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1. ภาพรวมการบริหารจัดการความเสีย่ง

ความเสี่ยง (Risk) 
โอกาสที่เหตุการณ�จะเกิดขึ้นและส&งผลกระทบต&อการบรรลุกลยุทธ�และวัตถุประสงค�ทางธุรกิจ

การบริหารความเสี่ยงขององค�กร (Enterprise Risk Management)
วัฒนธรรม ความรู9 ความสามารถ และแนวปฏิบัติที่บูรณาการร&วมกับการกําหนดกลยุทธ�และ

ผลการปฏิบัติงาน ซึ่งองค�กรใช9ในการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการสร9างคุณค&า การรักษาคุณค&า และ
การทําให9คุณค&าเกิดขึ้นจริง
(อ�างถึง : การบริหารความเสี่ยงองค�กร การบูรณาการร�วมกับกลยุทธ�และผลการปฏิบัติงาน ของสภา
วิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ�)

ความเสี่ยง (Risk) 
โอกาสที่เหตุการณ�จะเกิดขึ้นและส&งผลกระทบต&อการบรรลุกลยุทธ�และวัตถุประสงค�ทางธุรกิจ

การบริหารความเสี่ยงขององค�กร (Enterprise Risk Management)
วัฒนธรรม ความรู9 ความสามารถ และแนวปฏิบัติที่บูรณาการร&วมกับการกําหนดกลยุทธ�และ

ผลการปฏิบัติงาน ซึ่งองค�กรใช9ในการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการสร9างคุณค&า การรักษาคุณค&า และ
การทําให9คุณค&าเกิดขึ้นจริง
(อ�างถึง : การบริหารความเสี่ยงองค�กร การบูรณาการร�วมกับกลยุทธ�และผลการปฏิบัติงาน ของสภา
วิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ�)

ความหมาย  



1. ภาพรวมการบริหารจัดการความเสีย่ง (ต4อ)

ความเสี่ยง
ความเป@นไปได9ของเหตุการณ�ที่อาจเกิดขึ้น และเป@นอุปสรรคต&อการบรรลุวัตถุประสงค�

ของหน&วยงาน
การบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ�ที่อาจเกิดขึ้นและส&งผลกระทบต&อหน&วยงานของรัฐ
เพื่อให9หน&วยงานของรัฐสามารถดําเนินงานให9บรรลุวัตถุประสงค�ของหน&วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพ
และขีดความสามารถให9หน&วยงานของรัฐ
(ที่มา : หลักเกณฑ�กระทรวงการคลังว�าด�วยมาตรฐานและหลักเกณฑ�ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
สําหรับหน�วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562)

ความเสี่ยง
ความเป@นไปได9ของเหตุการณ�ที่อาจเกิดขึ้น และเป@นอุปสรรคต&อการบรรลุวัตถุประสงค�

ของหน&วยงาน
การบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ�ที่อาจเกิดขึ้นและส&งผลกระทบต&อหน&วยงานของรัฐ
เพื่อให9หน&วยงานของรัฐสามารถดําเนินงานให9บรรลุวัตถุประสงค�ของหน&วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพ
และขีดความสามารถให9หน&วยงานของรัฐ
(ที่มา : หลักเกณฑ�กระทรวงการคลังว�าด�วยมาตรฐานและหลักเกณฑ�ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
สําหรับหน�วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562)

ความหมาย  



1. ภาพรวมการบริหารจัดการความเสีย่ง (ต4อ)

เพื่อช&วยให9องค�กรสามารถดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค�และเปGาหมาย
ตามที่กําหนดไว9อย&างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ9มค&า โดยลดโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยงหรือความไม&แน&นอนที่จะส&งผลกระทบหรือก&อให9เกิดความเสียหายในด9านต&างๆ
ต&อองค�กร

เพื่อช&วยให9องค�กรสามารถดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค�และเปGาหมาย
ตามที่กําหนดไว9อย&างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ9มค&า โดยลดโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยงหรือความไม&แน&นอนที่จะส&งผลกระทบหรือก&อให9เกิดความเสียหายในด9านต&างๆ
ต&อองค�กร

วัตถุประสงค'  



1. ภาพรวมการบริหารจัดการความเสีย่ง (ต4อ)

- เพิ่มโอกาสในการบรรลุวัตถุประสงค�และหาโอกาสในการสร9างคุณค&าเพิ่มขึ้นในองค�กร
- ระบุและจัดการความเสี่ยง เพื่อลด/ควบคุมความสูญเสียได9ครอบคลุมทั่วทั้งองค�กร
- ลดค&าใช9จ&ายในการควบคุมกิจกรรมที่ไม&ควรจะควบคุม
- องค�กรมีความยืดหยุ&นในการปรับตัวระยะยาว ทําให9องค�กรอยู&รอด

- เพิ่มโอกาสในการบรรลุวัตถุประสงค�และหาโอกาสในการสร9างคุณค&าเพิ่มขึ้นในองค�กร
- ระบุและจัดการความเสี่ยง เพื่อลด/ควบคุมความสูญเสียได9ครอบคลุมทั่วทั้งองค�กร
- ลดค&าใช9จ&ายในการควบคุมกิจกรรมที่ไม&ควรจะควบคุม
- องค�กรมีความยืดหยุ&นในการปรับตัวระยะยาว ทําให9องค�กรอยู&รอด

ประโยชน'  



1. ภาพรวมการบริหารจัดการความเสีย่ง (ต4อ)

องค�กรมีการกํากับดูแลกิจการที่ดีองค�กรมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี
เจตนารมณ'  

การกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance)

การบริหาร
ความเสี่ยง 

(Risk 
Management)

การตรวจสอบ
ภายนอก

(External 
Audit)

การบริหารราชการแผ&นดิน

การควบคุม
ภายใน 

(Internal 
Control)

การตรวจสอบ
ภายใน 

(Internal 
Audit)

การมีส4วนร4วม
ของประชาชน

(Public 
Participation)



1. ภาพรวมการบริหารจัดการความเสีย่ง (ต4อ)

 - เปSนกระบวนการที่กําหนด นําไปใช0โดยบุคลากรทุกระดับในองค'กร 
 - ต0องทําอย4างต4อเนื่องทั่วทั้งองค'กร 
 - พิจารณาความเสี่ยงทั้งองค'กร ระดับกิจกรรม หน4วยปฏิบัติ โครงการ
 - บริหารความเสี่ยงให0อยู4ในระดับที่ยอมรับได0
 - ช4วยเพิ่มความเชื่อมั่นอย4างสมเหตุสมผลในการบรรลุวัตถุประสงค' เปWาหมายที่กําหนด

 - เปSนกระบวนการที่กําหนด นําไปใช0โดยบุคลากรทุกระดับในองค'กร 
 - ต0องทําอย4างต4อเนื่องทั่วทั้งองค'กร 
 - พิจารณาความเสี่ยงทั้งองค'กร ระดับกิจกรรม หน4วยปฏิบัติ โครงการ
 - บริหารความเสี่ยงให0อยู4ในระดับที่ยอมรับได0
 - ช4วยเพิ่มความเชื่อมั่นอย4างสมเหตุสมผลในการบรรลุวัตถุประสงค' เปWาหมายที่กําหนด

แนวคิด  



1. ภาพรวมการบริหารจัดการความเสีย่ง (ต4อ)

แนวคิด  

Inherent
Risk

Controls

Residual
Risk

Treatment
Plan(s)

Controls

e
Residual 

Risk

Acceptable
Residual 

Risk

ความเสี่ยงที่มีอยู4 (Inherent Risk) คือ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการดําเนินงานขององค'กร หรือความเสี่ยงที่มีอยู4ตาม
ธรรมชาติจากลักษณะขององค'กร

ความเสี่ยงที่เหลืออยู4 (Residual Risk) คือ ความเสี่ยงคงเหลือหลังจากมีการควบคุมหรือบริหารจัดการในป\จจุบัน 

การควบคุมที่มีประสิทธิภาพ

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได9

พิจารณาความคุ9มค&าระหว&าง
ต9นทุน/คชจ. กับ ประโยชน�ที่ได9รับ 



2. มาตรฐานและหลักเกณฑ'ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสีย่ง

มาตรา 79 แห&ง พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 : ให9หน&วยงานของรัฐ
จัดให9มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให9ถือปฏิบัติ
ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ�ที่กระทรวงการคลังกําหนด
(ประกาศ 19 เม.ย. 2561/บังคับใช9 20 เม.ย. 2561)

ฐานอํานาจ

หลักเกณฑ�กระทรวงการคลังว&าด9วยมาตรฐานและหลักเกณฑ�ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
สําหรับหน&วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562
หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0409.4/ว 23  19 มีนาคม 2562 ใช9ปXรอบระยะเวลาบัญชีถัด
จากปX 2562

การบังคับใช0



2. มาตรฐานและหลักเกณฑ'ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสีย่ง (ต4อ)

ข9อ 1 หน4วยงานของรัฐ
(๑)  ส4วนราชการ
(๒)  รัฐวิสาหกิจ
(๓)  หน4วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ
      องค'กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค'กรอัยการ
(4)  องค'การมหาชน
(5)  ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเปSนนติิบุคคล
(6)  องค'กรปกครองส4วนท0องถิ่น
(7)  หน4วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายกําหนด

หน4วยงานของรัฐที่ต0องถือปฏิบัติหน4วยงานของรัฐที่ต0องถือปฏิบัติ



2. มาตรฐานและหลักเกณฑ'ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสีย่ง (ต4อ)

หลักเกณฑ'ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับหน4วยงานของรัฐหลักเกณฑ'ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับหน4วยงานของรัฐ

ข9อ 3 
หน&วยงานตามข9อ ๑ (1) และ (3) – (7) ปฏิบัตติามคู&มือ/แนวทางปฏบิตัิ

ที่กระทรวงการคลงักาํหนดและสามารถนาํคู&มือ/แนวทางปฏบิตัิอื่นมา
ประยุกต�ใช9กบัหน&วยงาน

หน&วยงานตามข9อ ๑ (๒) ปฏิบัติตามหลกัเกณฑ�/แนวปฏิบตั/ิคู&มือปฏบิตัิ
การบริหารความเสีย่งและการควบคมุภายในตามที่สาํนักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกจิกาํหนด



2. มาตรฐานและหลักเกณฑ'ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสีย่ง (ต4อ)

หลักเกณฑ'ปฏิบัติ : การกํากับดูแล การรายงานหลักเกณฑ'ปฏิบัติ : การกํากับดูแล การรายงาน

ข9อ 7 
ให9หัวหน9าหน&วยงานของรัฐหรือผู9กํากับดูแลแล9วแต&กรณี กํากับดูแลฝ]ายบริหาร ผู9รับผิดชอบ และบุคลากรที่เกี่ยวข9อง

ให9มีการบริหารจัดการความเสี่ยงให9เป@นไปตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กําหนดไว9
ข9อ ๘ 

ให9ฝ]ายบริหารและผู9รับผิดชอบต9องจัดให9มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามประเมินผล
อย&างต&อเนื่องในระหว&างการปฏิบัติงานหรือติดตามประเมินผลเป@นรายครั้งหรือใช9ทั้งสองวิธีร&วมกัน กรณีพบข9อบกพร&องที่มี
สาระสําคัญให9รายงานหัวหน9าหน&วยงานของรัฐหรือผู9กํากับดูแลแล9วแต&กรณีทันที
ข9อ ๙ 

ให9ผู9รับผิดชอบของหน&วยงานของรัฐจัดทํารายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอให9หัวหน9าหน&วยงานของ
รัฐหรือผู9กํากับดูแลแล9วแต&กรณี พิจารณาอย&างน9อยปXละ ๑  ครั้ง 
ข9อ 10 

หัวหน9าหน&วยงานของรัฐหรือผู9กํากับดูแลแล9วแต&กรณี สามารถกําหนดนโยบาย วิธีการ และระยะเวลาการรายงาน
การบริหารจัดการความเสี่ยง



ข9อ 11  
กรณีกรมบัญชีกลางขอให9หน&วยงานของรัฐ จัดส&งรายงานแผนการบริหาร

จัดการความเสี่ยง และรายงานผลการบริหารจัดการความเสีย่ง หรือข9อมูลอื่น ๆ
 เพิ่มเติม เกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ให9หน&วยงานของรัฐ
ดังกล&าวดาํเนนิการตามรูปแบบ วิธีการ และระยะเวลาทีก่รมบญัชีกลางกาํหนด 

หลักเกณฑ'ปฏิบัติ : การจัดส4งรายงานหรือข0อมูลเพิ่มเติมให0กรมบัญชีกลางหลักเกณฑ'ปฏิบัติ : การจัดส4งรายงานหรือข0อมูลเพิ่มเติมให0กรมบัญชีกลาง

2. มาตรฐานและหลักเกณฑ'ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสีย่ง (ต4อ)



แนวทางการบริหารจัดการความเสีย่งตามหลกัเกณฑ�กระทรวงการคลัง
(1) กําหนดระบบการบริหารจัดการความเสีย่ง
(2) ดําเนินกระบวนการบริหารจัดการความเสีย่ง

2.1) การวิเคราะห�องค�กร 
2.2) การกําหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสีย่ง
2.3) การระบคุวามเสี่ยง
2.4) การประเมินความเสีย่ง
2.5) การตอบสนองความเสีย่ง
2.6) การติดตามและทบทวน
2.7) การสื่อสารและการรายงาน

2. มาตรฐานและหลักเกณฑ'ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสีย่ง (ต4อ)



แนวทางการบริหารจัดการความเสีย่งตามหลกัเกณฑ�กระทรวงการคลัง
(1) กําหนดระบบการบริหารจัดการความเสีย่ง 

เป@นการดาํเนินการเพือ่จัดให9มีระบบการบริหารจัดการความเสีย่งเกดิขึ้น    
ในองค�กร โดยทําให9องค�กรมีสภาพความพร9อมในการดําเนินการ
1. กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง
    - เป@นพืน้ฐานสาํคญัในการบริหารจัดการความเสี่ยงทีด่ ี
    - นํากรอบไปปรับใช9วางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง
2. กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
    เป@นกระบวนการทีเ่กดิขึ้นอย&างต&อเนือ่ง (Routine Processes)

2. มาตรฐานและหลักเกณฑ'ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสีย่ง (ต4อ)



กรอบการบริหารจัดการความเสีย่ง
หลักการ 8 ประการ

1. การบริหารจัดการความเสีย่งต9องดําเนนิการแบบบรูณาการทัว่ทัง้องค�กร
    2. ความมุ&งมั่นของผู9กํากบัดูแล หัวหน9าหน&วยงานของรัฐ ผู9บริหารระดับสงู 
    3. การสร9างและรักษาบคุลากรและวัฒนธรรมทีด่ขีององค�กร
    4. การมอบหมายหน9าทีค่วามรับผิดชอบด9านการบริหารจัดการความเสีย่ง
    5. การตระหนักถึงผู9มีส&วนได9เสยี
    6. การกําหนดยุทธศาสตร�/กลยุทธ� วัตถุประสงค� และการตดัสนิใจ
    7. การใช9ข9อมูลสารสนเทศ
    8. การพฒันาอย&างต&อเนื่อง

2. มาตรฐานและหลักเกณฑ'ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสีย่ง (ต4อ)



กรอบการบริหารจัดการความเสีย่ง
1. การบริหารจัดการความเสีย่งต9องดําเนนิการแบบบรูณาการทัว่ทัง้องค�กร
    - ต9องบริหารจัดการในภาพรวมมากกว&าแยกเดีย่ว

- ผนวกเป@นส&วนหนึ่งของการดาํเนนิงานขององค�กร
- ต9องช&วยสนับสนุนกระบวนการตัดสนิใจในทกุระดับขององค�กร

 

2. มาตรฐานและหลักเกณฑ'ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสีย่ง (ต4อ)



กรอบการบริหารจัดการความเสีย่ง
2. ความมุ&งมั่นของผู9กํากบัดแูล หวัหน9าหน&วยงานของรัฐ ผู9บริหารระดบัสงู

- กํากับการบริหารจัดการความเสีย่ง ให9มั่นใจว&าฝ]ายบริหารมี
การบริหารจัดการความเสีย่งอย&างเหมาะสม เพียงพอ มีประสิทธิผล

- หัวหน9าหน&วยงานของรัฐ ผู9บริหารระดบัสงูมีหน9าทีร่ับผดิชอบ
การบริหารจัดการความเสีย่ง  

2. มาตรฐานและหลักเกณฑ'ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสีย่ง (ต4อ)



กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง
3. การสร9างและรักษาบุคลากรและวัฒนธรรมที่ดีขององค�กร
    - สรรหา พัฒนาบุคลากร ส&งเสริม รักษาบุคลากรที่มีความรู9ความสามารถ

- สร9างบุคลากรให9มีความรู9 ทักษะการบริหารจัดการความเสี่ยง 
มีพฤติกรรมตระหนักถึงความเสี่ยง ตัดสินใจโดยใช9ข9อมูลบริหารจัดการความเสี่ยง

- ส&งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยงผ&านวัฒนธรรมที่ดีขององค�กร
 

2. มาตรฐานและหลักเกณฑ'ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสีย่ง (ต4อ)



กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง
4. การมอบหมายหน9าที่ความรับผิดชอบด9านการบริหารจัดการความเสี่ยง

กําหนดอํานาจ หน9าที่ ความรับผิดชอบอย&างชัดเจนและเหมาะสม
- เจ9าของความเสี่ยง ติดตามรายงาน ส&งสัญญาณความเสี่ยง
- ผู9ตัดสินใจในกรณีความเสี่ยงเกิดขึ้นในระดับที่กําหนดไว9
- ผู9ควบคุมกํากับติดตามให9มีการบริหารจัดการความเสี่ยง

2. มาตรฐานและหลักเกณฑ'ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสีย่ง (ต4อ)



กรอบการบริหารจัดการความเสีย่ง
5. การตระหนักถึงผู9มีส&วนได9เสยี

คํานึงถึงผู9มีส&วนได9เสีย ความคาดหวังของผู9รับบริการ ทีม่ีต&อองค�กร
ผลกระทบทีม่ีต&อสงัคม เศรษฐกจิ และสภาพแวดล9อม

2. มาตรฐานและหลักเกณฑ'ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสีย่ง (ต4อ)



กรอบการบริหารจัดการความเสีย่ง
6. การกําหนดยุทธศาสตร�/กลยุทธ� วัตถุประสงค� และการตดัสนิใจ

- เป@นเครื่องมือช&วยผู9บริหารในการกําหนดยุทธศาสตร�/กลยุทธ�/
แผนปฏบิตัิขององค�กรให9สอดคล9องกบัความเสีย่งองค�กร

- เป@นเครื่องมือในการกําหนดทางเลอืกของงาน/โครงการ กําหนด
วัตถุประสงค�ระดับการปฏบิตังิาน

2. มาตรฐานและหลักเกณฑ'ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสีย่ง (ต4อ)



กรอบการบริหารจัดการความเสีย่ง
7. การใช9ข9อมูลสารสนเทศ

- ใช9ข9อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการความเสีย่ง เพื่อให9ผู9บริหาร
ตัดสินใจโดยใช9ข9อมูลความเสีย่งเป@นพืน้ฐาน 

- ข9อมูลความเสี่ยง เช&น เหตุการณ�ทีเ่ป@นผลกระทบทางลบ/ทางบวกต&อ
องค�กร สาเหตคุวามเสีย่ง

2. มาตรฐานและหลักเกณฑ'ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสีย่ง (ต4อ)



กรอบการบริหารจัดการความเสีย่ง
8. การพฒันาอย&างต&อเนือ่ง

- ต9องมีการพฒันาอย&างต&อเนือ่ง การบริหารจัดการความเสีย่งอยู&ใน
กระบวนการการดําเนินงานโดยปกติของดาํเนนิงาน

2. มาตรฐานและหลักเกณฑ'ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสีย่ง (ต4อ)



(2) ดําเนินกระบวนการบริหารจัดการความเสีย่ง
2.1) การวิเคราะห�องค�กร 

- พันธกิจ อํานาจหน9าที ่ความรับผิดชอบ ยุทธศาสตร�ชาต/ิระดับ
กระทรวง นโยบายของรัฐบาลทีเ่กีย่วข9อง

- ปfจจัยภายในและปfจจัยภายนอกองค�กร

2. มาตรฐานและหลักเกณฑ'ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสีย่ง (ต4อ)



(2) ดําเนินกระบวนการบริหารจัดการความเสีย่ง
2.2) การกําหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสีย่ง

- ผู9บริหารเป@นผู9กาํหนดนโยบาย ผู9กํากับดแูลเป@นผู9ให9ความเหน็ชอบ
- อาจระบุถึงวัตถุประสงค�ของการบริหารจัดการความเสีย่ง

บทบาทหน9าทีค่วามรับผดิชอบ ความเสี่ยงทีย่อมรับได9ระดบัองค�กร 

2. มาตรฐานและหลักเกณฑ'ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสีย่ง (ต4อ)



(2) ดําเนินกระบวนการบริหารจัดการความเสีย่ง
2.3) การระบคุวามเสี่ยง

- ระบุเหตกุารณ�ทีอ่าจเกดิขึ้นทีม่ีผลกระทบต&อวัตถุประสงค�ของ
หน&วยงาน ทั้งในด9านบวกและด9านลบ

- ข9อมูลเกี่ยวกับความเสีย่ง
เหตุการณ�ความเสีย่ง
สาเหตขุองความเสีย่ง
ผลกระทบ

2. มาตรฐานและหลักเกณฑ'ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสีย่ง (ต4อ)



(2) ดําเนินกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
2.3) การระบุความเสี่ยง (ต&อ)

- ระบุโดยผู9เกี่ยวข9อง เช&น ผู9บริหาร ผู9ปฏิบัติงาน
- พิจารณาปfจจัยความเสี่ยงในด9านต&างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช&น ด9านกลยุทธ�

 ด9านการดําเนินงาน
- พิจารณาแหล&งความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกองค�กร เช&น สภาพ

เศรษฐกิจ นโยบายรัฐ กฎหมาย ระบบการบริหาร กระบวนงาน ความรู9
ความสามารถความซื่อสัตย�ของบุคลากร

- ระบุความเสี่ยงได9หลายแนวทาง เช&น การสัมภาษณ�สอบถาม การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การวิเคราะห�ผังกระบวนงาน

2. มาตรฐานและหลักเกณฑ'ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสีย่ง (ต4อ)



ตัวอย&าง การระบุความเสี่ยง

วิสัยทัศน� เป@นองค�กรชี้นําการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศสู&ความยั่งยืน

วัตถุประสงค�เชิงกลยุทธ� จัดทําแผนพัฒนาอุตสาหกรรม 10 สาขา ตามยุทธศาสตร�ชาติ 20 ปX

กลยุทธ� 1. พัฒนาฐานข9อมูลอุตสาหกรรม 10 สาขา
2. พัฒนาบุคลากรที่เชี่ยวชาญ 10 สาขาอุตสาหกรรม

ความเสี่ยงระดับองค�กร ขาดความพร9อมในการจัดทําแผนพัฒนา

วัตถุประสงค�ของ
หน&วยงานบุคลากร

พัฒนาบุคลากรที่เชี่ยวชาญ 10 สาขาอุตสาหกรรมให9ได9 10 คน

ความเสี่ยงระดับส&วนงาน กําหนดองค�ความรู9ที่ต9องพัฒนาไม&สอดคล9องกับ 10 สาขาอุตสาหกรรม
สรรหาวิทยากรในการฝiกอบรมที่ไม&ครอบคลุม 10 สาขาอุตสาหกรรม

2. มาตรฐานและหลักเกณฑ'ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสีย่ง (ต4อ)



(2) ดําเนินกระบวนการบริหารจัดการความเสีย่ง
2.4) การประเมินความเสีย่ง

- การกําหนดเกณฑ�การประเมินความเสีย่ง 
- การให9คะแนนความเสีย่ง
- การจัดลําดับความเสีย่ง

• เกณฑ�ในการพจิารณาระดบัโอกาสทีจ่ะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) 
• เกณฑ�ในการพจิารณาระดบัผลกระทบ (Impact : I) 
• เกณฑ�ในการพจิารณาระดบัความเสี่ยง เพือ่จัดลาํดับความเสีย่ง
• แนวทางในการดําเนินการในแต&ละระดบัความเสีย่ง

2. มาตรฐานและหลักเกณฑ'ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสีย่ง (ต4อ)



ตัวอย4าง ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในเชิงปริมาณ
ระดับคะแนน โอกาสที่จะเกิด คําอธิบาย

5 สูงมาก 1 เดือนต4อครั้ง หรือมากกว4า หรือมีโอกาสเกิดขึ้น 80 % ขึ้นไป

4 สูง 1 - 6 เดือนต4อครั้ง แต4ไม4เกิน 6 ครั้ง หรือมีโอกาสเกิดขึ้น 70 – 79 %

3 ปานกลาง 1 ปlต4อครั้ง หรือมีโอกาสเกิดขึ้น 40 – 69 %

2 ต่ํา 2 – 3 ปlต4อครั้ง หรือมีโอกาสเกิดขึ้น 21 – 39 %

1 ต่ํามาก 4 ปlหรือมากกว4าต4อครั้ง หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นน0อยกว4า 20 %

ตัวอย4าง ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในเชิงคุณภาพหรือเชิงพรรณา
ระดับ

คะแนน
โอกาสที่จะเกิด คําอธิบาย

5 สูงมาก เกิดขึ้นเกือบทุกครั้งหรือเปSนประจํา

4 สูง เกิดขึ้นบ4อยครั้ง

3 ปานกลาง เกิดขึ้นค4อนข0างบ4อย

2 ต่ํา เกิดขึ้นเปSนบางครั้ง

1 ต่ํามาก เกิดขึ้นนานๆ ครั้ง

2. มาตรฐานและหลักเกณฑ'ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสีย่ง (ต4อ)
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ตัวอย4างผลกระทบด0านการเงิน

ระดับคะแนน ความรุนแรง คําอธิบาย

5 สูงมาก เสียค4าใช0จ4ายสูงกว4า 1,000,000 บาท

4 สูง เสียค4าใช0จ4าย 200,001 – 1,000,000 บาท

3 ปานกลาง เสียค4าใช0จ4าย 50,001 – 200,000 บาท

2 ต่ํา เสียค4าใช0จ4าย 10,001 – 50,000 บาท

1 ต่ํามาก เสียค4าใช0จ4ายไม4เกิน 10,000 บาท

ตัวอย4างผลกระทบด0านสุขภาพ

ระดับคะแนน ความรุนแรง คําอธิบาย
5 สูงมาก สูญเสียชีวิต
4 สูง สูญเสียอวัยวะ
3 ปานกลาง ได0รับบาดเจ็บต0องหยุดงาน
2 ต่ํา ได0รับบาดเจ็บต0องปฐมพยาบาล
1 ต่ํามาก ได0รับบาดเจ็บเล็กน0อยไม4ถึงระดับปฐม

พยาบาล

2. มาตรฐานและหลักเกณฑ'ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสีย่ง (ต4อ)
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ตัวอย4างการนําระดับโอกาสและระดับผลกระทบมาพิจารณาร4วมกัน

ระดับผลกระทบ ระดับของความเสี่ยง
5= สูงมาก 1x5=5 2x5=10 3x5=15 4x5=20 5x5=25
4 = สูง 1x4=4 2x4=8 3x4=12 4x4=16 5x4=20
3 = ปานกลาง 1x3=3 2x3=6 3x3=9 4x3=12 5x3=15
2 = ต่ํา 1x2=2 2x2=4 3x2=6 4x2=8 5x2=10
1 = ต่ํามาก 1x1=1 2x1=2 3x1=3 4x1=4 5x1=5

ระดับโอกาส 1 = ต่ํามาก 2 = ต่ํา 3 = ปานกลาง 4 = สูง 5 = สูงมาก

2. มาตรฐานและหลักเกณฑ'ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสีย่ง (ต4อ)
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ตัวอย4าง เกณฑ'ระดับความเสี่ยง และแนวทางการดําเนินการในแต4ละระดับความเสี่ยง

แนวทางในการดําเนินการ
ระดับความเสี่ยง ระดับคะแนน การดําเนินการ

สูงมาก (Extreme) 13 - 25 ระดับที่องค�กรไม&สามารถยอมรับได9 และต9องจัดการความเสีย่งให9ไปอยู&ในระดับต่าํลง   
โดยทันที

สูง (High) 10 - 12 ระดับที่องค�กรไม&สามารถยอมรับได9 และต9องจัดการความเสีย่งให9ไปอยู&ในระดับต่าํลง
โดยเร็ว/กําหนดผู9บริหารระดับสูงติดตามใกล9ชิด

ปานกลาง (Medium) 4 - 9 ระดับที่องค�กรยอมรับได9โดยอาจมีการติดตามเฝGาระวังทุกเดือน เพื่อไม&ให9ความเสี่ยง
เพิ่มขึ้น/กําหนดผู9บริหารระดับกลางติดตามอย&างสม่ําเสมอ

ต่ํา (Low) 1 - 3 ระดับที่องค�กรยอมรับได9โดยไม&ดาํเนินการใดๆ เพิ่มเติม

2. มาตรฐานและหลักเกณฑ'ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสีย่ง (ต4อ)



ตัวอย4าง  การประเมินความเสี่ยง
กอง A : โครงการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส'ด0านการเบิกจ4ายเงิน
วัตถุประสงค' : เพื่อให0ได0ระบบการเบิกจ4ายเงินทีป่ลอดภัย สะดวก รวดเร็ว และความพร0อมใช0งานระบบได0
                   อย4างต4อเนื่อง

ความเสี่ยง การควบคุมในป\จจุบัน ระดับความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู4 ลําดับ
ความสําคัญโอกาส ผลกระทบ คะแนน

1. เกิดความล4าช0าใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ0าง

- กําหนดแผนจัดซื้อจัดจ0างและรายงานผลทุกเดือน
- มีการควบคุมการปฏิบัตติามกฎระเบียบข0อบังคับ/
ระบบ e-Procurement

1 5 5 3

2. การรวบรวมความต0องการ
และการออกแบบระบบไม4
ครบถ0วนและหรือไม4ตรงกับ
ความต0องการ

-การจัดทํา TOR ให0ชัดเจน
- มีการประชุมติดตามงานผู0รับจ0างอย4างใกล0ชิด

4 5 20 2

3. บุคลากรภายในหน4วยงาน
มีความรู0ความเข0าใจใน
การบูรณาการการพัฒนา
ระบบ IT กับกฎระเบียบการ
เบิกจ4ายเงินยังไม4เพียงพอ

- 5 5 25 1

2. มาตรฐานและหลักเกณฑ'ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสีย่ง (ต4อ)



(2) ดําเนินกระบวนการบริหารจัดการความเสีย่ง
2.5) การตอบสนองความเสีย่ง

- กระบวนการตดัสินใจในการจัดการความเสี่ยงทีอ่าจจะเกดิขึ้น
 - การเลือกวิธีการตอบสนอง

การจัดการต9นเหตขุองความเสีย่ง
ทางเลือกวิธีการจัดการความเสีย่ง
ทรัพยากรทีต่9องใช9ในการบริหารจัดการความเสีย่ง

2. มาตรฐานและหลักเกณฑ'ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสีย่ง (ต4อ)



(2) ดําเนินกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
2.5) การตอบสนองความเสี่ยง (ต&อ)

ทางเลือกวิธีการตอบสนอง
• การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) 

ดําเนินการหลีกเลี่ยงเหตุการณ�ความเสี่ยง เช&น ยกเลิกโครงการ
• การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction)

       ลดโอกาสการเกิดเหตุการณ�ความเสี่ยง ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ให9อยู&ในระดับที่ยอมรับได9 เช&น ปรับปรุงระบบการทํางานหรือการออกแบบวิธีการทํางานใหม&

• การถ&ายโอนความเสี่ยง (Transfer/Risk Sharing)
ถ&ายโอนความรับผิดชอบบางส&วน/ทั้งหมด ให9ผู9อื่นร&วมรับผิดชอบ

• การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance)
             ยอมรับความเสี่ยงที่เหลืออยู&ในปfจจุบัน ซึ่งเป@นความเสี่ยงที่อยู&ในระดับ
ที่ยอมรับได9 ไม&คุ9มค&าในการจัดการ

2. มาตรฐานและหลักเกณฑ'ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสีย่ง (ต4อ)



ตัวอย4าง  การตอบสนองความเสี่ยง
กอง A : โครงการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส'ด0านการเบิกจ4ายเงิน
วัตถุประสงค' : เพื่อให0ได0ระบบการเบิกจ4ายเงินที่ปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว และความพร0อมใช0งานระบบได0
                  อย4างต4อเนื่อง

ความเสี่ยง ระดับ
ความเสี่ยง

ที่ยังเหลืออยู4

การ
ตอบสนอง
ความเสี่ยง

มาตรการ
ตอบสนองความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยงเหลืออยู4
ที่คาดหวัง

โอกาส
 

ผล
กระทบ

คะแนน
 

กิจกรรม กําหนดเวลา

1. บุคลากรภายในหน4วยงานมีความรู0
ความเข0าใจในการบูรณาการการ
พัฒนาระบบ IT กับกฎระเบียบการเบิก
จ4ายเงินยังไม4เพียงพอ

25 ลด มีคณะกรรมการจากบุคคลภายนอก
ที่มีความเชี่ยวชาญมาดําเนินการ
พัฒนาระบบร#วมกัน

ต.ค. 63 –
ก.ย. 64

1 3 3

2. การรวบรวมความต0องการและการ
ออกแบบระบบไม4ครบถ0วนและหรือไม4
ตรงกับความต0องการ

20 ลด มีการประชุมสอบทานข/อมูลผล
สํารวจความต/องการว#ามีความ
ถูกต/อง ครบถ/วน และเหมาะสม

ต.ค. –
พ.ย. 63

2 4 8

3. มีความล4าช0าในการศึกษา
กฎระเบียบข0อบังคับที่เกี่ยวข0อง 
ป\ญหาอุปสรรคต4างๆ ในการรับ
จ4ายเงิน และการร4างกฎระเบียบ
ข0อบังคับที่ต0องแก0ไขปรับปรุง

3 ยอมรับ - -    

2. มาตรฐานและหลักเกณฑ'ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสีย่ง (ต4อ)



(2) ดําเนินกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
2.5) การตอบสนองความเสี่ยง (ต&อ)

จัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เสนอต&อผู9มีอํานาจเพื่ออนุมัติการนําแผน
ไปปฏิบัติ อย&างน9อยปXละ 1 ครั้ง สามารถกําหนดองค'ประกอบของแผนตามความจําเป@น
และเหมาะสมได9 เช&น
     - ประเด็นความเสี่ยง
     - ระดับความเสี่ยงปfจจุบัน
     - ระดับความเสี่ยงหลังจัดการ
     - การจัดการความเสี่ยง
     - กําหนดระยะเวลา ผู9รับผิดชอบดําเนินการให9แล9วเสร็จ

2. มาตรฐานและหลักเกณฑ'ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสีย่ง (ต4อ)



ตัวอย&าง  แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ยุทธศาสตร'ที่ ๑ : การเป็นกลไกหลกัของนโยบายการคลงัที�ขบัเคลื�อนการฟื�นตวัของเศรษฐกิจไทย (Fiscal Stimulus)
ความเสี่ยงระดับองค'กร : ระบบการบริหารการเบิกจ่ายที�พฒันาแล้วยงัคงขาดประสิทธิภาพ

ประเด็นความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง มาตรการตอบสนองความเสี่ยง
โครงการ/งาน ที่
เกี่ยวข9อง

ความเสี่ยง ก&อน
จัดการ

หลัง
จัดการ

กิจกรรม กําหนดเวลา ผู9รับผิด
ชอบ

หมาย
เหตุ

1. โครงการพัฒนา
ระบบอิเล็กทรอนิกส�
ด�านการเบิกจ�ายเงิน

1. บุคลากรภายในหน�วยงานมีความรู�
ความเข�าใจในการบูรณาการการพัฒนาระบบ IT กบั
กฎระเบียบการเบิกจ่ายเงินยังไม�เพียงพอ

25 3 มีคณะกรรมการจากบุคคลภายนอกที่
มีความเชี่ยวชาญมาดําเนนิการพัฒนา
ระบบร�วมกัน

ต.ค. 63 –
ก.ย. 64

กอง A

2. การรวบรวมความต�องการและการออกแบบระบบไม�
ครบถ�วนและหรือไม�ตรงกับความต�องการ

20 8 มีการประชุมสอบทานข�อมูลผลสํารวจ
ความต�องการว�ามีความถูกต�อง 
ครบถ�วน ชัดเจนและเหมาะสม

ต.ค. – พ.ย. 
63

2. งานปรับปรุง
กฎระเบียบข�อบังคับ
เกี่ยวกับการเบิกจ�ายเงิน

1. บุคลากรภายในหน�วยงานมีความรู�ความเข�าใจยงัไม�
เพียงพอในการบูรณาการกฎระเบียบข�อบังคับให�
สอดคล�องกับการนําระบบ IT ที�จะนํามาใช้

25 3 มีบุคคลภายนอกที่เชี่ยวชาญด/าน IT 
มาร#วมพิจารณากําหนด/กลั่นกรอง
กฎระเบียบข/อบังคับ

ต.ค. 63 –
ก.ย. 64

กอง B

2. มีความล�าช�าในการพิจารณากลั่นกรองร�าง
กฎระเบียบข�อบังคับที่แก�ไขปรับปรุง

20 5 - จัดทําประเด็นพิจารณาให�กระชับ
และชัดเจนและมีข�อมูลประกอบ
ครบถ�วน
- ประสานการนัดหมายประชุมให�
เป?นไปตามแผนที่กําหนด

ต.ค. 63 –
ก.ย. 64

กรม A
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจําปXงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4



(2) ดําเนินกระบวนการบริหารจัดการความเสีย่ง
2.6) การติดตามและทบทวน

- เป@นกระบวนการให9ความเชื่อมั่นว&าการบริหารจัดการความเสี่ยงมี
ประสิทธิผล

- เป@นกระบวนการทีเ่กดิขึ้นสม่ําเสมอ
- สามารถดําเนินการอย&างต&อเนื่อง/เป@นระยะ

• ได9นํากระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปปฏิบัติจริงหรือไม& นําไปใช9แล9วมีความ
เหมาะสมหรือไม&

• ความคืบหน9าดําเนินการ ปfญหา อุปสรรค ความเสี่ยงใหม&ที่อาจเกิดขึ้นในระหว&าง  
ดําเนินการ

• ดําเนินการโดยผู9บริหารที่รับผิดชอบหรือผู9เป@นเจ9าของความเสี่ยง และหรือผู9เกี่ยวข9อง เช&น 
หน&วยบริหารจัดการความเสี่ยง

2. มาตรฐานและหลักเกณฑ'ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสีย่ง (ต4อ)



(2) ดําเนินกระบวนการบริหารจัดการความเสีย่ง
2.7) การสื่อสารและการรายงาน

- เป@นการสร9างความตระหนกั ความเข9าใจ การมีส&วนร&วม
- เป@นการให9และรับข9อมูล มีช&องทางการสือ่สารทัง้ภายในและภายนอก
- ระหว&างผู9บริหาร-ผู9ใต9บงัคบับญัชา (Top Down/Bottom Up)
- ระหว&างหน&วยงานย&อยภายใน (Across Divisions)
- กําหนดบคุคล/ประเภทข9อมูลทีค่วรได9รบั ความถี่ รูปแบบ วิธีการรายงาน
- สื่อสารและรายงานต&อผู9กํากบัดแูล เพื่อสนับสนนุหน9าทีใ่นการกาํกบั

การบริหารจัดการความเสีย่งของฝ]ายบริหาร

2. มาตรฐานและหลักเกณฑ'ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสีย่ง (ต4อ)



ยุทธศาสตร'ที่ ๑ : การเปSนกลไกหลักของนโยบายการคลังที่ขับเคลื่อนการฟwxนตัวของเศรษฐกิจไทย (Fiscal Stimulus)
ความเสี่ยงระดับองค'กร : ระบบการบริหารการเบิกจ4ายที่พัฒนาแล0วยังคงขาดประสิทธิภาพ

ประเด็นความเสี่ยง ระดับ
ความเสี่ยง

ก#อน
จัดการ

มาตรการตอบสนองความเสีย่ง ระดับ
ความ

เสี่ยงหลัง
จัดการ

ปFญหา/
แนวทาง
แก/ไข

ผู/รับผิด
ชอบโครงการ/งาน 

ที่เกี่ยวข0อง
ปFจจัยเสี่ยง กิจกรรม กําหนด

เวลา
ผลดําเนินการ

1. โครงการ
พัฒนาระบบ
อิเล็กทรอนิกส'
ด0านการเบิก
จ4ายเงิน

1. บุคลากรภายในหน#วยงานมีความรู/
ความเข/าใจในการบูรณาการการพัฒนา
ระบบ IT กับกฎระเบียบการเบิกจ#ายเงิน
ยังไม#เพียงพอ

25 มีคณะกรรมการจาก
บุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ
มาดําเนินการพัฒนาระบบร#วมกัน

ต.ค. 63 
– ก.ย. 
64

แต#งตั้งคณะกรรมการ ตาม
คําสั่งเลขที่ 1/2564 ลงวันที่ 
15 ต.ค. 2563 

3 - กอง A

2. การรวบรวมความต/องการและการ
ออกแบบระบบไม#ครบถ/วนและหรือไม#ตรง
กับความต/องการ

20 มีการประชุมสอบทานข/อมูลผล
สํารวจความต/องการว#ามีความ
ถูกต/อง ครบถ/วน และเหมาะสม

ต.ค. –
พ.ย. 63

ได/ดําเนินการประชุมสอบ
ทานแล/วเมื่อ 25 ต.ค. และ 
25 พ.ย. 63

8 -

2. งานปรับปรุง
กฎระเบียบ
ข0อบังคับเกี่ยวกับ
การเบิกจ4ายเงิน

1. บุคลากรภายในหน#วยงานมีความรู/
ความเข/าใจยังไม#เพียงพอในการบูรณาการ
การพัฒนาระบบ IT กับกฎระเบียบการเบิก
จ#ายเงินที่เกี่ยวข/อง

25 มีบุคคลภายนอกที่เชี่ยวชาญด/าน IT 
มาร#วมพิจารณากําหนด/กลั่นกรอง
กฎระเบียบข/อบังคับ

ต.ค. 63 
– ก.ย. 
64

แต#งตั้งคณะกรรมการ ตาม
คําสั่งเลขที่ 3/2564 ลงวันที่ 
20 ต.ค. 2563

 

3 - กอง B

2. มีความล#าช/าในการพิจารณากลั่นกรอง
ร#างกฎระเบียบข/อบังคับที่แก/ไขปรับปรงุ

20 - จัดทําประเด็นพิจารณาให/กระชับ
และชัดเจนและมีข/อมูลประกอบ
ครบถ/วน
- ประสานการนัดหมายประชุมให/
เปNนไปตามแผนที่กําหนด

ต.ค. 63 
– ก.ย. 
64

ได/ดําเนินแล/วใน
การประชุมครั้งที่ 1 
(พ.ย.63) , 2 (ม.ค.64) , 
และ 3 (มี.ค.64)

5 -

กรม A
รายงานผลบริหารจัดการความเสี่ยง ประจําปXงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวอย&าง  รางานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง



กระบวนการ หวัหนา้หน่วยงานของรัฐ คณะกรรมการ ฝ่ายเลขานุการ (กพร.)/(กองแผน) หน่วยงานยอ่ย
(สาํนกั/กอง/ศูนย/์)

๑. กาํหนดระบบ

๒. กาํหนดวตัถุประสงค ์
(Objective Setting)
และการระบุความเสี,ยง
(Event 
Identification)

๓. ประเมินความเสี,ยง
(Risk Assessment)

๔. การจดัการความเสี,ยง
(Risk Response)

๕. การติดตามความกา้วหนา้
และการรายงานผลการ
ดาํเนินงาน

แต#งตั้งคณะกรรมการบริหารจดัการ
ความเสี่ยง

- หัวหน/าหน#วยงานของรัฐ/ผู/ได/รับมอบหมาย
- ฝRายบริหารระดับสูง ผอ.สํานัก/กอง/ศูนยT
- กพร../กองแผน- กรรมการและเลขานุการ

กําหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง

- ศึกษาภาพรวมขององคTกร
- กําหนดโครงสร/าง นโยบาย
- กําหนดคู#มือ/แนวทาง
 (กําหนดขอบเขต/คัดเลือกโครงการ)
- ระดับความเสี่ยงที่ยอมรบัได/

ประชุมเชิงปฏิบัติการกับหน#วยงานย#อยเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทําแผนบริหารความเสี่นงประจําปX

ระบุความเสี่ยง

- ด/านกลยุทธT
- ด/านการดําเนนิงาน
- ด/านการเงิน
- ด/านกฎ ระเบียบ
- ด/านธรรมาภิบาล

วิเคราะหTและจัดระดับความเสี่ยง

- วิเคราะหTโอกาส/ผลกระทบความเสี่ยง
- จัดลําดับความเสี่ยง
- กําหนดวิธีการตอบสนองความเสี่ยง

จัดทําร#างแผนบริหารความเสี่ยง
พิจารณาร#างแผนบริหารความเสี่ยง

อนุมัติและประกาศใช/แผนบรหิาร
ความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยงประจําปX

เผยแพร#แผนบริหารความเสี่ยงในเว็บไซตTของ
หน#วยงาน

แผนบริหารความเสี่ยงประจําปX

ดําเนินการแผนบริหารความเสี่ยง

รายงานความก/าวหน/าของผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสีย่ง

รายงานผลเป[นรายไตรมาส

รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของกรม A ประจําปXงบประมาณ

รวบรวมและสรุปผลรายงานความก/าวหน/าของ
ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

รายงานผลเป[นรายไตรมาส

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ของกรม A ประจําปXงบประมาณ

รายงานความก/าวหน/าของผลการ
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ในส#วนที่เกี่ยวข/อง
รายงานผลเป[นรายไตรมาส

การประเมิน
การควบคุมภายใน



คาํขวัญ

ควบคุมภายในเพยีงพอทาํตาม  ช่วยการทาํงานให้สําเร็จได้
บริหารความเสี9ยงอย่างใส่ใจ ช่วยทาํให้องค์กรเพิ9มคุณค่า
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กองตรวจสอบภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง

โทร. 0 2127 7000 ต&อ 4374 , 4744
E-mail address : IASTD@cgd.go.th

สวัสดี


