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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. 2566 ฉบับนี้ จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของ
องค์กรต่อไป 
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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 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. 2566 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) 
 "พัฒนารัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐ และการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนด้วยมาตรฐานสากล 
เพ่ือสังคมก้าวหน้าและเศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน" 

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 

ค่านิยมองค์กร (Core Value) “SEPO VIBES” 
V : Visionary Leadership ก้าวน ารัฐวิสาหกิจอย่างมีวิสัยทัศน์  ---------------------------- 
I  : Innovative การสรรสร้างนวัตกรรม   
B : Best People  การให้ความส าคัญกับบุคลากร   
E : Emphasis on Success การให้ความส าคัญกับผลลัพธ์และความส าเร็จ   
S : Society Benefit การค านึงถึงผลประโยชน์ของสังคม 

  สคร. ได้น าแนวนโยบายของภาครัฐไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูป และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ มาก าหนดเป็นแนวทางการด าเนินงานขององค์กร จึงได้ก าหนดแนว
ทางการด าเนินงานขององค์กรภายใต้ค่านิยม SEPO VIBES เพ่ือก าหนดหลักการและแนวทางปฏิบัติส าหรับ
บุคลากรในองค์กร และสามารถน าไปสู่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรในอนาคต โดยค่านิยม SEPO VIBES จะ
มุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมการท างานของ สคร. ให้มีอัตตลักษณ์ มีการท างานที่มุ่งเน้นผลลัพธ์และมีวิสัยทัศน์ใน
การท างาน สามารถใช้ข้อมูลในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ควบคู่ไปกับการให้ความส าคัญกับบุคลากรและความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งประกอบด้วย ค่านิยมหลักจ านวน 
5 ด้าน ดังนี้ 

1 V : Visionary Leadership หรือ ก้าวน ารัฐวิสาหกิจอย่างมีวิสัยทัศน์  ซึ่ งจะมุ่ งเน้น 
การส่งเสริมวัฒนธรรมในการท างานบุคลาก สคร. ให้มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบของงาน
อย่างถ่องแท้ และรวมไปถึงการตระหนักถึงข้อมูลอ่ืนๆ ที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ เช่น การเปลี่ยนแปลงของ 
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สภาะอุตสาหกรรรม สภาพเศรษฐกิจและสังคม หรือการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี เป็นต้น เพ่ือให้
สามารถปฏิบัติหน้าที่ท่ีรับผิดชอบได้อย่างมีวิสัยทัศน์ 

2. I : Innovation หรือ การสรรสร้างนวัตกรรม จะมุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมให้บุคลากรมี
การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตตกรรมในการท างาน หรือปรับปรุงกระบวนการท างานอย่างส่ าเสมอ 
และมุ่งเน้นวัฒนธรรมในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพและเป็นไป 
ตามมาตรฐานสากล 

3. B : Best People หรือ การให้ความส าคัญกับบุคลากรจะมุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมในการ
ให้ความส าคัญกับบุคลากรในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาทักษะของบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ  
การให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมและสวัสดิการในการท างานของบุคลากร และการสร้างความผูกพันกับ
บุคลากรในองค์กร เพ่ือให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืน 

4. E : Emphasis on success หรือ การมุ่งเน้นความส าเร็จจะมุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรม 
ให้บุคลากรของ สคร. มีการวางแผนการท างานที่เป็นระบบ โดยค านึงถึงเป้าประสงค์ ผลลัพธ์ และความส าเร็จ
ของงานที่ได้รับมอบหมาย และให้ความส าคัญกับความส าเร็จในภาพรวมขององค์กรเป็นล าดับแรก 

5. S : Society benefit หรือ การค านึงถึงผลประโยชน์ของสังคมจะมุ่งเน้นการสร้าง
วัฒนธรรมให้บุคลากรมีการปฏิบัติหน้าที่ที่ค านึงเป้าหมายของประเทศ และความคาดหวังของประชาชน  
และสังคมเป็นส าคัญ 

 
ยุทธศาสตร์ (Strategy) 
 เพ่ือให้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง สคร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 บรรลุตามพันธกิจ
ในการพัฒนาและเพ่ิมมูลค่ารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนการให้เอกชนร่วม
ลงทุนในกิจการของรัฐได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศในระยะยาว 
และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงาน 6 ด้าน ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาและเพิ่มมูลค่ารัฐวิสาหกิจ 
เป้าประสงค์ 
1. รัฐวิสาหกิจมีทิศทางการด าเนินงาน/การลงทุนที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา

ประเทศ 
2. รัฐวิสาหกิจสามารถให้บริการประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานสากล 
3. การเพ่ิมมูลค่ารัฐวิสาหกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  การเพิ่มมูลค่าและบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ 
เป้าประสงค์ 
1. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม

มาตรฐานสากล 
2. การพัฒนาเครื่องมือในการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การส่งเสริมและก ากับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
เป้าประสงค์ 
1. การขับเคลื่อนโครงการ โครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะในรูปแบบ PPP  

ทีต่อบสนองความต้องการของประชาชน 
2. การพัฒนา/ปรับปรุงกฎหมาย และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าโครงการ PPP 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับภารกิจหลักขององค์กร 
เป้าประสงค์ 
1. การ Re-Skill/Recruit บุคลากร ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านยุทธศาสตร์

และด้านเทคโนโลยี 
2. การพัฒนาทักษะของบุคลากรให้มีการท างานแบบมืออาชีพ 
3. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในการท างานที่ค านึงถึงประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การปรับปรุงองค์กรให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้าประสงค์ 
1.  การน า เทคโนโลยี เข้ ามาลดกระบวนการท างานเ พ่ือมุ่ งสู่ องค์กรที่ ใช้ข้ อมูล 

ในการปฏิบัติงานเต็มรูปแบบ 
2. พัฒนา Infrastructure ด้านดิจิทัลให้มีความเสถียร สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 
3. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นดิจิทัล เพื่อรองรับการท างานแบบ Online/Paperless 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การเป็นองค์กรพันธมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นองค์กรที่มีการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
           เป้าประสงค์ 
 1. สคร. เป็นองค์กรที่มีความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 
 2. การสร้างสภาพแวดล้อมและสวัสดิการที่ดีในการท างาน 

 3. สคร. เป็นองค์กรที่มีความโปร่งใสและมีจริยธรรมในการด าเนินงาน 
 4. การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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แผนที่ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
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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. 2566 
  พิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ หรือจากภารกิจงานที่ส าคัญ จ านวนอย่างน้อย 2 โครงการ เพ่ือน ามา
จัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.  2566 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. 2566 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. 2566 เช่น รายงานเป็นรายไตรมาส เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการด าเนินงานอย่างถูกต้อง
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเป้าหมายในการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง  
คือ ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการด าเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวตัถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง
หรือไม่ 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. 2566 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. 2566 
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. 2566 

  คณะท างานฯ ได้ด าเนินการจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงโดยคัดเลือกจากแผนงาน/
โครงการที่มีปัจจัยความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยน ามาก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการ 
ในการจัดการและควบคุมปัจจัยความเสี่ยงนั้นให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ โดยแผนบริหารจัดการ 
ความเสี่ยงของ สคร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีรายละเอียดแผนงาน/โครงการจากแต่ละหน่วยงานภายใน
ของ สคร. เพ่ือน ามาด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้  
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แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

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

ความเสี่ยง 

กิจกรรมจัดการความเสี่ยง 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ด าเนินการ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์/  
ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

ประเภท
ความ
เสียง 

S/O/F/C 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 
(R) 

1. การด าเนินการ
เกี่ยวกับการจดัท าค าขอ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ี

ความลา่ช้าในรวบรวมข้อมลู
จากส่วนงานอื่น  
เพื่อประกอบการจัดท า 
ค าของบประมาณ 

O 4 1. ติดตามข้อมลูที่ขอจากหน่วยงานอ่ืน
อย่างใกล้ชิด 
2. ก าหนดระยะเวลาการจดัส่งข้อมูลให้อยู่
ในกรอบระยะเวลาทีเ่หมาะสม 

6 เดือน - สามารถท าค าของบประมาณส่ง 
สนป ไดต้ามกรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 

ส านักงาน
เลขานุการ
กรม 
ฝ่ายการคลัง 

2. การจดัโครงการ
สัมมนา เพื่อพัฒนา
องค์กร ไม่เป็นไปตาม
แผนการด าเนินงาน 

ถ้าสถานการณ์โควดิ 
(COVID - 19) กลับมา
เผยแพรร่ะบาดอีกครั้ง 
อาจท าให้ไม่สามารถจัด
โครงการตามแผนได ้

O 9 ด าเนินการจัดโครงการในรูปแบบออนไลน ์
หรือปรับรปูแบบการจดัโครงการ 

10 เดือน - ด าเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนกันยายน 2566 

สล.  
ฝ่ายการ
เจ้าหน้าท่ี 
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แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

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
ความ
เสียง 

S/O/F/C 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 
(R) 

1.  การจัดท า 
แผนวิสาหกิจ 
และแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี
ของรัฐวิสาหกิจ 
 
 
 

1.1 รัฐวิสาหกิจจัดส่ง 
แผนวิสาหกิจและ
แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีของรัฐวสิาหกิจ 
เกินกรอบระยะเวลา 
ที่ก าหนด 

O 6 A/O ประสานและติดตามการจัดสง่ 
แผนวิสาหกิจและแผนปฏิบตัิการประจ าป ี
ของรัฐวิสาหกิจให้มีเนื้อหาครบถ้วน 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

ปีงบประมาณ 
2566 

- รัฐวิสาหกิจจัดส่งแผนวิสาหกจิ 
และแผนปฏิบัติการประจ าป ี
ของรัฐวิสาหกิจภายในกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด  
 

กพส. 1 

1.2 รัฐวิสาหกิจจัดส่ง 
แผนวิสาหกิจและ
แผนปฏิบัติการประจ าปี
ของรัฐวิสาหกิจ 
ไม่เป็นไปตามขั้นตอน
หลักเกณฑ์การจัดท า 
แผนวิสาหกิจและ
แผนปฏิบัติการประจ าปี
ของรัฐวิสาหกิจ 

O 12 1. A/O ศึกษาหลักเกณฑ์การจดัท าแผน
วิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ของรัฐวิสาหกิจ 
2. A/O ประสานและตดิตามรัฐวสิาหกิจ
ในการด าเนินการตามขั้นตอนของ
หลักเกณฑ์การจัดท าแผนวสิาหกิจ 
และแผนปฏิบัติการประจ าป ี
ของรัฐวิสาหกิจ 

ปีงบประมาณ 
2566 

- รัฐวิสาหกิจด าเนินการ 
ตามขั้นตอนของหลักเกณฑ ์
การจัดท าแผนวิสาหกจิ 
และแผนปฏิบัติการประจ าป ี
ของรัฐวิสาหกิจได้ครบถ้วน   

กพส. 1 

2. เงินน าส่งรายได้
แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจ 

๒.๑ รัฐวิสาหกิจน าส่ง 
เงินรายได้แผ่นดิน 
ไม่เป็นไปตามที่ สคร.
ก าหนด 
 

O 9 A/O ประสานช้ีแจงรัฐวสิาหกิจ 
ให้ด าเนินการตามที่ สคร. ก าหนด 

ปีงบประมาณ 
2566 

- สคร. สามารถน าส่งเงินรายได้
แผ่นดินได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

กพส. 1 

๒.๒ A/O ยังขาดทักษะ
ด้านกฎหมาย/ทักษะอื่นๆ 

O 9 A/O ต้องมีการเรยีนรู้กฎระเบียบ 
และเพิ่มพูนทักษะด้านต่างๆ อยูเ่สมอ 

ปีงบประมาณ 
2566 

- A/O สามารถช้ีแจงเหตุผล 
กฎหมายและข้อมลูต่างๆ 

กพส. 1 
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ความเสี่ยง 

กิจกรรมจัดการความเสี่ยง 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ด าเนินการ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์/  
ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

ประเภท
ความ
เสียง 

S/O/F/C 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 
(R) 

ที่จ าเป็นต้องใช้
ประกอบการพิจารณา
เรื่องหารือ 
 

ประกอบกับการเรียนรู้ระหว่าง 
การพิจารณาเรื่องต่างๆ ประกอบด้วย 
 

เกี่ยวกับการน าส่งเงินรายได้แผ่นดนิ
แก่รัฐวิสาหกิจได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน 
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แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

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
ความ
เสียง 

S/O/F/C 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 
(R) 

1. การแก้ไขปัญหา
การด าเนินงานของ
บริษัทโทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด 
มหาชน (บมจ. เอ็นที) 
และบริษัท อสมท 
จ ากัด (มหาชน) 
(บมจ. อสมท) 

1.1 การลงทุนและเปิด
ให้บริการ 5G บนคลื่นความถี่ 
700 MHz และ 26 GHz 
(ประมลูมาเมื่อปี 2563)  
มีความลา่ช้า 

O 20 1.1 เสนอแนะและให้ความเห็น เพื่อผลักดัน
ผ่านกลไกคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง 
แผนการแกไ้ขปัญหารัฐวิสาหกิจ และ คนร. 
รวมถึงคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ
ลงทุนของ สศช. และความเห็นประกอบ 
การพิจารณาโครงการของคณะรัฐมนตร ี
 

6 เดือน - 1. คณะรัฐมนตรีอนุมตัิ
โครงการลงทุน 
2. การลงนามในสญัญา
พันธมิตร 
3. สัดส่วนการเปิดให้บริการ 
5G ของ บมจ. เอ็นท ี

กพส. 2 

1.2 โครงสร้างองค์กรหลัง
ควบรวมกิจการระหว่าง  
บมจ. ทีโอที กับ บมจ. กสท 
เมื่อวีนท่ี 7 มกราคม 2564 
ยังไม่สมบูรณ์ ท าให้การ
ด าเนินงานยังมีความซ้ าซ้อน
ต้นทุนสูง และยังไมไ่ด้รับ 
ประโยชน์จากการ Synerhy 

S 25 1.2 เสนอแนะและให้ความเห็น เพื่อผลักดัน
ผ่านกลไกคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผน 
การแก้ไขปัญหารัฐวสิาหกิจและ คนร.  

 

6 เดือน - 1. วันประกาศใช้โครงสร้าง
องค์กรใหม่ 
2. ระยะเวลาในการปรับ
โครงสร้างแล้วเสร็จ 
3. จ านวนส่วนงานภายในท่ี
ซ้ าซ้อนกัน  
4. จ านวนพนักงานท่ีเข้าร่วม 
MSP  
5. จ านวนครั้งท่ี
คณะอนุกรรมการฯ และ คนร.  

กพส. 2 

1.3 แผนการแกไ้ขปัญหา
องค์กร ยังไม่มีคณุภาพที่
เพียงพอจะแก้ไขปัญหาการ
ด าเนินงานได ้

S 25 1.3 เสนอแนะและให้ความเห็น เพื่อผลักดัน
ผ่านกลไกคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนการ
แก้ไขปัญหารัฐวิสาหกจิและ คนร.  

6 เดือน - จ านวนครั้งที่คณะอนุกรรมการฯ 
และ คนร. 

กพส. 2 

1.4 ผลประกอบการปี F 15 1.4 ก าหนดกลยุทธ์และแผนบริหารความเสี่ยง 1 ปี - ผลก าไร (ขาดทุน) สุทธิ กพส. 2 
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ความเสี่ยง 

กิจกรรมจัดการความเสี่ยง 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ด าเนินการ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์/  
ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

ประเภท
ความ
เสียง 

S/O/F/C 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 
(R) 

2566 อาจมีผลขาดทุนสุทธิ ทางการเงิน รวมถึงก ากับผ่านกลไก
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนการแก้ไข
ปัญหารัฐวสิาหกิจและ คนร. 

1.5 ก าไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริงต่ า
กว่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติ
การปี 2566 และแผนพลิก
ฟิ้นธุรกิจ 

F 15 1.5 ก ากับผ่านกลไกคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองแผนการแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจ 
และ คนร. รวมถึงระบบประเมินผลการ
ด าเนินงานรัฐวสิาหกิจ 

1 ป ี - ผลก าไร (ขาดทุน) สุทธิราย 
ไตรมาสและรายป ี

กพส. 2 

1.6 การสรรหากรรมการ
ผู้อ านวยการใหญ่มีความล่าช้า 
กระทบต่อการบรรลุผล 
ในการขับเคลื่อนทิศทาง
ด าเนินธุรกิจ กลยุทธ  
และแผนงานตามแผน 
พลิกฟื้นธุรกิจ 

O 20 1.6 ก ากับผ่านกลไกคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองแผนการแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจ 
และ คนร.  

 

6 เดือน - สรรหากรรมการผู้อ านวยการ
ใหญ๋แล้วเสร็จ ลงนามสญัญา
และเริ่มปฏบิัติงาน 

กพส. 2 

1.7 Skii Matrix และ
องค์ประกอบของ
คณะกรรมการ บมจ. อสมท 
ไม่ตอบสนองทิศทางการ
แก้ไขปัยหาและพัฒนาธุรกิจ
ใหม่ตามแผนพลิกฟ้ินธุรกิจ 

S 25 1.7 หารือกับส านักนายกรัฐมนตรแีละผลักดัน
ผ่านกลไกของคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
แผนการแกไ้ขปัญหารัฐวิสาหกิจและ คนร.  
ในการเสนอให้มีการปรับโครงสร้าง
คณะกรรมการและโครงสร้างองคก์รให้สอดรับ
กับทิศทางและการขับเคลื่อนเป้าหมาย 
การด าเนินงาน 

6 เดือน - คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ Skill 
Matrix ใหม่ของ บมจ. อสมท 

กพส. 2 

2. สถานะ 
การด าเนินงานของ
บริษัท ไปรษณีย์ 
จ ากัด (ปณท) 

2.1 การลดบทบาทลงของ
ธุรกิจจดหมายและ
ไปรษณีย์ภณัฑ์ และการ
แข่งขันที่รุนแรงในตลาดขนส่ง
สินค้าและพัสดุ ส่งผลให ้

O 25 เสนอแนะและให้ความเห็นต่อแนวทางแก้ไข
ปัญหาทางธุรกิจผ่านกลไกประเมนิผลการ
ด าเนินงาน (ตัวช้ีวัดส าคัญและข้อเสนอแนะ) 
และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนการลงทุน
ประจ าปี ปณท แต่งตั้ง สคร. เป็นผู้แทน  

1 ป ี - 1. ส่วนแบ่งการตลาดขนส่ง
สินค้าและพัสดุภณัฑ์เพิ่มขึ้น 
2. ผลิตภาพของพนักงาน
เพิ่มขึ้น 
3. การเบิกจ่ายงบลงทุนแป็นไป

กพส. 2 
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ความเสี่ยง 

กิจกรรมจัดการความเสี่ยง 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ด าเนินการ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์/  
ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

ประเภท
ความ
เสียง 

S/O/F/C 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 
(R) 

ความสามสามารถในการ
แข่งขัน และการด าเนินธุรกิจ 
เข้าสู่ภาวะถดถอย 

ในการให้ความเห็นต่อการลงทุนที่สอดรับกับ
ทิศทางธุรกิจและสภาพปัญหาการด าเนินงานท่ี
ส าคัญ 

ตามเป้าหมายการด าเนินงาน 

2.2 ผลประกอบการเริม่เข้าสู่
ภาวะขาดทุนต่อเนื่อง  
และเสี่ยงท่ีจะต้องเข้าไปสู่
กลุ่มรัฐวสิาหกิจ ท่ีต้องแก้ไข
ปัญหาการด าเนินงานภายใต้
คณะกรรมการนโยบาย 
รัฐวิสากิจ (คนร.) 

F  25 วิเคราะห์และติดตามผลการด าเนนิงานอย่าง
ใกล้ชิด เพื่อรายงานให้ปู้บริหารระดับสูง สคร. 
ทราบและมีการประสานเข้าพบเพือ่หารือกับ
กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังถึงมาตรการ
แก้ไขปัญหาของคณะกรรมการอยา่งสม่ าเสมอ 
โดยด าเนินการควบคู่ไปกับกลไกประเมินผลการ
ด าเนินงาน (ตัวช้ีวัดส าคญัและข้อเสนอแนะ) 

1 ป ี - 1. ก าไร (ขาดทุน) สุทธิเป็น
บวก 
2. สัดส่วนค่าใช้จ่ายพนักงานต่อ
รายได้การด าเนินงานลดลง 
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แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

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
ความ
เสียง 

S/O/F/C 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 
(R) 

1. การจดัท าบันทึก
ข้อตกลงประเมินผล
การด าเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ 
 

1.1 รัฐวิสาหกิจส่งร่างตัวช้ีวัด
และข้อมลูประกอบบันทึก
ข้อตกลง 2 เดือนก่อนเริ่มปี
บัญชี โดยมีความเสี่ยง เช่น 
1.1.1 รัฐวสิาหกิจส่งร่าง
ตัวช้ีวัดไม่ทันตามก าหนด
ระยะเวลา 
1.1.2 ขาดคณะกรรมการ 
รัฐวิสาหกิจและผู้บริหารสูงสุด  
1.1.3 การจัดท าแผนวสิาหกิจ  
แผนประจ าปี/แผนธุรกิจ  
และผลการด าเนินงาน
รายละเอียดแผนงานโครงการ 
และ งบการเงิน เป็นต้น  
ไม่เป็นไปตามแผน 
การด าเนินงานท าให้เกดิ 
ความล่าช้า ไม่สามารถน ามา
วิเคราะหค์วามสอดคล้องได้
ตามก าหนดระยะเวลา 
 

o 12 1. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจนและ
ก ากับติดตามความคืบหน้าการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่องจากฝ่ายงานที่รับผิดชอบใน
การก าหนดส่งร่างตัวช้ีวัด  
2. วางแผน/เตรยีมความพร้อมใน 
การด าเนินการสรรหาคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจหรือผู้บริหารรัฐวิสาหกจิ 
 

ปีงบประมาณ 
2566 

- รัฐวิสาหกิจมีการจดัท าบันทึก
ข้อตกลงประเมินผล 
การด าเนินงาน รัฐวสิาหกิจใหต้รง
ตามระยะเวลาที่ก าหนด และมี
ประสิทธิภาพ 

กพส. ๓ 

1.2 กระบวนการจัดท าบันทึก s 12 1. ประสานรัฐวสิาหกิจและที่ปรึกษา ให้ ปีงบประมาณ - รัฐวิสาหกิจมีการจดัท าบันทึก กพส. ๓ 
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ความเสี่ยง 

กิจกรรมจัดการความเสี่ยง 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ด าเนินการ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์/  
ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

ประเภท
ความ
เสียง 

S/O/F/C 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 
(R) 

ข้อตกลงในการเจรจา  
เช่น การประชุม Vision 
Meeting/3P/2P เป็นต้น  
โดยมีความเสี่ยง เช่น 
1.2.1 การเจรจาพิจารณารา่ง
ตัวช้ีวัดไม่เป็นผลส าเร็จ  
1.2.2 การจัดจ้างท่ีปรึกษา 
เพื่อประเมินผลการด าเนินงาน 
รัฐวิสาหกิจประจ าปี มีความ
ล่าช้า ส่งผลให้ได้ที่ปรึกษา 
มาด าเนินการล่าช้ากว่าปกต ิ

 น าส่งเอกสารประกอบการประชุมให้
ครบถ้วนภายในก าหนดระยะเวลา และ
ควรจัดให้มีการเจรจากับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อสรปุท่ีตรงกนั  
และตดิตามอย่างต่อเนื่อง  
2. การวางแผนกระบวนการจัดจ้างที่
ปรึกษาเพื่อประเมินผลการด าเนินงาน 
รัฐวิสาหกิจประจ าปี ให้เป็นไปตามที่
ก าหนดในกระบวนการจ้างที่ปรึกษา 

2566 ข้อตกลงประเมินผลการด าเนินงาน 
รัฐวิสาหกิจใหต้รงตามระยะเวลาที่
ก าหนด และมีประสิทธิภาพ 

1.3 การส่งบันทึกข้อตกลง 
ของรัฐวิสาหกิจโดยม ี
ความเสีย่ง เช่น 
1.3.1 กรรมการรัฐวิสาหกิจ
ลงนามไม่ครบ ในการทีส่่งออก
บันทึกข้อตกลง  
1.3.2 มีการเจรจาเรียบร้อย
แล้ว แต่รัฐวสิาหกิจไม่ลงนาม
ส่งกลับมา ท าใหล้่าช้าไม่
เป็นไปตามก าหนดระยะเวลา 
1.3.3 กรณีรัฐวสิาหกิจ 
มีความเห็นแย้งกับร่างตัวช้ีวัด 

o 12 ประสานและติดตามรัฐวสิาหกิจในก ากับ
ให้ด าเนินการให้ครบถ้วนภายในก าหนด
ระยะเวลา และถ้ามีความเห็นแย้งจาก
รัฐวิสาหกิจใหส้่งความเห็นแย้งภายใน  
30 วัน นับจากวันท่ี สคร. ส่งออกร่าง ถ้า
พ้นก าหนดให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลง 

ปีงบประมาณ 
2566 

- มีรัฐวิสาหกิจการจดัท าบันทึก
ข้อตกลงประเมินผลการด าเนินงาน 
รัฐวิสาหกิจใหต้รงตามระยะเวลา 
ทีก่ าหนดและมีประสิทธิภาพ 

กพส. ๓ 

2. การพิจารณา 
แผนวิสาหกิจและ

2.1 รัฐวิสาหกิจไมส่ามารถ
จัดส่งแผนวสิาหกิจและ 
แผนปฏิบัติการที่ผา่น 

o 12 ประสานและติดตามรัฐวสิาหกิจในก ากับ
ให้ด าเนินการให้ครบถ้วนภายในก าหนด
ระยะเวลา 

ปีงบประมาณ 
2566 

- รัฐวิสาหกิจจัดส่งแผนวิสาหกจิและ 
แผนปฏิบัติการเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด  

กพส. ๓ 



 
 

หน้า | - 25 -  
 

ความเสี่ยง 

กิจกรรมจัดการความเสี่ยง 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ด าเนินการ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์/  
ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

ประเภท
ความ
เสียง 

S/O/F/C 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 
(R) 

แผนปฏิบัติการให้
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ 
 

ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการรัฐวสิาหกิจ 
และรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกดั 
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  
ให้ สคร. ได้ตามระยะเวลา 
ที่ก าหนด โดยมีความเสี่ยง  
เชน่ กระทรวงเจ้าสังกัด 
ยังไม่ผ่านการพิจารณาภายใน
ก าหนดระยะเวลา 

  
 

2.2 รัฐวิสาหกิจไมส่ามารถ
จัดท าแผนวสิาหกิจ 
และแผนปฏิบัติการ 
ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
รัฐวิสาหกิจและไม่ครบถ้วน
ตามหลักเกณฑ์การจดัท าแผน
วิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของ สคร. โดยม ี
ความเสีย่ง เช่น รัฐวิสาหกิจ
ขาดความรูค้วามเข้าใจ 
ในแผนพัฒนารัฐวิสาหกจิ  
ท าให้แผนวิสาหกิจและ
แผนปฏิบัติการรัฐวสิาหกิจ  
ไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ 

S 12 1. A/O ด าเนินการจัดท าข้อมลูของ 
รัฐวิสาหกิจรายแห่ง ตามแบบฟอรม์ 
การวิเคราะห์ความสอดคล้อง 
ของแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัตกิาร
ประจ าปีกับแผนพัฒนารัฐวสิาหกจิ  
เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องและ 
ความครบถ้วนของข้อมูล 
2. กรณีที่แผนวิสาหกิจและ/หรือ
แผนปฏิบัติการประจ าปมีีประเด็น 
ที่ไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐวสิาหกิจ 
และ/หรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
การจัดท าแผนวิสาหกจิและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี สคร. จะด าเนินการให้ความเห็น
และข้อเสนอแนะแกร่ัฐวสิาหกิจเพือ่ใช้ 
ในการทบทวนและปรับปรุงให้ม ี
ความสอดคล้องและเหมาะสมต่อไป 

ปีงบประมาณ 
2566 

- รัฐวิสาหกิจมีแผนวสิาหกิจและ 
แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ และเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์การจดัท าแผน
วิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของ สคร. 

กพส. ๓ 
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แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

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

ความเสี่ยง 

กิจกรรมจัดการความเสี่ยง 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ด าเนินการ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์/  
ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอ
บ โครงการ 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

ประเภท
ความ
เสียง 

S/O/F/C 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 
(R) 

1. โครงการ 
การส่งเสรมิ 
ให้เกิดการลงทุนจาก 
ความร่วมมือภาครัฐ
และภาคเอกชนในการ
พัฒนาโครงการ
โครงสรา้งพื้นฐาน 

1.1 หน่วยงานเจ้าของ
โครงการบางแห่งยังขาด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การจัดท าและด าเนินโครงการ
ในรูปแบบการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน (PPP) 
รวมถึงหลักเกณฑ์  
และขั้นตอนการด าเนินการ
ตามพระราชบัญญัติ 
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและ
เอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒  
(พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ  
ปี ๒๕๖๒) 

O/C ๑๒ 1. จัดให้มีการสนับสนุนเชิงรุกแก่
หน่วยงานเจ้าของโครงการและทีป่รึกษา
ของโครงการผ่านกลไก PPP Helpdesk  
โดยการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ 
เช่น การสัมมนาถาม - ตอบ (Q&A 
Session) การให้ความรู้กลุม่ย่อย (Focus 
group) เป็นต้น เพื่อให้หน่วยงานเจ้าของ
โครงการ และที่ปรึกษาของโครงการ
สามารถจัดท ารายงานการศึกษาและ
วิเคราะหโ์ครงการ (รายงานการศกึษาฯ) 
ได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และขั้นตอนของ พ.ร.บ.การร่วม
ลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒   
2. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่
ความรู้ความเข้าใจเรื่อง PPP (PPP 
Roadshow) ให้แก่หน่วยงานของรัฐต่างๆ 
ที่ประสงค์จะด าเนินโครงการ PPP  
ทั้งในกรุงเทพและจังหวัดต่างๆ ในแต่ละ
ภูมิภาค 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๖ 

- หน่วยงานมีความรูค้วามเข้าใจ
เกี่ยวกับการด าเนินโครงการ 
ในรูปแบบ PPP และสามารถ
ด าเนินการตามขั้นตอนของ  
พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ  
ปี ๒๕๖๒ อย่างถูกต้อง 

 

๑.๒ ความเสี่ยงท่ีหน่วยงาน
เจ้าของโครงการไมส่ามารถ
จัดท ารายงานการศึกษาฯ 

O/F ๘ จัดให้มีการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงาน 
ของรัฐต่างๆ เกี่ยวกับการขอรบั 
การสนับสนุนเงินจากกองทุนส่งเสริม 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๖ 

- หน่วยงานของรัฐต่างๆ สามารถ
ด าเนินการว่าจ้างท่ีปรึกษาเพื่อจัดท า
รายงานการศึกษาฯ  ได้อย่างรวดเร็ว 
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ความเสี่ยง 

กิจกรรมจัดการความเสี่ยง 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ด าเนินการ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์/  
ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอ
บ โครงการ 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

ประเภท
ความ
เสียง 

S/O/F/C 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 
(R) 

เนื่องจากหน่วยงานเจ้าของ
โครงการไม่มีแหล่งเงินเพื่อใช้ 
ในการว่าจ้างท่ีปรึกษา ท าให้
การด าเนินโครงการมีความ
ล่าช้า 

การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  
(กองทุนฯ) เพื่อใช้ในการว่าจ้าง 
ที่ปรึกษาเพื่อจัดท ารายงานการศึกษาฯ 
รวมทั้งเผยแพร่หลักเกณฑ์และแนว
ทางการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ 
ในเว็บไซต์ของส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิ 

1.๓ ความเสี่ยงจากการที่
รายงานการศึกษาฯ  
ของหน่วยงานเจ้าของ
โครงการ มรีายละเอียดหรือ
ข้อมูลไมค่รบถ้วนสมบูรณ ์
ตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ  
ปี ๒๕๖๒ และไม่เพียงพอต่อ
การน าเสนอ
คณะกรรมการนโยบาย 
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐ 
และเอกชน (คณะกรรมการ
นโยบายฯ) พิจารณา 

O/C ๑๒ จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานเจ้าของ
โครงการ กระทรวงเจ้าสังกัด และ
หน่วยงานกลางต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
เพื่อเตรียมความพร้อม และพิจารณา
ข้อมูลตามรายงานการศึกษาฯ ร่วมกัน 
รวมทั้งมีการขอข้อมูลโครงการเพิม่เติม 
เพื่อให้ข้อมูลมีความครบถ้วนสมบรูณ์ 
ส าหรับประกอบการน าเสนอโครงการต่อ
คณะกรรมการนโยบายฯ 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๖ 

- รายงานผลการศึกษาฯ ของ
หน่วยงานเจ้าของโครงการต่างๆ  
มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน  
ตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ  
ปี ๒๕๖๒ ส าหรับการน าเสนอ
โครงการต่อคณะกรรมการนโยบายฯ 
พิจารณา 

กสร. 

2. การตดิตามและ 
ปรับปรุงแผนการ
จัดท าโครงการร่วม
ลงทุน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
– ๒๕๗๐ (แผนร่วม
ลงทุนฯ) 

2.1 ความเสี่ยงจากความ
ล่าช้าในการจัดส่งข้อมูล
ประกอบการติดตามแผน 
การจัดท าโครงการร่วมลงทุน  
พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๗๐  
(แผนร่วมลงทุนฯ)  
จากกระทรวงเจ้าสังกัด 

O ๙ 1. กองส่งเสริมการใหเ้อกชนร่วมลงทุนใน
กิจการของรัฐ (กสร.) ตดิตามและ
ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับผูร้ับผดิชอบ
ของแต่ละกระทรวงเจ้าสังกัด เพื่อให้จัดส่ง
ข้อมูลตามก าหนดเวลา  
2. มอบหมายบุคลากร กสร. ท่ีชัดเจน  
เพื่อประสานงานและหารือโดยตรงกับ 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๖ 

- การจัดส่งข้อมูลประกอบการติดตาม 
แผนร่วมลงทุนฯ ของแต่ละ
กระทรวงเจ้าสังกัดเป็นไปตาม
ก าหนดเวลา 

 



 
 

หน้า | - 28 -  
 

ความเสี่ยง 

กิจกรรมจัดการความเสี่ยง 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ด าเนินการ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์/  
ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอ
บ โครงการ 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

ประเภท
ความ
เสียง 

S/O/F/C 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 
(R) 

บางแห่ง ส่วนงานหรือเจ้าหน้าท่ีที่รับผดิชอบในการ
จัดท าข้อมูลประกอบการติดตามแผนร่วม
ลงทุนฯ ของหน่วยงานเจ้าของโครงการ
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องเป็นรายกรณ ี

๑.๒. ความเสี่ยงจากข้อมูล
ประกอบการติดตามแผน 
ร่วมลงทุนฯ ไม่ครบถ้วน 
ตามที่ก าหนด และอาจไม่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน เช่น  
ความมากน้อยในการจัดท า
ข้อมูลรวมถึงไม่ครอบคลุม
ขั้นตอนและกิจกรรมต่างๆ  
ในการจัดท าและด าเนิน
โครงการร่วมลงทุน 

O ๖ ประสานหน่วยงานให้จัดท าข้อมลูตาม
แบบฟอร์มการติดตามผลการด าเนินการ
ตามแผนร่วมลงทุนฯ ที่ชัดเจน โดยมี 
การระบุกจิกรรมส าคัญที่จะเกิดขึน้ในแต่
ละขั้นตอนของการด าเนินโครงการ 
(Milestone) รวมถึงมีการระบุ
ผู้รับผิดชอบและกรอบระยะเวลาสง่มอบ
งานท่ีชัดเจนในแต่ละกิจกรรม 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๖ 

- การจัดท าข้อมลูประกอบการตดิตาม 
แผนร่วมลงทุนฯ มีมาตรฐาน และ 
สามารถแสดงให้เห็นถึงการด าเนิน
โครงการในแตล่ะกิจกรรมท่ีชัดเจน  
และสามารถใช้ในการตดิตาม 
ความคืบหน้าของโครงการได ้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

กสร. 

๑.๓ ความเสี่ยงจากการ 
ที่โครงการมผีลการด าเนินการ
ล่าช้ากว่ากรอบเวลาตาม 
แผนร่วมลงทุนฯ 

O ๙ 1. เชิญผูแ้ทนหน่วยงานเจ้าของโครงการ 
และกระทรวงเจ้าสังกัด เข้าช้ีแจงสาเหต ุ
ของความล่าช้าและปญัหาอุปสรรคของ
โครงการ ในการประชุม
คณะกรรมการนโยบาย 
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  
2. พิจารณาจัดท าหนังสือถึงผู้แทน
กระทรวงการคลังในรัฐวิสาหกิจต่างๆ  
เพื่อเร่งรัดใหโ้ครงการสามารถเสนอได ้
ตามแผนงาน 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๖ 

- การจัดท าและด าเนินโครงการ 
เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่
ก าหนดในแผนร่วมลงทุนฯ  

กสร. 

๑.๔ ความเสี่ยงจากการที่
เว็บไซต์ หรือระบบสารสนเทศ 
ของส านักงาน

O ๒ ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศในกรณีที่เกิดปญัหาข้างต้น  
เพื่อด าเนินการแกไ้ขปัญหาดังกล่าว 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๖ 

- ข้อมูลแผนร่วมลงทุนฯ ที่ประกาศ
เผยแพร่ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของ สคร. สามารถเปิด

กสร. 
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ความเสี่ยง 

กิจกรรมจัดการความเสี่ยง 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ด าเนินการ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์/  
ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอ
บ โครงการ 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

ประเภท
ความ
เสียง 

S/O/F/C 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 
(R) 

คณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.)  
เกิดปัญหาข้อขดัข้อง 
ทางเทคนิค ซึ่งอาจท าให้ 
ไม่สามารถสืบค้นข้อมลู 
แผนร่วมลงทุนฯ  
ได้ในช่วงเวลาดังกลา่ว 

และสบืค้นได้ตลอดเวลา 
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แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

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. โครงการทดแทน
อุปกรณ์ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์หลักและ
เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
เครือข่ายสื่อสาร                                                                                                        
 
 

ผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพของ
เครือข่ายสื่อสาร
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และความ
พร้อม รับมือกับ
สถานการณ์ผดิปกต ิ
ที่เกิดขึ้นกับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของ
ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐ
วิสาหกิจ (สคร.)  
 

O (9)  
ปานกลาง 

ด าเนินโครงการทดแทนอุปกรณ์
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลัก
และเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
เครือข่ายสื่อสาร                                                                                                        

๒๗๐ วัน ๖,๑๐๐,๐๐๐ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของ สคร. มีความเสถียรภาพ  
ระบบเครือข่ายและข้อมูล
สารสนเทศมีความมั่นคงปลอดภัย  

ศทส. 

2. โครงการจ้างเหมา
บริการบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมแก้ไขระบบ
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
เครือข่าย และ
ซอฟต์แวร์    
 

ผลกระทบต่อ 
การบ ารุงรักษาอุปกรณ์
และซ่อมแซมแก้ไขระบบ
คอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
อุปกรณ์เครือข่ายและ
ซอฟต์แวร์ของส านักงาน
คณะกรรมการ นโยบาย
รัฐวิสาหกิจใหส้ามารถ ใช้
งานได้อย่างต่อเนื่องและ 
มีประสิทธิภาพ 

O (9)  
ปานกลาง 

ด าเนินโครงการจ้างเหมาบริการ
บ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย และ
ซอฟต์แวร์    
 

๓๐๐ วัน 3,355,460 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของ สคร. ได้รับการบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมแก้ไข รวมถึงการดูแล
ระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
เครือข่ายและซอฟต์แวร์ของ สคร. 
ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ 

ศทส. 
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แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

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

ความเสี่ยง 

กิจกรรมจัดการความเสี่ยง 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ด าเนินการ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์/  
ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

ประเภท
ความ
เสียง 

S/O/F/C 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 
(R) 

1. แผนการจัดท า
กฎหมายล าดับรองที่
ต้องออกตามความใน
พระราชบัญญัต ิ
การพัฒนาการก ากับ
ดูแลและบรหิาร
รัฐวิสาหกิจ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

การประชุม
คณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (คนร.) 
 

O 16 1. เร่งตดิตามการจดัประชุม คนร.  
2. เสนอแนะการจัดล าดับความส าคัญของ
วาระการประชุม คนร. พร้อมทั้ง 
การน าเสนอวาระที่กระชับและคลอบคลุม 
ให้สามารถน ามาปฏบิัติต่อได้  
 

ภายใน ก.ย. 
256๖ 

- คนร. มีมติเห็นชอบการก าหนด
ประกาศก าหนดแนวทางการก ากบั
ดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ / 
หลักเกณฑ์และวิธีการในการ
พิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตัง้
เป็นกรรมการรัฐวสิาหกิจ / 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และ
ระยะเวลาในการสรรหาบคุคลเพื่อ
แต่งตั้งเป็นกรรมการรัฐวิสาหกจิ 

สกม./กลร. 

๒. แผนการด าเนินการ
ปรับปรุงอัตราและ
หลักเกณฑ์การจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการ
ตรวจสอบของ
รัฐวิสาหกิจ 

การประมวลผลข้อมลู 
อัตราและหลักเกณฑ์การ
จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ตรวจสอบของรัฐวสิาหกิจ  
เพื่อรวบรวมและเสนอ 
ขอรับนโยบาย 

O 9 1. ประสานงานร่วมกับคณะท างานฯ 
เกี่ยวกับข้อมูลอัตราและหลักเกณฑ์การ
จ่ายค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ  
ของรัฐวิสาหกิจ เพ่ือรวบรวมและเสนอ
ขอรับนโยบาย 
๒. จัดท าแนวทางการปรับปรุงอัตราและ
หลักเกณฑ์ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ตรวจสอบของรัฐวิสาหกิจ และเวียนแจ้ง
รัฐวิสาหกิจเพื่อถือปฏิบัติ 

ภายใน ก.ย. 
256๖ 

- แนวทางการปรับปรุงอัตราและ
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบของรัฐวิสาหกจิ 
ซึ่งเวียนแจ้งรัฐวิสาหกจิเพื่อถือ
ปฏิบัต ิ

สกม./สนผ. 
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แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

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

ความเสี่ยง 

กิจกรรมจัดการความเสี่ยง 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ด าเนินการ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์/  
ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

ประเภท
ความ
เสียง 

S/O/F/C 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 
(R) 

1. โครงการพัฒนา
ระบบฐานข้อมลู 
การประเมินผล 
การด าเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ 

 

1.1 การน าเข้าข้อมลู 
ในระบบฐานข้อมูล 
การประเมินผล 
การด าเนินงาน
รัฐวิสาหกิจของผู้ใช้งาน 
ยังไม่ถูกต้องครบถ้วน 
 

O 16 1. เตรียมความพร้อมโดยใหร้ัฐวิสาหกิจ 
ที่ปรึกษา และ สคร. เข้าร่วมการทดสอบ
ระบบก่อนเปิดใช้งานจริง 
2. สนับสนุนการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
ผ่านช่องทางการสื่อสารระหว่าง สคร. 
 ที่ปรึกษา และรัฐวสิาหกิจ ผ่านไลน์ 
แอปพลิเคชัน (Line Application) หรือมี
การจัดกลุ่มเพื่อให้ค าปรึกษาส าหรัรัฐ
วิสาหกิจ 

1 ต.ค. ๖5 
ถึง  

30 ก.ย. 66 

- รัฐวิสาหกิจน าเข้าข้อมูลประกอบ 
การประเมินผลได้อย่างถูกต้อง 
และครบถ้วน 

สกร. 

1.2 ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การประเมินผล 
การด าเนินงาน
รัฐวิสาหกิจเกิดความ
ขัดข้องในการปฏิบัติงาน 

O 9 1. ติดตามการด าเนินการบ ารุงรักษา
ระบบงานของผู้รับจา้ง หากพบว่า 
มีความขัดข้อง สคร. จะรีบแจ้งให้ผู้รับ
จ้างแก้ไขให้เกิดการใช้งานได้โดยเร็ว 
2. ประสานงานศูนยเ์ทคโนโลยี
สารสนเทศให้ท าการตรวจสอบระบบ 
ทุก 3 เดือน 
 

1 ต.ค. ๖5 
ถึง  

30 ก.ย. 66 

- ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าใช้งาน
ระบบฐานข้อมลูการประเมินผล
รัฐวิสาหกิจได้อย่างต่อเนื่อง 
และหากเกิดข้อบกพร่องก็สามารถ
แก้ไขให้ใช้งานได้อย่างทันท่วงท ี

สกร. 
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ความเสี่ยง 

กิจกรรมจัดการความเสี่ยง 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ด าเนินการ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์/  
ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

ประเภท
ความ
เสียง 

S/O/F/C 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 
(R) 

2. สนับสนุน 
การด าเนินงาน 
ของรัฐวิสาหกิจด้าน 
การประเมินผล 
ด้าน Core Business 
Enablers 
 

2.1 รัฐวิสาหกิจ 
และผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 
ขาดความรูค้วามเข้าใจ
เกี่ยวกับการปรบัปรุง
หลักเกณฑ์การ
ประเมินผลด้าน  
Core Business 
Enablers 
 

O 16 1. 1. สนับสนุนการด าเนินงาน 
ของรัฐวิสาหกิจผ่านช่องทางการสือ่สาร
ระหว่าง สคร. ท่ีปรึกษา และรัฐวสิาหกิจ 
ผ่านไลน์แอปพลิเคชัน (Line Application)  

2. 2. สรปุประเด็นค าถาม - ค าตอบในแต่
ละด้านการประเมินผลด้าน  
Core Business Enablers โดยมเีนื้อหา
เป็นปัจจุบันและเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
สคร. 
3. จัดอบรมเพื่อเสริมสร้างความรูค้วาม
เข้าใจในระบบการประเมินผลการ
ด าเนินงานรัฐวสิาหกิจ (กรณีมีการ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินผล 
ด้าน Core Business Enablers) 
4. การจดัสัมมนาช้ีแจงผลการประเมิน
ด้าน Core Business Enablers 

1 ต.ค. ๖5 
ถึง  

30 ก.ย. 66
  

- รัฐวสิาหกิจและผู้เกี่ยวข้องมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลด้าน Core Business 
Enablers 

 

2.2 การประเมินผล 
ด้าน Core Business 
Enablers ของที่ปรึกษา 
เพื่อสนับสนุนการ
ประเมินผลการด าเนินงาน
ตามระบบประเมินผล 
การด าเนินงาน
รัฐวิสาหกิจไม่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

O 16 1. จัดประชุมระหว่าง สกร. ท่ีปรึกษา  
และคณะอนุกรรมการที่รับผดิชอบ 
การประเมินผลดา้น Core Business 
Enablers เพื่อท าความเข้าใจให้ตรงกัน 
ในหลักเกณฑ์การให้คะแนนของเกณฑ ์
การประเมิน 
2. จัดประชุมระหว่าง สกร. และทีป่รึกษา
ทุกรายก่อนน าร่างผลการประเมินเสนอ
ต่อคณะอนุกรรมการที่รับผิดชอบการ
ประเมินผลด้าน Core Business 

1 ต.ค. ๖5 
ถึง  

30 ก.ย. 66
 
  

- ที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการ
ประเมินผลการด าเนินงานตาม
ระบบประเมินผลการด าเนินงาน
รัฐวิสาหกิจมีความเข้าใจ 
ในหลักเกณฑ์การให้คะแนน 
ของเกณฑ์การประเมินผล 
ด้าน Core Business Enablers  
เป็นมาตรฐานเดยีวกัน 
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ความเสี่ยง 

กิจกรรมจัดการความเสี่ยง 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ด าเนินการ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์/  
ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

ประเภท
ความ
เสียง 

S/O/F/C 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 
(R) 

Enablers เพื่อให้ผลการประเมินมี
มาตรฐานเดียวกัน 
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แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

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

ความเสี่ยง 

กิจกรรมจัดการความเสี่ยง 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ด าเนินการ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์/  
ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

ประเภท
ความ
เสียง 

S/O/F/C 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 
(R) 

1. การตดิตามเงินน าส่ง
รายได้แผ่นดินของ
รัฐวิสาหกิจและกิจการ 
ที่กระทรวงการคลังถือ
หุ้นต่ ากว่าร้อยละ 50 
(กิจการฯ) 
 

การจัดเก็บรายได้น าส่ง
แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจ
และกิจการฯ ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
ในเอกสารงบประมาณ
ประจ าปี 2566 
 

O 20 1. ก ากับและติดตามการน าส่งรายได้
แผ่นดินของรัฐวสิาหกิจและกิจการฯ ทั้งใน
ด้านจ านวนเงินน าส่งและระยะเวลาที่จะ
น าส่ง โดยการประสานงาน 
กับรัฐวิสาหกิจ กพส. ๑-๓ และ สบล. อย่าง
ใกล้ชิด 
2. ในกรณีทีผ่ลประกอบการของ
รัฐวิสาหกิจได้รับผลกระทบจากภาวะ
เศรษฐกิจหรือนโยบายต่างๆ จะตอ้งมี 
การประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้น 
กับการน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน 
ของรัฐวิสาหกิจ 

ปีงบประมาณ 
2566 

- การจัดเก็บเงินน าส่งรายได้แผ่นดิน
ของรัฐวิสาหกิจและกิจการฯ 
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้
ตามเอกสารงบประมาณประจ าปี 
2566 

สนผ. 

2. หลักเกณฑ์การจัดท า
บัญชีและวิธีการค านวณ
เงินชดเชยตาม
พระราชบัญญัต ิ
การพัฒนาการก ากับ
ดูแลและบรหิาร
รัฐวิสาหกิจ  
พ.ศ. 2562  

หลักเกณฑ์การจัดท าบัญชี
และวิธีการค านวณเงิน
ชดเชยตามพระราชบัญญัติ
การพัฒนาการก ากับดูแล
และบรหิารรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. 2562 ยังไม่แล้ว
เสร็จ  

O ๒๐ 1. ศึกษาข้อมูลการขอรับเงินชดเชย 
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วย
การให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะของ
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2554 
2. ศึกษากระบวนการและขั้นตอนการเสนอ
เรื่องต่อ ครม. เช่น โครงการ PPP และ
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
พ.ศ. 2561 
3. ประชุมหารือร่วมกับ กพส. 1 - 3  
และ สกม. ในการจัดท าหลักเกณฑ์ 
การจัดท าบัญชีและวิธีการค านวณเงิน

ปีงบประมาณ 
2566 

- สคร. แจ้งหลักเกณฑ์การจดัท า
บัญชีและวิธีการค านวณเงินชดเชย
ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาการ
ก ากับดูแลและบรหิารรัฐวิสาหกจิ 
พ.ศ. 2562 ไปยังรัฐวสิาหกิจ 

สนผ. 
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ความเสี่ยง 

กิจกรรมจัดการความเสี่ยง 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ด าเนินการ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์/  
ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

ประเภท
ความ
เสียง 

S/O/F/C 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 
(R) 

ชดเชยตามพระราชบัญญัติการพัฒนา 
ารก ากับดูแลและบริหารรัฐวสิาหกจิ  
พ.ศ. 2562  
4. น าข้อมูลทีไ่ด้รบัมาจดัท าหลักเกณฑ์
การจัดท าบัญชีและวิธีการค านวณเงิน
ชดเชยตามพระราชบัญญัติการพฒันาการ
ก ากับดูแลและบรหิารรัฐวิสาหกจิ พ.ศ. 
2562 
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แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

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

ความเสี่ยง 

กิจกรรมจัดการความเสี่ยง 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ด าเนินการ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์/  
ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

ประเภท
ความ
เสียง 

S/O/F/C 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

(R) 

1. การจดัท าหลักเกณฑ์ 
ขั้นตอน และแนวทาง
การวิเคราะห์การลงทุน
ในหลักทรัพย ์
 
 
 
 

1.1 ความล่าช้าในการ
จัดท าหลักเกณฑ์ ข้ันตอน 
และแนวทางการวิเคราะห์
การลงทุนในหลักทรัพย์ 
ท าให้ด าเนินการ 
ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย 
 

S, O 9 1. วางแผนและจัดท า ขั้นตอนการ
ด าเนินงานอย่างครบถ้วนและมเีปา้หมาย
ในการด าเนินงานแตล่ะขั้นตอน  
2. มีการติดตามผลการด าเนินงาน 
ตามแผนงานอย่างต่อเนื่อง 
 

ภายใต้กรอบ
เวลาของ

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

ไม่ม ี 1..มีการรายงานความคืบหน้า 
การด าเนินการจัดท าหลักเกณฑฯ์ 
ทุกๆ 3 เดือน 
2..จัดท าร่างหลักเกณฑฯ์ แล้วเสรจ็
และน าเสนอ ผอ. สบล. พิจารณา
ภายในเดือนสิงหาคม 2566 

สบล. 

1.2 หลักเกณฑ์ ข้ันตอน 
และแนวทางการวิเคราะห์
การลงทุนในหลักทรัพย์
ขาดความครบถ้วน 
ในทุกรายละเอียดที่
เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงาน 
 

S, O 9 1. มีการระดมความคิดเห็นจากผูม้ีส่วน
เกี่ยวข้องเพื่อเก็บข้อมูลประกอบการจัดท า
หลักเกณฑ์ฯ 
2. น าเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาให้
ความเห็นชอบ 
3. มีการติดตามและทบทวนหลักเกณฑ์
อย่างต่อเนื่อง 

ภายใต้กรอบ
เวลาของ

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

ไม่ม ี 1..มีการจัดประชุมรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง 
เพื่อเก็บข้อมูลประกอบการจดัท า
หลักเกณฑ์ฯ ภายในเดือนมีนาคม 
2566  
2..มีการก าหนดกรอบระยะเวลา 
ในการติดตามและทบทวน
หลักเกณฑ ์

สบล. 

2. ปรับปรุงแนวทาง
ด าเนินการเกี่ยวกับ 
การขอรับนโยบาย 
การประชุมผู้ถือหุ้น 
 
 
 

1. ความล่าช้าในการ
ปรับปรุงแนวทาง
ด าเนินการเกี่ยวกับ 
การขอรับนโยบาย 
การประชุมผู้ถือหุ้น  
ท าให้ด าเนินการ 
ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย 

S, O 9 1. วางแผนและจัดท า ขั้นตอนการ
ด าเนินงานอย่างครบถ้วนและมเีปา้หมาย
ในการด าเนินงานแตล่ะขั้นตอน 
2. มีการติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนงานอย่างต่อเนื่อง 

ภายใต้กรอบ
เวลาของ

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

ไม่ม ี 1..มีการรายงานความคืบหน้าการ
ด าเนินการจัดท าหลักเกณฑ์ฯ  
ทุกๆ 3 เดือน 
2..จัดท าร่างหลักเกณฑฯ์ แล้วเสรจ็
และน าเสนอ ผอ. สบล. พิจารณา
ภายในเดือนสิงหาคม 2566 

สบล. 
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ความเสี่ยง 

กิจกรรมจัดการความเสี่ยง 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ด าเนินการ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์/  
ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

ประเภท
ความ
เสียง 

S/O/F/C 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

(R) 

 2. หลักเกณฑ์ ข้ันตอน 
ในปรับปรุงแนวทาง
ด าเนินการเกี่ยวกับการ
ขอรับนโยบาย 
การประชุมผู้ถือหุ้น 
ขาดความครบถ้วนในทุก
รายละเอียดทีเ่กี่ยวข้องกับ
การด าเนินงาน 

S, O 9 1. มีการระดมความคิดเห็นจากผูม้ีส่วน
เกี่ยวข้องเพื่อเก็บข้อมูลประกอบการจัดท า
หลักเกณฑ์ฯ 
2. น าเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาให้
ความเห็นชอบ 
3. มีการติดตามและทบทวนหลักเกณฑ์
อย่างต่อเนื่อง 

ภายใต้กรอบ
เวลาของ

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

ไม่ม ี 1..มีการจัดประชุมรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง 
เพื่อเก็บข้อมูลประกอบการจดัท า
หลักเกณฑ์ฯ ภายในเดือนมีนาคม 
2566  
2..มีการก าหนดกรอบระยะเวลา 
ในการติดตามและทบทวน
หลักเกณฑ ์

สบล. 
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แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม พัฒนาระบบบริหาร 
 

ความเสี่ยง 

กิจกรรมจัดการความเสี่ยง 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ด าเนินการ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์/  
ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

ประเภท
ความ
เสียง 

S/O/F/C 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 
(R) 

1. การประเมินสถานะ 
ของหน่วยงานใน 
การเป็นระบบราชการ 
๔.๐ ตามเกณฑ์คณุภาพ 
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ ของส านักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.)  
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 
 
 
 
 

1.1 ความถูกต้อง 
และความครบถ้วน 
ของข้อมูลในการจัดท า
ข้อมูลการประเมิน
สถานะการเป็นระบบ
ราชการ ๔.๐ ตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจดัการ
ภาครัฐ (PMQA 4.0) 

 
 
 

S 9 1. จัดตั้งทีม PMQA 4.0 ของ สคร. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี
ผู้แทนของแต่ละส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม 
อย่างน้อย  2 คน 
2. สร้างความรู้ความเข้าใจในการประเมิน  
PMQA 4.0 ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 แกท่ีม PMQA 4.0 
3. จัดสัมมนา/ประชุมเพื่อหารือรว่มกับ
หน่วยงานภายในท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อรบัฟัง
ข้อเท็จจริงและความคิดเห็น ท่ีจ าเป็นต่อ 
การจัดท าข้อมลูการประเมิน PMQA 4.0  
ของ สคร. ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
 
 
 
 
 
 
 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

- 1. สคร. สามารถปรับปรุงองค์กร  
จาก Feedback report ปี 2565 
ตามข้อสังเกตของส านักงาน ก.พ.ร.  
2. ผู้บริหารและบุคลากร สคร.  
มีความรู้ความเข้าใจใน PMQA 
4.0 และสามารถน าหลักเกณฑ์ 
PMQA 4.0 ไปใช้ในการพัฒนา
กระบวนการท างานท่ีเกี่ยวข้อง 
กับหน่วยงานของตนได ้
 

กพร. 
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ความเสี่ยง 

กิจกรรมจัดการความเสี่ยง 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ด าเนินการ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์/  
ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

ประเภท
ความ
เสียง 

S/O/F/C 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 
(R) 

1.2 การจัดส่งข้อมูล 
การประเมิน PMQA 4.0 
ของ สคร. ในขั้นตอนที่ 1 
(Self Assessment 
Report : SAR) ประจ าปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2566 
ไม่ทันก าหนด 

O 5 กพร. จัดท าข้อมูลการด าเนินงานโครงการ 
PMQA 4.0 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 โดยใหส้อดคล้องกับก าหนดการ 
การประเมิน PMQA 4.0 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของส านักงาน 
ก.พ.ร. 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

- 1. สคร. จัดส่งข้อมูลข้อมลูการ
ประเมิน PMQA 4.0 ของ สคร. 
ในขั้นตอนที่ 1 (Self Assessment 
Report : SAR) ประจ าปี พ.ศ. 
2566 ภายในระยะเวลาก าหนด 

 

1.3 สคร. ได้รบัผล 
การประเมิน PMQA 4.0 
ในขั้นตอนท่ี 1 (Self 
Assessment Report : 
SAR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด (ตั้งแต่ 426.37 
คะแนนข้ึนไป) 

S 10  1. ทบทวนหลักเกณฑ์การประเมนิ PMQA 
4.0 ของส านักงาน ก.พ.ร. จากคูม่ือ  
PMQA 4.0 
2. ศึกษา วิจัย ข้อมูล จากหน่วยงานที่ได้รับ
รางวัลเลิศรัฐ (Best practice) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อน ามาเป็น
แนวทางในการเขียนประเมินตนเอง 

 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

- สคร. ได้รับผลการประเมิน PMQA 
4.0 ในขั้นตอนท่ี 1  
(Self Assessment Report : 
SAR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 ตามเปา้หมาย 
 

กพร. 

2. การประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and 
Transparency 
Assessment: ITA)  
 
 

2.1. ข้อมูลใช้ส าหรับการ
ตอบแบบวัด OIT  
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน
ตามเกณฑ์การประเมิน 
ITA ที่ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ(ส านักงาน 
ป.ป.ช.) ก าหนด 
 

S/O 12 1. จัดท าแผนและแนวทางการด าเนินงาน 
ด้านการประเมิน ITA ของ สคร.  
จากการศึกษา Feedback report ตาม
ข้อเสนอแนะของส านักงาน ป.ป.ช. 
2. ติดตามหลักเกณฑ์และการด าเนินงาน 
จากส านักงาน ป.ป.ช. อย่างสม่ าเสมอ 
3. สร้างความเข้าใจพร้อมทั้งการก ากับ 
และตดิตามข้อมูลจากส านัก/กอง/ศูนย์/กลุม่
ที่เกี่ยวข้องของ สคร. ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ถูกต้องและสามารถสง่ข้อมูล 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 

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

กพร. 
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ความเสี่ยง 

กิจกรรมจัดการความเสี่ยง 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ด าเนินการ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์/  
ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

ประเภท
ความ
เสียง 

S/O/F/C 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 
(R) 

 
 

 ในระบบ ITAS ได้ทันก าหนดอย่างต่อเนื่อง 

2.2. หากไมส่ร้างความรู ้
ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
ข้อมูล IITและ
ประชาสมัพันธ์เกณฑ ์
การประเมิน อาจท าให้
บุคลากร ภายใน สคร.  
เกิดความไม่เข้าใจเกณฑ์ 
ความส าคญัของการ
ประเมิน ITA และวิธีการเข้า
ประเมิน ITA 
 
 
 
 

O 12 1. จัดท า exit poll เพื่อส ารวจการรับรู้และ
แสดงความคดิเห็นในการด าเนินงานของ
ตัวช้ีวัดส าหรับการประเมิน ITAเพือ่เตรียม
ความพร้อมในการเข้าร่วมการประเมิน ITA 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
2. น าผลจากการส ารวจการรับรู้ exit poll  
มาวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อสร้างการรับรู้  
พร้อมท้ังประสานส านัก/กอง/ศูนย์/กลุม่  
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องให้ด าเนินการ
ประชาสมัพันธ์ข้อมูลอย่างต่อเนื่องหรือ
จัดท าแนวทางในการด าเนินงานตา่งๆเพื่อ
เพิ่มการรบัรู้ส าหรับบคุลากรภายใน สคร. 
3. ประชาสัมพันธ์เกณฑ์การประเมิน ITA  
และวิธีการเข้าท าแบบประเมิน ITA 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
4. ช้ีแจงข้อค าถาม IIT เพื่อสร้างความรู ้
ความเข้าใจให้บุคลากรภายใน สคร. 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 

- บุคลากร ภายใน สคร. มีความรู ้
ความเข้าใจเกณฑ์การประเมิน ITA  
และมีความตระหนักในความส าคญั
ของการประเมิน ITA รวมถึงการ
รับรู้การด าเนินงานตา่งๆของ สคร. 

กพร 
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แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ส านัก/กอง/ศูนย/์กลุ่ม งานจริยธรรม (กจธ.) 
 

ความเสี่ยง 

กิจกรรมจัดการความเสี่ยง 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ด าเนินการ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์/  
ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

ประเภท
ความ
เสียง 

S/O/F/C 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 
(R) 

1. โครงการด าเนินการ
เกี่ยวกับมาตรการ
ป้องกันการทุจริต 
ตามเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) 
 

1.1 ข้อมลูไม่ถูกต้อง 
ตามแนวทางการประเมิน 
ITA ตามที่ ป.ป.ช. ก าหนด 

S ๑๕ 1 ศึกษาแนวทางการจัดท ามาตรการ  
อย่างรอบคอบ 
2. ตรวจสอบกับหน่วยงานท่ีก ากบัดูแล 
เช่น ส านักงานป.ป.ช. และ กพร. อย่าง
ใกล้ชิด 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๖ 

- ผลการประเมิน ITA ในส่วนท่ี
รับผิดชอบ 
 

กจธ. 

1.2 ด าเนินการจัดท า
มาตรการไม่ครบถ้วน
ภายในก าหนดเวลา 

S ๑๐ ก ากับติดตามทุกเดือน ปีงบประมาณ 
๒๕๖๖ 

- ผลการประเมิน ITA ในส่วนท่ี
รับผิดชอบ 
 

กจธ. 

๒. การสร้างจิตส านึก
เกี่ยวกับการปฏบิัติงาน 
โดยค านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวม 

๒.๑ กลุ่มเป้าหมายไมเ่ข้า
ร่วมกิจกรรมเพื่อสร้าง
จิตส านึก 
ในการปฏิบัติงานโดย
ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม 
 

O ๙ 1. จัดร่วมกับกิจกรรมอื่น เช่น การ
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม ่
2. ท าหนังสือเวียนให้หน่วยงานภายใน 
มอบหมายบุคลากรเข้าร่วม 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๖ 

- จ านวนบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่
เข้าร่วม 

กจธ. 

๒.๒ บุคลากรไม่ทราบ 
ข้อมูลตัวอย่างพฤติกรรม 
ที่ควรกระท าและไม่ควร
กระท าของบุคลากร สคร. 
ที่เผยแพร ่

S ๑๒ 1. ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 
ผ่านทางไลน์ สคร. และระบบ intranet 
ภายใน 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๖ 

- ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมลู กจธ. 
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แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม เลขานุการคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจ (กลร.) 
 

ความเสี่ยง 

กิจกรรมจัดการความเสี่ยง 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ด าเนินการ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์/  
ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

ประเภท
ความ
เสียง 

S/O/F/C 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 
(R) 

1. การจัดท า
ข้อก าหนดว่าด้วย
กระบวนการรักษา
จริยธรรม : กลไกและ
การบังคับใช้ประมวล
จริยธรรม ส าหรับ
ผู้บริหารและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 
(กระบวนการรักษา
จริยธรรมฯ) 

การจัดท า
กระบวนการรักษา
จริยธรรมฯ เป็นการ
ด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติ
มาตรฐานทาง
จริยธรรม พ.ศ. 
2562 และระเบยีบ
คณะกรรมการ
มาตรฐานจริยธรรม
ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจัดท าประมวล
จริยธรรม 
ข้อก าหนดจริยธรรม
และกระบวนการ
รักษาจริยธรรมของ
หน่วยงานและ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
พ.ศ. 2563 
(ระเบียบ ก.ม.จ.ฯ) 
ตามที่คณะกรรมการ

O 6 1. จัดท าแผนการด าเนินงาน (Timeline) กระบวนการรักษา
จริยธรรมฯ 
2. ศึกษา พ.ร.บ. จริยธรรมฯ มาตรฐานจริยธรรม ระเบยีบ 
ก.ม.จ.ฯ และกฎระเบยีบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเอกสาร
ประกอบการสัมมนาต่างๆ ของส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ส านักงาน ก.พ.) เพื่อวิเคราะห์จดัท า
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจดัท ากระบวนการรักษา
จริยธรรมฯ 
3. จัดประชุมหารือร่วมกับส านักงาน ก.พ. และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง  
เพื่อความชัดเจนในประเด็นต่างๆ  
ทีเ่กี่ยวกับการจัดท ากระบวนการรกัษาจริยธรรมฯ 
4. มีการประสานและตดิตามความคืบหน้าการจัดท า
กระบวนการรักาจรยิธรรมฯ และการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ใน
การขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรมของส านักงาน ก.พ. 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อด าเนินการใหส้อดคล้องเป็นไปในทาง
แนวทางเดียวกัน 
1.5 จดัท าร่างกระบวนการรักษาจริยธรรมฯ ให้เหมาะสมกับ
บริบท 
ของรัฐวิสาหกิจและเป็นไปตามที่ ก.ม.จ. ก าหนด รวมทั้งมี
ความสอดคล้องกับการด าเนินการของส านักงาน ก.พ. ด้วย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

- 1. ผลผลิต คือ กระบวนการ
รักษาจริยธรรมฯ 
2. ผลลัพธ์ คือ รัฐวิสาหกิจมี
กลไกและการบังคับใช้ตาม
กระบวนการรักษาจรยิธรรมฯ 
3. ตัวช้ีวัด คือ ระดับ
ความส าเร็จในการจัดท า
กระบวนการจริยธรรมฯ 

กลร. 
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ความเสี่ยง 

กิจกรรมจัดการความเสี่ยง 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ด าเนินการ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์/  
ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

ประเภท
ความ
เสียง 

S/O/F/C 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 
(R) 

มาตรฐานทาง
จริยธรรม (ก.ม.จ.) 
ก าหนด เพื่อให้มี
กระบวนการ
ขับเคลื่อนมาตรฐาน
ทางจริยธรรม 

2. การจดัประชุม
คณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (คนร.) 

การจัดประชุม คนร.  
ไม่เป็นไปตาม
แผนงานท่ี กลร. ท่ี
ก าหนดไว ้

O 9 1. จัดท าแผนการประชุม คนร. และร่างระเบยีบวาระการ
ประชุม คนร. ล่วงหน้า 
2. ประสานแตล่ะส านัก/กอง และฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการของ คนร. เพื่อจดัเตรียมระเบียบวาระการ
ประชุมและข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถน าเสนอ 
คนร. ตามแผนงานท่ี กลร. ก าหนด 
3. สรา้งกลุ่ม Application Line  
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการติดตอ่สื่อสารระหว่าง คนร. (ผ่าน
เลขานุการ) และ กลร. ในกรณมีีการก าหนดการประชุม คนร. 
เร่งด่วน 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

- ผลลัพธ์ คือ กลร. สามารถจดั
ประชุม คนร. ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

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

ความเสี่ยง 

กิจกรรมจัดการความเสี่ยง 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ด าเนินการ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์/  
ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

ประเภท
ความเสียง 
S/O/F/C 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 
(R) 

1. การจดัท าบัญชีรายชื่อ
กรรมการรัฐวสิาหกิจ 
(Directors’ Pool: DP) 

ระบบการรับสมัครบคุคลเข้ารับการ
คัดสรรเพื่อขึ้นบัญชีรายช่ือกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ (Directors’ Pool 
System) (ระบบรับสมัคร Online)  
ข้อมูลผู้สมัครที่ได้จากใบสมัครในระบบ
รับสมัคร Online  
มีบางข้อมูลที่ผูส้มัครไม่ไดร้ะบุ 
เนื่องจากใบสมัครในระบบ Online  
มีความจ ากดัของพื้นที่หรือไม่มี
ช่องว่างใหเ้ติม เช่น การเพิ่มค าน าหน้า
นาม ยศทางต ารวจ ทหาร เพื่อลด
ความผิดพลาดของการน าเข้าข้อมลู  

Operation 
Risk 

ปาน
กลาง 

๙ 

1. ตรวจสอบ/รวบรวมปัญหา 
ใบรับสมัครบุคคลเข้ารับ 
การคัดสรรเพื่อข้ึนบัญชีรายชื่อ
กรรมการรัฐวิสาหกิจในระบบ 
Directors’ Pool System 
(ระบบรับสมัคร Online        
2. ปรับปรุงใบสมัครในระบบ 
รับสมคัร Online เช่น ให้เติม
ค าน าหน้านาม ยศทางทหาร
ต ารวจ  
เป็นต้น 

ปี 
งบประมาณ 

พ.ศ.  
๒๕๖๖ 

- ข้อมูลผูส้มัครเพื่อขึ้นบัญชี
รายชื่อกรรมการรัฐวสิาหกิจที่
ได้รับเพิ่มขึ้น 

บุคลากร 
กกก. 

2. กระบวนการแต่งตั้ง
กรรมการรัฐวสิาหกิจ 

การจัดระเบียบข้อมูลในระบบ
ฐานข้อมูลกรรมการรัฐวิสาหกิจ  
ที่จัดเก็บในโปรแกรม Excel ที่มีขนาด
ไฟล์งานที่ใหญ่และไม่เป็นระเบยีบ 
อาจส่งผลต่อการดาวน์โหลดข้อมลูที่ใช้
เวลานานหรือท าให้ใช้เวลานานในการ
ค้นหาข้อมูลและท าให้ไม่สามารถ
ตอบสนองการปฏิบตัิงาน 
ที่ต้องสนับสนุนข้อมลูที่รวดเร็วทันทีได ้

O 
 

๙ จัดระเบียบระบบฐานข้อมูล 
กรรมการ ดังนี้ 
๑. จ าแนกประเภท/แบ่งประเภท
ข้อมูลและก าหนดเป็นหมวดหมู่ 
ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
๒. สแกนเอกสารและจัดเก็บ
เอกสารในแฟ้มหรือท าลาย
เอกสารที่ไม่จ าเป็น 
๓. น าเข้าข้อมูลโดยจัดแบ่ง 

ปี 
งบประมาณ 

พ.ศ. 
๒๕๖๖ 

- การค้นหาข้อมลูในระบบ
ฐานข้อมูลกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

บุคลากร 
กกก. 
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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 
ความ
เสี่ยง 
(R) 

ตามหมวดหมู่ที่ก าหนด 
 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  
 
 
 

        

 

  .      /   /     /          
       
               
      



 

 

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. 2566 

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 

  .      /   /     /          
       
               
      



 

 

แบบฟอร์มที่ 3 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสีย่ง 

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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         
      


