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ค ำน ำ 
 

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี รวมถึงความคาดหวังของประชาชน 
ท าให้หน่วยงานของรัฐต้องเผชิญกับความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ทั้งทางบวกและทางลบ การบริหาร
จัดการความเสี่ยง จึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่จะช่วยให้หน่วยงานวางแผนและจัดการเหตุการณ์ด้านลบที่อาจจะ
เกิดขึ้น อันเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงจะช่วยให้หน่วยงานสามารถบริหารจัดการเพ่ือ
สร้างหรือฉวยโอกาส หรือได้รับประโยชน์จากเหตุการณ์ด้านบวกที่อาจเกิดขึ้น ส่งผลให้หน่วยงานสามารถเพ่ิมศักยภาพ
และขีดความสามารถในการให้บริการแกป่ระชาชน 

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ 
มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติ ตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด โดยกระทรวงการคลังได้ก าหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ให้หน่วยงานของรัฐ  
ถือปฏิบัติ พร้อมทั้งก าหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงระดับองค์กร เพ่ือเป็นกรอบแนวทางให้หน่วยงานของรัฐสามารถน าหลักการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ไปปรับใช้เพ่ือวางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรได้อย่างเหมาะสม 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ 
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง จึงได้จัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง และ
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยใช้แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร มาปรับใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการ 
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง และส านักงานรัฐมนตรี 
กระทรวงการคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงานของส านักงานปลัด
กระทรวงการคลัง เพ่ือน าไปใช้เป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงให้เกิดผลส าเร็จ และก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการบรรลุเป้าหมายการด าเนินงานขององค์กรต่อไป 

 
 

            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

            มีนาคม ๒๕๖5 
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ส่วนที่ ๑ 
บทน ำ  

 

หลักกำรและเหตุผล 
 

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ 
มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติ ตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด โดยกระทรวงการคลังได้ก าหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ให้หน่วยงานของรัฐถือ
ปฏิบัติ พร้อมทั้งก าหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงระดับองค์กร เพ่ือเป็นกรอบแนวทางที่ช่วยให้หน่วยงานของรัฐสามารถน าหลักการบริหารจัดการความเสี่ยง
ไปปรับใช้เพ่ือวางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรได้อย่างเหมาะสม 

ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง จึงได้จัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงานปลัด
กระทรวงการคลัง และส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยใช้แนวทางการ
บริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร มาปรับใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินการ เพ่ือให้บุคลากรของหน่วยงานในสังกัดน าไปใช้เป็นเพ่ือน าไปใช้เป็นกรอบแนวทางการ
ด าเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงให้เกิดผลส าเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบรรลุเป้าหมายการด าเนินงาน
ขององค์กรต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

  ๑. เพ่ือให้ผู้บริหารมีเครื่องมือในการควบคุม ก ากับการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร 
๒. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจหลักการ กระบวนการ และข้ันตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงของ

องค์กร และมีแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจน สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ทั่วทั้งองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับ
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง และส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง 

๔. เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง และส านักงานรัฐมนตรี  
กระทรวงการคลัง น าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
 

เป้ำหมำย 
 

  เพ่ือให้ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง และส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง สามารถบริหาร
จัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เพ่ือให้หน่วยงานสามารถด าเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค ์รวมถึงเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของหน่วยงาน 
 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 

1. หน่วยงานสามารถบรรลุเป้าหมายในการลดอุปสรรค หรือสิ่งที่ไม่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้นและ
ป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรโดยรวมของหน่วยงานได ้
  2. หน่วยงานสามารถน าเครื่องมือมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
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นิยำมศัพท์ของกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ระบุความหมายของ “การบริหารจัดการความเสี่ยง” และ “ความเสี่ยง” 
ไว้ดังนี้ 

“กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง” หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจ
เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐสามารถด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานรวมถึงเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ 

“ควำมเสี่ยง” หมายความว่า ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

 
ข้อมูลพื้นฐำนของส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง 

 

 

วิสัยทัศน์ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง 
เป็นศูนย์กลางการบริหารงานของกระทรวงการคลังที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 

พันธกิจของส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง 
1. ก าหนดนโยบาย เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวง 
2. พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง รวมทั้งการแปลงนโยบายเป็นแนวทางและ

แผนการปฏิบัติราชการ 
3. ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง รวมถึงการก าหนดนโยบาย

และวางแผนเพื่อบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง 
4. ด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงและกฎหมาย

อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
5. ด าเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ของ

ส่วนราชการในสังกัดกระทรวง 
6. เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านการคลังแก่สาธารณชนเพ่ือเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบ

เศรษฐกิจของประเทศ 
7. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของกระทรวง ตลอดจนให้ค าแนะน าเกี่ยวกับนโยบายและแผนการ

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งการใช้ประโยชน์ของข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 
8. บูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามทุจริตและการส่งเสริมคุ้มครอง

จริยธรรมในกระทรวง 
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แผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี (พ.ศ. 2565) ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง (ฉบับปรับปรุง) 
 

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง (ฉบับปรับปรุง)  
มีความสอดคล้องกับ แผนระดับที่ 1 ยุทธศำสตร์ชำติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เป็นด้านหลัก แผนระดับที่ 2 มีความเกี่ยวข้องกับ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ใน 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็น
การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐและประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูป
ประเทศมีความสอดคล้องในด้านการบริหารราชการแผ่นดินและด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการ โดยเน้นให้ความส าคัญกับโครงการที่มีผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์
จากการด าเนินงานที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ
แผนการปฏิรูปประเทศดังกล่าว และจัดท าเป็นแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) ของส านักงานปลัด
กระทรวงการคลัง (ฉบับปรับปรุง) โดยสามารถแบ่งได้เป็น 3 เรื่อง ได้แก่ 1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน  
2. การพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร และ 3. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง (ฉบับปรับปรุง) 
สามารถแบ่งได้เป็น 3 เรื่อง ได้แก่ 

1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน มีโครงการส าคัญ 3 โครงการ ได้แก่ 
1.1 โครงการยกระดับการให้บริการของศูนย์บริการร่วม กระทรวงการคลัง 
1.2 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ของ

ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
1.3 โครงการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดท าแผน/คู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านการ

ทุจริตขององค์กร 
2. การพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร มีโครงการส าคัญ 3 โครงการ ได้แก่ 

2.1 โครงการวิเคราะห์อัตราก าลังของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
2.2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
2.3 โครงการเสริมสร้างการเป็นองค์กรคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีของกระทรวงการคลัง 

3. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีโครงการส าคัญ 5 โครงการ ได้แก่ 
3.1 โครงการจัดท าระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) 
3.2 โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายสื่อสารภายในอาคารที่ท าการใหม่กระทรวงการคลัง 
3.3 โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกระทรวงการคลัง (MOF Data 

Exchange) 
3.4 โครงการพัฒนาระบบการพิสูจน์ยืนยันตัวตนส าหรับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ

แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม ่
3.5 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบสารสนเทศการเงินการคลัง เพ่ือรองรับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นและระบบสนับสนุนการฝึกอบรมออนไลน์ 
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ส่วนที่ ๒ 
กรอบและกระบวนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง 

 

กรอบกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้น ากรอบการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร มาเป็นพ้ืนฐานในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน ดังนี้ 

1. มีการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร 
2. ผู้ก ากับดูแลและผู้บริหารมีการสร้างระบบบริหารจัดการความเสี่ยง 
3. มีการให้มีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการความเสี่ยงแก่บุคลากร 
4. มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง 
5. มีการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
6. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ รวมถึงแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 
7. มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
8. มีการพัฒนาการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

 
กระบวนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้จัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงานปลัด
กระทรวงการคลัง และส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามกระบวนการ
บริหารจัดการความสี่ยงของแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหาร
จัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ประกอบด้วย 
  1. การวิเคราะห์องค์กร 

๒. การก าหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง 
๓. การระบุความเสี่ยง  
๔. การประเมินความเสี่ยง  
๕. การตอบสนองความเสี่ยง  
๖. การติดตามและรายงานผล 
 

๑. กำรวิเครำะห์องค์กร 
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง มีการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกทั้งด้านบวกและ

ด้านลบที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงน าพันธกิจตามกฎหมาย อ านาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ชาติ 
นโยบายรัฐบาล และแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน มาก าหนดทิศทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน  
2. กำรก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง มีนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการน าโครงการและ
กระบวนงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการรายปีและโครงการและกระบวนงานที่มีผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายจากปีที่ผ่านมา มาวิเคราะห์และจัดเป็นท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน 
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๓. กำรระบุควำมเสี่ยง  
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง มีการระบุความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก และด้านบวกและดา้นลบ น ามาจัดกลุ่มตามประเภทของความเสี่ยง ดังนี้ 
๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจ  
ในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์
ภายนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ ท าให้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์ ท าให้โครงการขาดการยอมรับ
และโครงการไม่ได้น าไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้  
ส่วนเสียอย่างแท้จริง 

๒) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk : O) 
ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/
กระบวนการ/เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการด าเนินโครงการ 

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) 
ความเสี่ยงด้านการเงิน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณและการเงิน 

เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์หรือเป็นความเสี่ยง 
ที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการ
ด าเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผนการควบคุม และการจัดท ารายงาน  
เพ่ือน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว 

๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk : C) 
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ

การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน 
ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมทั้งการท านิติกรรม สัญญา 
การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน      
4. กำรประเมินควำมเสี่ยง  

ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง มีการประเมินความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบ  
ซึ่งโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และผลกระทบ 
(Impact) หมายถึง ความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง รวมถึงขอบเขตระดับ
ความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ เมื่อท าการประเมินแล้ว จึงน ำมำวิเครำะห์ระดับควำมเสี่ยงหรือจัดล ำดับควำม
รุนแรงของควำมเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อหน่วยงำน และพิจำรณำก ำหนดกิจกรรมกำรควบคุมแต่ละควำมเสี่ยงให้
เหมำะสมและยอมรับได้  
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กำรวิเครำะห์โอกำสที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยงหรือสำเหตุของควำมเสี่ยง 

 

คะแนน ระดับโอกำส ค ำอธิบำย 
1 น้อยที่สุด ไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นหรือมีเพียงเล็กน้อย (น้อยกว่า ร้อยละ ๒๐) 
2 น้อย มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยครั้ง (ร้อยละ ๒๑ - ๔๐) 
3 ปานกลาง มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๔๑ - ๖๐) 
4 สูง มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง (ร้อยละ ๖๑ - ๘๐) 
5 สูงมาก มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้ง (มากกว่า ร้อยละ ๘๐) 

 

 
กำรวิเครำะห์ผลกระทบของควำมเสี่ยง 

 

คะแนน ระดับ
โอกำส 

ค ำอธิบำย 

1 น้อยที่สุด มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์เพียงเล็กน้อย (น้อยกว่า ร้อยละ ๒๐) 
2 น้อย มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์อยู่บ้าง (ร้อยละ ๒๑ - ๔๐) 
3 ปานกลาง มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์พอสมควร (ร้อยละ ๔๑ - ๖๐) 
4 สูง มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ค่อนข้างรุนแรง (ร้อยละ ๖๑ - ๘๐) 
5 สูงมาก มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์เป็นอย่างยิ่ง (มากกว่า ร้อยละ ๘๐) 

 

 

แผนภูมิควำมเสี่ยง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   
   

   
 ผ

ลก
ระ

ทบ
ที่เ

กิด
ขึ้น

 (I
) 

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

    โอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (L) 
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เกณฑ์กำรประเมินระดับควำมรุนแรงของควำมเสี่ยง 
 

ระดับควำมเสี่ยง 
ค่ำควำมเสี่ยง 

(โอกำส X ผลกระทบ) 
เกณฑ์กำรประเมิน 

สูงมาก ๒๐ - ๒๕ 
อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได ้จ าเป็นต้องเร่งรดัจัดการ 
ความเสี่ยงให้ลดลงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

สูง ๑๕ - ๑๖ 
อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได ้ต้องจัดการความเสี่ยง 
ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 

ปานกลาง ๕ - ๑๒ 
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถด าเนินการควบคมุ 
โดยกระบวนการควบคุมภายใน 

ต่ า ๓ - ๔ 
อยู่ในระดับที่พอยอมรบัได้ แต่ยังต้องควบคุมเพื่อป้องกัน 
ไม่ให้เกิดความเสี่ยง 

ต่ ามาก ๑ - ๒ 
อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง 
 

 

5. กำรตอบสนองควำมเสี่ยง (Risk Response) 
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้ก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง หรือกลยุทธ์ในการ

จัดการความเสี่ยงที่มุ่งเน้นบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยแบ่งวิธีการจัดการความเสี่ยงได้ 
4 วิธีดังนี้ 

๕.๑) กำรยอมรับควำมเสี่ยง (Take) เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง ต่ าหรือต่ ามาก หรือ
เป็นความเสี่ยงที่มีต้นทุนในการจัดการที่สูงมากจนไม่คุ้มค่ากับผลที่จะได้รับ หรือเป็นความเสี่ยงที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุม เช่น จากนโยบายรัฐบาล เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงนั้นจะต้องมีมาตรการติดตามเฝ้าระวังความ
เสี่ยงอย่างใกล้ชิดเพ่ือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน 

๕.๒) กำรลด/ควบคุมควำมเสี่ยง (Treat) เป็นการจัดการความเสี่ยงที่สามารถลดได้โดยการ
ควบคุมภายใน หรือการปรับปรุงระบบการท างานหรือออกแบบวิธีการท างานใหม่ เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดหรือลด
ผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

๕.๓) กำรกระจำยหรือโอนย้ำยควำมเสี่ยง (Transfer) เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยง
ให้หน่วยงานอ่ืนช่วยแบ่งความรับผิดชอบ โดยเฉพาะเป็นความเสี่ยงที่คาดไม่ถึง ป้องกันได้ยาก หรือมีระดับความ
รุนแรงสูง เช่น ภัยธรรมชาติ ก็อาจกระจายความเสี่ยงโดยการท าประกันภัยหรือกรณีที่ความเสี่ยงเกิดจากความไม่
ช านาญงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน ก็จัดจ้างบุคคลภายนอกด าเนินการแทน เป็นต้น 

๕.๔) กำรหลีกเลี่ยงควำมเสี่ยง (Terminate) เป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงและ
หน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ จึงต้องปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง โดยหยุดยกเลิก 
หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือโครงการที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น 
๖. กำรติดตำมและรำยงำนผล 

ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้ก าหนดการติดตามผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลังและส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง แบ่งเป็น 3 รอบ ได้แก่ รอบ ๖ เดือน 
รอบ 9 เดือน และรอบ ๑๒ เดือน โดยมีรายละเอียด ประกอบด้วย (๑) ความเสี่ยง (๒) แนวทางการจัดการความเสี่ยง 
(๓) ระดับความเสี่ยง (๔) ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่  และ (๕) แนวทางการจัดการความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่   
โดยสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จะจัดท ารายงานสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอปลัดกระทรวงการคลัง
เพ่ือทราบต่อไป 
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ส่วนที่ 3 
แผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง  

และส ำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงกำรคลัง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖5 
 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงานปลัดกระทรวงการคลังและส านักงานรัฐมนตรี 
กระทรวงการคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 จัดท าขึ้นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการบริหาร
จัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร โดยการน าโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง (ฉบับปรับปรุง) จ านวน 11 โครงการ 
และโครงการที่มีผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน 
6 โครงการ มาด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน  ดังนี้ 

ล ำดับ โครงกำร หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
โครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี (พ.ศ. 2565) ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง (ฉบับปรับปรุง) 

1 โครงการยกระดับการให้บริการของศูนย์บริการร่วม กระทรวงการคลัง ส านักตรวจสอบและประเมินผล 
2 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่การเป็นระบบ

ราชการ 4.0 ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

3 โครงการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดท าแผน/คู่มือการบริหารความ
เสี่ยงด้านการทุจริตขององค์กร 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทุจริต 

4 โครงการเสริมสร้างการเป็นองค์กรคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี
ของกระทรวงการคลัง 

5 โครงการวิเคราะห์อัตราก าลังของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล 
6 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
7 โครงการจัดท าระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

ใหม่ (New GFMIS Thai) 
8 โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายสื่อสารภายในอาคารที่ท าการใหม่

กระทรวงการคลัง 
9 โครงการพัฒนาระบบเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกระทรวงการคลัง 

(MOF Data Exchange) 
10 โครงการพัฒนาระบบการพิสูจน์ยืนยันตัวตนส าหรับระบบบริหาร

การเงิน การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
11 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศการเงินการคลัง เพื่อรองรับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระบบสนับสนุนการฝึกอบรมออนไลน์ 
โครงกำรที่มีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงต่อเน่ืองจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

12 โครงการบริหารระบบงานและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการสื่อสาร
และประชาสัมพันธ์ 

กลุ่มสารนิเทศการคลัง 

13 โครงการบริหารจัดการ และเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในด้านการตรวจสอบ กลุ่มตรวจสอบภายใน 
14 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานร้องเรียนร้องทุกข์ของ

ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง 
ส านักงานรัฐมนตร ี

15 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการเสนอเรื่องต่อที่ประชุม
คณะรัฐมนตรีของกระทรวงการคลัง 

หมำยเหตุ : ทั้งนี้มีโครงการในล าดับที่ 5 และล าดับที่ 7 (โครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ) เป็นโครงการทีม่ีการบริหารจัดการความเสี่ยง 
               ตอ่เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนั้นผลรวมโครงการทั้งหมดมีจ านวน 15 โครงการ 
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สรุปภำพรวมแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง 
และส ำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงกำรคลัง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

 

ล ำดับ 
โครงกำร/

กระบวนงำน 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

ระดับ
ควำมเสี่ยง 
(คะแนน) 

ควำมเสี่ยง แนวทำงกำรจัดกำรควำมเสี่ยง หมำยเหตุ 

โครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี (พ.ศ. 2565) ของสป.กค. (ฉบับปรับปรุง) 
1. โครงการจดัท าระบบ

บริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ใหม่ (New GFMIS Thai) 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและ

การสื่อสาร 

12 
 
 
 
 
 
 

 

ระบบงานบางส่วนไม่แล้วเสร็จ 
และมีการเลื่อนการขึ้นระบบฯ 
ท าให้กระบวนการท างานเกิด
ความล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนที่
ได้วางไว ้

1. จัดให้มีการประชุมหารือร่วมกัน 
(Regular Meeting) ระหว่างกรมบัญชีกลาง 
บมจ. กรุงไทย และ ศทส. เพื่อให้เกิด
การบูรณาการและแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผน (Steering Committee) 
3. จัดทีมบริหารเพือ่ควบคุมการด าเนนิงาน
และการตดัสินใจ (Command Center) 

เป็นโครงการที่มี
การบริหารจัดการ
ความเสีย่งต่อเนื่อง
จากปงีบประมาณ  

พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

12 ทีมงานในโครงการ ขาดทักษะ 
ความรู้  ความสามารถ ความ
เช่ียวชาญและประสบการณ์ใน
การท างาน ท าให้การด าเนินงาน
เป็นไปอย่างล่าช้า 

- จัดหาบุคคลภายนอก(Outsource)/ที่
ปรึกษาโครงการ ที่มีความรู้ความเช่ียวชาญ
เกี่ยวกับระบบ New GFMIS Thai เพื่อให้
ค าปรึ กษาและข้ อเสนอแนะในการ
ด าเนินงาน รวมถึงแนวทาง  ในการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงท ี

12 แผนงานของโครงการไม่ชัดเจน 
มี การปรั บเปลี่ ยนแผนงาน
บ่อยครั้ง 

1. มีการก าหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ของทีมงานและผู้เกี่ยวข้องให้ชัดเจน 
2. มีการรายงานสถานภาพของแผนงาน/
โครงการ อย่างสม่ าเสมอ 
3. มีการควบคุม ก ากับและติดตามแผนงาน/
โครงการอย่างสม่ าเสมอ 
4. จัดทีมบริหารเพื่อควบคุมการด าเนินงาน
และการตัดสินใจ 



                                                                        แผนบรหิารจดัการความเสีย่งของส านกังานปลดักระทรวงการคลงั  

                                                                                                                                               และส านกังานรฐัมนตร ีกระทรวงการคลงั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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ล ำดับ 
โครงกำร/

กระบวนงำน 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

ระดับ
ควำมเสี่ยง 
(คะแนน) 

ควำมเสี่ยง แนวทำงกำรจัดกำรควำมเสี่ยง หมำยเหตุ 

2. โครงการวิเคราะห์
อัตราก าลังของส านักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง 

ส านักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

10 จัดท าร่างแผนกรอบอัตราก าลัง
ของ สป.กค. และ สร.กค. ไม่แล้ว
เสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

1. เร่งรัดติดตามผลการวิเคราะห์ภาระงาน
จากหน่วยงานในสังกัด 
2. ให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิดกับคณะท างานฯ 
ของหน่วยงานในสังกัด 
3. จัดการประชุมคณะท างานฯ เพื่อพิจารณา
ผลการวิเคราะห์ภาระงานก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ 

เป็นโครงการที่มี
การบริหารจัดการ
ความเสีย่งต่อเนื่อง
จากปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 

3. โครงการพัฒนาคณุภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ
สู่การเป็นระบบราชการ 
4.0 ของสป.กค. 

กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร 

9 การรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงาน
จริงตามประเด็นข้อค าถามในแบบ
ประเมินสถานะของหน่วยงานใน
การเป็นระบบราชการ 4.0 ขาด
ความครบถ้วนและไม่ตรงประเด็น 

1 ศึกษา วิ เคราะห์  ทบทวนผลการ
ด า เนิ นงานจริ งและ feedback จาก
คณะกรรมการของส านักงาน กพร. รวมทั้ง
เปรียบเทียบกับส่วนราชการอื่น 
2 ประสานงานกับคณะท างานพัฒนา
คุณภาพการบริ หารจั ดการภาครั ฐ 
(Working Team) ในแต่ละหมวด และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการตอบประเด็น
ข้อค าถาม 
3 จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบ
คณะกรรมการติดตามและก ากับดูแลการ
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐเพื่อพิจารณารายละเอียด
การประเมินสถานะของหน่วยงานในการ
เป็นระบบราชการ 4.0 ของ สป.กค. 

- 



                                                                        แผนบรหิารจดัการความเสีย่งของส านกังานปลดักระทรวงการคลงั  

                                                                                                                                               และส านกังานรฐัมนตร ีกระทรวงการคลงั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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ล ำดับ 
โครงกำร/

กระบวนงำน 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

ระดับ
ควำมเสี่ยง 
(คะแนน) 

ควำมเสี่ยง แนวทำงกำรจัดกำรควำมเสี่ยง หมำยเหตุ 

4. โครงการติดตั้งระบบ
เครือข่ายสื่อสารภายใน
อาคารที่ท าการใหม่
กระทรวงการคลัง 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและ

การสื่อสาร 

9 ไม่สามารถติดตั้งอุปกรณ์ระบบ
เครือข่ายในพื้นที่ส านักงานได้
ภายในระยะเวลาที่ ก าหนด 
เนื่องจากผลกระทบจากปัจจัย
ภ ายนอกที่ ต้ อ ง รอผลการ
ด าเนินงานของโครงการก่อสร้าง
ตกแต่งภายในอาคารแล้วเสร็จ 
จึงจะสามารถเริ่มด าเนินการ
ติดตั้งอุปกรณ์ในโครงการติดตั้ง
ระบบเครือข่ายฯ ได้ 

ปรับแผนการติดตั้งอุปกรณ์ให้รวดเร็วขึ้น 
โดยประสานผู้รับผิดชอบงานโครงการ
ก่อสร้างตกแต่งภายในอาคารฯ อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อปรับแผนการด าเนินงานให้
มีความสอดคล้องกัน ในการขอเข้ า
ด าเนินการติดตั้งอุปกรณ์คู่ขนานกับงาน
ตกแต่งภายใน พื้นที่ส่วนที่ด าเนินการ
เรียบร้อย โดยไม่ต้องรองานตกแต่งแล้ว
เสร็จทั้งอาคาร 

- 

5. โครงการเสรมิสร้างการ
เป็นองค์กรคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านยิมที่ดี
ของกระทรวงการคลัง 

ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต 

8 1 .  ก า ร ส ร ร ห า ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ
คัดเลือกเป็นผู้ประพฤติตน
ชอบด้วยความซื่อสัตย์จาก
หน่วยงานในสังกัดล่าช้า 
2. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับคัดเลือก
เป็นผู้ประพฤติตนชอบด้วย
ความซื่อสัตย์ไม่ถูกต้อง 

1. มีหนั งสือถึ งหน่วยงาน เพื่ อเร่ ง
ประสานข้อมูลการคัดเลือกบุคลากรกับ
หน่วยงานในสังกัด 
2. ตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานใน
สั งกั ด  เพื่ อยื นยั นความถู กต้ อ ง ใน 
รายละเอียดของผู้ที่ได้รับคัดเลือก ก่อน
น าส่งผลิตโล่ 

- 

6. โครงการยกระดับการ
ให้บริการของศูนย์บริการ
ร่วมกระทรวงการคลัง 

ส านักตรวจสอบ
และประเมินผล 

4 ส่วนราชการบางหน่วยอาจไม่ได้ 
Update ข้อมูลงานบริการให้
เป็นปัจจุบัน 

ท าการ monitor งานการให้บริ การ
ประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์ของส่วน
ราชการเป็นระยะ และหากพบกรณีที่
หน่ วยงานไม่  Update ข้ อมู ล  ฝ่ าย
เลขานุการคณะกรรมการศูนย์บริการร่วม
กระทรวงการคลั งจะ ได้ ประสาน
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการ
ต่อไป 

- 



                                                                        แผนบรหิารจดัการความเสีย่งของส านกังานปลดักระทรวงการคลงั  
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ล ำดับ 
โครงกำร/

กระบวนงำน 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

ระดับ
ควำมเสี่ยง 
(คะแนน) 

ควำมเสี่ยง แนวทำงกำรจัดกำรควำมเสี่ยง หมำยเหตุ 

7. โครงการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงและการจดัท าแผน/
คู่มือการบรหิารความ
เสี่ยงด้านการทุจรติของ
องค์กร 

ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต 

4 
 
 
 
 
 
 

4 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงและ
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง
ด้านการทุจริต  
มีความล่าช้าไม่ เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 
 
บุคลากรในสังกัดกระทรวง 
การคลังขาดองค์ความรู้ในการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดท า
แผนบริหารความเสี่ยงด้านการ
ทุจริต และการรายงานผลตาม
แผนบริหารความเสี่ยงด้านการ
ทุจริต 

1. จัดท าแนวทางการจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงด้านการทุจริตให้ครอบคลุม
ประเด็น/เป้าหมายที่ก าหนด 
2. จัดท าระบบพ่ีเลี้ยง เพื่อให้ค าปรึกษา 
ช้ีแนะแก่ผู้ รั บผิดชอบเกี่ ยวกับการ
วิ เคราะห์ความเสี่ยงและจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยง 
1. จัดท าองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับแนวทางการ
บริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตของ
องค์กรตามแนวทางที่ ส านักงาน ป.ป.ท. 
ก าหนด โดยให้ครอบคลุมหน่วยงานราชการ 
และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง 
2. จัดท าระบบพี่เลี้ยงเพื่อให้ค าปรึกษา 
ช้ีแนะแก่ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง 

- 

8. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและ

การสื่อสาร 

4 ไม่สามารถฝึกอบรมได้ เนื่องจาก
ผลกระทบจากปัจจัยภายนอก
ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การ
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 

ปรับเนื้อหาของหลักสูตรให้มีการฝึก
ปฏิบัติน้อยลง เพิ่มเนื้อหาภาคทฤษฎีมาก
ขึ้น เพื่อให้สามารถจัดการฝึกอบรมแบบ 
online ได้ 

- 

9. โครงการพัฒนาระบบ
เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกระทรวงการคลัง 
(MOF Data Exchange) 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและ

การสื่อสาร 

4 ไม่สามารถด าเนินการตรวจรับ
โครงการฯ ได้ตามระยะเวลาส่งมอบงาน 
1) เนื่องจากอุปกรณ์ฯ เดิมยกเลิก
สายการผลิต และผลกระทบจาก
สถานการณ์การระบาดของไวรัส 
(COVID-19) ท าให้สายการผลิต
และการขนส่งจากต่างประเทศมี
ความล่ า ช้ ากว่ าระยะเวลา
ด าเนินการตามปกติ 

ขอขยายระยะเวลาการส่งมอบงาน - 
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ล ำดับ 
โครงกำร/

กระบวนงำน 
หน่วยงำนที่
รบัผิดชอบ 

ระดับ
ควำมเสี่ยง 
(คะแนน) 

ควำมเสี่ยง แนวทำงกำรจัดกำรควำมเสี่ยง หมำยเหตุ 

   9 2) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัส (COVID-19) 
แ ล ะ แ น วท า งป ฏิ บั ติ ด้ า น
สาธารณสุขฯ ตามแนวทาง
มาตราการปลอดภัย (COVID 
Free Setting) ส าหรับการประชุม 
สัมมนา ท าให้ไม่สามารถจัดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการได้ 

ขอขยายระยะเวลาการส่งมอบงาน - 

10. โครงการพัฒนาระบบการ
พิสูจน์ยืนยันตัวตนส าหรับ
ระบบบริหารการเงิน การ
คลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ใหม ่

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและ

การสื่อสาร 

4 มีการเข้าใช้งานระบบจากผู้ที่
ไม่มสีิทธิเข้าใช้งานระบบ New 
GFMIS Thai อย่างแท้จริง 

1. มีการก าหนดนโยบายในการพิสูจน์
และยืนยันตัวบุคคลอย่างรัดกุม เช่น การ
ก าหนดจ านวนครั้งในการใส่ Username  
/Password  
2. มีการจัดฝึกอบรมการใช้งานระบบฯ 
ส าหรับระบบ New GFMIS Thai เพื่อให้
ผู้ใช้งานมีความรู้และความเข้าใจในการใช้
งานระบบฯ อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
3. ก าหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลให้
เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของผู้ใช้งาน 
4. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการก าหนด
สิทธิหรือแก้ไขสิทธิของผู้ใช้งานอย่าง
ชัดเจน 

- 
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ล ำดับ 
โครงกำร/

กระบวนงำน 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

ระดับ
ควำมเสี่ยง 
(คะแนน) 

ควำมเสี่ยง แนวทำงกำรจัดกำรควำมเสี่ยง หมำยเหตุ 

11. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบสารสนเทศการเงิน
การคลัง เพื่อรองรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ร ะ บ บ ส นั บ ส นุ น ก า ร
ฝึกอบรมออนไลน ์

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและ

การสื่อสาร 

4 ผู้ใช้งานขาดทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการใช้งานระบบฯ 
อย่างถูกต้อง เหมาะสม 

1. จัดให้มีการฝึกอบรมการใช้งานระบบฯ 
แก่ผู้ใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้งานมีความรู้ ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับการเข้าใช้ระบบฯ 
2. จัดท าคู่มือการใช้งาน 
3. จัดท าช่องทางการติดต่อสื่อสาร เพื่อ
สอบถามหรือแจ้งปัญหาการใช้งานระบบฯ 
4. จัดให้มีการท าแบบทดสอบทั้งก่อน
อบรมและหลังอบรม 

- 

โครงกำรที่มีกำรน ำมำบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงต่อเนื่องจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
12. โครงการบริหารระบบงาน

แ ล ะ พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ
บุคลากรด้านการสื่อสาร
และประชาสัมพันธ ์

กลุ่มสารนิเทศ
การคลัง 

12 ข่าวสารถูกบิดเบือนจากความ
เป็นจริง 

1. จัดอบรมหรือจัดท าบทความเกี่ยวกับ
ข้ อมู ลข่ าวสารที่ เ กี่ ย วข้ องกั บการ
ด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื่อออนไลน ์
2. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอ
ข้อมูล และจัดท า Q&A เพื่อให้ข้อมูลที่
เป็นประโยชน์แก่ประชาชน  
3. มีการจัดแถลงข่าวและประชุมผ่าน
ออนไลน์ ผ่านโปรแกรมต่าง ๆ อาทิ  
Zoom/Google Meeting /line ฯลฯ  
4. เผยแพร่ข่าวสารหรือข่าวประชาสัมพันธ์ 
ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) /
โซเชียลมีเดีย (facebook, Instagram,Twitter) 
รวมไปถึงกลุ่มไลน์ต่าง ๆ 

เป็นโครงการที่มี
การบริหารจัดการ
ความเสีย่งต่อเนื่อง
จากปงีบประมาณ  

พ.ศ. 2564 
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ล ำดับ 
โครงกำร/

กระบวนงำน 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

ระดับ
ควำมเสี่ยง 
(คะแนน) 

ควำมเสี่ยง แนวทำงกำรจัดกำรควำมเสี่ยง หมำยเหตุ 

   9 เครื่องมือท่ีใช้ในการจัดท าสื่อ
ล้าหลัง และไม่สอดคล้องกับ

งานในปัจจุบัน 

1. จัดหาภาพที่ไม่ติดลิขสิทธิ์ เพื่อการ
จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
2. จัดหางบประมาณหรือขอปรับปรุง
อุปกรณ์ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
3. ปรับการใช้ภาษาในการผลิตสื่อให้
ประชาชนเข้าใจได้ง่ายขึ้น 

- 

   9 งบประมาณที่ไดร้ับการจัดสรร 
บางปีได้รับจ านวนน้อย ไม่
เพียงพอต่อการเบิกจ่ายทั้งป ี

จัดท ารายการกันเงินงบประมาณที่ได้รับ
และเบิกจ่ายตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ที่มี
การเบิกจ่ายเงินไว้ให้ทราบตัวเลขเงิน
คงเหลือทุกเดือน 

- 

13. โครงการบริหารจัดการ 
และเพิ่มศักยภาพผู้
ตรวจสอบภายในด้านการ
ตรวจสอบ 

กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน 

9 ผู้ตรวจสอบภายในยังมีทักษะ
ประสบการณ์ และความช านาญ 
ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
ด้านการตรวจสอบ และวิธีการ
เขียน รายงานการตรวจสอบ
เสนอปลัดกระทรวง การคลัง 

1.จัดส่งบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการ
ตรวจสอบภายในเข้ารับการฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะด้านการ
ตรวจสอบภายใน ตามหลักสูตรของ
กรมบัญชีกลาง 
2. เสริมสร้างทักษะ ความช านาญใน
การปฏิบัติงานตรวจสอบ ด้วยการลงมือ
ปฏิบัติจริง (Learning by Doing) และ
มี ก ารแลก เปลี่ ยน เ รี ยนรู้ ร ะหว่ า ง
บุคลากรไปด้วยกัน 
3. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ควบคุมการปฏิบัติงาน และติดตามผล
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่ได้รับ
มอบหมายอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ผลการ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนการตรวจสอบ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ที่ก าหนดไว ้

เป็นโครงการที่มี
การบริหารจัดการ
ความเสีย่งต่อเนื่อง
จากปงีบประมาณ  

พ.ศ. 2564 
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ล ำดับ 
โครงกำร/

กระบวนงำน 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

ระดับ
ควำมเสี่ยง 
(คะแนน) 

ควำมเสี่ยง แนวทำงกำรจัดกำรควำมเสี่ยง หมำยเหตุ 

14. โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ 
การด าเนินงานร้องเรียน
ร้องทุกข์ของส านักงาน
รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง 

ส านักงานรัฐมนตรี 
กระทรวงการคลัง 

 
 

 

5 สร.กค. ไม่ได้รับทราบผลพิจารณา 
ด า เนิ นการของหน่ วยงาน
ผู้ รับผิดชอบ เพื่อรายงานให้
ผู้บริหารทราบ หรือเพื่อแจ้งให้ผู้
ร้องทราบ 

1. ก าหนดแนวทางติดตามผลการ
พิจารณาและมอบหมายผู้รับผิดชอบใน
การติดตามผล  
2. หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สร.กค. 
สบก. สตป. และ ศทส.) เพื่อเปิดสิทธิ เพื่อ 
ใ ห้ เ จ้ า ห น้ า ที่ เ ข้ า ถึ ง ผ ล พิ จ า ร ณ า
ด าเนินการในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
สป.กค. 

เป็นโครงการที่มี
การบริหารจัดการ
ความเสีย่งต่อเนื่อง
จากปงีบประมาณ  

พ.ศ. 2564 

15. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานในการ
เสนอเรื่องต่อที่ประชุม
คณะรัฐมนตรีของ
กระทรวงการคลัง 

ส านักงานรัฐมนตรี 
กระทรวงการคลัง 

5 1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการ
เสนอเรื่องต่อที่ประชุม ครม. ไม่
เข้าใจและขาดองค์ความรู้ด้าน
กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์
และขั้นตอนในการเสนอเรื่องต่อ
ที่ประชุม ครม. อาจท าให้งาน
เกิดความล่าช้าและไม่ถูกต้อง 
2. ข้ันตอนการเสนอเรื่องต่อท่ี
ประชุม ครม. มีการเปลี่ยนแปลง
บ่อยตามสถานการณ์ การแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 

1. เผยแพร่องค์ความรู้ ด้านกฎหมาย 
ระเบียบหลักเกณฑ์ ในการเสนอเรื่องต่อที่
ประชุม ครม.ผ่านกลุ่มไลน์ผู้ประสานงาน 
ครม. ของหน่วยงานในสังกัด กค. และ
เว็บไซต์ส านักงานรัฐมนตรี 
2. ให้ค าปรึกษาที่ชัดเจนและประสานงาน
การเสนอเรื่องต่อที่ประชุม ครม. โดยเร่งด่วน 
3. ก ากับเส้นทางการเสนอเรื่องให้เป็นไป
ตามระเบียบงานสารบรรณอย่างใกล้ชิด 
4. ติดตามและอัพเดทข้อมูลข่าวสารและ
กระบวนการเสนอเรื่องต่อที่ประชุม ครม. 
ตลอดเวลา 

เป็นโครงการที่มี
การบริหารจัดการ
ความเสีย่งต่อเนื่อง
จากปงีบประมาณ  

พ.ศ. 2564 



                                                                        แผนบรหิารจดัการความเสีย่งของส านกังานปลดักระทรวงการคลงั  

                                                                                                                                               และส านกังานรฐัมนตร ีกระทรวงการคลงั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  

17 

 

แผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง และส ำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงกำรคลัง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
ส ำนักตรวจสอบและประเมินผล 

โครงกำร :  โครงการยกระดับการให้บริการของศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลัง                                                                                                         
ตัวชี้วัด :  มีระบบเทคโนโลยีในการให้บริการประชาชน เพ่ือติดต่อสอบถามข้อมูล หรือติดตามเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงการคลัง    
 

กิจกรรม ควำมเสี่ยง 
ประเภท 

ควำมเสี่ยง 
S/O/F/C 

กำรประเมินควำมเสี่ยง 
กลยุทธ์ที่จัดกำร
กับควำมเสี่ยง 

แนวทำงกำรจัดกำร 
ควำมเสี่ยง 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

เป้ำหมำย/ผลลัพธ์
หลังกำรจัดกำร

ควำมเสี่ยง 

งบประมำณ
โครงกำร โอกำส 

(L) 
ผลกระทบ 

(I) 

ระดับ 
ควำมเสี่ยง 

(L*I) 
ทบทวนภารกิจและงาน
บริการของศูนย์บริการร่วม 
กระทรวงการคลังให้สอด 
คล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป 
 
 
 
 

ส่วนราชการบาง
หน่วยอาจไมไ่ด ้
Update ข้อมูล
งานบริการให้
เป็นปัจจุบัน   

O 2 2 4 การลด/ควบคมุ 
ความเสีย่ง 

ท าการ monitor งานการ
ให้บริการประชาชนทาง 
อิเล็กทรอนกิสข์องสว่นราชการ
เป็นระยะ และหากพบกรณีที่
หน่วยงานไม่ Update ข้อมูล 
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลัง
จะได้ประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการ
ต่อไปบรู้ และมจีิศ 

1 ต.ค. 64 –  
30 ก.ย. 65 

จ านวนงานบริการที่
มีการเช่ือมโยงข้อมลู
กับศูนย์บริการร่วมฯ  
(13 งานบริการ) 

- 
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กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 

โครงกำร :  พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง                          
ตัวช้ีวัด :   คะแนนการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 เพ่ิมข้ึน 2% จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                               
 

กิจกรรม ควำมเสี่ยง 
ประเภท

ควำมเสี่ยง 
S/O/F/C 

กำรประเมินควำมเสี่ยง 
กลยุทธ์ที่จัดกำร
กับควำมเสี่ยง 

แนวทำงกำรจัดกำร 
ควำมเสี่ยง 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

เป้ำหมำย/ผลลัพธ์
หลังกำรจัดกำร 

ควำมเสี่ยง 

งบประมำณ
โครงกำร โอกำส 

(L) 
ผลกระทบ 

(I) 

ระดับ 
ควำมเสี่ยง 

(L*I) 
การจัดท าข้อมูล
ส าหรับการประเมิน 
สถานะของหน่วยงาน 
ในการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 

การรวบรวมข้อมูล
ผลการด าเนินงาน
จริงตามประเด็นข้อ
ค าถามในแบบประเมิน 
สถานะของหน่วยงาน 
ในการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 ขาด
ความครบถ้วนและ
ไม่ตรงประเด็น 

O 3 3 9 การลด/ควบคมุ
ความเสีย่ง 

1 ศึกษา วิเคราะห์ ทบทวน
ผลการด าเนินงานจริงและ 
feedback จากคณะกรรมการ 
ของส านักงาน กพร. รวมทั้ง
เปรียบเทยีบกับส่วนราชการอื่น 
2 ประสานงานกับคณะท างาน 
พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (Working 
Team) ในแต่ละหมวด  
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
ในการตอบประเด็นข้อค าถาม 
3 จัดประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาระบบคณะกรรมการ 
ติดตามและก ากับดูแลการ
ด าเนินการพัฒนาคณุภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ
เพื่อพิจารณารายละเอียด
การประเมินสถานะของ
หน่วยงานในการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 ของ สป.กค. 

1 ต.ค. 64 - 
30 ก.ย. 65 

เป้ำหมำยของกิจกรรม 
1. มีผลการประเมินสถานะ 
การเป็นระบบราชการ 4.0 
เ พิ่ ม ขึ้ น 2 %  จ า ก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ผลลัพธ ์
1. ส านักงานปลัดกระทรวง 
การคลั งมี ระบบการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
ทันสมัยบรรลุตามเกณฑ์
มาตรฐานการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 และเกณฑก์าร
ปฏิบัติราชการต่าง ๆ  ตาม
แนวทางที่ส านักงาน ก.พ.ร. 
ก าหนด 
2. ผู้รบับริการและผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสียมีความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
ของหน่วยงานในสังกดั
ส านักงานปลัดกระทรวง 
การคลัง และส านักงาน 
รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง 

- 
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ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
โครงกำร :  การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดท าแผน/คู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตขององค์กร                              
ตัวช้ีวัด :    ระดับความส าเร็จของการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงกระทรวงการคลัง                              
 

กิจกรรม ควำมเสี่ยง 
ประเภท

ควำมเสี่ยง 
S/O/F/C 

กำรประเมินควำมเสี่ยง 
กลยุทธ์ที่จัดกำร 
กับควำมเสี่ยง 

แนวทำงกำรจัดกำร 
ควำมเสี่ยง 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

เป้ำหมำย/ผลลัพธ์
หลังกำรจัดกำร 

ควำมเสี่ยง 

งบประมำณ
โครงกำร โอกำส 

(L) 
ผลกระทบ 

(I) 

ระดับ 
ควำมเสี่ยง 

(L*I) 
จัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงด้านการ 
ทุจริตของส่วนราชการ 
และรัฐวิสาหกิจใน
สังกัดกระทรวง 
การคลัง 
 
 
 

การวิเคราะห์ความ
เสี่ยงและจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยง
ด้านการทุจรติ มี
ความล่าช้าไม่เป็นไป
ตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
 
 
 

O 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ยอมรับความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จัดท าแนวทางการ
จัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยงด้านการทุจริตให้
ครอบคลุมประเด็น/
เป้าหมายที่ก าหนด 
2. จัดท าระบบพี่เลี้ยงเพื่อ 
ให้ค าปรึกษา ช้ีแนะแก่
ผู้รับผดิชอบเกี่ยวกับการ
วิเคราะหค์วามเสี่ยงและ
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 

1 ต.ค. 64 – 
30 ก.ย. 65 
 
 
 
 
 
 
 

สามารถจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยง
ด้านการทุจรติของ
ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงการคลังได้
ตามก าหนดระยะเวลา 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 

จัดท าองค์ความรู้
เกี่ยวกับแนวทาง 
การบริหารความ
เสี่ยงด้านการทุจริต
ขององค์กรแก่
บุคลากรในสังกัด
กระทรวงการคลัง 

บุคลากรในสังกัด
กระทรวงการคลัง
ขาดองค์ความรู้ใน
การวิเคราะห์ความ
เสี่ยง การจดัท าแผน
บริหารความเสี่ยง
ด้านการทุจรติ และ
การรายงานผลตาม
แผนบริหารความ
เสี่ยงด้านการทุจรติ 

O 2 2 4 ยอมรับความเสี่ยง 1. จัดท าองค์ความรู้ที่
เกี่ยวกับแนวทาง 
การบริหารความเสี่ยง
ด้านการทุจริตของ
องค์กรตามแนวทางที่ 
ส านักงาน ป.ป.ท. ก าหนด 
โดยใหค้รอบคลมุหนว่ยงาน
ราชการ และรัฐวิสาหกิจ
ในสังกดักระทรวงการคลัง 
2. จัดท าระบบพี่เลี้ยง
เพื่อให้ค าปรึกษา ช้ีแนะ
แก่ผู้รับผิดชอบทีเกี่ยวข้อง 

1 ต.ค. 64 – 
30 ก.ย. 65 

บุคลากรในสังกัด
กระทรวงการคลังมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การจัดท าแผนบริหาร
ความเสีย่งด้านการ
ทุจริต และรายงาน
ผลการด าเนินการได้
อย่างถูกต้องครบถ้วน 

 

https://emenscr.nesdc.go.th/viewer/view.html?id=5b28d2a47af48e05b0c722c7
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โครงกำร :  เสริมสร้างการเป็น องค์กรคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีของกระทรวงการคลัง                                                          
ตัวช้ีวัด :  ความส าเร็จของการด าเนินงานจัดโครงการพิธีมอบโล่ “ผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต” กระทรวงการคลัง    
 

กิจกรรม ควำมเสี่ยง 
ประเภท

ควำมเสี่ยง 
S/O/F/C 

กำรประเมินควำมเสี่ยง 
กลยุทธ์ที่จัดกำร 
กับควำมเสี่ยง 

แนวทำงกำรจัดกำร 
ควำมเสี่ยง 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

เป้ำหมำย/ผลลัพธ์
หลังกำรจัดกำร 

ควำมเสี่ยง 

งบประมำณ
โครงกำร โอกำส 

(L) 
ผลกระทบ 

(I) 

ระดับ 
ควำมเสี่ยง 

(L*I) 
จัดโครงการพิธีมอบ
โล่ผูไ้ดร้ับคัดเลือก 
“ผู้ประพฤติปฏิบัต ิ
ตนชอบด้วยความ 
ซื่อสัตย์สุจริต”
กระทรวงการคลัง 
ในงานวันสถาปนา
กระทรวงการคลัง 
 
 
 
 

1. การสรรหาผู้ที่
ได้รับคัดเลือกเป็นผู้
ประพฤติตนชอบ
ด้วยความซื่อสัตย์
จากหน่วยงานใน
สังกัดล่าช้า 
2. ข้อมูลของผู้ที่
ได้รับคัดเลือกเป็นผู้
ประพฤติตนชอบ
ด้วยความซื่อสัตย ์
ไม่ถูกต้อง 

O 2 4 8 การลด/ควบคมุ
ความเสีย่ง 

1. มีหนังสือถึงหน่วยงาน 
เพื่อเร่งประสานข้อมลู
การคัดเลือกบุคลากร
กับหน่วยงานในสังกัด 
2. ตรวจสอบข้อมูลกบั
หน่วยงานในสังกัด เพื่อ
ยืนยันความถูกต้องใน 
รายละเอียดของผู้ที่
ได้รับคัดเลือก ก่อน
น าส่งผลติโล ่

1 ต.ค. 64 – 
 30 มิ.ย. 65 
 

มีพิธีการมอบโล่และ
ใบประกาศเกียรติคุณ
ให้แก่ผู้ประพฤติปฏิบัติ
ตนชอบด้ วยคว าม
ซื่อสัตย์สุจริต ในงาน
วันสถาปนากระทรวง 
การคลัง 

37,800.- 
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ส ำนักบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

โครงกำร :   วิเคราะห์อัตราก าลังของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง                                                                                   
ตัวช้ีวัด :     ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการวิเคราะห์อัตราก าลังของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง                 
 

กิจกรรม ควำมเสี่ยง 
ประเภท

ควำมเสี่ยง 
S/O/F/C 

กำรประเมินควำมเสี่ยง 
กลยุทธ์ที่จัดกำร 
กับควำมเสี่ยง 

แนวทำงกำรจัดกำร 
ควำมเสี่ยง 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

เป้ำหมำย/ผลลัพธ์
หลังกำรจัดกำร 

ควำมเสี่ยง 

งบประมำณ
โครงกำร โอกำส 

(L) 
ผลกระทบ 

(I) 

ระดับ 
ควำมเสี่ยง 

(L*I) 
วิเคราะห์อัตราก าลัง 
ของส านกังานปลัด
กระทรวงการคลัง 
 
 
 
 

จัดท าร่างแผนกรอบ
อัตราก าลังของ  
สป.กค. และ สร.กค. 
ไม่แล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.  
2565 

O 5 2 10 การลด/ควบคมุ
ความเสีย่ง 

1. เร่งรดัตดิตามผลการ
วิเคราะหภ์าระงานจาก
หน่วยงานในสังกัด 
2. ให้ค าปรึกษาอย่าง
ใกล้ชิดกับคณะท างานฯ 
ของหน่วยงานในสังกัด 
3. จัดการประชุม
คณะท างานฯ เพื่อ
พิจารณาผลการวเิคราะห ์
ภาระงานก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการฯ เพื่อให้
ความเห็นชอบ 

  1 ต.ค. 64– 
  30 ก.ย. 65 
 
 
 

แผนกรอบอัตราก าลัง
ของส านักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 

- 
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ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

โครงกำร :    พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล                                                                                                   
ตัวช้ีวัด :    จ านวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรมได้ตามเป้าหมาย                                                                                  
 

กิจกรรม ควำมเสี่ยง 
ประเภท

ควำมเสี่ยง 
S/O/F/C 

กำรประเมินควำมเสี่ยง 
กลยุทธ์ที่จัดกำร 
กับควำมเสี่ยง 

แนวทำงกำรจัดกำร 
ควำมเสี่ยง 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

เป้ำหมำย/ผลลัพธ์
หลังกำรจัดกำร 

ควำมเสี่ยง 

งบประมำณ
โครงกำร โอกำส 

(L) 
ผลกระทบ 

(I) 

ระดับ 
ควำมเสี่ยง 

(L*I) 
การด าเนินการ
ฝึกอบรมบุคลากร
ดา้นเทคโนโลยีดิจิทัล  
 
 

ไม่สามารถฝึกอบรมได้  
เนื่องจากผลกระทบ
จากปัจจัยภายนอก
ที่ไม่สามารถควบคมุ
ได้ เช่น การแพร่ระบาด
ของเช้ือไวรัสโควิด-19 

O 1 4 4 การลด/การ
ควบคุม 

ปรับเนื้อหาของหลักสูตร 
ให้มีการฝึกปฏิบัติน้อยลง 
เพิ่มเนื้อหาภาคทฤษฎี
มากขึ้น เพื่อให้สามารถ
จัดการฝึกอบรมแบบ 
online ได ้

1 ต.ค. 64 – 
30 ก.ย. 65 

บุคลากรสามารถเข้า
รับการฝึกอบรมได้ 

275,100.- 
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โครงกำร :  การจัดท าระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)                                        
ตัวช้ีวัด :    ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)                                
                

กิจกรรม ควำมเสี่ยง 
ประเภท

ควำมเสี่ยง 
S/O/F/C 

กำรประเมินควำมเสี่ยง 
กลยุทธ์ที่จัดกำร 
กับควำมเสี่ยง 

แนวทำงกำรจัดกำร 
ควำมเสี่ยง 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

เป้ำหมำย/ผลลัพธ์
หลังกำรจัดกำร

ควำมเสี่ยง 

งบประมำณ
โครงกำร โอกำส 

(L) 
ผลกระทบ 

(I) 

ระดับ 
ควำมเสี่ยง 

(L*I) 
1. จัดให้มีการประชุม
ติดตามงานอย่าง
สม่ าเสมอและมี
ผู้บริหารเข้าร่วม 
ในการประชุมทุกครั้ง 
เพื่อช่วยในการ
ตัดสินใจ วางแผน
แก้ไขปญัหา ควบคุม 
และตดิตามงานให้
เป็นไปตามแผน  
 
 
 
 

ระบบงานบางส่วน
ไม่แล้วเสร็จ มีการ
เลื่อนการขึ้นระบบฯ 
ท าให้กระบวนการ
ท างานเกิดความ
ล่าช้า ไม่เป็นไป
ตามแผนที่ได้วางไว้ 

S 3 4 12 การลด/ควบคมุ
ความเสีย่ง 

1. จัดให้มีการประชุม
หารือร่วมกัน 
(Regular Meeting) 
ระหว่างกรมบญัชีกลาง 
บมจ. กรุงไทย และ 
ศทส. เพื่อให้เกิด
การบูรณาการและ
แก้ไขปัญหาร่วมกัน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ติดตามผลการด าเนินงาน 
ตามแผน (Steering 
Committee)  
3. จัดทีมบริหารเพื่อ
ควบคุมการด าเนินงาน
และการตัดสินใจ 
(Command Center)  

1 ต.ค 64 – 
30 ก.ย. 65 

การด าเนินงาน
เป็นไปตามแผนงาน 

817,500,000.-     
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กิจกรรม ควำมเสี่ยง 
ประเภท

ควำมเสี่ยง 
S/O/F/C 

กำรประเมินควำมเสี่ยง 
กลยุทธ์ที่จัดกำร 
กับควำมเสี่ยง 

แนวทำงกำรจัดกำร 
ควำมเสี่ยง 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

เป้ำหมำย/ผลลัพธ์
หลังกำรจัดกำร

ควำมเสี่ยง 

งบประมำณ
โครงกำร โอกำส 

(L) 
ผลกระทบ 

(I) 

ระดับ 
ควำมเสี่ยง 

(L*I) 
2. การน าร่องใช้
งาน ทดสอบระบบ
และประเมินผล
การใช้งานอย่าง
สม่ าเสมอ เพื่อให้
ทีมงานในโครงการ
ให้มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญและมี
ประสบการณ์ในการ
ท างานเกี่ยวกับ
ระบบ New 
GFMIS Thai 

ทีมงานในโครงการ 
ขาดทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์
ในการท างาน ท า
ให้การด าเนินงาน
เป็นไปอย่างลา่ช้า 

 

O 3 4 12 การถ่ายโอน
ความเสี่ยง/

กระจายความเสี่ยง 

จัดหาบุคคลภายนอก
(Outsource)/ที่ปรึกษา
โครงการ ท่ีมีความรู้
ความเช่ียวชาญเกี่ยวกับ
ระบบ New GFMIS Thai 
เพือ่ให้ค าปรึกษาและ
ข้อเสนอแนะในการ
ด าเนินงาน รวมถึง
แนวทางในการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้
อย่างทันท่วงที 

1 ต.ค. 64 – 
30 ก.ย.65 

ทีมงานในโครงการ  
มีทักษะ ความรู้
ความสามารถ  
ความเชี่ยวชาญ  
ในการแก้ไขปัญหา 
ท าให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามแผน 

817,500,000.- 
 

3. การจัดท าแผน 
การทดสอบระบบ 
งาน 
 
 
 

แผนงานของโครงการ 
ไม่ชัดเจน มีการปรับ 
เปลี่ยนแผนงาน
บ่อยครั้ง 
 

O 3 4 12 การลด/ควบคมุ
ความเสีย่ง 

1. มีการก าหนดหน้าที่ 
ความรับผิดชอบของ
ทีมงานและผูเ้กี่ยวข้อง
ให้ชัดเจน 
2. มีการรายงานสถานภาพ 
ของแผนงาน/โครงการ 
อย่างสม่ าเสมอ 
3. มีการควบคุมก ากบั 
และตดิตามแผนงาน/
โครงการอย่างสม่ าเสมอ 
4. จัดทีมบริหารเพื่อ
ควบคุมการด าเนินงาน
และการตัดสินใจ 

1 ต.ค. 64 – 
30 ต.ค 65 

การด าเนินงานเป็นไป
ตามแผน 

817,500,000.- 
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โครงกำร :   โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายสื่อสารภายในอาคารที่ท าการใหม่กระทรวงการคลัง                                                                      
ตัวช้ีวัด :    ระดับความส าเร็จในการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ในโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย                                                                        
 

กิจกรรม ควำมเสี่ยง 
ประเภท

ควำมเสี่ยง 
S/O/F/C 

กำรประเมินควำมเสี่ยง 
กลยุทธ์ที่จัดกำร 
กับควำมเสี่ยง 

แนวทำงกำรจัดกำร 
ควำมเสี่ยง 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

เป้ำหมำย/ผลลัพธ์
หลังกำรจัดกำร

ควำมเสี่ยง 

งบประมำณ
โครงกำร โอกำส 

(L) 
ผลกระทบ 

(I) 

ระดับ 
ควำมเสี่ยง 

(L*I) 
การติดตั้งอุปกรณ์
ระบบเครือข่าย
ภายในอาคารที่ท า
การใหม่กระทรวง 
การคลัง 
 
 
 
 

ไม่สามารถติดตั้ง
อุปกรณ์ระบบ
เครือข่ายในพ้ืนท่ี
ส านักงานไดภ้ายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด  
เนื่องจากผลกระทบ
จากปัจจัยภายนอก
ที่ต้องรอผลการ
ด าเนินงานของ
โครงการก่อสร้าง
ตกแต่งภายในอาคาร
แล้วเสร็จจึงจะสามารถ 
เริ่มด าเนินการติดตั้ง
อุปกรณ์ในโครงการ
ติดตั้งระบบ
เครือข่ายฯ ได ้

O 3 3 9 การลด/ควบคมุ
ความเสีย่ง 

ปรับแผนการติดตั้ง
อุปกรณ์ให้รวดเร็วขึ้น 
โดยประสานผู้รับผิดชอบ 
งานโครงการก่อสร้าง
ตกแต่งภายในอาคารฯ 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับ
แผนการด าเนินงานให้
มีความสอดคล้องกัน 
ในการขอเข้าด าเนิน 
การติดตั้งอุปกรณ์
คู่ขนานกับงานตกแต่ง
ภายใน พ้ืนท่ีส่วนท่ี
ด าเนินการเรียบร้อย 
โดยไม่ต้องรองาน
ตกแต่งแล้วเสร็จทั้ง
อาคาร 

1 ต.ค. 64 – 
30 ก.ย. 65 

ติดตั้งอุปกรณ์ระบบ
เครือข่ายแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

63,764,000.- 
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โครงกำร :  พัฒนาระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกระทรวงการคลัง (MOF Data Exchange)                                       
ตัวช้ีวัด :    ระดับความส าเร็จในการจัดท าโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกระทรวงการคลัง (MOF Data Exchange)              
 

กิจกรรม ควำมเสี่ยง 
ประเภท

ควำมเสี่ยง 
S/O/F/C 

กำรประเมินควำมเสี่ยง 
กลยทุธ์ท่ีจัดกำร 
กับควำมเสี่ยง 

แนวทำงกำรจัดกำร 
ควำมเสี่ยง 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

เป้ำหมำย/ผลลัพธ์
หลังกำรจัดกำร

ควำมเสี่ยง 

งบประมำณ
โครงกำร โอกำส 

(L) 
ผลกระทบ 

(I) 

ระดับ 
ควำมเสี่ยง 

(L*I) 
การตรวจรับ
โครงการ 
 

ไม่สามารถด าเนินการตรวจรับ 
โครงการฯ ได้ตามระยะเวลา 
ส่งมอบงาน 
1. เนื่องจากอุปกรณ์ฯ เดมิ
ยกเลิกสายการผลิตและ 
ผลกระทบจากสถานการณ์
การระบาดของไวรสั 
(COVID-19) ท าให้
สายการผลิตและการ
ขนส่งจากต่างประเทศมี
ความล่าช้ากว่าระยะเวลา
ด าเนินการตามปกต ิ

O 2 2 4 ยอมรับความ
เสี่ยง 

ขอขยายระยะเวลาการ
ส่งมอบงาน 

8 เดือน สามารถตรวจรับงาน
ตรงตามระยะเวลา 

- 

(2) เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรสั 
(COVID-19) และแนวทาง 
ปฏิบัติด้านสาธารณสุขฯ 
ตามแนวทางมาตราการ
ปลอดภัย (COVID Free 
Setting) ส าหรับการ
ประชุม สัมมนา ท าให้ไม่
สามารถจัด 
การประชุมเชิงปฏิบัติการได้ 

O 3 3 9 การลด/ควบคมุ
ความเสีย่ง 

ขอขยายระยะเวลาการ
ส่งมอบงาน 

8 เดือน สามารถตรวจรับงาน
ตรงตามระยะเวลา 

- 
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โครงกำร :  การพัฒนาระบบการพิสูจน์ยืนยันตัวตน ส าหรับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)              
ตัวช้ีวัด :   ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนส าหรับระบบ New GFMIS Thai                                                           .     
                                              

กิจกรรม ควำมเสี่ยง 
ประเภท

ควำมเสี่ยง 
S/O/F/C 

กำรประเมินควำมเสี่ยง 
กลยุทธ์ที่จัดกำร 
กับควำมเสี่ยง 

แนวทำงกำรจัดกำร 
ควำมเสี่ยง 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

เป้ำหมำย/ผลลัพธ์
หลังกำรจัดกำร

ควำมเสี่ยง 

งบประมำณ
โครงกำร โอกำส 

(L) 
ผลกระทบ 

(I) 

ระดับ 
ควำมเสี่ยง 

(L*I) 
1. ออกแบบระบบ
ให้มีความมั่นคง 
ปลอดภัยและมีระดับ
ความเชื่อมั่นสูง 
2. มีการพัฒนาและ 
ทดสอบระบบอย่าง 
สม่ าเสมอ เพ่ือให้
ระบบมีความมั่นคง 
ปลอดภัยจากผูไ้ม่
ประสงคด์ ี
 
 

มีการเข้าใช้งาน
ระบบจากผู้ที่ไมม่ี
สิทธิเข้าใช้งานระบบ 
New GFMIS Thai 
อย่างแท้จริง  

O 2 2 4 การลด/ควบคมุ
ความเสีย่ง 

1. มีการก าหนดนโยบาย 
ในการพิสูจน์และยืนยัน
ตัวบุคคลอย่างรัดกุม 
เช่น การก าหนดจ านวนครั้ง 
ในการใส่ Username  
/Password  
2. มีการจัดฝึกอบรม
การใช้งานระบบฯ 
ส าหรับระบบ New 
GFMIS Thai เพื่อให้
ผู้ใช้งานมีความรู้และ
ความเข้าใจในการใช้
งานระบบฯ อยา่งถูกตอ้ง 
เหมาะสม 
3. ก าหนดสิทธิในการ
เข้าถึงข้อมูลให้เหมาะสม 
กับหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของผู้ใช้งาน 
4. ก าหนดผู้รับผิดชอบ
ในการก าหนดสิทธิหรือ
แก้ไขสิทธิของผู้ใช้งาน
อย่างชัดเจน 

1 ต.ค. 64 – 
31 ส.ค. 65 

1. สามารถป้องกัน
การเข้าใช้งานระบบ 
New GFMIS Thai 
จากผู้ที่ไม่มีสิทธิใน
การเข้าใช้งานได ้
2. ระบบฯ มีความ
มั่นคงปลอดภยัมี
ระดับความเช่ือมั่นสูง 
และสามารถรองรับ
การใช้งานทั่วประเทศ 
ในอนาคตได ้

90,000,000.- 
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โครงกำร :  การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบสารสนเทศการเงินการคลังเพ่ือรองรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระบบสนับสนุนการฝึกอบรมออนไลน์      
ตัวช้ีวัด :    ระดับความส าเร็จในการจัดท าระบบสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning Platform)                                                              . 
 

กิจกรรม ควำมเสี่ยง 
ประเภท

ควำมเสี่ยง 
S/O/F/C 

กำรประเมินควำมเสี่ยง 
กลยุทธ์ที่จัดกำร 
กับควำมเสี่ยง 

แนวทำงกำรจัดกำร 
ควำมเสี่ยง 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

เป้ำหมำย/ผลลัพธ์
หลังกำรจัดกำร

ควำมเสี่ยง 

งบประมำณ
โครงกำร โอกำส 

(L) 
ผลกระทบ 

(I) 

ระดับ 
ควำมเสี่ยง 

(L*I) 
1. วิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ ให้
เกิดประสิทธิภาพ 
แก่ผู้ใช้งานมากที่สุด 
2. พัฒนาและทดสอบ 
ระบบอย่างสม่ าเสมอ 
เพื่อจะได้ทราบถึง
ปัญหา การใช้งาน
ระบบฯ และสามารถ 
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
ต่อไปได ้

ผู้ใช้งานขาดทักษะ 
ความรู้และความ
เข้าใจในการใช้งาน
ระบบฯ อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 
 

O 2 2 4 การลด/ควบคมุ
ความเสีย่ง 

1.จัดใหม้ีการฝึกอบรม
การใช้งานระบบฯ แก่
ผู้ใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้งาน
มีความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการเข้าใช้ระบบฯ 
2.จัดท าคูม่ือการใช้งาน 
3.จัดท าช่องทางการติดต่อ 
สื่อสาร เพื่อสอบถามหรือ
แจ้งปญัหาการใช้งานระบบฯ 
4. จัดให้มีการท าแบบ 
ทดสอบทั้งก่อนอบรม
และหลังอบรม 

1 ต.ค. 64 – 
30 มิ.ย. 65 

ผู้ใช้งานมีทักษะ ความรู้ 
ความเข้าใจในการเข้า
ใช้งานระบบฯ อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม 
และเกิดประสิทธิภาพ 
มากที่สุด 

33,656,000.- 
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กลุ่มสำรนิเทศกำรคลัง 

โครงกำร :   โครงการบริหารระบบงานและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์                                     
ตัวช้ีวัด :     ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบงานและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเจ้าหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์ของกลุ่มสารนิเทศการคลัง  
 

กิจกรรม ควำมเสี่ยง 
ประเภท

ควำมเสี่ยง 
S/O/F/C 

กำรประเมินควำมเสี่ยง 
กลยุทธ์ที่จัดกำร 
กับควำมเสี่ยง 

แนวทำงกำรจัดกำร 
ควำมเสี่ยง 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

เป้ำหมำย/ผลลัพธ์หลัง
กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

งบประมำณ
โครงกำร โอกำส 

(L) 
ผลกระทบ 

(I) 

ระดับ 
ควำมเสี่ยง 

(L*I) 
1. อบรมหรือให้
ข้อมูลข่าวสาร 
ทางออนไลน์อย่าง
ต่อเนื่อง 

ข่าวสารถูกบิดเบือน
จากความเป็นจริง 

O 3 4 12 การลด/ควบคมุ
ความเสีย่ง 

1. จัดอบรมหรอืจัดท า
บทความเกีย่วกับข้อมลู
ข่าวสารที่เกีย่วข้องกับการ
ด าเนนิงานด้านการ
ประชาสมัพันธ์ผา่นสือ่
ออนไลน ์
2. ประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูล และ
จัดท า Q&A เพื่อให้ข้อมลู
ทีเ่ป็นประโยชน์แกป่ระชาชน  
3. มีการจัดแถลงข่าว
และประชุมผ่านออนไลน์ 
ผ่านโปรแกรมต่าง ๆ  
อาท ิZoom/Google 
Meeting /line ฯลฯ  
4. เผยแพร่ข่าวสารหรือ
ข่าวประชาสมัพันธ์ ผ่าน
จดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ 
(e-mail) /โซเชียลมเีดีย 
(facebook, Instagram, 
Twitter) รวมไปถึงกลุ่ม 
ไลน์ตา่ง ๆ   

1 ต.ค. 64- 
30 ก.ย. 65 
 

1. บุคลากรด้านการ
ประชาสัมพันธ์ได้ เสริม
ทักษะ เพิ่มความรูด้้าน 
การประชาสัมพันธ ์เพื่อ 
น าไปพัฒนางานให้เท่า
ทันโลก 
2. สามารถตอบค าถาม
ประชาชนผ่านสื่อต่าง ๆ 
ได้อย่างถูกต้อง ผ่าน เพจ
สถานีข่าวกระทรวง 
การคลัง เพื่อป้องกัน 
การเกิดข่าวสารที่บิดเบือน 
จากความเป็นจริง 
3. เผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ  
ท าให้เกิดความสะดวก 
และป้องกันการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 
 
 
 
 

- 
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กิจกรรม ควำมเสี่ยง 
ประเภท

ควำมเสี่ยง 
S/O/F/C 

กำรประเมินควำมเสี่ยง 
กลยุทธ์ที่จัดกำร 
กับควำมเสี่ยง 

แนวทำงกำรจัดกำร 
ควำมเสี่ยง 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

เป้ำหมำย/ผลลัพธ์หลัง
กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

งบประมำณ
โครงกำร โอกำส 

(L) 
ผลกระทบ 

(I) 

ระดับ 
ควำมเสี่ยง 

(L*I) 
2. การจดัท าสื่อเพื่อ
การประชาสัมพันธ์ 

เครื่องมือท่ีใช้ใน
การจดัท าสื่อล้าหลัง 
และไม่สอดคล้อง
กับงานในปัจจบัุน 
 

O 
 

3 
 

3 9 
 

การลด/ควบคมุ
ความเสีย่ง 

1. จัดหาภาพที่ไมต่ิด
ลิขสิทธิ์ เพื่อการจัดท าสื่อ
ประชาสมัพันธ์ 
2. จัดหางบประมาณ
หรือขอปรบัปรุงอุปกรณ ์
ให้มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน 
3. ปรับการใช้ภาษาใน
การผลติสื่อให้ประชาชน 
เข้าใจได้ง่ายขึ้น 

1 ต.ค. 64- 
30 ก.ย. 65 
 

1. ไดภ้าพที่ไม่ติด
ลิขสิทธิ์ แต่อาจจะไมม่ี
ความหลากหลายและ
ท าให้การผลิตสื่อไม่
ส าเรจ็ตามเป้าหมาย  
2. อุปกรณส์ามารถ
รองรบัการปฏิบตัิงานได ้
3. ประชาชนเข้าใจสาร
ที่ต้องการสื่อสารได้ง่ายขึ้น 
เกิดความคลาดเคลื่อน
ในข้อมูลน้อยลง 

- 

3. การบริหารจัดการ 
ค่าท าการนอกเวลา
ราชการ 

งบประมาณที่
ได้รับการจัดสรร 
บางปีได้รับจ านวน
น้อย ไม่เพียงพอ
ต่อการเบิกจา่ยทั้งปี 

F 3 3 9 การลด/ควบคมุ
ความเสีย่ง 

 จัดท ารายการกันเงิน
งบประมาณที่ไดร้ับ 
และเบิกจา่ยตั้งแตต่้น
ปีงบประมาณ ท่ีมีการ
เบิกจ่ายเงินไว้ให้ทราบ
ตัวเลขเงินคงเหลือทุก
เดือน 

1 ต.ค. 64- 
30 ก.ย. 65 

ท าให้ทราบว่าในแต่ละ
เดือนไดเ้บิกจ่ายค่าท า
การนอกเวลาไปแล้ว
เท่าไหร่ และมยีอด
คงเหลือเท่าไหร่ เป็นต้น 

7000.- 
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กลุ่มตรวจสอบภำยใน 
โครงกำร :   การบริหารจัดการ และเพ่ิมศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในด้านการตรวจสอบ                                           
ตัวช้ีวัด :     ร้อยละของจ านวนงานตรวจสอบที่ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบประจ าปี                            
 

กิจกรรม ควำมเสี่ยง 
ประเภท 

ควำมเสี่ยง 
S/O/F/C 

กำรประเมินควำมเสี่ยง 
กลยุทธ์ที่จัดกำร 
กับควำมเสี่ยง 

แนวทำงกำรจัดกำร 
ควำมเสี่ยง 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

เป้ำหมำย/ผลลัพธ์
หลังกำรจัดกำรควำม

เสี่ยง 

งบประมำณ
โครงกำร โอกำส 

(L) 
ผลกระทบ 

(I) 

ระดับ 
ควำมเสี่ยง 

(L*I) 
1. ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 กตน. 
มีแผนด าเนินการ
จัดส่งบุคลากรที่
ปฏิบัติงานด้านการ
ตรวจสอบภายในเข้า
รับการอบรมแบบ
ออนไลน์ตามหลักสูตร
ของกรมบัญชีกลาง  
2. ศึกษา และเรียนรู้
งานตรวจสอบ โดย
การไปปฏิบัติงาน
ภาคสนาม และลงมือ
ปฏิบัติงานจริง รวมถึง
การแลกเปลี่ยน
ความรู้ซึ่งกันและกัน 
พร้อมทั้ง ศึกษาระเบียบ 
ข้อบังคับ กฎหมาย  
ที่ออกใหม่ และที่
เกี่ยวข้อง ท่ีจะใช้ใน
เรื่องที่จะต้อง ตรวจสอบ 
ตามแผนการตรวจสอบ 

ผู้ตรวจสอบ
ภายในยังมีทักษะ
ประสบการณ์ 
และความช านาญ 
ไม่เพียงพอในการ
ปฏิบัติงานด้าน
การตรวจสอบ 
และวิธีการเขียน 
รายงานการตรวจสอบ 
เสนอปลดักระทรวง 
การคลัง 

o 3 3 9 การลด/ควบคมุ 
ความเสีย่ง 

1.จัดส่งบุคลากรที่ปฏบิัติงาน 
ด้านการตรวจสอบภายใน
เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาความรู้ และทักษะ
ด้านการตรวจสอบภายใน 
ตามหลักสูตรของ
กรมบัญชีกลาง 
2. เสริมสร้างทักษะ ความ
ช านาญในการปฏิบตัิงาน
ตรวจสอบ ด้วยการลงมือ
ปฏิบัติจริง (Learning by 
Doing) และมีการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ระหว่างบุคลากรไปด้วยกัน 
3. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในควบคุมการปฏิบตัิงาน 
และตดิตามผลการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในที่ได้รับ
มอบหมายอย่างใกล้ชิด 
เพื่อให้ผลการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 
2565 ท่ีก าหนดไว ้

1 ต.ค. 64 – 
30 ก.ย. 65 

สามารถด าเนินการ
ตรวจสอบได้ครบทุก
เรื่อง ตามแผนการ
ตรวจสอบประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

- 
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กิจกรรม ควำมเสี่ยง 
ประเภท 

ควำมเสี่ยง 
S/O/F/C 

กำรประเมินควำมเสี่ยง 
กลยุทธ์ที่จัดกำร 
กับควำมเสี่ยง 

แนวทำงกำรจัดกำร 
ควำมเสี่ยง 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

เป้ำหมำย/ผลลัพธ์
หลังกำรจัดกำรควำม

เสี่ยง 

งบประมำณ
โครงกำร โอกำส 

(L) 
ผลกระทบ 

(I) 

ระดับ 
ควำมเสี่ยง 

(L*I) 
เพื่อจะได้มีการ Update 
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
อยู่เสมอ ก่อนการ
ด าเนินการตรวจสอบ 
3. ควบคุมและติดตาม 
การปฏิบัติงานของ
บุคลากรตรวจสอบ
ภายใน ทุกข้ันตอน 
เช่น การส่งหนังสือ
แจ้งเข้าตรวจ การสรุป
ใบรับทราบ ผลการ
ตรวจสอบ การจัดส่ง
ใบรับทราบสรุปผล
การตรวจสอบให้
หน่วยรับตรวจ การ
สรุปผล การตรวจสอบ 
เพื่อเสนอปลัดกระทรวง 
การคลัง จัดส่งสรุปผล
การตรวจสอบ พร้อม
ทั้งข้อเสนอแนะ ที่ได้รับ
ความเห็นชอบจาก
ปลัดกระทรวงให้
หน่วยรบัตรวจรับทราบ
และปฏิบตัิตาม 

 
 
 
 
- 
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ส ำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงกำรคลัง 
โครงกำร :    เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานร้องเรียนร้องทุกข์ของส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง                                     
ตัวช้ีวัด :     ระดับความส าเร็จในการด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ                            
 

กิจกรรม ควำมเสี่ยง 
ประเภท

ควำมเสี่ยง 
S/O/F/C 

กำรประเมินควำมเสี่ยง 
กลยุทธ์ที่จัดกำร 
กับควำมเสี่ยง 

แนวทำงกำรจัดกำร 
ควำมเสี่ยง 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

เป้ำหมำย/ผลลัพธ์หลัง
กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

งบประมำณ
โครงกำร โอกำส 

(L) 
ผลกระทบ 

(I) 

ระดับ 
ควำมเสี่ยง 

(L*I) 
ด าเนินการเพื่อทราบ 
ผลการพิจารณา
ด าเนินการเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
จากหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

สร.กค. ไม่ได้รับทราบ 
ผลพิจารณาด าเนินการ 
ของหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ เพ่ือ
รายงานให้ผู้บริหาร
ทราบ หรือเพื่อแจ้ง
ให้ผู้ร้องทราบ 

O 5 1 5 การลด/ควบคมุ
ความเสีย่ง 

1. ก าหนดแนวทางติดตาม 
ผลการพิจารณาและ
มอบหมายผู้รับผิดชอบ          
ในการติดตามผล  
2. หารือหน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้อง (สร.กค. 
สบก. สตป. และ ศทส.) 
เพื่อเปิดสิทธิ เพื่อให้
เจ้าหน้าท่ีเข้าถึงผล
พิจารณาด าเนินการ 
ในระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ สป.กค. 

1 ต.ค. 64  - 
30 ก.ย. 65 

ผู้รับผิดชอบเรื่อง
สามารถติดตามผล 
การพิจารณด าเนินการ 
ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
เพื่อรายงานผู้บริหารทราบ 
หรือแจ้งผู้ร้องทราบ 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                        แผนบรหิารจดัการความเสีย่งของส านกังานปลดักระทรวงการคลงั  

                                                                                                                                               และส านกังานรฐัมนตร ีกระทรวงการคลงั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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โครงกำร :   เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการเสนอเรื่องต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีของกระทรวงการคลัง                                    
ตัวช้ีวัด :    ระดับความส าเร็จในการเสนอเรื่องต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี                                                                   
 

กิจกรรม ควำมเสี่ยง 
ประเภท

ควำมเสี่ยง 
S/O/F/C 

กำรประเมินควำมเสี่ยง 
กลยุทธ์ที่จัดกำร 
กับควำมเสี่ยง 

แนวทำงกำรจัดกำร 
ควำมเสี่ยง 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

เป้ำหมำย/ผลลัพธ์
หลังกำรจัดกำร

ควำมเสี่ยง 

งบประมำณ
โครงกำร โอกำส 

(L) 
ผลกระทบ 

(I) 

ระดับ 
ควำมเสี่ยง 

(L*I) 
การเสนอเรื่องต่อที่
ประชุมคณะรัฐมนตร ี
ของกระทรวงการคลัง 

1. เจา้หนา้ทีผู่ป้ฏิบัติงาน 
การเสนอเรื่องต่อที่
ประชุม ครม. ไม่เข้าใจ 
และขาดองค์ความรู้
ด้านกฎหมาย ระเบียบ 
หลักเกณฑ์และขั้นตอน 
ในการเสนอเรื่องต่อที่
ประชุม ครม. อาจท า
ให้งานเกิดความล่าช้า
และไม่ถูกต้อง 
2. ข้ันตอนการเสนอ
เรื่องต่อที่ประชุม ครม. 
มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย
ตามสถานการณ์ การ
แพร่ระบาดของโรค 
โควิด-19 

C 1 5 5 การลด/ควบคมุ
ความเสีย่ง 

1. เผยแพร่องค์ความรู้             
ด้านกฎหมาย ระเบียบ
หลักเกณฑ์ ในการเสนอเรื่อง 
ต่อที่ประชุม ครม.ผ่าน
กลุ่มไลน์ผูป้ระสานงาน 
ครม. ของหน่วยงานใน
สังกัด กค. และเว็บไซต์
ส านักงานรัฐมนตร ี
2. ให้ค าปรกึษาที่ชัดเจน 
และประสานงานการ
เสนอเรื่องต่อที่ประชุม 
ครม. โดยเร่งด่วน 
3. ก ากับเส้นทางการ
เสนอเรื่องให้เป็นไป
ตามระเบียบงาน 
สารบรรณอย่างใกล้ชิด 
4. ติดตามและอัพเดท
ข้อมูลข่าวสารและ
กระบวนการเสนอเรื่อง 
ต่อที่ประชุม ครม. 
ตลอดเวลา 
 

1 ต.ค. 64  - 
30 ก.ย. 65 

1. หน่วยงานในสังกัด กค. 
สามารถเสนอเรื่องต่อ
ที่ประชุม ครม. ได้ทัน
ตามก าหนดเวลา 
2. เจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบตัิงาน 
การเสนอเรื่องต่อที่
ประชุม ครม. มคีวามรู ้
ความเข้าใจในกระบวน 
การเสนอเรื่องต่อที่
ประชุม ครม. เพิ่มขึ้น 
3. การจัดให้มีกลุ่มไลน์
ผู้ประสานงานของ
หน่วยงานในสังกดั กค. 
ช่วยให้สื่อสารกับ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
เสนอเรื่องต่อที่ประชุม 
ครม. ได้สะดวกและ
รวดเร็วยิ่งข้ึน ส่งผล
ให้เจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงาน 
มีความรู้ ความเข้าใจ
และสามารถเสนอ
เรื่องต่อที่ประชุม ครม. 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- 



                                                                

 

 
 

 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
 



                                                                

 

 
 

แบบฟอร์ม 
แผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลังและส ำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงกำรคลัง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

 
โครงกำร :                                                                                                                            
ตัวช้ีวัด :                                                                                                             
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ :                                                               
 

กิจกรรม ควำมเสี่ยง 
ประเภท

ควำมเสี่ยง 
S/O/F/C 

กำรประเมินควำมเสี่ยง กลยุทธ์ที่
จัดกำรกับ
ควำมเสี่ยง 

แนวทำงกำรจัดกำรควำม
เสี่ยง 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

เป้ำหมำย/ผลลัพธ์
หลังกำรจัดกำร

ควำมเสี่ยง 

งบประมำณ
โครงกำร โอกำส 

(L) 
ผลกระทบ 

(I) 

ระดับ
ควำมเสี่ยง 

(L*I) 
 
 
 
 
 

            

 
ผู้ประสานงาน..................................................... 
ต าแหน่ง.............................................................. 
วันท่ี.................................................................... 
เบอร์ติดต่อ......................................................... 
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ประเภทควำมเสีย่ง 
(Risk Type) คำอธิบำย 

1. Strategic  
ความเส ี่ยงด้านกลยุทธ ์

เกิดจากความผิดพลาดในการกำหนดหรอื 
ดำเนินนโยบาย กลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม ตลอดจน การ
ทุจริตเชิงนโยบายของผู้บริหาร 

2. Operational  
ความเส ี่ยงด้านการด าเนินงาน 

เกิดจากขั้นตอน/กระบวนการ/อุปกรณ์หรือ
ทรัพยากรมนุษย์/เทคโนโลย ีเป็นอุปสรรคต่อ
การด าเนินงานโครงการ 

3. Financial  
ความเส ี่ยงด้านการเง ิน เกิดจากปัญหาด้านการเงินและงบประมาณ 

4. Compliance 
ความเส ี่ยงด้านการปฏบิัติตาม 
กฎระเบียบ 

เกิดจากกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บังคับ 

ระดับ
Likelihood 
Level (L) 

โอกำส 
ที่จะเกิด* คำอธิบำย 

1 น้อยมาก ไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้น 

2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นนอ้ยมาก 

3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 

4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นมาก 

5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นสูงมาก 

 โอกำสที่จะเกิด หมายถงึ ความเป็นไปไดห้รือความถี่ทีจ่ะเกิดความเส่ียง 

ระดับ
Impact 
Level (I) 

ผลกระทบ 
ที่จะเกิด* คำอธิบำย 

1 น้อยมาก มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือ
วัตถุประสงค์เพียงเล็กน้อย 

2 น้อย มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือ
วัตถุประสงค ์อย ู่บ้าง 

3 ปาน
กลาง 

มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือ
วัตถุประสงค์พอสมควร 

4 สูง มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือ
วัตถุประสงค์ค่อนข้างมาก 

5 สูงมาก มีผลกระทบในการปฏบิัติงานหรอืวัตถุประสงค ์
  อย่างยิ่ง 

  ผลกระทบที่จะเกิด หมายถึง ผลกระทบท่ีอาจท าให้โครงการไม่บรรลุตามเป้าหมาย 

   
   

   
 ผ

ลก
ระ

ทบ
ที่เ

กิด
ขึ้น

 (I
) 5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

    โอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (L) 

ระดับควำมเสี่ยง (R) = โอกำสที่จะเกดิควำมเสี่ยง (L) x ระดับผลกระทบที่เกิดขึ้น (I) 

ระดับควำม เสี่ยง 
ระดับควำม เสี่ยง

(โอกำส x ผลกระทบ) 
                                               คำอธิบำย 

ต่ า 1 - 4   ระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเส่ียง 

ปานกลาง 5 - 9   ระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมกีารควบคุมเพื่อไม่ให้มีความเส่ียงเพิ่ม  

สูง 10 - 15   ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได ้ต้องมีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

สูงมาก 16 - 25   ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที 

กลยุทธ์ที่จัดกำรกับควำมเสี่ยง คำอธิบำย 

  ยอมรับความเส่ียง   เป็นความเส่ียงที่อยู่ในระดับต่ า สามารถยอมรับได้ และไม่ต้องมีการบริหารความเส่ียง 

  การลด/ควบคุมความเสี่ยง 
  เป็นการปรับระบบการท างานหรือออกแบบวิธีการท างานใหม ่เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายที่เกิดจากความเส่ียง ให้อยู่ในระดับทีย่อมรับได้       

เช่น การมีกิจกรรมอบรม/การจัดท าคู่มอืปฏิบัติงาน/การมีโครงการควบคุม 
  การถ่ายโอนความเส่ียง/กระจายความเส่ียง   เป็นการถา่ยโอนความเส่ียง หรือกระจายความเส่ียงไปให้ผู้อื่นช่วยแบ่งความรบัผิดชอบ เช่น การจ้างบุคคลภายนอก(Outsource)/จ้างที่ปรึกษา 
  การหลีกเล่ียงความเส่ียง   เป็นการจัดการความเส่ียงที่อยู่ในระดบัสูงมาก โดยอาจมีการตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเส่ียง 

ค ำอธิบำยแบบรำยงำนตำมแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
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แบบฟอร์ม 
กำรติดตำมผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง และส ำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงกำรคลัง 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 รอบ ....... เดือน 
โครงกำร :                                                                                                                                                   
ตัวช้ีวัด :                                                                                                             
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ :                                                               
 

โครงกำร ควำมเสี่ยง 
แนวทำงกำรจัดกำร 

ควำมเสี่ยง 

ระดับควำมเสี่ยง 
ควำมเสี่ยงที่ยัง

เหลืออยู่ 
แนวทำงกำรจัดกำรควำม

เสี่ยงท่ียังเหลืออยู่ 
ก่อนกำรจัดกำรควำม

เสี่ยงฯ 
หลังกำรจัดกำรควำม

เสี่ยงฯ 
คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ 

ผลการด าเนินงานของ
กิจกรรมโครงการ 
 
 
 
ปัญหา/อุปสรรค 

        

                                                                                                                      
              ผู้รายงาน............................................................ 

ต าแหน่ง............................................................. 
วันที่................................................................... 
เบอร์ติดต่อ.........................................................
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