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1. วัตถุประสงค 
 8เพื่อกําหนดแนวทาง และข้ันตอนการปฏิบัติงานของงานบริหารความเส่ียงใหเปนมาตรฐาน และ
สามารถเช่ือมโยงเขากับการปฏิบัติงานของสวนงานอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
2. ขอบเขต 

 ระเบียบการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมถึงการดําเนินการของหนวยงานภายใตงานบริหารความเส่ียง โดยแบง
กระบวนการที่เกี่ยวของใหสอดคลองกับภารกิจหลักของฝายบริหารกลยุทธและความเส่ียง ซ่ึงรวมถึง การ
จัดทําแผนบริหารความเส่ียงของ สทป. พรอมดําเนินกระบวนการ ระบุ  ประเมิน ติดตาม และกําหนดแนว
ทางการบริหารจัดการความเส่ียงและผลกระทบตอ สทป.  การจัดทํารายงานวิเคราะหตนเอง การวิเคราะห
ความเส่ียง  ความเปนไปได และผลไดผลเสียของการดําเนินงานตามท่ีงานบริหารกลยุทธกําหนด ตลอดจน
การประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับภารกิจงานบริหารความเส่ียง การจัดวางระบบการควบคุม
ภายใน ของ สทป. และการจัดประชุมคณะกรรมการอํานวยการ สทป.  
 

3. 2นิยาม/ คํายอ 

 
3.1 ความเส่ียง หมายถึง  เหตุการณ/การกระทําใดๆ ท่ีอาจเกดิข้ึนภายใตสถานการณท่ีไมแนนอน และจะ

สงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย (ท้ังที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน) หรือความลมเหลวหรือลด
โอกาสที่จะบรรลุเปาหมาย และวัตถุประสงคตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปของสวนราชการ 

3.2 การบริหารความเส่ียง หมายถึง วิธีการบริหารจัดการท่ีเปนไปเพื่อการคาดการณและลดผลเสียของความ
ไมแนนอนท่ีจะเกดิข้ึนกับองคกร ท้ังนี้เพื่อใหองคกรสามารถบรรลุวัตถุประสงคไดโดยมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน การบริหารความเส่ียงถือเปนองคประกอบหนึ่งของการบริหารจัดการท่ัวไป การบริหารจัดการ
องคกรจึงอาจแบงออกไดเปนสามสวนใหญๆ คือ การจดัการทางกลยทุธ การจัดการทางการดําเนนิงาน 
และการจดัการดานความเส่ียง 

3.3 ระบบบริหารความเส่ียง หมายถึง ระบบการบริหารบุคคล กิจกรรม ภารกิจ กระบวนการปฏิบัติการ โดย
การลดโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง และระดบัความรุนแรงของผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตใหอยู
ในระดบัท่ียอมรับได วัดและประเมินผลได ควบคุมได ตรวจสอบไดอยางมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุ
วัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคกรเปนสําคัญ 
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3.4 ความเส่ียงตามหลักธรรมาภิบาล หมายถึง โอกาสท่ีผลผลิตของการดําเนินงานไม บรรลุผลลัพธอัน
เนื่องมาจากการขาดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

3.5 การวิเคราะหความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล หมายถึง การหามาตรการปองกันและจัดการกับโอกาส
ผิดพลาด ท่ีจะสงผลใหการดาํเนินงานไมเปนไปตามเปาหมาย ซ่ึงจะแสดงใหเห็นถึงการปฏิบัติราชการ
ดวยระบบภมิูคุมกันท่ีด ีและเปนการสรางหลักประกนัวา การของบประมาณของสวนราชการ 
มีความรอบคอบรัดกุมโดยคํานึงมาตรการปองกันและแกไขโอกาสผิดพลาดหรือความเส่ียงเปนการ 
ลวงหนา และระบบการตรวจราชการจะสามารถมีบทบาทในการลดความเส่ียงตามหลักธรรมาภิบาล
ได 
ตามขอมูลท่ีสวนราชการไดมีการวิเคราะหไวแลวลวงหนา 

3.6 คณะกรรมการอํานวยการ หมายถึง คณะผูบริหารตามคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการอํานวยการ สทป.  
โดย ผอ.สทป. 

3.7 คณะกรรมการบริหาร หมายถึง คณะกรรมการตามคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการบริหาร สทป. โดย 
รมว.กห. 

3.8 ผอ.สทป. หมายถึง ผูอํานวยการสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ 
3.9 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง หมายถึง คณะเจาหนาท่ี สทป. ท่ีไดรับคําส่ังแตงต้ังจาก ผอ.สทป. ให

ดําเนินการดานการบริหารความเส่ียงของ สทป. 
3.10 ฝายเลขานุการ หมายถึง คณะบุคคลท่ีไดรับการมอบหมายใหทําหนาท่ีฝายเลขานุการการประชุมตาม

คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการอํานวยการ สทป.  
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4. แผนผังกระบวนการ 
 244.1  การจัดทําแผนบริหารความเส่ียงของ สทป. 

No. When

4.1.1
ภายในไตรมาส 3

 กอนเริ่ม
ปงบประมาณใหม

4.1.2
ภายในไตรมาส 3

 กอนเริ่ม
ปงบประมาณใหม

4.1.3
ภายในไตรมาส 3

 กอนเริ่ม
ปงบประมาณใหม

4.1.6
ภายในไตรมาส 4

 กอนเริ่ม
ปงบประมาณใหม

4.1.7
ภายในไตรมาส 4

 กอนเริ่ม
ปงบประมาณใหม

4.1.8
ภายในไตรมาส 4

 กอนเริ่ม
ปงบประมาณใหม

4.1.10
ภายในเดือน
กันยายน

4.1.11

ภายในเดือน
กันยายน

4.1.13 เริ่มปงบประมาณ

4.1.12

รางแผนบริหารความเส่ียง 
ประจําปของ สทป.

รางแผนบริหารความเส่ียง 
ประจําปของ สทป.

รางแนวทางการบริหารความ
เส่ียง สทป.

ภายในเดือน
กันยายน

รางแผนบริหารความเส่ียง 
ประจําปของ สทป.

Related document

1. หนังสืออนุมัติการฝกอบรมเชิง
ปฏิบติัการ เร่ืองการบริหารความเสี่ยง
 2. กําหนดการฝกอบรมฯ

รายงานการประชุม การ
กําหนดนโยบายการบริหาร

ความเส่ียง

มติท่ีประชุม BoD เรื่อง 
แนวทางบริหารความเส่ียง 

สทป.

แบบฟอรมการประเมินความ
เส่ียง

DTI Risk Map

รายงานผลการประเมินความ
เส่ียง สทป.

ผูบริหาร สทป., 
หัวหนางาน,นักบริหาร
โครงการ, งานบริหาร

ความเสีย่ง

คณะทํางานดาน
บริหารความเสีย่ง

คณะกรรมการ
อํานวยการ สทป.

Incharge Process Flow

ผอ.สทป.

คณะทํางานฯ

งานบริหารความเสีย่ง

เจาหนาที ่สทป.

คณะทํางานดาน
บริหารความเสีย่ง

คณะกรรมการ
อํานวยการ สทป.

4.1.4
คณะทํางานดาน
บริหารความเสีย่ง

คณะทํางานดาน
บริหารความเสีย่ง

คณะทํางานดาน
บริหารความเสีย่ง4.1.9

4.1.5

คณะทํางานฯ 
เจาหนาทีแ่ละนัก
บริหารโครงการ

ภายในไตรมาส 4
 กอนเริ่ม

ปงบประมาณใหม

ภายในไตรมาส 4
 กอนเริ่ม

ปงบประมาณใหม

รางแนวทางการบริหารความ
เส่ียง สทป.

รางแนวทางการบริหารความ
เส่ียง สทป.

จดัการอบรมเชิงปฏิบัติการ
 เรื่อง การบริหารความเส่ียง

ประกาศมติความเห็นชอบ แนวทางการบริหารความ
เส่ียงของ สทป.

จดัประชุมหารือเพื่อขอนโยบายการบริหารความ
เส่ียง พรอมแตงต้ังคณะทํางานดานบริหารความ

เส่ียง

วางแผน และกําหนดแนวทางการบริหาร
ความเส่ียงของ สทป.

1

เสนอแนวทางการบริหารความ
เส่ียงของ สทป. ตอ

คณะกรรมการอํานวนการ สทป. 

เสนอแนวทางการบริหารความเส่ียง
ของ สทป. ตอคณะกรรมการบริหาร 

สทป. ใหความเห็นชอบ

รวบรวมและวิเคราะหภาพรวมการประเมินความเส่ียงของ 
สทป. พรอมระบุขอสังเกตและขอเสนอแนะ

จดัทําแบบประเมินความเส่ียงประจําป เพื่อระบุ / ประเมิน / กําหนดแนวทางการตอบสนองตอความ
เส่ียงในการปฏิบัติงานของหนวยงานภายใน สทป. และโครงการตางๆ

จดัทํารางแผนบริหารความเส่ียงประจําปของ สทป.

เสนอรายงานผลการประเมินความเส่ียงของ สทป.ตอ
 คณะกรรมการอํานวยการฯ ใหความเห็นชอบ

ดําเนินงานตามข้ันตอนตางๆ ตามแผนบริหารความ
เส่ียงประจําป สทป.

เสนอรางแผนบริหารความเส่ียงประจําปของ สทป. 
ตอคณะกรรมการอํานวนการ สทป. ใหความเห็นชอบ

เสนอรางแผนบริหารความเส่ียงประจําปของ สทป. 
ตอคณะกรรมการบริหาร สทป. ใหความเห็นชอบ

No

YES

No

YES

No

YES

No

YES

YES

No
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No. When

4.1.14 รายเดิอน

4.1.16 รายเดิอน

4.1.19 รายเดิอน

4.1.21 รายเดิอน

4.1.24
ภายในเดือน
ตุลาคม

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนบริหารความเส่ียง 

ประจําไตรมาสท่ี 1

รายงานผลการปฏิบัติงานตาม
แผนบริหารความเส่ียงราย

เดือน

4.1.15

คณะทํางานดาน
บริหารความเสีย่ง

Incharge Process Flow

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนบริหารความเส่ียง 

ประจําไตรมาสท่ี 3

งานบริหารความเสีย่ง

คณะทํางานดาน
บริหารความเสีย่ง

คณะทํางานดาน
บริหารความเสีย่ง

คณะทํางานดาน
บริหารความเสีย่ง

คณะทํางานดาน
บริหารความเสีย่ง

รายงานผลการปฏิบัติงานตาม
แผนบริหารความเส่ียงราย

เดือน

รายงานผลการปฏิบัติงานตาม
แผนบริหารความเส่ียงราย

เดือน

สรุปผลการดําเนินการตาม
แผนบริหารความเส่ียง
ประจําปของสทป.

รายงานผลการปฏิบัติงานตาม
แผนบริหารความเส่ียงราย

เดือน

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนบริหารความเส่ียง 

ประจําไตรมาสท่ี 2

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนบริหารความเส่ียง
ครึ่งป (6 เดือนแรก)

Related document

4.1.20

ภายใน 2 
สัปดาหนับจาก
วันส้ินไตรมาสท่ี 1

ภายใน 2 
สัปดาหนับจาก
วันส้ินไตรมาสท่ี 2

ภายใน 2 
สัปดาหนับจาก
วันส้ินไตรมาสท่ี 2

คณะทํางานดาน
บริหารความเสีย่ง

ภายใน 2 
สัปดาหนับจาก
วันส้ินไตรมาสท่ี 3

คณะทํางานดาน
บริหารความเสีย่ง

4.1.17

4.1.18
คณะกรรมการ
อํานวยการ สทป.

4.1.22
คณะทํางานดาน
บริหารความเสีย่ง

ภายใน 2 
สัปดาหนับจาก
วันส้ินไตรมาสท่ี 4

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนบริหารความเส่ียง 

ประจําไตรมาสท่ี 4

4.1.23
คณะกรรมการ
อํานวยการ สทป.

ภายในเดือน
ตุลาคม

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนบริหารความเส่ียง

ประจําปของ สทป.

ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเส่ียงประจําป
ของ สทป. และจดัทํารายงานสรุปประจําไตรมาสท่ี 1

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความ
เส่ียงฯ ไตรมาส 1  ตอ คณะกรรมการอํานวยการ 

สทป. ใหความเห็นชอบ

ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเส่ียงประจําป
ของ สทป. และจดัทํารายงานสรุปประจําไตรมาสท่ี 2

ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเส่ียงประจําป
ของ สทป. และจดัทํารายงานสรุปประจําไตรมาสท่ี 3

ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเส่ียงประจําป
ของ สทป. และจดัทํารายงานสรุปประจําไตรมาสท่ี 4

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความ
เส่ียงฯ ไตรมาส 2  ตอ คณะกรรมการอํานวยการ 

สทป. ใหความเห็นชอบ

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความ
เส่ียงฯ ไตรมาส 3  ตอ คณะกรรมการอํานวยการ 

สทป. ใหความเห็นชอบ

1

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความ
เส่ียงฯ (6 เดือนแรก) ตอ คณะกรรมการบริหาร 

สทป. ใหความเห็นชอบ

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความ
เส่ียงฯ ไตรมาส 4 และประจําป ตอ คณะกรรมการ

อํานวยการ สทป. ใหความเห็นชอบ

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความ
เส่ียงฯ ประจําป ตอ คณะกรรมการบริหาร สทป. 

ใหความเห็นชอบ

สรุปผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเส่ียงประจําปของสทป. 
และประกาศใหเจาหนาท่ี สทป.ทราบผาน Google App.

No

Yes

No

Yes

No

YES

No

Yes

No

Yes
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4.2 การบริหารความเส่ียงหรือผลกระทบตอ สทป. กรณีนอกแผนฯ 
No. When

4.2.1

4.2.2
กอนการประชุม 
EC สัปดาหท่ี
สองของเดือน

4.2.3
เสนอการประชุม
 EC สัปดาหท่ี
สองของเดือน

4.2.4
เสนอการประชุม
 EC สัปดาหท่ี
สองของเดือน

4.2.6
หลังการประชุม 
EC สัปดาหท่ี
สองของเดือน

4.2.7
ทุกสัปดาห
ภายหลังมติท่ี
ประชุม EC

4.2.9

หลังจาก
ดําเนินการบรรลุ
เปาหมายท่ีต้ังไว

ตามแผน

เจาหนาที ่หรือ 
หนวยงานภายใน สทป.

แบบฟอรมแจงเหตุ/ความ
เส่ียง (กรณีนอกแผนฯ)

Incharge Process Flow Related document

งานบริหารความเสีย่ง

งานบริหารความเสีย่ง

งานบริหารความเสีย่ง

เจาหนาที ่หรือ 
หนวยงานภายใน 
สทป. งานบริหาร
ความเสีย่ง

งานบริหารความเสีย่ง

แบบฟอรมการประเมินความ
เส่ียง (กรณีนอกแผนฯ)

รายงานการประเมินความเส่ียง
 (กรณีนอกแผนฯ)

รายงานการประชุม

4.2.8

EC

เจาหนาที ่หรือ 
หนวยงานภายใน สทป.

งานบริหารความเสีย่ง

4.2.5
การประชุม EC 
สัปดาหท่ีสอง
ของเดือน

สรุปผลการบริหารความเส่ียง 
(กรณีนอกแผนฯ)

มติท่ีประชุม EC เพื่อ
ดําเนินการเก่ียวกับความ
เส่ียงหรือผลกระทบ

รายงานผลการดําเนินการ
ตามขั้นตอนการบริหารความ
เส่ียง (กรณีนอกแผนฯ)

ทุกสัปดาห
ภายหลังมติท่ี
ประชุม EC

ขั้นตอนการบริหารความเส่ียง 
(กรณีนอกแผนฯ)

แจงเหตุหรือความเส่ียง พรอมระบุความรุนแรง
และผลกระทบตองานบริหารความเส่ียง

ช้ีแจงประเด็นความเส่ียงท่ีเกิด ตอท่ีประชุม
คณะกรรมการอํานวยการ สทป.

ประเมินและวิเคราะหความเส่ียงจากเหตุการณ
และจดัทํารายงานการประเมินความเส่ียง

เสนอเขาเปนวาระเพื่อพิจารณาในการประชุม 
คณะกรรมการอํานวยการ สทป.

ขอมติท่ีประชุม EC การ
ดําเนินการเก่ียวกับความเส่ียง

หรือผลกระทบ

ดําเนินการตามมติท่ีประชุมฯ

ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของหนวยหรือเจาหนาท่ี
เจาของเร่ือง ตามมติคณะกรรมการอํานวยการ สทป.

เสนอรายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานตามมติท่ีประชุมฯ 

เพื่อขอความเห็นชอบ

บันทึกเหตุแหงความเส่ียงและการดําเนินการเพ่ือจดัการความ
เส่ียง ใหเปนกรณีศึกษาของ สทป.  และ ประกาศใหเจาหนาท่ี

 สทป.ทราบผาน Google App.

No

Yes

No

Yes
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4.3 การจัดทํารายงานวเิคราะหความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
No. When

4.3.1 หวงไตรมาส 1

4.3.2

ภายใน 1 สัปดาห 
หลงัจากไดรบั
หนังสือสํานัก
งบประมาณ

4.3.3

ภายใน 1 สัปดาห 
หลงัจากไดรบั
หนังสือสํานัก
งบประมาณ

4.3.4

ภายใน 2 สัปดาห 
หลงักําหนดแนว
ทางการจัดทํา
รายงานฯ

4.3.6

ภายในเวลาท่ี
สํานักงบประมาณ
กําหนด (ประมาณ
สิ้นเดอืนมกราคม)

4.3.7

รายงานการวิเคราะหความ
เส่ียงตามหลักธรรมาภิบาล

รายงานการวิเคราะหความ
เส่ียงตามหลักธรรมาภิบาล

แบบฟอรมการวิเคราะหความ
เส่ียงตามหลักธรรมาภิบาล

รางรายงานการวิเคราะหความ
เส่ียงตามหลักธรรมาภิบาล

หนังสือสํานักงบประมาณ

Incharge Process Flow Related document

ภายใน 3 สัปดาห
 หลังกําหนด
แนวทางการ
จดัทํารายงานฯ

ภายใน 1 วันนับ
จากบันทึกขอมูล
การวิเคราะห
ความเส่ียงตาม

หลักฯ

สํานักงบประมาณ

รายงานการประชุมกําหนดแนว
ทางการจดัทํารายงานการ
วิเคราะหความเส่ียงฯ

งานบริหารความเสีย่ง
 นักบริหารโครงการ

คณะกรรมการ EC 
งานบริหารความเสีย่ง
 นักบริหารโครงการ

เจาหนาที ่หรือ 
หนวยงานภายใน สทป.

งานบริหารความเสีย่ง
 นักบริหารโครงการ

4.3.5

ผอ.สทป., รองผอ.
สทป.(กลยุทธ), ผอ.
ฝายบริหารกลยุทธ
และความเสีย่ง

งานบริหารความเสีย่ง

มีหนังสือแจงให สทป. จดัทํารายงานผลการ
วิเคราะหความเส่ียงตามหลักธรรมาภิบาล

จดัทํารางรายงานการวิเคราะหความเส่ียง
ตามหลักธรรมาภิบาล

ประสานนักบริหารโครงการ เพื่อจดัเตรียม
ขอมูลวิเคราะหความเส่ียงตามหลักธรรมาภิบาล

ประชุมหารือเพื่อกําหนดแนวทางการจดัทํารายงานการ
วิเคราะหความเส่ียงตามหลักธรรมาภิบาลรวมกัน

พิจารณารางรายงานการวิเคราะห
ความเส่ียงตามหลักธรรมาภิบาล

เพ่ือใหความเห็นชอบ

บักทึกขอมูลการวิเคราะหความเส่ียงตามหลักฯ ลงในระบบการรายงาน
การวิเคราะหความเส่ียง ในเวบไซต www.bb.go.th

ประกาศใหเจาหนาท่ี สทป.ทราบผาน 
Google App.

No

Yes
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  4.4  การจัดประชุมคณะกรรมการอํานวยการ สทป.  
No. When

4.4.1
กอนวันประชุม 

3 วัน

4.4.2
กอนวันประชุม 

2 วัน

4.4.3
กอนวันประชุม 

2 วัน

4.4.4 วันประชุม

4.4.5
ภายใน 2 วัน 
นับจากวัน
ประชุม

4.4.7
ภายใน 3 วัน 
นับจากวัน
ประชุม

4.4.8
ภายใน 2 วัน 
นับจากวัน
ประชุม

รายงานการประชุม

มติท่ีประชุม

รายงานการประชุม

รายงานการประชุมพรอม
คณะกรรมการลงนามรับทราบ

มติท่ีประชุม

ฝายเลขาทีป่ระชุม
คณะกรรมการ
อํานวยการ สทป.

ฝายเลขาทีป่ระชุม
คณะกรรมการ
อํานวยการ สทป.

ภายใน 1 วัน 
นับจากวัน
ประชุม

4.4.6

ฝายเลขาทีป่ระชุม
คณะกรรมการ
อํานวยการ สทป.

ฝายเลขาทีป่ระชุม
คณะกรรมการ
อํานวยการ สทป.

Email ขอประเด็นเพื่อทราบ
และเพื่อพิจารณา

ฝายเลขาทีป่ระชุม
คณะกรรมการ
อํานวยการ สทป.

ฝายเลขาทีป่ระชุม
คณะกรรมการ
อํานวยการ สทป.

ฝายเลขาทีป่ระชุม
คณะกรรมการ
อํานวยการ สทป.

ฝายเลขาทีป่ระชุม
คณะกรรมการ
อํานวยการ สทป.

ระเบียบวาระการประชุม EC

Email ขอเชิญประชุม EC 
พรอมแนบระเบียบวาระการ

ประชุม

Incharge Process Flow Related document

ขอประเด็นเสนอ เพ่ือจดัทําระเบียบวาระการ
ประชุม จากคณะกรรมการอํานวยการ สทป.

ดําเนินการประชุมฯ ตามวันเวลาท่ีกําหนด 
และสรุปมติเพ่ือการดําเนินการตอไป

จดัทําระเบียบวาระการประชุม และรายงานการติดตามผลการดําเนินงาน
ตามมติท่ีประชุมฯ ครั้งกอนหนา

แจงกําหนดการประชุม / ระเบียบวาระการ
ประชุม ตอคณะกรรมการฯ โดยทางอีเมล

จดัทํารายงานการประชุม

เสนอรายงานการประชุมให
คณะกรรมการฯ ตรวจสอบและ

มอบขอแนะนํา

ประกาศมติท่ีประชุมใหเจาหนาท่ี 
สทป.ทราบผาน Google App.

พิมพรายงานการประชุมฯ 
เพื่อเสนอตอคณะกรรมการ

ลงนาม

No

Yes
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4.5 การพัฒนาระบบควบคุมภายใน สทป. 
No. When

4.5.1
สัปดาหแรกของ
เดือนกันยายน

4.5.2
สัปดาหท่ีสอง
ของเดือน
กันยายน

4.5.3
สัปดาหท่ีสอง
ของเดือน
กันยายน

4.5.4
ภายในเดือน
กันยายน

4.5.5
ภายในเดือน
กันยายน

4.5.6

 

สัปดาหแรกของ
เดือนตุลาคม

4.5.7
สัปดาหสองของ
เดือนตุลาคม

4.5.9

4.5.10
ภายในเดือน
พฤศจกิายน

4.5.11
ภายในเดือน
พฤศจกิายน

รางแผนงานพัฒนาระบบ
ควบคุมภายในของ สทป.

1. แบบฟอรมการประเมิน
องคประกอบของการควบคมุ
ภายใน  2. แบบสอบถามการ

ควบคมุภายใน

รายงานการประเมินระบบ
ควบคุมภายใน

Related document

1. หนังสืออนุมัติการฝกอบรมเชิง
ปฏิบติัการ เร่ือง ระบบควบคุมภายใน 
2. กําหนดการฝกอบรมฯ

รายงานการประชุม เรื่อง การ
พัฒนาระบบควบคุมภายใน 

สทป.

ผูบริหาร สทป., 
หัวหนางาน,นักบริหาร
โครงการ, งานบริหาร

ความเสีย่ง

คณะทํางานพัฒนา
ระบบควบคุมภายใน

คณะทํางานพัฒนา
ระบบควบคุมภายใน

4.5.8

Incharge Process Flow

ผูบริหาร สทป. และ
หัวหนางาน

งานตรวจสอบภายใน

งานบริหารระบบ
คุณภาพและงาน
บริหารความเสีย่ง

รายงานการประเมินระบบ
ควบคุมภายใน

คณะทํางานดาน
บริหารความเสีย่ง

คณะทํางานพัฒนา
ระบบควบคุมภายใน

แผนงานพัฒนาระบบควบคุม
ภายในของ สทป.

งานบริหารระบบ
คุณภาพและงาน
บริหารความเสีย่ง

ผอ.สทป.

คณะทํางานพัฒนา
ระบบควบคุมภายใน

คํารับรองการประเมินระบบ
ควบคุมภายในของ สทป.

มตทิี่ประชุมอนุกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผล เร่ือง 
แผนงานพัฒนาระบบควบคมุ

ภายในของ สทป.

สัปดาหสามของ
เดือนตุลาคม

ภายในเดือน
ตุลาคม

รายงานการประเมินระบบ
ควบคุมภายใน

รายงานการประเมินระบบ
ควบคุมภายใน

จดัการอบรมเชิงปฏิบัติการ
 เรื่อง ระบบการควบคุมภายในขององคกร

ประกาศมติความเห็นชอบ แผนงานพัฒนาระบบ
ควบคุมภายในของ สทป. ใหปฏิบัติตาม

ประชุมหารือเพื่อกําหนดนโยบายการพัฒนาระบบควบคุมภายในของ สทป.รวมกัน 
พรอมแตงต้ังคณะทํางานพัฒนาระบบควบคุมภายในของ สทป

เสนอรางแผนงานพัฒนาระบบควบคุมภายใน
ของ สทป. ตอคณะอนุกรรมการตรวจสอบ

ประเมินผล ใหความเห็นชอบ

รวบรวมและวิเคราะหภาพรวมเพื่อรายงานการประเมินการ
ควบคุมภายในพรอมระบุขอสังเกตและขอเสนอแนะ

จดัทําแบบประเมินควบคุมภายใน ท้ัง 2 ระดับ คือ 1. ระดับหนวยตรวจรับ (องคกร) 
และ 2. ระดับสวนงานยอย กลุมงาน สวนงาน ตางๆ

เสนอรายงานสรุปการประเมินระบบควบคุมภายในตอ
 คณะกรรมการอํานวยการฯ ใหความเห็นชอบ

จดัทําคํารับรองการประเมินระบบควบคุมภายใน 
สง คตง.

เสนอรายงานสรุปการประเมินระบบควบคุมภายใน
ตอ คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ให

ความเห็นชอบ

No

YES

YES

No

จดัเก็บรายงานประเมินระบบควบคุมภายในของ สทป.และประกาศให 
เจาหนาท่ี สทป.ทราบผาน Google App

จดัทําแผนพัฒนาระบบควบคุมภายในของ สทป.
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5. กระบวนการ/วิธีการปฏิบัตงิาน 
5.1 การจัดทําแผนบริหารความเส่ียงของ สทป. 

5.1.1 เจาหนาท่ีงานบริหารความเส่ียง จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการภายในองคกร เร่ืองการบริหารจัดการ
ความเส่ียง เพือ่ปรับพ้ืนฐานความรูงานดานบริหารความเส่ียงใหกับเจาหนาท่ี สทป. ทุกคน  เปนประจําทุกป 

5.1.2 เจาหนาท่ีงานบริหารความเส่ียง จัดประชุมรวมระหวางผูบริหาร สทป. นักบริหารโครงการ และ
หัวหนางานสวนตางๆ เพื่อกาํหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงของ สทป. พรอมท้ัง คัดเลือกและแตงต้ัง
คณะทํางานดานบริหารความเส่ียง เพื่อกําหนดแนวทางการจัดทําแผนบริหารความเส่ียงของ สทป. และควบคุมการ
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงฯ ตอไป  โดยใหเจาหนาท่ีงานบริหารความเส่ียงเปนเลขานกุารคณะทํางานฯ 

5.1.3 คณะทํางานดานบริหารความเส่ียง และคณะทํางานดานความเส่ียง รวมกันจัดทํารางแนวทางการ
บริหารความเส่ียงของ สทป.  

5.1.4 คณะทํางานดานบริหารความเส่ียง เสนอรางแนวทางการบริหารความเส่ียงของ สทป. ตอ
คณะกรรมการอํานวยการ สทป. เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ  

5.1.5 คณะกรรมการอํานวยการ สทป. เสนอรางแนวทางบริหารความเส่ียงของ สทป. ตอ
คณะกรรมการบริหาร สทป. เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ  

5.1.6 ผอ.สทป.ออกหนังสือประกาศใหเจาหนาท่ี สทป. ปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเส่ียงของ 
สทป. ประจําป 

5.1.7 เจาหนาท่ีงานบริหารความเส่ียง ประสานงานกับหวัหนางานและนักบริหารโครงการ เพื่อจัดทํา
รายงานการประเมินความเส่ียง รายโครงการ และตามสายงานท่ีรับผิดชอบ ประกอบการปฏิบัติงาน โดยระบุ
ประเด็นความเส่ียง ประเมินโอกาสท่ีจะทําใหเกิดความเส่ียงและความรุนแรงของความเส่ียง ในแบบฟอรมประเมิน
ความเส่ียง SRM1 พรอมท้ังกําหนดแนวทางการตอบสนองตอความเส่ียงท่ีระบุ ในแบบฟอรมการตอบสนองตอ
ความเส่ียง SRM2 

5.1.8 คณะทํางานดานบริหารความเส่ียง  รวบรวมขอมูลดานความเส่ียง ไดแก แบบฟอรมประเมิน
ความเส่ียง SRM1 และแบบฟอรมการตอบสนองตอความเส่ียง SRM2 จากหวัหนางานและนักบริหารโครงการ เพื่อ
วิเคราะหภาพรวมผลการประเมินความเส่ียงของ สทป. (Risk Map) พรอมระบุขอสังเกตและขอเสนอแนะ  

5.1.9 คณะทํางานดานบริหารความเส่ียง เสนอรายงานผลการประเมินความเส่ียงของ สทป. ตอ
คณะกรรมการอํานวยการ สทป. เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ  

5.1.10 คณะทํางานดานบริหารความเส่ียง จัดทํารางแผนบริหารความเส่ียงประจาํปของ สทป.   
5.1.11 คณะทํางานดานบริหารความเส่ียง เสนอรางแผนบริหารความเส่ียงประจาํปของ สทป. ตอ

คณะกรรมการอํานวยการ สทป. เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ  
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5.1.12 คณะกรรมการอํานวยการ สทป. เสนอรางแผนบริหารความเส่ียงประจาํปของ สทป. ตอ
คณะกรรมการบริหาร สทป. เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ  

5.1.13 เจาหนาท่ี สทป. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงประจําปของ สทป.  
5.1.14 คณะทํางานดานบริหารความเส่ียง  ติดตาม/ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความ

เส่ียงประจําป เพื่อจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเส่ียงเปนรายเดือน และจัดทําสรุปผลใน 
ไตรมาสท่ี 1     

5.1.15 คณะทํางานดานบริหารความเส่ียง  เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเส่ียง 
ไตรมาสท่ี 1  ตอคณะกรรมการอํานวยการ สทป. เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ  

5.1.16 คณะทํางานดานบริหารความเส่ียง  ติดตาม/ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความ
เส่ียงประจําป เพื่อจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเส่ียง ไตรมาสท่ี 2     

5.1.17 คณะทํางานดานบริหารความเส่ียง  เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเส่ียง 
ไตรมาสท่ี 2  ตอคณะกรรมการอํานวยการ สทป. เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ  

5.1.18 คณะกรรมการอํานวยการ สทป. เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเส่ียงฯ   
สําหรับรอบการดําเนินงาน 6 เดือน ตอคณะกรรมการบริหาร สทป. เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ  

5.1.19 คณะทํางานดานบริหารความเส่ียง  ติดตาม/ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความ
เส่ียงประจําป เพื่อจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเส่ียง ไตรมาสท่ี 3     

5.1.20 คณะทํางานดานบริหารความเส่ียง  เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเส่ียง 
ไตรมาสท่ี 3  ตอคณะกรรมการอํานวยการ สทป. เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ  

5.1.21 คณะทํางานดานบริหารความเส่ียง  ติดตาม/ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความ
เส่ียงประจําป เพื่อจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเส่ียง ไตรมาสท่ี 4     

5.1.22 คณะทํางานดานบริหารความเส่ียง  เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเส่ียง 
ไตรมาสท่ี 4  ตอคณะกรรมการอํานวยการ สทป. เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ  

5.1.23 คณะกรรมการอํานวยการ สทป. เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเส่ียงฯ   
ประจําป ตอคณะกรรมการบริหาร สทป. เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ  

5.1.24 เจาหนาท่ีบริหารความเส่ียง ประกาศสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเส่ียงฯ   
ประจําป ใหเจาหนาท่ี สทป. ทราบผาน Google App. 
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5.2 การบริหารความเส่ียงหรือผลกระทบตอ สทป. กรณีนอกแผน 
5.2.1 เจาหนาท่ีงานบริหารความเส่ียงรับแจงเหตุหรือความเส่ียงท่ีอาจกอใหเกิดผลการทบตอ สทป. 

โดยหัวหนางานหรือนักบริหารโครงการ ระบุเหตุ/ความเสี่ยงและประเมินความรุนแรง ในแบบฟอรมแจงเหตุ/ความ
เส่ียง (นอกแผน) SRM3  

5.2.2 เจาหนาท่ีงานบริหารความเส่ียง วิเคราะหเหตุ/ความเส่ียงเบ้ืองตน และจดัทํารายงานการประเมิน
ความเส่ียง โดยดําเนนิการใหเสร็จภายใน 1 วันทําการ 

5.2.3 เจาหนาท่ีงานบริหารความเส่ียง เสนอรายงานการประเมินความเส่ียง เขาเปนวาระเพ่ือพิจารณาใน
การประชุมคณะกรรมการอํานวยการ สทป.  

5.2.4 หัวหนางานหรือนักบริหารโครงการผูแจงเหตุและเจาหนาท่ีงานบริหารความเส่ียง เขาช้ีแจง
ขอมูลท่ีเกี่ยวของกับเหตุ/ความเสี่ยง ตอท่ีประชุมคณะกรรมการอํานวยการ สทป. 

5.2.5 คณะกรรมการอํานวยการ สทป. มีมติสําหรับการดําเนินงานท่ีเกีย่วของกับการบริหารจัดการ
ความเส่ียงนัน้ โดยกําหนดผูรับผิดชอบดําเนนิการและทีมผูเกี่ยวของ 

5.2.6 ผูรับผิดชอบและทีมผูเกี่ยวของดําเนินตามมติท่ีประชุมฯ  
5.2.7 เจาหนาท่ีบริหารความเส่ียง ติดตาม/ตรวจสอบ การปฏิบัติงานบริหารความเส่ียงตอเหตุ/ความ

เส่ียงตามมติท่ีประชุมฯ และรายงานผลทุกสัปดาหในการประชุมกรรมการอํานวยการ 
5.2.8 เจาหนาท่ีงานบริหารความเส่ียง เสนอรายงานสรุปผลการดําเนินงานตาม ขอ 5.2.6 ตอท่ีประชุม

คณะกรรมการอํานวยการ ทุกสัปดาหจนกวาดําเนินการไดบรรลุตามเปาหมาย 
5.2.9 เจาหนาท่ีงานบริหารความเส่ียง บันทึกเหตุการณดานความเส่ียง (นอกแผน) ใหเปนกรณีศึกษา

ของ สทป. พรอมประกาศใหเจาหนาท่ี สทป. ทราบผานทาง Google App. 
 

5.3  การจัดรายงานวิเคราะหความเส่ียงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการ เพื่อประกอบคําขอ
งบประมาณประจําปสงสํานกังบประมาณ 

5.3.1  สํานักงบประมาณ มีหนังสือแจงให สทป. จัดทํารายงานผลการวิเคราะหความเส่ียงตามหลักธรร
มาภิบาล  เพื่อประกอบการพิจารณาคําของบประมาณรายจายประจําป ชวงเดือนมาราคมของทุกป 

5.3.2  เจาหนาท่ีบริหารความเส่ียงประสานงานนักบริหารโครงการ เพื่อจัดเตรียมขอมูลวิเคราะหความ
เส่ียงตามหลักธรรมาภิบาล ภายใน 1 สัปดาห หลังจากไดรับหนังสือสํานักงบประมาณตามขอ 5.3.1 

5.3.3  คณะกรรมการอํานวยการ นักบริหารโครงการ และเจาหนาท่ีบริหารความเส่ียง ประชุมหารือเพื่อ
กําหนดแนวทางการจัดทํารายงานผลการวิเคราะหความเส่ียงตามหลักธรรมาภิบาลรวมกัน ภายใน 1 สัปดาห 
หลังจากไดรับหนังสือสํานักงบประมาณตามขอ 5.3.1 
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5.3.4 งานบริหารความเส่ียงและนักบริหารโครงการ รวมกนัจัดทํารางรายงานการวิเคราะหความเสี่ยง
ตามหลักธรรมาภิบาล แตโครงการท่ียื่นคําของบประมาณในแบบฟอรมการวิเคราะหฯ ท่ีสํานักงบประมาณกําหนด 
ภายใน 2 สัปดาห หลังจากกําหนดแนวทางการจัดทําฯ ตามขอ 5.3.3 

5.3.5 ผอ.สทป., รอง ผอ.สทป.(กลยุทธ), และ ผอ.ฝายกลยุทธและความเส่ียงพิจารณารางรายงานการ
วิเคราะหความเส่ียงตามหลักธรรมาภิบาลที่งานบริหารความเส่ียง ภายใน 3 สัปดาห หลังจากกําหนดแนวทางการ
จัดทําฯ ตามขอ 5.3.4   

5.3.6 เจาหนาท่ีงานบริหารความเส่ียงบันทึกขอมูลรายงานการวิเคราะหการความเส่ียงตามหลักธรรมาภิ
บาลที่ไดรับการความเห็นชอบการพิจารณาในขอ 5.3.5 ลงในระบบรายงานฯ ของสํานักงบประมาณ ในเวบไซต 
www.bb.go.th ภายในวันท่ีสํานักงบประมาณกําหนด 

5.3.7 งานบริหารความเส่ียงประกาศผลการรายงานการวิเคราะหความเส่ียงฯ ท่ีไดจากการประมวลผล
ตามขอ 5.3.6 ใหเจาหนาท่ี สทป. ทราบผานทาง Google App. 

 
5.4  การจัดประชุมคณะกรรมการอํานวยการ สทป.  
 5.4.1  ฝายเลขานุการของท่ีประชุมคณะกรรมการอํานวยการ แจงขอประเด็นเสนอตอที่ประชุม (เร่ืองเพื่อ

ทราบ/เพื่อพิจารณา) จากคณะกรรมการอํานวยการ ทางอีเมล ภายใน 3 วัน กอนวนัประชุม  
 5.4.2  ฝายเลขาฯ จัดทําระเบียบวาระการประชุม และรายงานการติดตามผลการดําเนนิงานตามมติท่ี

ประชุมฯ คร้ังกอนหนา ภายใน 2 วนั กอนวันประชุม 
 5.4.3  ฝายเลขาฯ แจงขอเชิญประชุม พรอมแนบกําหนดการประชุมและระเบียบวาระการประชุมแก

คณะกรรมการอํานวยการทุกทาน โดยทางอีเมล ภายใน 2 วัน กอนวนัประชุม 
 5.4.4  ฝายเลขาฯ ดําเนนิการประชุม ตามวนัเวลาที่กําหนดและสรุปมติท่ีประชุม 
 5.4.5  ฝายเลขาฯ จัดทํารางรายงานการประชุมใหแลวเสร็จ ภายใน 2 วนั นับจากวันประชุม 
 5.4.6  ฝายเลขาฯ เสนอรางรายงานการประชุมเพื่อพจิารณาตรวจสอบความครบถวน แลวนําแกไขใหแลว

เสร็จ ภายใน 1 วัน นับจากวนัประชุม 
 5.4.7  ฝายเลขาฯ พิมพรายงานการประชุม เสนอคณะกรรมการอํานวยการใหลงนามรับทราบแลวสงคืน

ฝายเลขาฯ ภายใน 3 วัน นับจากวนัประชุม 
  5.4.8  ฝายเลขาฯ ประกาศมติท่ีประชุมใหเจาหนาท่ี สทป.ทราบผาน Google App. ภายใน 2 วัน นับจาก

วันประชุม 
  
 
 

http://www.bb.go.th/
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5.5  การพัฒนาระบบควบคุมภายใน สทป. 
    5.5.1  งานบริหารระบบคุณภาพและงานบริหารความเส่ียงรวมกนั จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการภายใน
องคกร เร่ืองระบบควบคุมภายในขององคกร เพื่อปรับพ้ืนฐานความรูงานดานงานควบคุมภายในใหกับเจาหนาท่ี 
สทป. ทุกคน  เปนประจําทุกป ในหวงสัปดาหแรกของเดอืนกันยายน 
   5.5.2  งานบริหารระบบคุณภาพและงานบริหารความเส่ียงจัดประชุมรวมระหวางผูบริหาร สทป. นัก
บริหารโครงการ และหัวหนางานสวนตางๆ เพื่อกาํหนดนโยบายการพฒันาระบบควบคุมภายในของ สทป. พรอม
ท้ัง แตงต้ังคณะทํางานพัฒนาระบบควบคุมภายในของ สทป. ภายในสัปดาหแรกของเดือนกนัยายน  
   5.5.3  คณะทํางานพัฒนาระบบควบคุมภายในของ สทป. จัดทํารางแผนงานพัฒนาระบบควบคุมภายใน 
สทป. ใหแลวเสร็จภายในสัปดาหท่ี 2 ของเดือนกันยายน 
   5.5.4  คณะทํางานพัฒนาระบบควบคุมภายในของ สทป. เสนอรางแผนงานพัฒนาระบบควบคุมภายใน 
สทป. ตอคณะกรรมการอํานวยการ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ ภายในสัปดาหท่ี 3 เดือนกนัยายน 
   5.5.5  คณะทํางานพัฒนาระบบควบคุมภายในของ สทป. เสนอรางแผนงานพัฒนาระบบควบคุมภายใน 
สทป. ตอคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล เพือ่พิจารณาใหความเหน็ชอบ ภายในเดือนกนัยายน 
   5.5.6  ผอ.สทป. ออกหนังสือประกาศมติความเหน็ชอบ แผนงานพัฒนาระบบควบคุมภายใน สทป. ให
เจาหนาท่ี สทป.ปฏิบัติตาม ภายในเดือนกนัยายน 
   5.5.7  คณะทํางานพัฒนาระบบควบคุมภายในของ สทป. ประสานงานกับผูบริหาร สทป. และหวัหนางาน 
เพื่อขอมูลการควบคุมภายในของ สทป. ท้ัง 2 ระดับ ไดแก ระดับหนวยตรวจรับ (องคกร) และ ระดบัสวนงานยอย 
กลุมงาน ฝาย และสวนงานตางๆ ในแบบฟอรมการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน และแบบสอบถาม
การควบคุมภายใน ภายในสัปดาหแรกของเดือนตุลาคม  
   5.5.8  คณะทํางานพัฒนาระบบควบคุมภายในของ สทป. รวบรวมและวิเคราะหผลการประเมินท้ัง 2 
ระดับ เพื่อรายงานการประเมินระบบควบคุมภายใน สทป. พรอมขอสังเกต และขอเสนอแนะ ภายในสัปดาหท่ี 2 
ของเดือนตุลาคม 
   5.5.9  คณะทํางานพัฒนาระบบควบคุมภายในของ สทป.  เสนอรายงานสรุปการประเมินระบบควบคุม
ภายใน ตอคณะกรรมการอํานวยการ เพื่อพจิารณาใหความเห็นชอบ ภายในสัปดาหท่ี 2 ของเดือนตุลาคม 
   5.5.10  คณะทํางานพัฒนาระบบควบคุมภายในของ สทป. เสนอรายงานสรุปการประเมินระบบควบคุม
ภายใน ตอคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ ภายในเดือนตุลาคม 
   5.5.11  งานตรวจสอบภายใน จัดทําหนังสือรับรองการประเมินระบบควบคุมภายใน เพื่อสง 
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ภายในเดือนพฤศจิกายน 
   5.5.12  งานบริหารระบบคุณภาพและงานบริหารความเส่ียง จัดเก็บรายงานการประเมินระบบควบคุม
ภายในของ สทป. และประกาศใหเจาหนาท่ี สทป. ทราบผาน  Google App. 
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6.  บันทึกคุณภาพ 

รหัส ชื่อบันทึก เก็บรักษาโดย 
ระยะเวลาขั้นต่ํา 
ในการเก็บรักษา 

DTI-00-G-SRM-FM-001 
แบบฟอรมการประเมินความเสี่ยง
สําหรับสวนงาน และโครงการ 

งานบริหารความเสี่ยง 5 ป 

DTI-00-G-SRM-FM-002 
แบบฟอรมแจงเหตุ/ความเสี่ยง  

(กรณีนอกแผน) 
งานบริหารความเสี่ยง 5 ป 

DTI-00-G-SRM-FM-003 
แบบฟอรมการวิเคราะหความเสี่ยง

ตามหลักธรรมาภิบาล 
งานบริหารความเสี่ยง 5 ป 

DTI-00-G-SRM-FM-004 
แบบฟอรมการประเมิน

องคประกอบของการควบคุม
ภายใน 

งานบริหารความเสี่ยง 5 ป 

DTI-00-G-SRM-FM-005 แบบสอบถามการควบคุมภายใน งานบริหารความเสี่ยง 5 ป 

 
      7. เอกสารอางอิง 

5.5 ข้ันตอนการออกคําส่ังแตงต้ังคณะทํางาน 
5.6 ข้ันตอนการออกหนังสือถึงหนวยงานภายนอก 
5.7 ข้ันตอนการควบคุมและแจกจายเอกสารช้ันความลับ 
5.8 ข้ันตอนการออกหนังสือเพ่ือขออนุมัติจากผูบังคับบัญชา 
5.9 ข้ันตอนการเบิกจาย 
5.10 ข้ันตอนการจดัเตรียมสถานท่ีประชุม 
5.11 แผนยุทธศาสตร สทป. 
5.12 แผนปฏิบัติงานส่ีป 
5.13 แผนปฏิบัติงานประจําป 
5.14 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการอํานวยการ สทป. 
5.15 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการบริหาร สทป. 
5.16 คําส่ังแตงต้ังคณะอนกุรรมการติดตามการดําเนินงานเชิงยุทธศาสตร 
5.17 คําส่ังแตงต้ังคณะทํางาน..... 

8.  ภาคผนวก/เอกสารท่ีแนบ 
- 


	1. วัตถุประสงค์
	เพื่อกำหนดแนวทาง และขั้นตอนการปฏิบัติงานของงานบริหารความเสี่ยงให้เป็นมาตรฐาน และสามารถเชื่อมโยงเข้ากับการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	2. ขอบเขต
	3. นิยาม/ คำย่อ
	3.1
	ความเสี่ยง หมายถึง  เหตุการณ์/การกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีของส่วนราชการ
	3.2
	การบริหารความเสี่ยง หมายถึง วิธีการบริหารจัดการที่เป็นไปเพื่อการคาดการณ์และลดผลเสียของความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้โดยมีประสิทธิภาพมากขึ้น การบริหารความเสี่ยงถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการบริหารจัดการทั่วไป การบริหารจัดการองค์กรจึงอาจแบ่งออกได้เป็นสามส่วนใหญ่ๆ คือ การจัดการทางกลยุทธ์ การจัดการทางการดำเนินงาน และการจัดการด้านความเสี่ยง
	3.3
	ระบบบริหารความเสี่ยง หมายถึง ระบบการบริหารบุคคล กิจกรรม ภารกิจ กระบวนการปฏิบัติการ โดยการลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และระดับความรุนแรงของผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ วัดและประเมินผลได้ ควบคุมได้ ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรเป็นสำคัญ
	3.4
	ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล หมายถึง โอกาสที่ผลผลิตของการดำเนินงานไม่ บรรลุผลลัพธ์อันเนื่องมาจากการขาดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
	3.5
	ตามข้อมูลที่ส่วนราชการได้มีการวิเคราะห์ไว้แล้วล่วงหน้า
	3.6
	3.7
	3.8
	3.9
	3.10

	4. แผนผังกระบวนการ
	4.1  การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ สทป.

	5. กระบวนการ/วิธีการปฏิบัติงาน
	6.  บันทึกคุณภาพ
	      7. เอกสารอ้างอิง
	8.  ภาคผนวก/เอกสารที่แนบ

