
แผนบริหารความเสี่ยงกรมสรรพสามิต 
ปีงบประมาณ 2558

• ท ำไมถึงต้องท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง

• ประโยชน์ที่ได้จำกกำรท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง

• หลักเกณฑ์กำรประเมิน ระบุ และกำรให้คะแนนควำมเสี่ยง

• หน้ำตำของแบบฟอร์ม ERM1-3

• หลักเกณฑ์กำรให้คะแนนแผนบริหำรควำมเสี่ยง ปีงบประมำณ 2558



ท าไมถึงต้องท าแผนบริหารความเสี่ยง

 พระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 ในหมวดที่ 3 มำตรำ 9

 กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA) หมวดที่ 2 ประเด็นที่ 
2.2 ก

http://www.lampang.doae.go.th/pdf/pmqa.pdf






 แผนบริหารความเส่ียงระดบัองคก์ร(ระดบัยุทธศาสตร)์

 เป็นการวิเคราะหเ์พ่ือหาความเส่ียง และมาตรการเพ่ือน าไปป้องกนัหรือบรรเทา

ผลกระทบของความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน เพ่ือใหอ้งคก์รสามารถบรรลุถึงวิสยัทศัน์ และ

ยุทธศาสตร์ท่ีต ัง้ไว ้



 แผนบริหารความเส่ียงระดบัโครงการตามยุทธศาสตร์

 เป็นการวิเคราะหเ์พ่ือหาความเส่ียง และมาตรการเพ่ือน าไปป้องกนัหรือบรรเทา

ผลกระทบของความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน ภายใตกิ้จกรรมของโครงการตา่งๆ ท่ีอยูภ่ายใต ้

ยุทธศาสตร ์เพ่ือใหโ้ครงการตา่งสามารถด าเนินการไดส้ าเร็จภายใตต้วัช้ีวดัและกรอบ

เวลาท่ีก าหนด



ประโยชน์ที่ได้รับจากการท าแผนบริหารความเสี่ยง

 1. เป็นส่วนหน่ึงของหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี

 2. สร้ำงฐำนข้อมูลควำมรู้ที่มีประโยชน์ต่อกำรบริหำรและกำรปฏิบัติงำนในองค์กร

 3. ช่วยสะท้อนให้เห็นภำพรวมของควำมเสี่ยงต่ำงๆ ที่ส ำคัญได้ทั้งหมด

 4. เป็นเครื่องมือที่ส ำคัญในกำรบริหำรงำน

 5. ช่วยให้กำรพัฒนำองค์กรเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน

 6. ช่วยให้กำรพัฒนำกำรบริหำรและจัดสรรทรัพยำกรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ     และ
ประสิทธิผล

 รับประกันคะแนนแผนบริหำรควำมเสี่ยง ตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2557 ที่ระดับคะแนน 4 (เต็ม 5)



การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO
(Committee of Sponsoring Organization of the Tread 
way Commission)

1. การก าหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting)

2. การระบุความเสี่ยงต่างๆ (Event Identification)

3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

4. กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง (Risk Response)

5. กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities)

6. ข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง (Information and 
Communication)

7. การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่างๆ  (Monitoring)



9

การบริหารความเส่ียง



การประเมินความเสี่ยงและการค้นหาปัจจัยเสี่ยง
ปัจจัยภายใน

 Strategic Risk ความเส่ียงเชิงกลยุทธ์ เกิดจำกควำมผิดพลำดในกำร
ก ำหนดหรือด ำเนินนโยบำย กลยุทธ์ที่ไม่เหมำะสม ตลอดจนกำรทุจริต
เชิงนโยบำยของผู้บริหำร

 Operational Risk ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เกิดจำกขั้นตอน 
อุปกรณ์ หรือทรัพยำกรมนุษย์เป็นอุปสรรคต่อกำรด ำเนินงำน อุบัติเหตุ

 Financial Risk ความเสี่ยงทางการเงิน เกิดจำกปัญหำด้ำนกำรเงิน
และงบประมำณ เช่น ขำดแคลนเงินทุน กู้ยืมมำกเกินไป ขำดสภำพ
คล่องควำมผิดพลำดหรือทุจริตของฝ่ำยกำรเงินหรือฝ่ำยบัญชี

 Compliance Risk ความเสี่ยงด้านนโยบาย เกิดจำกกฎหมำย 
กฎระเบียบข้อบังคับ

 Good Governance ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ที่เกิดจำกกำร
ด ำเนินกำรของส่วนรำชกำร 

Outcome Output



การประเมินความเสี่ยงและการค้นหาปัจจัยเสี่ยง
ปัจจัยภายนอก

P : Politics and Public Policy คือ นโยบาย
ของรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่
มีผลต่อการด าเนินพันธะกิจ

E : Economics คือ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
โดยรวม (ที่มีผลต่อการผลิต การบริโภค การค้า
ขายแลกเปลี่ยน การกระจายประโยชน์) 

S : Socio-cultural คือ สภำพทำงสังคมและ
วัฒนธรรม (ที่มีผลต่อพฤติกรรมในกำรบริโภค)

T : Technology สภำพทำงด้ำนควำมรู้และ
วิทยำกำรต่ำง (ที่มีผลต่อกำรผลิตและกำรบริโภค)



ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
ค่าระดับความเสี่ยง = ค่าคะแนนของโอกาสในการเกิดความเสี่ยง x ค่าคะแนนของผลกระทบของความเสี่ยง

= Likelihoods (L) X Impacts (I)

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
มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์
ค่อนข้างรุนแรง (61 % - 80%)

5 สูงมาก
มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์เป็น
อย่างย่ิง (มากกว่า 80%)



ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
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ต้องท าแผนบริหาร
ความเสี่ยง

1 2 3 4 5



มาตรการการควบคุมความเสี่ยง (4T)
ยอมรับความเสี่ยง หมำยถึง กำรยอมรับควำมเสี่ยง เนื่องจำกไมคุ่้มค่ำในกำรจดักำรหรือ
ป้องกัน แต่กำรเลือกบริหำรควำมเสีย่งดว้ยวิธีนี้ต้องมีกำรติดตามเฝ้าระวังอย่างสม่ าเสมอ

การลด/การควบคุมความเสี่ยง หมำยถึง กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน หรือออกแบบ
วิธีกำรท ำงำนใหม่ เพื่อลดโอกำสทีจ่ะเกิดควำมเสียหำย หรือลดผลกระทบที่อำจเกดิขึ้น
จำกควำมเสี่ยง ให้อยู่ในระดับทีย่อมรับได้

การกระจาย หรือโอน ความเสี่ยง หมำยถึง กำรกระจำยหรอืถ่ำยโอนควำมเสี่ยงให้
หน่วยงำนอื่นช่วยแบ่งควำมรับผิดชอบไป เช่นกำรท ำประกันภยั กับบริษัทภำยนอก หรือ
กำรจ้ำงบุคคลภำยนอกด ำเนินกำรแทน (Outsource)

การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมำยถึง กำรจัดกำรกบัควำมเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง
มำก และไม่อำจยอมรับได้จึงตอ้งตดัสนิใจยกเลกิโครงกำร/กจิกรรมทีจ่ะกอ่ให้เกดิ
ควำมเสี่ยงนั้นไป



สถานการณ์ในอนาคต

สถานการณร์าคาน ้ามนัดิบของโลก

กา้วตอ่ไปของประชาคมอาเซียน

RCEP VS TPP

Corridors

World Economics  

พรบ.อ านวยความสะดวก

การเก็บภาษีสรรพสามิต ณ 

ราคาขายปลีก



สถานการณ์ราคาน า้มันดบิของโลก
UNIT:BAHT/LITRE EX-REFIN. TAX

(AVG) B./LITRE

ULG 15.2633 5.6000 

GASOHOL95 E10 16.6292 5.0400 

GASOHOL91 16.4024 5.0400 

GASOHOL95 E20 17.9036 4.4800 

GASOHOL95 E85 25.2820 0.8400 

H-DIESEL 17.2519 3.2500 

จากเดิม

0.75 บาท

ภาษีสรรพสามิตน ้ามนัดีเซล

เพ่ิมข้ึนเดือนละ 3,950 ลา้นบาท (โดยประมาณ)
!! น ้ามนัเถ่ือน !!



ก้าวต่อไปของประชาคมอาเซียน
RCEP VS TPP

Asian + 6 
GDP 30% ของโลก

ประชากร 3000 ล้านคน
(45% ของโลก)

Asian + 8 (APEC)
GDP 38.4 % ของโลก
ประชากร 792 ล้านคน

(11% ของโลก)



Corridors
 เสน้ทางสายไหมของประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน

 เสน้ทางรถไฟความเร็วสูง

 เสน้ทางมอเตอรเ์วย ์

ทวาย-แหลมฉบงั

ก้าวต่อไปของประชาคมอาเซียน



World Economics



พระราชบัญญัตกิารอ านวยความสะดวกฯ

การอนุญาตกอ่สรา้งในเมืองหลวงของจอรเ์จีย

2004

4.6 แสนครัง้

2006

2.2 ลา้นครัง้

สดัสว่นของภาคกอ่สรา้งตอ่ GDP ของจอรเ์จีย

2004

6.4 %
2006

> 9 %



พระราชบัญญัตกิารอ านวยความสะดวกฯ



พระราชบัญญัตกิารอ านวยความสะดวกฯ
สรุปสาระของพรบ.การอ านวยความสะดวก

o ลดจ านวนการขอใบอนุญาตเพ่ือประกอบธุรกิจ

o เปล่ียนระบบการออกใบอนุญาตบางประเภทเป็นการแจง้

ขอ้มูล

o ริเร่ิมศูนยก์ารออกใบอนุญาต ณ จุดเดียว 

(one-stop shop for licensing)

o ใชก้ฎ “เงียบคือยินยอม” 
o จ ากดัเวลาในการด าเนินการออกใบอนุญาตและการ

พิจารณาอนุญาต

ท าหน้าที่คล้ายตัวกลาง
ระหว่างผู้ข้ออนุญาตกับ

หน่วยงานผู้อนุญาต



การเกบ็ภาษีสรรพสามิต ณ ราคาขายปลีก
 1. กรณีสินคา้ ใหถื้อตามราคาขายปลีกแนะน า

 1.1 กรณีสินคา้ท่ีน าเขา้มาในราชอาณาจกัรเพ่ือเป็นตวัอยา่งสินคา้หรือไมใ่ชเ่พ่ือ

การคา้

คิดโดย : ราคาขายปลีกแนะน า = CIF + Import Duty + Excise + Fund

 1.2 กรณีสินคา้ท่ีท าหรือน าเขา้เพ่ือน าไปใชเ้ป็นวตัถุดิบ

คิดโดย : ราคาขายปลีกแนะน า = (Cost+Profit) or CIF + Import Duty + Excise + Fund

 1.3 กรณีสินคา้ท่ีฝ่าฝืนบทบญัญติัแหง่กฎหมาย

คิดโดย : ใชร้าคาขายปลีกของสินคา้ประเภท ชนิด คุณภาพ อยา่งเดียวกนัและปริมาณบรรจุเทา่กนัหรือใกลเ้คียงกนั
ของสุราประเภทน้ันๆ ตามท่ีผูข้ายปลีก ท่ีเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจ ากดัหรือบริษัทมหาชนจ ากดั ไดข้ายในเขตส านักงาน

สรรพสามิตพ้ืนท่ีท่ีกระท าความผิดในเดือนท่ีลว่งมาแลว้



การเกบ็ภาษีสรรพสามิต ณ ราคาขายปลีก
 2. กรณีท่ีราคาขายปลีกแนะน ามีหลายราคา

 2.1 กรณีผูผ้ลิตหรือผูน้ าเขา้สินคา้ย่ีหอ้เดียวกนัในคราวเดียวกนั มีการขายไปยงัชอ่งทางจ าหน่ายตา่งๆ อาจจะท าใหมี้ราคาปลีก

แตกตา่งกนัได ้

ก  าหนดใหใ้ช ้“ราคาขายปลีกแนะน า” เป็นฐานในการค านวณภาษีเบ้ืองตน้

 2.2 หลกัเกณฑแ์ละวิธีการใชร้าคาขายปลีกแนะน า สามารถก าหนดใหใ้ชร้าคาขายปลีกแนะน า แตกตา่งกนัตามรูปแบบธุรกิจ 

ของแตล่ะสินคา้ได ้สามารถใชร้าคาขายปลีกแนะน าท่ีแสดงบนฉลากได ้และหากไมป่ระสงคจ์ะแสดงราคาขายปลีกแนะน าบน

ฉลากสินคา้

ก าหนดใหใ้ชร้าคาขายปลีกแนะน าตามท่ีผูผ้ลิตหรือผูน้ าเขา้แจง้ ซ่ึงจะตอ้งไมต่ ่ากวา่ราคาขายปลีกในตลาดปกติ เกินอตัราท่ี

ก าหนดของแตล่ะสินคา้

 2.3 ส าหรับสินคา้ท่ีกรมสรรพสามิตเคยประกาศราคาขายปลีกแลว้ คือ บุหร่ีซิกาแรต สามารถใชแ้นวทางการประกาศราคาขาย

ปลีกเพ่ือใชเ้ป็นฐานในการค านวณภาษีได ้

หากราคาขายปลีกแนะน าตามวรรคหน่ึงไมส่อดคลอ้งกบัความเป็นจริงหรือไมเ่ป็นไปตามกลไกตลาด หรือไมส่ามารถก าหนดราคาตามวรรคสองได ้

ใหอ้ธิบดีโดยอนุมติัรฐัมนตรีมีอ านาจประกาศราคาขายแนะน าเพ่ือถือเป็นเกณฑใ์นการค านวณภาษี โดยก าหนดจากราคาขายปลีกในตลาดปกติ



แบบฟอร์มการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง
ERM 1

หน่วยงำน ……...............................................................................................................
วันที่ ………..............

ยุทธศำสตร์กรมสรรพสำมิต

1.โครงกำร

2. วัตถุประสงค์หลัก

3. ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ควำมเสี่ยง สำเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง

ประเภทควำม
เสี่ยง

กำรประเมินควำมเสี่ยง

รวม 
(LxI)

ล ำดับควำม
เสี่ยง

ระดับควำมเสี่ยง กลยุทธ์ กำรควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน

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

โอกำส
เกิด

ผลกระท
บ (4Ts)

มำตรกำรควบคุมที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน

ผลกำรควบคุม

(L) (I) (ดี/ปำนกลำง/ไม่ดี)

การระบุและประเมินความเสี่ยง



แบบฟอร์มการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง
ERM2 

แผนบริหำรควำมเสี่ยง ปีงบประมำณ 2557
มำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยง(ใหม)่

ควำมเส่ียง
ปัจจัยเส่ียง
ประเมินระดับควำมเส่ียง (LxI) ก่อนท ำ
คำดกำรณร์ะดับควำมเส่ียง (LxI) หลังท ำ

กิจกรรมท่ีท ำในมำตรกำร
ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

ไตรมำสท่ี 1 ไตรมำสท่ี 2 ไตรมำสท่ี 3 ไตรมำสท่ี 4 รวมท้ังสิ้น
กำรควบคุมควำมเสี่ยง(ใหม)่

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

ทรัพยำกรท่ีใช้ตำมแผนงำน o เงินงบประมำณ จ ำนวน บำท กลไกในกำรติดตำม (มำตรกำรใหม)่ 
o คน จ ำนวน คน 
o อุปกรณ์ จ ำนวน (หน่วย) 

มาตรการควบคุมความเสี่ยง



แบบฟอร์มการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง
ERM3

แผนบริหำรควำมเสี่ยง ปีงบประมำณ 2557

มำตรกำรกำรควบคุมควำมเสี่ยง(ใหม)่

ควำมเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง

กิจกรรมที่ท ำในมำตรกำรควบคุม
ควำมเสี่ยง(ใหม)่

ตัวชี้วัด หน่วยนับ
สถำนะ/ผลกำรจัดกำรควำเสี่ยง เทียบกับเป้ำหมำยที่วำงไว้ (บรรยำย)

ไตรมำสที่ 1-2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4
เป้ำหมำย สถำนะ/ผล เป้ำหมำย สถำนะ/ผล เป้ำหมำย สถำนะ/ผล

(บรรยำย) (บรรยำย) (บรรยำย) (บรรยำย) (บรรยำย) (บรรยำย)

ทบทวนคะแนนควำมเสี่ยงหลังก ำเนินมำตรกำรควบคุม
ควำมเสี่ยงในไตรมำสนั้นๆ

ค่ำคะแนนควำมเสี่ยง
ก่อนด ำเนินกำร 

ค่ำคะแนนควำมเสี่ยงหลัง
ด ำเนินกำร

ค่ำคะแนนควำมเสี่ยง
ก่อนด ำเนินกำร
(ในไตรมำสนั้นๆ)

ค่ำคะแนนควำมเสี่ยงหลัง
ด ำเนินกำร

(ในไตรมำสนั้นๆ)

ค่ำคะแนนควำมเสี่ยง
ก่อนด ำเนินกำร
(ในไตรมำสนั้นๆ)

ค่ำคะแนนควำมเสี่ยงหลัง
ด ำเนินกำร

(ในไตรมำสนั้นๆ)
โอกำสเกิด

( L )
ผลกระทบ

( I )
ควำมเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่ มำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยงเพ่ิมเติม(ถ้ำมี) ปัญหำอุปสรรค(ถ้ำมี) 

ประเมินแผนบริหารความเสี่ยง(รายไตรมาส)



ตัวอย่างการวิเคราะห์
แผนบริหารความเสี่ยง
และ Shopping List



แผนงำน/โครงกำรส าเร็จตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนด

ท าแผนบริหำรควำมเสี่ยง
ไม่ท าแผนบริหำรควำมเสี่ยง

แต่วิเครำะห์ ERM1

แผนงำนส ำเร็จ

แผนควำมเสี่ยงส ำเร็จ
ระดับควำมส ำเร็จ 5

แผนงำนส ำเร็จ

ไม่ท ำแผนควำมเสี่ยง 
ระดับควำมส ำเร็จ 5



แผนงำน/โครงกำรไม่ส าเร็จตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนด

ท าแผนบริหำรควำมเสี่ยง
ไม่ท าแผนบริหำรควำมเสี่ยง

(ระดับควำมส ำเร็จ 1)

แผนงำนไม่ส าเร็จ

ท ำแผนควำมเสี่ยงส าเร็จ
ระดับควำมส ำเร็จ 4

แผนบริหำรควำมเสี่ยงส าเร็จ
(ระดับควำมส ำเร็จ 4)

แผนบริหำรควำมเสี่ยงไม่ส าเร็จ
(ระดับควำมส ำเร็จ 3)

แผนงำนส าเร็จ
หรือไม่ส าเร็จ

ท ำแผนควำมเสี่ยงไม่ส าเร็จ
ระดับควำมส ำเร็จ 3

แผนงำนไมส่ าเร็จ

ท ำแผนควำมเสี่ยงไม่ส าเร็จ
ระดับควำมส ำเร็จ 1



คะแนนที่ได้ = คะแนนที่ถ่วงน้ ำหนักแล้ว x 
(ระดับควำมส ำเร็จที่ได้ / 5)



หลักเกณฑ์กำรให้คะแนนแผนบริหำรควำมเสีย่ง (5 คะแนน)

จัดเก็บ 1.66 (5/3) ปรำบปรำม 1.66 (5/3)

ท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง ERM2
และแผนจัดเก็บได้ตำมเป้ำหมำย

แผนบริหำรควำมเสี่ยง
ได้คะแนน 1.66

ไม่ท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง 
แต่ส่ง ERM1

แต่แผนปรำบปรำมได้ตำมเป้ำหมำย

แผนบริหำรควำมเสี่ยง
ไดค้ะแนน 1.66

ตรวจสอบ 1.66 (5/3)

ท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง ERM2 ส ำเร็จ
แต่แผนตรวจสอบไม่ได้ตำมเป้ำหมำย

แผนบริหำรควำมเสี่ยง
ได้คะแนน 1.33 (1.66x4/5)

คะแนนรวม 1.66 + 1.66 + 1.33 = 4.65 เต็ม 5 คะแนน



หลักเกณฑ์กำรให้คะแนนแผนบริหำรควำมเสีย่ง (5 คะแนน)

จัดเก็บ 1.25 (5/4) ปรำบปรำม 1.25 (5/4)

ท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง ERM2
และแผนจัดเก็บได้ตำมเป้ำหมำย

แผนบริหำรควำมเสี่ยง
ได้คะแนน 1.25

ไม่ท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงส่งเพียง ERM1
แต่แผนปรำบปรำมได้ตำมเป้ำหมำย

แผนบริหำรควำมเสี่ยง
ได้คะแนน 1.25

ออกใบอนุญำต 1.25 (5/4)

ท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง ERM2 ส ำเร็จ
แต่แผนออกใบอนุญำต ไม่ได้ตำมเป้ำหมำย

แผนบริหำรควำมเสี่ยง
ได้คะแนน 1 (1.25x4/5)



จดทะเบียน 0.32 
(1.25/4)

คืนภำษี 0.32 
(1.25/4)

ท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง ERM2 
ส ำเร็จ

แต่แผนจดทะเบียนไม่ได้ตำม
เป้ำหมำย

แผนบริหำรควำมเสี่ยง
ได้คะแนน 0.26 (0.32x4/5)

ไม่ท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง 
แต่ส่ง ERM1

แตแ่ผนคืนภำษีได้ตำมเป้ำหมำย

แผนบริหำรควำมเสี่ยง
ได้คะแนน 0.32

ยกเว้นภำษี 0.32 
(1.25/4)

ท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง ERM2 
ไม่ส ำเร็จ

และแผนยกเว้นภำษีไม่ได้ตำม
เป้ำหมำย

แผนบริหำรควำมเสี่ยง
ได้คะแนน 0.19 (0.32x3/5)

ลดหย่อนภำษี 0.32 
(1.25/4)

ไม่ท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงส่ง
เพียง ERM1

แตแ่ผนลดหย่อนภำษีได้ตำม
เป้ำหมำย

แผนบริหำรควำมเสี่ยง
ได้คะแนน 0.32

หลักเกณฑ์กำรให้คะแนนแผนบริหำรควำมเสีย่ง (5 คะแนน)

แผนกระบวนกำรบริหำรกำรจัดเก็บภำษี 1.25 (5/4)

คะแนนรวม 1.25 + 1.25 + 1 + (0.26 + 0.32 + 0.19 + 0.32) = 4.59 เต็ม 5 คะแนน



การใช้เคร่ืองมือในการให้
คะแนนแผนบริหารความเส่ียง




