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1. ท าไมถึงต้องท าแผนบริหารความเสี่ยง

2. ประโยชน์ที่ได้จากการท าแผนบริหารความเสี่ยง

3. หลักการและขั้นตอนการบริหารความเส่ียง



1. ท าไมถึงต้องท าแผนบริหารความเสี่ยง
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R I S K
ความเสี่ยง 

หมายถึง เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในอนาคต และส่งผลในด้านลบ
ทีไ่ม่ต้องการ ดังนั้น การตัดสินกระท าการใดๆโดยไม่มีข้อมูล หรือไม่มีการ
วางแผนใดๆ จึงสามารถกล่าวได้ว่าเป็นการตัดสินใจในสภาวะของความเสี่ยง



1. ท าไมถึงต้องท าแผนบริหารความเสี่ยง
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หมวด 1 มาตรา 6
เป้าหมายการ
บริหารราชการ

หมวด 3 มาตรา 9                                                  
ก าหนดขั้นตอนการ

ด าเนินงานของส่วนราชการ 

3 4 5

76

การน า   
องค์การ

การวางแผน
เชิงยุทธศาสตร์

การให้ความส าคัญ
กับผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การวัด 
การวิเคราะห์และ
การจัดการความรู้

การมุ่งเน้น
ทรัพยากร

บุคคล

การจัดการ
กระบวนการ

ผลลัพธ์
การด าเนินงาน

21
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1. เกิด
ประโยชน์
สุขของ

ประชาชน

2. เกิด
ผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจ
ของรัฐ

3. มีประสิทธิ
ภาพและเกิด
ความคุ้มค่าฯ

4. ไม่มีขั้นตอน
การปฏิบัติงาน

เกินความ
จ าเป็น

5. มีการ
ปรับปรุง

ภารกิจของ
ส่วนราชการ

ให้ทันต่อ
สถานการณ์

6. ประชาชน
ได้รับการอ านวย

ความสะดวก
และได้รับการ
ตอบสนอง

ความต้องการ

7. มีการ
ประเมินผล
การปฏิบัติ

ราชการอย่าง
สม่ าเสมอ

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 1 มาตรา 6 



พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 มาตรา 9
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พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9 (ต่อ)
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(1) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท า
แผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า

(2) แผนปฏิบัติราชการ ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนิน
การของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวช้ีวัดความส าเร็จของภารกิจ

(3) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ

(4) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบต่อประชาชน ให้เป็นหน้าที่
ของส่วนราชการที่จะต้องด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสม



PMQA
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หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

2.2 การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ

ก. การจัดท าแผนปฏิบัติการและการน าแผนไปปฏิบัติ

1. การจัดท าแผนปฏิบัติราชการการน าแผนไปปฏิบัติรวมทั้งการจัดสรรทรัพยากร
2. การตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง
3. หลักด้านทรัพยากรบุคคล



2. ประโยชน์ที่ได้จากการท าแผนบริหารความเสี่ยง
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1. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

2. สร้างฐานข้อมูลความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร

3. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่ส าคัญได้ทั้งหมด

4. เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการบริหารงาน

5. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

6. ช่วยให้การบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
* รับประกันคะแนนแผนบริหารความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ที่ระดับคะแนน 4 (เต็ม 5)
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3. หลักการและขั้นตอน
การบริหารความเสี่ยง



3.1 หลักการบริหารความเสี่ยง

12

องค์กรที่เผชิญหน้ากับ
ความเสี่ยงจะมีความ
สามารถในการแข่งขัน
มากกว่าองค์กรที่
ละเลยความเสี่ยง 

การบริหารความเสี่ยง
มิใช่การก าจัดความเสี่ยง 
แต่เป็นกระบวนการใน
ควบคุมความเสี่ยงต่างๆ
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
อย่างเป็นระบบ

ถ้าระบบการบริหารความ
เสี่ยงไดถู้กน าไปปฏิบัติอย่างจริงจัง

การบริหารความเสี่ยงจะท า
ให้เกิดวัฒนธรรมใหม่ในองค์กรที่
เป็นปัจจัยส าคัญในการตัดสินใจ 
และบริหารจัดการทรัพยากรและ
งบประมาณให้มีความเหมาะสม

ผู้บริหารและบุคลากร 
ทุกท่านมีความรับผิดชอบ
และมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน
ของกระบวนการบริหาร 
ความเสี่ยง



หลักการบริหารความเสี่ยง
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เป็นการวิเคราะห์เพื่อหาความเสี่ยง และ
มาตรการเพื่อน าไปป้องกันหรือบรรเทา

ผลกระทบของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เพื่อให้
องค์กรสามารถบรรลุถึงวิสัยทัศน์ และ

ยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้

เป็นการวิเคราะห์เพื่อหาความเสี่ยง และมาตรการ
เพื่อน าไปป้องกันหรือบรรเทาผลกระทบของความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้น ภายใต้กิจกรรมของโครงการต่างๆ
ที่อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ เพื่อให้โครงการต่างๆ

สามารถด าเนินการได้ส าเร็จภายใต้
ตัวชี้วัดและกรอบเวลาที่ก าหนด

ระดับองค์กร(ระดับยุทธศาสตร)์ ระดับโครงการ/ขบวนการ



ระดับองค์กร(ระดับยุทธศาสตร์)
หลักการบริหารความเสี่ยง

14

หมายถึง กระบวนการที่
บุคลากรทั่วทั้งองค์กรได้มีส่วนร่วม  
ในการคิด วิเคราะห์ และคาดการณ์ถึง
เหตุการณ์ หรือความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้น รวมทั้งการระบุแนวทางใน
การจัดการกับความเสี่ยงดังกล่าว 
ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือยอมรับ
ได้ เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุใน
วัตถุประสงค์ที่ต้องการ ตามกรอบ
วิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร

ตัว
อย่าง

การบริหารความเสี่ยง
ระดับองค์กร
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เป้าประสงค์ที่ 1.1 
บูรณาการการ

บริหารการจัดเก็บภาษี
อย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรการควบคุมความ
เสี่ยง :

จัดให้มีการท างาน
ล่วงเวลาและหาข้อมูล
ภาวะเศรษฐกิจและ
การตลาดของ แต่ละ
สินค้า

มีต่อ

ตัวอย่าง มาตรการบริหารความเสีย่งระดับองค์กร
ยุทธศาสตร์ ปี 2561

ปัจจัยเสี่ยง :
สาเหตุและปัจจัย

ทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง
ของแต่ละสินค้าและบริการ
มีความแตกต่างกัน

ความเสี่ยง :
การวิเคราะห์ผลการ

จัดเก็บรายได้ไม่สามารถ
ลงรายละเอียดเชิงลึกได้ทุก
สินค้า

โครงการที่ 1 :
ติดตามและวิเคราะห์    

ผลการจัดเก็บรายได้ภาษี
สรรพสามิตเป็นรายสินค้า
และรายเดือน 
(ส านักแผนภาษี)

เป้าประสงค์ที่ 1.2
การอ านวยความ

สะดวกแกผู่้รับบริการ

โครงการที่ 14 :
พัฒนาการด าเนินงานเพ่ือ

รองรับ Ease of Doing 
Business
(ส านักมาตรฐานและ
พัฒนาการจัดเก็บภาษ ี1)

ความเสี่ยง :
เอกสาร ระเบียบ 

ขั้นตอน  ไม่รองรับต่อ
การปฏิบัติงาน

ปัจจัยเสี่ยง :
ระเบียบต่างๆ (ชั้นอนุบัญญัติ 

ไม่รองรับวิธีการ/มาตรการใน
การอ านวยความสะดวก)

มาตรการควบคุมความ
เสี่ยง :

ท าการศึกษาข้อ
กฎหมาย ประกาศ 
ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
และประสานกับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การบริหาร

การจัดเก็บภาษี
แบบบูรณาการ
เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน



3.2 ขั้นตอน :
การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO 
(Committee of Sponsoring Organization of the 
Treadway Commission)
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2.การก าหนดเปา้หมายการบริหารความเสี่ยง 

3.การระบุความเสี่ยงต่างๆ

4.การประเมินความเสี่ยง 

5.กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสีย่ง 

6.กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง 

7.ข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง 

8.การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่างๆ

1.การสร้างสภาพแวดลอ้มภายในองค์กร 



ข. แนวปฏิบัติ
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4.1 วิเคราะห์โครงการและวัตถุประสงค์
4.2 วิเคราะห์กิจกรรมของโครงการ
4.3 หาความเสี่ยงแต่ละกิจกรรม 

(ระบุความเสี่ยง)

4.4 หาสาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง (ภายใน-ภายนอก)
4.5 ระดับความเสี่ยง/กลยุทธ์/ล าดับความเสี่ยง 

(ประเมินความเสี่ยง)
4.6 จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง และติดตามผล

4. การประเมินความเสี่ยง (ระดับโครงการ/ขบวนการ)

6. หลักเกณฑ์การให้คะแนนแผนบริหารความเสี่ยง 

5. แบบฟอร์ม ERM1 ERM2 ERM3



4. การประเมินความเสี่ยง (ระดับโครงการ)
ขั้นตอนที่ 4.1  4.2 และ4.3
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วัตถุประสงค์
เพื่อใหก้ารจัดเก็บภาษีเป็นไปตาม

เป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมายที่กรม
สรรพสามิตก าหนด

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
- จ านวนรายได้ภาษี  (ตัวชี้วัด) 
- 3,000 ลบ.(ค่าเป้าหมาย)

4.2 กิจกรรม 4.3 ความเสี่ยง4.1 โครงการจัดเก็บภาษี

1) ก าหนดเป้าหมายและ
มอบหมายให้พื้นที่        

2) ประเมินภาษี                                         
3) วิเคราะห์สาเหตุอุปสรรค

ในการจัดเก็บภาษี         
4) ติดตามประเมินผล                                      
5) สรุปรายงานการติดตาม                                

1) เป้าหมายได้รับจัดสรรไม่สอดคล้อง
กับสภาวะความเป็นจริง

2) ข้อมูลจากการตรวจสอบไม่ถูกต้อง
3) ข้อมูลจากการวิเคราะห์ไม่สมบูรณ์

4) ข้อมูลเชิงลึกในการวิเคราะห์ไม่ครบถ้วน
5) รายงานผลในเชิงคุณภาพมีข้อมูล

เชิงลึกไม่ครบถ้วน

ตัวอย่าง
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Strategic Risk ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ เกิดจากความผิดพลาดในการก าหนดหรือ
ด าเนินนโยบาย กลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม ตลอดจนการทุจริตเชิงนโยบายของผู้บริหาร

Operational Risk ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เกิดจากขั้นตอน อุปกรณ์ 
หรือทรัพยากรมนุษย์เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน อุบัติเหตุ

Financial Risk ความเสี่ยงทางการเงิน เกิดจากปัญหาด้านการเงินและ
งบประมาณ เช่น ขาดแคลนเงินทุน กู้ยืมมากเกินไป ขาดสภาพคล่องความ
ผิดพลาดหรือทุจริตของฝ่ายการเงินหรือฝ่ายบัญชี

Compliance Risk ความเสี่ยงด้านนโยบาย เกิดจากกฎหมาย 
กฎระเบียบข้อบังคับ

Good Governance ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ที่เกิดจากการ
ด าเนินการของส่วนราชการ 

ปัจจัย
ภายใน

4.4 ประเภทความเสีย่ง (ปัจจัยภายใน)

G1 หลักประสิทธิผล(Effectiveness)
G2 หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)
G3 หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
G4 หลักความโปร่งใส (Transparency)
G5 หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
G6 หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)
G7 หลักนิติธรรม (Rule of Law)
G8 หลักการกระจายอ านาจ 

(Decentralization)
G9 หลักความเสมอภาค (Equity)
G10 หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ 

(Consensus Oriented) 

G1-G10
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4.4 ประเภทความเสีย่ง (ปัจจัยภายนอก)

P E

TS

ปัจจัย
ภายนอก

P : Politics and Public Policy 
คือ นโยบายของรัฐบาล กฎหมาย 
ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ทีม่ี
ผลต่อการด าเนินพันธกิจ

E : Economics คือ สถานการณ์
ทางเศรษฐกิจโดยรวม (ที่มีผลต่อการ

ผลิต การบริโภค การค้าขาย
แลกเปลี่ยน การกระจาย
ประโยชน์) 

S : Socio-cultural 
คือ สภาพทางสังคม
และวัฒนธรรม 
(ที่มีผลต่อพฤติกรรมในการบริโภค)

T : Technology 
สภาพทางด้านความรู้

และวิทยาการต่างๆ
(ที่มีผลต่อการผลิตและการบริโภค)
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ตารางโอกาสที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยง (Likelihood: L)
คะแนน ระดับโอกาส ค าอธิบาย

1 น้อยที่สุด
ไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นหรือมีเพียงเล็กน้อย
(น้อยกว่า 20%)

2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง (21% - 40%)

3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง (41% - 60%)

4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง (61 % - 80%)

5 สูงมาก
มีโอกาสเกิดขึ้นทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้ง
(มากกว่า 80%)

ตารางผลกระทบทีเ่กิดขึ้น (Impact: I)
คะแนน ระดับผลกระทบ ค าอธิบาย

1 น้อยที่สุด
มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์เพียง
เล็กน้อย (น้อยกว่า 20%)

2 น้อย
มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์อยู่บ้าง
(21% - 40%)

3 ปานกลาง
มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์
พอสมควร (41% - 60%)

4 สูง
มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ค่อนข้าง
รุนแรง (61 % - 80%)

5 สูงมาก
มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์เป็นอย่าง
ยิ่ง (มากกว่า 80%)

ค่าระดับความเสี่ยง = ค่าคะแนนของโอกาสในการเกิดความเสี่ยง x ค่าคะแนนของผลกระทบของความเสี่ยง = (L) X (I)

4.5 ระดับความเสี่ยง 
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โอ
กา

สท
ี่จะ
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ิดป
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สี่ย
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lih
oo

d)
1

2
3

4
5

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น (Impact) 

4.5 ระดับความเสี่ยง (ต่อ)

1 2 3 4 5
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4.5 ระดับความเสี่ยง (ต่อ)

โอ
กา

สท
ี่จะ

เก
ิดป

ัจจ
ัยเ

สี่ย
ง 

(L
ike

lih
oo

d)
1

2
3

4
5

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น (Impact) 

ต้องท าแผนบริหาร
ความเสี่ยง

1 2 3 4 5
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4.5 กลยุทธ์ควบคุมความเสีย่ง (4Ts)

ยอมรับความเสี่ยง หมายถึง การยอมรับความเสี่ยง เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการหรือป้องกัน แต่การเลือกบริหารความเสี่ยง
ด้วยวิธีนี้ต้องมีการติดตามเฝ้าระวังอย่างสม่ าเสมอ

การลด/การควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การปรับปรุงระบบการท างานหรือออกแบบวิธีการท างานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด
ความเสียหาย หรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง ใหอ้ยู่ในระดับที่ยอมรับได้

การกระจาย หรือโอน ความเสี่ยง หมายถึง การกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความ
รับผิดชอบไป เช่น การท าประกันภัย กับบริษัทภายนอก หรือการจ้างบุคคลภายนอกด าเนินการแทน (Outsource)

การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง การจัดการกับความเสี่ยงท่ีอยู่ในระดับสูงมาก และไม่อาจยอมรับได้จึงต้องตัดสินใจยกเลิก
โครงการ/กิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้นไป

TAKE

TREAT

TRANSFER

TERMINATE
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ขั้นตอนที่ 4.4 และ 4.5ตัวอย่าง

(1) เป้าหมายประมาณการเพ่ิมขึ้นทุกปีและก าหนดจาก (o)
ส านักแผนภาษี

(2) ผู้ประกอบการขาดความรู้                                   (o)                    

(3) ข้อมูลผลการจัดเก็บไม่สมบูรณ์                             (o)      

(4) ผู้ประกอบการให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน                      (o)                      

(5) เจ้าหน้าที่ขาดทักษะ                                         (o)

L*I คือ 1*3 /Take/ รวม 3 อันดับ 3

L*I คือ 3*4 /Treat/ รวม 12 อันดับ 1

L*I คือ 1*3  /Take/ รวม 3 อันดับ 4 

L*I คือ 2*2  /Take/  รวม 4 อันดับ 2

L*I คือ 1*2   /Take/ รวม 2 อันดับ 5

1

2

3

4

5

4.4  ปัจจัย/สาเหตุความเสี่ยง (ภายใน-นอก) 4.5  ระดับความเสี่ยง /กลยุทธ์ 4Ts /จัดล าดับ
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4.5 ระดับความเสี่ยง (ต่อ)
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4
5

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น (Impact) 

ต้องท าแผนบริหาร
ความเสี่ยง

5 1 3

4

2
ตัว

อย่าง

1 2 3 4 5



4.5 ระดับความเสี่ยง 4.6 จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง

27

- น าคะแนนผลรวมมาจัดล าดับโดยเรียงจากผลรวมคะแนนสูงสุด
ให้เป็นอันดับที่ 1

4.5 ระดับความเสี่ยง (จัดล าดับความเสี่ยง) 

4.6 จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและติดตามผล

- การท าแผนบริหารความเสี่ยงรายเดือน (ERM2)
- การท าแผนบริหารความเสี่ยงรายไตรมาส /รายงานผลความเสี่ยง

คงเหลือ (ERM3)
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5. แบบฟอร์ม

ERM 1

หน่วยงาน ……...............................................................................................................
วันที่ ………..............

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต

1.โครงการ

2. วัตถุประสงค์หลัก

3. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง สาเหต/ุปัจจัยเสี่ยง

ประเภทความ
เสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง

รวม 
(LxI)

ล าดับความ
เสี่ยง

ระดับความเสี่ยง กลยุทธ์ การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจบัุน

(S,O,F,C,G1-
10)

โอกาส
เกิด

ผลกระท
บ (4Ts)

มาตรการควบคุมที่มอียู่ใน
ปัจจุบัน

ผลการควบคุม

(L) (I) (ดี/ปานกลาง/ไม่ดี)

การระบุและประเมินความเสี่ยง

A B C
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5. แบบฟอร์ม

ERM2 

แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2561
มาตรการควบคุมความเสี่ยง(ใหม)่

ความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง
ประเมินระดับความเสี่ยง (LxI) ก่อนท า
คาดการณ์ระดับความเสี่ยง (LxI) หลังท า

กิจกรรมท่ีท าในมาตรการ
ตัวชี้วัด หน่วยนับ

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 รวมท้ังสิ้น
การควบคุมความเสี่ยง(ใหม)่

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ทรัพยากรท่ีใช้ตามแผนงาน o เงินงบประมาณ จ านวน บาท กลไกในการติดตาม (มาตรการใหม่) 
o คน จ านวน คน 
o อุปกรณ์ จ านวน (หน่วย) 

มาตรการควบคุมความเสี่ยง

B
C
A

จาก ERM 1

หมายเหตุ * หน่วยนับ ของตัวชี้วัดต้องมีความชัดเจน เช่น จ านวนครั้ง/จ านวนราย/จ านวนรายงาน/จ านวนผล เป็นต้น
* กิจกรรมและตัวชี้วัด ของแผนบริหารความเสี่ยงจะต้องไม่ซ้ ากับกิจกรรมและตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์
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5. แบบฟอร์ม

ERM3

แผนบริหารความเส่ียง ปีงบประมาณ 2557

มาตรการการควบคุมความเส่ียง(ใหม)่

ความเส่ียง
ปัจจัยเส่ียง

กิจกรรมที่ท าในมาตรการควบคุมความ
เส่ียง(ใหม่)

ตัวชี้วัด หน่วยนับ
สถานะ/ผลการจัดการควาเส่ียง เทียบกับเป้าหมายทีว่างไว ้(บรรยาย)

ไตรมาสที่ 1-2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
เป้าหมาย สถานะ/ผล เป้าหมาย สถานะ/ผล เป้าหมาย สถานะ/ผล

(บรรยาย) (บรรยาย) (บรรยาย) (บรรยาย) (บรรยาย) (บรรยาย)

ทบทวนคะแนนความเสี่ยงหลังก าเนนิมาตรการควบคุมความ
เส่ียงในไตรมาสนั้นๆ

ค่าคะแนนความเส่ียงก่อน
ด าเนินการ 

ค่าคะแนนความเส่ียงหลัง
ด าเนินการ

ค่าคะแนนความเส่ียงก่อน
ด าเนินการ

(ในไตรมาสนั้นๆ)

ค่าคะแนนความเส่ียงหลัง
ด าเนินการ

(ในไตรมาสนั้นๆ)

ค่าคะแนนความเส่ียงก่อน
ด าเนินการ

(ในไตรมาสนั้นๆ)

ค่าคะแนนความเส่ียงหลัง
ด าเนินการ

(ในไตรมาสนั้นๆ)

โอกาสเกิด
( L )

ผลกระทบ
( I )

ความเส่ียงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่ มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม(ถ้ามี) ปัญหาอุปสรรค(ถ้ามี) 

ประเมินแผนบริหารความเสี่ยง(รายไตรมาส)
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6.หลักเกณฑ์การให้คะแนนแผนบริหารความเสีย่ง 
ปีงบประมาณ 2562

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน

1.กรณี ไม่มี การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงแผนงาน/โครงการยุทธศาสตร์

- ไม่มี การวิเคราะห์ความเสี่ยงแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ ตามแบบ ERM 1 0

- วิเคราะห์ความเสี่ยงแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ ตามแบบ ERM 1 5

2.กรณีจัดท าแผนบริหารความเสีย่งแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์

- ไม่มี การวิเคราะห์ความเสี่ยงแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ ตามแบบ ERM 1 0

- มีการวิเคราะห์ความเสีย่งแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ ตามแบบ ERM 1 และ
ก าหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงพร้อมทั้งจดัท าแผนควบคุมความเสี่ยง ตามแบบ ERM 2

5

การบริหารความเสี่ยง (ระดับกรม/โครงการ/ขบวนการ)
ตัวชี้วัด : ระดับความส าเร็จของการบริหารความเสี่ยง ( ประเมิน 6 เดือนแรก )



32

6. หลักเกณฑ์การให้คะแนนแผนบรหิารความเสี่ยง 
ปีงบประมาณ 2562

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน

1.กรณี ไม่มี การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงแผนงาน/โครงการยุทธศาสตร์

- วิเคราะห์ความเสี่ยงแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ ตามแบบ ERM 1 แต่
- ความส าเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ (มิติด้านประสิทธิผล) 
ไม่ สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย

1

- วิเคราะห์ความเสี่ยงแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ ตามแบบ ERM 1 และ
- ความส าเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ (มิติด้านประสิทธิผล) 
สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย

5

การบริหารความเสี่ยง (ระดับกรม/โครงการ/ขบวนการ)
ตัวชี้วัด : ระดับความส าเร็จของการบริหารความเสี่ยง ( ประเมิน 6 เดือนหลัง ) ( ประเมินจากเป้า/ผล 12 เดือน )
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6. หลักเกณฑ์การให้คะแนนแผนบรหิารความเสี่ยง 
ปีงบประมาณ 2562

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน

2.กรณีจัดท าแผนบรหิารความเสีย่งแผนงาน/โครงการยุทธศาสตร์ 

- แผนบริหารความเสีย่ง ไม่ สามารถด าเนนิการได้ตามเปา้หมาย หรือ
รายงานผลตามแนวทางในระบบ PM ไม่ ครบทุกเดือน หรือ
ประเมินความเสี่ยงรายไตรมาส ตามแบบ ERM 3 ไม่ ครบทุกไตรมาส

3

- แผนบริหารความเสีย่งด าเนินการได้ตามเป้าหมาย และ รายงานผลตามแนวทางในระบบ PM ครบทุก
เดือน และ ประเมินความเสี่ยงรายไตรมาส ตามแบบ ERM 3 ครบทุกไตรมาส  แต่ 
- ความส าเร็จเฉลีย่ถ่วงน้ าหนักแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ (มิติด้านประสิทธิผล) ไม่ สามารถ
ด าเนินการไดต้ามเป้าหมาย

4

การบริหารความเสี่ยง (ระดับกรม/โครงการ/ขบวนการ)
ตัวชี้วัด : ระดับความส าเร็จของการบริหารความเสี่ยง ( ประเมิน 6 เดือนหลัง ) ( ประเมินจากเป้า/ผล 12 เดือน )
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6. หลักเกณฑ์การให้คะแนนแผนบรหิารความเสี่ยง 
ปีงบประมาณ 2562

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน

2.กรณีจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงแผนงาน/โครงการยุทธศาสตร์ (ต่อ)

- แผนบริหารความเสี่ยงด าเนินการได้ตามเป้าหมาย และ
รายงานผลตามแนวทางในระบบ PM ครบทุกเดือน และ
ประเมินความเสี่ยงรายไตรมาส ตามแบบ ERM 3 ครบทุกไตรมาส และ

- ความส าเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ (มิติด้านประสิทธิผล)  
ด าเนินการได้ตามเป้าหมาย

5

การบริหารความเสี่ยง (ระดับกรม/โครงการ/ขบวนการ)
ตัวชี้วัด : ระดับความส าเร็จของการบริหารความเสี่ยง ( ประเมิน 6 เดือนหลัง ) ( ประเมินจากเป้า/ผล 12 เดือน )
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6. หลักเกณฑ์การให้คะแนนแผนบรหิารความเสี่ยง 
ปีงบประมาณ 2562

กรณีไม่มีแผน ERM2 กรณีมีแผน ERM2
11 12

ไม่ส่ง ERM1

ส่ง ERM1

0 คะแนน

5 คะแนน

ไม่ส่ง ERM1

ส่ง ERM1

0 คะแนน

5 คะแนน

6 เดือนแรก



6 เดือนหลัง

1. กรณีไม่มีแผน ERM2

ส่ง ERM1

ส่ง ERM1

ผลของโครงการยุทธศาสตร์
ไม่ส าเร็จ

ผลของโครงการยุทธศาสตร์
ส าเร็จ

5 คะแนน

1 คะแนน

36

6. หลักเกณฑ์การให้คะแนนแผนบรหิารความเสี่ยง 
ปีงบประมาณ 2562

33333

13



2. กรณีมีแผน ERM2

ERM2 ไม่ส าเร็จ

ERM2 ส าเร็จ

ERM2 ส าเร็จ

รายงาน PM ไม่ครบ

รายงาน PM ครบ

รายงาน PM ครบ

EM3 ไม่ครบ 3 คะแนน

EM3 ครบ

EM3 ครบ

ผลของโครงการ
ยุทธศาสตร์ ไม่ส าเร็จ

ผลของโครงการ
ยุทธศาสตร์ ส าเร็จ

4 คะแนน

5 คะแนน

37

6 เดือนหลัง

6. หลักเกณฑ์การให้คะแนนแผนบรหิารความเสี่ยง 
ปีงบประมาณ 2562

33333

14
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สรุปการบริหารความเสีย่งกรมสรรพสามิต

Action Plan

1) ส่วนกลาง = แผนยุทธศาสตร์

2) ภาค = แผนจัดเก็บ+ ปราบปราม        
+ตรวจสอบ

3) พื้นที่ = แผนจัดเก็บ + ปราบปราม    
+ เพิ่มประสิทธิภาพ

วิเคราะห์

ERM 1

จัดท าแผนความเสี่ยง

ERM 2 (ระบบ PM) ERM 3 (รายไตรมาส)

แผน
ความเสี่ยง

ส าเร็จ

รายงานผล

ทุกเดือน

ประเมิน

ความเสี่ยง

รายไตรมาส

แผนยุทธศาสตร์
ส าเร็จ

หลักเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ระดับผู้อ านวยการส านัก/ศูนย/์กลุ่ม/ภาค/พื้นที่

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

การวางแผน การบริหารความเสี่ยง



จัดเก็บ ปราบปราม ตรวจสอบ

ท าแผนบริหารความเสี่ยง ครบถ้วน
และแผนจัดเก็บได้ตามเป้าหมาย

ท าแผนบริหารความเสี่ยง ครบถ้วน
และ แผนปราบปรามได้ตามเป้าหมาย

ท าแผนบริหารความเสี่ยง ครบถ้วน
แต่แผนตรวจสอบไม่ได้ตามเป้าหมาย

รวม แผนบริหารความเสี่ยง
ได้คะแนน 5

รวม แผนบริหารความเสี่ยง
ได้คะแนน 5

รวม แผนบริหารความเสี่ยง
ได้คะแนน 4

คะแนนรวม 5 + 5 + 4 = 4.666 จาก 5 คะแนน
3

หลักเกณฑ์การให้คะแนนแผนบริหารความเสี่ยง



การด าเนินการข้ันตอนไป

• ส านักแผนภาษี จะมีหนังสือขอให้หน่วยงาน วิเคราะห์/จัดท า
แบบฟอร์ม ERM1 ERM2 ERM3

• เมื่อส านักแผนภาษี ตรวจ ERM1 และ ERM2 เรียบร้อยแล้ว
จะแจ้งให้หน่วยงานสว่นกลาง/ภาค Key ERM2 เข้าระบบ PM
และรายงานผลของแผนความเสี่ยงทุกสิน้เดือน  

• รายงานผลความเสีย่งคงเหลือ ERM3 (กระดาษ)
ทุกสิ้นไตรมาส
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ขอบคุณค่ะ / ครับ

ส านักแผนภาษี ส่วนวางแผนและพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน
โทร. 02-241-5600 ต่อ 54161-69

E-mail : PLANNING47@EXCISE.GO.TH


