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สวนที่  3 โครงสรางการบริหารความเสี่ยงและกรอบแนวทางการบริหาร 
ความเสี่ยง  
 
  โครงสรางการบริหารความเสี่ยงของกรมทางหลวง  ประกอบดวย 
 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่งกรมทางหลวง  
 

1.  องคประกอบ 
       1.1 อธิบดีกรมทางหลวง    ประธานกรรมการ 
 1.2 รองอธิบดีฝายบริหาร    กรรมการ 
 1.3 รองอธิบดีฝายวิชาการ    กรรมการ 

1.4 รองอธิบดีฝายดําเนนิการ    กรรมการ 
1.5 รองอธิบดีฝายบํารุงทาง    กรรมการ 
1.6 วิศวกรใหญดานควบคมุการกอสราง  กรรมการ 
1.7 วิศวกรใหญดานบาํรุงรักษา   กรรมการ 
1.8 วิศวกรใหญดานวางแผน    กรรมการ 
1.9 วิศวกรใหญดานอาํนวยความปลอดภัย  กรรมการ 
1.10 วิศวกรใหญดานวิจยัและพฒันา   กรรมการ 
1.11 วิศวกรใหญดานสาํรวจและออกแบบ  กรรมการ 
1.12 ผูอํานวยการสํานักวางแผน   กรรมการและเลขานุการ 
1.13   เลขานุการกรม     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 1.14   ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน  กรรมการและผูชวยเลขานุการ  
1.15 ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาระบบบริหาร กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
1.16     นางนนัทนี  ณ สงขลา จ.วิเคราะหนโยบายและแผน 8 ว. สํานกัวางแผน 

 กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  

2.  อํานาจหนาที ่
2.1 กําหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของกรมทางหลวง 
2.2 วิเคราะหและระบุปจจัยที่สงผลกระทบหรอืสรางความเสียหายรวมทั้งจัดลําดับ

ความสาํคัญของปจจัยเสีย่ง 
2.3 จัดทําแผนบรหิารความเสี่ยงของกรมทางหลวงเพื่อบรรลุเปาหมายตาม

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป กรมทางหลวง (พ.ศ.2549 – 2552) 
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2.4 กํากับ ดูแล ติดตามและสรุปประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงของกรมทางหลวง 

2.5 พิจารณากําหนดแนวทางและขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสีย่ง
ของกรมทางหลวง 

2.6 ใหประธานคณะกรรมการฯ มีอํานาจในการแตงตั้งอนกุรรมการ / คณะทํางาน 
เพื่อชวยในการดําเนินงานไดตามที่เห็นสมควร ทัง้นี้โดยให รองอธิบดีหรือวิศวกร
ใหญที่เกี่ยวของเปนประธานคณะอนกุรรมการ / คณะทํางาน ในสายงานที่
เกี่ยวของ และจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการภายใน
กําหนด 

2.7 รายงานผลการดําเนินการใหหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่งสาํนกั/กอง/สาํนักงาน   
 

1. องคประกอบ 
  คณะทํางานบริหารความเสีย่ง ประเด็นยทุธศาสตรที่ 1 

       การพัฒนาระบบทางหลวงเพื่อสนับสนนุการพัฒนาเศรษฐกิจ 
      1.1 วิศวกรใหญดานควบคมุการกอสราง    ที่ปรึกษา 
 1.2 วิศวกรใหญดานสาํรวจและออกแบบ    ที่ปรึกษา 
 1.3 วิศวกรใหญดานวางแผนและวางโครงการกอสราง  ประธานคณะทํางาน 
 1.4 ผูอํานวยการสํานักวางแผน     คณะทํางาน 
 1.5 นายพิสิษฐ  สมนวล  เศรษฐกร 8 ว   คณะทํางาน 
 16 นายสทิธชิัย  บุญสะอาด วิศวกรโยธา 8 วช.  คณะทํางาน 
 1.7 นายสมประสงค  แจงอรุณนิจ จ.จัดหาที่ดิน 8 ว   คณะทํางาน 
 1.8 นายสุระพล  มณีวงศ  วิศวกรโยธา 8 วช.  คณะทํางาน 
 1.9 นายชวเลิศ  เลิศชวนะกุล วิศวกรโยธา 8 วช.  คณะทํางาน 
 1.10 นายพรชัย  มิง่ขวัญ  วิศวกรโยธา 8 วช.  คณะทํางาน 
 1.11 นางปรัตนดา  ตันศิริเจริญกุล จ.วิเคราะหนโยบายและแผน 7 ว คณะทํางาน 
 1.12 ผูแทนสํานักงานตรวจสอบภายใน    คณะทํางาน 
 1.13  นายสมศักดิ์  บุญประทานพร วิศวกรโยธา 8 วช.  คณะทํางานและเลขานกุาร 
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 คณะทํางานบริหารความเสี่ยง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 
       การพัฒนาทางหลวงที่ปลอดภัย 
      1.1 วิศวกรใหญดานอาํนวยความปลอดภัย    ประธานคณะทํางาน 
      1.2 ผูอํานวยการสํานักอาํนวยความปลอดภัย   คณะทํางาน 
 1.3 นายสจุิณ  มั่งนิมิต  วิศวกรโยธา 8 วช.  คณะทํางาน 
 1.4 นายวิเชยีร  มหาธาํรงไชย วิศวกรโยธา 8 วช.  คณะทํางาน 
 1.5 นายพงษพนัธ จั่นเงิน  วิศวกรโยธา 8 วช.  คณะทํางาน 
 1.6 นางสุชาดา  วงศบัวแกว วิศวกรโยธา 8 วช.  คณะทํางาน 
 1.7 นายประสงค  ประเสริฐวส ุ วิศวกรโยธา 8 วช.  คณะทํางาน 
 1.8 นางมาล ี สวางวัฒน  จ.บริหารงานทั่วไป 7  คณะทํางาน 
 1.9 นายทรงฤทธิ์  ชยานันท  วิศวกรโยธา 5   คณะทํางาน 
 1.10 นายทวีศักดิ์  ชาญวรรณกุล วิศวกรโยธา 3   คณะทํางาน 
 1.11 ผูแทนสํานักงานตรวจสอบภายใน    คณะทํางาน 
 1.12  นางพญาดา  ประพงศเสนา นักสถิติ 8 ว   คณะทํางานและเลขานกุาร 
 1.13  นางสาวพรภนา  นิ่มนวล นักสถิติ 6 ว   คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
 
 คณะทํางานบริหารความเสี่ยง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 
       การรักษาและพัฒนาคณุภาพการใหบริการของระบบทางหลวง 
      1.1 รองอธิบดีฝายบํารุงทาง     ประธานคณะทํางาน 
 1.2 ผูอํานวยการสํานักบริหารบาํรุงทาง    คณะทํางาน 
 1.3 ผูอํานวยการสํานักทางหลวงที่ 11 (กรุงเทพ)   คณะทํางาน 
 1.4 ผูอํานวยการแขวงการทางกรุงเทพ    คณะทํางาน 
 1.5 ผูอํานวยการสํานักงานบาํรุงทางนนทบุรี    คณะทํางาน 
 1.6 นายนพดล  ยิม้ประเสริฐ  วิศวกรโยธา 7 วช.  คณะทํางาน 
 1.7 ผูแทนสํานักงานตรวจสอบภายใน    คณะทํางาน 
 1.8 นายถนอม  ชลทวีโชค        วิศวกรโยธา 8 วช.  คณะทํางานและเลขานกุาร 
 
 คณะทํางานบริหารความเสี่ยง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 
       การพัฒนาระบบทางหลวงที่สงเสริมคุณภาพชีวิตและรักษาสิง่แวดลอม 
      1.1 วิศวกรใหญดานวิจัยและพฒันา    ที่ปรึกษา 
      1.2 วิศวกรใหญดานบาํรุงรักษา     ประธานคณะทํางาน 
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 1.3 ผูอํานวยการสํานักวางแผน     คณะทํางาน 
 1.4 ผูอํานวยการสํานักงานภูมิสถาปตยงานทาง   คณะทํางาน 
 1.5 นายสุรจิต  ทพิยเกษร   นักวชิาการสิ่งแวดลอม 7 ว คณะทํางาน 
 1.6 นายชาญวทิย   เผื่อนทอง  จ.บริหารงานการเงินและบัญชี 6 คณะทํางาน 
 1.7 นายยุทธการ  ธนะเดช   สถาปนิก 5   คณะทํางาน 
 1.8 ผูแทนสํานักงานตรวจสอบภายใน    คณะทํางาน 
 1.9 นายบัณฑิต  รักษาด ี   วิศวกรโยธา 7 วช.  คณะทํางานและเลขานกุาร 
 1.10 นายปยะ  ชูตินันท   วิศวกรโยธา 5   คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
 
 คณะทํางานบริหารความเสี่ยง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 
       การพัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารจดัการเพื่อนําไปสูหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
      1.1 รองอธิบดีฝายดําเนนิการ     ที่ปรึกษา 
      1.2 รองอธิบดีฝายวิชาการ      ที่ปรึกษา 
      1.3 รองอธิบดีฝายบริหาร      ประธานคณะทํางาน 
 1.4 นางอาภา  วิชา   บุคลากร 8 ว   คณะทํางาน 
 1.5 นางอําไพ  หาญวัฒนานกุูล นักวชิาการเงนิและบัญชี 8 ว คณะทํางาน 
 1.6 นายถิรเดช  ศิลาโรจน    นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 8 ว คณะทํางาน 
 1.7 นายเดนชยั  เอี่ยมสุวรรณ นักวชิาการคอมพิวเตอร 7 วช คณะทํางาน 
 1.8 นายเทพฤทธิ ์ แกวบุญม ี นิติกร 7 ว   คณะทํางาน 
 1.9 นางสมหมาย  จิตตพานิชย จ.วิเคราะหนโยบายและแผน 7 ว คณะทํางาน 
 1.10 นางสาวพรทพิย  สุภาผล จ.ตรวจสอบภายใน 6 ว  คณะทํางาน 
 1.11 นางปรัตนดา  ตันศิริเจริญกุล จ.วิเคราะหนโยบายและแผน 7 ว คณะทํางานและเลขานกุาร 
 1.12 นางสาวพรทพิา  กองนวล นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 4 คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
 
2. หนาที่ความรับผิดชอบ 
 
ที่ปรึกษา 
 -  ใหคําปรึกษาเกีย่วกับการบริหารความเสีย่งของกรมทางหลวง เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผน  
ปฏิบัติราชการกรมทางหลวง 
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คณะทํางาน 
-  วิเคราะหและสรุปแผนบริหารความเสีย่งของกรมทางหลวงในปที่ผานมา โดยระบุขอดี 

ขอเสีย ปญหาอุปสรรค รวมถึงผลการประเมนิปจจัยเสี่ยงของทกุประเด็นยทุธศาสตรตาม
แผนปฏิบัติราชการกรมทางหลวง พรอมทั้งเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงของกรม
ทางหลวงในปตอไป 

-  ศึกษาวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือลดโอกาส
ที่จะบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการกรมทางหลวง และกําหนดหลักเกณฑในการประเมนิ
ความเสีย่ง พรอมทั้งจัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงของกรมทางหลวง 
 -  จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของกรมทางหลวง เพื่อบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ     
กรมทางหลวง   
 -  ติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน  พรอมทัง้สรุปการประเมินความเสี่ยงตามแผนบริหาร
ความเสีย่งของกรมทางหลวง 

-  กําหนดแนวทางและขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงของกรมทาง
หลวง สําหรับการดําเนินงานในปตอไป 

-  ปฏิบัติงานอืน่ ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
วัตถุประสงค และนโยบายการบริหารความเสี่ยง 
 
   การบริหารความเสี่ยงของกรมทางหลวง ประจําปงบประมาณพ.ศ.  2550 มี
วัตถุประสงคที่จะชวยใหการดําเนินงานบรรลุเปาประสงคของทั้ง 5 ประเด็นยทุธศาสตรตามที่
กําหนดในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของกรมทางหลวง (พ.ศ. 2549-2552) ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2550  รวมทัง้ใหบรรลุผลตามเกณฑประเมนิทัง้ 4 มิติ ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ของกรมทางหลวง รายละเอียดดังภาคผนวก ข. ประกอบดวย 

1. เพื่อสนับสนนุใหการดําเนนิงานมีประสิทธภิาพ 
2. เพื่อเพิม่คุณภาพการใหบริการ 
3. เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
4. เพื่อพัฒนาองคกร 

 
  โดยมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง คือ ดําเนินการบริหารความเสี่ยงอยาง
เปนขั้นตอนและตอเนื่องทั่วทั้งองคกรแบบบูรณาการ และใหการบริหารความเสี่ยงเปนสวนหนึง่
ของการดําเนนิงานตามปกติ ตลอดจนมกีารติดตาม  ประเมินผล และรายงานผลการบริหารความ
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เสี่ยงอยางสม่าํเสมอ และถือเปนพันธสญัญาของทุกคนในองคกรทีจ่ะพัฒนาใหการบริหารความ
เสี่ยงเปนวฒันธรรมองคกร   ทั้งนี้เพื่อองคกรมีความเสี่ยงอยูในระดับทีย่อมรับได  สามารถปองกนั
และ/หรือจํากดัเหตุการณหรือปจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและมีผลกระทบตอการบรรลุ
วัตถุประสงค  ตลอดจนสรางความเสยีหายแกผูใชบริการและสังคมโดยรวม   และกอใหเกิดการ
กํากับดูแลองคกรที่ดี มีการใชทรัพยากรอยางคุมคาและมปีระสิทธิภาพ  ซึ่งจะทาํใหองคกรเติบโต
อยางยั่งยืน และชวยสรางสรรคมูลคาใหแกองคกร 
 
กระบวนการการบรหิารความเสี่ยง 
   
  การบรหิารความเสี่ยงของกรมทางหลวง ประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ 
 
  1. การกาํหนดวัตถุประสงค  ที่สอดคลองรองรับวิสัยทศัน และพนัธกจิองคกร  โดยมี
ข้ันตอนการกําหนดวัตถุประสงค  ดังนี ้

• กําหนดวัตถุประสงคขององคกร 
• กําหนดกระบวนงาน  และกิจกรรม ของแตละประเด็นยทุธศาสตร  
 ที่ทาํใหบรรลุวตัถุประสงคขององคกร 
• กําหนดวัตถุประสงคของกิจกรรม 

  2.  การระบุความเสี่ยง ซึ่งเปนเหตกุารณหรือการกระทําใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นแลวสงผล
เชิงลบ ทาํใหองคกรสูญเสียคุณคา หรือขัดขวางการบรรลุวัตถุประสงค  โดยเกิดจากทั้งสาเหตุ
ปจจัยภายในองคกร (ทราบและควบคุมได) เชน วัฒนธรรม  โครงสรางองคกร บุคลากร อุปกรณ/
เครื่องมือเครื่องใช และวิธกีารดําเนินงาน  เปนตน  และสาเหตุปจจยัภายนอกองคกร (ไมสามารถ
ควบคุมได) เชน  สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลย ี  และสิง่แวดลอม  เปนตน  โดยมี
ข้ันตอนการระบุความเสีย่ง  ดังนี ้

  พิจารณาวาวตัถุประสงคของกิจกรรมคืออะไร 
  ระบุวามีเหตุการณ/ความเสีย่งใด  พรอมทั้งปจจัยเสีย่ง/สาเหตุของ
เหตุการณนั้น ที่อาจจะขัดขวางการบรรลุวตัถุประสงคของกิจกรรม  

  ระบุประเภทของความเสี่ยง (ซึ่งสามารถแบงได 4 ดาน คือ ดาน
นโยบาย/กลยทุธ ดานการดําเนนิงาน ดานการเงนิ  และดานการปฏบัิติ
ตามกฎหมาย/กฎระเบียบ) ผลกระทบของความเสีย่ง และรายละเอยีด
ความสูญเสียรายละเอยีดการระบุความเสีย่งปรากฎใน  ภาคผนวก ค.  
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  3. การวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง   ซึ่งจะทําใหรูระดับความรนุแรงของความ
เสี่ยง  และรูวาความเสีย่งใดเปนความเสี่ยงที่สําคญัที่องคกรตองรีบจัดการ และความเสีย่งใด
สามารถยอมรบัใหเกิดขึ้นได  รวมทัง้รูวาจะกาํหนดวธิจีัดการกับความเสี่ยงนัน้อยางไร สําหรับ
วิธีการประเมนิความเสี่ยงทีน่ิยมใช คือ “การใชตารางการประเมินความเสี่ยง” (Risk 
Assessment Matrix) ซึ่งเปนการวิเคราะหและจัดระดบัความเสีย่งจากโอกาสทีจ่ะเกิดความเสี่ยง 
และผลกระทบของความเสีย่ง  ตามหลกัเกณฑสําหรบัประเมินความเสีย่ง ดวยการพิจารณาถึง
ความไมแนนอนของเหตุการณหรือเงื่อนไขตางๆ ใน 2 ปจจัย  คือ 
    1) ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood Score)  โดย
พิจารณาถึงความถี่ของการเกิดขึ้นในอดีต  และการคาดการณโอกาสที่จะเกิดในอนาคต 
    2) ระดับผลกระทบของความเสี่ยง (Consequences Score) โดย
พิจารณาทั้งผลกระทบเชงิปริมาณ และเชงิคุณภาพ   
   โดยมีข้ันตอนการประเมนิความเสีย่ง  ดังนี ้

  จัดทําหลักเกณฑสําหรับประเมินความเสีย่ง ซึง่ประกอบดวยเงื่อนไข
ของทั้งปจจัยดานโอกาสที่จะเกิดความเสีย่ง และผลกระทบของ
ความเสีย่ง 

   วิเคราะหและประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงจากโอกาสที่
จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ 

   จัดลําดับความสําคัญของความเสีย่ง  
 4. การจัดการความเสี่ยง  เปนการดําเนนิการเพื่อกาํจดั โอนยาย หรือลดความเสี่ยง
ใหอยูในระดับที่องคกรยอมรับได  ซึง่วิธจีัดการความเสี่ยงประกอบดวย 4 กลยุทธ (4 T’ s  
Strategic) ดังนี ้
   1) การยอมรบัความเสี่ยง (Take) เปนการยอมใหความเสี่ยงเกิดขึ้น 
หรือยอมรับความเสีย่งที่เกดิจากการปฏิบัติงานภายใตระดับความเสีย่งที่องคกรสามารถยอมรับได 
เนื่องจากคาใชจายในการจดัการ/ควบคุมความเสีย่งอาจมีมูลคาสูงกวาผลประโยชนที่ได โดยมีการ
กําหนดมาตรการติดตามดแูล และกําหนดระดับของผลกระทบที่ยอมรับได  
   2) การลด/ควบคุมความเสีย่ง (Treat)  เปนการลดโอกาสทีจ่ะเกิด
ความเสีย่ง หรือลดความรุนแรงของผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เพื่อใหความเสี่ยงอยูในระดับที่ยอมรับ
ได โดยการออกแบบระบบควบคุม/กาํหนดกิจกรรมควบคุม  การแกไขปรับปรุงกระบวนการทํางาน 
การกําหนดแผนสํารองฉกุเฉิน  
    ซึ่งลักษณะของกิจกรรมควบคุมแบงได 4 แบบ คือ 
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• การควบคุมแบบปองกัน เปนการควบคุมเพื่อปองกันหรือลด
ความเสีย่งจากความผิดพลาดและความเสียหาย เชน การ
แบงแยกหนาที่ในการทาํงาน 

• การควบคุมแบบคนพบ เปนการควบคุมเพื่อคนพบความ
เสียหายหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแลว เชน การสอบทาน
งาน 

• การควบคุมแบบแกไข เปนการควบคุมที่กาํหนดขึ้นเพื่อ
แกไข 

 ขอผิดพลาดทีเ่กิดขึ้นใหถูกตองหรือ    เพื่อหาวิธีแกไขไมใหเกิด 
 ขอผิดพลาดซ้ําอีกในอนาคต 

• การควบคุมแบบสงเสริม เปนการควบคุมที่สงเสริมหรือ
กระตุนใหเกิ 

 ความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตองการ เชน การใหรางวัลแก
ผูมีผลงานด ี

   3) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)   เปนการยติุไมใหความ
เสี่ยงเกิดขึ้น หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงโดยหยุดหรือเปล่ียนรูปแบบการทาํกิจกรรมที่จะกอใหเกิด
ความเสีย่ง  หรือเปลี่ยนวัตถปุระสงค 
   4) การกระจาย/โอนความเสีย่ง (Transfer) เปนการโอนความเสี่ยง
ใหกับบุคคลทีส่ามชวยรับผิดชอบ โดยการทาํประกนัภัย การจางบริการ /จางบุคคลภายนอก
ดําเนนิการแทน การทาํสําเนาเอกสารหลายๆ ชุด การบริหารสัญญา 
   ทั้งนี้ หลักในการเลือกวิธจีัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมทีสุ่ด คือ 

•  ดูความคุมคาของวิธีจัดการ ดวยการเปรียบเทยีบระหวาง
คาใชจายในการบริหารความเสี่ยงตองไมสูงกวาผลประโยชนที่
เกิดขึ้นหลงับริหาร ความเสีย่ง 

•  พิจารณาถงึประสิทธิภาพของการดําเนนิงาน และสามารถจัดการ
ใหความเสี่ยงอยูในระดับทีย่อมรับได 

•  การบรรลุวัตถุประสงคทีก่ําหนดไว 
       โดยมีข้ันตอนการจัดการความเสีย่ง ดังนี ้ 
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  หลงัจากประเมิน และจัดลําดับความสาํคัญของความเสี่ยงแลว 
ใหวิเคราะหความคุมคาของวิธีจัดการตางๆ เพื่อใหสามารถ
กําหนดวธิีการที่เปนทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด 
   จัดทาํแผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยง สําหรับความ
เสี่ยงที่มีระดับความรุนแรงของความเสี่ยงคอนขางสงู หรือ สูง  
โดยถือเปนความเสี่ยงที่สําคญัที่ตองเรงจัดการ สวนความเสี่ยงที่มี
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงคอนขางต่าํ หรือ ตํ่า ใหกําหนด
กิจกรรมควบคุมภายใน และดําเนนิการภายใตระบบการควบคุม
ภายใน เพือ่ควบคุมความเสี่ยง  สําหรับองคประกอบของ
แผนปฏิบัติการการบริหารความเสีย่ง  ประกอบดวย  กิจกรรมการ
ควบคุม  ระยะเวลาดาํเนินการ   งบประมาณ  และผูรับผิดชอบ
ดําเนนิการ 

รายละเอียดการประเมิน และจัดการความเสีย่งปรากฏใน  ภาคผนวก ง.  
  3.5 การติดตาม ประเมนิผล และรายงาน   เปนการตดิตาม
ความกาวหนาของการดําเนินงาน และประเมินผลการบริหารความเสี่ยงตามแผนปฏิบัติการการ
บริหารความเสี่ยง ทกุไตรมาส โดยหนวยงานผูรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยง   จากนัน้
ดําเนนิการจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง หรือสรางระบบรายงานซึง่ถือเปนระบบสัญญา
เตือนภัยตอผูบริหาร และผูรับผิดชอบบริหารความเสี่ยงทกุระดับ เพือ่จะไดทราบสถานะของแตละ
ความเสีย่งที่ไดระบุไวเมื่อเวลาเปลี่ยนไปหรือภายหลังดาํเนินการตามกจิกรรมควบคุมแลว   และ
สามารถคนพบความเสีย่งใหมที่อาจเกิดขึ้น รวมทัง้ทราบวากิจกรรมควบคุมความเสี่ยงที่กาํหนด
นั้นสามารถลดหรือควบคุมความเสีย่งไดหรือไม และมปีระสิทธิภาพดีควรจะดําเนนิตอไป หรือตอง
ปรับเปลี่ยนอยางไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




