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คำ�นำ�
	 การกีฬาแห่่งประเทศไทย	 (กกท.)	 ตระห่นัักและเห่็นัความสำำาคัญของการบริห่ารความ
เสีำ�ยงโดยนัำากระบวนัการบรหิ่ารความเสีำ�ยงมาใช้้เปน็ัเคร่�องม่อห่นั่�งในัการบรหิ่ารจััดการองคก์รให้่
มีประสิำทธิิภาพสำามารถสำร้างมูลค่าเพิ�ม	(Value	Enhancement)	ซ่ึ่�งสำะท้อนัให้่เห็่นัถ่งพัฒนัาการ
ของการบริห่ารความเสีำ�ยงตั�งแต่การกำากับและสำร้างวัฒนัธิรรมความเสีำ�ยง	การกำาห่นัดนัโยบาย
/กลยุทธ์ิในัการบริห่ารความเสีำ�ยง	 การกำาห่นัดวัตถุประสำงค์และยุทธิศาสำตร์องค์กรที�ชั้ดเจันั
กระบวนัการในัการจััดการความเสีำ�ยงที�เป็นัระบบตั�งแต่การระบุความเสีำ�ยง	การกำาห่นัดความเพียง
พอของกิจักรรมการควบคุมภายในั	 การประเมินัความเสีำ�ยงและการบริห่ารความเสีำ�ยงในัแต่ละ
ประเภท	ตลอดจันับูรณาการด้านัการกำากับดูแลกิจัการที�ดี	การบริห่ารความเสีำ�ยง	และการควบคุม
ภายในั	(Governance	Risk	and	Compliance	:	GRC)	เพ่�อขับเคล่�อนัองค์กรให้่มีความเข้าใจั
เห็่นัความสำำาคัญต่อความคาดห่วังของผูู้้มีส่ำวนัได้เสีำย	 (Stakeholders)และการควบคุมภายในั
ซ่ึ่�งเป็นักระบวนัการทำางานัที�กำาห่นัดข่�นัมาเพ่�อให้่ฝ่่ายบริห่ารเกิดความมั�นัใจัอย่างสำมเห่ตุสำมผู้ล
ว่าการดำาเนัินังานัจัะบรรลุวัตถุประสำงค์อย่างประสำิทธิิผู้ลและประสำิทธิิภาพ	 สำร้างความนั่าเช่้�อถ่อ
ของรายงานัทางการเงินั	การปฏิิบัติตามกฎห่มาย	ระเบียบและข้อบังคับที�เกี�ยวข้อง

	 การทบทวนัและจััดทำาคู่ม่อการบริห่ารความเสีำ�ยงและการควบคุมภายในัฉบับนีั�มี
วัตถุประสำงค์เพ่�อใช้้เป็นัแนัวทางในัการดำาเนิันังานัการบริห่ารความเสีำ�ยง	 และการควบคุมภายในั
ของ	 กกท.	 ให้่เป็นัไปอย่างมีประสิำทธิิภาพ	 และเป็นัไปตามมาตรฐานัที�สำำานัักงานัคณะกรรมการ
นัโยบายรัฐวิสำาห่กิจั	(สำคร.)	กระทรวงการคลัง	กำาห่นัด	โดยเป็นัการส่ำงเสำริมให้่รัฐวิสำาห่กิจัตอบ
สำนัองกับสำภาพแวดล้อมในัการดำาเนิันัภารกิจั	การแข่งขันัความต้องการของผูู้้ใช้้บริการและบริบท
ที�เปลี�ยนัแปลงเตรียมพร้อมในัการรองรับนัโยบายสำำาคัญไทยแลนัด์	 4.0	 ที�ต้องการขับเคล่�อนั
ประเทศด้วยความคิดสำร้างสำรรค์และนัวัตกรรม	ซ่ึ่�งการบริห่ารความเสีำ�ยงและการควบคุมภายในั
เป็นักลไกห่น่ั�งที�จัะสำร้างการดำาเนิันังานัที�มีประสิำทธิิภาพ	 โปร่งใสำ	 ตรวจัสำอบได้ตลอดจันัสำร้าง
วัฒนัธิรรมองค์กรให้่เห็่นัถ่งความสำำาคัญของการบริห่ารความสีำ�ยง	ว่าความเสีำ�ยงไม่ใช่้จุัดด้อย/
จุัดอ่อนัขององค์กร	แต่เป็นัการสำร้างความมั�นัใจัในัระดับห่น่ั�งว่าเป้าห่มายองค์กรตามยุทธิศาสำตร์
ที�กำาห่นัดไว้	จัะสำามารถบรรลุได้อย่างชั้ดเจันั
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บทนำำ�	 	 	 	 	 	 	 	 	 ก

ส่่วนำท่� 1 ข้้อมููลท่�วไปข้อง กกท.        

1.1	วิสัำยทัศน์ั	พันัธิกิจั	ค่านิัยมของ	กกท.	 	 	 	

1.2	เป้าห่มายการให้่บริการของห่น่ัวยงานัตามยุทธิศาสำตร์	กกท.	พ.ศ.	2564-2570

ส่่วนำท่� 2 
ก�รบริห�รคว�มูเส่่�ยงและก�รควบคุมูภ�ยในำ  

2.1	ความสำำาคัญของการบริห่ารความเสีำ�ยง	 	 	 	 	

2.2	วัตถุประสำงค์ของการบริห่ารความเสีำ�ยง	 	 	 	

2.3	กรอบการประเมินัผู้ลการดำาเนิันังานัรัฐวิสำาห่กิจั	 	 	 	

2.4	มาตรฐานัและห่ลักเกณฑ์์การบริห่ารความเสีำ�ยงและการควบคุมภายในั	

ส่่วนำท่� 3 
ก�รบริห�รคว�มูเส่่�ยงและก�รควบคุมูภ�ยในำข้อง กกท.       
3.1	ธิรรมาภิบาลและวัฒนัธิรรมองค์กร	 	 	 	 	 						

3.2	การกำาห่นัดยุทธิศาสำตร์และวัตถุประสำงค์/เป้าประสำงค์เชิ้งยุทธิศาสำตร์	 						

3.3	กระบวนัการบริห่ารความเสีำ�ยง		 	 	 	 	 						

3.4	การทบทวนัการบริห่ารความเสีำ�ยง		 	 	 	 	 						

3.5	ข้อมูลสำารสำนัเทศการส่ำ�อสำารและการรายงานัผู้ล		 	 	 							

ส�รบัญ
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ส่่วนำท่� 4 
ก�รควบคุมูภ�ยในำข้อง กกท.
4.1	 ความเป็นัมาของระบบควบคุมภายในั	 ตามห่ลักเกณฑ์์กระทรวงการคลัง	 ว่าด้วยมาตรฐานั

และห่ลักเกณฑ์์ปฏิิบัติการควบคุมภายในัสำำาห่รับห่น่ัวยงานัของรัฐ	พ.ศ.	2561

4.2	มาตรฐานัการควบคุมภายในัสำำาห่รับห่น่ัวยงานัของรัฐ

4.3	องค์ประกอบของมาตรฐานัการควบคุมภายในั	(5	องค์ประกอบ	17	ห่ลักการ)

4.4	วัตถุประสำงค์และการวางระบบการควบคุมภายในั

4.5	แบบประเมินัองค์ประกอบควบคุมภายในัด้วยตนัเอง

4.6	รายงานัการประเมินัการควบคุมภายในัระดับห่น่ัวยงานัของรัฐ	

		-	แบบประเมินัการควบคุมภายในั	(ปค.1)

		-	แบบประเมินัการควบคุมภายในั	(ปค.4)

		-	แบบประเมินัการควบคุมภายในั	(ปค.5)

		-	แบบประเมินัการควบคุมภายในั	(ปค.6)

ภ�คผนำวก
•	ผัู้งโครงสำร้างแผู้นัยุทธิศาสำตร์การกีฬาแห่่งประเทศไทย	พ.ศ.	2564	-	2570

•	แผู้นัที�ความเสีำ�ยงของ	กกท.	(Risk	Map)	ประจัำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564

•	การประเมินัประสิำทธิิผู้ลของการควบคุมภายในัและการวิเคราะห์่ความเสีำ�ยง																						

		-	แบบประเมินัประสิำทธิิผู้ลของแผู้นัปฏิิบัติการฯ	ของ	กกท.	(บสำ-1)

•	การพิจัารณาความเสีำ�ยง	การประเมินัการควบคุมภายในั

		-	แบบประเมินัความเสีำ�ยงและควบคุมภายในั	(บสำ-2)

•	การรายงานัผู้ลการบริห่ารความเสีำ�ยงและควบคุมภายในั

		-	แบบรายงานัผู้ลการบริห่ารความเสีำ�ยง	(บสำ-3)
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บทนำ�
	 การกีฬาแห่่งประเทศไทย	เรียกโดยย่อว่า	“กกท.”	มีช่้�อเป็นัภาษาอังกฤษว่า	“Sports	
Authority	of	Thailand”	เรียกโดยย่อว่า	“SAT”	จััดตั�งโดยพระราช้บัญญัติการกีฬาแห่่งประเทศไทย	
พ.ศ.	2528	ประกาศในัราช้กิจัจัานุัเบกษา	เล่ม	102	ตอนัที�	149	ลงวันัที�	17	ตุลาคม	2528	เพ่�อจััด
ตั�ง	“การกีฬาแห่่งประเทศไทย	(กกท.)	แทนั	“องค์การส่ำงเสำริมกีฬาแห่่งประเทศไทย”	(องค์การส่ำง
เสำริมกีฬาแห่่งประเทศไทย	จััดตั�ง	เม่�อวันัที�	12	กันัยายนั	2507)	เป็นัรัฐวิสำาห่กิจัสัำงกัดสำำานัักนัายก
รัฐมนัตรเีพ่�อยกระดบัให้่มีการบรหิ่ารงานัอยา่งเพียงพอตอ่การขยายตวัของการกฬีาในัช้าต	ิและ
เม่�อมีพระราช้บัญญัติปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม	พ.ศ.2545	ได้จััดตั�งกระทรวงการท่องเที�ยว
และกีฬาข่�นั	เม่�อวันัที�	3	ตุลาคม	2545	และให้่การกีฬาแห่่งประเทศไทย	โอนัไปสัำงกัดกระทรวงการ
ท่องเที�ยวและกีฬาแทนัสำำานัักนัายกรัฐมนัตรี	ตั�งแต่วันัที�	9	ตุลาคม	2545	เป็นัต้นัไป

	 ต่อมาได้มีการปรับปรุงกฎห่มายว่าด้วยการกีฬาแห่่งประเทศไทย	เน่ั�องจัากมีบทบัญญัติ
บางประการไม่สำอดคล้องกับสำถานัการณ์ปัจัจุับันั	 โดยยกเลิกพระราช้บัญญัติการกีฬาแห่่ง
ประเทศไทย	พ.ศ.	 2528	 และมีการตราพระราช้บัญญัติการกีฬา	 แห่่งประเทศไทย	พ.ศ.	 2558	
ข่�นั	ซ่ึ่�งประกาศในัราช้กิจัจัานุัเบกษา	เล่มที�	132	ตอนัที�	21ก	ลงวันัที�	26	มีนัาคม	2558	โดยนััย
แห่่งพระราช้บัญญัตินีั�ได้กำาห่นัดให้่มีการจััดตั�งกองทุนัพัฒนัาการกีฬาแห่่งช้าติข่�นัในัการกีฬาแห่่ง
ประเทศไทย	กำาห่นัดห่ลักเกณฑ์์เกี�ยวกับการจัดทะเบียนัจััดตั�งสำมาคมกีฬา	และมาตรการในัการกำา
กับดูแลการดำาเนันิัการ	ของสำมาคม	คณะกรรมการสำมาคมกฬีาให่มี้ประสำทิธิิภาพยิ�งข่�นั	และให่ก้าร
กีฬาแห่่งประเทศไทย	มีวัตถุประสำงค์ในัการจััดตั�ง	ดังนีั�

	 1.	ส่ำงเสำริมกีฬา
	 2.	ทำาห่น้ัาที�เป็นัศูนัย์กลางในัการประสำานังานัเกี�ยวกับการกีฬา
	 3.	ศ่กษา	วิเคราะห์่	วิจััย	และจััดทำาโครงการ	แผู้นังานั	และสำถิติเกี�ยวกับการส่ำงเสำริม	
	 			การกีฬารวมทั�งประเมินัผู้ล
	 4.	จััด	ช่้วยเห่ล่อ	แนัะนัำา	และร่วมม่อในัการจััดและดำาเนิันักิจักรรมกีฬา
	 5.	สำำารวจั	จััดสำร้าง	และบูรณะสำถานัที�สำำาห่รับการกีฬา
	 6.	ติดต่อร่วมม่อกับองค์การห่ร่อสำมาคมกีฬาทั�งในัและนัอกราช้อาณาจัักร
	 7.	สำอดส่ำองและกำากับดูแลการดำาเนิันักิจักรรมกีฬา
	 8.	ริเริ�ม	พัฒนัา	ส่ำงเสำริม	และสำนัับสำนุันัการกีฬาคนัพิการ
	 9.	ประกอบกิจัการอ่�นัๆ	อันัเกี�ยวแก่ห่ร่อเพ่�อประโยช้น์ัของการกีฬา
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วิสัยทัศน์ของ กกท.
“พััฒนาการกีฬาเพ่ั�อเป็็นกลุ่่�มผู้้�นำาทางการกีฬาระดัับเอเชีีย 

แลุ่ะสร�างม้ลุ่ค่�าทางเศรษฐกิจให้�กับป็ระเทศ”

พันธกิจของ กกท. 
	 1.	ส่ำงเสำริม	สำนัับสำนุันั	การพัฒนัากีฬาเป็นัเลิศ	กีฬาอาชี้พ	และกีฬามวย	เพ่�อสำรรห่า	และ
พัฒนัานัักกีฬาและบุคลากรกีฬาให้่ประสำบความสำำาเร็จัในัระดับช้าติและนัานัาช้าติ
	 2.	 พัฒนัาวิทยาศาสำตร์และเทคโนัโลยีการกีฬาให้่มีมาตรฐานัเพ่�อรองรับการพัฒนัา
นัักกีฬา	บุคลากรกีฬา	และบุคลากรด้านัวิทยาศาสำตร์การกีฬา
	 3.	 ส่ำงเสำริม	 สำนัับสำนัุนัการจััดกิจักรรมและการแข่งขันักีฬา	 เพ่�อสำร้างโอกาสำ	 และ
ประสำบการณ์ให้่กับนัักกีฬาและบุคลากรกีฬา	รวมทั�งสำร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจั
	 4.	ส่ำงเสำรมิ	สำนัับสำนันุั	และสำรา้งกระแสำความต่�นัตัวของประช้าช้นัในัการออกกำาลังกาย	
เล่นักีฬา	และการเข้าร่วมกิจักรรมกีฬา	
	 5.	พัฒนัาองค์กรด้วยระบบการบริห่ารจััดการสู่ำองค์กรสำมรรถนัะสูำง	ให้่มีประสิำทธิิภาพ
	โปร่งใสำ	ตามห่ลักการกำากับดูแลกิจัการที�ดี	

เป้�หม�ยก�รให้บริก�รหน่วยง�น (Goal) 
พ.ศ. 2564-2570
การบริห้ารจัดัการกีฬาเพ่ั�อค่วามเป็็นเลิุ่ศ
	 1.	ประเทศไทยประสำบความสำำาเร็จัในัการแข่งขันักีฬานัานัาช้าติ
การบริห้ารจัดัการกีฬาอาชีีพัแลุ่ะกีฬามวย
	 2.	มีนัักกีฬาและบุคลากรกีฬาสำามารถย่ดกีฬาเป็นัอาชี้พได้อย่างยั�งย่นั
การบริห้ารกีฬาเพ่ั�อเพิั�มม้ลุ่ค่�าทางเศรษฐกิจ
	 3.	เพิ�มมูลค่าทางเศรษฐกจิัที�เกิดจัากการสำนัับสำนันุัการจััดกิจักรรมและการแขง่ขันักีฬา
การพััฒนาการมีส�วนร�วมในกิจกรรมแลุ่ะบริการทางการกีฬาของ กกท.
	 4.	สำร้างความพ่งพอใจัให้่กับผูู้้ใช้้บริการ
การเพิั�มป็ระสิทธิิภาพัในการบริห้ารจัดัการองค์่กร
	 5.	มีคะแนันัประเมินัผู้ล	SE-AM	เพิ�มข่�นัอย่างต่อเน่ั�อง

ส่วนท่� 1 
ข้อมูลทั�วไปของ กกท.



การกีฬาแหง่ประเทศไทย
กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกีฬา

คูม่อืการบริหารความเสีย่ง
และควบคมุภายใน ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

	 เพ่�อเพิ�มประสิำทธิิภาพการบริห่ารจััดการองค์กรให้่ได้ตามมาตรฐานักกท.	ได้เข้าสู่ำระบบ
ประเมินัผู้ลการดำาเนิันังานัรัฐวิสำาห่กิจัของสำำานัักงานัคณะกรรมการนัโยบายรัฐวิสำาห่กิจั	 (สำคร.)	
ตั�งแต่ปีงบประมาณ	พ.ศ.2548	 และได้พัฒนัาต่อยอดจัากโครงการระบบประเมินัผู้ลเดิมที�เป็นั
เคร่�องม่อในัการกำากับติดตามประเมินัผู้ลการดำาเนิันังานัที�มีความเห่มาะสำมเป็นัรูปธิรรมสำามารถ
สำะท้อนัถ่งประสิำทธิิภาพในัการดำาเนิันังานัได้อย่างแท้จัริงโดยพิจัารณานัำาข้อดี/จุัดแข็งที�มีมาใช้้
ปรับปรุงข้อด้อยของระบบปัจัจุับันั	รวมทั�งปรับปรุงเพิ�มเติมประเด็นัของการจััดการให้่เป็นัปัจัจุับันั	
ตามระบบการประเมินัผู้ลรัฐวิสำาห่กิจัให่ม่	(State	Enterprise	Assessment	Model	:	SE-AM)

ค่่านิิยมของ กกท. 

Visionary 

V 

Risk 
Management 

R

มีมุมมองกว้างไกล มุ่งเน้น
เปา้หมายด้วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัล

ตระหนักถึงการบริหาร
ความเส่ียง

มีจิตใจท่ีมุ่งม่ัน กล้าหาญ 
เข้มแข็ง มีชีวิตชีวา
ในการทํางาน

มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี
และรับผิดชอบต่อสังคม

ทํางานเปน็ทีม/สร้างความ
สัมพันธ์ท่ีดีท้ังภายใน - 
ภายนอกองค์กร

Spirit

S

Accountability

A

Teamwork

T

VRSAT (เร�คือ กกท.)



การกีฬาแหง่ประเทศไทย
กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกีฬา

คูม่อืการบริหารความเสีย่ง
และควบคมุภายใน ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 2.1 ค่วามสำาคั่ญแลุ่ะป็ระโยชีน์ของการบริห้ารค่วามเสี�ยง
	 การบรหิ่ารความเสีำ�ยงมีความสำำาคัญต่อการบรรลเุป้าห่มาย	และประสิำทธิิภาพการดำาเนิันั
งานัขององค์กร	 โดยช่้วยลดอุปสำรรคห่ร่อสิำ�งที�ไม่คาดห่วังที�อาจัเกิดข่�นั	 ป้องกันัความเสีำยห่าย
ต่อทรัพยากรขององค์กร	 และสำร้างความมั�นัใจัต่อความสำำาเร็จัในัการดำาเนิันังานัให้่เป็นัไปอย่าง
ราบร่�นั	 ซ่ึ่�งการบริห่ารความเสีำ�ยงในัปัจัจุับันั	 ความเสีำ�ยงไม่ได้ห่มายถ่งเห่ตุการณ์ที�จัะก่อให้่เกิด
ความเสีำยห่ายห่ร่อการไม่บรรลุวัตถุประสำงค์เพียงเท่านัั�นั	แต่ห่มายถ่งโอกาสำในัสำร้างมูลค่าเพิ�มให้่
แก่องค์กร	ผู้ลประโยช้น์ัของผูู้้มีส่ำวนัได้เสีำยในัด้านัต่างๆ	ได้แก่	การสำร้างโอกาสำและศักยภาพในั
การพัฒนัาเศรษฐกิจั	สัำงคม	การลงทุนั	ภาพลักษณ์ช่้�อเสีำยง	ตามสำภาพแวดล้อมและเทคโนัโลยี
ที�เปลี�ยนัแปลงไปอย่างรวดเร็ว

 2.2 วัตถุ่ป็ระสงค์่การบริห้ารค่วามเสี�ยง
	 การบริห่ารความเสีำ�ยงมีความสำำาคัญต่อการดำาเนิันังานัให้่ประสำบความสำำาเร็จัเป็นัอย่าง
มากเนั่�องจัากการบริห่ารงานัในัทุกๆด้านั	สำามารถเกดิเห่ตุการณ์ที�มีความไม่แน่ันัอนัตลอดเวลาซ่ึ่�ง
เห่ตุการณ์เห่ล่านัั�นัอาจัส่ำงผู้ลทั�งในัเชิ้งลบห่ร่อเชิ้งบวกต่อการดำาเนิันังานั	จ่ังควรที�จัะมีการจััดทำา
แผู้นัการบริห่ารความเสีำ�ยงเพ่�อเตรียมความพร้อมและรองรับในัทุกสำถานัการณ์	ช่้วยจััดการปัญห่า
อุปสำรรคในัการทำางานัโดยการป้องกันัห่ร่อลดโอกาสำที�จัะเกิดเห่ตุการณ์ไม่พ่งประสำงค์	 และผู้ลก
ระทบที�อาจัเกิดข่�นัในัอนัาคต	 ซ่ึ่�งจัะทำาให้่การดำาเนิันังานัไม่บรรลุเป้าห่มายขององค์กร	 ทั�งนีั�เพ่�อ
ให้่องค์กรมีผู้ลการดำาเนิันังานัมีประสิำทธิิภาพและยั�งย่นั	
 
	 ทั�งนีั�	เพ่�อให้่สำามารถมั�นัใจัถ่งการบรรลเุป้าห่มายได้อย่างสำมเห่ตุสำมผู้ล	การบริห่ารความ
เสีำ�ยงจ่ังมีความสำำาคัญต่อผูู้้บริห่าร	ในัการช้ว่ยพิจัารณาประเดน็ัความเสีำ�ยงที�มีผู้ลกระทบตอ่	แผู้นั
ยุทธิศาสำตร์ขององค์กรควบคู่ไปกับกระบวนัการทบทวนัยุทธิศาสำตร์ประจัำาปีให้่มีความสำอดคล้อง
และทันัต่อสำถานัการณ์ปัจัจุับันั	และส่ำงเสำริมให้่บุคลากรในัองค์กรคำาน่ังถ่งการบริห่ารความเสีำ�ยง
ว่าเป็นัส่ำวนัห่น่ั�งในัการปฏิิบัติงานัปกติ	 ตลอดจันัปลูกฝั่งการบริห่ารความเสีำ�ยงให้่เป็นัส่ำวนัห่น่ั�ง
ของวัฒนัธิรรมองค์กรต่อไป

ส่วนท่� 2 
ก�รบริห�รคว�มเส่�ยงและก�รควบคุมภ�ยใน 



การกีฬาแหง่ประเทศไทย
กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกีฬา

คูม่อืการบริหารความเสีย่ง
และควบคมุภายใน ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 2.3 กรอบการป็ระเมนิผู้ลุ่การดัำาเนินงานรัฐวิสาห้กิจ ตามระบบประเมินัผู้ลรัฐวิสำาห่กิจั	
State	Enterprise	Assessment	Model	:	SE-AM	แบ่งออกเป็นั	2	ส่ำวนัดังนีั�

	 1.	ผู้ลการดำาเนิันังานั	(Key	Performance	Area)	ได้แก่
	 1)	 การดำาเนิันังานัตามยุทธิศาสำตร์เช่้นัยุทธิศาสำตร์ช้าติ,	 นัโยบายรัฐบาล,	 แผู้นั
ยุทธิศาสำตร์ของรัฐวิสำาห่กิจั	ฯลฯ
	 2)	 ผู้ลการดำาเนิันังานัที�สำำาคัญ	 (Key	 Result)	 เช่้นัผู้ลการดำาเนิันังานัตามภารกิจั	 ที�
สำำาคัญ,	แผู้นังานัโครงการที�สำำาคัญที�สำะท้อนัประสิำทธิิภาพประสิำทธิิผู้ลผู้ลสำมัฤทธิิ�	ฯลฯ	โดยเป็นัการ
พิจัารณากำาห่นัดตวัชี้�วัดและคา่เป้าห่มายของคณะอนักุรรมการจััดทำาบันัท่กข้อตกลงการประเมนิั
ผู้ลการดำาเนิันังานัรายสำาขา	(Sub-PAC)

	 2.	ด้านั	Core	Business	Enablers	การประเมินัผู้ล	แบ่งเป็นั	8	ด้านัได้แก่
	 2.1	ด้านัการกำากับดูแลที�ดีและการนัำาองค์กร
	 2.2	ด้านัการวางแผู้นัเชิ้งกลยุทธ์ิ
	 2.3	ด้านัการบริห่ารความเสีำ�ยงและการควบคุมภายในั
	 2.4	ด้านัการมุ่งเน้ันัผูู้้มีส่ำวนัได้ส่ำวนัเสีำยและลูกค้า
	 2.5	ด้านัการพัฒนัาเทคโนัโลยีดิจิัทัล
	 2.6	ด้านัการบริห่ารทุนัมนุัษย์
	 2.7	ด้านัการจััดการความรู้และนัวัตกรรม
	 2.8	ด้านัการตรวจัสำอบภายในั

กรอบการป็ระเมินผู้ลุ่การดัำาเนินงานรัฐวิสาห้กิจ ตามระบบป็ระเมินผู้ลุ่รัฐวิสาห้กิจ
State Enterprise Assessment Model: SE-AM

National
policy/

Strategic
plan/

Initiatives

Key results:
Financial
and Non-
Financial

areas SP

CG

IA

RM&IC

CSM

HCM

KM&IM
Digital

คณะกรรมการ กกท.
แต่งต้ังคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง

และควบคุมภายในของ กกท.
รับทราบผลการดําเนินการบริหารความเส่ียง 

และให้ข้อเสนอแนะ

คณะอนุกรรมการ
บริหารความเส่ียงและ

ควบคุมภายในของ กกท.
กํากับ/ดูแล/รายงานผลต่อ

คณะกรรมการ กกท.
เห็นชอบ/อนุมัติ/
ส่ังการ/แต่งต้ัง

คณะทํางาน

• ทบทวน/ปรับปรุง:
- กฎบัตร/นโยบาย/คู่มือ
- แนวทางบริหารความเส่ียง
- คําส่ังต่างๆ

สนับสนุนและแนะนํากระบวนการ
บริหารความเส่ียง

ให้แก่หน่วยงานต่างๆ
และคณะทํางานฯ

คณะทํางานบริหาร
ความเส่ียงและ
ควบคุมภายใน

รับนโยบาย/แนวทางบริหาร
ความเส่ียง

มาดําเนินการท่ัวท้ังองค์กร
พิจารณา พิจารณา

ติดตามผลการจัดการความเส่ียง

วิเคราะห์/สอบทานผลการ
จัดการความเส่ียง

สรุป/รายงานผลการบริหาร
ความเส่ียง

ประเมินปัจจัยบ่งช้ี สาเหตุ
แท้จริง โอกาสและผลกระทบ

เสนอมาตรการและกําหนด
เป้าหมายการบริหารความเส่ียง

ตามนโยบาย
และแนวทางท่ี กกท.กําหนด

ติดตาม/วิเคราะห์/ประเมิน
ปัจจัยเส่ียงและรายงานผล

ฝ่ายนโยบายและแผน
กองนโยบายและ
บริหารความเส่ียง

(งานบริหารความเส่ียง)

ฝ่ายและสํานัก

ติดตาม/วิเคราะห์
ผลความสําเร็จท่ีผู้ดําเนินการ

จัดการความเส่ียง
รายงานปัญหาและอุปสรรค

รายงานผลการบริหาร
ความเส่ียงให้แก่ 

คณะทํางานบริหารความ
เส่ียงและควบคุมภายใน

ปัจจัย
เส่ียงเดิม

ตัวช้ีวัด
ตาม PA

นโยบาย
ภาครัฐ

Supply
Chain

ยุทธศาสตร์ นโยบาย
Bood

ความเส่ียง

ความเส่ียง
ท่ีมีอยู่

(Inherent
Risk)

มาตรการ
ควบคุม

(control)

มาตรการ
ควบคุม

(control)

แผนการ
บริหารความ

เส่ียง

ระดับความ
เส่ียงท่ี

ยอมรับได้

ความเส่ียง
ท่ีเหลืออยู่
(Residual

Risk)



การกีฬาแหง่ประเทศไทย
กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกีฬา

คูม่อืการบริหารความเสีย่ง
และควบคมุภายใน ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 2.4 มาตรฐานแลุ่ะห้ลัุ่กเกณฑ์์การบริห้ารค่วามเสี�ยงแลุ่ะการค่วบค่่มภายใน
	 การบริห่ารความเสีำ�ยงและการควบคุมภายในัของ	กกท.		ดำาเนิันังานัตามมาตรฐานัและ
ห่ลักเกณฑ์์	ดังนีั�

	 1.	พระราช้บัญญัติวินััยการเงินัการคลังของรัฐ	พ.ศ.2561	 โดยมาตรา	79	 บัญญัติ
ให้่ห่น่ัวยงานัของรัฐจััดให้่มีการตรวจัสำอบภายในั	การควบคุมภายในั	และการบริห่ารความเสีำ�ยง	
โดยถ่อปฏิิบัติตามมาตรฐานัและห่ลักเกณฑ์์ที�กระทรวงการคลังกำาห่นัด
	 1.1	 ห่ลักเกณฑ์์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานัและห่ลักเกณฑ์์ปฏิิบัติการควบคุม
ภายในั	สำำาห่รับห่น่ัวยงานัของรัฐ	พ.ศ.2561
	 1.2	 ห่ลักเกณฑ์์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานัและห่ลักเกณฑ์์ปฏิิบัติการบริห่าร
จััดการความเสีำ�ยง	สำำาห่รับห่น่ัวยงานัของรัฐ	พ.ศ.2562

มาตรฐานป็ฏิิบัติที�เกี�ยวข�องกับการบริห้ารค่วามเสี�ยงแลุ่ะการค่วบค่่มภายใน

หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๒๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 

 

	
พระราชบัญญัติ 

วินัยการเงินการคลังของรัฐ 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

เป็นปีที่  ๓  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า  “พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ   

พ.ศ.  ๒๕๖๑” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ การปฏิบัติการเก่ียวกับการเงินการคลังของรัฐตามกฎหมายต่าง ๆ  ถ้าเป็นกรณี 

ที่บัญญัติไว้แล้วตามพระราชบัญญัตินี้  ให้เป็นไปตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า 
(๑) ส่วนราชการ 
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และควบคมุภายใน ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

	 2.	 ห่ลักเกณฑ์์การประเมินัการบริห่ารความเสีำ�ยงและการควบคุมภายในั	 ตามระบบ
การประเมินัผู้ลให่ม่	 (SE-AM)	 โดยประยุกต์มาจัากเกณฑ์์ของ	COSO	 (The	Committee	of	
Sponsoring	Organization	of	Treadway	Commission)	โดยพัฒนัามาจัาก
	 1.	COSO	2013	-	internal	Control
	 2.	COSO	2017	Enterprise	Risk	Management	integrating	with	Strategy	
and	Performance
	 3.	การประยุกต์เกณฑ์์ที�สำอดคล้องตามมาตรฐานั	ISO31000	Version	2018

กรอบห้ลัุ่กการ/แนวคิ่ดัเพ่ั�อการป็ระเมินการบริห้ารค่วามเสี�ยงแลุ่ะการค่วบค่่มภายใน



การกีฬาแหง่ประเทศไทย
กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกีฬา

คูม่อืการบริหารความเสีย่ง
และควบคมุภายใน ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

* เพิั�ม 3.2 การกำาห้นดักิจกรรมการค่วบค่่มที�ตอบสนองต�อค่วามเสี�ยงองค์่กร 
จาก COSO 2017 (20 ห้ลัุ่กการ)

ป็ระกอบดั�วย 5 องค์่ป็ระกอบ แบ�งออกเป็็น 21 ห้ลัุ่กการ*

1. ธรรม�ภิบ�ล
และวัฒนธรรม

องค์กร

2. ก�รกำ�หนด
ยุทธศ�สตร์และ
วัตถุุประสงค์/
เป้�ประสงค์เชิิง

ยุทธศ�สตร์

3. กระบวนก�ร
บริห�รคว�ม

เส่�ยง

4. ก�รทบทวน
ก�รบริห�รคว�ม

เส่�ยง

5. ข้อมูล
ส�รสนเทศ ก�ร
สื�อส�ร และก�ร

ร�ยง�นผล

1.1 บทบาทคณะ
กรรมการในการ
กำากับติิดติามการ
บริหารความเส่ี่�ยง
และการพััฒนา

ระบบการควบคุม
ภายใน

2.1 การวิเคราะห์
ธุุรกิจ

3.1 การระบุปัจัจัย
ความเส่ี่�ยง

4.1 การทบทวน
และปัรับปัรุงผล
การบริหารความ

เส่ี่�ยง

5.1 การส่ี่�อสี่าร
การบริหารความ
เส่ี่�ยงขององค์กร

1.2 โครงสี่ร้างและ
บทบาทหน้าท่�

2.2 การระบุเปัา้
หมายการบริหาร

ความเส่ี่�ยง

3.2 การกำาหนด
กิจกรรมการ
ควบคุมท่�ติอบ
สี่นองต่ิอความ
เส่ี่�ยงองค์กร

4.2 การกำาหนด
แนวทางใน

การปัรับปัรุง
กระบวนการ
บริหารความ

เส่ี่�ยง

5.2 การติิดติาม
 ปัระเมินผลและ
รายงานผลการ

บริหารความเส่ี่�ยง 
การควบคุมภายใน
 วัฒนธุรรม และ
ผลการดำาเนิน

งาน
1.3 บรรยากาศ
และวัฒนธุรรม
สี่นับสี่นุนการ
บริหารความ

เส่ี่�ยง

2.3 การปัระเมิน
ทางเล่อก
และกำาหนด
ยุทธุศาสี่ติร์

3.3 การปัระเมิน
ความรุนแรงของ

ปัจัจัยเส่ี่�ยง

4.3 การปัระเมิน
การเปัล่�ยนแปัลง

ท่�ม่นัยสี่ำาคัญ

5.3 ข้อมูลและ
เทคโนโลย่ใน
การสี่นับสี่นุน

การบริหารความ
เส่ี่�ยง

1.4 ความมุ่ง
มั�นต่ิอค่านิยม

องค์กร

2.4 การกำาหนด
วัติถุุปัระสี่งค์ใน
จากการดำาเนิน
ธุุรกิจเพ่ั�อสี่ร้าง
มูลค่าเพิั�มให้กับ

องค์กร

3.4 การจัดลำาดับ
ความเส่ี่�ยง

1.5 แรงจูงใจการ
พััฒนาและการ
รักษาบุคลากร

3.5 การกำาหนด
/คัดเล่อกวิธุ่การ
จัดการต่ิอความ
เส่ี่�ยงท่�ระบุไว้

3.6 การบริหาร
ความเส่ี่�ยงแบบ
บูรณาการ Risk 
Correlation 
Map และการ

จัดทำา Portfolio 
View of Risk
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ห้ลัุ่กเกณฑ์์การป็ระเมินการบริห้ารค่วามเสี�ยงแลุ่ะการค่วบค่่มภายใน 
ตามระบบป็ระเมินผู้ลุ่ให้ม� (SE-AM)
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ส่วนท่� 3 
ก�รบริห�รคว�มเส่�ยงและก�รควบคุมภ�ยในของ กกท.
  
	 กกท.	 ดำาเนัินัการตามห่ลักเกณฑ์์การประเมินัการบริห่ารความเสีำ�ยงและการควบคุม
ภายในั	 ในัคู่ม่อการประเมินัผู้ลการดำาเนิันังานัรัฐวิสำาห่กิจัตามระบบประเมินัผู้ลให่ม่	 (State					
Enterprise	Assessment	Model	 :	SE-AM)	 โดยใช้้พ่�นัฐานัตามกรอบแนัวคิดของ	COSO	
2017	ซ่ึ่�งให้่ความสำำาคัญกับการมุ่งสำร้างมูลค่าเพิ�มให้่กับองค์กรและการดำาเนิันังานัที�สำอดคลอ้งไป
กับกระบวนัการจััดทำายุทธิศาสำตร์และการควบคุมภายในัไปพร้อมกันั	เริ�มตั�งแต่คณะกรรมการ	ผูู้้
บริห่าร	การมีธิรรมาภิบาลและการสำร้างวัฒนัธิรรมองค์กรให้่เห็่นัถ่งความสำำาคัญของการบริห่าร
ความเสีำ�ยงว่าความเสีำ�ยงไม่ใช่้จุัดด้อย/จุัดอ่อนัขององค์กร	แต่เป็นัการสำร้างความมั�นัใจัห่ร่อการ
ประกันัผู้ลการดำาเนิันังานัในัระดับห่น่ั�งว่าเป้าห่มายองค์กรตามยุทธิศาสำตร์ที�กำาห่นัดไว้จัะสำามารถ
บรรลุได้อย่างชั้ดเจันัไปจันัถ่งการเช่้�อมโยงการทำาแผู้นัยุทธิศาสำตร์องค์กรที�ไปในัทิศทางเดียว
กับกระบวนัการบริห่ารความเสีำ�ยง	การกำาห่นัดระดับความเสีำ�ยงเป้าห่มายที�เป็นัรูปธิรรม	แผู้นังานั
ที�ชั้ดเจันั	 สำามารถปรับเปลี�ยนัแปลงได้ทันัท่วงที	 ตลอดจันัถ่งการมีระบบเต่อนัภัยล่วงห่น้ัาและ
สำามารถคาดการณ์แนัวโน้ัมที�จัะบรรลุเป้าห่มายได้ตามที�กำาห่นัด

3.1  ธิรรมาภิบาลุ่แลุ่ะวัฒนธิรรมองค์่กร (Governance and Culture)
 3.1.1 บทบาทค่ณะกรรมการในการกำากับติดัตามการบริห้ารค่วามเสี�ยงแลุ่ะการพััฒนา
ระบบการค่วบค่่มภายใน (Exercises Board Risk Oversight and the Development 
and performance of internal control)
 
	 กระบวนัการกำาห่นัดนัโยบายและการกำากับดูแลด้านัการบริห่ารความเสีำ�ยงและการ
ควบคุมภายในัแบบบูรณาการ	(GRC)	การกำาห่นัดโครงร่างและบทบาทห่น้ัาที�ที�เกี�ยวข้องกับการ
บริห่ารความเสีำ�ยงและการควบคุมภายในัการกำาห่นัดRA	ระดับองค์กรกระบวนัการจััดทำาคู่ม่อและ
การสำ่�อสำารคู่ม่อที�เป็นัแนัวปฏิิบัติที�ดีและชั้ดเจันัการสำร้างบรรยากาศวัฒนัธิรรมความตระห่นััก
ในัการบริห่ารความเสีำ�ยงและมีการติดตามประเมินัระดับการรับรู้ความเข้าใจัความตระห่นัักที�เป็นั
ระบบรวมทั�งการพัฒนัาและการสำรา้งแรงจูังใจั	การบรหิ่ารความเสีำ�ยงกับผู้ลการดำาเนิันังานัของ
องค์กรที�เป็นัรูปธิรรม

	 1.	การกำาห่นัดนัโยบายที�บูรณาการในัเร่�องการกำากับดูแลกิจัการที�ดี	การบริห่าร
ความเสำี�ยงและการควบคุมภายในั(Governance	Risk	and	Compliance:	GRC)	รวมทั�งการ
กำาห่นัดห่ลักการในัการกำาห่นัด	Risk	Appetite	(RA)	ระดบัองค์กรโดยคณะกรรมการรฐัวสิำาห่กจิั
คณะกรรมการบริห่ารความเสำี�ยงห่ร่อคณะกรรมการที�เกี�ยวข้อง
	 2.	การเผู้ยแพรน่ัโยบายการกำากบัดูแลกจิัการที�ดกีารบริห่ารความเสำี�ยงและการควบคุม
ภายในั(GRC)	แก่พนัักงานัและห่นั่วยงานัที�เกี�ยวข้องภายนัอกอย่างทั�วถ่ง
	 3.	 นัำานัโยบายที�บูรณาการในัเร่�องการกำากับดูแลกิจัการที�ดีการบริห่ารความเสำี�ยงและ
การควบคุมภายในั	(GRC)	ไปปฏิิบัติอย่างเป็นัรูปธิรรม
	 4.	 การทบทวนันัโยบายกำากับดูแลกิจัการที�ดีการบริห่ารความเสีำ�ยงและการควบคุม
ภายในั(GRC)	เพ่�อให้่เห่มาะสำมกับนัโยบายอ่�นัๆ	ที�เกี�ยวข้องขององค์กร
	 5.	การปรับปรุงนัโยบายการกำากบัดแูลกจิัการที�ดกีารบรหิ่ารความเสีำ�ยงและการควบคุม
ภายในั	(GRC)	ให่้สำอดคล้องกับบริบทของรัฐวิสำาห่กิจัและมาตรฐานัสำากลที�เปลี�ยนัแปลงไป
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นโยบายการบริห้ารค่วามเสี�ยงของการกีฬาแห้�งป็ระเทศไทย

	 การกีฬาแห่่งประเทศไทย	(กกท.)	สำามารถใช้้การบริห่ารความเสีำ�ยงและการควบคุมภายในั
บริห่ารจััดการองค์กร	ให้่บรรลุวัตถุประสำงค์การดำาเนิันังานัอย่างมีประสิำทธิิภาพและประสิำทธิิผู้ล	สำร้าง
ความเช่้�อมั�นัอย่างสำมเห่ตุสำมผู้ลในัการดำาเนิันังานั	 ให้่ประสำบความสำำาเร็จัตามวัตถุประสำงค์และพันัธิ
กิจัที�กำาห่นัด	โดยบูรณาการเร่�องการกำากับดูแลกิจัการที�ดี	การบริห่ารความเสีำ�ยง	และการควบคุม
ภายในั	(Governance	Risk	and	Compliance	:	GRC)	สู่ำการเป็นัองค์กรที�มีการบริห่ารจััดการ
ที�ดีมีคุณธิรรมและความโปร่งใสำ	สำามารถตรวจัสำอบได้	ตลอดจันัคำาน่ังถ่งผูู้้มีส่ำวนัได้ส่ำวนัเสีำย	การ
ใช้้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิำทธิิภาพ	 เพ่�อช่้วยสำร้างมูลค่าและนัำาพาองค์กรสู่ำความสำำาเร็จัได้
อย่างยั�งย่นั	จ่ังกำาห่นัดนัโยบายการบริห่ารความเสีำ�ยง	ดังนีั�

	 1.	ดำาเนิันัการบริห่ารความเสีำ�ยงและควบคุมภายในัอย่างเป็นัระบบ	ตามแนัวทางมาตรฐานั
สำากล	COSO	–	ERM	และห่ลักเกณฑ์์ที�ห่น่ัวยงานักำากับดูแลกำาห่นัด	โดยเช่้�อมโยงกับแนัวทางการ
กำากับดูแลกิจัการที�ดีในัรัฐวิสำาห่กิจัเพ่�อเป็นัมาตรฐานัเดียวกันัทั�วทั�งองค์กร
	 2.	ให้่ทุกฝ่่ายและสำำานััก	บริห่ารความเสีำ�ยงและควบคุมภายในั	ไปในัทิศทางเดียวกันั	เช่้�อม
โยงกับยุทธิศาสำตร์และวัตถุประสำงค์ขององค์กรให้่อยู่ในัระดับที�เห่มาะสำม	 อยู่ในัระดับความเสีำ�ยง
ที�ยอมรับได้(Risk	 Appetite)	 ห่ร่อไม่เกินัช่้วงเบี�ยงเบนัของระดับความเสีำ�ยงที�ยอมรับได้	 (Risk	
Tolerance)	โดยคำาน่ังถ่งการใช้้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า	และผูู้้มีส่ำวนัได้ส่ำวนัเสีำยเพ่�อสำร้างคุณค่าให้่
แก่องค์กรอย่างมั�นัคงและยั�งย่นั
	 3.	ติดตามประเมินัผู้ล	ทบทวนัและจััดทำาแนัวทาง/แผู้นัการบริห่ารความเสีำ�ยงและควบคุม
ภายในัอยา่งมีประสำทิธิิภาพและประสำทิธิิผู้ล	ตลอดจันัมกีารรายงานัผู้ลการดำาเนันิัอยา่งอยา่งต่อเน่ั�อง
และสำมำ�าเสำมอ
	 4.	นัำาระบบเทคโนัโลยีสำารสำนัเทศมาใช้้ในัการเพิ�มประสิำทธิิภาพการบริห่ารความเสีำ�ยง	
	 5.	ส่ำงเสำริมให้่การบริห่ารความเสีำ�ยงเป็นัส่ำวนัห่น่ั�งของวัฒนัธิรรมองค์กร	
โดยเสำริมสำร้างความรู้	ความเข้าใจั	เพ่�อให้่บุคลากรตระห่นัักในัความสำำาคัญ	และบทบาทห่น้ัาที�ความ
รับผิู้ดช้อบต่อการบริห่ารความเสีำ�ยง
	 6.	 ให้่ผูู้้บริห่าร	 พนัักงานั	 และผูู้้ช่้วยปฏิิบัติงานัโครงการของ	 กกท.	 มีห่น้ัาที�ปฏิิบัติตาม
แนัวทางห่ร่อแผู้นัการบริห่ารความเสีำ�ยงและควบคุมภายในั

 3.1.2 โค่รงสร�างแลุ่ะบทบาทห้น�าที� (Establishes Operating structures)

	 1.	 การมีห่น่ัวยงานัเพ่�อจััดการความเสีำ�ยงและการควบคุมภายในัที�ชั้ดเจันัโดยกำาห่นัด
โครงสำร้างบทบาทห่น้ัาที�ของมีผูู้้ที�ที�รับผิู้ดช้อบการบริห่ารจััดการความเสีำ�ยงและการควบคุมภายในั
ที�ชั้ดเจันั	
	 2.	 การกำาห่นัดและสำรรห่าบุคลากรที�มีคุณสำมบัติและความรู้ความสำามารถในัการบริห่าร
ความเสีำ�ยงและการควบคมุภายในัและมกีารทำางานัที�เป็นัรูปธิรรมอย่างจัริงจัังรวมทั�งกำาห่นัดบทบาท
อำานัาจัห่น้ัาที�และกระบวนัการในัการดำาเนิันังานัที�ชั้ดเจันัเป็นัรูปธิรรม	 (มีการกำาห่นัดห่น้ัาที�งานั	 Job	
Description:JD	 มีโครงสำร้างความรับผิู้ดช้อบมีแผู้นังานั	 รองรับ)	 และการกำาห่นัดแผู้นังานัของ
การดำาเนิันังานัตามโครงสำร้างผูู้้รับผิู้ดช้อบที�ชั้ดเจันัรวมถ่งสำามารถบรรลุเป้าห่มายในัแผู้นังานัได้ครบ
ถ้วนัและกระบวนัการจััดทำาคู่ม่อการบรหิ่ารความเสีำ�ยงที�มีองค์ประกอบที�ครบถว้นัเพ่�อให่ส้ำามารถนัำา
ไปปฏิิบัติได้อย่างชั้ดเจันั
	 3.	 โครงสำร้างห่น่ัวยงานั/คณะทำางานัฯมีการทำางานัมีการทำางานัที�เป็นัรูปธิรรม	 อย่าง
จัริงจััง
	 4.	โครงสำรา้งและบทบาทห่นัา้ที�ดา้นัการบรหิ่ารความเสำี�ยงและการควบคมุภายในัสำอดคลอ้ง
กบัการกำาห่นัดโครงสำรา้งและบทบาทห่น้ัาที�ของกระบวนัการทำางานัอ่�นัรวมทั�งมี	การสำ่�อสำารผูู้้บริห่าร
มกีารตดิตามผู้ลการดำาเนันิังานัของห่นัว่ยงานั/คณะทำางานัที�รบัผู้ดิช้อบฯโดยสำามารถเนันิังานัตาม
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โค่รงสร�างแลุ่ะบทบาทห้น�าที� ในการบริห้ารค่วามเสี�ยงแลุ่ะการค่วบค่่มภายในของ กกท.
กกท.	กำาห่นัดให้่การบริห่ารความเสีำ�ยงเป็นัความรับผิู้ดช้อบร่วมกันัของคณะกรรมการ	ผูู้้บริห่าร	
และบุคลากรภายในัองค์กรทุกระดับ	โดยมีการแบ่งห่น้ัาที�และความรับผิู้ดช้อบดังต่อไปนีั�	:

 1. ค่ณะกรรมการ กกท. 
	 •	มีความเข้าใจัถ่งความเสีำ�ยงที�อาจัส่ำงผู้ลกระทบร้ายแรง	ต่อวัตถุประสำงค์ของ	กกท.	
และทำาให้่มั�นัใจัว่ามีการดำาเนิันังานัที�เห่มาะสำมเพ่�อจััดการความเสีำ�ยงนัั�นั
	 •	ส่ำงเสำริม	สำนัับสำนุันัการสำร้างวัฒนัธิรรมการบริห่ารความเสีำ�ยงในัองค์กร
	 •	มอบห่มายให้่คณะอนุักรรมการบริห่ารความเสีำ�ยงและควบคุมภายในัของ	กกท.	กำาห่นัด
นัโยบายการบริห่ารความเสีำ�ยงและการควบคุมภายในั	แนัวทางการดำาเนิันังานั	และกำากับดูแลการ
บริห่ารความเสีำ�ยงทั�วทั�งองค์กร
	 •	รับทราบผู้ลการดำาเนิันังานัการบริห่ารความเสีำ�ยง	และให้่ข้อเสำนัอแนัะ

 2. ค่ณะอน่กรรมการบริห้ารค่วามเสี�ยงแลุ่ะค่วบค่่มภายในของ กกท.
	 •	กำาห่นัดนัโยบายการบริห่ารความเสีำ�ยง
	 •	กำากับ	ดูแล	และติดตามการบริห่ารความเสีำ�ยงให้่เป็นัไปตามนัโยบายฯ
	 •	กำากับ	ดูแล	และติดตามกระบวนัการควบคุมภายในัของ	กกท.	ให้่เป็นัไปตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจัเงินัแผู่้นัดินั	ว่าด้วยมาตรฐานัการควบคุมภายในั	พ.ศ.2544
	 •	อนุัมัติแผู้นัการบริห่ารความเสีำ�ยง	และให้่ข้อคิดเห็่นัต่อแผู้นัการปรับปรุงการควบคุม
ภายในัของ	กกท.
	 •	ให้่ความเห็่นัช้อบผู้ลการบริห่ารความเสีำ�ยงและผู้ลการควบคุมภายในัของ	กกท.
	 •	รายงานัสำถานัการณก์ารบริห่ารความเสีำ�ยงและควบคมุภายในั	ตอ่คณะกรรมการ	กกท.
	 •	ทบทวนัประสิำทธิิภาพ	และความพอเพียงของการบริห่ารความเสีำ�ยงและควบคุมภายในั
ของ	กกท.
	 •	 แต่งตั�งคณะทำางานัเกี�ยวกับการบริห่ารความเสีำ�ยงและการควบคุมภายในัตามความ
เห่มาะสำม
 
 3. ค่ณะกรรมการตรวจสอบภายใน
	 •	ติดตามประเมินัผู้ลการบริห่ารความเสีำ�ยงอย่างเป็นัอิสำระ
	 •	ประเมนิัฝ่่ายบริห่ารในัการกำาห่นัดแนัวทาง	และการสำ่�อสำารความสำำาคัญของการบรหิ่าร
ความเสีำ�ยงและการควบคุมภายในั	 และดำาเนิันัการให้่มั�นัใจัได้ว่าพนัักงานัแต่ละคนัมีความเข้าใจัในั
บทบาทความรับผิู้ดช้อบของตนั
	 •	ส่ำ�อสำารกับคณะอนุักรรมการบริห่ารความเสีำ�ยงฯ	เพ่�อให้่เข้าใจัถ่งความเสีำ�ยงที�สำำาคัญ
และเช่้�อมโยงสำอดคล้องกับการควบคุมภายในั
	 •	ห่าร่อกับฝ่่ายบริห่ารเกี�ยวกับนัโยบายการประเมินัและการบริห่ารความเสีำ�ยง

แผู้นังานัของห่นั่วยงานัและสำามารถบรรลุเป้าห่มายตามแผู้นัการปฏิิบัติงานันัั�นัได้ครบถ้วนัและมี
กระบวนัการในัการตรวจัสำอบถ่งความเข้าใจัของผูู้้บริห่ารและพนัักงานัในัคู่ม่อดังกล่าว
	 5.	การประเมนิัประสิำทธิผิู้ลของการกำาห่นัดโครงสำรา้งและบทบาทห่น้ัาที�โดยมกีารตดิตาม
ผู้ลการดำาเนัินังานัของห่น่ัวยงานั/คณะทำางานัที�รับผิู้ดช้อบและนัำาข้อมูลไปใช้้เพ่�อปรับปรุงกระ
บวนัการฯ	 กำาห่นัดโครงสำร้างและบทบาทห่นั้าที�รวมทั�งกระบวนัการจััดทำาแผู้นัปฏิิบัติการของปี
ต่อไปเพ่�อให่้เกิดกระบวนัการจััดการความเสำี�ยงที�บูรณาการจัากทุกห่นั่วยงานัและการทบทวนั	/
ปรับปรุงคู่ม่อการบริห่ารความเสำี�ยง
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 4. ค่ณะทำางานบริห้ารค่วามเสี�ยงแลุ่ะค่วบค่่มภายใน
	 •	 จััดทำาร่างนัโยบายการบริห่ารความเสีำ�ยงเสำนัอต่อคณะอนุักรรมการบริห่ารความ
เสีำ�ยงฯ
	 •	 จััดทำาและทบทวนัคู่ม่อ	 และแผู้นัการบริห่ารความเสีำ�ยงเสำนัอต่อคณะอนุักรรมการ
บริห่ารความเสีำ�ยงฯ
	 •	พิจัารณาร่างความเสีำ�ยงของ	กกท.	เสำนัอต่อคณะอนุักรรมการบริห่ารความเสีำ�ยงฯ
	 •	 จััดให้่มีกระบวนัการแห่่งการเรียนัรู้การบริห่ารความเสีำ�ยงเพ่� อให่้เป็นัวัฒนัธิรรม
องค์กร
	 •	ติดตาม	วิเคราะห์่และสำรุปรายงานัผู้ลการบริห่ารความเสีำ�ยงขององค์กรเสำนัอต่อคณะ
อนุักรรมการบริห่ารความเสีำ�ยงฯ
	 •	ดำาเนิันัการอ่�นัๆ	ตามที�คณะอนุักรรมการบริห่ารความเสีำ�ยงฯมอบห่มาย

 5. ฝ่่ายแลุ่ะสำานัก
	 •	ประเมินั/บ่งชี้�ปัจัจััยเสีำ�ยง	และสำาเห่ตุแท้จัริง	รวมทั�งประเมินัค่าโอกาสำและผู้ลกระทบ
	 •	เก็บรวบรวมขอ้มูลจัากผู้ลการดำาเนิันัที�ผู่้านัมา	และขอ้มูลอ่�นัๆที�เกี�ยวข้องเพ่�อสำนัับสำนุันั
การบริห่ารความเสีำ�ยงให้่มีประสิำทธิิภาพ
	 •	เสำนัอมาตรการและกำาห่นัดเป้าห่มายการบริห่ารความเสีำ�ยงตามนัโยบายและแนัวทางที�	
กกท.	กำาห่นัด
	 •	ติดตาม/วิเคราะห์่/ประเมินัปัจัจััยเสีำ�ยงและรายงานัผู้ลการบริห่ารความเสีำ�ยง
	 •	ติดตาม/วิเคราะห์่ผู้ลความสำำาเร็จัที�ผูู้้ดำาเนิันัการจััดการความเสีำ�ยงรายงานั
	 •	รายงานัผู้ลการบริห่ารความเสีำ�ยงให้่แก่	คณะอนุักรรมการและทำางานับริห่ารความเสีำ�ยง
และควบคุมภายในั
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กรอบโครงสร้�งต�มตำ�แหน่ง
1.ผู้้�ว�าการ
	 •	 ติดตามความเสีำ�ยงที�สำำาคัญของ	 กกท.	 และทำาให้่มั�นัใจัว่า	 กกท.	 มีแผู้นัการบูรณา
การร่วมกันัในัการจััดการความเสีำ�ยงที�เห่มาะสำม		สำอดคล้องกับวิสัำยทัศน์ั	พันัธิกิจั	และเป้าห่มาย
องค์กร
	 •	ส่ำงเสำริมนัโยบายการบรหิ่ารความเสีำ�ยง	เพ่�อให้่มั�นัใจัไดว่้าระบบการบรหิ่ารความเสีำ�ยง
ได้รับการปฏิิบัติทั�วทั�งองค์กร

2.รองผู้้�ว�าการ
	 •	ติดตามความเสีำ�ยงที�สำำาคัญภายใตส้ำายบงัคับบัญช้า	และทำาให่มั้�นัใจัวา่	กกท.	มีแผู้นัการ							
บูรณาการร่วมกันัในัการจััดการความเสีำ�ยงที�เห่มาะสำม
	 •	ส่ำงเสำริมวัฒนัธิรรมการบริห่ารความเสีำ�ยง	โดยการให้่ผูู้้อำานัวยการฝ่่ายและสำำานััก	ภาย
ใต้สำายบังคับบัญช้า	ให้่ความสำำาคัญและความตระห่นัักในัการบริห่ารความเสีำ�ยง

3.ผู้้�ตรวจสอบภายใน
	 •	 พิจัารณากระบวนัการบริห่ารความเสีำ�ยง	 การควบคุมภายในั	 และการกำากับดูแล
ของ	กกท.	 ที�ฝ่่ายบริห่ารได้จััดทำาข่�นัและดำาเนิันัการอยู่นัั�นั	 มีความเพียงพอ	 มีประสิำทธิิภาพและ
ประสิำทธิิผู้ล	เพ่�อให้่มั�นัใจัว่า	กกท.	มีการกำาห่นัดและจััดการความเสีำ�ยงอย่างต่อเน่ั�อง
	 •	 สำนัับสำนุันัให้่	 กกท.	 มีกระบวนัการควบคุมที�มีคุณภาพ	 และมีการปรับปรุงอย่างต่อ
เน่ั�อง

4. ผู้้�อำานวยการฝ่่ายแลุ่ะสำานัก
	 •	รับนัโยบาย	แนัวทาง	และมาตรการ	การบริห่ารความเสีำ�ยงมาดำาเนิันัการ
	 •	ส่ำงเสำริมให้่บุคลากรทุกคนัในัห่น่ัวยงานัตระห่นัักถ่งความสำำาคัญของการบริห่ารความ
เสีำ�ยง
	 •	สำนัับสำนุันัให้่บุคลากรทุกคนัมีส่ำวนัร่วมในัการจััดทำาแผู้นับริห่ารความเสีำ�ยง
	 •	มอบห่มายผูู้้รับผิู้ดช้อบในัห่น่ัวยงานัให้่ดำาเนิันัการตามแผู้นับริห่ารความเสีำ�ยง
 
5. ผู้้�อำานวยการกอง/หั้วห้น�างาน
	 •	ประเมินั/บ่งชี้�ความเสีำ�ยงในัรายการงบประมาณที�ดำาเนิันังานั	และการปฏิิบัติงานัประจัำา
วันั
	 •	รายงานัความเสีำ�ยงที�เกี�ยวขอ้งกับการปฏิิบัติงานัตอ่ผูู้้บังคับบัญช้าระดบัสูำงข่�นัไปตาม
สำายการบังคับบัญช้า
	 •	จััดทำารายงานัติดตามผู้ลการบริห่ารความเสีำ�ยงที�ตนัรับผิู้ดช้อบ
	 •	กำากับติดตามการดำาเนิันัการตามแผู้นับริห่ารความเสีำ�ยงและประเมินั/บ่งชี้�ความเสีำ�ยง
ในัรายการงบประมาณที�ดำาเนิันังานัและการปฏิิบัติงานัประจัำาวันั
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6. พันักงานแลุ่ะผู้้�ชี�วยป็ฏิิบัติงานโค่รงการ
	 •	ประเมินั/บ่งชี้�ความเสีำ�ยงในัโครงการ	ดำาเนิันังานัและการปฏิิบัติงานัประจัำาวันั
	 •	รายงานัความเสีำ�ยงที�เกี�ยวข้องกับการปฏิิบัติงานัต่อผูู้้บังคับบัญช้าตามสำายงานั

7. งานบริห้ารค่วามเสี�ยง
	 •	ปฏิิบัติห่น้ัาที�ประจัำา	แทนัคณะทำางานับริห่ารความเสีำ�ยงและควบคุมภายในั
	 •	จััดทำา	ปรับปรุง	ร่างนัโยบาย	กรอบแนัวทาง	แผู้นัการดำาเนิันังานับริห่ารความเสีำ�ยง
	 •	ติดตาม	วิเคราะห์่	สำอบทานัผู้ลการจััดการความเสีำ�ยง
	 •	สำรุป/รายงานัผู้ลการบริห่ารความเสีำ�ยง	 เสำนัอต่อคณะทำางานัและคณะอนุักรรมการ
บริห่ารความเสีำ�ยงและควบคุมภายในั	และคณะกรรมการ	กกท.
	 •	 ประสำานังานักับผูู้้บริห่าร	 และผูู้้ปฏิิบัติงานัทุกฝ่่ายและสำำานััก	 	 เพ่�อระบุความเสีำ�ยง	
ประเมินัค่าโอกาสำและค่าผู้ลกระทบ	กำาห่นัดเป้าห่มายในัการบริห่ารความเสีำ�ยง	และให้่ข้อเสำนัอแนัะ
ตามมาตรการการบริห่ารความเสีำ�ยง
	 •	ให้่การสำนัับสำนุันั	และแนัะนัำากระบวนัการบริห่ารความเสีำ�ยงแก่ส่ำวนังานัต่างๆ

โครงสำร้างการรายงานั

โครงสำร้างการกำากับดูแล

โครงสำร้างการสำอบทานั

แผนภ�พแสดงโครงสร้�งก�รบริห�รคว�มเส่�ยงของ กกท.

คณะกรรมก�ร กกท.

ผู้ว่�ก�ร

คณะกรรมก�ร
ตรวจสอบภ�ยใน

ฝ่�่ยตรวจสอบภ�ยใน

คณะอนุกรรมก�รบริห�ร
คว�มเส่�ยงและ

ควบคุมภ�ยในของ กกท.

คณะทำ�ง�นบริห�รคว�มเส่�ยง
และควบคุมภ�ยใน

รองผู้ว่�ก�ร

ฝ่�่ยและสำ�นัก

ฝ่่�ยนโยบ�ยและแผนกองนโยบ�ย
และบริห�รคว�มเส่�ยง

(ง�นบริห�รคว�มเส่�ยง)
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แผู้นภาพัแสดังกระบวนการดัำาเนินงาน
การบริห้ารค่วามเสี�ยงแลุ่ะค่วบค่่มภายในของ กกท.

กระบวนก�รดำ�เนินง�นก�รบริห�รคว�มเส่�ยง
และควบคุมภ�ยในของ กกท.

National
policy/

Strategic
plan/

Initiatives

Key results:
Financial
and Non-
Financial

areas SP

CG

IA

RM&IC

CSM

HCM

KM&IM
Digital

คณะกรรมการ กกท.
แต่งต้ังคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง

และควบคุมภายในของ กกท.
รับทราบผลการดําเนินการบริหารความเส่ียง 

และให้ข้อเสนอแนะ

คณะอนุกรรมการ
บริหารความเส่ียงและ

ควบคุมภายในของ กกท.
กํากับ/ดูแล/รายงานผลต่อ

คณะกรรมการ กกท.
เห็นชอบ/อนุมัติ/
ส่ังการ/แต่งต้ัง

คณะทํางาน

• ทบทวน/ปรับปรุง:
- กฎบัตร/นโยบาย/คู่มือ
- แนวทางบริหารความเส่ียง
- คําส่ังต่างๆ

สนับสนุนและแนะนํากระบวนการ
บริหารความเส่ียง

ให้แก่หน่วยงานต่างๆ
และคณะทํางานฯ

คณะทํางานบริหาร
ความเส่ียงและ
ควบคุมภายใน

รับนโยบาย/แนวทางบริหาร
ความเส่ียง

มาดําเนินการท่ัวท้ังองค์กร
พิจารณา พิจารณา

ติดตามผลการจัดการความเส่ียง

วิเคราะห์/สอบทานผลการ
จัดการความเส่ียง

สรุป/รายงานผลการบริหาร
ความเส่ียง

ประเมินปัจจัยบ่งช้ี สาเหตุ
แท้จริง โอกาสและผลกระทบ

เสนอมาตรการและกําหนด
เป้าหมายการบริหารความเส่ียง

ตามนโยบาย
และแนวทางท่ี กกท.กําหนด

ติดตาม/วิเคราะห์/ประเมิน
ปัจจัยเส่ียงและรายงานผล

ฝา่ยนโยบายและแผน
กองนโยบายและ
บริหารความเส่ียง

(งานบริหารความเส่ียง)

ฝา่ยและสํานัก

ติดตาม/วิเคราะห์
ผลความสําเร็จท่ีผู้ดําเนินการ

จัดการความเส่ียง
รายงานปัญหาและอุปสรรค

รายงานผลการบริหาร
ความเส่ียงให้แก่ 

คณะทํางานบริหารความ
เส่ียงและควบคุมภายใน

ปัจจัย
เส่ียงเดิม

ตัวช้ีวัด
ตาม PA

นโยบาย
ภาครัฐ

Supply
Chain

ยุทธศาสตร์ นโยบาย
Bood

ความเส่ียง

ความเส่ียง
ท่ีมีอยู่

(Inherent
Risk)

มาตรการ
ควบคุม

(control)

มาตรการ
ควบคุม

(control)

แผนการ
บริหารความ

เส่ียง

ระดับความ
เส่ียงท่ี

ยอมรับได้

ความเส่ียง
ท่ีเหลืออยู่
(Residual

Risk)
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 3.1.3 บรรยากาศแลุ่ะวัฒนธิรรมสนับสน่นการบริห้ารค่วามเสี�ยง (Defines Desired 
Culture)

	 1.จััดให้่มีบรรยากาศและวัฒนัธิรรมที�สำนัับสำนุันัการบริห่ารความเสีำ�ยง	 (Culture)	 เช่้นั
การประช้าสำมัพันัธ์ิและสำ่�อสำารเร่�องการบรหิ่ารความเสีำ�ยงภายในัองคก์ร	ผู้า่นัช่้องทางที�ห่ลากห่ลาย	
เช่้นั	คู่ม่อ	แผู่้นัพับ	วารสำาร	และส่ำ�อออนัไลน์ัต่างๆ
	 2.	 การกำาห่นัดกระบวนัการดำาเนิันัการสำร้างความตระห่นัักเกี�ยวกับความสำำาคัญ	 ห่ร่อ
ความรู้ความเข้าใจัของการบริห่ารความเสีำ�ยงในัองค์กรครอบคลุมทั�งคณะกรรมการรัฐวิสำาห่กิจั
คณะกรรมการบริห่ารความเสีำ�ยงผูู้้บริห่ารและพนัักงานั
	 3.	การฝึ่กอบรม/ชี้�แจัง/ทำาความเข้าใจัถ่งพ่�นัฐานัด้านัการบริห่ารความเสีำ�ยงโดยมี	การ
ให้่ความรู้กับผูู้้บริห่าร	(3	อันัดับแรก)	และพนัักงานัที�เกี�ยวข้อง	(Risk	Owner)	และประเมนิัความ
รู้ความเข้าใจั
	 4.	จััดทำากระบวนัการ/ดำาเนิันัการสำร้างความตระห่นัักเกี�ยวกับความสำำาคัญ/ความรู้ความ
เข้าใจัของการบริห่ารความเสีำ�ยงในัองค์กร	มีความสำอดคล้องกับกระบวนัการพัฒนัาบุคลากรและ
หั่วข้ออ่�นัที�เกี�ยวข้องเช่้นัแผู้นัยุทธิศาสำตร์ด้านัHR	แผู้นัแม่บทเทคโนัโลยีดิจิัทัล	เป็นัต้นั
	 5.	 การสำำารวจัทัศนัคติของพนัักงานัในัเร่�องการบริห่ารความเสีำ�ยงขององค์กรและ
สำามารถสำรุปผู้ลการสำำารวจัเสำนัอผูู้้บริห่ารในัสำายงานัที�เกี�ยวข้องโดยมีแผู้นังานัในัการปรับปรุง
จัากข้อสัำงเกตที�ได้จัากการสำำารวจัรวมถ่งผู้ลการสำำารวจัต้องดีข่�นัจัากปีที�ผู่้านัมาห่ร่อจัากผู้ลการ
สำำารวจัครั�งก่อนัแล้วแต่ว่าครั�งใดเป็นัครั�งล่าสุำด

 3.1.4 ค่วามม่�งมั�นต�อค่�านิยมองค์่กร (Demonstrates Commitment to Core 
Values)

	 1.	 การกำาห่นัดกระบวนัการในัการสำร้างวัฒนัธิรรมองค์กร	 ด้านัความเสีำ�ยงที�มุ่งตอบ
สำนัองและส่ำงเสำริมค่านิัยม	องค์กร
	 2.	 การทบทวนัสำถานัการณ์ความเสีำ�ยงที�จัะช่้วยให้่	 ทุกคนัเข้าใจัถ่งความสัำมพันัธ์ิและ
ผู้ลกระทบ	ของความเสีำ�ยงก่อนัตัดสิำนัใจัของคณะกรรมการ	คณะกรรมการบริห่ารความเสีำ�ยงผูู้้
บริห่ารและ	 พนัักงานัและกระบวนัการในัการกระตุ้นัให่้เกิด	 การรับรู้ถ่งความเสีำ�ยงในัองค์กรและ
การสำร้าง	บรรยากาศและวัฒนัธิรรมสำนัับสำนุันัการบริห่ารความเสีำ�ยง
	 3.	การพัฒนัาและสำร้างพฤติกรรมในัการสำร้างวัฒนัธิรรม	องค์กรด้านัความเสีำ�ยงที�มุ่ง
ตอบสำนัองและสำง่เสำรมิ	ค่านิัยมองคก์รครอบคลมุทั�งคณะกรรมการ	รฐัวสำาห่กจิั	คณะกรรมการ
บริห่ารความเสำยง	ผูู้้บริห่าร	และพนัักงานั
	 4.	 กระบวนัการ/ดำาเนัินัการสำร้างความตระห่นััก	 เกี�ยวกับความสำำาคัญ/ความรู้ความ
เข้าใจัของ	 การบริห่ารความเสีำ�ยงในัองค์กรมีความสำอดคล้อง	 กับกระบวนัการพัฒนัาบุคลากร
และหั่วข้ออ่�นั	ที�เกี�ยวข้อง	เช่้นั	แผู้นัยุทธิศาสำตร์ด้านั	HR	แผู้นัแม่บทเทคโนัโลยีดิจิัทัล	เป็นัต้นั
	 5.	การสำำารวจัทัศนัคติ/พฤติกรรมของพนัักงานั	ในัเร่�องการส่ำงเสำริมพฤติกรรมในั	การ
สำร้างวัฒนัธิรรม	องค์กรด้านัความเสีำ�ยงที�มุ่งตอบสำนัองค่านิัยมองค์กร	และสำามารถสำรุปผู้ลการ
สำำารวจัเสำนัอผูู้้บริห่าร	 ในัสำายงานัที�เกี�ยวข้อง	โดยมีแผู้นังานัในัการปรับปรุง	จัากข้อสัำงเกตที�ได้
จัากการสำำารวจัรวมถ่งผู้ลการ	สำำารวจัต้องดีขนัจัากปีที�ผู่้านัมา	ห่ร่อจัากผู้ลการสำำารวจั	ครั�งก่อนั	
แล้วแต่ว่าครั�งใดเป็นัครั�งล่าสุำด

	 กกท.	 มีกระบวนัการสำร้างวัฒนัธิรรมองค์กรด้านัความเสีำ�ยงที�มุ่งตอบสำนัอง	 และส่ำง
เสำริมค่านิัยมองค์กรโดยเช่้�อมโยงและตอบสำนัองผู่้านัการกำาห่นัดพฤติกรรมการตระห่นัักในัความ
เสีำ�ยงที�พ่งประสำงค์กับพฤติกรรมตามค่านิัยมองค์กร	 (Core	Value)	VRSAT	 ด้านั	R	 :	 Risk	
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Managementเพ่�อเป็นัแนัวทางและห่ลักปฏิิบัติของบุคลากร	กกท.	ให้่มีความรู้	ความเข้าใจั	และ
ตระห่นัักถ่งการบริห่ารความเสีำ�ยง	

 3.1.5 แรงจ้งใจการพััฒนาแลุ่ะการรักษาบ่ค่ลุ่ากร (Attracts , Develops , and 
Retains Capable Individuals)

	 1.	 การกำาห่นัดแผู้นังานัในัการเช่้�อมโยงผู้ลการประเมินัเฉพาะการบริห่ารความเสีำ�ยงกับ
ผู้ลตอบแทนั/แรงจัูงใจัในัการประเมินัผูู้้บริห่ารแต่ละระดับอย่างชั้ดเจันั	 (Incentive)	 อาจัอยู่ในั
รูปของตัวเงินัห่ร่อมิใช่้ตัวเงินัได้	ซ่ึ่�งการแสำดงความเช่้�อมโยงต้องสำามารถเช่้�อมกับกระบวนัการ
และผู้ลการบริห่ารความเสีำ�ยงห่ร่ออาจัรวมทั�งความรู้ความเข้าใจัทัศนัคติและความตระห่นัักของ
บุคลากร
	 2.	ดำาเนิันัการได้จัริงในัการเช่้�อมโยงผู้ลการประเมินัเฉพาะการบริห่ารความเสีำ�ยงกับผู้ล
ตอบแทนั/แรงจูังใจัในัการประเมินัผูู้้บริห่ารแต่ละระดับอย่างชั้ดเจันั
	 3.	การถ่ายทอดตัวชี้�วัดระดับองค์กรลงสู่ำระดับสำายงานั	โดยเฉพาะตัวชี้�วัดการบริห่าร
ความเสีำ�ยง	 ทั�งในัลักษณะของปัจัจััยเสีำ�ยงของสำายงานั	 และกิจักรรมที�สำายงานัต้องสำนัับสำนุันั
การบริห่ารความเสีำ�ยงโดยทุกฝ่่ายงานั/สำายงานัที�องค์กรต้องมีการจััดทำา	 Risk	 Profile	 ของ
แต่ละสำายงานัและสำามารถผูู้กแรงจูังใจัในัแต่ละขั�นักับ	Risk	Profile	ของฝ่่ายงานัในัแต่ละระดับ
ที�สำามารถลดระดับความรุนัแรงลงได้ครบถ้วนั
	 4.	กระบวนัการเช้่�อมโยงผู้ลการประเมนิัเฉพาะการบรหิ่ารความเสีำ�ยงที�มีความเช่้�อมโยง
กับกระบวนัการบริห่ารทุนัมนุัษย์ในัการประเมินัผู้ลการดำาเนิันังานัและการถ่ายทอดความเสีำ�ยงระดับ
สำายงานัสำอดคล้องกับการวิเคราะห่์แผู้นังานัโครงการ	 และการประเมินัความเสีำ�ยงแผู้นังานัของ
แต่ละสำายงานั
	 5.	การทบทวนัแนัวทางการกำาห่นัดการเช้่�อมโยงผู้ลการประเมนิัเฉพาะการบรหิ่าร		ความ
เสีำ�ยงกับผู้ลตอบแทนั/แรงจูังใจัในัการประเมินั

3.2 การกำาห้นดัย่ทธิศาสตร์ แลุ่ะวัตถุ่ป็ระสงค์่/เป้็าป็ระสงค์่เชิีงย่ทธิศาสตร์

 3.2.1 การวิเค่ราะห์้ธ่ิรกิจ
	 -	ประเมินัในัการวางแผู้นัเชิ้งกลยุทธ์ิ-การวิเคราะห์่ธุิรกิจัการวางแผู้นัเชิ้งกลยุทธ์ิหั่วข้อ
ย่อย-การวิเคราะห์่สำภาพแวดล้อม
	 การระบุขั�นัตอนัในัการรวบรวมและวิเคราะห์่ปัจัจััยนัำาเข้า	ในัการวางแผู้นัยุทธิศาสำตร์	
เพ่�อประเมินัสำภาพแวดล้อมภายในั	 และภายนัอกขององค์กร	 โดยการวิเคราะห์่จุัดแข็ง	 จุัดอ่อนั
โอกาสำและอปุสำรรค	เพ่�อให้่รู้จัักองค์กร	รู้จัักสำภาพแวดลอ้ม	ในัการดำาเนิันังานัและสำภาพแวดลอ้ม
ในัการแข่งขันัขององค์กร	 โดยรวมถ่งการคาดการณ์สำถานัการณ์ที�อาจัจัะเป็นัความเสีำ�ยง	 ห่ร่อ
ภัยคุกคามที�จัะเกิดข่�นัในัอนัาคต	เพ่�อให้่องค์กรสำามารถกำาห่นัดยุทธิศาสำตร์ที�จัะรองรับได้ทันักาล

 3.2.2 การระบ่เป้็าห้มายการบริห้ารค่วามเสี�ยง
	 1.	 กระบวนัการในัการกำาห่นัดความเสีำ�ยงที�องค์กรยอมรับได้	 (Risk	 Appetite:	 RA)
ในัลักษณะของระดับที�เป็นัเป้าห่มาย	(ค่าเดียว)	ห่ร่อช่้วงและการกำาห่นัดช่้วงเบี�ยงเบนัของระดับ
ความเสีำ�ยงที�องค์กรยอมรับได้นัั�นั	(Risk	Tolerance:	RT)
	 2.	การระบุRisk	Appetite	และ	Risk	Tolerance	โดยสำามารถแสำดงให้่เห็่นัถ่งความ
เช่้�อมโยง/ความสำอดคล้องกับเป้าห่มาย/วัตถุประสำงค์ขององค์กรได้อย่างชั้ดเจันั(Business	
Objective)	 และคำาน่ังถ่งความต้องการของผูู้้มีส่ำวนัได้เสีำยทุกกลุ่ม	 ต้องมีการถ่ายทอดRisk	
Appetite/Risk	Tolerance	ที�ถ่ายทอดจัากวัตถุประสำงค์เชิ้งธุิรกิจัBusiness	Objective	โดย
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สำามารถระบุได้ว่าเป็นั	Strategic	Risk	/	Operational	Risk	/	Financial	Risk	และ	Compli-
ance	Risk	(S-O-F-C)	ห่ร่อประเภทความสีำ�ยงตามที�กำาห่นัด
	 3.	 รวมทั�งมีกระบวนัการในัการส่ำ�อสำารและถ่ายทอด	RA	RT	 ต่อผูู้้มีส่ำวนัได้ส่ำวนัเสีำยที�
เกี�ยวข้องที�สำอดคล้อง	ตามสำาเห่ตุของแต่ละปัจัจััยเสีำ�ยงที�กำาห่นัด
	 4.	การดำาเนิันัการกำาห่นัด	Risk	Appetite	ต้องสำอดคล้องกับเป้าห่มาย
ขององค์กรประจัำาปีบัญชี้	 (Business	 Objective)	 ที�ระบุในัแผู้นั	 ยุทธิศาสำตร์	 (แผู้นัระยะยาว
)	 และแผู้นัปฏิิบัติ	 การประจัำาปีและมีการกำาห่นัด	 Risk	 Tolerance	 โดยมีความสำอดคล้อง	 กับ
ระดับขององค์กรที�ยอมให่้	 เบี�ยงเบนัได้ที�ระบุในัแผู้นัปฏิิบัติการประจัำาปี	 ห่ร่อเป็นัค่าที�ผู่้านัการ
อนุัมัติจัากคณะกรรมการ
	 5.มีการประเมินัประสิำทธิิผู้ลของการกำาห่นัดค่า	RA	RT	ที�สำอดคล้องกับ	เป้าห่มายองค์กร	
(Business	Objective)	ที�มีการเปลี�ยนัแปลงระห่ว่างปีได้ทันักาลและนัำาข้อมูลไปใช้้เพ่�อปรับปรุง
กระบวนัการฯ

กระบวนการพิัจารณาแลุ่ะกำาห้นดัระดัับค่วามเสี�ยงที�ยอมรับไดั� (RA) แลุ่ะชี�วงเบี�ยงเบนของ
ระดัับค่วามเสี�ยงที�ยอมรับไดั� (RT)

1. พิจ�รณ�เป้�หม�ยต�ม
แผนยุทธศ�สตร์ 
ตัวช่ิ�วัดสำ�คัญ

-	 พิจัารณาค่าเป้าห่มายตาม
วิสัำยทัศน์ั	 วัตถุประสำงค์เชิ้ง
ยุทธิศาสำตร์องค์กร	 ตั�งแต่
ระดับเป้าประสำงค์	 และแผู้นั
งานั/โครงการ	 ได้แก่	 อันัดับ
การแข่งขันัฯ	 ความสำำาเร็จัในั
การพัฒนัาเกณฑ์์มาตรฐานั
รายไ ด้ของนัักกีฬาอา ชี้พ	
มูลค่าทางเศรษฐกจิั	และความ
พ่งพอใจัของผูู้้ใช้้บริการฯ
เป็นัต้นั

-	 ค่าเป้าห่มายตัวชี้�วัดสำำาคัญ
ขององค์กร	 ได้แก่	 เกณฑ์์	
สำคร.	และนัโยบายภาครัฐ	และ
ผูู้้บริห่ารระดับสูำง	เป็นัต้นั

-	พิจัารณาและระบุความเสีำ�ยง
ที�อาจัเกิดข่�นั

-	 ประเมินัประสำิทธิิผู้ลการ
ควบคุมภายในั

-	 พิจัารณาระดับความเสีำ�ยง
ความสูำญเสีำยที�ยอมรับได้/
ไม่ได้

-	 วิเคราะห์่ข้อมูล	 ผู้ลการ
ดำาเนิันังานัที�ผู่้านัมา

-	 วิเคราะห์่ค่าใช้้จ่ัาย	 เวลา
และประโยช้นั์ที�ได้รับจัากการ
บริห่ารความเสีำ�ยง	(4T)

-	 จััดทำาทะเบียนัความเสีำ�ยง
ที�ครบถ้วนั	Risk	Universe	

-	 ระบุเป้าห่มายระดับความ
เสีำ�ยงที�ยอมรับได้(RA)	 และ
ช่้วงเบี�ยงเบนั(RT)	 ที�ชั้ดเจันั
โดยพิจัารณาจัากข้อมูล	 ผู้ล
การดำาเนิันังานัปัจัจุับันัและที�
ผู่้านัมา	 ห่ร่อความเห็่นัจัากผูู้้
เชี้�ยวช้าญ

-	 กำาห่นัดค่า	 RA	 และ	 RT	
ที�สำอดคล้องกับเป้าห่มาย
ยุทธิศาสำตร์/ตัวชี้�วัดสำำาคัญ	
โดยไม่ตำ�ากว่าเกณฑ์์คุณภาพ	
ระดับ3	ของ	เกณฑ์์	สำคร.

- 	 พิจัารณาเ ห็่นัช้อบโดย
คณะอนัุกรรมการฯ	 และคณะ
กรรมการ

2. เชืิ�อมโยงคว�มเส่�ยง
เข้�กับก�รบริห�รจัดก�ร

3. ก�รตั�งเป้�หม�ยและ
กำ�หนดคว�มเส่�ยง
ท่�องค์กรยอมรับได้
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ขอบเขตของค่วามเสี�ยงที�ยอมรับไดั�ขององค์่กรที�แสดังบนแผู้นภ้มิค่วามเสี�ยง (Risk Profile) 
 

ระดับความเสีำ�ยงสูำงเกินักว่าระดับที�	 องค์กร
ยอมรับได้(สูำงกว่า	 RT)	 ต้องได้รับการ
บริห่ารอย่างจัริงจััง	 โดยจััดทำาแผู้นับริห่าร
ความเสีำ�ยง

ระดับความเสีำ�ยงปานักลาง	 อยู่ในัระดับที�
องค์กรยอมรับได้(RT)	ยังคงเฝ้่าระวังในัการ
ควบคุมภายในั
ระดับความเสีำ�ยงตำ�าเป็นัระดับ	 ความเสีำ�ยง
เป้าห่มาย(RA)	 ที�	 องค์กรต้องการบริห่าร
ให้่สำำาเร็จั

Risk	Boundary:
ขอบเขตความเสีำ�ยงที�ยอมรับได้

 3.2.3 การป็ระเมินทางเลุ่่อกแลุ่ะกำาห้นดัย่ทธิศาสตร์
	 -	ประเมินัในัหั่วข้อการวางแผู้นัเชิ้งกลยุทธ์ิ	หั่วข้อย่อย	
	 -	การกำาห่นัดยุทธิศาสำตร์/กลยุทธ์ิ
	 การกำาห่นัดยุทธิศาสำตร์/กลยุทธ์ิที�มีความเช่้�อมโยง	 กับวัตถุประสำงค์เชิ้งยุทธิศาสำตร์
(Strategic	 Objective)	 โดยยุทธิศาสำตร์จัะมุ่งเนั้นัการดำาเนัินังานัที�สำำาคัญขององค์กร	 โดย
คำาน่ังถ่งเป้าห่มายที�สำำาคัญและการสำร้างความได้เปรียบ	 ทางการแข่งขันัขององค์กร	 รวมถ่ง
ความความสำอดคล้องของยุทธิศาสำตร์ที�สำนัับสำนุันัซ่ึ่�งกันัและกันั	 เพ่�อให้่องค์กรบรรลุเป้าห่มายที�
กำาห่นัดไว้	
 
 3.2.4 การกำาห้นดัวัตถุ่ป็ระสงค์่ในจากการดัำาเนินธ่ิรกิจเพ่ั�อสร�างม้ลุ่ค่�าเพิั�มให้�กับ
องค์่กร
	 1.	 การทำา	 Value	 Creation	 และ	 Value	 Enhancement	 เพ่�อให้่เช่้�อมโยงกับ
วัตถุประสำงค์เชิ้งยุทธิศาสำตร์ในัการนัำามาบริห่ารและสำร้างมูลค่าเพิ�มให้่กับองค์กรได้
	 2.	มีกระบวนัการในัการทำาValue	Creation	และ	Value	Enhancement	เพ่�อให้่เช่้�อม
โยงกับวัตถุประสำงค์	เชิ้งยุทธิศาสำตร์	ในัการนัำามาบริห่ารและสำร้างมูลค่าเพิ�ม	ให้่กับองค์กรได้โดย
ทำาการระบุเห่ตุการณ์ที�เป็นัโอกาสำของธุิรกิจั	ซ่ึ่�งมีความสัำมพันัธ์ิกับการระบุโอกาสำ	(Opportunity)	
ในั	SWOT	ขององคก์รและไดมี้การวเิคราะห่ถ่์งปัจัจััยเสีำ�ยงของเห่ตกุารณดั์งกล่าว	และนัำามาเขา้
กระบวนัการบริห่ารความเสีำ�ยง	จันัสำามารถทำาให้่ระดับความรุนัแรงของปัจัจััยเสีำ�ยง	ดังกล่าวลดลง
ด้วยการวิเคราะห์่สำภาพแวดล้อมทั�งภายในัและภายนัอกธุิรกิจัอีกครั�งห่ลักจัากที�ได้มี	การบริห่าร
ความเสีำ�ยงแล้ว	รวมถ่งเสำนัอคณะกรรมการ	รสำ.	เพ่�ออนุัมัติ
	 3.	มีกระบวนัการในัการทำาValue	Creation	และ	Value	Enhancementเพ่�อให้่เช่้�อ
มโยงกับวัตถุประสำงค์	 เชิ้งยุทธิศาสำตร์	 ในัการนัำามาบริห่ารและสำร้างมูลค่าเพิ�ม	 ให้่กับองค์กรได้
ตามค่าเกณฑ์์วัดระดับ	 2	 และ	 ได้ดำาเนิันัการตามแผู้นัการบริห่ารความเสีำ�ยงดังกล่าว	 ครบถ้วนั
ระดับความรุนัแรงของความเสีำ�ยงที�ส่ำงผู้ล	 ในัการสำร้างความมั�นัใจัถ่งการสำร้างมูลค่าเพิ�มให้่กับ	
องค์กรได้ตามเป้าห่มายที�กำาห่นัด
	 4.	กระบวนัการ/ดำาเนิันัการการทำา	Value	Creation	และ	Value	Enhancement	มี
ความสำอดคล้องกับกระบวนัการกำาห่นัดตำาแห่น่ังเชิ้งยุทธิศาสำตร์	 วัตถุประสำงค์เชิ้งยุทธิศาสำตร์	
แผู้นัยุทธิศาสำตร์องค์กร	รวมถ่งแผู้นัแม่บทที�เกี�ยวข้อง	เช่้นั	แผู้นังานั	KM	เป็นัต้นั

1 2 3 4 5
โอกาสำที�อาจัเกิดข่�นั	(Likelihood	:	L)
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	 5.	 มีการประเมินัประสิำทธิิผู้ลของการทำาValue	 Creation	 และ	 Value	 Enhance-
ment	 เพ่�อให้่เช่้�อมโยงกับวัตถุประสำงค์เชิ้งยุทธิศาสำตร์ในัการนัำามาบริห่ารและสำร้างมูลค่าเพิ�ม
ให้่กับองค์กรที�สำอดคล้องกับเป้าห่มายองค์กร	 (Business	Objective)	 รวมทั�งวัตถุประสำงค์
เชิ้งยุทธิศาสำตร์	 และยุทธิศาสำตร์ที�มีการเปลี�ยนัแปลงระห่ว่างปีได้ทันักาล	 และนัำาข้อมูลไปใช้้เพ่�อ
ปรับปรุงกระบวนัการฯ

3.3 กระบวนการบริห้ารค่วามเสี�ยง

 3.3.1 การระบ่ปั็จจัยค่วามเสี�ยง
	 1.	การระบุปจััจััยเสีำ�ยงระดับองค์กร(Risk	Factors)	ที�สำอดคล้องกับประเภท	ความเสีำ�ยง
ที�องค์กรกำาห่นัดโดยต้องพิจัารณาว่ามีความเสีำ�ยงใดบ้างที�เกี�ยวข้องกับการดำาเนัินักิจัการของ
องค์กร	 โดยต้องมีการพิจัารณาที�มาของการระบุปัจัจััยเสีำ�ยง	 ที�ครอบคลุมทั�งจัากปัจัจััยภายในั
ปัจัจััยภายนัอก	ยทุธิศาสำตร์และเป้าห่มายที�สำำาคัญขององค์กร	จุัดอ่อนั	ความตอ้งการความคาด
ห่วังของผูู้้มีส่ำวนัได้ส่ำวนัเสีำย	ตัวชี้�วัดที�สำำาคัญขององค์กร	(Inherent	Risk)	เพ่�อกำาห่นัด	Risk	
Universe

	 2.	 กำาห่นัดประสิำทธิิผู้ลของความเพียงพอของการควบคุม	 รวมทั�งการพิจัารณาถ่ง
ระดับความเสีำ�ยงที�เห่ล่ออยู่	 (Residual	 Risk)	 ห่ลังจัากพิจัารณาประสิำทธิิผู้ลของการควบคุม
ภายในัโดยมีความเช้่�อมโยงกับเป้าห่มายประจัำาปีขององค์กร	 และสำามารถแสำดงถ่งความเช้่�อม
โยงระห่วา่ง		ปจััจััยเสีำ�ยงที�เห่ล่ออยู่ในัปก่ีอนัห่น้ัากับปีที�ประเมนิัไดชั้้ดเจันั	มกีารประเมนิัประสิำทธิิผู้ล
ของทุกขั�นัตอนัและทุกขั�นัตอนัได้ประสิำทธิิผู้ลตามที�กำาห่นัดมีการส่ำ�อสำาร	ปัจัจััยเสีำ�ยงที�มีการระบุต่อ
ผูู้้รับผิู้ดช้อบ	(Risk	Owner)	ที�เกี�ยวข้อง
	 3.	กระบวนัการในัการถา่ยทอดความเสีำ�ยงระดบัองค์กร	ให้่กับสำายงานั	ที�รับผิู้ดช้อบและ
มีการระบุความเสีำ�ยง	ในัระดับสำายงานัที�รองรับความเสีำ�ยงองค์กรและ	ยุทธิศาสำตร์องค์กรและแผู้นั
งานัของสำายงานั	นัอกจัากนีั�	กรณีที�รัฐวิสำาห่กิจัมีบริษัทลูกต้องมีการกำาห่นัดความเสีำ�ยงองค์กร
ที�ครอบคลุม
	 4.	 การดำาเนิันัการระบุความเสีำ�ยงองค์กรที�สำอดคล้องกับกระบวนัการและกิจักรรม
ควบคุมภายในั	กระบวนัการประเมินัประสำิทธิิผู้ลการควบคุมภายในัรวมทั�งการพิจัารณาถ่งระดับ
ความเสำี�ยงที�เห่ล่ออยู่	(Residual	Risk)	ห่ลังจัากการควบคุมภายในัโดยมีความเช้่�อมโยงกับเป้า
ห่มายประจัำาปีขององค์กร	และสำามารถแสำดงถ่งความเช้่�อมโยงระห่ว่างปัจัจััยเสำี�ยงที�เห่ล่ออยู่ในั
ปีก่อนัห่นั้ากับปีที�ประเมินัได้ช้ัดเจันั
	 5.	มกีารประเมนิัประสิำทธิผิู้ลของการระบคุวามเสีำ�ยง	ระดบัองค์กรและนัำาขอ้มลูไปใช้้เพ่�อ
ปรับปรุงกระบวนัการฯ

National
policy/

Strategic
plan/

Initiatives

Key results:
Financial
and Non-
Financial

areas SP

CG

IA

RM&IC

CSM

HCM

KM&IM
Digital

คณะกรรมการ กกท.
แต่งต้ังคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง

และควบคุมภายในของ กกท.
รับทราบผลการดําเนินการบริหารความเส่ียง 

และให้ข้อเสนอแนะ

คณะอนุกรรมการ
บริหารความเส่ียงและ

ควบคุมภายในของ กกท.
กํากับ/ดูแล/รายงานผลต่อ

คณะกรรมการ กกท.
เห็นชอบ/อนุมัติ/
ส่ังการ/แต่งต้ัง

คณะทํางาน

• ทบทวน/ปรับปรุง:
- กฎบัตร/นโยบาย/คู่มือ
- แนวทางบริหารความเส่ียง
- คําส่ังต่างๆ

สนับสนุนและแนะนํากระบวนการ
บริหารความเส่ียง

ให้แก่หน่วยงานต่างๆ
และคณะทํางานฯ

คณะทํางานบริหาร
ความเส่ียงและ
ควบคุมภายใน

รับนโยบาย/แนวทางบริหาร
ความเส่ียง

มาดําเนินการท่ัวท้ังองค์กร
พิจารณา พิจารณา

ติดตามผลการจัดการความเส่ียง

วิเคราะห์/สอบทานผลการ
จัดการความเส่ียง

สรุป/รายงานผลการบริหาร
ความเส่ียง

ประเมินปัจจัยบ่งช้ี สาเหตุ
แท้จริง โอกาสและผลกระทบ

เสนอมาตรการและกําหนด
เป้าหมายการบริหารความเส่ียง

ตามนโยบาย
และแนวทางท่ี กกท.กําหนด

ติดตาม/วิเคราะห์/ประเมิน
ปัจจัยเส่ียงและรายงานผล

ฝา่ยนโยบายและแผน
กองนโยบายและ
บริหารความเส่ียง

(งานบริหารความเส่ียง)

ฝา่ยและสํานัก

ติดตาม/วิเคราะห์
ผลความสําเร็จท่ีผู้ดําเนินการ

จัดการความเส่ียง
รายงานปัญหาและอุปสรรค

รายงานผลการบริหาร
ความเส่ียงให้แก่ 

คณะทํางานบริหารความ
เส่ียงและควบคุมภายใน

ปัจจัย
เส่ียงเดิม

ตัวช้ีวัด
ตาม PA

นโยบาย
ภาครัฐ

Supply
Chain

ยุทธศาสตร์ นโยบาย
Bood

ความเส่ียง

ความเส่ียง
ท่ีมีอยู่

(Inherent
Risk)

มาตรการ
ควบคุม

(control)

มาตรการ
ควบคุม

(control)

แผนการ
บริหารความ

เส่ียง

ระดับความ
เส่ียงท่ี

ยอมรับได้

ความเส่ียง
ท่ีเหลืออยู่
(Residual

Risk)

Corporate	Risk
Risk	Universe

ตัวอย่างการระบุปัจัจััยเสีำ�ยง	(Risk	Identification)	ที�ครอบคลุม
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กระบวนก�รพิจ�รณ�และระบุคว�มเส่�ยงของ กกท.
 
	 1.	 ประชุ้ม/อบรมเชิ้งปฏิิบัติการร่วมกับผูู้้บริห่ารและผูู้้แทนัจัากทุกฝ่่าย/สำำานััก	 เพ่�อ
ระดมความคิดและระบุเห่ตุการณ์ความเสีำ�ยง	(Bottom-UP)	โดยพิจัารณาความเสีำ�ยงจัากปัจัจััย
ภายในัและภายนัอก	 ที�ส่ำงผู้ลต่อความสำำาเร็จัตามยุทธิศาสำตร์ของ	 กกท.	 ตั�งแต่ระดับวิสัำยทัศน์ั	
วัตถุประสำงค์เชิ้งยุทธิศาสำตร์	เป้าประสำงค์	แผู้นังานั/โครงการ	และตัวชี้�วัดที�สำำาคัญขององค์กร
	 (สำคร.)	 เพ่�อวิเคราะห์่ห่าความเสีำ�ยงที�อาจัทำาให้่เกิดเห่ตุการณ์ที�ส่ำงผู้ลให้่ไม่บรรลุเป้าห่มายตามที�
องค์กร	ห่ร่อฝ่่าย/สำำานััก	กำาห่นัด
	 2.	 ค้นัห่าความเสีำ�ยง	 ระบุความเสีำ�ยงและสำาเห่ตุที�เกิดข่�นัโดยพิจัารณาแห่ล่งที�มาของ
ความเสีำ�ยงทั�งจัากปัจัจััยภายในั	และภายนัอกว่าอาจัจัะเกิดอะไรข่�นั	จัากใคร	เม่�อไห่ร่	ที�ไห่นั	ทำาไม
และเกิดข่�นัได้อย่างไร	 ประกอบกับนัำาข้อมูลปัจัจุับันั	 ผู้ลการดำาเนิันังานัที�ผู่้านัมา	 และข้อมูลอ่�นัที�
เกี�ยวข้องมาใช้้เป็นัเคร่�องม่อช่้วยในัการพิจัารณาและประเมินัความเสีำ�ยง
	 3.	จััดประเภทความเสีำ�ยง	โดยแบ่งเป็นั	4	ประเภท	ตามห่ลักเกณฑ์์	COSO	ได้แก่	
 •	ความเสีำ�ยงด้านักลยุทธ์ิ	(Strategic	Risk	:	S)	
 •	ความเสีำ�ยงด้านัการดำาเนิันังานั	(Operational	Risk	:	O)	
 • ความเสีำ�ยงด้านัการเงินั	(Financial	Risk	:	F)	
 •	ความเสีำ�ยงด้านักฎระเบียบต่างๆ	(Compliance	Risk	:	C)	
	 4.	 สำอบทานัและย่นัยันัเห่ตุการณ์ความเสีำ�ยง	 ปัจัจััยเสีำ�ยง	 สำาเห่ตุแท้จัริง	 ตลอดจันั
แนัวทางและแผู้นัการตอบสำนัองความเสีำ�ยง	 โดยผูู้้บริห่าร	 ผูู้้เชี้�ยวช้าญ	 ตัวแทนัฝ่่ายและสำำานััก														
ที�รับผิู้ดช้อบความเสีำ�ยง
	 5.	นัำาเสำนัอแผู้นัการบริห่ารความเสีำ�ยงต่อคณะทำางานั	คณะอนุักรรมการบริห่าร					ความ
เสีำ�ยงและควบคุมภายในัของ	 กกท.	 และคณะกรรมการกกท.	 เพ่�อพิจัารณาให่้ความเห็่นัช้อบ
แนัวทางและแผู้นัการบริห่ารความเสีำ�ยง	 ตลอดจันัประกาศนัโยบายและแผู้นับริห่ารความเสีำ�ยงให้่
ทุกฝ่่ายและสำำานััก	บูรณาการบริห่ารความเสีำ�ยงร่วมกันั	(Top-Down)	เพ่�อให้่ผู้ลการดำาเนิันังานั
ของ	กกท.	บรรลุตามวัตถุประสำงค์ที�ตั�งไว้

 3.3.2 การกำาห้นดักิจกรรมการค่วบค่่มที�ตอบสนองต�อค่วามเสี�ยงองค์่กร
 
	 1.	การกำาห่นัดและพัฒนัากิจักรรมการควบคุมเพ่�อควบคุมความเสีำ�ยงในัแต่ละกิจักรรม
ขององค์กร
	 2.	 มีกระบวนัการในัการประเมินัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในัประกอบ
การระบุปัจัจััยเสีำ�ยงระดับองค์กรและทุกสำายงานัมีการประเมินักิจักรรมการควบคุมประกอบการ
วิเคราะห์่ปัจัจััยเสีำ�ยงระดับสำายงานัได้ครบถ้วนัทุกสำายงานั
	 3.	 ทุกสำายงานัมีการประเมินักิจักรรมการควบคุมประกอบการวิเคราะห์่ปัจัจััยเสีำ�ยง
ระดับสำายงานัได้ครบถ้วนัทุกสำายงานั	 การประเมินัประสิำทธิิผู้ลของทุกขั�นัตอนัและทุกขั�นัตอนัได้
ประสิำทธิิผู้ลตามที�กำาห่นัด(ความครบถ้วนัของปัจัจััย	กระบวนัการ	ผู้ลผู้ลิต	ระยะเวลาที�แล้วเสำร็จั)
	 4.	 กิจักรรมการควบคุมที�กำาห่นัดมีการบูรณาการกับกระบวนัการพัฒนัาเทคโนัโลยี
ดิจิัทัลในัการนัำาระบบเทคโนัโลยีดิจิัทัลมาพัฒนัากิจักรรมการควบคุม	 และกิจักรรมการควบคุม
สำอดคล้องกับแผู้นังานั/แผู้นัปฏิิบัติการประจัำาปีที�เกี�ยวข้อง
	 5.	มีการทบทวนักิจักรรมการควบคุมระห่ว่างปีเพ่�อให้่กิจักรรมการควบคุมเป็นัส่ำวนัห่น่ั�ง
ของแผู้นังานัจััดการความเสีำ�ยงที�สำนัับสำนุันัให้่ความเสีำ�ยงบรรลุตามเป้าห่มายที�กำาห่นัด
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รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ผู้ว่การ ลงนาม) 
ปค.1, ปค.4, ปค.5

รายงานการประเมินผลฯ ระดับกระทรวง
(ปลัดกระทรวงลงนาม)

ปค. 2,4 5, 6

การกีฬาแห่งประเทศไทย
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา

กระทรวงการคลัง

90 วัน นับแต่วันส้ินปี
งบประมาณ 150 วัน นับแต่วันส้ินปี

งบประมาณ

ระดับความเส่ียง
ท่ียอมรับได้

ระดับ
ความรุนแรง

ผู้อํานวยการฝ่าย
- พิจารณาข้อมูล CSA ของทุกกองเพ่ือเตรียมจัดทํา
แบบประเมิน CSA
- จัดทําแบบประเมิน CSA ระดับฝ่าย
- เร่ิมจัดทําสัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคม ของทุกปี

จัดทําแบบประเมิน CSA ส่งงานบริหารความเส่ียง
ไม่เกินวันท่ี 31 สิงหาคม ของทุกปี

จัดทําแบบประเมิน CSA ส่ง
งานบริหารความเส่ียง ไม่เกินวันท่ี
25 ของเดือนสิงหาคม ของทุกปี

งานบริหารความเส่ียง
ฝา่ยนโยบายและแผน

จัดทําแบบประเมิน CSA ส่งงานบริหารความเส่ียง
ไม่เกินวันท่ี 15 สิงหาคม ของทุกปี

ผู้อํานวยการกอง
- พิจารณาข้อมูล CSA ของทุกกองเพ่ือเตรียมจัดทํา
แบบประเมิน CSA
- จัดทําแบบประเมิน CSA ระดับกอง
- เร่ิมจัดทําสัปดาห์ท่ี 2 ของเดือนสิงหาคม ของทุกปี

หัวหน้างานภายในฝ่าย
- พิจารณาข้อมูล CSA ของทุกกองเพ่ือเตรียมจัดทํา
แบบประเมิน CSA
- จัดทําแบบประเมิน CSA ระดับงาน
- เร่ิมจัดทําสัปดาห์ท่ี 1 ของเดือนสิงหาคม ของทุกปี

CONTINUOUSLY
IMPROVE

06
STEP

03
STEP

05
STEP

02
STEP

04
STEP

01
STEP

IDENTIFY AND QUANTIFY
ประเมินความเส่ียง โดยการระบุ

ความเส่ียงและกระทบต่อ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

PERFORM 
VALIDATION REVIEW

พิจารณาความเหมาะสม
เหตุผล ของทางเลือก
(COST - BENEFIT)

DEVELOP 
MIGATION 
FOR KEY RISKS

จัดทําแผนบริหารความเส่ียง
โดยคํานึงข้อจํากัดของงบประมาณ

และความสามารถองค์กร

MORNITOR
ACCOMPLISHMENT 
OFPREFERRED 
PORTFLOLIO

ติดตามประเมิณผล
แผนบริหารความเส่ียง

PRIORITIZE
MITIGATION
OPTIONS

จัดลําดับความสําคัญทางเลือก
โดยเลือกทางเลือกของแผน
บริหารความเส่ียงท่ีดีท่ีสุด

SELECT PREFERRED
PORTFOLIO OF OPTIONS

เลือกทางท่ีเหมาะสม

ความเส่ียง
ท่ีมีอยู่

(Inherent
Risk)

มาตรการ
ควบคุม

(control)

มาตรการ
ควบคุม

(control)

แผนการ
บริหารความ

เส่ียง
(Management)

ระดับความ
เส่ียงท่ี

ยอมรับได้
(Target Risk)

ความเส่ียง
ท่ีเหลืออยู่
(Residual

Risk)

Internal Envronment

Objective Setting

Event Identifcation

Risk Assessment

Risk Response

Control Activitles

Monitoring

- Risk management philosophy
- Risk appetite

- Objectives
- Units of

- Risk
- tolerances

- Inveniory of risks

- Inherent
risks

- Risk responses

- Risk responses

- Outputs
- Indicators
- Reports

- Residual
rlsks

แบบประเมินัประสิำทธิิผู้ลของการควบคุมภายในั	และการวิเคราะห์่ความสีำ�ยงแผู้นัปฏิิบัติการ	กกท.
ฝ่่าย/สำำานััก……………………………………………………………………..

ณ	วันัที�	………………………………………….
รายการที�	…………………………………………………………………..	 	 	 	
ตัวชี้�วัดรายการ	(ค่าเป้าห่มาย):		.................................................	 	 	 	
ตัวชี้�วัดที�เกี�ยวข้อง	(ค่าเป้าห่มาย):		ยุทธิศาสำตร์	/	สูำตร	/	นัโยบายผูู้้ว่าการ	เป็นัต้นั)	 	 	
 

ท่�

การดำาเนิน
งาน 

/ กิจกรรม 
/ 

โครงการ

เปัา้
หมาย

การ
ควบคุม

ภายในท่�ม่
อยู่

ปัระเมินปัระสิี่ทธิุผลของการควบคุม ความเส่ี่�ยงท่�
เหล่ออยู่ (การ
ควบคุมเพ่ัยง
พัอ / ไม่เพ่ัยง

พัอ)

ค่าระดับ
ความ

เส่ี่�ยง (L 
x I = …)

แนวทางการ
ปัรับปัรุงการ
ควบคมุภายใน
 / แผนบริหาร
ความเส่ี่�ยง

ผลการดำาเนินงาน 
(ระดับ 1-5)

กระบวนการ
ควบคุม 

(ระดับ 1-5)

การติิดติาม 
(ระดับ 1-5)
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 3.3.3 การป็ระเมินค่วามร่นแรงของปั็จจัยเสี�ยง
	 1.	การกำาห่นัดเกณฑ์์ประเมินัระดับความรุนัแรงทั�งในัเชิ้งโอกาสำ	และผู้ลกระทบแยกราย
ปัจัจััยเสีำ�ยง
	 2.	 การกำาห่นัดเกณฑ์์ประเมินัระดับความรุนัแรง	 โดยการใช้้ฐานัข้อมูลในัอดีตห่ร่อการ
คาดการณ์	ในัอนัาคตเพ่�อประกอบกับการกำาห่นัดระดับ	ความรุนัแรงของแต่ละปัจัจััยเสีำ�ยงทั�งนีั�
การกำาห่นัดระดับความรุนัแรง	(โอกาสำและผู้ลกระทบ)	ต้องสัำมพันัธ์ิกับขอบเขตระดับความเสีำ�ยง
ที�องค์กรสำามารถรับได้	(Risk	Boundary)	เพ่�อจััดลำาดับความเสีำ�ยงและกำาห่นัด	เป้าห่มายในัเชิ้ง
ระดับความรุนัแรงที�คาดห่วังของทุกปัจัจััยเสีำ�ยงได้อย่างชั้ดเจันัการดำาเนิันัการประเมินั	ระดับความ
รุนัแรงรายปัจัจััยเสีำ�ยงได้ครบถ้วนั	ตามกระบวนัการที�กำาห่นัด
	 3.	 มีการส่ำ�อสำารเกณฑ์์การประเมินัระดับความรุนัแรงของแต่ละปัจัจััยเสีำ�ยงต่อผูู้้รับผิู้ด
ช้อบ(Risk	Owner)	ที�เกี�ยวข้อง
	 4.	 การกำาห่นัดระดับความรุนัแรงมีความเช่้�อมโยงกับฐานัข้อมูลองค์กรในัการใช้้ระบบ
เทคโนัโลยดิีจิัทัลในัการนัำาระบบเทคโนัโลยดิีจิัทัลมาพัฒนัาการกำาห่นัดเกณฑ์์วัดระดับความรุนัแรง
เพ่�อกำาห่นัดเป็นัฐานัข้อมูล
	 5.	 การรายงานัผู้ลระดับความรุนัแรงของแต่ละปัจัจััยเสีำ�ยงรายไตรมาสำเทียบกับเป้า
ห่มายที�คาดห่วังพร้อมวิเคราะห์่ถ่งปัญห่า/อุปสำรรคและแนัวทางที�จัะบรรลุถ่งเป้าห่มาย	และมีการ
ประเมินัประสิำทธิิผู้ลของการกำาห่นัดเกณฑ์์ประเมินัระดับความรุนัแรงทั�งในัเชิ้งโอกาสำและผู้ลกระทบ
และนัำาข้อมูลไปใช้้เพ่�อปรับปรุงกระบวนัการฯ

ห้ลัุ่กเกณฑ์์ในการป็ระเมินค่วามเสี�ยง (Risk Assessment Criteria) 
 • ระดัับของโอกาสที�จะเกิดัค่วามเสี�ยง (Likelihood : L)	พิจัารณาจัากข้อมูล	ผู้ลการ
ดำาเนิันังานัที�ผู่้านัมา	 สำถิติ	 ประวัติการเกิดความเสีำ�ยงในัอดีต	 และผู้ลจัากการควบคุมในัปัจัจุับันั
	ห่ร่อ	คาดการณ์ล่วงห่น้ัาถ่งความถี�ที�จัะเกิดข่�นัแบ่งเป็นั	5	ระดับ	ได้แก่	โอกาสำเกิดความเสีำ�ยง
มากที�สุำด(5)	มาก(4)	ปานักลาง(3)	น้ัอย(2)	และ	น้ัอยมาก(1)
 • ระดัับของผู้ลุ่กระทบ (Impact : I)	พิจัารณาจัากความรุนัแรง	มูลค่าความเสีำยห่าย
ต่อองค์กรเม่�อความเสีำ�ยงนัั�นัเกิดข่�นัแบ่งเป็นั	5	ระดับ	ได้แก่ส่ำงผู้ลกระทบ	มากที�สุำด	(5)	มาก	(4)	
ปานักลาง(3)	น้ัอย	(2)	และน้ัอยมาก	(1)

การวิเคราะห์่และประเมินัความเสีำ�ยง	โดยพิจัารณาจัากค่าโอกาสำ	(L)	และผู้ลกระทบ(I)

ค่วามเสี�ยง (Risk)

โอกาสที�อาจเกิดัข้�น
(Likelihood : L)

ผู้ลุ่กระทบ
(Impact: L)

:	เห่ตุการณ์ความเสีำ�ยงมีโอกาสำเกิดข่�นั	มาก-น้ัอย/
	บ่อยครั�งเพียงใด

:	 เห่ตุการณ์ความเสีำ�ยงเกิดข่�นัแล้ว	 จัะเกิดความ
เสีำยห่าย	ผู้ลกระทบรุนัแรงมาก-น้ัอยเพียงใด
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เกณฑ์์การป็ระเมินค่�าระดัับค่วามเสี�ยง (Degree of Risk)
	 ค่าระดับความเสีำ�ยง	 ที�แสำดงระดับความสำำาคัญในัการบริห่ารความเสีำ�ยงโดยพิจัารณา
จัากค่าระดับของโอกาสำที�จัะเกิดความเสีำ�ยง(L)	และค่าระดับความรุนัแรงของผู้ลกระทบ	(I)	ที�อาจั
เกิดข่�นัมากำาห่นัดตำาแห่น่ังในัแผู้นัภูมิความเสีำ�ยง	(Risk	Profile)	โดยแสำดงผู้ลระดับความเสีำ�ยง
เป็นั	4	ระดับ	ดังนีั�

	 กกท.	กำาห่นัดค่าระดับโอกาสำและผู้ลกระทบของความเสีำ�ยง	โดยการนัำาสำถิติและข้อมูล
ผู้ลการดำาเนิันังานัที�ผู่้านัมา	 ตลอดจันัสำถานัการณ์และสำภาพแวดล้อมที�เปลี�ยนัแปลงไป	 ซ่ึ่�งอาจั
ส่ำงผู้ลกระทบต่อเป้าห่มายขององค์กร	มาพิจัารณาและจััดทำาเป็นัตารางแสำดงค่าโอกาสำและผู้ลก
ระทบของความเสีำ�ยงที�เห่มาะสำมต่อการกำาห่นัดเป้าห่มายในัการบริห่ารความเสีำ�ยงให้่บรรลุตาม
วัตถุประสำงค์ขององค์กร	

ห้มายเห้ต่ :
	 •	 การประเมินัระดับความรุนัแรงผู้่านัโอกาสำ	 เป็นัการพิจัารณาโอกาสำที�จัะทำาให้่ปัจัจััย
เสีำ�ยงที�ได้ระบุตามเกิดข่�นัทั�งในัมุมมองความถี�ห่ร่อความก้าวห่น้ัาของการดำาเนิันังานัห่ร่อมุมมอ
งอ่�นัๆที�เป็นัเห่ตุการณ์ที�ทำาให้่ปัจัจััยเสีำ�ยงนัั�นัเกิดข่�นัซ่ึ่�งจัะเป็นัโอกาสำในัลักษณะของ	 Leading	
Indicators
	 •	การประเมินัระดับความรุนัแรงผู่้านัผู้ลกระทบ	เป็นัการพิจัารณาผู้ลกระทบที�จัะเกิดข่�นั
กับรัฐวิสำาห่กิจัเม่�อปัจัจััยเสีำ�ยงที�ได้ระบุที�เกิดข่�นัทั�งในัมุมมองจัำานัวนัเงินัระยะเวลาช่้�อเสีำยงภาพ
ลักษณ์ห่ร่อเปา้ห่มายขององคก์รในัดา้นัต่างๆที�สำอดคลอ้งกับประเภทความเสีำ�ยงที�องค์กรกำาห่นัด
ซ่ึ่�งจัะเป็นัโอกาสำในัลักษณะของ	Lagging	Indicators

ระดัับค่วามเสี�ยง แถุบสี ค่วามห้มาย

สูี่งมาก
(Extreme)

ระดับความเส่ี่�ยงท่�ไม่สี่ามารถุยอมรับได้ จำาเปัน็ต้ิองเร่ง
จัดการความเส่ี่�ยงให้อยู่ในระดับท่�ยอมรับได้ทันท่

สูี่ง
(High)

ระดับความเส่ี่�ยงท่�ไม่สี่ามารถุยอมรับได้ โดยต้ิองม่การ
จัดการความเส่ี่�ยง เพ่ั�อให้อยู่ในระดับท่�ยอมรับได้ต่ิอไปั

ปัานกลาง
(Medium)

ระดับความเส่ี่�ยงท่�ยอมรับได้ แต่ิต้ิองม่การควบคุมเพ่ั�อ
ปัอ้งกันไม่ให้ความเส่ี่�ยงเคล่�อนย้ายสู่ี่ระดับท่�สูี่งข้�น

ติำ�า
(Low)

ระดับความเส่ี่�ยงท่�ยอมรับได้ โดยไม่ต้ิองม่การควบคุม  
ความเส่ี่�ยง หร่อไม่ต้ิองม่การจัดการเพิั�มเติิม
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ตัวอย�าง	การกำาห่นัดค่าระดับโอกาสำ	(L)	และผู้ลกระทบ	(I)	ของความเสีำ�ยง
 1.การกำาห้นดัค่�าระดัับโอกาส (L)
	 1.1.	พิจัารณาอยา่งง่าย	จัากการประมาณการความนัา่จัะเป็นั	ใช้้ข้อมูลพ่�นัฐานั	ค่ากลาง
	ในัการกำาห่นัดค่าระดับในักรณีไม่มีข้อมูลห่ร่อข้อมูลในัการวิเคราะห์่ไม่เพียงพอ

	 1.2.	พิจัารณาจัากสำถติิ	ข้อมูลผู้ลงานัที�ผู่้านัมา	โดยปรับให้่เห่มาะสำมกับแต่ละความเสีำ�ยง	
ห่ร่อแยกรายปัจัจััยเสีำ�ยง		ได้แก่	ความถี�	จัำานัวนัครั�ง	และร้อยละของผู้ลงานั	ห่ร่อความสำำาเร็จัที�
สำามารถดำาเนิันัการได้

ระดัับ(Level) ค่ำาอธิิบายของระดัับที�เกิดัข้�น

5 ความเส่ี่�ยงน่าจะเกิดข้�นได้มากท่�สุี่ด หร่อเกิดเป็ันปัระจำา 
(Extremely Likely)

4 น่าจะเกิดข้�นได้บ่อยครั�ง (Likely)

3 ม่ความเป็ันไปัได้หร่อเกิดข้�นบางครั�ง (Possible)

2 ไม่น่าเกิดข้�นหร่อโอกาสี่เกิดน้อย (Unlikely)

1 ยากท่�จะเกิด (Rare)

ระดัับ(Level) ค่ำาอธิิบายของระดัับที�เกิดัข้�น

5 ม่โอกาสี่เกิดความเส่ี่�ยง ดำาเนินงานไม่สี่ำาเร็จ ความผิดพัลาด 
มากกว่า 15%  ข้�นไปั

4 ม่โอกาสี่เกิดความเส่ี่�ยง ดำาเนินงานไม่สี่ำาเร็จ ความผิดพัลาด 15%

3 ม่โอกาสี่เกิดความเส่ี่�ยง ดำาเนินงานไม่สี่ำาเร็จ ความผิดพัลาด 10% 

2 ม่โอกาสี่เกิดความเส่ี่�ยง ดำาเนินงานไม่สี่ำาเร็จ ความผิดพัลาด 5% 

1 ม่โอกาสี่เกิดความเส่ี่�ยง ดำาเนินงานไม่สี่ำาเร็จ ความผิดพัลาด (ไม่เกิดข้�น)
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2.	การกำาห่นัดค่าระดับของผู้ลกระทบ	(I)
	 พิจัารณาจัากความรุนัแรง	 และมูลค่าความเสีำยห่ายที�ส่ำงผู้ลกระทบต่อเป้าห่มายของ
องค์กรเม่�อเกิดเห่ตุการณ์ความเสีำ�ยงข่�นั	 โดยกำาห่นัดให้่สำอดคล้องกับเป้าห่มายตามยุทธิศาสำตร์
(SAT)	ตัวชี้�วัดที�สำำาคัญ	เกณฑ์์	สำคร.	และผู้ลการดำาเนิันังานัที�ผู่้านัมา

	 การประเมินัความเสีำ�ยงของผู้ลกระทบโดยแยกรายปัจัจััยเสีำ�ยงตามตัวชี้�วัดของแต่ละ
ความเสีำ�ยง	ที�กำาห่นัดในัเป้าห่มายตามยุทธิศาสำตร์	และเกณฑ์์	สำคร.	ที�แตกต่างกันั	ได้แก่	อันัดับ
การแข่งขันักีฬาระดับนัานัาช้าติ	มูลค่าทางเศรษฐกิจั	ความพ่งพอใจัของผูู้้ใช้้บริการ	เป็นัต้นั	

*เพ่�อประสิำทธิิภาพการบริห่ารความเสีำ�ยง	กกท.	กำาห่นัดค่าระดับเป้าห่มายในัการบริห่ารความเสีำ�ยง	
จัากเป้าห่มายตามยุทธิศาสำตร์	ผู้ลการดำาเนิันังานัที�ผู่้านัมา	ห่ร่อเกณฑ์์	สำคร.	ในัคุณภาพระดับ	3	
ถ่งระดับ	5	อย่างใดอย่างห่น่ั�งที�ดีที�สุำด

ระดัับ(Level) ค่ำาอธิิบายของระดัับที�เกิดัข้�น

5 ผลกระทบมากท่�สุี่ด/ไม่เปัน็ไปัติามเป้ัาหมาย/ผลงานลดลง 2ระดับ 
(สี่คร.ระดับ 1)

4 ผลกระทบมาก/ไม่เป็ันไปัติามเป้ัาหมาย/ผลงานลดลง 1ระดับ 
(สี่คร.ระดับ 2)

3 ผลกระทบปัานกลาง/เป็ันไปัติามเป้ัาหมาย 
(สี่คร.ระดับ 3 , SAT, ผลท่�ผ่านมา)*

2 ผลกระทบน้อย/ผลงานด่ข้�น 1ระดับ (สี่คร.ระดับ 4) 

1 ผลกระทบน้อยมาก/ผลงานด่ข้�น 2ระดับ (สี่คร.ระดับ 5)*

ระดัับ(Level) ค่ำาอธิิบายของระดัับที�เกิดัข้�น

5 ติำ�ากว่าอันดับท่� 8 ของเอเช่ีย จากการแข่งขันก่ฬาโอลิมปักิเกมส์ี่

4 อันดับท่� 1 ใน 8 ของเอเช่ีย จากการแข่งขันก่ฬาโอลิมปักิเกมส์ี่ 

3 อันดับท่� 1 ใน 7 ของเอเช่ีย จากการแข่งขันก่ฬาโอลิมปักิเกมส์ี่

2 อันดับท่� 1 ใน 6 ของเอเช่ีย จากการแข่งขันก่ฬาโอลิมปักิเกมส์ี่

1 อันดับท่� 1 ใน 5 ของเอเช่ีย จากการแข่งขันก่ฬาโอลิมปักิเกมส์ี่



การกีฬาแหง่ประเทศไทย
กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกีฬา

คูม่อืการบริหารความเสีย่ง
และควบคมุภายใน ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3.3.4	การจััดลำาดับความเสีำ�ยง
	 1.	การกำาห่นัดขอบเขตระดับความเสีำ�ยงที�องค์กรสำามารถรับได้	(Risk	Boundary)	การ
กำาห่นัดระดับความเสีำ�ยง	(สูำง	ปานักลาง	ตำ�า)	และการจััดลำาดับความเสีำ�ยง	ของแต่ละปัจัจััยเสีำ�ยง
และการจััดที�แผู้นัภาพความเสีำ�ยง	(Risk	Profile)
	 2.	 การดำาเนิันัการตามขั�นัตอนัที�สำำาคัญครบถ้วนัและทุกขั�นัตอนัสำามารถเป็นัไปตาม
กระบวนัการที�กำาห่นัด
	 3.	การแสำดงผู้ลการจััดลำาดับความเสีำ�ยง	และรายงานัผู้ล	รายไตรมาสำ
	 4.	 การบูรณาการกำาห่นัดขอบเขตระดับความเสีำ�ยงที�องค์กรสำามารถรับได้	 (Risk	
Boundary)	การกำาห่นัดระดับความเสีำ�ยง	(สูำง	ปานักลาง	ตำ�า)	กับเป้าประสำงค์	และวัตถุประสำงค์
เชิ้งยุทธิศาสำตร์ขององค์กร	และค่าความเสีำ�ยงที�ยอมรับได้	(Risk	Appetite)
	 5.	การประเมินัประสิำทธิิผู้ลของทุกขั�นัตอนัและทุกขั�นัตอนัได้ประสิำทธิิผู้ลตามที�	กำาห่นัด
(ความครบถ้วนัของปัจัจััย,กระบวนัการ,ผู้ลผู้ลิต,ระยะเวลาที�แล้วเสำร็จั)
การประเมินัประสำิทธิิผู้ลของการกำาห่นัดขอบเขตระดับความเสีำ�ยงที�องค์กรสำามารถรับได้	 (Risk	
Boundary)	 และการจััดลำาดับความเสีำ�ยงของแต่ละปัจัจััยเสีำ�ยงและการจััดทำาแผู้นัภาพ	 ความ
เสีำ�ยง(Risk	Profile)	และนัำาข้อมูลไปใช้้เพ่�อปรับปรุงกระบวนัการฯ

ตัวอย่าง	แผู้นัภูมิความเสีำ�ยง	(Risk	Profile)	แสำดงผู้ลการประเมินัระดับความรุนัแรงความเสีำ�ยง
 

Risk	Boundary:
ขอบเขตความเสีำ�ยงที�ยอมรับได้
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 3.3.5 การกำาห้นดั/คั่ดัเลุ่่อกวิธีิการจัดัการต�อค่วามเสี�ยงที�ระบ่ไว�

	 1.	การกำาห่นัด/คัดเล่อกวิธีิการจััดการต่อความเสีำ�ยง(Mitigation	Plan)	ที�ระบุไว้
	 2.	 พิจัารณาถ่งวิธีิการ/แผู้นังานัจััดการความเสีำ�ยงเพ่�อลดผู้ลกระทบ	 ห่ร่อลดโอกาสำ
ที�จัะเกิดรวมทั�งกระบวนัการ	 และห่ลักเกณฑ์์ในัการประเมินัค่าใช้้จ่ัายและผู้ลประโยช้น์ัที�ได้	 (Cost	
Benefit)	ในัการจััดการความเสีำ�ยงในัแตล่ะทางเล่อกในัทกุความเสีำ�ยงที�เห่ล่ออยู่	(Residual	Risk)	
ที�ผู่้านัการจััดลำาดับความเสีำ�ยงในัการกำาห่นัดเป็นัความเสีำ�ยงระดับองค์กร	 และสำรุปเป็นัแผู้นังานั
จััดการความเสีำ�ยงในัแต่ละความเสีำ�ยงระดับองค์กร
	 3.	การกำาห่นัดเกณฑ์์ในัการพิจัารณาแผู้นังานั/กิจักรรมการควบคุม	(ประสิำทธิิผู้ลการ
ควบคุมภายในั)	 ร่วมกับการพิจัารณาเพ่�อกำาห่นัด/คัดเล่อกวิธีิการจััดการความเสีำ�ยงในัการคัด
เล่อกวิธีิการจััดการความเสีำ�ยงที�ชั้ดเจันั
	 4.	การบูรณาการการกำาห่นัด/คัดเล่อกวิธีิการจััดการต่อความเสีำ�ยง(Mitigation)	กับ
การวิเคราะห์่ความเสีำ�ยงเชิ้งบูรณาการ(Risk	Correlation	Map)	และกระบวนัการอ่�นั	เช่้นั	การ
กำาห่นัดกิจักรรมการควบคุมแผู้นัปฏิิบัติการต่างๆ	 ที�เกี�ยวข้อง	 รวมทั�งการออกแบบระบบงานั	
(Work	System)	และกระบวนัการ(Work	Process)	ในัการดำาเนิันังานัขององค์กร	เป็นัต้นั
	 5.	 มีการประเมินัประสิำทธิิผู้ลของการกำาห่นัด/	 คัดเล่อกวิธีิการจััดการต่อความเสีำ�ยง	
(Mitigation)	และนัำาข้อมูลไปใช้้เพ่�อปรับปรุงกระบวนัการฯ

ตารางการป็ระเมินป็ระสิทธิิผู้ลุ่การค่วบค่่มภายใน แลุ่ะพิัจารณาการตอบสนองค่วามเสี�ยง

ความเส่ี่�ยงท่�เกิดข้�น
จริง  (Inherent 

Risk : IR)

การควบคุมภายใต้ิท่�ม่อยู่
 (Internal Control : IC)

ปัระเมินควบคุมภายใน ความเส่ี่�ยง
ท่�เหล่ออยู่
 (Rsidual 
Risk : RR)

เปัา้หมายบริหารความเส่ี่�ยง
ผล ควบคุม. ติิดติาม

ค่าความเส่ี่�ยงท่�ยอมรับได้ 
(Risk Appetite : RA)

ค่าเบ่�ยงเบนความเส่ี่�ยง
 (Risk Tolerance :RT)

ค่าความเส่ี่�ยงเปัา้หมาย 
(Target Risk : TR)

การอบสี่นองความเส่ี่�ยง (4T’s)
ต้ินทุน (Cost) ผลปัระโยชีน์ท่�ได้รับ (Benefit) เล่อก

วิธุ่จัดการ รายละเอ่ยดการจัดการ

1.ยอมรับ (Take)

2.ควบคุม (Treat)

3.ถุ่ายโอน (Transfer)

4.ยกเลิก (Terminate)
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 3.3.6 การบริห้ารค่วามเสี�ยงแบบบ้รณาการ Risk Correlation Mapแลุ่ะการจัดัทำา 
Portfolio View of Risk
	 1.	การกำาห่นัดกระบวนัการในัการพิจัารณาถ่งความสำัมพันัธ์ิของความเสีำ�ยงและผู้ล
กระทบที�มีระห่ว่างห่น่ัวยงานัต่างๆภายในัองค์กรโดย	Risk	Correlation	Map	ขององค์กรที�มี
การกำาห่นัดสำาเห่ตุของความเสีำ�ยงในัทุกปัจัจััยเสีำ�ยง	 และสำามารถกำาห่นัดระดับความรุนัแรงของ
แต่ละสำาเห่ตใุนัทุกปัจัจััยเสีำ�ยงการวเิคราะห่ค์วามสัำมพันัธ์ิของปัจัจััยเสีำ�ยง	และสำาเห่ตกุารวิเคราะห่์
ผู้ลกระทบทั�งในัเช้ิงปริมาณและเช้ิงคุณภาพระห่ว่างปัจัจััยเสีำ�ยงและผู้ลกระทบของสำาเห่ตุ	 และ
กระบวนัการในัการแสำดงผู้ลดังกล่าว	ผู่้านัแผู้นัภาพ	Risk	Correlation	Map	และนัำาไปกำาห่นัด
แผู้นัจััดการความเสีำ�ยง
	 2.	การดำาเนันิัการจััดทำา	Risk	Correlation	Map	ขององคก์รได้ตามกระบวนัการครบ
ถ้วนัและดำาเนิันังานัร่วมกับเจ้ัาของความเสีำ�ยง(Risk	Owner)
	 3.	 การกำาห่นัดกระบวนัการในัการวิเคราะห์่ถ่งภาพรวมของความเสีำ�ยง	 (Portfolio	
View	 of	 Risk)	 โดยผู่้านัการวิเคราะห์่ถ่งในัช่้วงความเบี�ยงเบนัของความเสีำ�ยงที�ยอมรับได้	
(Risk	Tolerance)		ในัแต่ละปัจัจััยเสีำ�ยงกับช่้วงความเบี�ยงเบนัของความเสีำ�ยงที�ยอมรับได้(Risk	
Tolerance)	ในัระดับองค์กรและการจััดทำาแบบจัำาลองที�เห่มาะสำม/นัำาแบบจัำาลองดังกล่าวไปใช้้ในั
การบริห่ารความเสีำ�ยงในัภาพรวมเพ่�อสำะท้อนัถ่งช่้วงเบี�ยงเบนัที�ยังอยู่ในัวิสัำยที�องค์กรสำามารถ
จััดการได้
	 4.	การส่ำ�อสำารและสำร้างความเข้าใจักับ	Risk	Owner	ในัการพิจัารณาถ่งความสัำมพันัธ์ิ
ของความเสีำ�ยงและผู้ลกระทบที�มีระห่ว่างห่น่ัวยงานัต่างๆภายในัองค์กรโดย	Risk	Correlation	
Map	ขององค์กร
	 5.	มีการประเมินัประสำทิธิิผู้ลของการกำาห่นัดการพิจัารณาถ่งความสำมัพันัธ์ิของ			ความ
เสีำ�ยงและผู้ลกระทบที�มีระห่ว่างห่น่ัวยงานัต่างๆ	ภายในัองค์กรโดย	Risk	Correlation	Map	และ
การวิเคราะห์่ถ่งภาพรวมของความเสีำ�ยง	(Portfolio	View	of	Risk)	ขององค์กรและนัำาข้อมูล
ไปใช้้เพ่�อปรับปรุงกระบวนัการฯ

ตัวอย�าง Rick Correlation Map (Conceptual)
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3.4 การทบทวนการบริห้ารค่วามเสี�ยง

 3.4.1 การทบทวนแลุ่ะป็รับป็ร่งผู้ลุ่การบริห้ารค่วามเสี�ยง
   
	 1.	การกำาห่นัดกระบวนัการในัการทบทวนัและปรบัปรุงผู้ลความเสีำ�ยงสำมำ�าเสำมอตามสำภาพ
แวดล้อมที�เปลี�ยนัแปลงไป	 โอกาสำที�เกิดข่�นัห่ร่อในักรณีที�ผู้ลการบริห่ารความเสีำ�ยงไม่เป็นัไปตาม
เป้าห่มายที�กำาห่นัด
	 2.	 การบริห่ารและประเมินัผู้ลการบริห่ารความเสีำ�ยงที�เกิดข่�นัจัริง	 โดยการติดตามผู้ล
การดำาเนิันังานัตามกิจักรรมในัแผู้นับริห่ารความเสีำ�ยง	 รวมทั�งเป้าห่มายการบริห่ารความเสีำ�ยง
ทั�งในัเชิ้งของระดับความรุนัแรงและค่าเป้าห่มาย	(Risk	Appetite)	ที�กำาห่นัด	พร้อมรายงานัผู้ล
การดำาเนิันังานัขององค์กร	(Performance)	เพ่�อให้่สำามารถวิเคราะห์่ประเด็นั	ความเสีำ�ยงที�อาจั
เกิดข่�นัให่ม่จัากการเปลี�ยนัแปลงที�สำำาคัญ
	 3.	 การประเมินัประสิำทธิิผู้ลของทุกขั�นัตอนัและทุกขั�นัตอนัได้ประสิำทธิิผู้ลตามที�กำาห่นัด		
(ความครบถ้วนัของปัจัจััย,	กระบวนัการ,	ผู้ลผู้ลิต,	ระยะเวลาที�แล้วเสำร็จั)
	 4.	การทบทวนัและปรับปรุงผู้ลความเสีำ�ยงและผู้ลการบริห่ารความเสีำ�ยงที�เกิดข่�นัจัริง		มี
ความเช้่�อมโยงกบักระบวนัการปรบัเปลี�ยนัแผู้นังานั(ตามปกตแิละสำถานัการณเ์ปลี�ยนัแปลงอยา่ง
รวดเร็ว)	วัตถุประสำงค์เชิ้งยุทธิศาสำตร์ขององค์กรวิสัำยทัศน์ั	และตัวชี้�วัดที�สำำาคัญและกระบวนัการ
ติดตามผู้ลการดำาเนัินังานัตามแผู้นังานัและตัวชี้�วัดที�สำำาคัญขององค์กรเช้่นัแผู้นัปฏิิบัติการที�
สำำาคัญแผู้นัการ	บริห่ารทรัพยากรบุคคล	แผู้นัแม่บทเทคโนัโลยีดิจิัทัล	เป็นัต้นั
	 5.	มีการประเมินัประสิำทธิิผู้ลของการทบทวนัและปรับปรุงผู้ลการบริห่ารความเสีำ�ยงและ
นัำาข้อมูลไปใช้้

กระบวนิการบริหารค่วามเส่ี่�ยงของ กกท.

ความเส่ียง
(เดิม)

ตัวช้ีวัด
องค์กร

นโยบาย

ผลการ
ดําเนินงาน

ยุทธศาสตร์
SWOT

สภาพ
แวดล้อม

ความเส่ียง

ปจัจัยนําเข้า

- สอดคล้องกับการประเมินการควบคุมภายใน
- การถ่ายทอดความเส่ียงระดับองค์กรสู่สายงาน

1. การระบุปจัจัยเส่ียง

Risk Universe 

- ประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผลของระบบ
การควบคุมภายในเพ่ือกําหนดความเส่ียงท่ีครอบคลุม
(ระดับองค์กร สายงาน และแผนงาน)

2. การกําหนดกิจกรรมการควบคุม

1. ผลการดําเนินงาน

2. กระบวนการควบคุม

3. การติดตาม 
ระดับความเส่ียง
ท่ียอมรับได้

ระดับ
ความรุนแรง

ความเส่ียง
ท่ีมีอยู่

(Inherent
Risk)

มาตรการ
ควบคุม

(control)

มาตรการ
ควบคุม

(control)

แผนการ
บริหารความ

เส่ียง

ระดับความ
เส่ียงท่ี

ยอมรับได้

ความเส่ียง
ท่ีเหลืออยู่
(Residual

Risk)

Corporate Risk

- กําหนดเกณฑ์ประเมินระดับความรุนแรง 
ท้ังในเชิงโอกาส และผลกระทบรายปัจจัยเส่ียง
- สัมพันธ์และเช่ือมโยงกับฐานข้อมูลองค์กร 

3. การประเมินระดับความรุนแรง
 (L x I)

ระดับ โอกาส (L)
Leading

ผลกระทบ (I)
Lagging

5

น้อย น้อย

4
3
2
1

มาก
จํานวนเงิน
ระยะเวลา

ภาพลักษณ์
เปา้หมาย

ความถ่ี
ความก้าวหน้า

มาก

- กําหนดขอบเขตระดับความเส่ียงท่ีองค์กรสามารถ
รับได้ (Risk Boundary) และระดับความเส่ียงเพ่ือ
จัดลําดับแสดงแผนภาพความเส่ียง

4. การจัดลําดับความเส่ียง

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

Risk Boundary
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RF1
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RTRF2

RF3

ผล
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ะท
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าก
คว

าม
เสี่

ยง
 (I

m
pa

ct
: L

)

โอกาสเกิดความเส่ียง (Likelhood : L)

Risk Profile

- บูรณาการ การควบคุมภายใน การประเมินค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ท่ีได้ 
(Cost Benefit) ร่วมกับการกําหนด/คัดเลือกวิธีการจัดการความเส่ียง 
(Mitigation) และวิเคราะห์การบริหารความเส่ียงแบบบูรณาการ 
(Risk Correlation Map) 

5. การกําหนด/คัดเลือกวิธีการจัดการความเส่ียง

วิธีการจัดการความเส่ียง (4T’s)
      1.การยอมรับ (Take) 
      2.การควบคุม (Treat)
      3.การโอนย้าย (Transfer)
      4.การยกเลิก (Terminate)

- ไตรมาส1-

ส่ือสาร
ดําเนินงานตามแผน

ทบทวนแผนฯ จัดทําแผนฯปีถัดไป

- ไตรมาส2- - ไตรมาส3- - ไตรมาส4-
ก.ย. ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย.

1.Internal Environment
2.Objective Setting
3.Event Identification
4.Risk Assessment
5.Risk Response
6.Control Activities
7.Monitoring

1.ประเมินความเส่ียง
2.พัฒนาการจัดทําแผน
3.จัดลําดับความสําคัญ
4.กําหนด/คัดเลือกวิธีการ
5.เลือกทางเลือกท่ีเหมาะสม
6.ติดตาม ประเมินผลแผนการบริหารความเส่ียง

แผนการบริหารความเส่ียง การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง
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 3.4.2 การกำาห้นดัแนวทางในการป็รับป็ร่ งกระบวนการบริห้ารค่วามเสี�ยง
   
	 1.	 การกำาห่นัดขั�นัตอนัในัการปรับปรุงกระบวนัการ	 บริห่ารความเสีำ�ยงองค์กร	 ทั�งในั
เช้ิงกระบวนัการบริห่าร	 ความเสีำ�ยงและการสำร้างวัฒนัธิรรม	 ความตระห่นัักในั	 องค์กรรวมทั�ง
ศักยภาพบุคลากรในัด้านัการบริห่าร	ความเสำี�ยง
	 2.	 การดำาเนัินังานัปรับปรุงและพัฒนัากระบวนัการบริห่ารความเสำี�ยงองค์กรตามขั�นั
ตอนัที�กำาห่นัดได้ครบทุกขั�นัตอนั
	 3.	 การประเมินัประสำิทธิิผู้ลของทุกขั�นัตอนัและทุกขั�นัตอนัได้ประสำิทธิิผู้ลตามที�กำาห่นัด		
(ความครบถ้วนัของปัจัจััย,	กระบวนัการ,	ผู้ลผู้ลิต,	ระยะเวลาที�แล้วเสำร็จั)
	 4.	การทบทวนักระบวนัการของการกำาห่นัดแนัวทางในัการปรบัปรุงกระบวนัการบริห่าร
ความเสีำ�ยงมคีวามเช้่�อมโยงกบักระบวนัการปรบัเปลี�ยนัแผู้นังานัวตัถปุระสำงคเ์ชิ้งยทุธิศาสำตรข์อง
องคก์รวสิำยัทศันัแ์ละตวัช้ี�วดัที�สำำาคญั	และกระบวนัการตดิตามผู้ลการดำาเนันิังานัตามแผู้นังานัและ
ตัวช้ี�วัดที�สำำาคัญขององค์กร
	 5.	มกีารประเมนิัประสำทิธิิผู้ลของการกำาห่นัดแนัวทางในัการปรบัปรงุกระบวนัการบรหิ่าร
ความเสำี�ยงและนัำาข้อมูลไปใช้้เพอปรับปรุงกระบวนัการฯ

 3.4.3 การป็ระเมินการเป็ลีุ่�ยนแป็ลุ่งที�มีนัยสำาคั่ญ
	 -	 ประเมินัในัห่ัวข้อการวางแผู้นัเช้ิงกลยุทธ์ิ	 หั่วข้อย่อยกระบวนัการติดตามผู้ลสำำาเร็จั
ตามแผู้นัปฏิิบัติการ	และปรับเปลี�ยนัแผู้นังานั
	 กระบวนัการในัติดตามผู้ลสำำาเร็จัตามแผู้นัปฏิิบัติการ	และการคาดการณ์ผู้ลการดำาเนิันั
งานัของตัวชี้�วัดที�สำำาคัญ	โดยเปรียบเทียบกับเป้าห่มายประจัำาปี	ผู้ลการดำาเนิันังาที�ผู่้านัมารวมถ่ง
คู่เทียบ/คู่แข่งขันัและการปรับเปลี�ยนัแผู้นัปฏิิบัติการ	ในักรณีที�แนัวโน้ัมที�ผู้ลการดำาเนิันังานั	อาจั
ไม่เป็นัไปตามเป้าห่มายที�กำาห่นัดไว้

ห่มายเห่ตุ	:	การติดตามตัวชี้�วัดของแผู้นัปฏิิบัติการเพ่�อติดตามความค่บห่น้ัาในัการดำาเนิันังานัและ
ความสำำาเร็จัของการดำาเนิันังานัในัระดับแผู้นังานัและโครงการให้่กับผูู้้บริห่ารระดับสูำงได้พิจัารณา
อย่างน้ัอยเป็นัรายไตรมาสำทั�งนีั�ห่ากมีปัญห่า/อุปสำรรคในัการดำาเนิันังานัจัำาเป็นัต้องปรับปรุงแผู้นั
ปฏิิบัติการโดยมีการวิเคราะห์่ถ่ง	Leading	Indicatorห่ร่อมีการทำา	Early	Warning	System	
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รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ผู้ว่การ ลงนาม) 
ปค.1, ปค.4, ปค.5

รายงานการประเมินผลฯ ระดับกระทรวง
(ปลัดกระทรวงลงนาม)

ปค. 2,4 5, 6

การกีฬาแห่งประเทศไทย
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา

กระทรวงการคลัง

90 วัน นับแต่วันส้ินปี
งบประมาณ 150 วัน นับแต่วันส้ินปี

งบประมาณ

ระดับความเส่ียง
ท่ียอมรับได้

ระดับ
ความรุนแรง

ผู้อํานวยการฝ่าย
- พิจารณาข้อมูล CSA ของทุกกองเพ่ือเตรียมจัดทํา
แบบประเมิน CSA
- จัดทําแบบประเมิน CSA ระดับฝ่าย
- เร่ิมจัดทําสัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคม ของทุกปี

จัดทําแบบประเมิน CSA ส่งงานบริหารความเส่ียง
ไม่เกินวันท่ี 31 สิงหาคม ของทุกปี

จัดทําแบบประเมิน CSA ส่ง
งานบริหารความเส่ียง ไม่เกินวันท่ี
25 ของเดือนสิงหาคม ของทุกปี

งานบริหารความเส่ียง
ฝา่ยนโยบายและแผน

จัดทําแบบประเมิน CSA ส่งงานบริหารความเส่ียง
ไม่เกินวันท่ี 15 สิงหาคม ของทุกปี

ผู้อํานวยการกอง
- พิจารณาข้อมูล CSA ของทุกกองเพ่ือเตรียมจัดทํา
แบบประเมิน CSA
- จัดทําแบบประเมิน CSA ระดับกอง
- เร่ิมจัดทําสัปดาห์ท่ี 2 ของเดือนสิงหาคม ของทุกปี

หัวหน้างานภายในฝ่าย
- พิจารณาข้อมูล CSA ของทุกกองเพ่ือเตรียมจัดทํา
แบบประเมิน CSA
- จัดทําแบบประเมิน CSA ระดับงาน
- เร่ิมจัดทําสัปดาห์ท่ี 1 ของเดือนสิงหาคม ของทุกปี
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กระบวนิการท่�ด่ีในิการจััดีทำาแผนิบริหารค่วามเส่ี่�ยง
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3.5. ข�อม้ลุ่สารสนเทศ การส่�อสาร แลุ่ะการรายงานผู้ลุ่

 3.5.1 การส่�อสารการบริห้ารค่วามเสี�ยงขององค์่กร
	 1.	การกำาห่นัดกระบวนัการการและช่้องทางในัการส่ำ�อสำารการบริห่ารความเสีำ�ยงองค์กร
ในัการสำร้างความรู้ความเข้าใจัความตระห่นัักเร่�องการบริห่ารความเสีำ�ยงรวมทั�งกระบวนัการ
สำำารวจัระดับการรับรู้ความตระห่นัักและทัศนัคติของพนัักงานัในัเร่�องการบริห่ารความเสีำ�ยงและ
การควบคุมภายในั
	 2.	การส่ำ�อสำารและสำร้างความรู้ความเข้าใจัความตระห่นัักเร่�องการบริห่ารความเสีำ�ยงและ
การควบคุมภายในัครอบคลุมทุกกลุ่มบุคลากรและห่น่ัวยงานัเจ้ัาของความเสีำ�ยง	(Risk	Owner)	
และผูู้้บริห่ารเกิดข่�นัจัริง
	 3.	 การส่ำ�อสำารและสำร้างความรู้ความเข้าใจัความตระห่นัักเร่�องการบริห่ารความเสีำ�ยง
และการควบคมุภายในัฯ	มผีู้ลของระดบัความรู้ความเขา้ใจัและความตระห่นัักเปน็ัไปตามเปา้ห่มาย
ที�กำาห่นัดและดีกว่าปีที�ผู่้านัมา
	 4.	 การทบทวนัและปรับปรุงช่้องทางในัการส่ำ�อสำารมีความเช่้�อมโยงกับ	 กระบวนัการ
พัฒนัาบุคลากร	 และการพัฒนัาเทคโนัโลยีดิจิัทัล	 เช่้นั	 แผู้นัการบริห่ารทรัพยากรบุคคล	 แผู้นั
แม่บทเทคโนัโลยีดิจิัทัล	เป็นัต้นั
	 5.	การประเมนิัประสำทิธิิผู้ลของทกุขั�นัตอนัและทกุขั�นัตอนัไดป้ระสิำทธิิผู้ลตามที�กำาห่นัด	(
ความครบถ้วนัของปัจัจััย,	กระบวนัการ,	ผู้ลผู้ลิต,	ระยะเวลาที�แล้วเสำร็จั)
 
 3.5.2 การตดิัตาม ป็ระเมนิผู้ลุ่แลุ่ะรายงานผู้ลุ่การบรหิ้ารค่วามเสี�ยง การค่วบค่่มภายใน 
วัฒนธิรรมแลุ่ะผู้ลุ่การดัำาเนินงาน
	 1.	มีกระบวนัการรายงานัผู้ลการบริห่ารความเสีำ�ยงตามแผู้นัจััดการความเสีำ�ยง	(Mitiga-
tion	Plan)	และกิจักรรมการควบคุม	(Existing	Control)	ที�กำาห่นัดครบถ้วนั	โดยรายงานัผู้ล
ต่อผูู้้บริห่ารสำายงานัคณะกรรมการบริห่าร	และคณะกรรมการบริห่ารความเสีำ�ยงเป็นัรายไตรมาสำ
และนัำาส่ำงรายงานัการประเมินัผู้ลการควบคุมภายในัตามห่ลักเกณฑ์์การปฏิิบัติการควบคุมภายในั
สำำาห่รับห่น่ัวยงานัของรัฐได้ครบถ้วนั	และเป็นัไปตามระยะเวลาที�กำาห่นัด
	 2.	แนัวทางแก้ไขเพ่�อให้่มั�นัใจัว่าจัะบรรลุเป้าห่มายการบริห่ารความเสีำ�ยงได้	ตามแผู้นังานั
ที�กำาห่นัด	โดยรายงานัผู้ลต่อคณะกรรมการบริห่ารความเสีำ�ยงเป็นัรายไตรมาสำ	ครบทุกไตรมาสำ
	 3.	กระบวนัการรายงานัผู้ลการบรหิ่ารความเสำยงสำามารถ	เช่้�อมโยงกบัการพัฒนัาระบบ
สำารสำนัเทศ/ระบบดิจิัทัล	ขององค์กรในัการติดตามและรายงานัผู้ลการดำาเนิันังานั
	 4.	การรายงานัผู้ลการบริห่ารความเสีำ�ยงมีองค์ประกอบที�ครบถ้วนั	และรายงานัผู้ลได้
ครบทุกไตรมาสำโดยมีความเช่้�อมโยงและสำอดคล้องกับความค่บห่น้ัาของการติดตามผู้ลตามแผู้นั
ปฏิิบัติการประจัำาปีที�เกี�ยวข้อง	และรายงานัผู้ลพร้อมการรายงานัผู้ลการดำาเนิันังานัขององค์กร
(Performance)	และเช้่�อมโยงกบัการพัฒนัาระบบเทคโนัโลยดิีจิัทัลที�สำนัับสำนุันักระบวนัการบรหิ่าร
ความเสีำ�ยงและระบบเต่อนัภัยล่วงห่น้ัา(Early	Warning	System	:	EWS)
	 5.	มีการทบทวนั/ปรับปรุงกระบวนัการรายงานั	ผู้ลการบริห่ารความเสีำ�ยง
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 3.5.3 ข�อม้ลุ่แลุ่ะเทค่โนโลุ่ยีในการสนับสน่นการบริห้ารค่วามเสี�ยง
  
	 1.	การกำาห่นัดกระบวนัการพัฒนัาระบบเทคโนัโลยดิีจิัทัลที�สำนัับสำนุันักระบวนัการบรหิ่าร
ความเสีำ�ยงและกระบวนัการพัฒนัาระบบเต่อนัภัยล่วงห่น้ัา	(Early	Warning	System	:	EWS)	
ที�เช่้�อมโยงกับเป้าห่มายองค์กร
	 2.	ดำาเนิันัการพัฒนัาระบบเทคโนัโลยีสำารสำนัเทศที�สำนัับสำนุันัการเก็บรวบรวมข้อมูลการ
รายงานัและวิเคราะห์่ระดับความรุนัแรงและระบบ	Early	Warning	Systemรวมทั�งกระบวนัการ
บริห่ารความต่อเน่ั�องทางธุิรกิจั	(Business	Continuity	Management	 :	BCM)	และใช้้งานั
ระบบได้จัริง	รวมทั�งข้อมูลมีความทันักาล
	 3.	 พัฒนัาระบบเทคโนัโลยีสำารสำนัเทศที�สำนัับสำนุันัการเก็บรวบรวมข้อมูลการรายงานั
และวิเคราะห์่ระดับความรุนัแรงและระบบ	Early	Warning	System	รวมทั�งกระบวนัการบริห่าร
ความต่อเน่ั�องทางธุิรกิจั	(Business	Continuity	Management	:	BCM)	และใช้้งานัระบบได้
จัริงรวมทั�งข้อมูลมีความทันักาล	 และมีการส่ำ�อสำารให้่ห่น่ัวยงานัที�เกี�ยวข้องใช้้งานัระบบได้อย่าง
ครบถ้วนั
	 4.	การพัฒนัาระบบเทคโนัโลยีสำารสำนัเทศที�สำนัับสำนุันัการเก็บรวบรวมข้อมูลการรายงานั
และวิเคราะห์่ระดับความรุนัแรง	และระบบ	Early	Warning	System	รวมทั�งกระบวนัการบริห่าร
ความต่อเน่ั�องทางธุิรกิจั	 (Business	Continuity	Management	 :	BCM)	 มีความเช่้�อมโยง
และสำอดคลอ้งกับแผู้นัปฏิิบัติการดิจิัทัล	รวมทั�งการนัำาเทคโนัโลยดิีจิัทัลมาปรับใช้้กับทุกส่ำวนัของ
องค์กร	(Digital	Transformation)
	 5.	มีการประเมินัประสิำทธิิผู้ลของการกำาห่นัดกระบวนัการพัฒนัาระบบเทคโนัโลยีดิจิัทัล
ที�สำนัับสำนุันักระบวนัการบริห่ารความเสีำ�ยงและนัำาข้อมูลไปใช้้
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ส่วนท่� 4 
ก�รควบคุมภ�ยใน
4.1 ค่วามเป็็นมา

แนวคิ่ดั
	 1.	การควบคุมภายในัเป็นักลไกที�จัะทำาให้่ห่น่ัวยงานัของรัฐบรรลุวัตถุประสำงค์การควบคุม
ภายในัด้านัใดด้านัห่น่ั�ง	ห่ร่อห่ลายด้านั	ได้แก่	ด้านัการดำาเนิันังานั	ด้านัการรายงานั	และด้านัปฏิิบัติ
ตามกฎห่มาย	ระเบียบ	และข้อบังคับ
	 2.	การควบคมุภายในัเปน็ัส่ำวนัประกอบที�แทรกอยู่ในัการปฏิิบัติงานัตามปกตขิองห่น่ัวย
งานัของรัฐการควบคุมภายในัเป็นัสิำ�งที�ต้องกระทำาอย่างเป็นัขั�นัตอนัและต่อเน่ั�อง	 มิใช่้เป็นัผู้ล
สุำดท้ายของการกระทำา
	 3.	 การควบคุมภายในัเกิดข่�นัได้โดยบุคลากรของห่น่ัวยงานัของรัฐ	 โดยผูู้้กำากับดูแล	
ฝ่่ายบริห่าร	ผูู้้ปฏิิบัติงานั	และผูู้้ตรวจัสำอบภายในั	เป็นัผูู้้มีบทบาทสำำาคัญในัการทำาให้่มีการควบคุม
ภายในัเกิดข่�นั	 ซ่ึ่�งไม่ใช่้เพียงการกำาห่นัดนัโยบาย	 ระบบงานั	 คู่ม่อการปฏิิบัติงานัและแบบฟอร์ม
ดำาเนิันังานัเท่านัั�นั	ห่ากแต่ต้องมีการปฏิิบัติ
	 4.	 การควบคุมภายในัสำามารถให้่ความเช่้�อมั�นัอย่างสำมเห่ตุสำมผู้ลว่าจัะบรรลุตาม
วัตถุประสำงค์ที�กำาห่นัดของห่น่ัวยงานัของรัฐ	อย่างไรก็ตาม	การควบคุมภายในัที�กำาห่นัดก็อาจัจัะไม่
สำามารถให่ค้วามมั�นัใจัแกผูู้่้กำากับดูแล	และฝ่่ายบรหิ่าร	ว่าการดำาเนันิังานัจัะบรรลตุามวัตถุประสำงค์
อย่างสำมบูรณ์
	 5.	การควบคุมภายในัควรกำาห่นัดให้่เห่มาะสำมกับโครงสำร้างองค์กรและภารกิจัของห่น่ัวย
งานัของรัฐ

ค่ำานิยาม
“ห้น�วยงานของรัฐ” ห้มายค่วามว�า
	 (1)	ส่ำวนัราช้การ
	 (2)	รัฐวิสำาห่กิจั
	 (3)	ห่น่ัวยงานัของรัฐสำภา	ศาลยุติธิรรม	ศาลปกครอง	ศาลรัฐธิรรมนูัญ	องค์กรอิสำระ
		 ตามรัฐธิรรมนูัญ	และองค์กรอัยการ
	 (4)	องค์การมห่าช้นั
	 (5)	ทุนัห่มุนัเวียนัที�มีฐานัะเป็นันิัติบุคคล
	 (6)	องค์กรปกครองส่ำวนัท้องถิ�นั
	 (7)	ห่น่ัวยงานัอ่�นัของรัฐตามที�กฎห่มายกำาห่นัด

	 “ผูู้้กำากับดูแล”	ห่มายความว่า	บุคคล	ห่ร่อคณะบุคคล	ผูู้้มีห่น้ัาที�รับผิู้ดช้อบในัการกำากับ
ดูแล	ห่ร่อบังคับบัญช้าของห่น่ัวยงานัของรัฐ
	 “หั่วห่น้ัาห่น่ัวยงานัของรัฐ”	ห่มายความว่า	ผูู้้บริห่ารสูำงสุำดของห่น่ัวยงานัของรัฐ
	 “ฝ่่ายบริห่าร”	ห่มายความว่า	ผูู้้บริห่ารทุกระดับของห่น่ัวยงานัของรัฐ
	 “ผูู้้ตรวจัสำอบภายในั”	 ห่มายความว่า	 ผูู้้ดำารงตำาแห่น่ังผูู้้ตรวจัสำอบภายในัของห่น่ัวย
งานั	ห่ร่อดำารงตำาแห่น่ังอ่�นัที�ทำาห่น้ัาที�เช่้นัเดียวกับผูู้้ตรวจัสำอบภายในัของห่น่ัวยงานัของรัฐ
	 “การควบคุมภายในั”	ห่มายความว่า	กระบวนัการปฏิิบัติงานัที�ผูู้้กำากับดูแล	หั่วห่น้ัางานั
ของห่น่ัวย	ฝ่่ายบริห่าร	และบุคลากรของห่น่ัวยงานัของรัฐจัะบรรลุวัตถุประสำงค์ด้านัการดำาเนิันั
งานั	ด้านัการรายงานั	และด้านัการปฏิิบัติตามกฎห่มาย	ระเบียบ	และข้อบังคับ
	 “ความเสีำ�ยง”	ห่มายความว่า	ความเป็นัไปได้ที�เห่ตุการณ์ใดเห่ตุการณ์ห่น่ั�งอาจัเกิดข่�นั
และเป็นัอุปสำรรคต่อการบรรลุวัตถุประสำงค์
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ขอบเขตการใชี�

	 มาตรฐานัการควบคมุภายในัสำำาห่รับห่น่ัวยงานัของรัฐ	จััดทำาข่�นัสำำาห่รับห่น่ัวยงานัของรัฐ
เพ่�อใช้้เป็นักรอบแนัวทางในัการจััดทำาระบบการควบคุมภายในัให้่เห่มาะสำมกับลักษณะ	และความซัึ่บ
ซ้ึ่อนัของงานัในัความรับผิู้ดช้อบของห่น่ัวยงานัของรัฐ	และมีการติดตามประเมินัผู้ลและปรับปรุง
การควบคุมภายในัให้่เพียงพอและเห่มาะสำม	รวมทั�งมีการปฏิิบัติตามอย่างต่อเน่ั�อง

วัตถุ่ป็ระสงค์่แลุ่ะป็ระโยชีน์ของการค่วบค่่มภายใน 

	 ห่ลักเกณฑ์์กระทรวงการคลัง	ว่าด้วยมาตรฐานัและห่ลักเกณฑ์์ปฏิิบัติการควบคุมภายในั
สำำาห่รับห่น่ัวยงานัของรัฐ	พ.ศ.	2561	ให้่คำานิัยามของ	“การควบคุมภายในั”	ว่าเป็นักระบวนัการ
ปฏิิบัติงานัที�ผูู้้กำากับดูแล	 หั่วห่น้ัาห่น่ัวยงานัของรัฐฝ่่ายบริห่าร	และบุคลากรของห่น่ัวยงานัของ
รัฐจััดให่้มีข่�นั	 เพ่�อสำร้างความมั�นัใจัอย่างสำมเห่ตุสำมผู้ลว่าการดำาเนัินังานัของห่นั่วยงานัของรัฐ
จัะบรรลุวัตถุประสำงค์ด้านัการดำาเนิันังานั	 ด้านัการรายงานั	 และด้านัการปฏิิบัติตามกฎห่มาย	
ระเบียบ	และข้อบังคับ

	 1.	 เพ่�อให้่เกิดประสิำทธิิผู้ลและประสิำทธิิภาพของการดำาเนิันังานั	 (Operation	Objec-
tives)	ได้แก่	การบรรลุเป้าห่มายด้านัการดำาเนิันังานั	ตลอดจันัการใช้้ทรัพยากร	การดูแลรักษา
ทรัพย์สิำนัการป้องกันัห่ร่อลดความผิู้ดพลาด	ตลอดจันัความเสีำยห่าย	การรั�วไห่ล	การสิำ�นัเปล่อง	
ห่ร่อการทุจัริตในัห่น่ัวยงานั
	 2.	เพ่�อให้่เกิดความเช่้�อถ่อได้ของการรายงานัผู้ล	(Reporting	Objectives)	ทั�งการ
รายงานัทางการเงินัและไม่ใช่้การเงินั	 ที�ใช้้ทั�งภายในัและภายนัอกห่น่ัวยงานัในัแง่ของความถูก
ต้อง	เช่้�อถ่อได้	ทันัเวลา	โปร่งใสำ	ห่ร่อตามข้อกำาห่นัดอ่�นัๆ
	 3.	เพ่�อให้่เกิดการปฏิิบัติตามกฎห่มายและระเบียบข้อบังคับที�เกี�ยวข้อง	(Compliance	
Objectives)	ได้แก่	การปฏิิบัติตามกฎห่มาย	ระเบียบ	ข้อบังคับห่ร่อมติคณะรัฐมนัตรีที�เกี�ยวข้อง
กับการดำาเนิันังานั	รวมทั�งวิธีิการปฏิิบัติงานัที�ห่น่ัวยงานัได้กำาห่นัดข่�นั

การค่วบค่่มภายในสำาห้รับห้น�วยงานของรัฐแลุ่ะแนวทาง COSO 2013

	 พระราช้บัญญัติวินััยการเงินัการคลังของรัฐ	พ.ศ.2561	ห่มวด	4	การบัญชี้การรายงานั	
และการตรวจัสำอบ	 มาตรา	 79	 บัญญัติให้่ห่น่ัวยงานัของรัฐจััดให้่มีการตรวจัสำอบภายในั	 การ
ควบคุมภายในั	 และการบริห่ารจััดการความเสีำ�ยง	 ทั�งนีั�	 กระทรวงการคลังได้ออกห่ลักเกณฑ์์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานัและห่ลักเกณฑ์์ปฏิิบัติการควบคุมภายในัสำำาห่รับห่น่ัวยงานั
ของรัฐ	 พ.ศ.	 2561	 โดยให่้ห่น่ัวยงานัของรัฐจััดวางระบบการควบคุมภายในั	 โดยใช้้มาตรฐานั
การควบคมุภายในัที�กระทรวงการคลงักำาห่นัดเปน็ัแนัวทางในัการจััดวางระบบการควบคมุภายในั
ให้่บรรลุตามวัตถุประสำงค์ของการควบคุมภายในั	ซ่ึ่�งการควบคุมภายในัถ่อเป็นัปัจัจััยสำำาคัญที�จัะ
ช่้วยให้่การดำาเนิันังานัตามภารกิจัมีประสิำทธิิผู้ล	 ประสิำทธิิภาพ	 ประห่ยัดและช่้วยป้องกันัห่ร่อลด
ความเสีำ�ยงจัากการผู้ดิพลาดความเสำยีห่าย	ความสิำ�นัเปล่อง	ความสำญูเปล่าของการใช้้ทรพัย์สิำนั
ห่ร่อการกระทำาอันัเป็นัทุจัริต

	 มาตรฐานัการควบคุมภายในัสำำาห่รับห่น่ัวยงานัของรัฐที�กระทรวงการคลังได้จััดทำาข่�นั
อ้างอิงตามมาตรฐานัสำากลของ	The	Committee	of	Sponsoring	Organization	of	the	
Treadway	Commission:	 COSO	 2013	 โดยปรับให่้เห่มาะสำมกับบริบทของระบบการบริห่าร
ราช้การแผู้่นัดินั	 เพ่�อใช้้เป็นักรอบแนัวทางในัการกำาห่นัด	ประเมินัและปรับปรุงระบบการควบคุม
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ภายในัของห่น่ัวยงานัของรัฐ	 อันัจัะทำาให่้การดำาเนัินังานัและการบริห่ารงานัของห่น่ัวยงานัของ
รัฐบรรลุผู้ลสำำาเร็จัตามวัตถุประสำงค์เป้าห่มายและมีการกำากับดูแลที�ดี
 
	 องค์ประกอบของการควบคุมภายในัตามห่ลักเกณฑ์์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานั
และห่ลักเกณฑ์์ปฏิิบัติการควบคุมภายในัสำำาห่รับห่น่ัวยงานัของรัฐ	พ.ศ.	2561	และ	COSO	2013	
ไว้ดังนีั�	

แนวทางจัดัการดั�วยแผู้นการค่วบค่่มภายใน

	 การกำาห่นัดแผู้นัการควบคุมภายในั	 ควรพิจัารณาถ่งความเกี�ยวข้องเห่มาะสำมในัการ
ตอบสำนัองความเสีำ�ยง	และเพ่�อให้่บรรลุวัตถุประสำงค์เป็นัสำำาคัญ	โดยแนัวทางการกำาห่นัดแผู้นัการ
ควบคุมภายในั	เพ่�อลดความเสีำ�ยงและทำาให้่การดำาเนิันังานับรรลุตามวัตถุประสำงค์	ประกอบด้วย	
4	รูปแบบ	ได้แก่
 • การค่วบค่่มแบบป้็องกัน (Preventive control) เป็นัการกำาห่นัดแนัวทางมาตรการ	
ห่ร่อขั�นัตอนัการปฏิิบัติงานั	เพ่�อป้องกันัห่ร่อลดความเสีำ�ยงจัากความผู้ดิพลาดและความเสำยีห่าย
 • การค่วบค่่มแบบตรวจสอบ (Detective control)	เป็นัการกำาห่นัดแนัวทางมาตรการ	
ห่ร่อขั�นัตอนัการปฏิิบัติงานั	เพ่�อค้นัห่าความผิู้ดพลาดห่ร่อความเสีำยห่ายที�เกิดข่�นัแล้ว
 • การค่วบค่่มแบบแก�ไข (Corrective control)	เป็นัการกำาห่นัดแนัวทาง	มาตรการ
ห่ร่อขั�นัตอนัการปฏิิบัติงานั	เพ่�อแก้ไขข้อผิู้ดพลาดที�เคยเกิดข่�นัแล้วให้่ถูกต้องและห่าวิธีิการไม่ให้่
เกิดข้อผิู้ดพลาดซึ่ำ�าในัอนัาคต
 • การค่วบค่่มแบบส�งเสริม (Directive control)	เป็นัการกำาห่นัดแนัวทาง	มาตรการ
ห่ร่อขั�นัตอนัการปฏิิบัติงานั	 เพ่� อส่ำงเสำริมห่ร่อกระตุ้นัให้่เกิดความสำำาเร็จัตามวัตถุประสำงค์ที�
ต้องการ

4.2 มาตรฐานการค่วบค่่มภายในสำาห้รับห้น�วยงานของรัฐ

แนวคิ่ดั

	 (1)	สำภาพแวดล้อมการควบคุม	(Control	Environment)	สำภาพแวดล้อมการควบคุม
เป็นัปัจัจััยพ่�นัฐานัในัการดำาเนิันังานัที�ส่ำงผู้ลให้่มีการนัาการควบคุมภายในัมาปฏิิบัติทั�วทั�งห่น่ัวย
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งานัของรฐั	ทั�งนีั�ผูู้้กำากับดูแลและฝ่่ายบรหิ่ารจัะตอ้งสำร้างบรรยากาศให่ทุ้กระดับตระห่นัักถ่งความ
สำำาคัญของการควบคุมภายในั	รวมทั�งการดำาเนิันังานัที�คาดห่วังของผูู้้กำากับดูแลและฝ่่ายบริห่าร
ทั�งนีั�สำภาพแวดล้อมการควบคุมดังกล่าวเป็นัพ่�นัฐานัสำำาคัญที�จัะส่ำงผู้ลกระทบต่อองค์ประกอบของ
การควบคุมภายในัอ่�นัๆ
	 (2)	การประเมินัความเสีำ�ยง	(Risk	Assessment)	การประเมินัความเสีำ�ยงเป็นักระบวนั
การที�ดำาเนัินัการอย่างต่อเน่ั�องและเป็นัประจัำา	 เพ่�อระบุและวิเคราะห่์ความเสีำ�ยงที�มีผู้ลกระทบต่อ
การบรรลุวัตถุประสำงค์ของห่น่ัวยงานัของรัฐ	รวมถ่งกำาห่นัดวิธีิการจััดการความเสีำ�ยงนัั�นั			ฝ่่าย
บริห่ารควรคำาน่ังถ่งการเปลี�ยนัแปลงของสำภาพแวดล้อมภายนัอกและภารกิจัภายในัทั�งห่มดที�มี
ผู้ลต่อการบรรลุวัตถุประสำงค์ของห่น่ัวยงานัของรัฐ
	 (3)	กิจักรรมการควบคุม	(Control	Activities)	กิจักรรมการควบคุมเป็นัการปฏิิบัติ
ที�กำาห่นัดไว้ในันัโยบายและกระบวนัการดำาเนิันังานั	เพ่�อให้่มั�นัใจัว่า	การปฏิิบัติตามการสัำ�งการของ
ฝ่่ายบริห่ารจัะลดห่ร่อควบคุมความเสีำ�ยงให้่สำามารถบรรลุวัตถุประสำงค์กิจักรรมการควบคุมควร
ได้รับการนัำาไปปฏิิบัติทั�วทุกระดับของห่น่ัวยงานัของรัฐ	 ในักระบวนัการปฏิิบัติงานั	 ขั�นัตอนัการ
ดำาเนิันังานัต่าง	ๆ	รวมถ่งการนั	าเทคโนัโลยีมาใช้้ในัการดำาเนิันังานั
	 (4)	สำารสำนัเทศและการส่ำ�อสำาร	 (Information	and	Communication)	สำารสำนัเทศ
เป็นัสิำ�งจัำาเปน็ัสำำาห่รบัห่น่ัวยงานัของรฐัที�จัะช้ว่ยให้่มีการดำาเนันิัการตามการควบคมุภายในัที�กำาห่นัด	
เพ่�อสำนัับสำนุันัให้่บรรลุวัตถุประสำงค์ของห่น่ัวยงานัของรัฐ	การส่ำ�อสำารเกดิข่�นัได้ทั�งจัากภายในัและ
ภายนัอก	และเป็นัช่้องทางเพ่�อให้่ทราบถ่งสำารสำนัเทศที�สำำาคัญในัการควบคุมการดำาเนิันังานัของ
ห่น่ัวยงานัของรัฐ	 การส่ำ�อสำารจัะช่้วยให้่บุคลากรในัห่น่ัวยงานัมีความเข้าใจัถ่งความรับผิู้ดช้อบ
และความสำำาคัญของการควบคุมภายในัที�มีต่อการบรรลุวัตถุประสำงค์
	 (5)	กิจักรรมการตดิตามผู้ล	(Monitoring	Activities)	กจิักรรมการตดิตามผู้ลเปน็ัการ
ประเมินัผู้ลระห่ว่างการปฏิิบัติงานั	การประเมินัผู้ลเป็นัรายครั�ง	ห่ร่อเป็นัการประเมินัผู้ลทั�งสำองวิธีิ
ร่วมกันัเพ่�อให้่เกิดความมั�นัใจัว่าได้มีการปฏิิบัติตามห่ลักการในัแต่ละองค์ประกอบของการควบคุม
ภายในัทั�ง	5	องค์ประกอบ	กรณีที�มีผู้ลการประเมินัการควบคุมภายในัจัะก่อให้่เกิดความเสีำยห่าย
ต่อห่น่ัวยงานัของรัฐ	ให้่รายงานัต่อฝ่่ายบริห่าร	และผูู้้กำากับดูแล	อย่างทันัเวลา

4.3 องค์่ป็ระกอบของมาตรฐานการค่วบค่่มภายใน (5 องค์่ป็ระกอบ 17 ห้ลัุ่กการ)

	 ห่น่ัวยงานัของรัฐได้กำาห่นัด	วิสัำยทัศน์ั	พันัธิกิจั	ยุทธิศาสำตร์	วัตถุประสำงค์	ซ่ึ่�งมีความ
แตกตา่งกันัในัแตล่ะห่น่ัวยงานั	การควบคมุภายในัจัะเปน็ัเคร่�องม่อสำนัับสำนุันัให่ห้่น่ัวยงานัของรฐั
สำามารถขับเคล่�อนัการปฏิิบัติงานัให้่บรรลุวัตถุประสำงค์ที�กำาห่นัด	ประกอบด้วย	5	องค์ประกอบ	
17	ห่ลักการ
	 1.	สำภาพแวดล้อมการควบคุม	(Control	Environment)
	 2.	การประเมินัความเสีำ�ยง	(Risk	Assessment)
	 3.	กิจักรรมการควบคุม	(Control	Activities)
	 4.	สำารสำนัเทศและการส่ำ�อสำาร	(Information	and	Communication)
	 5.	กิจักรรมการติดตามผู้ล	(Monitoring	Activities)
รายลุ่ะเอียดัดัังนี�

1. สภาพัแวดัลุ่�อมการค่วบค่่ม
	 สำภาพแวดล้อมการควบคุมเป็นัปัจัจััยพ่�นัฐานัในัการดำาเนิันังานัที�ส่ำงผู้ลให้่มีการนัำาการ
ควบคุมภายในัมาปฏิิบัติทั�วทั�งห่น่ัวยงานัของรัฐ	ทั�งนีั�	ผูู้้กำากับดูแล	และฝ่่ายบริห่ารจัะต้องสำร้าง
บรรยากาศให้่ทุกระดับตระห่นัักถ่งความสำำาคัญของการควบคุมภายในั	 รวมทั�งการดำาเนิันังานัที�
คาดห่วังของผูู้้กำากับดูแลและฝ่่ายบริห่าร	ทั�งนีั�	สำภาพแวดล้อมการควบคุมดังกล่าวเป็นัพ่�นัฐานั
สำำาคัญที�จัะส่ำงผู้ลกระทบต่อองค์ประกอบของการควบคุมภายในัอ่�นัฯ
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สำภาพแวดล้อมการควบคุมประกอบด้วย	5	ห่ลักการ	ดังนีั�
	 (1)	 ห่นั่วยงานัของรัฐแสำดงให่้เห็่นัถ่งการย่ดมั�นัในัคุณค้าของความซึ่่�อตรงและ
จัริยธิรรม
	 (2)	ผูู้้กำากับดูแลของห่น่ัวยงานัของรัฐ	แสำดงให้่เห็่นัถ่งความเป็นัอิสำระจัากฝ่่ายบริห่าร
และมีห่น้ัาที�กำากับดูแลให้่มีการพัฒนัาห่ร่อปรบัปรุงการควบคมุภายในั	รวมถ่งการดำาเนันิัการเกี�ยว
กับการควบคุมภายในั
	 (3)	หั่วห่น้ัาห่น่ัวยงานัของรัฐจััดให้่มีโครงการสำร้างองค์กร	สำายการบงัคับบัญช้า	อำานัาจั
ห่น้ัาที�และความรับผิู้ดช้อบที�เห่มาะสำมในัการบรรลุวัตถุประสำงค์ของห่น่ัวยงานัของรัฐภายใต้การ
กำากับดูแลของผูู้้กำากับดูแล
	 (4)	 ห่น่ัวยงานัของรัฐแสำดงให้่เห็่นัถ่งความมุ่งมั�นัในัการสำร้างแรงจูังใจั	 พัฒนัาและ
รักษาบุคลากรที�มีความรู้ความสำามารถที�สำอดคล้องกับวัตถุประสำงค์ของห่น่ัวยงานัของรัฐ
	 (5)	ห่น่ัวยงานัของรัฐกำาห่นัดให้่บุคลากรมีห่น้ัาที�และความรับผิู้ดช้อบต่อผู้ลการปฏิิบัติ
งานัตามระบบการควบคุมภายในั	เพ่�อให้่บรรลุวัตถุประสำงค์ของห่น่ัวยงานัของรัฐ

2. การป็ระเมินค่วามเสี�ยง
	 การประเมินัความเสีำ�ยงเป็นักระบวนัการที�ดำาเนิันัการอย่างต่อเน่ั�องและเป็นัประจัำา	เพ่�อ
ระบุและวิเคราะห์่ความเสีำ�ยงที�มีผู้ลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสำงค์ของห่น่ัวยงานัของรัฐ	รวมถ่ง
กำาห่นัดวิธีิการจััดความเสีำ�ยงนัั�นั	 ฝ่่ายบริห่ารควรคำาน่ังถ่งการเปลี�ยนัแปลงของสำภาพแวดล้อม
ภายนัอกและภารกิจัภายในัทั�งห่มดที�มีผู้ลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสำงค์ของห่น่ัวยงานัของ
รัฐ

การประเมินัความเสีำ�ยงประกอบด้วย	4	ห่ลักการ	ดังนีั�
	 (6)	 ห่น่ัวยงานัของรัฐระบุวัตถุประสำงค์การควบคุมภายในัของการปฏิิบัติงานัให้่
สำอดคล้องกับวัตถุประสำงค์ขององค์กรไว้อย่างชั้ดเจันัและเพียงพอที�จัะสำามารถระบุและประเมินั
ผู้ล	ความเสีำ�ยงที�เกี�ยวข้องกับวัตถุประสำงค์
	 (7)	 ห่น่ัวยงานัของรัฐระบุความเสีำ�ยงทีมีผู้ลต่อการบรรลุวัตถุประสำงค์การควบคุม
ภายในัอย่างครอบคลุมทั�งห่นั่วยงานัของรัฐ	 และวิเคราะห่์ความเสีำ�ยงเพ่�อกำาห่นัดวิธีิการจััดการ					
ความเสีำ�ยงนัั�นั
	 (8)	 ห่น่ัวยงานัของรัฐพิจัารณาโอกาสำที�จัะเกิดการทุจัริต	 เพ่�อประกอบการประเมินั				
ความเสีำ�ยงที�ส่ำงผู้ลต่อการบรรลุวัตถุประสำงค์
	 (9)	ห่น่ัวยงานัของรฐัระบุและประในัการเปลี�ยนัแปลงที�อาจัมผีู้ลกระทบอยา่มีนััยสำำาคัญ
ต่อระบบการควบคุมภายในั

3. กิจกรรมการค่วบค่่ม
	 กิจักรรมการควบคุมเป็นัการปฏิิบัติที�กำาห่นัดไว้ในันัโยบายและกระบวนัการดำาเนิันังานั	
เพ่�อให้่มั�งใจัวา่การปฏิิบัติตามการสัำ�งการของฝ่่ายบรหิ่ารจัะลดห่ร่อควบคมุความเสีำ�ยงให้่สำามารถ
บรรลุวัตถุประสำงค์กิจักรรมการควบคุมได้รับการนัำ�าไปปฏิิบัติทั�วทุกระดับของห่น่ัวยงานัของรัฐในั
กระบวนัการปฏิิบัติงานัขั�นัตอนัการดำาเนิันังานัต่างๆ	รวมถ่งการนัำาเทคโนัโลยีมาใช้้ในัการดำาเนิันั
งานั

กิจักรรมการควบคุม	ประกอบด้วย	3	ห่ลักการ	ดังนีั�
	 (10)	ห่น่ัวยงานัของรัฐระบุและพัฒนัากิจักรรมการควบคุม	 เพ่�อลดความเสีำ�ยงในัการ
บรรลุวัตถุประสำงค์ให้่อยู่ในัระดับที�ยอมรับได้
	 (11)	 ห่น่ัวยงานัของรัฐระบุและพัฒนัากิจักรรมการควบคุมทั�วไปด้านัเทคโนัโลยีเพ่�อ
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สำนัับสำนุันัการบรรลุวัตถุประสำงค์
	 (12)	ห่น่ัวยงานัของรัฐจััดให้่มีกิจักรรมการควบคุม	โดยกำาห่นัดไว้ในันัโยบาย	ประกอบ
ด้วยผู้ลสำำาเร็จัที�คาดห่วัง	และขั�นัตอนัการปฏิิบัติงานัเพ่�อนัำานัโยบายไปสู่ำการปฏิิบัติจัริง

4. ส�รสนเทศและก�รสื�อส�ร
	 สำารสำนัเทศเป็นัสิำ�งจัำาเป็นัสำำาห่รับห่น่ัวยงานัของรัฐที�จัะช่้วยให้่มีการดำาเนัินัการตามการ
ควบคุมภายในัที�กำาห่นัด	 เพ่�อสำนัับสำนุันัให้่บรรลุวัตถุประสำงค์ของห่น่ัวยงานัของรัฐ	 การส่ำ�อสำาร
เกิดข่�นัได้ทั�งจัากภายในัและภายนัอก	และเป็นัช่้องทางเพ่�อให้่ทราบถ่งสำารสำนัเทศที�สำำาคัญในัการ
ควบคุมการดำาเนิันังานัของห่น่ัวยงานัของรัฐ	การส่ำ�อสำารจัะช่้วยให้่บุคลากรในัห่น่ัวยงานัมีความ
เข้าใจัถ่งความรับผิู้ดช้อบและความสำำาคัญของการควบคุมภายในัที�มีต่อการบรรลุวัตถุประสำงค์

สำารสำนัเทศและการส่ำ�อสำารประกอบด้วย	3	ห่ลักการ	ดังนีั�
	 (13)	ห่นัว่ยงานัของรฐัจััดทำาห่ร่อจััดห่าและใช้้สำารสำนัเทศที�เกี�ยวขอ้งและมคุีณภาพเพ่�อ
สำนัับสำนุันัให้่มีการปฏิิบัติตามการควบคุมภายในัที�กำาห่นัด
	 (14)	ห่น่ัวยงานัของรัฐมีการส่ำ�อสำารภายในัเกี�ยวกับสำารสำนัเทศรวมถ่งวัตถุประสำงค์	
และความรับผิู้ดช้อบที�มีตอ่การควบคุมภายในัซ่ึ่�งมีความจัำาเป็นัในัการสำนัับสำนุันัให้่มีการปฏิิบัติตาม
การควบคุมภายในัที�กำาห่นัด
	 (15)	ห่น่ัวยงานัของรัฐมีการส่ำ�อสำารกับบุคคลภายในัเกี�ยวกับเร่�องที�มีผู้ลกระทบตอ่การ
ปฏิิบัติตามการควบคุมภายในัที�กำาห่นัด

5. กิจกรรมก�รติดต�มผล
	 กิจักรรมการติดตามผู้ลเป็นัการประเมินัผู้ลระห่ว่างการปฏิิบัติงานั	การประเมินัผู้ลเป็นั
รายครั�ง	ห่ร่อเป็นัการประเมินัผู้ลทั�งสำองวิธีิร่วมกันั	เพ่�อให้่เกิดความมั�นัใจัว่าได้มีการปฏิิบัติตาม
ห่ลักการในัแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในัทั�ง	5	องค์ประกอบ	กรณีที�ผู้ลการประเมินั
การควบคุมภายในัจัะก่อให้่เกิดความเสีำยห่ายต่อห่น่ัวยงานัของรัฐ	ให้่รายงานัต่อฝ่่ายบริห่าร	และ
ผูู้้กำากับดูแล	อย่างทันัเวลา	

กิจักรรมการติดตามผู้ลประกอบด้วย	2	ห่ลักการ	ดังนีั�
	 (16)	 ห่น่ัวยงานัของรัฐระบุ	 พัฒนัา	 และดำาเนิันัการประเมินัผู้ลระห่ว่างการปฏิิบัติงานั
และห่ร่อการประเมินัผู้ลเป็นัรายครั�งตามที�กำาห่นัด	 เพ่�อให้่เกิดความมั�นัใจัว่าได้มีการปฏิิบัติตาม
องค์ประกอบของการควบคุมภายในั
	 (17)	ห่น่ัวยงานัของรัฐประเมินัผู้ลและสำ่�อสำารข้อบกพร่อง	ห่ร่อจุัดอ่อนัของการควบคุม
ภายในัอย่างทันัเวลาต่อฝ่่ายบริห่ารและผูู้้กำากับดูแล	 เพ่�อให้่ผูู้้รับผิู้ดช้อบสำามารถสัำ�งการแก้ไขได้
อย่างเห่มาะสำม

4.4 แบบป็ระเมินองค์่ป็ระกอบค่วบค่่มภายในดั�วยตนเอง

วัตถุ่ป็ระสงค์่

	 ระบบการควบคุมภายในัที�ดีมีความสำำาคัญอย่างยิ�งต่อองค์กร	โดยช่้วยป้องกันั	บริห่าร
และจััดการความเสีำ�ยงห่ร่อความเสีำยห่ายที�อาจัเกิดข่�นักับองค์กรและผูู้้มีสำ่วนัได้สำ่วนัเสีำยได้เป็นั
อย่างดี	 	 จ่ังเป็นัเร่�องสำำาคัญที�องค์กรจัะต้องดำาเนิันัการประเมินัความเพียงพอของระบบการ
ควบคมุภายในั	เพ่�อให่เ้กิดความมั�นัใจัไดว่้า	องคก์รมีระบบการควบคมุภายในัที�เห่มาะสำมและเพียง
พอในัการดูแลการดำาเนิันังานัให่เ้ป็นัไปตามเป้าห่มายและวตัถุประสำงค์	มีประสิำทธิิผู้ล	ประสำทิธิิภาพ
ประห่ยัดและช่้วยป้องกันัห่ร่อลดความเสีำ�ยงจัากการผิู้ดพลาด	 ความเสีำยห่าย	 ความสิำ�นัเปล่อง	
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ความสูำญเปล่าของการใช้้ทรัพย์สิำนัห่ร่อการกระทำาอันัเป็นัการทุจัริตได้
	 กกท.	ดำาเนิันัการประเมินัองค์ประกอบของการควบคุมภายในัอย่างน้ัอยปีละครั�ง	โดย
รายงานัและถ่อปฏิิบัติตามห่ลักเกณฑ์์กระทรวงการคลัง	ว่าด้วยมาตรฐานัและห่ลักเกณฑ์์ปฏิิบัติ
การควบคุมภายในัสำำาห่รับห่น่ัวยงานัของรัฐ	พ.ศ.2561	
ซ่ึ่�งได้ปรับห่ลักการประเมินัองค์ประกอบของการควบคุมภายในั	ทั�ง	5	องค์ประกอบ	ได้แก่
	 1)	สำภาพแวดล้อมการควบคุม	
	 2)	การประเมินัความเสีำ�ยง	
	 3)	กิจักรรมการควบคุม
	 4)	สำารสำนัเทศและการส่ำ�อสำาร	และ											
	 5)	กิจักรรมการตดิตามผู้ลจัากเดิม	35	ห่ลักการ	เป็นั	17	ห่ลักการ	โดยเพิ�มเติมประเด็นั
โอกาสำที�อาจัเกิดการทุจัริต	 และการนัำาเทคโนัโลยีมาใช้้ในัการดำาเนิันังานั	 ตามมาตรฐานัสำากล	
COSO	2013
	 แบบการประเมินัองค์ประกอบของการควบคุมภายในัของ	กกท.	ฉบับนีั�	จััดทำาข่�นัโดยนัำา
แบบประเมินัของสำำานัักงานัคณะกรรมการกำากับห่ลักทรัพย์และตลาดห่ลักทรัพย์(ก.ล.ต.)	และการ
ไฟฟา้ฝ่่ายผู้ลิตแห่่งประเทศไทย(กฟผู้.)	มาปรบัใช้้ให้่เห่มาะสำมกบัองค์กรเพ่�อเป็นัเคร่�องม่อช่้วยให้่
องคก์รใช้้ในัการประเมนิัการควบคมุด้วยตนัเอง	(Control	Self-Assessment	:	CSA)และนัำามา
ใช้้ในัการปรับปรุงแก้ไขการควบคุมภายในัของส่ำวนังานัที�รับผิู้ดช้อบต่อไป

กระบวนการการจัดัทำารายงานการป็ระเมินองค์่ป็ระกอบการค่วบค่่มภายใน
(ป็รับป็ร่ง)

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ผู้ว่การ ลงนาม) 
ปค.1, ปค.4, ปค.5

รายงานการประเมินผลฯ ระดับกระทรวง
(ปลัดกระทรวงลงนาม)

ปค. 2,4 5, 6

การกีฬาแห่งประเทศไทย
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา

กระทรวงการคลัง

90 วัน นับแต่วันส้ินปี
งบประมาณ 150 วัน นับแต่วันส้ินปี

งบประมาณ

ระดับความเส่ียง
ท่ียอมรับได้

ระดับ
ความรุนแรง

ผู้อํานวยการฝ่าย
- พิจารณาข้อมูล CSA ของทุกกองเพ่ือเตรียมจัดทํา
แบบประเมิน CSA
- จัดทําแบบประเมิน CSA ระดับฝ่าย
- เร่ิมจัดทําสัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคม ของทุกปี

จัดทําแบบประเมิน CSA ส่งงานบริหารความเส่ียง
ไม่เกินวันท่ี 31 สิงหาคม ของทุกปี

จัดทําแบบประเมิน CSA ส่ง
งานบริหารความเส่ียง ไม่เกินวันท่ี
25 ของเดือนสิงหาคม ของทุกปี

งานบริหารความเส่ียง
ฝา่ยนโยบายและแผน

จัดทําแบบประเมิน CSA ส่งงานบริหารความเส่ียง
ไม่เกินวันท่ี 15 สิงหาคม ของทุกปี

ผู้อํานวยการกอง
- พิจารณาข้อมูล CSA ของทุกกองเพ่ือเตรียมจัดทํา
แบบประเมิน CSA
- จัดทําแบบประเมิน CSA ระดับกอง
- เร่ิมจัดทําสัปดาห์ท่ี 2 ของเดือนสิงหาคม ของทุกปี

หัวหน้างานภายในฝ่าย
- พิจารณาข้อมูล CSA ของทุกกองเพ่ือเตรียมจัดทํา
แบบประเมิน CSA
- จัดทําแบบประเมิน CSA ระดับงาน
- เร่ิมจัดทําสัปดาห์ท่ี 1 ของเดือนสิงหาคม ของทุกปี

CONTINUOUSLY
IMPROVE
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03
STEP

05
STEP
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STEP

04
STEP

01
STEP

IDENTIFY AND QUANTIFY
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วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

PERFORM 
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พิจารณาความเหมาะสม
เหตุผล ของทางเลือก
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จัดทําแผนบริหารความเส่ียง
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จัดลําดับความสําคัญทางเลือก
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4.5 รายงานการป็ระเมินการค่วบค่่มภายในระดัับห้น�วยงานของรัฐ
	 การจััดทำารายงานัการประเมินัผู้ลการควบคุมภายในัระดับห่น่ัวยงานัของรัฐ	 ต้องจััด
ทำารายงานัการประเมินัผู้ลการควบคุมภายในัระดับห่น่ัวยงานัของรัฐ		จััดส่ำงให้่ผูู้้กำากับดูแล	ห่ร่อ
กระทรวงเจ้ัาสัำงกัด	 (กระทรวงการท่องเที�ยวและกีฬา)	ภายในั	90	 วันั	 นัับแต่สิำ�นัปีงบประมาณ		
(ภายในั	30	ธัินัวาคมของทุกปี)	โดยรายงานัที�จััดส่ำงประกอบด้วย
	 แบบ	ปค.	1	ห่นัังส่ำอรับรองการประเมินัผู้ลการควบคุมภายในั	(ระดับห่น่ัวยงานัของรัฐ)
	 แบบ	ปค.	4	รายงานัการประเมินัองค์ประกอบของการควบคุมภายในั
	 แบบ	ปค.	5	รายงานัการประเมินัผู้ลการควบคุมภายในั

ขั�นตอนการป็ระเมินผู้ลุ่การค่วบค่่มภายใน
ตามห้ลัุ่กกณฑ์์ป็ฏิิบัติการค่วบค่่มภายในสำาห้รับห้น�วยงานของรัฐ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ผู้ว่การ ลงนาม) 
ปค.1, ปค.4, ปค.5

รายงานการประเมินผลฯ ระดับกระทรวง
(ปลัดกระทรวงลงนาม)

ปค. 2,4 5, 6

การกีฬาแห่งประเทศไทย
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา

กระทรวงการคลัง

90 วัน นับแต่วันส้ินปี
งบประมาณ 150 วัน นับแต่วันส้ินปี

งบประมาณ

ระดับความเส่ียง
ท่ียอมรับได้

ระดับ
ความรุนแรง

ผู้อํานวยการฝ่าย
- พิจารณาข้อมูล CSA ของทุกกองเพ่ือเตรียมจัดทํา
แบบประเมิน CSA
- จัดทําแบบประเมิน CSA ระดับฝ่าย
- เร่ิมจัดทําสัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคม ของทุกปี

จัดทําแบบประเมิน CSA ส่งงานบริหารความเส่ียง
ไม่เกินวันท่ี 31 สิงหาคม ของทุกปี

จัดทําแบบประเมิน CSA ส่ง
งานบริหารความเส่ียง ไม่เกินวันท่ี
25 ของเดือนสิงหาคม ของทุกปี

งานบริหารความเส่ียง
ฝา่ยนโยบายและแผน

จัดทําแบบประเมิน CSA ส่งงานบริหารความเส่ียง
ไม่เกินวันท่ี 15 สิงหาคม ของทุกปี

ผู้อํานวยการกอง
- พิจารณาข้อมูล CSA ของทุกกองเพ่ือเตรียมจัดทํา
แบบประเมิน CSA
- จัดทําแบบประเมิน CSA ระดับกอง
- เร่ิมจัดทําสัปดาห์ท่ี 2 ของเดือนสิงหาคม ของทุกปี

หัวหน้างานภายในฝ่าย
- พิจารณาข้อมูล CSA ของทุกกองเพ่ือเตรียมจัดทํา
แบบประเมิน CSA
- จัดทําแบบประเมิน CSA ระดับงาน
- เร่ิมจัดทําสัปดาห์ท่ี 1 ของเดือนสิงหาคม ของทุกปี

CONTINUOUSLY
IMPROVE

06
STEP

03
STEP

05
STEP

02
STEP

04
STEP

01
STEP

IDENTIFY AND QUANTIFY
ประเมินความเส่ียง โดยการระบุ

ความเส่ียงและกระทบต่อ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

PERFORM 
VALIDATION REVIEW

พิจารณาความเหมาะสม
เหตุผล ของทางเลือก
(COST - BENEFIT)

DEVELOP 
MIGATION 
FOR KEY RISKS

จัดทําแผนบริหารความเส่ียง
โดยคํานึงข้อจํากัดของงบประมาณ

และความสามารถองค์กร

MORNITOR
ACCOMPLISHMENT 
OFPREFERRED 
PORTFLOLIO

ติดตามประเมิณผล
แผนบริหารความเส่ียง

PRIORITIZE
MITIGATION
OPTIONS

จัดลําดับความสําคัญทางเลือก
โดยเลือกทางเลือกของแผน
บริหารความเส่ียงท่ีดีท่ีสุด

SELECT PREFERRED
PORTFOLIO OF OPTIONS

เลือกทางท่ีเหมาะสม

ความเส่ียง
ท่ีมีอยู่

(Inherent
Risk)

มาตรการ
ควบคุม

(control)

มาตรการ
ควบคุม

(control)

แผนการ
บริหารความ

เส่ียง
(Management)

ระดับความ
เส่ียงท่ี

ยอมรับได้
(Target Risk)

ความเส่ียง
ท่ีเหลืออยู่
(Residual

Risk)

Internal Envronment

Objective Setting

Event Identifcation

Risk Assessment

Risk Response

Control Activitles

Monitoring

- Risk management philosophy
- Risk appetite

- Objectives
- Units of

- Risk
- tolerances

- Inveniory of risks

- Inherent
risks

- Risk responses

- Risk responses

- Outputs
- Indicators
- Reports

- Residual
rlsks
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แบบร�ยง�นแนบท้�ย
ห้ลัุ่กเกณฑ์์ป็ฏิิบัติการค่วบค่่มภายในสำาห้รับห้น�วยงานของรัฐ

วัตถุ่ป็ระสงค์่
	 เพ่�อให้่ห่น่ัวยงานัของรัฐใช้้ประกอบในัการจััดทำารายงานัการจััดวางระบบการควบคุม
ภายในั	 และรายงานัการประเมินัผู้ลการควบคุมภายในัตามห่ลักเกณฑ์์ปฏิิบัติการควบคุมภายในั
สำำาห่รับห่น่ัวยงานัของรัฐ
การใช้้รูปแบบรายงานั	(แบบรายงานัการประเมินัผู้ลการควบคุมภายในั)
	 1.	ห่นัังส่ำอรับรองการประเมินัผู้ลการควบคุมภายในั	ระดับห่น่ัวยงานัของรัฐ	
	 (แบบ	ปค.	 1)	 เป็นัแบบห่นัังส่ำอรับรองการประเมินัผู้ลการควบคุมภายในัสำำาห่รับห่น่ัวย
งานัของรัฐตามห่ลักเกณฑ์์ปฏิิบัติฯ	ข้อ	9	และข้อ	10	วรรคสำาม
	 2.	 รายงานัการประเมินัองค์ประกอบของการควบคุมภายในั	 (แบบ	ปค.	 4)	 เป็นัแบบ
รายงานัการประเมินัองค์ประกอบของการควบคุมภายในัสำำาห่รับห่น่ัวยงานัของรัฐ
	 3.รายงานัการประเมินัผู้ลการควบคุมภายในั	(แบบ	ปค.	5)
	 เป็นัแบบรายงานัการประเมินัผู้ลการควบคุมภายในัสำำาห่รับห่น่ัวยงานัของรัฐ
	 4.	รายงานัการสำอบทานัการประเมินัผู้ลการควบคุมภายในัของผูู้้ตรวจัสำอบภายในั
	 (แบบ	ปค.	6)	เป็นัแบบรายงานัการสำอบทานัการประเมนิัผู้ลการควบคมุภายของผูู้ต้รวจั
สำอบภายในัสำำาห่รับห่น่ัวยงานัของรัฐ
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หนังสือรับรองก�รประเมินผลก�รควบคุมภ�ยใน
(ระดัับห้น�วยงานของรัฐ)   

เรียนั	..................(๑)..........................
	 .......................................(๒)..............................	 ได้ประเมินัผู้ลการควบคุมภายในัของห่น่ัวยงานั
สำำาห่รับปีสิำ�นัสุำดวันัที�	......(๓)........	เด่อนั	...............................	พ.ศ.	.....................	ด้วยวิธีิการที�ห่น่ัวยงานั
กำาห่นัดซ่ึ่�งเป็นัไปตามห่ลักเกณฑ์์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานัและห่ลักเกณฑ์์ปฏิิบัติ	 การ
ควบคุมภายในัสำำาห่รับห่น่ัวยงานัของรัฐ	พ.ศ.	2561	โดยมีวัตถุประสำงค์เพ่�อให้่ความมั�นัใจัอย่าง
สำมเห่ตสุำมผู้ลว่าภารกิจัของห่นัว่ยงานัจัะบรรลวัุตถุประสำงค์ของการควบคมุภายในัด้านัการดำาเนิันั
งานัที�มีประสิำทธิิผู้ล	ประสิำทธิิภาพ	ด้านัการรายงานัที�เกี�ยวกับการเงินั	และไม่ใช่้การเงินัที�เช่้�อถ่อได้
ทันัเวลา	และโปร่งใสำ			รวมทั�งด้านัการปฏิิบัติตามกฎห่มาย	ระเบียบ	และข้อบังคับที�เกี�ยวข้องกับ
การดำาเนิันังานั
 
	 จัากผู้ลการประเมนิัดังกล่าว	...........................(๔)................................	เห็่นัว่า	การควบคมุภายในั
ของห่น่ัวยงานัมีความเพียงพอ	 ปฏิิบัติตามอย่างต่อเน่ั�อง	 และเป็นัไปตามห่ลักเกณฑ์์กระทรวง
การคลังว่าด้วยมาตรฐานัและห่ลักเกณฑ์์ปฏิิบัติการควบคุมภายในัสำำาห่รับห่น่ัวยงานัของรัฐ	
พ.ศ.	2561	ภายใต้การกำากับดูแลของ	...........................(๕)............................	
	 ลายม่อช่้�อ	.............(๖)...............................................
	 ตำาแห่น่ัง	...............(๗)................................................
	 วันัที�	.......(๘).........	เด่อนั	.....................	พ.ศ.	...........

กรณีมีความเสีำ�ยงสำำาคัญ		และกำาห่นัดจัะดำาเนิันัการปรับปรุงการควบคุมภายในัสำำาห่รับความเสีำ�ยง
ดังกล่าวในัปีงบประมาณ/ปีปฏิิทินัถัดไป	ให้่อธิิบายเพิ�มเติมในัวรรคสำาม	ดังนีั�
	 อย่างไรก็ดี	 มีความเสีำ�ยงและได้กำาห่นัดปรับปรุงการควบคุมภายในั	 ในัปีงบประมาณ
ห่ร่อปีปฏิิทินัถัดไป	สำรุปได้ดังนีั�
	 	 ๑.	ความเสีำ�ยงที�มีอยู่ต้องกำาห่นัดปรับปรุงการควบคุมภายในั	(๙)
	 	 	 ๑.๑	.................................................................................................................
	 	 	 ๑.๒	.................................................................................................................
	 	 ๒.	การปรับปรุงการควบคุมภายในั	(๑๐)
	 	 	 ๒.๑	.................................................................................................................
	 	 	 ๒.๒	.................................................................................................................

 แบบ ป็ค่.๑
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ค่ำาอธิิบายห้นังส่อรับรองการป็ระเมินผู้ลุ่การค่วบค่่มภายใน
(ระดับห่น่ัวยงานัของรัฐ)	(แบบ	ปค.	๑)

(๑)	ระบุตำาแห่น่ังผูู้้กำากับดูแลของห่น่ัวยงานัของรัฐ	(เช่้นั	คณะกรรมการรัฐวิสำาห่กิจั										
ผูู้้ว่าราช้การจัังห่วัด	 นัายอำาเภอ	 หั่วห่น้ัาสำำานัักงานัส่ำงเสำริมการปกครองท้องถิ�นัจัังห่วัด)	 ห่ร่อ
ปลัดกระทรวงเจ้ัาสัำงกัดของห่น่ัวยงานัของรัฐ	แล้วแต่กรณี
(๒)	ระบุช่้�อห่น่ัวยงานัของรัฐที�ประเมินัผู้ลการควบคุมภายในัระดับห่น่ัวยงานัของรัฐ
(๓)	ระบุวันัเด่อนัปีสิำ�นัรอบระยะเวลาการดำาเนิันังานัประจัำาปีที�ได้ประเมินัผู้ลการควบคุมภายในั
(๔)	ระบุช่้�อห่น่ัวยงานัของรัฐที�ประเมินัผู้ลการความคุมภายในัระดับห่น่ัวยงานัของรัฐ
(๕)	ระบุตำาแห่น่ังผูู้้กำากับดูแลของห่น่ัวยงานัของรัฐ	(เช่้นั	คณะกรรมการรัฐวิสำาห่กิจั									ผูู้้
ว่าราช้การจัังห่วัด)	ห่ร่อปลัดกระทรวงเจ้ัาสัำงกัดของห่น่ัวยงานัของรัฐ	แล้วแต่กรณี	
(๖)	ลงลายม่อช่้�อหั่วห่น้ัาห่น่ัวยงานัของรัฐ	
(๗)	ระบุตำาแห่น่ังหั่วห่น้ัาห่น่ัวยงานัของรัฐ
(๘)	ระบุวันัเด่อนัปีที�รายงานั
(๙)	ระบุความเสีำ�ยงที�ยังมีอยู่ซ่ึ่�งมีผู้ลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสำงค์ของแต่ละภารกิจั
(๑๐)	ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในัเพ่�อป้องกันัห่ร่อลดความเสีำ�ยงตาม	(๙)	ในัปีงบประมาณ
ห่ร่อปีปฏิิทินัถัดไป
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ผู้ลุ่การป็ระเมินโดัยรวม (๕)
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

ลุ่ายม่อช่ี�อ ..................(๖) .................................
ตำาแห้น�ง ..................(๗) ...................................

วันที� .....(๘)..... เด่ัอน .................พั.ศ. ..............

..........................(๑)............................
รายงานัการประเมินัองค์ประกอบของการควบคุมภายในั

สำำาห่รับระยะเวลาดำาเนิันังานัสิำ�นัสุำด	......................(๒)	......................

(๓)
องค์ปัระกอบของการควบคุมภายใน

(๔)
ผลการปัระเมิน/ข้อสี่รุปั

๑. สี่ภาพัแวดล้อมการควบคุม
................................................................................
................................................................................
................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

๒. การปัระเมินความเสี่่่ยง
................................................................................
................................................................................
................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

๓. กิจกรรมการควบคุม
................................................................................
................................................................................
................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

๔. สี่ารสี่นเทศและการสี่่่อสี่าร
................................................................................
................................................................................
................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

๕. กิจกรรมการติิดติามผล
................................................................................
................................................................................
................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

 แบบ ป็ค่.๔
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ค่ำาอธิิบายแบบรายงานการป็ระเมินองค์่ป็ระกอบของการค่วบค่่มภายใน (แบบ ป็ค่.4)
(๑)	ระบุช่้�อห่น่ัวยงานัของรัฐที�ประเมินัองค์ประกอบของการควบคุมภายในัระดับห่น่ัวยงานั
ของรัฐ
(๒)	ระบุวันัเด่อนัปีสิำ�นัรอบระยะเวลาการดำาเนิันังานัประจัำาปีที�ประเมินัองค์ประกอบของการ	
ควบคุมภายในั
(๓)	ระบุองค์ประกอบของการควบคุมภายในั	5	องค์ประกอบ
(๔)	ระบุผู้ลการประเมนิั/ข้อสำรุปของแต่ละองค์ประกอบของการควบคมุภายในัพร้อม	ความเสีำ�ยง
ที�ยังมีอยู่/จุัดอ่อนั
(๕)	สำรุปผู้ลการประเมินัโดยรวมขององค์ประกอบของการควบคุมภายในัทั�ง	5	องค์ประกอบ
(๖)	ลงลายม่อช่้�อหั่วห่น้ัาห่น่ัวยงานัของรัฐ
(๗)	ระบุตำาแห่น่ังหั่วห่น้ัาห่น่ัวยงานัของรัฐ
(๘)	ระบุวันัเด่อนัปีที�รายงานั
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ค่ำาอธิิบายแบบรายงานการป็ระเมินผู้ลุ่การค่วบค่่มภายใน (แบบ ป็ค่.๕)
(๑)	ระบุช่้�อห่น่ัวยงานัของรัฐที�ประเมินัผู้ลการควบคุมภายในัระดับห่น่ัวยงานัของรัฐ
(๒)	ระบุวันัเด่อนัปีสิำ�นัระยะเวลาการดำาเนิันังานัประจัำาปีที�ประเมินัผู้ลการควบคุมภายในั
(๓)	ระบุภารกิจัตามกฎห่มายที�จััดตั�งห่น่ัวยงานัของรัฐ	ห่ร่อภารกิจัตามแผู้นัการดำาเนิันังานั	ห่ร่อ
ภารกิจัอ่�นัๆ	ที�สำำาคัญของห่น่ัวยงานัของรัฐ	และวัตถุประสำงค์ของภารกิจัดังกล่าวที�ประเมินั
(๔)	ระบุความเสีำ�ยงสำำาคัญของแต่ละภารกิจั
(๕)	 ระบุการควบคุมภายในัของแต่ละภารกิจั	 เพ่�อลดห่ร่อควบคุมความเสีำ�ยง	 เช่้นั	 ขั�นัตอนั	 วิธีิ
ปฏิิบัติงานักฎเกณฑ์์
(๖)	ระบุผู้ลการประเมนิัการควบคมุภายในัวา่มีความเพียงพอและปฏิิบัติตามอย่างต่อเน่ั�องห่ร่อไม่
(๗)	ระบุความเสีำ�ยงที�ยังมีอยู่ซ่ึ่�งมีผู้ลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสำงค์ของแต่ละภารกิจั
(๘)	ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในัเพ่�อป้องกันัห่ร่อลดความเสีำ�ยงตาม	(7)	ในัปีงบประมาณ
ห่ร่อปีปฏิิทินัถัดไป
(๙)	ระบุช้่�อห่น่ัวยงานัที�รับผิู้ดช้อบการปรับปรุงการควบคุมภายในั	กรณีการจััดทำารายงานัในัระดับ				
กระทรวงห่ร่อในัภาพรวมของจัังห่วัด	ให้่ระบุช่้�อห่น่ัวยงานัของรัฐในัระดับห่น่ัวยงานัของรัฐ		
เช่้นั	กรม	ก.	สำำานัักงานั	ข.	เทศบาลตำาบล	ค.	เป็นัต้นั
(๑๐)	ลงลายม่อช่้�อหั่วห่น้ัาห่น่ัวยงานัของรัฐ
(๑๑)	ระบุตำาแห่น่ังหั่วห่น้ัาห่น่ัวยงานัของรัฐ
(๑๒)	ระบุวันัเด่อนัปีที�รายงานั
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รายงานการสอบทานการป็ระเมินผู้ลุ่การค่วบค่่มภายในของผู้้�ตรวจสอบภายใน
เรียนั	..................(๑)..........................
	 ผูู้้ตรวจัสำอบภายในั	.......................................(๒)..............................	ได้สำอบทานัการประเมนิัผู้ลการ
ควบคุมภายในัของห่น่ัวยงานั	สำำาห่รับปีสิำ�นัสุำดวันัที�	......(๓).....	เด่อนั	......................	พ.ศ.	...................	ด้วย
วิธีิการที�ห่น่ัวยงานักำาห่นัดซ่ึ่�งเป็นัไปตามห่ลักเกณฑ์์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานัและห่ลัก
เกณฑ์์ปฏิิบัติ	การควบคุมภายในัสำำาห่รับห่น่ัวยงานัของรัฐ	พ.ศ.	๒๕๖๑	โดยมีวัตถุประสำงค์เพ่�อ
ให้่ความมั�นัใจัอย่างสำมเห่ตุสำมผู้ลว่าภารกิจัของห่น่ัวยงานัจัะบรรลุวัตถุประสำงค์ของการควบคุม
ภายในัด้านัการดำาเนิันังานัที�มีประสิำทธิิผู้ล	ประสิำทธิิภาพ	ด้านัการรายงานัที�เกี�ยวกับการเงินั	และ
ไม่ใช่้การเงินัที�เช่้�อถ่อได้	ทันัเวลา	และโปร่งใสำ			รวมทั�งด้านัการปฏิิบัติตามกฎห่มาย	ระเบียบ	และ
ข้อบังคับที�เกี�ยวข้องกับการดำาเนิันังานั
	 จัากผู้ลการสำอบทานัดงักล่าว	ผูู้้ตรวจัสำอบภายในัเห่น็ัว่า	การควบคุมภายในัของ		...........
(๔)..........		มีความเพียงพอ	ปฏิิบัติตามอย่างต่อเน่ั�อง	และเป็นัไปตามห่ลักเกณฑ์์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานัและห่ลักเกณฑ์์ปฏิิบัติการควบคุมภายในัสำำาห่รับห่น่ัวยงานัของรัฐ	พ.ศ.	๒๕๖๑	
	 	 	 	 ลายม่อช่้�อ	.............(๕)...............................................
	 	 	 	 ตำาแห่น่ัง	...............(๖)................................................
	 	 	 	 วันัที�	.......(๗).........	เด่อนั	.....................	พ.ศ.	...........
กรณีได้สำอบทานัการประเมินัผู้ลการควบคุมภายในัแล้ว	 มีข้อตรวจัพบห่ร่อข้อสัำงเกตเกี�ยวกับ
ความเสีำ�ยง	และการควบคมุภายในัห่ร่อการปรบัปรุงการควบคมุภายในัสำำาห่รับความเสีำ�ยงดงักล่าว
ให้่รายงานัข้อตรวจัพบห่ร่อข้อสัำงเกตดังกล่าวในัวรรคสำาม	ดังนีั�
	 อย่างไรก็ดี	 มีข้อตรวจัพบและห่ร่อข้อสัำงเกตเกี�ยวกับความเสีำ�ยง	 การควบคุมภายในั
และห่ร่อการปรับปรุงการควบคุมภายในั	สำรุปได้ดังนีั�
	 	 ๑.	ความเสีำ�ยง	(๘)
	 	 	 ๑.๑	.................................................................................................................
	 	 	 ๑.๒	.................................................................................................................
	 	 ๒.	การควบคุมภายในัและห่ร่อการปรับปรุงการควบคุมภายในั	(๙)
	 	 	 ๒.๑	.................................................................................................................
	 	 	 ๒.๒	.................................................................................................................

ค่ำาอธิิบายแบบรายงานการป็ระเมินผู้ลุ่การค่วบค่่มภายใน (แบบ ป็ค่.๖)
(๑)	ระบุตำาแห่น่ังหั่วห่น้ัาห่น่ัวยงานัของรัฐ
(๒)	ระบุช่้�อห่น่ัวยงานัขอรัฐ
(๓)	ระบุวันัเด่อนัปีสิำ�นัรอบระยะเวลาการดำาเนิันังานัประจัำาปีที�ประเมินัผู้ลการควบคุมภายในั	
ซ่ึ่�งผูู้้ตรวจัสำอบภายในัดำาเนิันัการสำอบทานัการประเมินัดังกล่าว
(๔)	ระบุช่้�อห่น่ัวยงานัของรัฐ
(๕)	ลงลายม่อช่้�อหั่วห่น้ัาห่น่ัวยงานัตรวจัสำอบภายในั
(๖)	ระบุตำาแห่น่ังหั่วห่น่ัวยงานัตรวจัสำอบภายในั
(๗)	ระบุวันัที�รายงานั
(๘)	ระบุข้อตรวจัพบและห่ร่อข้อสัำงเกตของผูู้้ตรวจัสำอบภายในัเกี�ยวกับความเสีำ�ยง
(๙)	 ระบุข้อตรวจัพบและห่ร่อข้อสัำงเกตของผูู้้ตรวจัสำอบภายในัเกี�ยวกับการควบคุมภายในัและ
ห่ร่อการปรับปรุงการควบคุมภายในัเพ่�อป้องกันัห่ร่อลดความเสีำ�ยงตาม	(๘)

 แบบ ป็ค่.๖
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ผัู้งโค่รงสร�างแผู้นย่ทธิศาสตรก์ารกีฬาแห้�งป็ระเทศไทย พั.ศ. 2564-2570

วสิัยทศัน์
(Vision)

พันธกิจ
(Mission)

ค่านิยม
(Core Values)

วัตถุประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์

(Strategic Objective)

(SO2) การบริหารจัดการ
กีฬาอาชีพและกีฬามวย

เป้าประสงค์
(Goal)

(G2) มีนักกีฬาและบุคลากรกีฬาสามารถ
ยึดกีฬาเป็นอาชีพได้อย่างยั่งยืน
SAT - 02 ระดับความส าเร็จในการศึกษาและ
พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานด้านรายได้ของนักกีฬา
และบคุคลากรกีฬาอาชีพและกีฬามวย ระดับ 5 
(ป2ี564)
SAT - 03 ร้อยละของนักกีฬาและบคุลากร
กีฬาอาชีพและกีฬามวยในระบบฐานขอ้มลูทีม่ี
รายได้ตามเกณฑ์ทีก่ าหนดเพิ่มขึน้ ร้อยละ 5 
ต่อป ี(ป2ี565 - 2570)

ยุทธศาสตร์
(Strategic)

(S1) สร้างและพัฒนาศูนย์
ฝึกและ สนามกีฬา 
(National Training 
Center : NTC) 
ทั้งในส่วนกลางและขยาย
สู่ภูมิภาค

(S3) พัฒนาให้นักกีฬาเป็นเลิศ
ประสบความส าเร็จ ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ

(S4) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา กีฬา
อาชีพและกีฬามวยอย่างเป็นระบบ

(S6) พัฒนาธุรกิจและสิทธิ
ประโยชน์ของ กกท.

(S8) พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร
ตามระบบการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ
ใหม่ (SE-AM)
เพ่ือยกระดับการบริหารจัดการองค์กร
ของ กกท. สู่องค์กรสมรรถนะสูง

(S9) การแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์
(Tactic)

(T1) สร้างและพัฒนา 
NTC ที่ได้มาตรฐาน
และบริหารจัดการ
แบบครบวงจร เพ่ือให้
บริการทางการกีฬา
แก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬา

(T2) พัฒนาองค์ความรู้ 
นวัตกรรม และบริการด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬาที่มี
มาตรฐานและมผู้ีเช่ียวชาญที่มี
ศักยภาพ
และเป็นที่ยอมรับของสมาคม 
สอดคล้องกับความต้องการ
ของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา
เป็นเลิศระดับชาติและนานาชาติ

(T3) พัฒนาศูนย์
วิทยาศาสตร์การกีฬาให้
มีมาตรฐานระดับอาเซียน

(T4) บูรณาการความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ด้านการพัฒนาให้นักกีฬา
เป็นเลิศประสบความส าเร็จ
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

(T5) พัฒนานักกีฬา บุคลากรกีฬาอาชีพ 
และกีฬามวยให้สามารถสร้างรายได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานเป็นไปตามกฎหมายที่
เก่ียวข้อง โดยสามารถด ารงชีพได้อย่าง
ต่อเน่ืองตลอดอายุของการเป็นนักกีฬา
อาชีพน้ันๆ

(T6) เพ่ิมมูลค่าทาง
เศรษฐกิจจากกิจกรรมและ
การแข่งขันกีฬาทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ

(T7) การพัฒนาเมืองกีฬา (T8) เพ่ิมจ านวนผู้สนับสนุน
รายใหม่และรักษาผู้สนับสนุน
รายเดิม

(T9) พัฒนาการบริหาร
จัดการ การให้บริการ
ทางการกีฬา

(T10) สร้างมูลค่าเพ่ิมจาก
ทรัพยากรทางการกีฬาของ 
กกท. การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ (ตามที่
กฎหมายก าหนด)

(T11) ผลักดันการบริหารจัดการองค์กร
ตามระบบการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ
ใหม่ (SE-AM)
ให้มีประสิทธิภาพ

(T12) การพัฒนามาตรฐาน
ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน/โครงการ
(Project)

1.1 โครงการสร้างและพฒันา
ศูนย์ฝึกกฬีาและสนามกฬีา
ของ กกท. ตามรูปแบบ NTC 
ให้ได้มาตรฐานที่ กกท. 
ก าหนด 

2.1 โครงการขยายความร่วมมือทาง
การศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ทางการ
กฬีากบัองค์กรกฬีาระดับชาติและนานาชาติ
2.2 โครงการพัฒนาบคุลากรกฬีาและ
บคุลากรด้านวิทยาศาสตร์การกฬีาใหม้ี
ศักยภาพ
2.3 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบการ
บริการด้านวิทยาศาสตร์การกฬีาใหม้ี
มาตรฐาน
2.4 โครงการบริหารจัดการและเสริมสร้าง
ศักยภาพนักกฬีาด้วยการควบคุมการใช้สาร
ต้องหา้ม                 2.5  โครงการสรรหา
และพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การ
กฬีาเพื่อรองรับการพัฒนากฬีา

3.1 โครงการพฒันา
องค์ประกอบของศูนย์
วิทยาศาสตร์การกฬีาใน
ระดับอาเซียนเพื่อเป็น
คู่เทียบกบัมาตรฐานการ
ด าเนนิงานของ กกท.

4.1 โครงการส่งเสริมสนบัสนนุการ
สร้างนกักฬีา 
4.2 โครงการสรรหาและคัดเลือก
นกักฬีา
4.3 โครงการเตรียมนกักฬีาเข้าร่วม
การแข่งขันกฬีาระดับนานาชาติ
4.4 โครงการส่งนกักฬีาเข้าร่วมการ
แข่งขันฯ
4.5 โครงการพฒันาและปรับปรุง
ระบบสวัสดิการส าหรับนกักฬีาและ
บุคลากรกฬีา

5.1 โครงการพฒันานักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชพี
อย่างเป็นระบบ
5.2 โครงการพฒันานักกีฬาและบุคลากรกีฬามวย
อย่างเป็นระบบ
5.3 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจกีฬาอาชพี
5.4 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจกีฬามวย
5.5 โครงการพฒันาองค์ความรู้
และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกีฬาอาชพี
5.6 โครงการพฒันาองค์ความรู้
และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกีฬามวย

6.1 โครงการขยายความร่วมมือ
กบัหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนทีเ่กีย่วข้อง เพื่อสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกจิจากการ
แข่งขันกฬีา
6.2 โครงการสนับสนุนการจัด
กจิกรรมและการแข่งขันกฬีาทกุ
ระดับ
6.3 โครงการสนับสนุนและจัดการ
แข่งขันกจิกรรมกฬีาเพื่อส่งเสริม
การทอ่งเทีย่ว (Sports Tourism)

7.1 โครงการพัฒนาเมือง
กีฬา (Sports City)

8.1 โครงการพัฒนาระบบ
ธุรกิจและสิทธิประโยชน์

9.1 โครงการพฒันาและ
ปรับปรุงมาตรฐานการ
ให้บริการ
9.2 โครงการกอ่สร้าง ปรับปรุง
 ซ่อมแซมสถานกฬีาให้พร้อม
ใช้งาน
9.3 โครงการบูรณาการงาน
กฬีาร่วมกบัหนว่ยงานส่งเสริม
ด้านสุขภาพของประชาชน

10.1 โครงการพฒันาระบบ
การตลาดเพื่อสร้างรายได้และ
ประชาสัมพนัธ์
10.2 โครงการพฒันาและ
ปรับปรุงระบบการให้บริการ
และนวัตกรรมที่ทันสมัย
10.3 โครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ

11.1 โครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการองค์กรของ กกท. ให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตามหลักการ
ก ากับดูแลกิจการทีดี่ (SE-AM
8 ด้าน)

12.1 โครงการจัดท าแผนแม่บทและ
แผนปฏิบัติการ CSR
12.2 โครงการศึกษา และก าหนด
นโยบายและแนวทางการปฏิบัติการ
ด าเนนิงานด้านการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม และส่ิงแวดล้อม
ตามมาตรฐานสากล

(S2) พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬา 
เพ่ือรองรับการพัฒนากีฬา

(S5) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมและการ
แข่งขันกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ กีฬาอาชีพ และกีฬาเพ่ือ
การท่องเที่ยวและนันทนาการ (Sport Tourism) เพ่ือ
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

(S7) การพัฒนาศูนย์บริการกีฬาของ กกท. ทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคให้มีมาตรฐานและประโยชน์สูงสุด

(SO3) การบริหารกีฬาเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ

(G3) เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจทีเ่กิดจากการสนับสนุน
การจัดกิจกรรมและการแข่งขันกีฬา
SAT - 04  ร้อยละของมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการจัดกิจกรรมกีฬา
และการแขง่ขนักีฬาทุกระดับเพิ่มขึน้ 
ร้อยละ 4 ต่อปี (ปี 2564-2570)

(G4) สร้างความพึงพอใจใหกั้บผู้ใช้บริการ
SAT - 05   ระดับความพึงพอใจของผู้ใชบ้ริการทางการ
กีฬาของ กกท. ไม่ต่ ากว่า 4.35 
(ปี 2564-2570)

แผนยุทธศาสตรก์ารกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 - 2570 
“พัฒนาการกีฬาเพ่ือเป็นกลุม่ผู้น าทางการกีฬาระดับเอเชีย และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจใหกั้บประเทศ”

(1) ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนากีฬาเป็นเลิศ กีฬาอาชีพ และกีฬามวย เพ่ือสรรหา และพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาใหป้ระสบความส าเร็จในระดับชาติและนานาชาติ
(2) พัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาใหม้ีมาตรฐานเพ่ือรองรับการพัฒนานักกีฬา บุคลากรกีฬา และบุคลากรด้านวทิยาศาสตร์การกีฬา
(3) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมและการแข่งขันกีฬา เพ่ือสร้างโอกาส และประสบการณ์ใหกั้บนักกีฬาและบุคลากรกีฬา รวมทัง้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
(4) ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างกระแสความต่ืนตัวของประชาชนในการออกก าลังกาย เล่นกีฬา และการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา
(5) พัฒนาองค์กรด้วยระบบการบริหารจัดการสูอ่งค์กรสมรรถนะสูง ใหม้ีประสิทธภิาพ โปร่งใส ตามหลักการก ากับดูแลกิจการทีดี่

VRSAT (เราคือ กกท.)
Visionary = มีมุมมองกวา้งไกล มุ่งเน้นเป้าหมายด้วยนวตักรรมและเทคโนโลยีดิจิทลั, Risk Management = การตระหนักถึงการบริหารความเสีย่ง, Spirit = มีจิตใจทีมุ่่งมั่น กล้าหาญ เข้มแข็ง มีชีวติชีวาในการท างาน, 
Accountability = มีความรับผิดชอบต่อหน้าที ่และรับผิดชอบต่อสังคม, Teamwork = ท างานเป็นทมี/สร้างความสัมพันธท์ีดี่ทัง้ภายใน-ภายนอกองค์กร

(G1) ประเทศไทยประสบความส าเร็จในการแข่งขันกีฬานานาชาติ
SAT - 01 อันดับการแขง่ขนักีฬาในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติ
 (ปี 2564,2566,2568,2570) อันดับ 1 จากการแขง่ขนักีฬาซีเกมส์ และอาเซียนพาราเกมส์
 (ปี 2565) อันดับ 1 ใน 7 ของเอเชยี จากการแขง่ขนักีฬาเอเชีย่นเกมส์ และเอเชยีนพาราเกมส์
 (ปี 2567) อันดับ 1 ใน 6 ของเอเชยี จากการแขง่ขนักีฬาโอลิมปิกเกมส์ และพาราลิมปิกเกมส์
 (ปี 2569) อันดับ 1 ใน 6 ของเอเชยี จากการแขง่ขนักีฬาเอเชีย่นเกมส์ และเอเชยีนพาราเกมส์

(SO1) การบริหารจัดการกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ (SO4) การพัฒนาการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
และบริการทางการกีฬาของ กกท.

(SO5) การเพ่ิมประสิทธภิาพในการบริหารจัดการองค์กร

(G5) มีคะแนนประเมินผล SE-AMเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง
SAT - 06  คะแนนประเมินตามเกณฑ์ SE-AM เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง 
(ปี 2564) = 3.00 คะแนน
(ป2ี570) = 4.00 คะแนน

ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการ กกท.ครั้งท่ี 9/2563
ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2563



การกีฬาแหง่ประเทศไทย
กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกีฬา

คูม่อืการบริหารความเสีย่ง
และควบคมุภายใน ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผัู้งโค่รงสร�างแผู้นย่ทธิศาสตรก์ารกีฬาแห้�งป็ระเทศไทย พั.ศ. 2564-2570

วสิัยทศัน์
(Vision)

พันธกิจ
(Mission)

ค่านิยม
(Core Values)

วัตถุประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์

(Strategic Objective)

(SO2) การบริหารจัดการ
กีฬาอาชีพและกีฬามวย

เป้าประสงค์
(Goal)

(G2) มีนักกีฬาและบุคลากรกีฬาสามารถ
ยึดกีฬาเป็นอาชีพได้อย่างยั่งยืน
SAT - 02 ระดับความส าเร็จในการศึกษาและ
พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานด้านรายได้ของนักกีฬา
และบคุคลากรกีฬาอาชีพและกีฬามวย ระดับ 5 
(ป2ี564)
SAT - 03 ร้อยละของนักกีฬาและบคุลากร
กีฬาอาชีพและกีฬามวยในระบบฐานขอ้มลูทีม่ี
รายได้ตามเกณฑ์ทีก่ าหนดเพิ่มขึน้ ร้อยละ 5 
ต่อป ี(ป2ี565 - 2570)

ยุทธศาสตร์
(Strategic)

(S1) สร้างและพัฒนาศูนย์
ฝึกและ สนามกีฬา 
(National Training 
Center : NTC) 
ทั้งในส่วนกลางและขยาย
สู่ภูมิภาค

(S3) พัฒนาให้นักกีฬาเป็นเลิศ
ประสบความส าเร็จ ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ

(S4) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา กีฬา
อาชีพและกีฬามวยอย่างเป็นระบบ

(S6) พัฒนาธุรกิจและสิทธิ
ประโยชน์ของ กกท.

(S8) พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร
ตามระบบการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ
ใหม่ (SE-AM)
เพ่ือยกระดับการบริหารจัดการองค์กร
ของ กกท. สู่องค์กรสมรรถนะสูง

(S9) การแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์
(Tactic)

(T1) สร้างและพัฒนา 
NTC ที่ได้มาตรฐาน
และบริหารจัดการ
แบบครบวงจร เพ่ือให้
บริการทางการกีฬา
แก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬา

(T2) พัฒนาองค์ความรู้ 
นวัตกรรม และบริการด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬาที่มี
มาตรฐานและมผู้ีเช่ียวชาญที่มี
ศักยภาพ
และเป็นที่ยอมรับของสมาคม 
สอดคล้องกับความต้องการ
ของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา
เป็นเลิศระดับชาติและนานาชาติ

(T3) พัฒนาศูนย์
วิทยาศาสตร์การกีฬาให้
มีมาตรฐานระดับอาเซียน

(T4) บูรณาการความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ด้านการพัฒนาให้นักกีฬา
เป็นเลิศประสบความส าเร็จ
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

(T5) พัฒนานักกีฬา บุคลากรกีฬาอาชีพ 
และกีฬามวยให้สามารถสร้างรายได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานเป็นไปตามกฎหมายที่
เก่ียวข้อง โดยสามารถด ารงชีพได้อย่าง
ต่อเน่ืองตลอดอายุของการเป็นนักกีฬา
อาชีพน้ันๆ

(T6) เพ่ิมมูลค่าทาง
เศรษฐกิจจากกิจกรรมและ
การแข่งขันกีฬาทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ

(T7) การพัฒนาเมืองกีฬา (T8) เพ่ิมจ านวนผู้สนับสนุน
รายใหม่และรักษาผู้สนับสนุน
รายเดิม

(T9) พัฒนาการบริหาร
จัดการ การให้บริการ
ทางการกีฬา

(T10) สร้างมูลค่าเพ่ิมจาก
ทรัพยากรทางการกีฬาของ 
กกท. การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ (ตามที่
กฎหมายก าหนด)

(T11) ผลักดันการบริหารจัดการองค์กร
ตามระบบการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ
ใหม่ (SE-AM)
ให้มีประสิทธิภาพ

(T12) การพัฒนามาตรฐาน
ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน/โครงการ
(Project)

1.1 โครงการสร้างและพฒันา
ศูนย์ฝึกกฬีาและสนามกฬีา
ของ กกท. ตามรูปแบบ NTC 
ให้ได้มาตรฐานที่ กกท. 
ก าหนด 

2.1 โครงการขยายความร่วมมือทาง
การศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ทางการ
กฬีากบัองค์กรกฬีาระดับชาติและนานาชาติ
2.2 โครงการพัฒนาบคุลากรกฬีาและ
บคุลากรด้านวิทยาศาสตร์การกฬีาใหม้ี
ศักยภาพ
2.3 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบการ
บริการด้านวิทยาศาสตร์การกฬีาใหม้ี
มาตรฐาน
2.4 โครงการบริหารจัดการและเสริมสร้าง
ศักยภาพนักกฬีาด้วยการควบคุมการใช้สาร
ต้องหา้ม                 2.5  โครงการสรรหา
และพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การ
กฬีาเพื่อรองรับการพัฒนากฬีา

3.1 โครงการพฒันา
องค์ประกอบของศูนย์
วิทยาศาสตร์การกฬีาใน
ระดับอาเซียนเพื่อเป็น
คู่เทียบกบัมาตรฐานการ
ด าเนนิงานของ กกท.

4.1 โครงการส่งเสริมสนบัสนนุการ
สร้างนกักฬีา 
4.2 โครงการสรรหาและคัดเลือก
นกักฬีา
4.3 โครงการเตรียมนกักฬีาเข้าร่วม
การแข่งขันกฬีาระดับนานาชาติ
4.4 โครงการส่งนกักฬีาเข้าร่วมการ
แข่งขันฯ
4.5 โครงการพฒันาและปรับปรุง
ระบบสวัสดิการส าหรับนกักฬีาและ
บุคลากรกฬีา

5.1 โครงการพฒันานักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชพี
อย่างเป็นระบบ
5.2 โครงการพฒันานักกีฬาและบุคลากรกีฬามวย
อย่างเป็นระบบ
5.3 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจกีฬาอาชพี
5.4 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจกีฬามวย
5.5 โครงการพฒันาองค์ความรู้
และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกีฬาอาชพี
5.6 โครงการพฒันาองค์ความรู้
และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกีฬามวย

6.1 โครงการขยายความร่วมมือ
กบัหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนทีเ่กีย่วข้อง เพื่อสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกจิจากการ
แข่งขันกฬีา
6.2 โครงการสนับสนุนการจัด
กจิกรรมและการแข่งขันกฬีาทกุ
ระดับ
6.3 โครงการสนับสนุนและจัดการ
แข่งขันกจิกรรมกฬีาเพื่อส่งเสริม
การทอ่งเทีย่ว (Sports Tourism)

7.1 โครงการพัฒนาเมือง
กีฬา (Sports City)

8.1 โครงการพัฒนาระบบ
ธุรกิจและสิทธิประโยชน์

9.1 โครงการพฒันาและ
ปรับปรุงมาตรฐานการ
ให้บริการ
9.2 โครงการกอ่สร้าง ปรับปรุง
 ซ่อมแซมสถานกฬีาให้พร้อม
ใช้งาน
9.3 โครงการบูรณาการงาน
กฬีาร่วมกบัหนว่ยงานส่งเสริม
ด้านสุขภาพของประชาชน

10.1 โครงการพฒันาระบบ
การตลาดเพื่อสร้างรายได้และ
ประชาสัมพนัธ์
10.2 โครงการพฒันาและ
ปรับปรุงระบบการให้บริการ
และนวัตกรรมที่ทันสมัย
10.3 โครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ

11.1 โครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการองค์กรของ กกท. ให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตามหลักการ
ก ากับดูแลกิจการทีดี่ (SE-AM
8 ด้าน)

12.1 โครงการจัดท าแผนแม่บทและ
แผนปฏิบัติการ CSR
12.2 โครงการศึกษา และก าหนด
นโยบายและแนวทางการปฏิบัติการ
ด าเนนิงานด้านการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม และส่ิงแวดล้อม
ตามมาตรฐานสากล

(S2) พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬา 
เพ่ือรองรับการพัฒนากีฬา

(S5) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมและการ
แข่งขันกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ กีฬาอาชีพ และกีฬาเพ่ือ
การท่องเที่ยวและนันทนาการ (Sport Tourism) เพ่ือ
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

(S7) การพัฒนาศูนย์บริการกีฬาของ กกท. ทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคให้มีมาตรฐานและประโยชน์สูงสุด

(SO3) การบริหารกีฬาเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ

(G3) เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจทีเ่กิดจากการสนับสนุน
การจัดกิจกรรมและการแข่งขันกีฬา
SAT - 04  ร้อยละของมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการจัดกิจกรรมกีฬา
และการแขง่ขนักีฬาทุกระดับเพิ่มขึน้ 
ร้อยละ 4 ต่อปี (ปี 2564-2570)

(G4) สร้างความพึงพอใจใหกั้บผู้ใช้บริการ
SAT - 05   ระดับความพึงพอใจของผู้ใชบ้ริการทางการ
กีฬาของ กกท. ไม่ต่ ากว่า 4.35 
(ปี 2564-2570)

แผนยุทธศาสตรก์ารกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 - 2570 
“พัฒนาการกีฬาเพ่ือเป็นกลุม่ผู้น าทางการกีฬาระดับเอเชีย และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจใหกั้บประเทศ”

(1) ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนากีฬาเป็นเลิศ กีฬาอาชีพ และกีฬามวย เพ่ือสรรหา และพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาใหป้ระสบความส าเร็จในระดับชาติและนานาชาติ
(2) พัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาใหม้ีมาตรฐานเพ่ือรองรับการพัฒนานักกีฬา บุคลากรกีฬา และบุคลากรด้านวทิยาศาสตร์การกีฬา
(3) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมและการแข่งขันกีฬา เพ่ือสร้างโอกาส และประสบการณ์ใหกั้บนักกีฬาและบุคลากรกีฬา รวมทัง้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
(4) ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างกระแสความต่ืนตัวของประชาชนในการออกก าลังกาย เล่นกีฬา และการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา
(5) พัฒนาองค์กรด้วยระบบการบริหารจัดการสูอ่งค์กรสมรรถนะสูง ใหม้ีประสิทธภิาพ โปร่งใส ตามหลักการก ากับดูแลกิจการทีดี่

VRSAT (เราคือ กกท.)
Visionary = มีมุมมองกวา้งไกล มุ่งเน้นเป้าหมายด้วยนวตักรรมและเทคโนโลยีดิจิทลั, Risk Management = การตระหนักถึงการบริหารความเสีย่ง, Spirit = มีจิตใจทีมุ่่งมั่น กล้าหาญ เข้มแข็ง มีชีวติชีวาในการท างาน, 
Accountability = มีความรับผิดชอบต่อหน้าที ่และรับผิดชอบต่อสังคม, Teamwork = ท างานเป็นทมี/สร้างความสัมพันธท์ีดี่ทัง้ภายใน-ภายนอกองค์กร

(G1) ประเทศไทยประสบความส าเร็จในการแข่งขันกีฬานานาชาติ
SAT - 01 อันดับการแขง่ขนักีฬาในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติ
 (ปี 2564,2566,2568,2570) อันดับ 1 จากการแขง่ขนักีฬาซีเกมส์ และอาเซียนพาราเกมส์
 (ปี 2565) อันดับ 1 ใน 7 ของเอเชยี จากการแขง่ขนักีฬาเอเชีย่นเกมส์ และเอเชยีนพาราเกมส์
 (ปี 2567) อันดับ 1 ใน 6 ของเอเชยี จากการแขง่ขนักีฬาโอลิมปิกเกมส์ และพาราลิมปิกเกมส์
 (ปี 2569) อันดับ 1 ใน 6 ของเอเชยี จากการแขง่ขนักีฬาเอเชีย่นเกมส์ และเอเชยีนพาราเกมส์

(SO1) การบริหารจัดการกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ (SO4) การพัฒนาการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
และบริการทางการกีฬาของ กกท.

(SO5) การเพ่ิมประสิทธภิาพในการบริหารจัดการองค์กร

(G5) มีคะแนนประเมินผล SE-AMเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง
SAT - 06  คะแนนประเมินตามเกณฑ์ SE-AM เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง 
(ปี 2564) = 3.00 คะแนน
(ป2ี570) = 4.00 คะแนน

ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการ กกท.ครั้งท่ี 9/2563
ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2563



การกีฬาแหง่ประเทศไทย
กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกีฬา

คูม่อืการบริหารความเสีย่ง
และควบคมุภายใน ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิิสััยทััศน์์ : พััฒน์าการกีฬาเพ่ั� อเป็็น์กลุ่่�มผู้้�น์ำาทัางการกีฬาระดัับเอเชีีย แลุ่ะสัร�างม้ลุ่ค่�าทัางเศรษฐกิจให้�กับป็ระเทัศ
-	ประกอบด้วย	6	ปัจัจััยเสีำ�ยง	(11	สำาเห่ตุ)	มีความเสีำ�ยงสูำงกว่าระดับที�	กกท.รับได้	5	ปัจัจััย	
-	จััดทำาแนัวทางและแผู้นับริห่ารความเสีำ�ยง	จัำานัวนั	6	แผู้นั

แผู้นที�ค่วามเสี�ยง
กระบวนการร�างแผู้นการบริห้ารค่วามเสี�ยง

ร�างแผู้นที�ค่วามเสี�ยงของ กกท. ป็ระจำาป็งีบป็ระมาณ พั.ศ. 2564

01
RF
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RF

03
RF

04
RF
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RF

06
RF

แผนการบริหารความเสีย่งของ กกท. ป ี2564 

ประเทศไทยไม่บรรลุในการเป็น
อันดับ 1 ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 

เกณฑ์มาตรฐานด้านรายได้ของ
นักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพ
ไม่ได้รับการยอมรับและนําไปใช้

สถานการณ์และการดําเนินงาน
ตามมาตรการวิถีชีวิตใหม่ 
(New Normal)

ไม่บรรลุเป้าบริหารจัดการองค์กร 
ตามระบบการประเมินผล
รัฐวิสาหกิจใหม่ (SE-AM)

มูลค่าเศรษฐกิจจากกิจกรรมกีฬาฯ 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

ขาดความรู้ ความเข้าใจในกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ 
และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

ร่างแผนยุทธศาสตร์ กกท. ปี 2564-2570

ร่างตัวช้ีวัด สคร. ปี 2563

แผนงานตามนโยบายท่ีสําคัญ

แผนการบริหารความเส่ียง ปี 2563

ผลการดําเนินงาน ปี 2563

ตัวชีวั้ด

ความเสีย่งด้านกลยุทธ์ 
(Strategic Risk : S)

ความเสีย่งด้านการปฏิบัติงาน
(Operational Risk : O)

ความเสีย่งด้านการเงิน
(Financial Risk : F)

ความเสีย่งด้านกฎหมาย
(Compliance Risk : C)

ค่าเป้าหมาย Risk Appetite (RA) Risk Tolerance (RT)

RF2. เกณฑ์มาตรฐาน
ด้านรายได้ของนักกีฬา
และบุคลากรกีฬาอาชีพ
ไม่ได้รับการยอมรับและ
นําไปใช้

          RC2.1 ข้อมูลใน
          การวิเคราะห์และ
จัดทําเกณฑ์ด้านมาตรฐาน
รายได้ฯ ไม่เพียงพอ

           RC2.2 ขาดการ
           ประเมินผลและการ
  นําหลักเกณฑ์ไปใช้อย่าง
  มีประสิทธิภาพ

25%

25%

RF1. ประเทศไทยไม่
บรรลุในการเป็นอันดับ 1 
ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 

         RC1.2 ขาดการ
         ประเมินและเปรียบ
เทียบกระบวนการสนับ
สนุนด้านวิทยาศาสตร์
การกีฬาในระดับอาเซียน

30%

30%

          RC1.1 ขาดการ
          ประเมินและเปรียบ
  เทียบคู่แข่งเพ่ือวิเคราะห์
  ความสําเร็จในการ
  แข่งขันฯ

RF3.สถานการณ์และ
การดําเนินงานตามมาตร
การวิถีชีวิตใหม่ 
(New Normal)

100%
           RC3.1 ขาดความ
           พร้อมในการปรับ
  ตัวให้เข้ากับสถานการณ์
  วิถีชีวิตใหม่ในการแข่งขัน
  กีฬาและการเก็บตัวฝึกซ้อม

RF4. ไม่บรรลุเป้าบริหาร
จัดการองค์กร ตามระบบ
การประเมินผล
รัฐวิสาหกิจใหม่ 
(SE-AM)

50%

50%

            RC4.1 ขาดความรู้ 
            ความเข้าใจการ
   บริหารจัดการองค์กร 
   (SE-AM)

            RC4.2 ขาดการทํา
            แผนการปรับปรุง
   กระบวนการบริหารจัดการ
   ท่ีสําคัญ

RF5. มูลค่าเศรษฐกิจจาก
กิจกรรมกีฬาฯไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

35%

30%
             RC5.2 ขาดการ
             ทบทวนแผนธุรกิจ
   และสิทธิประโยชน์ ในการ
   สนับสนุนการจัดการ
   แข่งขันกีฬา

             RC5.1 การเล่ือน/
             ยกเลิก การจัด
   กิจกรรม/การแข่งขันกีฬา

RF6. ขาดความรู้ 
ความเข้าใจใน กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และกฎหมาย
ท่ีเก่ียวข้อง

60%

40%
             RC6.2 ขาดการ
             สอบทานการ
    ดําเนินงานตามมาตรฐาน
    และมาตรการลดการใช้
    ดุลยพินิจ

             RC6.1 ขาดการ
             กํากับ ติดตาม                
    การปฏิบัติงานอย่างมี
    ประสิทธิภาพ

40%

50%

35%

1 3

2 5 6

ความหมายสัญลักษณ์

= สัมพันธ์ทางตรง

= สัมพันธ์ทางอ้อม

©  = ความเส่ียงร่วม

= RFกับRF

= RFกับRC

= RCกับRC

จัดทําแผนบริหารความเส่ียง

01
RF

02
RF

03
RF

04
RF

05
RF

06
RF

แผนการบริหารความเสีย่งของ กกท. ป ี2564 

ประเทศไทยไม่บรรลุในการเป็น
อันดับ 1 ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 

เกณฑ์มาตรฐานด้านรายได้ของ
นักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพ
ไม่ได้รับการยอมรับและนําไปใช้

สถานการณ์และการดําเนินงาน
ตามมาตรการวิถีชีวิตใหม่ 
(New Normal)

ไม่บรรลุเป้าบริหารจัดการองค์กร 
ตามระบบการประเมินผล
รัฐวิสาหกิจใหม่ (SE-AM)

มูลค่าเศรษฐกิจจากกิจกรรมกีฬาฯ 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

ขาดความรู้ ความเข้าใจในกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ 
และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

ร่างแผนยุทธศาสตร์ กกท. ปี 2564-2570

ร่างตัวช้ีวัด สคร. ปี 2563

แผนงานตามนโยบายท่ีสําคัญ

แผนการบริหารความเส่ียง ปี 2563

ผลการดําเนินงาน ปี 2563

ตัวชีวั้ด

ความเสีย่งด้านกลยุทธ์ 
(Strategic Risk : S)

ความเสีย่งด้านการปฏิบัติงาน
(Operational Risk : O)

ความเสีย่งด้านการเงิน
(Financial Risk : F)

ความเสีย่งด้านกฎหมาย
(Compliance Risk : C)

ค่าเป้าหมาย Risk Appetite (RA) Risk Tolerance (RT)

RF2. เกณฑ์มาตรฐาน
ด้านรายได้ของนักกีฬา
และบุคลากรกีฬาอาชีพ
ไม่ได้รับการยอมรับและ
นําไปใช้

          RC2.1 ข้อมูลใน
          การวิเคราะห์และ
จัดทําเกณฑ์ด้านมาตรฐาน
รายได้ฯ ไม่เพียงพอ

           RC2.2 ขาดการ
           ประเมินผลและการ
  นําหลักเกณฑ์ไปใช้อย่าง
  มีประสิทธิภาพ

25%

25%

RF1. ประเทศไทยไม่
บรรลุในการเป็นอันดับ 1 
ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 

         RC1.2 ขาดการ
         ประเมินและเปรียบ
เทียบกระบวนการสนับ
สนุนด้านวิทยาศาสตร์
การกีฬาในระดับอาเซียน

30%

30%

          RC1.1 ขาดการ
          ประเมินและเปรียบ
  เทียบคู่แข่งเพ่ือวิเคราะห์
  ความสําเร็จในการ
  แข่งขันฯ

RF3.สถานการณ์และ
การดําเนินงานตามมาตร
การวิถีชีวิตใหม่ 
(New Normal)

100%
           RC3.1 ขาดความ
           พร้อมในการปรับ
  ตัวให้เข้ากับสถานการณ์
  วิถีชีวิตใหม่ในการแข่งขัน
  กีฬาและการเก็บตัวฝึกซ้อม

RF4. ไม่บรรลุเป้าบริหาร
จัดการองค์กร ตามระบบ
การประเมินผล
รัฐวิสาหกิจใหม่ 
(SE-AM)

50%

50%

            RC4.1 ขาดความรู้ 
            ความเข้าใจการ
   บริหารจัดการองค์กร 
   (SE-AM)

            RC4.2 ขาดการทํา
            แผนการปรับปรุง
   กระบวนการบริหารจัดการ
   ท่ีสําคัญ

RF5. มูลค่าเศรษฐกิจจาก
กิจกรรมกีฬาฯไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

35%

30%
             RC5.2 ขาดการ
             ทบทวนแผนธุรกิจ
   และสิทธิประโยชน์ ในการ
   สนับสนุนการจัดการ
   แข่งขันกีฬา

             RC5.1 การเล่ือน/
             ยกเลิก การจัด
   กิจกรรม/การแข่งขันกีฬา

RF6. ขาดความรู้ 
ความเข้าใจใน กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และกฎหมาย
ท่ีเก่ียวข้อง

60%

40%
             RC6.2 ขาดการ
             สอบทานการ
    ดําเนินงานตามมาตรฐาน
    และมาตรการลดการใช้
    ดุลยพินิจ

             RC6.1 ขาดการ
             กํากับ ติดตาม                
    การปฏิบัติงานอย่างมี
    ประสิทธิภาพ

40%

50%

35%

1 3

2 5 6

ความหมายสัญลักษณ์

= สัมพันธ์ทางตรง

= สัมพันธ์ทางอ้อม

©  = ความเส่ียงร่วม

= RFกับRF

= RFกับRC

= RCกับRC

จัดทําแผนบริหารความเส่ียง



การกีฬาแหง่ประเทศไทย
กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกีฬา

คูม่อืการบริหารความเสีย่ง
และควบคมุภายใน ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารป็ระกอบ
1.	การประเมินัประสิำทธิิผู้ลของการควบคุมภายในั	และการวิเคราะห์่ความเสีำ�ยงแผู้นัปฏิิบัติการ	กกท.	
 
	 ตารางที�	1.1แบบประเมินัประสิำทธิิผู้ลของการควบคุมภายในั

-	ประกอบด้วย	6	ปัจัจััยเสีำ�ยง	(11	สำาเห่ตุ)	มีความเสีำ�ยงสูำงกว่าระดับที�	กกท.รับได้	5	ปัจัจััย	
-	จััดทำาแนัวทางและแผู้นับริห่ารความเสีำ�ยง	จัำานัวนั	6	แผู้นั

2.	การพิจัารณาความเสีำ�ยงของ	กกท.	
	 ตารางที�	2.1	ข้อมูลเป้าห่มายและตัวชี้�วัดในัแต่ละระดับของ	กกท.	

แบบประเมินัประสิำทธิิผู้ลของการควบคุมภายในั	และการวิเคราะห์่ความสีำ�ยงแผู้นัปฏิิบัติการ	กกท.
ฝ่่าย/สำำานััก……………………………………………………………………..

ณ	วันัที�	………………………………………….
รายการที�	…………………………………………………………………..	 	 	 	
ตัวชี้�วัดรายการ	(ค่าเป้าห่มาย):		.................................................	 	 	 	
ตัวชี้�วัดที�เกี�ยวข้อง	(ค่าเป้าห่มาย):		ยุทธิศาสำตร์	/	สูำตร	/	นัโยบายผูู้้ว่าการ	เป็นัต้นั)	 	 	
 

ข้อมูลตัวชี้�วัดและค่าเป้าห่มายในัแต่ระดับของ	การกีฬาแห่่งประเทศไทยปี	.......	(ประกอบการจััดทำาร่างแผู้นัการบริห่ารความ
เสีำ�ยง	ปี......)

	 ตารางที�	 2.2	 การพิจัารณาความเสีำ�ยงของ	 กกท.(ประเมินัประสิำทธิิภาพการควบคุม
ภายในั)

ท่�

การดำาเนิน
งาน 

/ กิจกรรม 
/ 

โครงการ

เปัา้
หมาย

การ
ควบคุม

ภายในท่�ม่
อยู่

ปัระเมินปัระสิี่ทธิุผลของการควบคุม ความเส่ี่�ยงท่�
เหล่ออยู่ (การ
ควบคุมเพ่ัยง
พัอ / ไม่เพ่ัยง

พัอ)

ค่าระดับ
ความ

เส่ี่�ยง (L 
x I = …)

แนวทางการ
ปัรับปัรุงการ
ควบคมุภายใน
 / แผนบริหาร
ความเส่ี่�ยง

ผลการดำาเนินงาน 
(ระดับ 1-5)

กระบวนการ
ควบคุม 

(ระดับ 1-5)

การติิดติาม 
(ระดับ 1-5)

ท่� เปัา้หมายการให้บริการหน่วยงาน / 
ผลผลิติ / กลยุทธ์ุ

เปั้าหมายติัวชี่�วัด ปัี.......
ข้อมูล / ผลการดำาเนิน

งานท่�ผ่านมา
การดำาเนินงานท่�

เก่�ยวข้อง
SAT สี่คร. ความ

เสี่่�ยง
ผู้รับผิด
ชีอบ

ความเส่ี่�ยงท่�เกิดข้�น
จริง  (Inherent 

Risk : IR)

การควบคุมภายใติ้ท่�ม่อยู่
 (Internal Control : IC)

ปัระเมินควบคุมภายใน ความเส่ี่�ยง
ท่�เหล่ออยู่
 (Rsidual 
Risk : RR)

เปั้าหมายบริหารความเสี่่�ยง
ผล ควบคุม. ติิดติาม

ค่าความเสี่่�ยงท่�ยอมรับได้ 
(Risk Appetite : RA)

ค่าเบ่�ยงเบนความเสี่่�ยง
 (Risk Tolerance :RT)

ค่าความเสี่่�ยงเปั้าหมาย 
(Target Risk : TR)

 บส-1
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	 ตารางที�	2.3	การประเมินัความเสีำ�ยง	กกท.

	 ตารางที�	2.4	การเล่อกแนัวทางการตอบสำนัองความเสีำ�ยง

ตารางที�	2.5	แนัวทางและแผู้นัการบริห่ารความเสีำ�ยง

ผลกระทบจากความเสี่่�ยง 
(Impact: L)

ระดับ 5 : มากท่�สุี่ด

ระดับ 4 : มาก

ระดับ 3 : ปัานกลาง

ระดับ 2 : น้อย

ระดับ 1 : น้อยมาก

โอกาสี่ท่�อาจเกิดข้�น 
(Likelihood : L)

ระดับ 5 : มากท่�สุี่ด

ระดับ 4 : มาก

ระดับ 3 : ปัานกลาง

ระดับ 2 : น้อย

ระดับ 1 : น้อยมาก

สี่าเหตุิท่�แท้จริง(Root Cause : RC)

สี่าเหตุิท่�แท้จริง(Root Cause : RC)

ผู้รับผิดชีอบ (Owner) ผู้รับผิดชีอบหลัก : ผู้รับผิดชีอบรอง :

ตัิวช่ี�วัด ความเส่ี่�ยงท่�ยอมรับได้ (RA) ความเบ่�ยงเบนของความเส่ี่�ยงท่�ยอมรับได้ (RT)

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

โอกาสำที�อาจัเกิดข่�นั	(Likelihood	:	L)

ผู้ล
กร
ะท
บจั
าก
คว
าม
เสำ
� ยง
	(I
m
pa
ct
:	L
)

Risk	Profile

ประเมินัความรุนัแรงของความเสีำ�ยง

แนัวทางและแผู้นัการบริห่ารความเสีำ�ยง	กกท.	ประจัำาปี	.......

การอบสี่นองความเส่ี่�ยง (4T’s)
ต้ินทุน (Cost) ผลปัระโยชีน์ท่�ได้รับ (Benefit) เล่อก

วิธุ่จัดการ รายละเอ่ยดการจัดการ

1.ยอมรับ (Take)

2.ควบคุม (Treat)

3.ถุ่ายโอน (Transfer)

4.ยกเลิก (Terminate)

แนวทางและแผนบริหาร
ความเส่ี่�ยง :

การดำาเนินงาน
ปั.ี.. ระยะเวลา (ปีั......) หมายเหติุ

ติ.ค. พั.ย. ธุ.ค. ม.ค. ก.พั. ม่.ค. เม.ย. พั.ค. มิ.ย. ก.ค. สี่.ค. ก.ย.
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เอกสำารประกอบ	3.	การรายงานัผู้ลการบริห่ารความเสีำ�ยงของ	กกท.	
	 ตารางที�	3.1	รายงานัผู้ลการบริห่ารความเสีำ�ยง	ระดับปัจัจััยเสีำ�ยง	(RF)

	 ตารางที�	3.2รายงานัผู้ลการบริห่ารความเสีำ�ยง	ระดับสำาเห่ตุแท้จัริง	(RC)–	ตามแผู้นัการ
บริห่ารความเสีำ�ยง

สี่าเหตุิท่�แท้จริง(Root Cause : RC)

ผู้รับผิดชีอบ (Owner) ผู้รับผิดชีอบหลัก : ผู้รับผิดชีอบรอง :

ตัิวช่ี�วัด ความเส่ี่�ยงท่�ยอมรับได้ (RA) ความเบ่�ยงเบนของความเส่ี่�ยงท่�ยอมรับได้ (RT)

แนัวทางและแผู้นัการบริห่ารความเสีำ�ยง	กกท.	ประจัำาปี	2564

สำรุปผู้ลการดำาเนิันังานั/ปัญห่า	อุปสำรรค	และข้อเสำนัอแนัะ

แนวทางและแผนบริหาร
ความเส่ี่�ยง :

การดำาเนินงาน
ปั ี2562 ปั ี2563 หมายเหตุิ

ติ.ค. พั.ย. ธุ.ค. ม.ค. ก.พั. ม่.ค. เม.ย. พั.ค. มิ.ย. ก.ค. สี่.ค. ก.ย.

ปัจัจัยเส่ี่�ยง
 (Risk Factor : RF)

สี่าเหตุิแท้จริง
 (Risk Cause : RC)

นำ�าหนัก 
(%) แนวทางและแผนการบริหารความเส่ี่�ยง

ระดับความรุนแรง

โอกาสี่ (L) ผลกระทบ(I)

RF….. 100

ตัิวช่ี�วัด : ………………………………..  
 
เปัา้หมาย : RA : …….., RT : …………….. 
  

ความสัี่มพัันธ์ุ RF กับ RC 
(ทางติรง)

RF กับ RF

RF กับ RC (ทางอ้อม)

RC กับ RC

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

โอกาสำที�อาจัเกิดข่�นั	(Likelihood	:	L)

ผู้ล
กร
ะท
บจั
าก
คว
าม
เสำ
� ยง
	(I
m
pa
ct
:	L
)

Risk	Profile

RF
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ตารางที�	3.3	รายงานัผู้ลการบริห่ารความเสีำ�ยง	–	ระดับสำาเห่ตุแท้จัริง	(RC)

ปัจัจัยเส่ี่�ยง
 (Risk Factor : RF)

สี่าเหตุิแท้จริง
 (Risk Cause : RC)

นำ�าหนัก 
(%) แนวทางและแผนการบริหารความเส่ี่�ยง

ระดับความรุนแรง

โอกาสี่ (L) ผลกระทบ(I)

RF….. 100

ตัิวช่ี�วัด : ………………………………..  
 
เปัา้หมาย : RA : …….., RT : …………….. 
  

ความสัี่มพัันธ์ุ RF กับ RC 
(ทางติรง)

RF กับ RF

RF กับ RC (ทางอ้อม)

RC กับ RC

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

โอกาสำที�อาจัเกิดข่�นั	(Likelihood	:	L)

ผู้ล
กร
ะท
บจั
าก
คว
าม
เสำ
� ยง
	(I
m
pa
ct
:	L
)

Risk	Profile

RF

ผลกระทบจากความเส่ี่�ยง 
(Impact: L)

ระดับ 5 : มากท่�สุี่ด

ระดับ 4 : มาก

ระดับ 3 : ปัานกลาง

ระดับ 2 : น้อย

ระดับ 1 : น้อยมาก

โอกาสี่ท่�อาจเกิดข้�น 
(Likelihood : L)

ระดับ 5 : มากท่�สุี่ด

ระดับ 4 : มาก

ระดับ 3 : ปัานกลาง

ระดับ 2 : น้อย

ระดับ 1 : น้อยมาก

เปัา้หมายการบริหารความเส่ี่�ยง โอกาสี่ (L) ผลกระทบ (I) ระดับ

ความเส่ี่�ยงท่�เหล่ออยู่ (RR)

ค่าความเส่ี่�ยงท่�ยอมรับได้ (RA)

ค่าเบ่�ยงเบนความเส่ี่�ยง (RT)

ค่าความเส่ี่�ยงเปัา้หมาย (TR)

ผลการบริหารความเส่ี่�ยง (RM) โอกาสี่ (L) ผลกระทบ (I) ระดับ

ไติรมาสี่ท่� 1

ไติรมาสี่ท่� 2

ไติรมาสี่ท่� 3 (RM)

ไติรมาสี่ท่� 4

สี่าเหตุิท่�แท้จริง(Root Cause : RC)

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

โอกาสำที�อาจัเกิดข่�นั	(Likelihood	:	L)

ผู้ล
กร
ะท
บจั
าก
คว
าม
เสำ
� ยง
	(I
m
pa
ct
:	L
)

Risk	Profile

รายงานัผู้ลการบริห่ารความเสีำ�ยง	 	 	 	 	 								ประเมินัความรุนัแรง

ห่มายเห่ต	ุ:






