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การทบทวนและปรับปรุงคูมือการบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 2552 

หัวขอ เดิม ปรับปรุง 
4. ความรับผดิชอบ 
- โครงสราง
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงของกรมฯ 

มีเพียงที่ปรึกษาดานการพัฒนาและบริหารการ
จัดเก็บภาษี 

เพ่ิมที่ปรึกษาดานพัฒนาระบบควบคุมทาง
สรรพสามิต 

- นโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงของกรม
สรรพสามิต 

“กรมสรรพสามิตตระหนักในวัตถุประสงคของ
การสรางมูลคาเพ่ิมแกองคกรอยางยั่งยืน โดย
เนนภารกิจสําคัญตามที่กําหนด เพ่ือใหบรรลุ

วิสัยทัศนของกรมสรรพสามิตจึงเห็นความสําคัญ
ของการจัดการและควบคุมความเสี่ยง รวมถึง
การแสวงหาโอกาสที่สรางความไดเปรียบในการ
แขงขันใหกับผูประกอบการ และสรางความพึง
พอใจแกผูมีสวนไดสวนเสียอยางตอเนื่อง โดยมี

การบูรณาการความเสี่ยงกับการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการที่ดี อันจะ
ทําใหการบริหารความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของ

วัฒนธรรมองคกรในทุกระดับ” 

ตัดประเด็น “การแสวงหาโอกาสที่สรางความ
ไดเปรียบในการแขงขันใหกับผูประกอบการ 
และสรางความพึงพอใจแกผูมีสวนไดสวนเสีย

อยางตอเนื่อง” 
เพ่ิมประเด็น “การพัฒนาการปฏิบัติงานของ
กรมฯ ใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
โปรงใส” และ “ควบคุมการปฏิบัติราชการ 
ปองกันและลดความเสียหายหรือความ

ผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น”  
 

5. ระเบียบปฏิบัติ 
(ข้ันตอน) 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง มี 5 กระบวนการ เปลี่ยนเปน 7 กระบวนการ ตามหลักเกณฑ
ของ COSO 
เพ่ิม ขอท่ี 5 กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง 
และ ขอท่ี 6 ขอมูลและการสื่อสารดานบริหาร
ความเสี่ยง 

5.3 การประเมินความเสี่ยง 
- วิเคราะหความเสี่ยง แยกตารางการวิเคราะหโอกาสเกิดปจจัยเสี่ยง

และผลกระทบตามแผนบริหารความเสี่ยงในแต
ละดาน 

ไมแยกเกณฑการวิเคราะหคาโอกาสฯ และ
ผลกระทบฯ (กําหนดเปนเกณฑเดียว)  

- การประเมินผล
มาตรการ/การควบคุม
ท่ีมีอยู 

ไมมีตารางประเมินผล เพ่ิมตารางประเมินผล 

5.7 การติดตามผลและเฝาระวังความเสี่ยงตางๆ  
- แบบสรุปรายงาน
การประเมินผลการ
ดําเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยง 

ระบุตัวชี้วัดในการประเมินผลการดําเนินการตาม
แผนบริหารความเสี่ยง 

เปลี่ยนเปน ระบุกิจกรรม/ขั้นตอน 
เพ่ิม ชองใหกรอกขอมูลปญหา/อุปสรรคที่พบ

ในการดําเนินงาน 

- แบบประเมิน/
วิเคราะหความเสี่ยง 

1. แบบประเมินมาตรการควบคุมเพ่ือลดระดับ
ความเสี่ยง (แบบความเสี่ยง 1) 

 
2. แผนการปรับปรุงการควบคุมเพ่ือการติดตาม
และลดระดับความเสี่ยง (แบบความเสี่ยง 2) 

เปลี่ยนเปน 1. แบบประเมินความเสี่ยงดาน
ยุทธศาสตร, แผนงาน/โครงการ และ

กระบวนการ (ERM 1)  
2. มาตรการ/ แผนบริหารความเสี่ยง    

(ERM 2) 
 



 

คํานํา 

การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน เรื่องการบริหารความเสี่ยงของกรมสรรพสามิตนี้               
มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการดําเนินการ
บริหารความเสี่ยงของแตละหนวยงานใหเปนระบบและตอเนื่อง และเพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับ
ทราบและสามารถจัดการความเสี่ยงที่ เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับ
ยุทธศาสตร และแนวทางการบริหารงานของกรมฯ รวมทั้งเปนเครื่องมือในการสื่อสารและ
สรางความเขาใจในการปฏิบัติงานตลอดจนสามารถเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับ
ยุทธศาสตรของกรมฯ ได 

สําหรับแนวทางการบริหารความเสี่ยง ในปงบประมาณ 2553 นี้ กรมฯ ไดมี
ดําเนินการตามหลักเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ซ่ึงได
กําหนดการวิเคราะหและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of 
Sponsoring Organization of Tread Way Commission) ทั้งนี้จะตองคํานึงถึงความเสี่ยงดาน
กลยุทธ ดานการดําเนินงาน ดานการเงิน ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ และหลัก
ธรรมาภิบาลอีกดวย 

   กลุมพัฒนาระบบบริหาร ในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ของกรมสรรพสามิต หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือการปฏิบัติงานนี้ จะเปนประโยชนแกเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของ และผูที่สนใจทุกทานสามารถนําไปเปนแนวทางในการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยง
ในหนวยงานและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกองคกรตอไป 

 

 กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

 ธันวาคม 2552 
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1. วัตถุประสงค 
 เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงใหเปนไปอยางมี
ระบบและตอเน่ือง และเพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบและสามารถจัดการความเสี่ยงท่ีเก่ียวของได
อยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับยุทธศาสตร และแนวทางการบริหารงานของกรมฯ รวมทั้งเปน
เครื่องมือในการส่ือสารและสรางความเขาใจในการปฏิบัติงานตลอดจนสามารถเชื่อมโยงการ
บริหารความเสี่ยงกับยุทธศาสตรของกรมฯ ได 
 
2. ขอบเขต 
 เน้ือหาในคูมือการปฏิบัติงาน เรื่องการบริหารความเสี่ยงนั้น ประกอบไปดวย 
แนวทางและนโยบายการบริหารความเสี่ยง โครงสรางและหนาที่ บทบาทของหนวยงานตางๆ ใน
การบริหารความเส่ียงของกรมฯ รวมถึงขั้นตอนกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงและการ
ทบทวนการบริหารความเส่ียงประจําป อีกดวย 
 
3. คําจํากัดความ 
 ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสหรือเหตุการณที่ไมพึงประสงคท่ีจะสงผลกระทบตอ
วัตถุประสงค กอใหเกิดความเสียหาย และสามารถเกิดขึ้นไดตลอดเวลา 
 หรือหมายถึง เหตุการณใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใตสถานการณที่ไมแนนอนและจะ
สงผลกระทบ/สรางความเสียหาย/เกิดความลมเหลว/ลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายตามภารกิจ
หลักและตามแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
 หรือหมายถึง โอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล การสูญเปลา 
หรือเหตุการณซ่ึงไมพึงประสงค ท่ีทําใหงานไมประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมาย 

 การบริหารความเส่ียง หมายถึง วิธีการบริหารจัดการที่เปนไปเพื่อการคาดการณ และ
ลดผลเสียของความไมแนนอน ท่ีจะเกิดขึ้นกับองคกร ท้ังน้ีเ พ่ือใหองคกรสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคไดโดยมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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4. ความรับผิดชอบ 
 กรมสรรพสามิตไดเริ่มดําเนินการบริหารความเสี่ยง ต้ังแตปงบประมาณ 2547 จนถึง
ปจจุบัน โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกรมสรรพสามิต ซ่ึงประกอบไปดวย อธิบดีกรม
สรรพสามิต ดํารงตําแหนงประธานกรรมการฯ ผูบริหารระดับสูงทุกทาน และผูอํานวยการสํานัก/
ศูนย/กลุมทุกทานรวมเปนคณะกรรมการฯ นอกจากน้ียังมีคณะทํางานบริหารความเสี่ยงของแตละ
หนวยงานอีกดวย ตามโครงสรางดังน้ี 
 

 
   

ทีมบริหารความเสี่ยงของแตละหนวยงาน

ฝายเลขานุการฯ
(กลุมพัฒนาระบบบริหาร) 

ประธานกรรมการฯ 
(อธิบดีกรมสรรพสามิต) 

รองประธานกรรมการฯ
รองอธิบดีทุกทาน

ท่ีปรึกษา 
(ท่ีปรึกษาดานการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี) 

ท่ีปรึกษา 
(ท่ีปรึกษาดานพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต) 

คณะกรรมการจากทุกหนวยงาน

สํานักมาตรฐาน
และพัฒนาการ 
จัดเก็บภาษี 2 

สํานักมาตรฐาน 
และพัฒนาการ 
จัดเก็บภาษี 1 

ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

สํานักงาน 
เลขานุการกรม

สํานักแผนภาษี

กลุมพัฒนาและ
ตรวจสอบทาง 

เทคนิค 

กลุมตรวจสอบ
ภายใน 

กลุมวิเคราะห
สินคาและของกลาง 

สํานักบริหาร 
การคลังและรายได 

สํานักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

สํานักตรวจสอบ  
ปองกันและ 
ปราบปราม 

สํานักงาน 
สรรพสามิต 
ภาคท่ี10 

สํานักกฎหมาย
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  โดยฝายบริหารไดใหนโยบายการบริหารความเสี่ยง (การประชุมคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงของกรมสรรพสามิตฯ วันท่ี 22 ตุลาคม 2552) ดังน้ี 
  “กรมสรรพสามิตไดดําเนินการบริหารความเสี่ยงภายในองคกร ดวย
ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการและควบคุมความเสี่ยงเพื่อใหการดําเนินการบรรลุ
วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรของกรมฯ และเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของกรมฯ ใหมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปรงใส อีกทั้งยังเปนการควบคุมการปฏิบัติราชการ ปองกัน
หรือลดความเสียหายหรือความผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึน โดยมีการบูรณาการความเสี่ยงกับการ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการที่ดี อันจะทําใหการบริหารความเสี่ยงเปนสวน
หนึ่งของวัฒนธรรมองคกรในทุกระดับ” 
 
5. ระเบียบปฏิบัติ (ขั้นตอน) 
 กระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring 
Organization of the Tread way Commission) ซ่ึงประกอบดวย 7 ขั้นตอน ดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การกําหนดเปาหมาย 

2. การระบุความเส่ียง 

3. การประเมินความเส่ียง 

4. กลยุทธที่ใชในการจัดการกับแตละความเส่ียง 

5. กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง 

6. ขอมูลและการส่ือสารดานบริหารความเสี่ยง 

7. การติดตามผลและเฝาระวังความเส่ียงตางๆ  
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 5.1 การกําหนดเปาหมายการบริหารความเส่ียง (Objective Setting) 
  การกําหนดเปาหมายการบริหารความเสี่ยง มีความสําคัญและจําเปนอยางย่ิง
เน่ืองจากเปนการทําใหทราบขอบเขตการดําเนินงาน และสามารถวิเคราะหความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้น
ไดครบถวน ซ่ึงเปาหมายหรือวัตถุประสงคท่ีดีน้ันจะตองแสดงใหเห็นถึง “ผลลัพธ” ท่ีหนวยงาน
ตองการท่ีจะบรรลุ รวมถึงควรจะระบุถึงส่ิงที่องคกร คาดหวังที่จะประสบผลสําเร็จอีกดวย  
  การกําหนดวัตถุประสงคที่ดีจะตองกําหนดแบบ S.M.A.R.T มีลักษณะดังน้ี 
  5.1.1 จะตองมีการกําหนดเปาหมายที่ชัดเจน (Specific) 
  5.1.2 เปาหมายนั้นตองสามารถวัดผลหรือประเมินผลได (Measurable) 
  5.1.3 เปาหมายนั้นจะตองสามารถปฏิบัติใหบรรลุได (Attainable) 
  5.1.4 ตองสมเหตุสมผล มีความเปนไปไดและสอดคลองกันกับเปาหมายของ
องคกร (Realistic and Relevant) 
  5.1.5 ตองมีการกําหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนและเหมาะสม (Timely) 
 
 5.2 การระบุความเส่ียงตางๆ (Event Identification) 
  ความเสี่ยงมีสาเหตุมาจากปจจัยทั้งภายนอกและภายใน โดยท่ีปจจัยภายนอกที่
เปนตัวกําหนดความเสี่ยง ไดแก ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ/สังคม/การเมือง/กฎหมาย ปจจัย
ทางดานคูแขง/พฤติกรรมผูบริโภค และปจจัยทางดานเทคโนโลยี เปนตน สวนปจจัยภายในที่เปน
ตัวกําหนดความเสี่ยงไดแก ปจจัยทางดานวัฒนธรรมองคกร ปจจัยทางดานความรู/ความสามารถ
ของบุคลากร ปจจัยทางดานกระบวนการทํางาน และปจจัยทางดานขอมูล/ระบบ เปนตน 
  การระบุปจจัยเส่ียง ควรเริ่มจากการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานที่จะทําให
บรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว แลวจึงระบุปจจัยเส่ียงที่จะมีผลกระทบตอกระบวนการปฏิบัติงาน
น้ัน วาจะกอใหเกิดความผิดพลาด เสียหาย หรือเสียโอกาส 
  ท้ังน้ีในการวิเคราะหเพ่ือระบุความเสี่ยงตางๆ อาจพิจารณาจากปจจัยเส่ียงใน
หลายดาน เชน 
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  5.2.1 ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk: S) เก่ียวของกับการบรรลุเปาหมาย
และพันธกิจในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเปนความเสี่ยงเนื่องจากการเปล่ียนแปลง
ของสถานการณและเหตุการณภายนอก สงผลตอกลยุทธท่ีขาดการมีสวนรวมจากภาคประชาชน
หรือการรวมมือกับองคกรอิสระทําใหโครงการขาดการยอมรับและโครงการไมไดนําไปสูการแกไข
ปญหาหรือการตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียอยางแทจริง 
หรือเปนความเสี่ยง ท่ี เ กิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือนําการตัดสินใจนั้นมาใช             
อยางไมถูกตอง 
  5.2.2 ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk: O) เก่ียวของกับ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นเปนความเสี่ยง
เน่ืองจากระบบงานภายในขององคกร/ กระบวนการ/ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช/ บุคลากร/ 
ความเพียงพอของขอมูล สงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินโครงการ 
  5.2.3 ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk: F) เปนความเสี่ยงเก่ียวกับการ
บริหารงบประมาณและการเงิน เชน การบริหารการเงินไมถูกตอง ไมเหมาะสม ทําใหขาด
ประสิทธิภาพ และไมทันตอสถานการณ หรือเปนความเสี่ยงที่เก่ียวของกับการเงินขององคกร เชน 
การประมาณการงบประมาณไมเพียงพอและไมสอดคลองกับขั้นตอนการดําเนินการ เปนตน 
เน่ืองจากขาดการจัดหาขอมูล การวิเคราะห การวางแผน การควบคุม และการจัดทํารายงานเพื่อ
นํามาใชในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกลาว 
  5.2.4 ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ (Compliance Risk: 
C) เก่ียวของกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบตางๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเปนความเสี่ยง
เน่ืองจากความไมชัดเจน ความไมทันสมัย หรือความไมครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ 
ขอบังคับตางๆ รวมถึงการทํานิติกรรมสัญญา การรางสัญญาท่ีไมครอบคลุมการดําเนินงาน 
  นอกจากน้ีในการวิเคราะหความเสี่ยงน้ัน นอกจากสวนราชการจะพิจารณาปจจัย
เส่ียงจากดานตางๆ แลวสวนราชการตองนําแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่เก่ียวของในแตละดานมา
เปนปจจัยในการวิเคราะหความเสี่ยง เชน ดานยุทธศาสตร โครงการที่คัดเลือกมาน้ันอาจมีความ
เส่ียงตอเรื่องประสิทธิผลและการมีสวนรวม ดานการดําเนินการ อาจมีความเสี่ยงตอเรื่อง
ประสิทธิภาพ และความโปรงใส ดานการเงิน อาจมีความเส่ียงตอเรื่องนิติธรรม และภาระ
รับผิดชอบ และดานกฎ ระเบียบ อาจมีความเส่ียงตอเรื่องนิติธรรม และความเสมอภาค ทั้งน้ีความ
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เส่ียงเรื่องธรรมาภิบาลที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินแผนงาน/โครงการเพื่อใหเปนไปตามหลัก   
ธรรมาภิบาล (Good Governance) ไดแก ประสิทธิผล (Effectiveness) ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
การมีสวนรวม (Participation) ความโปรงใส (Transparency) การตอบสนอง (Responsiveness) 
ภาระรับผิดชอบ (Accountability) นิติธรรม (Rule of Law) การกระจายอํานาจ (Decentralization) 
และความเสมอภาค (Equity) 
 
 5.3 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
  สําหรับการประเมินความเสี่ยง เปนขั้นตอนที่จะตองดําเนินการตอจากการระบุ
ปจจัยเส่ียง โดยมีขั้นตอนการประเมินและวิเคราะหความเสี่ยง คือ 
  5.3.1 การประเมิน (ระดับ) ความเส่ียง ที่ยังไมมีกิจกรรมควบคุม  
   จะพิจารณาจากผลกระทบจากความเสียหาย (Impact Score) และโอกาส
ท่ีจะเกิดปจจัยเส่ียงน้ัน (Likelihood Score) โดยเกณฑในการประเมินความเสี่ยงจะกําหนดเปน
มาตรฐานเดียวกันทั่วองคกร เพ่ือวัดโอกาสเกิดและผลกระทบของปจจัยเส่ียงดานตางๆ และเกณฑ
การวิเคราะหความเสี่ยง จะใชตารางจัดระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) เพื่อใชประเมินความเสี่ยง
ของหนวยงาน สําหรับคาระดับความเสี่ยงสามารถคํานวณไดดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

คาระดับความเสี่ยง = คาคะแนนของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง x คาคะแนนของผลกระทบจากความ
เส่ียงท่ีจะเกิดขึ้น 

= Likelihood (L) x Impact (I) 
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คาโอกาสเกดิ (Likelihood: L) 

 

ยอมรับได/นอย 
(โอกาสเกิดนอย – ผลกระทบไมรุนแรง) 

ปานกลาง 
(โอกาสเกิดคอนขางบอย – ผลกระทบรุนแรง) 

สูง 
(โอกาสเกิดบอย – ผลกระทบรุนแรง) 

สูงมาก 
(โอกาสเกิดบอยมาก – ผลกระทบรุนแรงมากที่สุด) 

 
 
 
 
 

สูงมาก 

สูงมาก ต่ํา 
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    5.3.2 การวิเคราะหความเส่ียง เปนการวิเคราะหวามีกิจกรรมควบคุมใดบางที่
จะสามารถแกไข/ลดหรือปองกันความเสี่ยงได ท้ังดานระดับผลกระทบ และโอกาสที่จะเกิดขึ้น 
โดยการพิจารณาจากระดับนัยสําคัญของผลกระทบ และระดับของโอกาสท่ีจะเกิดขึ้น ซ่ึงการ
ประเมินเปนมูลคาที่แทจริงน้ันกระทําไดยาก ซ่ึงหากมีการเก็บรวบรวมสถิติและขอมูลท่ีเก่ียวของ
กับการปฏิบัติงานไวอยางตอเน่ืองก็จะสามารถประเมินความเสี่ยงเปนมูลคาที่ชัดเจนได ดังเกณฑ
การวิเคราะหคาโอกาสและผลกระทบที่มีตอองคกร ดังน้ี 
 

ตารางโอกาสที่จะเกิดปจจัยเสี่ยง (Likelihood: L) 
 

คะแนน ระดบัโอกาส คําอธิบาย 
1  นอยที่สุด ไมมีโอกาสท่ีจะเกิดขึ้นหรือมีเพียงเล็กนอย (นอยกวา 20%) 
2 นอย มีโอกาสเกิดขึ้นนอยครั้ง  (21%  - 40%) 
3 ปานกลาง  มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง   (41%  - 60%) 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบอยครั้ง  (61 % - 80%) 
5 สูงมาก  มีโอกาสเกิดขึ้นทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้ง (มากกวา 80%) 

 

ตารางผลกระทบทีเ่กิดขึ้น (Impact: I) 
 

คะแนน ระดบัผลกระทบ คําอธิบาย 
1 นอยท่ีสุด มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงคเพียงเล็กนอย 

(นอยกวา 20%) 
2 นอย  มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงคอยูบาง 

(21%  - 40%) 
3 ปานกลาง มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงคพอสมควร 

(41%  - 60%) 
4 สูง มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงคคอนขาง

รุนแรง  (61 % - 80%) 
5 สูงมาก มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงคเปนอยางย่ิง 

(มากกวา 80%) 
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 5.4 กลยุทธที่ใชในการจัดการกับแตละความเสี่ยง (Risk Response) 
    หลังจากประเมินความเสี่ยงแลวตองมีการประเมินการจัดการความเสี่ยงที่
หนวยงานนําไปปฏิบัติ และผลของการจัดการน้ัน ตองคํานึงถึงความเส่ียงท่ีหนวยงานยอมรับได มี
การคํานวณตนทุนที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับผลประโยชนท่ีจะไดรับ เพ่ือการบริหารความเสี่ยงมี
ความคุมคามากท่ีสุด 
  5.4.1 ขั้นตอนการจัดการความเสี่ยง 
   1) จัดลําดับความสําคัญความเสี่ยง โดยเปรียบเทียบจากคาระดับความ
เส่ียงที่ประเมินได 
   2) พิจารณามาตรการที่จะใชกําจัดความเสี่ยง เพ่ือควบคุมความเสี่ยงให
อยูในระดับท่ียอมรับได 
   3) ศึกษาความเปนไปไดของทางเลือกในแตละมาตรการ ท่ีจะใชกําจัด
หรือลดความเสี่ยงโดยใชการวิเคราะห ผลได (Benefit) – ผลเสีย (Cost) ของแตละมาตรการเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจเลือกมาตรการอยางเปนระบบ 
   4) เลือกมาตรการท่ีดีที่สุดจัดการกับความเสี่ยง โดยจัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยงขึ้น เพื่อกําหนดผูรับผิดชอบ ระยะเวลาที่จะใชดําเนินงาน ทรัพยากรท่ีตองใช และ
วิธีการติดตามผล รวมถึงการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงใหผูบังคับบัญชาทราบ 
  5.4.2 วิธีการจัดการความเสี่ยงอาจเปนวิธีใดวิธีหน่ึงหรือหลายวิธีรวมกันดังน้ี 
   1) การยอมรับความเสี่ยง (Take) ใชในกรณีที่มีความเสี่ยงอยูในระดับ
ยอมรับไดภายใตการควบคุมท่ีมีอยูในปจจุบัน แตยังจะตองดําเนินตอไปภายใตภาวะความเสี่ยง
เชนนั้น อาจใชหลักการ High Risk High Return คือย่ิงมีความเสี่ยงสูงมากเทาไร ผลตอบแทนยิ่ง
สูงขึ้นเทาน้ัน 
   2) การจัดการความเสี่ยง (Treat) เปนการดูแลแกไขความเสี่ยง ใชใน
กรณีที่มีความเสี่ยงอยูในระดับที่ไมสูงมากและยอมรับได จึงควบคุมความเสี่ยงไวไมใหมากกวาน้ี 
โดยการจัดทําแผนใหสามารถควบคุมความเส่ียงได การปรับปรุงแกไขกระบวนงาน หรือการจัดทํา
แผนฉุกเฉิน เปนตน 
   3) การโอน/ยายความเสี่ยง (Transfer) ใชในกรณีท่ีมีความเส่ียงอยูใน
ระดับท่ีสูงและจัดการควบคุมไมได จึงโอนไปใหผูอ่ืน เชน การจางบุคคลภายนอกที่มีความรู
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ความสามารถมากกวามาดําเนินการแทน (Outsource) รวมทั้งการทําประกันภัย หรือการทํา 
Reinsurance เปนตน 
   4) การหลีกเล่ียงความเสี่ยง (Terminate) ใชในกรณีที่มีความเส่ียงอยูใน
ระดับที่สูงมากและไมสามารถยอมรับความเสี่ยงนี้ได ในกรณีน้ีมีทางเลือกคือ ตองจัดการใหความ
เส่ียงนี้ไปอยูนอกเงื่อนไขของการปฏิบัติงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกรณีน้ี คือ การหยุด
การปฏิบัติงานหรือกิจกรรมที่กอใหเกิดความเสี่ยงนั้น หรือการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคในการ
ดําเนินธุรกิจ หรือการออกแบบกระบวนการทํางาน รวมไปถึงระบบและเครื่องมือใหม 
 
 5.5 กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities) 
  5.5.1 การกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการเพื่อดําเนินการ แกไข/ลด/
ปองกันความเสี่ยง  การกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการและควบคุมความเสี่ยงให
อยูในระดับที่ยอมรับไดน้ัน ตองพิจารณาถึงคาใชจายหรือตนทุนในการจัดใหมีมาตรการหรือ
แผนปฏิบัติการดังกลาว เปรียบเทียบกับประโยชนที่จะไดรับจากมาตรการหรือแผนปฏิบัติการ
จัดการความเสี่ยงนั้นวา คุมคาหรือไม โดยมีเปาหมาย 3 ประการ คือ 
   1) เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงน้ันๆ 
   2) เพื่อลดความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 
   3) เพ่ือเปล่ียนลักษณะของผลลัพธที่จะเกิดขึ้นของความเสี่ยงใหเปนไป
ในรูปแบบที่องคกรหรือหนวยงานตองการหรือยอมรับได 
  5.5.2 การประเมินผลมาตรการหรือแผนปฏิบัติการเพื่อควบคุมความเสี่ยง
ดังกลาว  เมื่อไดดําเนินการตามมาตรการหรือแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการและควบคุมความเสี่ยง
ดังกลาวแลวนั้น  ผูประเมินจะตองประเมินผลการดําเนินฯ เพ่ือทบทวนวามาตรการดังกลาว มี
ความพึงพอท่ีจะสามารถควบคุมหรือจัดการลดระดับความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ีสามารถยอมรับได
หรือไม และยังมีความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยูหลังการควบคุมอีกเทาไรที่จะตองนํามาบริหารความ
เส่ียง โดยสามารถประเมินผลของมาตรการหรือแผนปฏิบัติการท่ีควบคุมนั้น ดังตารางตอไปน้ี   
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ตารางประเมินผลการควบคุมทีม่ีในปจจุบัน 
 

ผลการควบคุมที่มีใน
ปจจุบัน 

คําอธิบาย 

ดี การควบคุมในปจจุบันเพียงพอแลว สามารถปองกันไมให
เกิดความเสี่ยงได 

ปานกลาง การควบคุมในปจจุบันสวนใหญสามารถปองกันได โดยยังมี
บางจุดที่ยังไมสามารถปองกันได 

ไมดี การควบคุมในปจจุบันยังไมเพียงพอ ยังคงมีโอกาสท่ีจะมี
ความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้นไดอยูตลอดเวลา 

 
 5.6 ขอมูลและการส่ือสารดานบริหารความเสี่ยง (Information and Communication) 
   สําหรับขอมูลที่สําคัญ  ท่ีหนวยงานจะตองมีการส่ือสารใหเจาหนาท่ีทุกคนทราบ
และจะตองมีการส่ือสารในรูปแบบที่เปนทางการ คือ ขอมูลกระบวนการปฏิบัติงาน ขอมูลปญหา
และอุปสรรคในการดําเนินการ หรือขอมูลอ่ืนๆ ท่ีมีความสําคัญท่ีสงผลกระทบตอการปฏิบัติงาน 
หรือทําใหการปฏิบัติงานไมบรรลุวัตถุประสงค เพื่อใหผูประเมินฯ/คณะทํางานสามารถนํามา
ประเมินความเสี่ยงและหามาตรการ/แนวทางในการควบคุมความเสี่ยงดังกลาวตอไป 
    นอกจากน้ี จะตองมีการส่ือสารในชองทางท่ี
หลากหลาย เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จดหมายเวียน 
และการแลกเปลี่ยนเรียนรูในองคกร (KM) เพ่ือใหทุกคนใน
หนวยงานทราบขอมูลขาวสารอยางท่ัวถึง รวมถึงสามารถนํา
ขอมูลขาวสารนั้นมาใชใหเปนประโยชนได 
    สําหรับกรมสรรพสามิตนั้น มีชองทางการสื่อสารขอมูลดานการบริหารความเสี่ยง 
ไดแก Website ของกรมสรรพสามิต (www.excise.go.th) ระบบอินทราเน็ตของกรมสรรพสามิต 
(intranet.go.th) Website ของกลุมพัฒนาระบบบริหาร (esdg.excise.go.th) นอกจากนี้ทางฝาย
เลขานุการฯ (กลุมพัฒนาระบบบริหาร) ไดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยมีการออกตรวจ 
แนะนําใหความรูเก่ียวกับแผนและการดําเนินการบริหารความเสี่ยงใหแกเจาหนาที่ 
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 5.7 การติดตามผลและเฝาระวังความเสี่ยงตางๆ (Monitoring) 
  เมื่อทราบถึงคาระดับความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิด และระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบเมื่อเกิดความเสี่ยงขึ้นแลวนั้น ผูประเมินจะตองพิจารณาวาในแตละปจจัยเส่ียงท่ีไดระบุ
ไว โดยเฉพาะปจจัยเส่ียงในระดับสูงและสูงมากนั้น ไดมีการกําหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยง
ดังกลาวอยางไร โดยใชหลัก PDCA (Plan, Do, Check, Action)  
  ในสวนของการประเมินความเสี่ยงทั่วท้ังองคกร มีการจัดการประเมินฯ อยางนอย
ปละหน่ึงครั้ง โดยคณะทํางานบริหารความเสี่ยงของทุกหนวยงานมีหนาท่ีในการประเมินความเสี่ยง
และทบทวนการจัดการความเสี่ยงที่มีอยูในปจจุบัน ในกรณีท่ียังไมมีการควบคุมหรือมีการควบคุม
แลวแตยังไมเพียงพอที่จะลดความเสี่ยงนั้นใหอยูในระดับที่ยอมรับได คณะทํางานจะตองกําหนด
มาตรการจัดการความเสี่ยงเพ่ิมเติม โดยติดตามผลและรายงานความกาวหนาอยางสมํ่าเสมอ ตาม
แบบสรุปรายงานการประเมินผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง  
 จากขั้นตอนทั้ง 7 ขั้นตอน ผูประเมินฯ จะตองดําเนินการประเมินและวิเคราะหความ
เส่ียงในแบบประเมินความเสี่ยง (ERM 1) และแบบฟอรมมาตรการ/แผนบริหารความเสี่ยง 
(ERM 2)  
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ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง 
(ระยะเวลาดําเนินการ 1 ปงบประมาณ) 

 

 
 
 
 
 

     1.  การกําหนด
         เปาหมาย 

 
2. การระบุ 
ความเสี่ยง 

 
3. การประเมิน
ความเสี่ยง 

4. กลยุทธท่ีใชใน 
การจัดการกับแต 
  ละความเสี่ยง 

5. กิจกรรม 
การบริหาร 
ความเสี่ยง 

 

6. ขอมูลและการ
สื่อสารดานบริหาร

ความเสี่ยง 

7. การติดตามผล
และเฝาระวงัความ

เสี่ยงตางๆ 
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ข้ันตอนการบริหารความเสี่ยง    เอกสาร/แบบฟอรมที่ใชงาน 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การกําหนดเปาหมาย 
(Objective Setting) 

2. การระบุความเสี่ยงตางๆ  
(Event Identification) 

3. การประเมินความเสี่ยง  
(Risk Assessment) 

4. กลยุทธที่ใชในการจัดการกับ
แตละความเสี่ยง  
(Risk Response) 

5. กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง 
(Control Activities) 

6. ขอมูลและการส่ือสารดาน
บริหารความเสี่ยง (Information 
and Communication) 

7. การติดตามผลและเฝาระวัง
ความเส่ียงตางๆ (Monitoring) 

แบบการประเมินความเสี่ยง (ERM 1) 
 - ดานยุทธศาสตร 
 - แผนงาน/โครงการ 
 - ดานกระบวนการ 

 1. ตาราง Risk Matrix
 2. ตารางโอกาสที่จะเกดิปจจยัเส่ียง  
      (Likelihood) 
 3. ตารางผลกระทบที่เกดิขึ้น (Impact) 

แบบฟอรมมาตรการ/แผนบริหาร 
ความเสี่ยง (ERM 2) 

 

 1. แบบสรุปรายงานการประเมินผลการ
ดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 2. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงเสนอ
ผูบริหาร 

 1. Website ของกรมฯ 
 2. ระบบอินทราเน็ตของกรมฯ 
 3. Website ของกลุมพัฒนาระบบบริหาร 
 4. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู (ออกตรวจ
แนะนําฯ) 
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   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  (http://www.cu-qa.chula.ac.th/Learn_Share/ 
   Risk%20paper%20A-Prasert.pdf)  
 ไพศาล  เรืองวิวัฒนโรจน.  2551.  การจัดการวางระบบการควบคุมภายในและจัดทํา 
   รายงานตามระเบียบฯ ขอ 5. (http://esdg.excise.go.th/Lv5_P.ppt) 
  สุวรรณา  มีทอง.  2547.  คูมือบริหารความเสี่ยง.  กลุมพัฒนาระบบบริหาร  
   กรมสรรพสามิต. 
  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.  2553.  คูมือคําอธิบายตัวชี้วัด 
   การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปงบประมาณ พ.ศ. 2553. 
 http://www.disaster.go.th/html/personel/p2/data2/Risk_Management.ppt 
           วันท่ี 27 กุมภาพันธ 2551. 
 http://www.itgthailand.com/?cat=4. (16 ธันวาคม 2552) 
 https://www.nysdot.gov/recovery-transparency/coso-model-internal- 
   controls-longdescription (21 ธันวาคม 2552) 
 
7. แบบฟอรมที่ใช 
 7.1 แบบสรุปรายงานการประเมินผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง  
 7.2 แบบประเมินความเสี่ยง (ERM 1)  
 7.3 แบบฟอรมมาตรการ/แผนบริหารความเส่ียง (ERM 2) 
 
 
 
 



 
 
 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

คูมือการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การบริหารความเสี่ยง 

หมายเลขเอกสาร :  
WI-ED-SF‐05 
การแกไขครั้งที่ : 1 
วันที่เริ่มใช : 12 มกราคม 2553 
หนาที่ :  16  จาก 16 

 

8. เอกสารบันทึก 

 
 

ช่ือเอกสาร  ผูรับผดิชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 
1) แบบสรุปรายงานการ
ประเมินผลการดําเนินการตาม
แผนบริหารความเสี่ยง 

กลุมพัฒนา
ระบบบริหาร 

กลุมพัฒนาระบบ
บริหาร 

1 ป เรียงตามวันท่ี 

2) แบบประเมินความเสี่ยง 
(ERM 1) 

กลุมพัฒนา
ระบบบริหาร 

กลุมพัฒนาระบบ
บริหาร 

1 ป เรียงตามรหัส 

3) แบบฟอรมมาตรการ/แผน
บริหารความเสี่ยง (ERM 2) 

กลุมพัฒนา
ระบบบริหาร 

กลุมพัฒนาระบบ
บริหาร 

1 ป เรียงตามรหัส 



แบบสรุปรายงานการประเมินผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 

วันที่รายงาน                                   .  หนวยงาน                                                                                     .     
แผนบริหารความเสี่ยง เรื่อง                                                                                                                     .     

กิจกรรม/ขั้นตอน 
สถานะการดําเนินการ รอยละเปรียบเทียบ 

(ผล–แผน) 100 
แผน 

แผน ผล 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
ปญหา/อุปสรรคที่พบในการดําเนินงาน 
 
 
 
 
เกณฑความเสี่ยง 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: * หากมีการเปรียบเทียบ เปนลบ ( - ) ใหระบุถึงสาเหตุท่ีทําใหการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมายรวมถึงการ
ปรับปรุงใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย 
สาเหตุที่ทําใหการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมาย 
 
 
 
การปรับปรุงใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย 
 
 
 

 
 
 

 

ผูรับผิดชอบ................................................ ตําแหนง.......................................... 
หัวหนาหนวยงาน...........................................ตําแหนง.......................................... 

วันที่ ............/.............../............. 

หมายเหต:ุ ใชเครื่องหมาย   
หรือ      เติมลงในชองวางหนา
ระดับคะแนนโอกาสเกิดและ
ผลกระทบ 



หนวยงาน.......................................
วันที่.......................................

(S,O,F,C) โอกาสเกิด ผลกระทบ (4Ts) ผลการควบคุม
(3) (4) (5) (6) (7) (L) (I) (9) (ดี/ปานกลาง/ไมดี) (11) (12)

 
ลําดับ

ความเสี่ยง
กลยุทธ

การควบคุมที่มีอยูในปจจุบัน

1. กระบวนการ....................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. วัตถุประสงคของกระบวนการ.........................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรม/ขั้นตอน วัตถุประสงค ความเสี่ยง
 

รวม 
(LxI)

สาเหตุ/ปจจัยเสี่ยง

ประเภท
ปจจัย

เสี่ยงดาน
ตางๆ

การประเมินความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง 
(8) (10)

มาตรการควบคุมที่มีอยูในปจจุบัน

การประเมินความเสี่ยงดานกระบวนการ ERM  1

คําอธิบายการกรอกแบบฟอรม ERM 1 (กระบวนการ) 

หัวขอที่ 1. สําหรับกรอกชื่อกระบวนการ

หัวขอที่ 2. สําหรับกรอกวัตถุประสงคของกระบวนการ

หัวขอที่ 3 สําหรับกรอกกิจกรรม/ ขั้นตอน ของกระบวนการ

หัวขอที่ 4. สําหรับกรอกวัตถุประสงคของแตละกิจกรรม/ ขั้นตอน

หัวขอที่ 5. สําหรับกรอกความเสี่ยงของแตละกิจกรรม/ ขั้นตอน

หัวขอที่ 6. สําหรับกรอกสาเหตุ/ ปจจัยเสี่ยงที่ทําใหกิจกรรม/ ขั้นตอนนั้นๆ ไมบรรลุตามวัตถุประสงค

หัวขอที่ 7. สําหรับกรอกประเภทของปจจัยเสี่ยง มี 4 ประเภท ไดแก ดานกลยุทธ/ยุทธศาสตร (Strategic Risk: S) ดานการดําเนินงาน (Operational Risk: O) ดานการเงิน (Financial Risk: F) และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ (Compliance Risk: C)

หัวขอที่ 8. สําหรับกรอกระดับความเสี่ยง โดย มีระดับคะแนนโอกาสเกิดและผลกระทบอยูระหวาง 1 - 5 คะแนน (ตามตารางหนา 8)

หัวขอที่ 9. สําหรับกรอกกลยุทธในการจัดการความเสี่ยง มี 4 ประเภท ไดแก การยอมรับความเสี่ยง (Take) การจัดการความเสี่ยง (Treat) การโอน/ยายความเสี่ยง (Transfer) และการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)

หัวขอที่ 10. สําหรับกรอกมาตรการ และผลการควบคุมที่มีอยูในปจจุบัน

หัวขอที่ 11. สําหรับกรอกคะแนนรวม (LxI)

 ่ ่หัวขอที 12. สําหรับกรอกลําดับความเสียง



หนวยงาน..................................
วันที่.......................................

(S,O,F,C) โอกาสเกิด ผลกระทบ (4Ts) ผลการควบคุม
(3) (4) (5) (6) (7) (L) (I) (9) (ดี/ปานกลาง/ไมดี) (11) (12)

1. แผนงาน/โครงการ.......................................................................................................................................................................................................................................................................
2. วัตถุประสงคของแผนงาน/โครงการ...........................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรม/ขั้นตอน วัตถุประสงค ความเสี่ยง สาเหตุ/ปจจัยเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง
 

รวม 
(LxI)

ประเภท
ปจจัย

เสี่ยงดาน
ตางๆ

กลยุทธ
ระดับความเสี่ยง 

(8)

 

ลําดับ
ความเสี่ยง

การควบคุมที่มีอยูในปจจุบัน

มาตรการควบคุมที่มีอยูในปจจุบัน

(10)

การประเมินความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ ERM  1

คําอธิบายการกรอกแบบฟอรม ERM 1 (แผนงาน/โครงการ) 

หัวขอที่ 1. สําหรับกรอกชื่อแผนงาน/ โครงการ

หัวขอที่ 2. สําหรับกรอกวัตถุประสงคของแผนงาน/ โครงการ

หัวขอที่ 3 สําหรับกรอกกิจกรรม/ ขั้นตอน ของแผนงาน/ โครงการ

หัวขอที่ 4. สําหรับกรอกวัตถุประสงคของแตละกิจกรรม/ ขั้นตอน

หัวขอที่ 5. สําหรับกรอกความเสี่ยงของแตละกิจกรรม/ ขั้นตอน

หัวขอที่ 6. สําหรับกรอกสาเหตุ/ ปจจัยเสี่ยงที่ทําใหกิจกรรม/ ขั้นตอนนั้นๆ ไมบรรลุตามวัตถุประสงค

หัวขอที่ 7. สําหรับกรอกประเภทของปจจัยเสี่ยง มี 4 ประเภท ไดแก ดานกลยุทธ/ยุทธศาสตร (Strategic Risk: S) ดานการดําเนินงาน (Operational Risk: O) ดานการเงิน (Financial Risk: F) และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ (Compliance Risk: C)

หัวขอที่ 8. สําหรับกรอกระดับความเสี่ยง โดย มีระดับคะแนนโอกาสเกิดและผลกระทบอยูระหวาง 1 - 5 คะแนน (ตามตารางหนา 8)

หัวขอที่ 9. สําหรับกรอกกลยุทธในการจัดการความเสี่ยง มี 4 ประเภท ไดแก การยอมรับความเสี่ยง (Take) การจัดการความเสี่ยง (Treat) การโอน/ยายความเสี่ยง (Transfer) และการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)

หัวขอที่ 10. สําหรับกรอกมาตรการ และผลการควบคุมที่มีอยูในปจจุบัน

หัวขอที่ 11. สําหรับกรอกคะแนนรวม (LxI)หวขอท 11. สาหรบกรอกคะแนนรวม (LxI)

หัวขอที่ 12. สําหรับกรอกลําดับความเสี่ยง



หนวยงาน.......................................
วันที่.......................................

(S,O,F,C) โอกาสเกิด ผลกระทบ (4Ts) ผลการควบคุม
(2) (3) (4) (L) (I) (6) (ดี/ปานกลาง/ไมดี) (8) (9)

ความเสี่ยง สาเหตุ/ปจจัยเสี่ยง

ประเภท
ปจจัย

เสี่ยงดาน
ตางๆ

การประเมินความเสี่ยง

1. ยุทธศาสตร......................................................................................................................................................................................................................

ระดับความเสี่ยง 
(5) (7)

มาตรการควบคุมที่มีอยูในปจจุบัน

 
รวม 
(LxI)

 
ลําดับ

ความเสี่ยง
กลยุทธ

การควบคุมที่มีอยูในปจจุบัน

การประเมินความเสี่ยงดานยุทธศาสตร ERM  1

คําอธิบายการกรอกแบบฟอรม ERM 1 (ยุทธศาสตร) 

หัวขอที่ 1. สําหรับกรอกชื่อยุทธศาสตร

หัวขอที่ 2. สําหรับกรอกความเสี่ยงของแตละกิจกรรม/ ขั้นตอน

หัวขอที่ 3. สําหรับกรอกสาเหตุ/ ปจจัยเสี่ยงที่ทําใหกิจกรรม/ ขั้นตอนนั้นๆ ไมบรรลุตามวัตถุประสงค

หัวขอที่ 4. สําหรับกรอกประเภทของปจจัยเสี่ยง มี 4 ประเภท ไดแก ดานกลยุทธ/ยุทธศาสตร (Strategic Risk: S) ดานการดําเนินงาน (Operational Risk: O) ดานการเงิน (Financial Risk: F) และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ (Compliance Risk: C)

หัวขอที่ 5. สําหรับกรอกระดับความเสี่ยง โดย มีระดับคะแนนโอกาสเกิดและผลกระทบอยูระหวาง 1 - 5 คะแนน (ตามตารางหนา 8)

หัวขอที่ 6. สําหรับกรอกกลยุทธในการจัดการความเสี่ยง มี 4 ประเภท ไดแก การยอมรับความเสี่ยง (Take) การจัดการความเสี่ยง (Treat) การโอน/ยายความเสี่ยง (Transfer) และการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)

หัวขอที่ 7. สําหรับกรอกมาตรการ และผลการควบคุมที่มีอยูในปจจุบัน

หัวขอที่ 8. สําหรับกรอกคะแนนรวม (LxI)

หัวขอที่ 9  สําหรับกรอกลําดับความเสี่ยงหวขอท 9. สาหรบกรอกลาดบความเสยง



รหัสความเสียง
วัน/เดือน/ป

มาตรการ/แผนบริหารความเสี่ยง

สาเหตุของความเสี่ยง

9. ทรัพยากรที่คาดวาจะใช7. การควบคมที่มีอยในปจจบัน

4. ประเภทของปจจัยเสี่ยง

6. ระดับความเสี่ยง 10. ระยะเวลา

ความเสี่ยง
5. ผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก

8. มาตรการ (ใหม) ในการจัดการความเสี่ยง

โครงการ/กระบวนการ

(S, O, F, C)

1. ยุทธศาสตร/แผนงาน/

2. ลักษณะความเสี่ยง
3. ปจจัยเสี่ยง/

ERM 2

โอกาสเกิด ผลกระทบ ผล
(L) (I) (ดี/ปานกลาง/ไมดี)

คําอธิบายการกรอกแบบฟอรม ERM 2
หัวขอที่ 1. สําหรับกรอกชื่อยุทธศาสตร/ แผนงาน/ โครงการ/ กระบวนการ
หัวขอที่ 2. สําหรับกรอกลักษณะความเสี่ยง
หัวขอที่ 3. สําหรับกรอกปจจัยเสี่ยง/ สาเหตุของความเสี่ยง
หัวขอที่ 4. สําหรับกรอกประเภทของปจจัยเสี่ยง มี 4 ประเภท ไดแก ดานกลยุทธ/ยุทธศาสตร (Strategic Risk :S) ดานการดําเนินงาน (Operational Risk: O) ดานการเงิน (Financial Risk: F) และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ (Compliance Risk: C)
หัวขอที่ 5. สําหรับกรอกผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง
หัวขอที่ 6. สําหรับกรอกระดับความเสี่ยง โดย มีระดับคะแนนโอกาสเกิดและผลกระทบอยูระหวาง 1 - 5 คะแนน (ตามตารางหนา 8)
หัวขอที่ 7. สําหรับกรอกมาตรการ ตัวชี้วัด และผลการควบคุมที่มีอยูในปจจุบัน
หัวชอที่ 8. สําหรับกรอกมาตรการ (ใหม) หนวยงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ และตัวชี้วัด เมื่อผลการควบคุมที่มีอยูในปจจุบันไมเพียงพอ (ไมดี)
หัวขอที่ 9. สําหรับกรอกทรัพยากรที่คาดวาจะใช สําหรับมาตรการ (ใหม) ในการจัดการความเสี่ยง

ทบทวนอุปกรณเงินคนมาตรการ มาตรการ 

9. ทรพยากรทคาดวาจ ใชุ ู ุ6. ร ดบความเสยง 10. ร ย เวลา

รายงาน(LxI) ลําดับที่ 

( )
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ดําเนินการ ตัวชี้วัดตัวชี้วัด

11. กลไกในการติดตาม

หัวชอที่ 10. สําหรับกรอกระยะเวลาในการติดตามรายงาน และทบทวนมาตรการ (ใหม) ที่ใชในการจัดการความเสี่ยง โดยแบงเปน ทุกเดือน ทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน ทุก 9 เดือน และทุก 12 เดือน
หัวขอที่ 11. สําหรับกรอกกลไกในการติดตามการรายงานผลในการดําเนินการตามมาตรการ (ใหม) ที่ใชในการจัดการความเสี่ยง




