท าได้หลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยน 
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ 

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

1.5 กิจกรรมจัดการความเสี่ยง 
      ภายหลังจากที่ระบุกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้คณะท างานก าหนด
กิจกรรมเพ่ือควบคุมหรือลดความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง (High) และสูงมาก (Extreme) ให้ลดลงอยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้และสามารถปฏิบัติได้จริง รวมทั้งต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้อง  
ใช้ลงทุนในการด าเนินมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้น เปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่รัฐจะได้รับด้วย 
 

แบบฟอร์มที่ 2 : แผนปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของ ส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม 
แนวทาง/วิธีการด าเนินการแผนปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของ ส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม   
 ให้คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้รับมอบหมายจากส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม เลือกความเสี่ยง 
ที่มีระดับ สูงมาก (15 – 25 คะแนน) และสูง (10 – 14 คะแนน) มาจัดท าแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง 
ของส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม  ลงในแบบฟอร์มที่ 2 โดยน าข้อมูลความเสี่ยงจากแบบฟอร์มที่ 1 มาควบคุม 
ความเสี่ยงโดยระบุระยะเวลา งบประมาณ ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด และผู้รับผิดชอบเพิ่มเติมให้ครบถ้วน  
 ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ จะได้ท าการประมวลข้อมูลและจัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติการบริหารจัดการความเสีย่ง
ของ สคร. เสนอผู้อ านวยการ สคร. พิจารณาต่อไป 
 

แบบฟอร์มที่ 3 : รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
แนวทาง/วิธีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

ภายหลังจากที่ผู้อ านวยการ สคร. ได้เห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 แล้ว ให้ผู้แทนคณะท างานฯ แต่ละส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ประสานงานภายในส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม 
ของตนเพ่ือด าเนินการตามกิจกรรม/มาตรการที่ระบุในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และจะต้องมีการรายงาน
และติดตามผลเป็นระยะตามแบบฟอร์มที่ 3 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เช่น รายงานเป็นรายไตรมาส เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการด าเนินงานอย่างถูกต้อง
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเป้าหมายในการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง  
คือ ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการด าเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความ
เสี่ยงหรือไม่ ระดับของความเสี่ยงภายหลังจากการด าเนินการจัดการความเสี่ยงตามกิจกรรม/มาตรการลดลงหรือไม่  
โดยหน่วยงานต้องสอบทานดูว่าวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้มีประสิทธิภาพให้ด าเนินการต่อไป หรือวิธีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน  
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โดยที่ภายหลังจากรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่มแล้ว 
ฝ่ายเลขานุการฯ โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหารจะน ามาสรุปเป็นรายงานผลการด าเนินการตามแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงที่ ส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม รับผิดชอบในการด าเนินการตามมาตรการที่ระบุในแผนปฏิบัติการ
บริหารจัดการความเสี่ยง เสนอผู้อ านวยการ สคร. เพื่อพิจารณาผลการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป 

ขั้นตอนที่ 6 การสื่อสารและเผยแพร่แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
  การสื่อสารเพ่ือการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพจะช่วยป้องกันความเสี่ยง
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  
โดยมีแนวทาง/ช่องทางการด าเนินการ ดังนี้ 

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

แผนฯ ได้รับความเห็นชอบ 
กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร (กพร.) 

2 เผยแพร่แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
ในเว็บไซต์และ web portal ของ สคร. 

ภายใน 1 วันหลังจาก 
แผนฯ ได้รับความเห็นชอบ 

กพร. 

3 ผู้แทนคณะท างานฯ ผลักดนัให้ด าเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

ภายหลังจากแผนฯ  
ได้รับความเห็นชอบ 

ผู้แทนส านัก/กอง/
ศูนย์/กลุ่ม 

4 ติดตาม/รายงานผลเป็นรายครั้ง เช่น ติดตาม
เป็นรายไตรมาส เป็นต้น  

ภายใน 10 วัน หลังครบ
ก าหนดรอบระยะเวลา 

ผู้แทนส านัก/กอง/
ศูนย์/กลุ่ม 

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

ภายในต้นปีงบประมาณ
ถัดไป 

กพร. 

 

ขั้นตอนที่ 7 การติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 
 ภายหลังจากจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการด าเนินงานตามแผนแล้วให้ผู้แทนคณะท างานฯ
แต่ละส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ประสานงานภายในส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ของตนเพ่ือด าเนินการตามกิจกรรม/
มาตรการที่ระบุในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และจะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพ่ือให้เกิด 
ความมั่นใจว่าได้มีการด าเนินงานอย่างถูกต้องเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเป้าหมายในการติดตาม
และประเมินผลการบริหารความเสี่ยง คือ ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการด าเนินการไปแล้วว่าบรรลุผล
ตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ ระดับของความเสี่ยงภายหลังจากการด าเนินการจัดการความเสี่ยง
ตามกิจกรรม/มาตรการลดลงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบทานดูว่าวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้ 
มีประสิทธิภาพให้ด าเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน  
 ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 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. 2565 
ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด  โดยที่ภายหลังจากที่รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ฝ่ายเลขานุการฯ 
จะต้องรายงานผลการด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่ส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม รับผิดชอบ 
ในการด าเนินการตามมาตรการที่ระบุในแผนปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยจัดท ารายงานสรุป 
ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง เสนอผู้อ านวยการ สคร. เพ่ือทราบและพิจารณาผลการบริหาร
จัดการความเสี่ยง 
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ส่วนที่ 6 
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  คณะท างานฯ ได้ด าเนินการจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงโดยคัดเลือกจากแผนงาน/
โครงการที่มีปัจจัยความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยน ามาก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการ 
ในการจัดการและควบคุมปัจจัยความเสี่ยงนั้นให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ โดยแผนบริหารจัดการ 
ความเสี่ยงของ สคร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีรายละเอียดแผนงาน/โครงการจากแต่ละหน่วยงานภายใน
ของ สคร. เพ่ือน ามาด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้  
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แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

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. การจัดโครงการพัฒนา
นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ  
ในรูปแบบ Face to Face   
ไม่เป็นไปตามแผน 
การด าเนินงาน  
 
 

เนื่องจากสถานการณ์  
โควิด (COVID - 19)  
อาจท าให้ไม่สามารถ 
จัดโครงการตามแผนได ้

O 9 ด าเนินการจัดโครงการในรูปแบบออนไลน์  7 เดือน - ด าเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในเดือน
กันยายน 2565 

สล. 
ฝ่ายการ
เจ้าหน้าที ่

๒. การจัดโครงการสัมมนา
เพื่อพัฒนาองค์กรไม่เป็นไป
ตามแผนการด าเนินงาน 
 

เนื่องจากสถานการณ์  
โควิด (COVID - 19)  
อาจท าให้ไม่สามารถ 
จัดโครงการตามแผนได ้
 

O 9 เปลี่ยนแปลงการด าเนินการโดยการจัดอบรม 
ในรูปแบบออนไลน์  

๙ เดือน ๒,๐๖๐, 
๐๐๐ บาท 

ด าเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในเดือน
กันยายน 2565 

สล. 
ฝ่ายการ
เจ้าหน้าที ่
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แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

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. การประเมินผล 
การด าเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจประจ าปี 
ของ SubPAC 
 
 
 
 

1.1 รัฐวิสาหกจิมีการปรับ 
เป้าตัวชี้วัดและขออุทธรณ์ 
ผลการประเมินผลประจ าป ี

O 6 ก าหนดตัวชีว้ัดและค่าเปา้หมายที่รัฐวิสาหกิจ
ยอมรับได้ หรือก าหนดเง่ือนไขท้ายบันทกึ
ข้อตกลงเพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการประเมินผล
และมีการปรับเปา้หมายตามจริง ณ สิ้นปี  
หากเกิดกรณีที่เข้าขา่ยตอ้งมีการปรับเปา้ตัวชี้วัด 
เป็นต้น  
 

ปีงบประมาณ 
2565 

- รัฐวิสาหกิจไม่ขอปรับเป้าตัวชีว้ัดหรือ
อุทธรณ์ผลการประเมินผลประจ าปี  
 

กพส. 1 

1.2 การจัดประชุม SubPAC 
เพื่อพิจารณาตวัชี้วัด/ 
ผลประเมิน/การอุทธรณ์
ตัวชี้วัดไม่สามารถประชุมได ้
ในครั้งเดียว 

O 6 A/O ติดตามและตรวจสอบขอ้มูล 
กับที่ปรึกษา เพื่อการจัดท าข้อมูลสนับสนุน 
การประชุมของ SubPAC ให้พิจารณา 
เร่ืองได้ครบถ้วน 
 

ปีงบประมาณ 
2565 

- สามารถจัดประชุม SubPAC  
เพื่อพิจารณาการประเมินผลประจ าปี 
ได้ในครั้งเดียว    

กพส. 1 

๒.  ความลา่ช้าในการ
พิจารณาเร่ืองหารือหรือขอ
อนุมัติต่างๆ 

๒.    2.1 รัฐวิสาหกิจน าส่งข้อมูล
เพื่อประกอบการพจิารณา 
ไม่ครบถ้วน 
 

O 9 A/O ประสานรัฐวิสาหกจิให้ข้อมูลประกอบการ
พิจารณาให้ครบถ้วน 

ปีงบประมาณ 
2565 

- รัฐวิสาหกิจน าส่งข้อมูลตัวชี้วัด 
และเอกสารประกอบการพิจารณา 
ครบถ้วน 

กพส. 1 

๒.๒ A/O ยังขาดทักษะ 
ด้านกฎหมาย/ทกัษะอื่นๆ  
ที่จ าเป็นต้องใช้ประกอบการ
พิจารณาเร่ืองหารือ 
 

O 12 A/O ต้องมีการเรียนรู้กฎระเบียบและเพิม่พูน
ทักษะด้านต่างๆ อยู่เสมอ ประกอบกับการเรียนรู้
ระหว่างการพิจารณาเร่ืองต่างๆประกอบด้วย 
 

ปีงบประมาณ 
2565 

- สามารถด าเนินการพิจารณาเร่ืองหารือ
หรือขออนุมัติเร่ืองต่างๆ ได้อยา่งรวดเร็ว
ขึ้น   

กพส. 1 
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แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

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. การแก้ไขปัญหา 
การด าเนินงานของ  
บจม. เอ็นท ี
 

1.1 รูปแบบ (Business Model) 
การลงทุนโครงการ 5G บนคลื่น
ความถี่ 700 MHz และ 26 GHz 
ที่ประมูลใบอนุญาตมาในมูลค่าที่สูง
ยังไม่ชัดเจนและไม่สามารถ
ให้บริการได้ในช่วง 3 ปีแรก 
(นับแต่ปี 2563) ซ่ึงท าให้มีค่าเสีย
โอกาสเกิดขึ้นในมูลค่าที่สูง 
และกระทบต่อความสามารถ 
ในการแข่งขันของ บจม. เอ็นที  
ในระยะยาว 

S 25 1. เร่งรัดรัฐวิสาหกิจและกระทรวงเจ้าสงักัดเสนอรายชื่อ
คณะกรรมการ บมจ. เอ็นท ีต่อประธานกรรมการ คนร. 
ให้เป็นไปตาม Skill Matrix 
2. เร่งประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นหลังด าเนินการตามข้อ 1. แลว้ 
โดยเร็ว 

ภาย ในเดือน
เมษายน ๒๕๖4  

- แผนการลงทุนและวงเงิน 5G  
ของ บมจ. เอ็นท ีมีความชัดเจน 
และมีระยะเวลาเปิดให้บริการ 
เต็มรูปแบบได้อย่างชัดเจน 

กพส. ๒  

1.2 คณะกรรมการ บมจ. เอ็นที 
ยังขาดองค์ประกอบกรรมการ 
ที่ส าคัญ เนื่องจากมกีรรมการ
ลาออก ซ่ึงกระทบต่อความสามารถ
ขับเคลื่อนแผนการแก้ไขปญัหา 
การด าเนินงานและการพิจารณา
อนุมัติเร่ืองส าคัญได้ทันเวลา 

O 25 ติดตามและเร่งรัดผ่านกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง
ให้เร่งกระบวนการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. เอ็นที 
โดยเร็ว 

ภายในเดือน
ธันวาคม ๒๕๖4 

- คณะกรรมการ บมจ. เอ็นท ี 
ถูกแต่งต้ังมาท าหน้าที่ครบ 
ตาม Skill Matrix 

กพส. ๒  

1.3 การสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บมจ. เอ็นที ยังไม่แล้วเสร็จ  
ซ่ึงส่งผลต่อการบริหารจัดการ 
และขับเคลื่อนนโยบายขององค์กร 

O 12 1. ก าหนดนโยบายและก ากับการด าเนนิงานผ่านกลไก 
การพิจารณาของคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหา
รัฐวิสาหกิจ (คณะอนุกรรมการฯ) และ คนร.  
ในการพิจารณาแผนฟื้นฟูกจิการ บจม. เอ็นที 
2.ให้ความสนับสนุน เสนอแนะและพจิารณา 
ความคืบหน้าของการจัดท าแผนของ บมจ. เอ็นที  
อย่างใกล้ชิด 

ภานในเดือน
มีนาคม 2565 

- สามารถสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ ่
บมจ. เอ็นที มาท าหนา้ที่ขับเคลื่อน
องค์กรได้ 

 

1.4 การก าหนดโครงสร้างธุรกิจ 
โครงสร้างการด าเนินงานภายใน

O 20 1. ก าหนดนโยบายและก ากับการด าเนนิงานผ่านกลไก 
การพิจารณาของคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหา

ภายในเดือน
มิถุนายน 2565 

- บมจ. เอ็นที สามารถด าเนินงาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเปา้หมาย
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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) 
บุคลากรและเรื่องส าคัญอื่นๆ 
ภายหลังการควบรวมกิจการ 
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564  
ยังไม่สามารถแก้ปัญหา 
ความซ้ าซ้อนในการด าเนินงาน 
และยังไม่เกิดการลดต้นทุน
ด าเนินงานจากการ Synery  
ภายในองค์กรได้ 

รัฐวิสาหกิจ (คณะอนุกรรมการฯ) และ คนร.  
ในการพิจารณาแผนฟื้นฟูกจิการ บจม. เอ็นที 
2. ให้ความสนับสนุนและก ากับติดตามการด าเนินการ
ตามมติ คนร. ผ่านกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง 

การควบรวมกิจการ 

1.5 การจัดท าแผนฟื้นฟกูิจการ 
ไม่แล้วเสร็จภายในป ี2564  
(ตามก าหนดเวลาของ คนร.  
ครั้งที่ 3/2564 เมิอวันที่  
13 กันยายน 2564) 

O 9 1. ติดตามให้ บมจ. เอ็นที ด าเนินการให้เป็นไป 
ตามก าหนดเวลาของคณะอนุกรรมการฯ และ คนร. 
2. ให้ความสนับสนุนและข้อเสนอแนะในการจัดท าแผน
ฟื้นฟูกิจการในเร่ืองต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ 
ของ สคร. แก่ บมจ. เอ็นท ี

ภายในเดือน
มิถุนายน 2565 

- จัดท าแผนฟื้นฟกูิจการได้ตามที่ คนร. 
ก าหนด 

 

๒. การแก้ไขปัญหา 
การด าเนินงานของ บมจ. 
อสมท. 

๒.๑ ก าไรสุทธิตามแผนพลิกฟื้นฟู
ธุรกิจ บมจ. อสมท. ระยะสั้น 
ปี 2564 แม้จะสามารถพลกิฟื้น
ธุรกิจที่เคยขาดทุนอยา่งต่อเนื่อง 
มาเป็นระยะเวลา 5 ปีติดต่อกัน  
แต่ก าไรที่เกิดขึ้นจริงในปี 2564 
อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
ที่ก าหนดตามแผน 
 

F 15 1. ติดตามความคืบหนา้ของการด าเนินการตามแผน 
และก ากับ บมจ. อสมท. ด าเนินการตามแผนระยะสั้น 
ให้ครบถ้วน รวมถึงให้ขอ้เสนอแนะในการแก้ไขปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ เพื่อควบคุม
เป้าหมาย 
2. เสนอแนะและให้ความเห็นต่อคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองแผนการแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจ  
(คณะอนุกรรมการฯ) และ คนร. ในการก าหนดนโยบาย
และมาตรการส าคัญใหบ้มจ. อสมท. ด าเนินการ 

ภายในเดือน
ธันวาคม 2564 

- บมจ. อสมท. กลบัมาม ี
ผลประกอบการที่มีก าไรสุทธ ิ
และใกล้เคียงกับเป้าหมายที ่คนร. 
เห็นชอบ 

กพส. ๒ 

๒.๒ แผนพลิกฟื้นฟูธุรกิจ บมจ. อสมท. 
ระยะปานกลางปี 2565 – 2567 
อาจมีความเส่ียงในด้าน 
การคาดการณ์ตลาดและ 
การวางแผนลงทุนในโครงการ
ส าคัญ เช่น การตัดสินใจประมูล
ใบอนุญาตคลื่นวิทย ุการลงทุนด้าน
ดิจิทัลเทคโนโลยี เป็นต้น 

S 20 1. ก าหนดนโยบายและก ากับการด าเนนิงานผ่านกลไก
การพิจารณาของคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหา
รัฐวิสาหกิจ (คณะอนุกรรมการฯ) และ คนร.  
ในการพิจารณาแผนฟื้นฟูกจิการ บมจ. อสมท.  
2. ให้ความสนับสนุน เสนอแนะและพิจารณา 
ความคืบหน้าของการจัดท าแผนของ บมจ. อสมท.  
อย่างใกล้ชิด 

ภายในเดือน
ธันวาคม 2564 

- บมจ. อสมท. สามารถด าเนินธุรกจิ 
โดยสร้างการเติบโตของรายได้  
ได้อย่างต่อเนื่อง คาดการณ์
อุตสาหกรรมได้อย่างถกูต้อง  
และมีก าไรในแต่ละธุรกิจเติบโต 
ได้อย่างต่อเนื่อง 

กพส. ๒/ 
กลร. 

๒.๓ แผนพลิกฟื้นธุรกิจ บมจ. อสมม.  
ปานกลาง ปี 2565 – 2567  

S 15 1. ก าหนดนโยบายและก ากับการด าเนนิงานผ่านกลไก
การพิจารณาของคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหา

ภายในเดือน
เมษายน ๒๕๖๕ 

- แผนพลิกฟื้นธุรกิจ บมจ. อสมท. 
ระยะปานกลาง ป ี2565 – 2567 

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) 
ที่จัดท าขึ้นอาจไม่สามารถ
ก าหนดอัตลักษณ์ในการด าเนิน
ธุรกิจที่ชัดเจน ส่งผลให้ไม่สามารถ
พลิกฟื้นธุรกิจให้ยั่งยืนได้ในระยะยาว
ตามวัตถุประสงค์ของการแก้ไข
ปัญหาของภาครัฐ 

รัฐวิสาหกิจ (คณะอนุกรรมการฯ) และ คนร.  
ในการพิจารณาแผนฟื้นฟูกจิการ บมจ. อสมท.  
2. ให้ความสนับสนุน เสนอแนะและพิจารณา 
ความคืบหน้าของการจัดท าแผนของ บมจ. อสมท.  
อย่างใกล้ชิด 

ได้รับความเห็นชอบจาก คนร.  
และ บมจ. อสมท. น าไปด าเนินการ
ให้สามารถแก้ไขปญัหาการด าเนินงาน
ได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว 
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แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

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 าบันทึก
ข้อตกลงประเมิน 
ผลการด าเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ 

1.1 รัฐวิสาหกจิ ส่งร่างตัวชี้วัด 
และข้อมูลประกอบบันทกึข้อตกลง  
2 เดือนก่อนเริ่มปีบัญชี  
โดยมีความเส่ียง เช่น  
- รัฐวิสาหกิจ ส่งร่างตัวชีว้ัดไม่ทัน 
ตามก าหนดระยะเวลา 
- ขาดคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
และผู้บริหารสูงสุด 
- การจัดท าแผนวิสาหกิจ  
แผนประจ าปี/แผนธุรกจิ  
และผลการด าเนินงาน รายละเอยีด
แผนงานโครงการและงบการเงิน 
เป็นต้น ไม่เป็นไปตามแผน 
การด าเนินงาน ท าให้เกิดความ
ล่าช้า ไม่สามารถน ามาวิเคราะห์ 
ความสอดคล้องได้ตามก าหนด
ระยะเวลา 

O 12 1. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนและก ากบั
ติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง
จากฝ่ายงานที่รับผิดชอบในการก าหนดส่ง 
ร่างตัวชี้วัด  
2. วางแผน/เตรียมความพร้อมในการด าเนินการ
สรรหาคณะกรรมการรัฐวิสาหกจิหรือผูบ้ริหาร 
รัฐวิสาหกิจ 

ปีงบประมาณ 
2565 

- รัฐวิสาหกิจมกีารจัดท าบันทึกขอ้ตกลง
ประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกจิ 
ให้ตรงตามระยะเวลาที่กก าหนด 
และมีประสิทธภิาพ 

กพส. 3 

1.2 กระบวนการจัดท าบันทึก 
ข้อตกลงในการเจรจา เช่น  
การประชุม Vision 
Meeting/3P/2P เป็นต้น โดยมี
ความเส่ียง เช่น 
- การเจรจาพิจารณาร่างตัวชี้วัด 
ไม่เป็นผลส าเร็จ 
- การจัดจ้างที่ปรึกษา  
เพื่อประเมินผลการด าเนินงาน 
รัฐวิสากิจประจ าป ีมีความล่าชา้ 

S 12 1. ประสานรัฐวิสาหกิจให้น าส่งเอกสาร 
การประชุมให้ครบถ้วนภายในก าหนดระยะเวลา 
และควรจัดให้มีการเจรจากับหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้งเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ตรงกัน และติดตาม
อย่างต่อเนื่อง 
2. การวางแผนกระบวนการจัดจ้างที่ปรกึษา 
เพื่อประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ
ประจ าปีให้เป็นไปตามทีก่ าหนด 

ปีงบประมาณ 
2565 

 รัฐวิสาหกิจมกีารจัดท าบันทึกขอ้ตกลง
ประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกจิ 
ให้ตรงตามระยะเวลาที่กก าหนด  
และมีประสิทธภิาพ 

กพส. 3 
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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) 
ส่งผลให้ได้ที่ปรึกษามาด าเนินการล่าชา้
กวา่ปกต ิ
1.3 การส่งบันทึกขอ้ตกลง 
ของรัฐวิสาหกิจ โดยมีความเส่ียง 
เช่น 
- กรรมการรัฐวิสาหกจิลงนาม 
ไม่ครบในการที่ส่งออกบันทึก
ข้อตกลง 
- มีการเจรจาเรียบร้อยแล้ว 
แต่รัฐวิสาหกิจไม่ลงนามส่งกลับมา  
ท าให้ล่าช้าไม่เป็นไปตามก าหนด
ระยะเวลา 
- กรณีรัฐวิสาหกิจมีความเห็นแย้ง
กับร่างตัวชี้วัด 

o 12 ประสานและติดตามรัฐวิสาหกิจในก ากบัให้
ด าเนินการให้ครบถ้วนภายในก าหนดระยะเวลา 
และถ้ามีความเห็นแย้งจากรัฐวิสาหกิจให้ส่ง
ความเห็นแย้งภายใน 30 วัน นับจากวนัที่ สคร. 
ส่งออกร่าง ถ้าพ้นก าหนดใก้เป็นไปตามบันทึก
ข้อตกลง 

ปีงบประมาณ 
2565 

 รัฐวิสาหกิจมกีารจัดท าบันทึกขอ้ตกลง
ประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกจิ 
ให้ตรงตามระยะเวลาที่ก าหนด  
และมีประสิทธภิาพ 

กพส. 3 

2. การพิจารณาแผน
วิสาหกจิให้สอดคล้อง
กับ Umbrella 
Statement รายสาขา 

2.1 ความชัดเจนด้านนโยบาย 
ของการทบทวน/ปรับปรุง 
Umbrella Statement รายสาขา 
ท าให้เกิดความล่าชา้และไม่สามารถ
น ามาวิเคราะห์ความสอดคล้อง 
ได้ตามระยะเวลาทีก่ าหนด 

S 12 มีการก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนและ 
มีการติดตามสอบถามความคืบหนา้ 
การด าเนินงานอยา่งต่อเนื่องจากฝา่ยงาน 
ที่รับผิดชอบในการก าหนด Umbrella 
Statement รายสาขา 

ปีงบประมาณ 
2565 

- รัฐวิสาหกิจมแีผนวิสาหกิจที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับ Umbrella 
Statement 

 

2.2 รัฐวิสาหกจิมีการทบทวน/
ปรับปรุงแผนงาน/โครงการ 
ตามข้อสังเกตของหน่วยงานล่าช้า  
ท าให้น าส่งแผนวิสาหกิจให ้สคร.  
ไม่เป็นไปตามก าหนดระยะเวลา 

O 12 ประสานรัฐวิสาหกิจให้น าส่งแผนวิสาหกจิภายใน
ก าหนดระยะเวลา 

ปีงบประมาณ 
2565 

- รัฐวิสาหกิจมแีผนวิสาหกิจที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับ Umbrella 
Statement 

 

2.3 รัฐวิสาหกจิไม่ได้มีการปรับปรุง
แผนวิสาหกิจให้มีความสอดคล้อง
ตามข้อสังเกตของหน่วยงาน 

O 10 ประสานรัฐวิสาหกิจให้ด าเนินการปรับปรุงแผน
ตามข้อสังเกตและมีการก ากับติดตามอยา่งใกล้ชิด 

ปีงบประมาณ 
2565 

- รัฐวิสาหกิจมแีผนวิสาหกิจที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับ Umbrella 
Statement 
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แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

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. การส่งเสริมให้เกิด
การลงทุนจาก 
ความร่วมมือภาครัฐ
และภาคเอกชน 
ในการพัฒนาโครงการ
โครงสร้างพื้นฐานเฉลี่ย 
ปีละ ๔๗,๐๐๐ ลา้นบาท 

๑.๑ หนว่ยงานเจา้ของโครงการ
บางแห่งยังขาดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัการด าเนินโครงการ 
ในรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ
และเอกชน แนวทางปฏิบัต ิ
และขั้นตอนการด าเนินการ 
ตามพระราชบัญญัตกิารร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒   
(พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒) 

C ๑๖ จัดให้มีการสนับสนุนเชิงรุกผ่านกลไก PPP 
Helpdesk เพื่อช่วยเหลือแก่หน่วยงานเจ้าของ
โครงการและที่ปรึกษาของโครงการในการจัดท า
รายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 
(รายงานการศึกษาฯ) ได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง 
ผ่านการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ เช่น  
การสัมมนาถาม - ตอบ (Q&A Session)  
การให้ความรู้กลุ่มย่อย (Focus group) เป็นต้น 

ก.ย. 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๕ 

- หน่วยงานมีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับ 
การด าเนินโครงการในรูปแบบ 
การร่วมลงทุนระหวา่งรัฐและเอกชน  
และสามารถด าเนินการตามขั้นตอน 
ของ พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ป ี๒๕๖๒ 
อย่างถูกตอ้ง 

กสร. 

๑.๒  ความเส่ียงที่หนว่ยงาน
เจ้าของโครงการไม่มีสามารถจัดท า
รายงานการศึกษาฯ เนื่องจาก
หน่วยงานเจา้ของโครงการไม่มี
แหล่งเงินเพื่อว่าจ้างที่ปรึกษา  
ท าให้การด าเนินโครงการม ี
ความล่าช้า 

O ๑๖ 1. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ 
การสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน (กองทุนฯ) เพื่อใช ้
ในการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดท ารายงาน
การศึกษาฯ รวมทั้งมีการเผยแพร่หลักเกณฑ์ 
และแนวทางการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ  
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)  
2. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ให้แก่
หน่วยงานรัฐต่างๆ ที่ประสงค์จะด าเนินโครงการ 
ในรูปแบบการร่วมลงทุน (PPP Roadshow) 

ก.ย. 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๕ 

- หน่วยงานของรัฐต่างๆ สามารถด าเนินการ
ว่าจา้งที่ปรึกษาเพื่อจัดท ารายงาน
การศึกษาฯ ได้อย่างรวดเร็ว 

กสร. 

๑.๓ ความเส่ียงจากการที่ข้อมูล
ตามรายงานการศึกษาฯ  
ที่หน่วยงานเจา้ของโครงการเสนอ
มาที่ สคร. มีความไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ  
ปี ๒๕๖๒ และไม่เพียงพอต่อ 
การน าเสนอคณะกรรมการนโยบาย

C ๑๖ 1. จัดประชุมร่วมกบัหน่วยงานเจ้าของโครงการ
และหน่วยงานกลางต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียม
ความพร้อม และพิจารณาข้อมูลตามรายงาน
การศึกษาฯ ร่วมกัน รวมทั้งขอขอ้มูลเพิ่มเติม 
เพื่อให้ข้อมูลโครงการมีความครบถว้นสมบูรณ์ 
ส าหรับประกอบการน าเสนอโครงการ 
ต่อคณะกรรมการนโยบายฯ 

ก.ย. 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๕ 

- ข้อมูลตามรายงานผลการศึกษาฯ 
จากหนว่ยงานเจา้ของโครงการต่างๆ  
มีความถูกต้อง ครบถว้น ตาม พ.ร.บ.  
การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ ส าหรับ
ประกอบการน าเสนอโครงการ 
ต่อคณะกรรมการนโยบายฯ พิจารณา 

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) 
การร่วมลงทุนระหวา่งรัฐ 
และเอกชน (คณะกรรมการนโยบายฯ) 
พิจารณา (คณะกรรมการนโยบายฯ) 
พิจารณา 

2. จัดให้มีการสนับสนุนเชิงรุกผ่านกลไก  
PPP Helpdesk 

2. การจัดท าแผน 
การจัดท าโครงการร่วม
ลงทุน  
(แผนร่วมลงทุนฯ)   
และติดตาม 
ผลการด าเนินการ 
ตามแผน (Flagship) 

2.1. ความเส่ียงจาก 
ความไม่ถูกต้องและครบถ้วน 
ของข้อมูลประกอบการติดตาม 
แผนร่วมลงทุนฯ ที่ได้รับจาก
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง ซ่ึงอาจ
กระทบต่อการติดตาม 
และปรับปรุงแผนร่วมลงทุนฯ  
โดยมีสาเหตุดังนี้ 
-  ความเส่ียงจาก 
ความล่าช้าในการจัดส่งข้อมูล
ประกอบการจัดท าแผนร่วมลงทุนฯ 
จากแต่ละกระทรวงเจ้าสังกัดบางแห่ง 

O ๑๖ 1. กองส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ (กสร.) ติดตามและประสานงานอยา่งใกล้ชิด
กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของแต่ละกระทรวง 
เจ้าสังกัด เพื่อให้จัดส่งข้อมูลตามก าหนดเวลา 
รวมทั้งมีการรายงานผู้บังคับบญัชาหรือหวัหน้างาน
เพื่อทราบอยา่งต่อเนื่อง 
2. มอบหมายบุคลากร กสร. ที่ชัดเจน  
เพื่อประสานงานและหารือโดยตรงกับสว่นงาน
หรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการจัดท าข้อมูล 
ของหน่วยงานตา่งๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นรายกรณี 

ก.ย. 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๕ 

- การจัดส่งข้อมูลประกอบการติดตาม 
แผนร่วมลงทุนฯ ของแต่ละกระทรวง 
เจ้าสังกัดเป็นไปตามก าหนดเวลา 

กสร. 

2.๒ ความเส่ียงจากข้อมูล
ประกอบการติดตาม 
แผนร่วมลงทุนฯ ไม่ครบถ้วน 
รวมถึงไม่ครอบคลุมขั้นตอน 
และกิจกรรมต่างๆ ในการจัดท า
และด าเนินโครงการ 
ร่วมลงทุน 

S ๙ 1. ก าหนดแบบฟอร์มการติดตาม 
ผลการด าเนินการตามแผนร่วมลงทุนฯ ที่ชัดเจน 
โดยมีการระบุกิจกรรมส าคัญที่จะเกิดขึน้ 
ในแต่ละขั้นตอนของการด าเนินโครงการ 
(Milestone) ระบุผู้รับผิดชอบ  
และกรอบระยะเวลาส่งมอบงาน 
ที่ชัดเจนในแต่ละกิจกรรม นอกจากนี้  
ส าหรับโครงการที่อนุมัติและเร่ิมด าเนินการแล้ว 
อาจรายงานความคืบหนา้ของโครงการในรูปแบบ  
S - curve เพื่อให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 
2. เชิญผู้แทนหน่วยงานเจ้าของโครงการ 
กระทรวงเจ้าสังกัด เข้าชีแ้จงในที่ประชมุ
คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ
และเอกชน กรณีโครงการที่ด าเนินการลา่ช้ากว่า
แผนงาน 
 

ก.ย. 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๕ 

- การติดตามข้อมูลประกอบการติดตาม 
แผนร่วมลงทุนฯ มีประสิทธิภาพ 
และแสดงให้เห็นถึงการด าเนินการ 
เป็นรายกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนที่ชัดเจนขึ้น 

กสร. 
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แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

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. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ 
การสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของส านักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ 
 
 
 

เว็บไซต์ของส านักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) ไดพ้ัฒนา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕8 ท าให้
รูปแบบการแสดงผลข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ไม่รองรับ 
การแสดงผลบนอุปกรณ์  
smart phone  
ขาดความทันสมัย  
อีกทั้งอาจจะไม่สามารถ
ป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก  
และรูปแบบของเว็บไซต์เดิม  
ยังไม่สามารถบริหารจัดการ
และจัดเก็บไฟล์ข้อมูล 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ยังไม่สามารถติดต่อสื่อสาร 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ประสานงานและนัดหมาย 
ผ่านระบบออนไลน ์
ซ่ึงอาจจะส่งผลต่อการท างาน
ในยุค new normal 
ในปัจจุบัน  

O 9 
 

ด าเนินการโครงการเพิ่มประสิทธภิาพ
ระบบการสนับสนุนการปฏบิัติงาน 
ของ สคร. 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

5,029,400 บาท สคร. มีระบบการสนับสนุน 
การปฏิบัติงานที่มปีระสิทธภิาพมากขึ้น 
รองรับการท างานในยุค New normal 
ในสภาวะปัจจุบัน  
 

ศทส. 
 

2. โครงการจัดหาอปุกรณ์
ระบบรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ  
และอุปกรณ์เครือข่ายเพือ่
ทดแทนของเดิม 
 

ส านักงานคณะกรรมการ 
นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
มีอุปกรณ์ระบบเครือข่าย
สื่อสารและอุปกรณ์ระบบรักษา
ความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ ซ่ึงติดตั้งใช้งาน 
มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558  
บัดนี้ อุปกรณ์เริ่มมีสภาพเกา่ 
 

O 9 
 

ด าเนินโครงการจัดหาอุปกรณ์ระบบรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ  
และอุปกรณ์เครื่อข่ายเพือ่ทดแทนของเดิม 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

10,000,000 บาท    ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สคร.  
มีความมั่นคงปลอดภัย มีประสิทธภิาพ  
สามารถป้องกันภัยคุกคามทางระบบ
เครื่อข่ายได้ดียิ่งขึ้น สนับสนุนการท างาน
ของบุคลากรสคร.  
 

ศทส. 
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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) 
เนื่องจากมีการติดตั้งใช้งาน 
มานาน เกิดการหยุดให้บริการ
บ่อยครั้ง ท าให้กระทบ 
กับการท างานของบุคลากร 
ของ สคร. และอุปกรณ์ 
บางรายการทางบริษัทเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ได้ก าหนด 
การหยุดรับประกัน 
การบ ารุงรักษาและ 
การสนับสนุนด้านอะไหล ่
ส่งผลให้มีความเส่ียงต่อภัย
คุกคามจากการถูกโจมต ี
ทางระบบเครือข่าย 
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แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

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 าดับรองที่ต้องออก 
ตามความในพระราชบญัญัต ิ
การพัฒนาการก ากับดูแล
และบริหารรัฐวิสาหกิจ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑. การประชุม
คณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (คนร.) 
 

O 16 1. เร่งติดตามการจัดประชุม คนร.  
2. เสนอแนะการจัดล าดับความส าคัญของวาระ 
การประชุม คนร. พร้อมทั้งการน าเสนอวาระ 
ที่กระชับและคลอบคลุม ให้สามารถน ามาปฏิบัติ
ต่อได้  
 

ภายใน ก.ย. 
256๕ 

- คนร. มีมติเห็นชอบการก าหนดประกาศ
ก าหนดแนวทางการก ากับดูแลกจิการทีด่ี
ในรัฐวิสาหกิจ /หลักเกณฑ์และวิธกีาร 
ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคล 
เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ/ 
หลักเกณฑ์ วธิีการ เง่ือนไข  
และระยะเวลาในการสรรหาบุคคล 
เพื่อแต่งต้ังเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

สกม./กลร. 

๒. แผนการก าหนดหลกั
ปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บ
รวบรวม การใช้และเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล 
ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ส าหรับข้อมูล
บุคลากรของรัฐวิสาหกจิ 

1. การจัดท าหลักปฏิบัติ
เกี่ยวกบัการเกบ็รวบรวม  
การใช้และเปิดเผยข้อมูล 
ส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ส าหรับข้อมูล
บุคลากรของรัฐวิสาหกจิ 

O 9 1. ศึกษา วิเคราะห์ บทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
ประกอบกับตรวจสอบภารกิจของส านัก/กอง/ศูนย์ 
ที่ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
๒. ด าเนินการใน ๒ ภารกิจคู่ขนานกัน 
   ๒.๑ ประเมินความจ าเป็น/ข้อจ ากัด/ 
กรอบระยะเวลาขออนุมัติ ไปพร้อมกับวางกรอบ
แนวทางในการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุน 
การเตรียมความพร้อมให้กับหนว่ยงานภายใน 
ของ สคร. 
   ๒.๒ จัดท าร่างแนวทาง/ร่างประกาศ 
ความยินยอมให้เก็บรวบรวม การใช้และเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมไปกับการจัดท าร่าง TOR 
จ้างที่ปรึกษา 
   ๒.๓ ด าเนินการจา้งที่ปรึกษา 
๓. ประกาศใช้แนวทางการด าเนินการ 
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ของ สคร. 

ภายใน พ.ค. 
256๕ 

- หลักปฏิบัติเกีย่วกับการเก็บรวบรวม  
การใช้และเปิดเผยข้อมูลสว่นบุคคล 
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ส าหรับข้อมูล
บุคลากรของรัฐวิสาหกจิ 

สกม. 
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แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

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. โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลการประเมินผล
รัฐวิสาหกิจ 
 
 

1.1 รัฐวิสาหกจิน าเข้าข้อมูล
ประกอบการประเมินผล 
การด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
ในวันสุดท้ายที่เปิดระบบ
ฐานข้อมูลจ านวนมาก 

O 15 1. แจ้งเตือนรัฐวิสาหกจิถึงรอบการเปิดระบบ
ฐานข้อมูล เพื่อประเมินผลการด าเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ ผ่านช่องทางการสื่อสาร 
ระหว่าง สคร. ที่ปรึกษา และรัฐวิสาหกจิ  
ผ่านไลน์แอปพลิเคชั่น (Line Application)  
2. สรุปรายชื่อรัฐวิสาหกิจที่มกีารน าเขา้ข้อมูล 
ประกอบการประเมินผลการด าเนินงาน
รัฐวิสาหกิจแล้ว ในชว่งก่อนปิดฐานระบบ
ฐานข้อมูลผ่านไลน์แอปพลิเคชั่น  
(Line Application)  
3. จัดอบรมเพื่อเสริมส้างความรู้ความเข้าใจ 
ในระบบฐานข้อมูลการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ 
ให้ผู้ที่เกี่ยวขอ้ง 
 

ปีงบประมาณ 
2565 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รัฐวิสาหกิจน าเข้าข้อมูลประกอบ 
การประเมินผลได้อย่างทันการณ์ 

สกร. 

1.2 ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อสนับสนุน 
การประเมินผลการด าเนินงาน
รัฐวิสาหกิจเกิดความบกพร่อง
ในการใช้งาน 

O 15 ติดตามการด าเนินการบ ารุงรักษาระบบงาน 
ของผู้รับจ้าง หากพบว่ามกีารช ารุดบกพร่อง  
แจ้งให้ผู้รับจ้างรีบแก้ไขให้เกิดการใช้งานได้ดี
ดังเดิม 

ปีงบประมาณ 
2565 

- ผุ้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าใช้งานระบบ
ฐานข้อมูลการประเมินผลรัฐวิสาหกิจได้
อย่างต่อเนื่อง ปละหากเกิดข้อบกพร่อง
ก็สามารถแก้ไขให้ใช้งานได้อย่าง
ทันท่วงที 

สกร. 

2.สนับสนุนการด าเนินงาน
ของรัฐวิสาหกิจ 
ด้านการประเมินผล  
Core Business Enablers 

2.1 รัฐวิสาหกจิ 
และผู้เกี่ยวข้องขาดความรู้ 
ความเข้าใจเกีย่วกบั 
การปรับปรุงหลักเกณฑ ์
การประเมินด้าน  
Core Business Enablers  
ปี 2565 

O 10 1. สนับสนุนการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
ผ่านช่องทางการสื่อสารระหว่างรัฐวิสาหกิจ
ระหว่าง สคร. ที่ปรึกษา และรัฐวิสาหกจิ  
ผ่านไลน์แอปพลิเคชั่น (Line Application) 
2. สรุปประเด็นค าถาม Q&A ในแต่ละหัวข้อ 
การประเมินด้าน Core Business Enablers 
โดยให้มีเนื้อหาเป็นปัจจุบัน และเผยแพร่ 

ปีงบประมาณ 
2565 

- รัฐวิสาหกิจและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกบัการปรับปรุง
หลักเกณฑ์การประเมิน 
ด้าน Core Business Enablers 
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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) 
บนเว็บไซต์ สคร. 
3. จัดอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 
ในระบบการประเมินผลการด าเนินงาน
รัฐวิสาหกิจใหม ่(ระบบ SE-AM) ให้รัฐวิสาหกิจ 

2. ผลการประเมินด้าน  
Core Business Enablers 
โดยที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุน
การประเมินผลฯ แต่ละแห่ง 
มีมาตรฐานในการให้คะแนน
แตกต่างกัน 

O 16 1. จัดประชุมร่วมระหว่าง สกร. ที่ปรึกษา 
และคณะอนุกรรมการที่รับผิดชอบ 
การประเมินผลด้าน Core Business Enablers  
เพื่อท าความเขา้ใจที่ตรงกันในหลักเกณฑ์ 
การให้คะแนนของเกณฑ์การประเมิน 
2. จัดให้มีการประชุมระหวา่ง สกร.  
และที่ปรึกษาทกุรายก่อนน าร่างผลการประเมิน 
เสนอต่ออนุกรรมการที่รับผิดชอบ 
การประเมินผลด้าน Core Business Enablers 
เพื่อตรวจสอบมาตรฐานการให้คะแนน 
ให้สอดคล้องกัน 

ปีงบประมาณ 
2565 

- ผลการประเมินด้าน Core Business 
Enablers มีมาตรฐานเดียวกัน 

 

 

  



 
 

หน้า | - 33 -  
 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

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  Project) 

การจัดท าร่างแผนพัฒนา
รัฐวิสาหกิจไม่สามารถ
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ในปีงบประมาณ 2564 

O 15 1. ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับส านักงาน 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เพื่อให้ทราบกรอบระยะเวลาการจัดท า 
ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 13  
2. ประสานกับ กพส. 1-3 และกระทรวง 
เจ้าสังกัดในการจัดท าขอ้มูลในหลักเกณฑ์ 
แนวทางให้กระทรวงเจ้าสังกัดเสนอกรอบ 
การพัฒนาและทิศทางการลงทุนของรัฐวิสาหกจิ
ตามก าหนด 
3. น าข้อมูลที่ได้รับมาจัดท าแผนพัฒนา
รัฐวิสาหกิจและหารอืร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 
4. น าเสนอแผนต่อคณะอนุกรรมการจัดท า
แผนพฒันารัฐวิสาหกจิและคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจเพือ่พิจารณา 

ปีงบประมาณ 
2565 

- การจัดท าแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจแลว้
เสร็จภายในปีงบประมาณ 2565 

สนผ. 

2. การติดตามการเบิกจา่ย
งบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 
(Tracking System) 

การรายงานผลการเบิกจา่ย 
งบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 
รายเดือนต่อผู้อ านวยการ สคร. 
ล่าช้า 

O 10 1. ก ากบัและติดตามให้รัฐวิสาหกจิส่งข้อมูล 
การเบิกจา่ยงบลงทุนที่ถูกต้องและครบถ้วน 
ตามที่ก าหนด 
2. ประสานงานในเรื่องข้อมูลกับรัฐวิสาหกิจ 
และ กพส. 1-2 อย่างใกล้ชิด 
3. ก าหนดแผนงานการจัดท ารายงานผล 
การเบิกจา่ยงบลงทุนรายเดือนให้เร็วขึ้น 
และให้มีการปฏิบัติตามแผนงานรายเดือน 
อย่างเคร่งครัด 

ปีงบประมาณ 
2565 

- การรายงานผลการเบิกจา่ยงบลงทุนของ
รัฐวิสาหกิจรายเดอืนต่อผู้อ านวยการ สคร. 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

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) 
3. การติดตามเงินน าส่ง
รายได้แผ่นดิน 
ของรัฐวิสาหกิจและกจิการ 
ที่กระทรวงการคลังถือหุ้น 
ต่ ากวา่ร้อยละ 50  
(กิจการฯ) 
 
 

การจัดเก็บรายได้น าส่งแผ่นดิน
ของรัฐวิสาหกิจ 
และกิจการที่กระทรวงการคลัง
ถือหุ้นต่ ากว่าร้อยละ 50  
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
ที่ก าหนดในเอกสาร
งบประมาณประจ าป ี2565 
 

O 20 1. ก ากบัและติดตามการน าส่งรายได้แผน่ดิน 
ของรัฐวิสาหกิจและกจิการฯ ทั้งในด้านจ านวนเงิน
น าส่งและระยะเวลาที่จะน าส่ง  
โดยการประสานงานกับรัฐวิสาหกจิ กพส. 1-3 
และ สบล. อย่างใกล้ชิด 
2. ในกรณีที่ผลประกอบการของรัฐวิสาหกิจ 
ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจหรือนโยบาย
ต่างๆ จะต้องมีการประเมินผลกระทบทีเ่กิดขึ้น 
กับการน าส่งเงินรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจ 

ปีงบประมาณ 
2565 

- การจัดเก็บเงินน าส่งรายได้แผ่นดิน 
ของรัฐวิสาหกิจและกจิการฯ เป็นไปตาม
เป้าหมายทีก่ าหนดไว้ตามเอกสาร
งบประมาณประจ าป ี2565 

สนผ. 
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แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

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. การเพิ่มมูลค่ากองทุน
รวมวายุภกัษ์หนึ่ง  
(กองทุนฯ) 
 
 
 
 

1.1 กระทรวงการคลัง 
ได้รบัเงินปันผลไม่เป็นไป 
ตามเป้าหมาย 

 

S 4 
 

๑. มีการติดตามผลการด าเนินงานของกองทุนฯ/
สถานการณ์และแนวโน้มของเศรษฐกิจ 
และการเงินในการประชุมคณะกรรมการ 
การลงทุนกองทุนฯ เป็นประจ าทุกเดือน 
๒. มีการประสานงานกับส านกันโยบาย 
และแผนรัฐวิสาหกิจเพื่อหารือเป้าหมายเงินปันผล
ในกรณีที่ผลการด าเนินงานของกองทุนฯ  
อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
๓. พิจารณาแนวทางการจ่ายเงินปันผลจากเงิน
ประเภทอื่นนอกเหนือจากเงินรายได้ของกองทุนฯ 
(เงินปันผลและดอกเบี้ยรับ) 

ปีงบประมาณ 
2565 

- กระทรวงการคลังได้รับเงินปันผล 
จากกองทุนฯ ตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้

สบล. 

1.2 ความเส่ียงจากการกระจกุ
ตัวของกลุ่มหลักทรัพย์ 
(Portfolio Concentration Risk) 
เนื่องจากไม่สามารถ 
ลดสัดส่วนการถือครอง 
บางหลกัทรัพย์ให้เป็นไปตาม 
ที่ส านักงานคณะกรรมการ 
ก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย ์ 
(ส านักงาน ก.ล.ต.) ก าหนด 
 

S, C ๑๒ 
 

๑. ติดตามการลดสัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์
ในกลุ่มดังกล่าวของบริษัทจัดการ (MFC/KTAM) 
๒. หารือบริษัทจัดการ (MFC/KTAM)  
เพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ไขในกรณีที่คาดว่า
การลดสัดส่วนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
2565 

- กองทุนฯ มีสัดส่วนการลงทุน 
ในแต่ละหลักทรัพย์เป็นไปตามที่
ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด 

สบล. 

2. โครงการการบริหาร
หลักทรัพย์เชิงรุก 
ตามแผนยุทธศาสตร์ 
การบริหารหลกัทรัพย ์
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  

2.๑  สภาวะเศรษฐกิจ 
ในปี 256๕ ที่จะส่งผลกระทบ
ต่อราคาในการจ าหน่าย
หลักทรัพย ์  
 

S ๖ 
 

 มีการติดตามสภาวะเศรษฐกิจเป็นประจ า  
เพื่อพิจารณาตามที่เหมาะสมในการด าเนินการ
จ าหน่ายหลักทรพัย ์

ปีงบประมาณ  
2565 

- วิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจ 
และอุตสาหกรรม รวมถึงความเหมาะสม 
ในการจ าหนา่ยหลักทรัพย ์
จัดท าตารางช่วงราคา โดยอา้งอิง 
จากรายงานการประเมินมูลค่าของบริษทั 

สบล. 
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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) 
(การจ าหน่ายหลักทรัพย ์
ที่ไม่มีความจ าเป็น 
ในการถือครอง) 
 
 
 
 

 ที่ปรึกษาล่าสุด และเปรียบเทียบ 
กับราคาทุน Book Value รวมถึงราคา
ประเมินของแต่ละหลักทรัพย์ที่จะ
จ าหน่าย  

2.๒ วิธกีารในการด าเนินการ
จ าหน่ายหลักทรพัย์  
 
 

S ๖ 
 

1. สรุปผลการศึกษาและข้อมูลที่เกีย่วขอ้งกับ 
การก าหนดวธิีการในการด าเนินการจ าหน่าย
หลักทรัพย์อย่างครบถ้วน โดยเปรยีบเทยีบ 
กับรูปแบบการจ าหน่ายหลักทรัพย์ในอดีต  
2. ศึกษาวธิีการจ าหน่ายทรพัย์สินของหน่วยงาน
อื่นที่สามารถน ามาเทียบเคียงกันได้ (หากมี) 
เพื่อให้มั่นใจในกระบวนการจ าหน่ายหลกัทรัพย์ 
ว่าเป็นไปอยา่งเหมาะสม 
3. ขอรับนโยบายในการก าหนดราคาเสนอขาย 
เป็นช่วงราคาที่คาดว่าจะจ าหน่ายได้ โดยราคา 
ในการจ าหนา่ยอาจมโีอกาสต่ ากว่าราคาประเมิน 
Book Value หรือราคาทุน (โดยค านึงถงึสภาวะ
เศรษฐกิจในปี 2565 ประกอบกับต้นทนุ 
ในการถือครอง)  
 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

- มีแนวทางในการจ าหนา่ยในแต่ละ
หลักทรัพย์ที่ได้มีการค านึงถึงปัจจัย 
ที่เกี่ยวขอ้ง เช่น ข้อบังคับของบริษัท 
โอกาสในการจ าหน่าย และประโยชน ์
ต่อกระทรวงการคลังมีช่วงราคา 
ของหลักทรัพย์ทีจ่ะจ าหน่าย 
ในแต่และแนวทาง โดยอ้างอิง 
จากรายงานการประเมินมูลค่าของบริษทั
ที่ปรึกษาล่าสุด และเปรียบเทียบกับราคา
ทุน Book Value รวมถึงราคาประเมิน
ของแต่ละหลักทรัพย์ที่จะจ าหนา่ย 

สบล. 
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แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

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. การประเมินสถานะ 
ของหน่วยงาน 
ในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ 
ตามเกณฑ์คุณภาพ 
การบริหารจัดการภาครัฐ  
ของส านักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.)  
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 256๕ 

1.1 ความถกูต้อง 
และความครบถ้วน 
ของข้อมูล 
ในการจัดท าข้อมูล 
การประเมินสถานะ 
การเป็นระบบราชการ ๔.๐ 
ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ  
(PMQA 4.0) 

 
 
 

S 9 1. จัดกิจกรรมสัมมนาหารือระหวา่งผู้บริหาร สคร. 
ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อระดมความคิด 
(Brainstorming) ในประเด็นที่ส าคัญ 
ของ Organization Profile (OP) สคร.  
เพื่อเป็นกรอบแนวคิดเชิงนโยบาย  
ที่สามารถน าไปใช้เขียนประเมิน PMQA 4.0  
ได้อย่างถูกต้อง และมีหลักเกณฑ ์
2. จัดตั้งทีม PMQA 4.0 ของ สคร. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีผู้แทนของ 
แต่ละส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ส านักละ 2 คน 
3. สร้างความรู้ความเข้าใจในการประเมิน  
PMQA 4.0 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
แก่ทีม PMQA 4.0 
4. จัดสัมมนาหารอืร่วมกับหน่วยงานภายใน 
ที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อรับฟังข้อเท็จจริงและความคิดเห็น  
ที่จ าเป็นต่อการจัดท าข้อมูลการประเมิน 
PMQA 4.0 ของ สคร. ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

77,000 
บาท 

1. สคร. มี Organization Profile (OP) 
ที่ชัดเจน ในทุกประเด็น 
2. สคร. สามารถแก้ไขจุดอ่อน  
จาก Feedback report ปี 2564 
ตามข้อสังเกตของส านักงาน ก.พ.ร.  
3 ผู้บริหารและบุคลากร สคร. มีความรู้
ความเข้าใจใน PMQA 4.0 และสามารถ
น าหลักเกณฑ์ PMQA 4.0  
ไปใช้ในการพัฒนากระบวนการท างาน 
ที่เกี่ยวขอ้งกับหนว่ยงานของตนได้ 
 

กพร. 

 1.2 การจัดส่งข้อมูล 
การประเมิน PMQA 4.0  
ของ สคร. ในขั้นตอนที่ 1  
(Self Assessment Report : 
SAR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ไม่ทันก าหนด 

O 5 กพร. จัดท าขอ้มูลการด าเนินงานโครงการ PMQA 
4.0 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
โดยใหส้อดคล้องกบัก าหนดการการประเมิน PMQA 4.0 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน 
ก.พ.ร. 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

- สคร. จัดส่งข้อมูลข้อมูลการประเมิน 
PMQA 4.0 ของ สคร. ในขั้นตอนที่ 1 
(Self Assessment Report : SAR) 
ประจ าป ีพ.ศ. 2565 ภายในระยะเวลา
ก าหนด 

 

 1.3 สคร. ได้รับผล 
การประเมิน PMQA 4.0  
ในขั้นตอนที่ 1  

S 10  1. ทบทวนหลักเกณฑ์การประเมิน PMQA 4.0  
  ของส านกังาน ก.พ.ร. จากคู่มือ PMQA 4.0 
 2. ศึกษา วจิัย ข้อมูล จากหน่วยงานที่ได้รับรางวัล   

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

- 1. สคร. ได้รับผลการประเมิน PMQA 4.0 
ในขั้นตอนที่ 1 (Self Assessment 
Report : SAR) ประจ าปีงบประมาณ  
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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) 
(Self Assessment Report : 
SAR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายทีก่ าหนด 
(ตั้งแต่ 416.48 คะแนนขึ้นไป) 

  เลิศรัฐ (Best practice) ประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2564 เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการเขียน  
  ประเมินตนเอง 
 

พ.ศ. 2565 ตามเป้าหมาย 
 

2. การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส 
ในการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and 
Transparency 
Assessment: ITA 

1.1. ข้อมูลใช้ส าหรับการตอบ
แบบวัด OIT ไม่ถูกต้อง 
หรือไม่ครบถ้วนตามเกณฑ ์
การประเมิน ITA ที่ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ(ส านักงาน ป.ป.ช.) 
ก าหนด 
 
 
 
 

S/O 12 1. จัดท าแผนและแนวทาง 
การด าเนินงานด้านการประเมิน ITA  
ของ สคร. จากการศึกษา Feedback report  
ตามข้อเสนอแนะของส านักงาน ป.ป.ช. 
2. ติดตามหลักเกณฑ์และการด าเนินงาน 
จากส านกังาน ป.ป.ช. อยา่งสม่ าเสมอ 
3. สร้างความเข้าใจพร้อมทั้งการก ากับและติดตาม
ข้อมูลจากส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่มที่เกีย่วข้อง 
ของ สคร. ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีถูกต้อง 
และสามารถส่งข้อมูลในระบบ ITAS ได้ทันก าหนด
อย่างต่อเนื่อง 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

- ผลการด าเนินงานการประเมิน ITA 
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ส านักงาน ป.ป.ช.
ก าหนด 

กพร. 

1.2. หากไม่สร้างความรู ้
ความเข้าใจ เกีย่วกับขอ้มูล IIT
และประชาสัมพันธ์เกณฑ ์
การประเมิน อาจท าให้
บุคลากร ภายใน สคร.  
เกิดความไม่เข้าใจเกณฑ์ 
ความส าคัญของการประเมิน 
ITA และวิธกีารเข้าประเมิน ITA 
 
 
 
 

O 8 1. จัดท า exit poll เพื่อส ารวจการรับรู้และแสดง
ความคิดเห็นในการด าเนินงานของตัวชีว้ัดส าหรับ 
การประเมิน ITAเพื่อเตรียมความพรอ้ม 
ในการเข้าร่วมการประเมิน ITA ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
2. น าผลจากการส ารวจการรับรู้ exit poll  
มาวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อสร้างการรับรู้ พร้อมทั้ง
ประสานส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ในสว่นที่เกี่ยวขอ้ง
ให้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ขอ้มูลอยา่งต่อเนื่อง
หรือจัดท าแนวทางในการด าเนินงานต่างๆ 
เพื่อเพิ่มการรับรู้ส าหรับบุคลากรภายใน สคร. 
3. ประชาสัมพันธ์เกณฑ์การประเมิน ITA  
และวิธกีารเข้าท าแบบประเมิน ITA ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  
 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

- บุคลากร ภายใน สคร. มีความรู้ 
ความเข้าใจเกณฑ์การประเมิน ITA  
และมีความตระหนกัในความส าคัญ 
ของการประเมิน ITA 

กพร. 
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แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

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. การคัดเลือกและแต่งต้ัง
คณะกรรมการจริยธรรม สคร. 
 
 
 

1.1 บุคลากรเข้าร่วม 
การคัดเลือกกรรมการ
จริยธรรมจ านวนน้อย 

O ๑๒ 1. ประชาสัมพันธ์อยา่งต่อเนื่อง 
2. ออกแบบวธิีการคัดเลือกให้เหมาะสม 
กับช่วง Work from Home 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ 

- ร้อยละของบุคลากร สคร. ที่เข้าร่วม
คัดเลือกกรรมการจริยธรรม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ 

กคจ. 

1.2 ก.พ. ไม่อนุมัติแต่งตั้ง 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่ สคร. 
เสนอชื่อ 

O ๑๕ 1. ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 
และด าเนินการประเมินคุณลักษณะ  
อย่างรอบคอบ 
2. ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกรับรองตนเอง 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ 

- ก.พ. อนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการ 
และกรรมการตามรายชื่อที ่สคร. เสนอ
ทุกราย 

กคจ. 

๒.การด าเนินการตาม
มาตรการป้องกันการทุจริต
ตามโครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

๒.1 ข้อมูลไม่ถูกต้องตาม
แนวทางที่ ป.ป.ช. ก าหนด 
 

S ๑๒ 1. ศึกษาแนวทางการจัดท ามาตรการ  
อย่างรอบคอบ 
2. ตรวจสอบกับหนว่ยงานที่ก ากับดแูล  
เช่น ส านักงานป.ป.ช. และ กพร. อยา่งใกล้ชิด 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ 

- ผลการประเมิน ITA ในส่วนที่รับผิดชอบ 
 

กคจ. 
กพร. 

 ๒.2 ด าเนินการไม่ครบถ้วน
ภายในเวลาที่ส านักงาน ป.ป.ช. 
ก าหนด 
 

S ๑๐ ก ากับติดตามโครงการทุกเดือน ปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ 

- ผลการประเมิน ITA ในส่วนที่รับผิดชอบ 
 

กคจ. 
กพร. 
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แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

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 าข้อก าหนด 
ว่าด้วยกระบวนการรักษา
จริยธรรม : กลไก 
และการบังคับใช้ประมวล
จริยธรรมส าหรับผู้บริหาร
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(กระบวนการรักษา
จริยธรรม) 
 
 
 
 

การจัดท ากระบวนการรักษา
จริยธรรมฯ เป็นการด าเนินการ
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 
และระเบียบคณะกรรมการ
มาตรฐานทางจริยธรรมวา่ด้วย
หลักเกณฑ์การจัดท าประมวล
จริยธรรม ขอ้ก าหนดจริยธรรม
และกระบวนการรักษา
จริยธรรมของหนว่ยงาน 
และเจ้าหนา้ที่ของรัฐ  
พ.ศ. 2563 (ระเบียบ ก.ม.จ.) 
ก าหนด เพือ่ให้มีกระบวนการ
ขับเคลื่อนมาตรฐาน 
ทางจริยธรรม 

O ๖ 1. จัดท าแผนการด าเนินงาน (Tiimeline) 
กระบวนการรักษาจริยธรรมฯ 
2. ศึกษา พ.ร.บ. จริยธรรมฯ มาตรฐาน
จริยธรรม ระเบยีบ ก.ม.จ.ฯ และกฏระเบียบ 
ที่เกี่ยวขอ้ง รวมทั้งเอกสารประกอบการสัมมนา
ต่างๆ ของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน (ส านักงาน ก.พ.) เพื่อวิเคราะห์ 
จัดท าข้อมูลประกอบการพิจารณา 
จัดท ากระบวนการรักษาจรยิธรรมฯ 
3. จัดประชุมหารอืร่วมกับส านักงาน ก.พ.  
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพือ่ความชัดเจน 
ในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวกับการจัดท า
กระบวนการรักษาจริยธรรม 
4. มีการประสานและติดตามความคืบหน้า 
การจัดท ากระบวนการรักษาจริยธรรมฯ  
และการด าเนินกจิกรรมต่างๆ ในการขับเคลื่อน
มาตรฐานทางจริยธรรมของ ส านักงาน ก.พ. 
อย่างต่อเนื่อง เพือด าเนินการให้สอดคลอ้ง
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
5. จัดท าร่างกระบวนการรักษาจริยธรรมฯ  
ให้เหมาะสมกับบริบทของรัฐวิสาหกิจ 
และเป็นไปตาม ก.ม.จ. ก าหนด รวมทั้ง 
มีความความสอดคล้องกับการด าเนินการ 
ของส านักงาน ก.พ. ด้วย 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖5 

- 1.  ผลผลิต คือ กระบวนการรกัษาจริยธรรมฯ  
2. ผลลัพธ์ คือ รัฐวิสาหกิจมีกลไก 
และการบังคับใช้ตามกระบวนการรักษา
จริยธรรมฯ 
3. ตัวชี้วัด คือ ระดับความส าเร็จในการจัดท า
กระบวนการรักษาจริยธรรมฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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
คณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (คนร.) 

การจัดประชุม คนร. ไม่เป็นไป
ตามแผนงานที่ กลร. ก าหนดไว ้

O 9 1. จัดท าแผนการประชุม คนร.  
และร่างระเบียบวาระการประชุม คนร. 
ล่วงหน้า 
2. ประสานแต่ละส านัก/กอง  
และฝ่ายเลขานกุารคณะอนุกรรมการของ คนร. 
เพื่อจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม 
และข้อมูลต่างๆ ที่เกีย่วข้อง เพื่อให้สามารถ
น าเสนอ คนร. ตามแผนงานที่ กลร. ก าหนด 
3. สร้างกลุ่ม Application Line เพื่อเพิ่ม 
ประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารระหวา่ง คนร. 
(ผ่านเลขานุการ) และ กลร. ในกรณี 
มีการก าหนดการประชุม คนร. เร่งด่วน  

ปีงบประมาณ 
2565 

- ผลลัพธ์  คือ กลร. สามารถจัดประชุม คนร.  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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 าบัญชีรายชือ่กรรมการ
รัฐวิสาหกิจ (Directors’ Pool: DP) 

๑. ข้อมูลผู้สมัครจากระบบ 
การรับสมัครบุคคลเข้ารับ 
การคัดสรรเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อ
กรรมการรัฐวิสาหกิจ (Directors’ 
Pool System) (ระบบรับสมัคร 
Online) มีข้อมูลที่ผู้สมัครกรอก 
ไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจน ขาดข้อมูล
ส าคัญที่ใช้ในการพิจารณา 

Operation 
Risk 

ปานกลาง 
๙ 

1. เพิ่มค าอธิบายในการกรอกข้อมูล 
ใบสมัครทางระบบรับสมัคร Online 
ให้ละเอียด เพื่อให้ผู้สมัครสามารถ
กรอกข้อมูลได้เพิ่มมากขึ้น ถกูต้อง 
ชัดเจนและเป็นประโยชน ์
ในการพิจารณา 
2. เพิ่มเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ 
ในการติดต่อสื่อสาร 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ 

- ข้อมูลผู้สมัคร 
เพื่อขึ้นบัญชีรายชือ่กรรมการ
รัฐวิสาหกิจ 

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 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 แต่ยังต้องควบคมุเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเส่ียง 

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. 2565 

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. 2565 
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         
      


