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1. ท ำไมถึงต้องท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง
2. ประโยชน์ที่ได้จำกกำรท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง
3. หลักกำรและขั้นตอนกำรบรหิำรควำมเสี่ยง

4. กำรประเมิน ระบุ และกำรจัดล ำดับควำมเสีย่ง
5. แบบฟอร์ม ERM 1-3
6. หลักเกณฑ์กำรให้คะแนนแผนบริหำรควำมเสี่ยงปีงบประมำณ 2562

ก. 
แนวคิด

ข. 
แนวปฏิบัติ



ก. แนวคิด
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1. ท าไมถึงต้องท าแผนบริหารความเส่ียง

2. ประโยชน์ที่ได้จากการท าแผนบริหารความเสี่ยง

3. หลักการและขั้นตอนการบริหารความเส่ียง
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1. ท าไมถึงต้องท าแผนบริหารความเสี่ยง



1. ท าไมถึงต้องท าแผนบริหารความเสี่ยง
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R I S K
ควำมเสี่ยง 

หมำยถึง เหตุกำรณ์ที่มีโอกำสเกิดขึ้นได้ในอนำคต และส่งผลในด้ำนลบ
ทีไ่ม่ต้องกำร ดังนั้น กำรตัดสินกระท ำกำรใดๆโดยไม่มีข้อมูล หรือไม่มี
กำรวำงแผนใดๆ จึงสำมำรถกล่ำวได้ว่ำเป็นกำรตัดสินใจในสภำวะของควำมเสี่ยง



1. ท าไมถึงต้องท าแผนบริหารความเสี่ยง

6

หมวด 1 
มาตรา 6

เป้าหมายการบริหาร
ราชการ

หมวด 3 
มาตรา 9                                                  

ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานของส่วน
ราชการ 

3 4 5

76

กำรน ำ   
องค์กำร

กำรวำงแผน
เชิงยุทธศำสตร์

กำรให้ควำมส ำคัญ
กับผู้รับบริกำรและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กำรวัด 
กำรวิเครำะห์และ
กำรจัดกำรควำมรู้

กำรมุ่งเน้น
ทรัพยำกร

บุคคล

กำรจัดกำร
กระบวนกำร

ผลลัพธ์
กำรด ำเนินงำน

21

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที ่2 พ.ศ. 2562



7

1. เกิด
ประโยชน์
สุขของ

ประชาชน

2. เกิด
ผลสัมฤทธ์ิ
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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ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบต่อประชาชน ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการ

ที่จะต้องด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนัน้ หรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสม

ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบรหิาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9 (ต่อ)
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ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า

แผนปฏิบัติราชการ ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการ
ของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ

1

2

3

4



PMQA
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หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

2.2 การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ

ก. การจัดท าแผนปฏิบัติราชการและการน าแผนไปปฏิบัติ

1. การจัดท าแผนปฏิบัติราชการการน าแผนไป
ปฏิบัติรวมทั้งการจัดสรรทรัพยากร

2. การตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง

3. หลักด้านทรัพยากรบุคคล
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2. ประโยชน์ที่ได้จากการท าแผนบริหารความเสี่ยง



2. ประโยชน์ที่ได้จากการท าแผนบริหารความเสี่ยง

12

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. หลักการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง



3.1 หลักกำรบริหำรควำมเสี่ยง

14

o องค์กรที่เผชิญหน้ากับความเสี่ยงจะมีความสามารถในการแข่งขันมากกว่าองค์กรที่ละเลยความเสี่ยง 

o การบริหารความเสี่ยงมิใช่การก าจัดความเสี่ยง แต่เป็นกระบวนการในควบคมุความเสี่ยงต่างๆ
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ อย่างเป็นระบบ

o ถ้าระบบการบริหารความเสี่ยงได้ถูกน าไปปฏิบัติอย่างจริงจัง การบริหารความเสี่ยงจะท าให้เกิดวัฒนธรรม
ในองค์กรที่เป็นปัจจัยส าคัญในการตัดสินใจ และบริหารจัดการทรัพยากรและงบประมาณให้มีความเหมาะสม

o ผู้บริหารและบุคลากรทุกท่าน มีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง



หลักการบริหารความเสี่ยง
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เป็นการวิเคราะห์เพื่อหาความเสี่ยง 
และมาตรการเพื่อน าไปป้องกันหรือ
บรรเทาผลกระทบของความเสี่ยง
ที่ เกิดขึ้น เพื่อให้องค์กรสามารถ
บรรลุถึงวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์
ที่ตั้งไว้

เป็นการวิเคราะห์เพื่อหาความเสี่ยง และมาตรการ
เพื่อน าไปป้องกันหรือบรรเทาผลกระทบของความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้น ภายใต้กิจกรรมของโครงการต่างๆ
ที่อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ เพื่อให้โครงการสามารถ
ด าเนินการได้ส าเร็จภายใต้ตัวชี้วัดและกรอบเวลา
ที่ก าหนด

ระดับองค์กร (ระดับยุทธศาสตร์) ระดับโครงการ/ขบวนการ



ระดับองค์กร (ระดับยุทธศาสตร์)
หลักการบริหารความเสีย่ง
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หมำยถึง กระบวนกำรท่ี
บุคลำกรทั่วทั้งองค์กรได้มีส่วนร่วม  
ในกำรคิด วิเครำะห์ และคำดกำรณ์ถึง
เหตุกำรณ์ หรือควำมเสี่ยงที่อำจจะ
เกิดขึ้น รวมทั้งกำรระบุแนวทำงใน
กำรจัดกำรกับควำมเสี่ยงดังกล่ำว 
ให้อยู่ในระดับที่เหมำะสมหรือยอมรับ
ได้ เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุใน
วัตถุประสงค์ที่ต้องกำร ตำมกรอบ
วิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร

ตัว
อย่ำง

การบริหารความเสี่ยง
ระดับองค์กร
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ตัวอย่าง มาตรการบริหารความเสีย่งระดับองค์กร
ยุทธศาสตร์ ปี 2562

กำรบริหำรองค์กร
ตำมระบบรำชกำร 
4.0 และสอดคล้องกับ
หลักธรรมภบิำล

เป้ำประสงค์ที่ 4.1
ผู้รับบริกำรเกิดควำมพึงพอใจเพิ่มมำกขึ้น
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดควำมเชื่อมั่น

เป้ำประสงค์ที่ 4.2
องค์กรตำมระบบรำชกำร 4.0 
สอดคล้องกับหลักธรรมำภิบำล

เป้ำประสงค์ที่ 4.3
ระบบเทคโนโลยีมีเสถียรภำพ
ทันสมัยและง่ำยต่อกำรใช้งำน

ยุทธศำสตร์ที่ 4

เป้ำประสงค์ท่ี 4.4 ควำมเสี่ยง : ปัจจัยเสี่ยง : โครงกำรที่ 59 :
มำตรกำรควบคุม
ควำมเสี่ยง :

บุคลำกรมี
สมรรถนะสูงและ
มีคุณภำพชีวิต 
กำรท ำงำนที่ดี

บุคลำกรยังขำด
สมรรถนะและ
ทักษะที่จ ำเป็นใน
กำรท ำงำน

ที่ก ำหนดมี
จ ำนวนหลักสูตร

จ ำนวนจ ำกัด

โครงกำรพัฒนำ
บุคลำกรตรวจสอบ
ภำยในสู่มืออำชีพ 

(กตภ.)

กำรอบรมเพิ่มเติม
อย่ำงน้อย 1 หลักสูตร
นอกเหนือจำกหลักสูตร
ที่กรมบัญชีกลำงก ำหนด 

(CGIA)



3.2 ขั้นตอน :
การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO 
(Committee of Sponsoring Organization of the 
Treadway Commission)

18

2. กำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

3. กำรระบุควำมเสี่ยงต่ำงๆ

4. กำรประเมินควำมเสี่ยง 

5. กลยุทธ์ที่ใช้ในกำรจัดกำรกับแต่ละควำมเสี่ยง 

6. กิจกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

7. ข้อมูลและกำรสื่อสำรด้ำนบริหำรควำมเสี่ยง 

8. กำรติดตำมผลและเฝ้ำระวังควำมเสี่ยงต่ำงๆ

1. กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมภำยในองค์กร 



ข. แนวปฏิบัติ
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4. การประเมินความเสี่ยง (ระดับโครงการ/ขบวนการ)

6. หลักเกณฑ์การให้คะแนนแผนบริหารความเสี่ยง 

5. แบบฟอร์ม ERM1 ERM2 ERM3

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
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4. การประเมินความเสี่ยง (ระดับโครงการ/ขบวนการ)



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

21

วัตถุประสงค์
เพื่อใหก้ารจัดเก็บภาษีเป็นไปตาม

เป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมายที่กรม
สรรพสามิตก าหนด

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

1) ก าหนดเป้าหมายและ
มอบหมายให้พื้นท่ี        

2) ประเมินภาษี                                         
3) วิเคราะห์สาเหตุอุปสรรคในการจัดเก็บภาษี         
4) ติดตามประเมินผล                                      
5) สรุปรายงานการติดตาม                                

1) เป้าหมายได้รับจัดสรรไม่สอดคล้อง
กับสภาวะความเป็นจริง

2) ข้อมูลจากการตรวจสอบไม่ถูกต้อง
3) ข้อมูลจากการวิเคราะห์ไม่สมบูรณ์
4) ข้อมูลเชิงลึกในการวิเคราะห์ไม่ครบถ้วน
5) รายงานผลในเชิงคุณภาพมีข้อมูล

เชิงลึกไม่ครบถ้วน

ตัวอย่ำง

4.1 โครงการจัดเก็บภาษี 4.2 กิจกรรม 4.3 ความเสี่ยง
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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
ภำยใน

4.4 ประเภทความเสีย่ง (ปัจจัยภายใน)

G1 หลักประสิทธิผล(Effectiveness)
G2 หลักประสิทธิภำพ (Efficiency)
G3 หลักกำรมีส่วนร่วม (Participation)
G4 หลักควำมโปร่งใส (Transparency)
G5 หลักกำรตอบสนอง (Responsiveness)
G6 หลักภำระรับผิดชอบ (Accountability)
G7 หลักนิติธรรม (Rule of Law)
G8 หลักกำรกระจำยอ ำนำจ 

(Decentralization)
G9 หลักควำมเสมอภำค (Equity)
G10 หลักกำรมุ่งเน้นฉันทำมติ 

(Consensus Oriented) 

G1-G10
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4.4 ประเภทความเสีย่ง (ปัจจัยภายนอก)

P E

TS

ปัจจัย
ภำยนอก

P : Politics and Public Policy 
คือ นโยบายของรัฐบาล กฎหมาย 
ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ทีมี่
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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ตำรำงโอกำสที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยง (Likelihood: L)
คะแนน ระดับโอกำส ค ำอธิบำย

1 น้อยที่สุด
ไม่มีโอกำสที่จะเกิดขึ้นหรือมีเพียงเล็กน้อย
(น้อยกว่ำ 20%)

2 น้อย มีโอกำสเกิดขึ้นน้อยครั้ง (21% - 40%)

3 ปำนกลำง มีโอกำสเกิดขึ้นบำงครั้ง (41% - 60%)

4 สูง มีโอกำสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง (61 % - 80%)

5 สูงมำก
มีโอกำสเกิดขึ้นทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้ง
(มำกกว่ำ 80%)

ตำรำงผลกระทบทีเ่กิดขึ้น (Impact: I)
คะแนน ระดับผลกระทบ ค ำอธิบำย

1 น้อยที่สุด
มีผลกระทบในกำรปฏิบัติงำนหรือวัตถุประสงค์เพียง
เล็กน้อย (น้อยกว่ำ 20%)

2 น้อย
มีผลกระทบในกำรปฏิบัติงำนหรือวัตถุประสงค์อยู่บ้ำง
(21% - 40%)

3 ปำนกลำง
มีผลกระทบในกำรปฏิบัติงำนหรือวัตถุประสงค์
พอสมควร (41% - 60%)

4 สูง
มีผลกระทบในกำรปฏิบัติงำนหรือวัตถุประสงค์ค่อนข้ำง
รุนแรง (61 % - 80%)

5 สูงมำก
มีผลกระทบในกำรปฏิบัติงำนหรือวัตถุประสงค์
เป็นอย่ำงย่ิง (มำกกว่ำ 80%)

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

4.5 ระดับความเสี่ยง 
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โอ
กำ

สท
ี่จะ

เก
ิดป

ัจจ
ัยเ

สี่ย
ง 

(L
ike

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
กำ

สท
ี่จะ

เก
ิดป

ัจจ
ัยเ

สี่ย
ง 

(L
ike

lih
oo

d)
1

2
3

4
5

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น (Impact) 

ต้องท ำแผนบริหำร
ควำมเสี่ยง

1 2 3 4 5



27

4.5 กลยุทธ์ควบคุมความเสีย่ง (4Ts)

ยอมรับควำมเสี่ยง หมายถึง การยอมรับความเสี่ยง เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการหรือป้องกัน แต่การเลือกบริหารความเสี่ยง
ด้วยวิธีนี้ต้องมีการติดตำมเฝ้ำระวังอยำ่งสม่ ำเสมอ

กำรลด/กำรควบคุมควำมเสี่ยง หมายถึง การปรับปรุงระบบการท างานหรือออกแบบวิธีการท างานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด
ความเสียหาย หรือลดผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากความเสี่ยง ใหอ้ยู่ในระดับท่ียอมรับได้

กำรกระจำย หรือโอน ควำมเสี่ยง หมายถึง การกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความ
รับผิดชอบไป เช่น การท าประกันภัย กับบริษัทภายนอก หรือการจ้างบุคคลภายนอกด าเนินการแทน (Outsource)

กำรหลีกเลี่ยงควำมเสี่ยง หมายถึง การจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก และไม่อาจยอมรับได้จึงต้องตัดสินใจยกเลิก
โครงการ/กิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้นไป

TAKE

TREAT

TRANSFER

TERMINATE
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ขั้นตอนที่ 4.4 และ 4.5ตัวอย่ำง

(1) เป้ำหมำยประมำณกำรเพ่ิมขึ้นทุกปีและก ำหนดจำก (o)
ส ำนักแผนภำษี

(2) ผู้ประกอบกำรขำดควำมรู้                                   (o)                    

(3) ข้อมูลผลกำรจัดเก็บไม่สมบูรณ์                             (o)      

(4) ผู้ประกอบกำรให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน                      (o)                      

(5) เจ้ำหน้ำที่ขำดทักษะ                                         (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/สำเหตุควำมเสี่ยง (ภำยใน-นอก) 4.5  ระดับควำมเสี่ยง /กลยุทธ์ 4Ts /จัดล ำดับ
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4.5 ระดับความเสี่ยง (ต่อ)

โอ
กำ

สท
ี่จะ

เก
ิดป

ัจจ
ัยเ

สี่ย
ง 
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ike
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d)
1

2
3

4
5

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น (Impact) 

ต้องท ำแผนบริหำร
ควำมเสี่ยง

5 1 3

4

2
ตัว

อย่ำง

1 2 3 4 5



4.5 ระดับความเสี่ยง 4.6 จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง

30

- น าคะแนนผลรวมของทุกกิจกรรมมาจัดล าดับโดยเรียงจากผลรวม
คะแนนสูงสุดใหเ้ป็นอันดับที่ 1

4.5 ระดับความเสี่ยง (จัดล าดับความเสี่ยง) 

4.6 จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและติดตามผล

- การท าแผนบริหารความเสี่ยงรายเดือน (ERM2)
- การท าแผนบริหารความเสี่ยงรายไตรมาส /รายงานผลความเสี่ยง

คงเหลือ (ERM3)
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5. แบบฟอร์ม ERM1, ERM2, 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)

กำรระบุและประเมินควำมเสี่ยง

A B C



33

5. แบบฟอร์ม

ERM2 

แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2562
มาตรการควบคุมความเสี่ยง(ใหม่)

ความเสี่ยง
สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง
ประเมินระดับความเสี่ยง (LxI) ก่อนท า
คาดการณ์ระดับความเส่ียง (LxI) หลังท า

กิจกรรมท่ีท าในมาตรการ
ตัวชี้วัด หน่วยนับ

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

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 (มาตรการใหม)่ 
o คน จ านวน คน 
o อุปกรณ์ จ านวน (หน่วย) 

มำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยง (แผน)

B
C
A

จำก ERM 1

หมำยเหตุ * หน่วยนับ ของตัวชี้วัดต้องมีควำมชัดเจน เช่น จ ำนวนครั้ง/จ ำนวนรำย/จ ำนวนรำยงำน/จ ำนวนผล เป็นต้น
* กิจกรรมและตัวชี้วัด ของแผนบริหำรควำมเสี่ยงจะต้องไม่ซ้ ำกับกิจกรรมและตัวชี้วัดของแผนยุทธศำสตร์

D

E



34

5. แบบฟอร์ม

ERM3

แผนบริหารความเสี่ยง 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) 

ประเมินแผนบริหำรควำมเสี่ยง(รำยไตรมำส)จำก    ERM 2 D

E
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ตัวอย่าง การระบุและประเมินความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4. การบริหารองค์กรตามระบบราชการ 4.0 และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
1. โครงการ โครงการการพัฒนาบุคลากรตรวจสอบภายในสู่มืออาชีพ
2. วัตถุประสงค์หลัก 1. เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความเข้าใจ วิธีการตรวจสอบแต่ละประเภท
3. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 1. หนังสืออนุมัติโครงการ 1 ฉบับ

(S,O,F,C,G
1-10)

โอกาส
เกิด

ผลกระทบ (4Ts)

(4) (5) (6) (7) (8) (L) (I) (10)

1. จัดท าโครงการ 1. เพ่ือพัฒนาบุคลากร 
   ให้มีความรู้ ทักษะ

1. บุคลากรไม่ได้รับการ
    พัฒนาอย่างท่ัวถึง

1. หลักสูตรมีจ านวน
   จ ากัด

O , G2 4 3 Treat 12 1

O , G2 3 2 Take 6 2

3. ตอบรับการเป็น
   วิทยากร

3. เป็นวิทยากรได้ 3. ไม่ได้วิทยากร 3. การประสานงานเกิด
   ความผิดพลาด

O , G2  1 3 Take 3 5

4. ด าเนินการสัมมนา 
   โครงการ

4. บุคลากรได้รับความรู้ 4. บุคลากรไม่สามารถน า
    ความรู้ไปปรับใช้ในการ
    ท างานได้

4. เจ้าหน้าท่ีไม่เข้าใจใน
   เน้ือหา

O , G1 , 
G2

1 4 Take 4 3

5. รายงานผล 5. รายงานผลการให้
   ผู้บริหารรับทราบ

5. รายงานมีประเด็น
   ปัญหาไม่ครบถ้วน

5. การรายงานผลไม่
   ชัดเจน

O ,G2 , 
G4

1 3 Take 3 4

                                                                                                                                                                                                                                                               ERM 1                      

หน่วยงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ความเส่ียง สาเหตุ/ปัจจัยเส่ียง

ประเภท
ความเส่ียง ระดับความเส่ียง (9) กลยุทธ์



ล าดับความ

เส่ียง

(13)

รวม 
(LxI)

(12)

การควบคุมท่ี
มีอยู่ในปัจจุบัน 

(11)

2. ประสานงาน 2. ได้วิทยากรท่ีมีความรู้ 2. ไม่ได้วิทยากรตามท่ี
   ต้องการ

2. วิทยากรอาจมี
   ข้อจ ากัดเร่ืองเวลา

การประเมินความเส่ียง

กำรระบุและประเมินควำมเส่ียง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

แผนบริหำรควำมเสี่ยง : กำรอบรมเพิ่มเติมอย่ำงน้อย 1 หลักสูตร                                                                       ERM 2
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6. หลักเกณฑ์การให้คะแนนแผนบริหารความเสี่ยง
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"เมื่อน้องหลับ...........................คนอื่นก ำลังตื่นและอ่ำนหนังสือ
เมื่อน้องอ่ำนหนังสือ..................คนอื่นก ำลังอ่ำนมำกกว่ำ

กำรผลัดวันประกันพรุ่ง ............เปรียบเสมือนโจรขโมยเวลำ
สิ่งที่ได้มำด้วยควำมยำกเย็น......คือรำงวัลแห่งชีวิต“

อนัน้ีแปะขา้งฝาบา้นเ ตอนเตรียมสอบ Entrance

1 คติพจน์

อ้ำงอิง : คติพจน์ เว็บไซต์ http://www.trangzone.com/webboard_show.php?ID=6902 และ AHTOH

http://www.trangzone.com/webboard_show.php?ID=6902
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2. กำรแข่งขันเศรษฐกิจโลก ปี 1961-2019



39อ้ำงอิง : www.wise.co.th
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6.หลักเกณฑ์การให้คะแนนแผนบริหารความเสีย่ง 
ปีงบประมาณ 2562

เกณฑ์กำรให้คะแนน ระดับคะแนน

1.กรณี ไม่มี การจัดท าแผนบริหารความเสีย่งแผนงาน/โครงการยุทธศาสตร์

- ไม่มี การวิเคราะห์ความเสี่ยงแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ ตามแบบ ERM 1 0

- วิเคราะห์ความเสี่ยงแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ ตามแบบ ERM 1 5

2.กรณีจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์

- ไม่มี การวิเคราะห์ความเสี่ยงแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ ตามแบบ ERM 1 0

- มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ ตามแบบ ERM 1 และ
ก าหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงพร้อมทั้งจัดท าแผนควบคุมความเสี่ยง ตามแบบ ERM 2

5

กำรบริหำรควำมเสี่ยง (ระดับกรม/โครงกำร/ขบวนกำร)
ตัวชี้วัด : ระดับควำมส ำเร็จของกำรบริหำรควำมเสี่ยง ( ประเมิน 6 เดือนแรก )
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6. หลักเกณฑ์การให้คะแนนแผนบรหิารความเสี่ยง 
ปีงบประมาณ 2562

เกณฑ์กำรให้คะแนน 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

กำรบริหำรควำมเสี่ยง (ระดับกรม/โครงกำร/ขบวนกำร)
ตัวชี้วัด : ระดับควำมส ำเร็จของกำรบริหำรควำมเสี่ยง ( ประเมิน 6 เดือนหลัง ) ( ประเมินจำกเป้ำ/ผล 12 เดือน )
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6. หลักเกณฑ์การให้คะแนนแผนบรหิารความเสี่ยง 
ปีงบประมาณ 2562

เกณฑ์กำรให้คะแนน ระดับคะแนน

2.กรณีจัดท าแผนบรหิารความเสีย่งแผนงาน/โครงการยุทธศาสตร์ 

- แผนบริหารความเสีย่ง ไม่ สามารถด าเนินการไดต้ามเปา้หมาย 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

กำรบริหำรควำมเสี่ยง (ระดับกรม/โครงกำร/ขบวนกำร)
ตัวชี้วัด : ระดับควำมส ำเร็จของกำรบริหำรควำมเสี่ยง ( ประเมิน 6 เดือนหลัง ) ( ประเมินจำกเป้ำ/ผล 12 เดือน )
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6. หลักเกณฑ์การให้คะแนนแผนบรหิารความเสี่ยง 
ปีงบประมาณ 2562

เกณฑ์กำรให้คะแนน 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

กำรบริหำรควำมเสี่ยง (ระดับกรม/โครงกำร/ขบวนกำร)
ตัวชี้วัด : ระดับควำมส ำเร็จของกำรบริหำรควำมเสี่ยง ( ประเมิน 6 เดือนหลัง ) ( ประเมินจำกเป้ำ/ผล 12 เดือน )
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6. หลักเกณฑ์การให้คะแนนแผนบรหิารความเสี่ยง 
ปีงบประมาณ 2562

ไม่ส่ง M1

ส่ง M1

0 คะแนน

5 คะแนน

6 เดือนแรก
11

• M1 ส่งคร้ังเดียวเป็นเอกสำร
• มี 3 โครงกำร ส่ง M1 โครงกำรละ 1 ชุด รวม 3 ชุด

หมำยเหตุ :



2. กรณีส่ง M1 และ M2

3 คะแนน

โครงการ
ยุทธศาสตร์ 
ไม่ส าเร็จโครงการ

ยุทธศาสตร์ 
ส าเร็จ

4 คะแนน

5 คะแนน
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6. หลักเกณฑ์การให้คะแนนแผนบรหิารความเสี่ยง 
ปีงบประมาณ 2562

12
1. กรณีส่งแต่ M1

โครงการ
ยุทธศาสตร์ 
ไม่ส าเร็จ

โครงการ
ยุทธศาสตร์ 

ส าเร็จ

• M2 ส าเร็จ
• PM ครบ
• M3 ครบ

5 คะแนน

1 คะแนน

6 เดือนหลัง

• M2 ไม่ส าเร็จ
• PM ไม่ครบ
• M3 ไม่ครบ

• M2 ส าเร็จ
• PM ครบ
• M3 ครบ
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สรุปกำรบริหำรควำมเสีย่งกรมสรรพสำมิต

Action Plan

1) ส่วนกลำง = แผนยุทธศำสตร์

2) ภำค = แผนจัดเก็บ+ ปรำบปรำม        
+ตรวจสอบ

3) พื้นที่ = แผนจัดเก็บ + ปรำบปรำม    
+ เพิ่มประสิทธิภำพ

วิเคราะห์

M 1

จัดท าแผนความเสี่ยง

M 2 (ระบบ PM) M 3 (รายไตรมาส)

แผน
ควำมเสี่ยง

ส ำเร็จ
M2

รำยงำนผล

ทุกเดือน

ประเมิน
ควำมเสี่ยง
รำยไตรมำส

M3

แผน

ยุทธศำสตร์
ส ำเร็จ

หลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร

กำรวำงแผน กำรบริหำรควำมเสี่ยง

M 2 (ระบบ PM)

หลักเกณฑก์ำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
ระดับผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภำค/พ้ืนท่ี



จัดเก็บ ปรำบปรำม 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 จำก 5 คะแนน
3

หลักเกณฑ์กำรให้คะแนนแผนบริหำรควำมเสี่ยง



กำรด ำเนินกำรข้ันตอนต่อไป

• ส ำนักแผนภำษี จะมีหนังสือขอให้หน่วยงำน วิเครำะห์/จัดท ำแบบฟอร์ม 
ERM1 ERM2 ERM3

• เมื่อส ำนักแผนภำษี ตรวจ ERM1 และ ERM2 เรียบร้อยแล้ว จะแจ้งให้
หน่วยงำนส่วนกลำง/ภำค Key ERM2 เข้ำระบบ PM และรำยงำนผลของ
ERM2 (แผนควำมเสี่ยง) ทุกสิ้นเดือน  

• ส่วนกลำง/ภำค รำยงำนผลควำมเสี่ยงคงเหลือ ERM3 (กระดำษ)
ทุกสิ้นไตรมำส
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ขอบคุณค่ะ / ครับ

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

E-mail : PLANNING47@EXCISE.GO.TH


