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แผนบริหารความเสี่ยง ป 2553 สํานักงาน กปร. 

หลักการและเหตุผล 
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน 

กปร.) เปนหนวยงานกลางในการประสานงานเพื่อใหการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริตาง ๆ ซ่ึงการดําเนินงานในดานตาง ๆ นั้นยอมมีความเส่ียงท่ีจะทําใหการดําเนินงานไม
เปนไปตามแผนท่ีวางไว ดังนั้นสํานักงาน กปร. จึงไดจัดทําแผนบริหารความเส่ียงของสํานักงาน กปร. เพื่อใหการ
ดําเนินงานมีประสิทธิภาพและกอใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยนําแนวทางการบริหารงานแนวใหมเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการความเส่ียงมาประยุกตใช มีการศึกษา วิเคราะห และจัดทําแผนเพื่อรองรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึง
จะทําใหการดําเนินงานภายใตปจจัยความเส่ียงตาง ๆ ไมสงผลกระทบตอเปาหมายการดําเนินงานของสํานักงานฯ  
 

วิสัยทัศน 
“หนวยงานหลักในการดําเนินงานสนองพระราชดําริท่ีมีประสิทธิภาพสูง เพื่อประโยชนสุขของ

ประชาชน” 

พันธกิจ 
  1. ตามเสด็จ และรับสนองพระราชดําริ 

 2. สํารวจ ศึกษาวิเคราะห และจัดทําแผนงานเก่ียวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ รวมท้ัง
พิจารณาเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

 3. ประสาน วางแผน สนับสนุนและรวมดําเนินงานกับหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการ
ดําเนินงานสนองพระราชดําริ 

 4. ติดตามประเมินผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาํริ 

 5. จัดใหมีการศึกษา สรุปรวบรวมและถายทอดประสบการณ และองคความรูตามแนวพระราชดําริ 

 6. เผยแพรประชาสัมพันธโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 7. เปนศูนยขอมูลและสารสนเทศเก่ียวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร 

เปาประสงค กลยุทธ แผนงาน/โครงการ ความ
สอดคลองกับ
กลยุทธ 

1. การ
พัฒนาการ
ดําเนินงาน
สนอง

พระราชดําริ 

1. เพ่ือดําเนินงานสนอง
พระราชดําริและบริหาร
จัดการโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริ 
ใหมีประสิทธิภาพสูง
และมุงผลสัมฤทธิ์เพ่ือ
ประโยชนสุขของ

ประชาชน 

1.1 ศึกษารวบรวมแนวพระราชดําริ
และทบทวนการดําเนินงานสนอง
พระราชดําริ 

A การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของขาราชการ 

 1.2 

1.2 เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการ
บริหารจัดการโครงการ 

B คาใชจายเดินทางไป
ตางประเทศ 

 1.3 

1.3 สรางและพัฒนาเครือขายการ
ดําเนินงานสนองพระราชดําริ 

    

1.4 สงเสริมการมีสวนรวมของ
องคกรเอกชน องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินและประชาชน 

    

1.5 จัดทําระบบคลังขอมูลและองค
ความรูตามแนวพระราชดําริ 

    

2. การขยายผล
และเผยแพร

องคความรูตาม
แนว

พระราชดําริ 

2. เพ่ือเสริมสรางภูมิ
ปญญาและขยายผลองค

ความรูตามแนว
พระราชดําริและปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ใหกวางขวางมากยิ่งขึ้น 

1.1 คนหาและพัฒนาตัวแบบ
ความสําเร็จ 

A จัดนิทรรศการเฉลิมพระ
เกียรติฯสวนหลวง 

 1.2 

1.2 ขยายผลและสรางเครือขายองค
ความรู 

B ขาว บทความและภาพ
ขาวประชาสัมพันธ
โครงการ 

 1.3 

1.3 ประชาสัมพันธเชิงรุกเพ่ือ
เสริมสรางความรูความเขาใจ 

C สืบสานงานพัฒนากับ
สํานักงาน กปร. ทางวิทยุ 

 1.3 

  D สารคดีเฉลิมพระเกียรติ"
รอยไทดวยดวงใจ" 

 1.3 

  E วารสารโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 1.3 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร 

เปาประสงค กลยุทธ แผนงาน/โครงการ ความ
สอดคลองกับ
กลยุทธ 

3. การพัฒนา
คุณภาพการ
บริหารจัดการ

องคกร 

 เพ่ือใหสํานักงาน กปร. 
เปนองคกรแหงความ

เปนเลิศในการ
บริหารงาน มีระบบ
บริหารจัดการที่ดี 

บุคลากรมีคุณภาพเปน
มืออาชีพและมี

มาตรฐานทางคุณธรรม
สูง 

1.1 สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
สรางจิตสํานึกความรับผิดชอบ 

A การฝกอบรมสําหรับ
ผูบริหารและเจาหนาที่ ดาน
สารสนเทศ 

 1.4 

1.2 พัฒนาสมรรถนะการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 

B การพัฒนาศักยภาพของ
เจาหนาที่สารสนเทศ 

 1.4 

1.3 พัฒนาองคกรตามเกณฑคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

    

1.4 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการสารสนเทศ 

    

1.5 พัฒนาระบบการจัดการองค
ความรู 

    

1.6 พัฒนาระบบการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

    

 
 
 
การพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการในปงบประมาณ พ.ศ.2553 

(1) หลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือกแผนงานเพื่อมาพิจารณาบริหารความเส่ียงของสํานักงาน กปร. เปน
ดังนี้ 

ปจจัยการพิจารณา เกณฑการพิจารณา 

1 2 3 

1. สอดคลองกับประเด็น
ยุทธศาสตร 

ไมสอดคลองกับกลยุทธ
ในประเด็นยุทธศาสตร 

สอดคลองกับบางกลยุทธ
ในประเด็นยุทธศาสตร 

สอดคลองกับทุกกลยุทธ
ในประเด็นยุทธศาสตร 

2. งบประมาณท่ีไดรับใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2553 

งบประมาณต้ังแต 
500,000 บาทลงมา 

งบประมาณมากกวา
500,000 บาท ถึง 
1,000,000 บาท 

งบประมาณมากกวา 
1,000,000 บาท 

3. สอดคลองกับนโยบาย
ผูบริหารสํานักงาน 

 สอดคลองกับนโยบาย
ผูบริหารสํานักงาน นอย 

 สอดคลองกับนโยบาย
ผูบริหารสํานักงาน ปาน
กลาง 

 สอดคลองกับนโยบาย
ผูบริหารสํานักงาน สูง 

 



 4

(2) ผลการพิจารณาคัดเลือกแผนงานตามหลักเกณฑท่ีกําหนด ดังนี้ 
 
ประเด็น
ยุทธศาสตร 

โครงการ/แผนงาน สอดคลองกับ
ประเด็น

ยุทธศาสตร 

งบประมาณท่ี
ไดรับใน

ปงบประมาณ 
พ.ศ.2553 

สอดคลองกับ
นโยบาย
ผูบริหาร
สํานักงาน 

ความสําคัญ
ของแผนงาน 

การพัฒนาการ
ดําเนินงานสนอง
พระราชดําริ 

A การเพ่ิมประสิทธิภาพของขาราชการ 3 3 3 27 

B คาใชจายเดินทางไปตางประเทศ 2 2 2 8 

การขยายผลและ
เผยแพรองค

ความรูตามแนว
พระราชดําริ 

A จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯสวน
หลวง 

2 1 2 4 

B ขาว บทความและภาพขาว
ประชาสัมพันธโครงการ 

2 3 2 12 

C สืบสานงานพัฒนากับสํานักงาน กปร. 
ทางวิทยุ 

2 2 2 8 

D สารคดีเฉลิมพระเกียรติ"รอยไทดวย
ดวงใจ" 

2 3 2 12 

E วารสารโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

2 3 3 18 

การพัฒนา
คุณภาพการ
บริหารจัดการ

องคกร 

A การฝกอบรมสําหรับผูบริหารและ
เจาหนาที่ ดานสารสนเทศ 

2 1 3 6 

B การพัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่
สารสนเทศ 

2 1 2 4 
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จากตารางการวิเคราะหขางตนนําแผนงานที่ไดคาคะแนนความสําคัญของโครงการสูงสุดแตละ
ประเด็นยุทธศาสตรมาเปนตัวแทนในการบริหารความเส่ียงตามแนวทาง SP 7 
(3) แผนงาน/โครงการที่คัดเลือกมาดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง 

1. ประเด็นยุทธศาสตร : การพัฒนาการดําเนินงานสนองพระราชดําริ 

 แผนงาน /โครงการที่นํามาบริหารจัดการความเส่ียง  คือ  แผนงานการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของขาราชการ 

 วัตถุประสงคของแผนงาน/โครงการ คือ พัฒนาความรูและศักยภาพของเจาหนาท่ี 
สํานักงาน กปร. 

 เปาหมายดานการบริหารความเส่ียงของแผนงาน/โครงการ คือ 
ตัวชี้วัด หนวยนับ คาเปาหมาย 

รอยละของบุคลากรไดรับการพัฒนาศักยภาพ รอยละ 90 
 

2. ประเด็นยุทธศาสตร : การขยายผลและเผยแพรองคความรูตามแนวพระราชดําริ 

 แผนงาน/โครงการที่นํามาบริหารจัดการความเส่ียง คือ แผนงานวารสารโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 วัตถุประสงคของแผนงาน/โครงการ คือ เผยแพรแนวพระราชดําริ และโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ   

 เปาหมายดานการบริหารความเส่ียงของแผนงาน/โครงการ คือ 
ตัวชี้วัด หนวยนับ คาเปาหมาย 

รอยละของความพึงพอใจตอวารสาร 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

รอยละ 80 

 
3. ประเด็นยุทธศาสตร : การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองคกร 

 แผนงาน/โครงการท่ีนํามาบริหารจัดการความเสี่ยง คือ แผนงานการฝกอบรม
สําหรับผูบริหารและเจาหนาท่ี ดานสารสนเทศ 

 วัตถุประสงคของแผนงาน/โครงการ คือ การเพิ่มความรูและทักษะดานเทคโนโลยี
สารสนเทศใหเจาหนาท่ี สํานักงาน กปร. 

 เปาหมายดานการบริหารความเส่ียงของแผนงาน/โครงการ คือ 
ตัวชี้วัด หนวยนับ คาเปาหมาย 

รอยละของบุคลากรไดรับการพัฒนาศักยภาพ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รอยละ 50 
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การระบุความเสี่ยง 
1. ประเด็นยุทธศาสตร : การพัฒนาการดําเนินงานสนองพระราชดําริ 

แผนงาน : การเพิ่มประสิทธิภาพของขาราชการ 
กําหนดกิจกรรมที่โครงการดําเนินการแลวนํามาระบุความเสี่ยงตามมิติธรรมาภิบาล 9 องคประกอบ ดังนี ้

กิจกรรม มิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวของ 

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ตอบสนอง รับผิดชอบ โปรงใส มีสวนรวม กระจายอํานาจ นิติธรรม เสมอภาค 

 การกําหนดแนวทางการดําเนินงาน  หลักสูตรไม
ตรงตามความ
ตองการ 

 - ขาดความ
สนใจจาก
เจาหนาที่  

-  -  ขาด
ขอเสนอแนะ
ในการพัฒนา
หลักสูตร  

ไมการกําหนด
แนวทางการ
ฝกอบรมโดย
ระดับ
เจาหนาที่ 

-  -  

กระบวนการดําเนินงาน จํานวนผูเขา
รับการพัฒนา
ไมไดตาม
เปาหมาย 

การดําเนินการ
ลาชากวา
แผนงาน 

การเขารวมไม
เต็มตามเวลาที่
กําหนด 

ไมมีการ
ตรวจสอบการ
เขารวม
กิจกรรม 

การกําหนด
หลักสูตรไม
ชัดเจน 

-  เอกสารการ
เบิกจายไม
ถูกตอง 

การเขารวมใน
กิจกรรมไม
กระจาย 

การติดตามประเมินผล การตอบ 
ประเมินผลได
ไมครบถวน 

-  ไมมีการ
ตรวจสอบ
ผลสําเร็จการ
อบรม 

- ไมมีการ
เผยแพรผลการ
ประเมินการ
ฝกอบรม 

- - - 
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2. ประเด็นยุทธศาสตร : การขยายผลและเผยแพรองคความรูตามแนวพระราชดําริ 
แผนงาน : วารสารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

กําหนดกิจกรรมที่โครงการดําเนินการแลวนํามาระบุความเสี่ยงตามมิติธรรมาภิบาล 9 องคประกอบ ดังนี ้
กิจกรรม มิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวของ 

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ตอบสนอง รับผิดชอบ โปรงใส มีสวนรวม กระจายอํานาจ นิติธรรม เสมอภาค 

 การจัดจาง การจัดจาง
ลาชากวาแผน 

 จัดทํากรอบ 
TOR ลาชา 

 ผูรับผิดชอบ
ไมกําหนด
แผนงานที่
ชัดเจน 

ไมมี
ผูรับผิดชอบที่
ชัดเจน 

กําหนด TOR 
ไมชัดเจน 

-   ไมดําเนินการ
ตามระเบียบ
พัสดุ 

 ไมเปดโอกาส
ใหมีการ
แขงขันอยาง
เต็มที่ 

กระดําเนินงานในการจัดพิมพ สาระของเรื่อง
ขาดความ
นาสนใจ 

เวลาแลวเสร็จ
ไมไดตาม
กําหนด 

- ไมมีการ
กําหนดเนื้อ
เรื่องและ
ผูรับผิดชอบที่
ชัดเจน 

- ขาดการมีสวน
รวมในการ
จัดทําขอมูล 

- - - 

การติดตามและรายงานผล จํานวนผูตอบ
แบบประเมิน
นอย 

- ไมดําเนินการ
รายงานผล
ประเมินอยาง
ตอเนื่อง 

- - - ผูรับผิดชอบ
ไมกระจายตัว 

- - 
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3. ประเด็นยุทธศาสตร : การการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองคกร 
แผนงาน : การฝกอบรมสําหรับผูบริหารและเจาหนาที่ ดานสารสนเทศ 

กําหนดกิจกรรมที่โครงการดําเนินการแลวนํามาระบุความเสี่ยงตามมิติธรรมาภิบาล 9 องคประกอบ ดังนี ้
กิจกรรม มิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวของ 

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ตอบสนอง รับผิดชอบ โปรงใส มีสวนรวม กระจายอํานาจ นิติธรรม เสมอภาค 

 การกําหนดหลักสูตร  หลักสูตรไม
หลากหลาย 

 ผูเขารับการ
อบรมขาด
ความสนใจ 

 -  การกําหนด
หลักสูตรไม
ตอบอสนอง
ความตองการ 

ขาดขอเสนอ
ในการเลือก
หลักสูตร 

- ไมเปดโอกาส
ใหเจาหนาที่
เล ือกในการ

เขาอบรม 

ไมการรับฟง
ความตองการ
อยางทั่วถึง 

วิธีการอบรม จํานวนผูเขา
รับการพัฒนา
ไมไดตาม
เปาหมาย 

 - ผูเขารวมขาด
การอบรม 

ไมมีการ
ตรวจสอบการ
เขารวม
กิจกรรม 

 - วิธีการอบรม
เปนแบบ
เดียวกันหมด 

- - 

การนําความรูไปปฏิบัติ ไมมีการนํา
ความรูไป
ปฏิบัติ 

ไมมีการ
ติดตามผลการ
นําไปปฏิบัติ 

- ไมมีการ
ตรวจสอบ
ผลสําเร็จการ
อบรม 

- - - - - 
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ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินความเส่ียงและการกําหนดกลยุทธท่ีใชในการจัดการกับแตละความเสี่ยง 
3.1 หลักเกณฑการใหคะแนนความรุนแรงของผลกระทบ(X) และโอกาสท่ีจะเกอดความเสียหาย 

 

 

ประเด็น/องคประกอบท่ีพิจารณา 
ระดับคะแนน 

1=นอยมาก 2=นอย 3=ปานกลาง 4= สูง 5=สูงมาก 

ความรุนแรงของผลกระทบ (X) 

มูลคาความเสียหาย X1 นอยกวา 1 หม่ืน
บาท 

1-5 หม่ืนบาท 5หมืน –  
2.5 แสนบาท 

2.5 -5 
แสนบาท 

มากวา 5 แสนบาท 

ผลการสํารวจความพึงพอใจ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย 

X2 พึงพอใจ>80% >60 - 80% >40 - 60% >20 - 40% ≤20% 

จํานวนผูรองเรียน (ตอโครงการ) X3 ไมมีผูรองเรียน 1-2 ราย 3-5 ราย 5-6 ราย 7 รายข้ึนไป 

  (ตอโครงการ) (ตอโครงการ) (ตอโครงการ) (ตอโครงการ) (ตอโครงการ) 

โอกาสที่จะเกดิความเสียหาย (Y) 

การควบคุม ติดตามและตรวจสอบ
ของผูบังคับบัญชาหรือหนวยงาน
อื่นๆ 

Y 1 ทุกเดือน ทุก 2 เดือน ทุก 3 เดือน ทุก 4 เดือน ทุก 5 เดือน 

ความถี่ในการเกิดขอผิดพลาดการ
ปฏิบัติงาน 

Y 2 5 ป/คร้ัง 2-3 ป/คร้ัง 1 ป/คร้ัง 1-6 เดือน/คร้ัง 1 เดือน/คร้ัง 

โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ Y 3 5 ป/คร้ัง 2-3 ป/คร้ัง 1 ป/คร้ัง 1-6 เดือน/คร้ัง 1 เดือน/คร้ัง 

 
3.2 กลยุทธท่ีใชสําหรับจัดการความเสี่ยง มีดังนี ้

 การหลีกเล่ียงความเส่ียง : ปฏิเสธและหลีกเล่ียงโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง โดยการหยุด ยกเลิก 
หรือเปล่ียนแปลงกิจกรรมหรือโครงการท่ีจะนําไปสูเหตุการณท่ีเปนความเส่ียง 

 การควบคุมความสูญเสีย : พยายามลดความเส่ียงโดยการเพ่ิม หรือเปล่ียนแปลงข้ันตอน
บางสวนของกิจกรรมหรือโครงการท่ีนําไปสูเหตุการณท่ีเปนความเส่ิยง รวมถึงลดความนางจะเปนท่ี
เหตุการณท่ีเปนความเส่ียงจะเกิดข้ึน 

 การรับความเส่ียงไวเอง : หากทําการวิเคราะหแลวเห็นวาไมมีวิธีการจัดการความเส่ียงใดเลยท่ี
เหมาะสมเน่ืองจากตนทุนการจัดการความเส่ียงสูงหวาประโยชนท่ีจะไดรับ อาจตองยอมรับความเส่ียง แต
ควรมีมาตรการติดตามอยางใกลชิดเพื่อรองรับผลท่ีจะเกิดข้ึน 

 การถายโอนความเส่ียง : ยกภาระในการเผชิญหนากับเหตุการณท่ีเปนความเส่ียงและการ
จัดการความเส่ียงใหผูอ่ืน 

นําความเส่ียงท่ีไดวิเคราะหตามมิติธรรมาภิบาลมาประเมินความเส่ียงโดยพิจารณาจากความเส่ียงใน
แตละประเภทของความเส่ียงท่ีเกี่ยวของ ปรากฏวางผลการวิเคราะหความเส่ียงสอดคลองกับความเส่ียงดาน
การดําเนนิการและดานการปฏิบัติงาน ซ่ึงมีรายละเอียดการประเมินความเส่ียง ดังนี ้
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ประเภทความเสี่ยงที่
เกี่ยวของ 

กิจกรรม ปจจัยเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ระดับความ
เสี่ยง 

กลยุทธที่ใชจัดการกับ
ความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการความ
เสี่ยง 

ดานการดําเนินการ 
(Operation Risk: O) 

 การกําหนดแนว
ทางการดําเนินงาน 

O1 หลักสูตรไมตรง
ตามความตองการ 

2 
(Y3) 

2 
(X2) 

4 ควบคุมความเสี่ยง - สํารวจความตองการของ
เจาหนาที่ในทุกระดับ 

  O2 ขาดความสนใจ
จากเจาหนาที่  

2 
(Y3) 

2 
(X2) 

4 ควบคุมความเสี่ยง - ประชาสัมพันธและทํา
หนังสือเวียนใหเจาหนาที่ให
ความสําคัญ 

  O3 ขาดขอเสนอแนะ
ในการพัฒนาหลักสูตร  

2 
(Y3) 

3 
(X2) 

6 ควบคุมความเสี่ยง - ขอความรวมมือใหมีการ
แสดงความคิดเห็นในการ
พัฒนาหลักสูตร 
- มีการสํารวจและสอบถาม
ความคิดเห็น 

  O4 ไมการกําหนดแนว
ทางการฝกอบรมโดย
ระดับเจาหนาที่ 

3 
(Y3) 

4 
(X2) 

12 ควบคุมความเสี่ยง - ทําการสํารวจความตองการ
ของเจาหนาที่ในทุกระดับใน
การพัฒนาศักยภาพในการ
ทํางาน 

 กระบวนการ
ดําเนินงาน 

O5 จํานวนผูเขารับการ
พัฒนาไมไดตาม
เปาหมาย 

2 
(Y3) 

2 
(X2) 

4 ควบคุมความเสี่ยง -  กํากับการดําเนินงานโดย
คณะทํางานพัฒนาบุคลากร 

  O6การดําเนินการลาชา
กวาแผนงาน 

3 
(Y2) 

3 
(X2) 

9 ควบคุมความเสี่ยง -  กํากับการดําเนินงานโดย
คณะกรรมการพัฒนา
บุคลากร 
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ประเภทความเสี่ยงที่
เกี่ยวของ 

กิจกรรม ปจจัยเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ระดับความ
เสี่ยง 

กลยุทธที่ใชจัดการกับ
ความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการความ
เสี่ยง 

  O7 การเขารวมไมเต็ม
ตาม เวลาที่กําหนด 

2 
(Y3) 

2 
(X2) 

4 ควบคุมความเสี่ยง - กําหนดใหมีการรายงานผล
การเขารวมกิจกรรมของ
เจาหนาที่ เพื่อเปนขอมูลใน
การควบคุม 

  O8 ไมมีการตรวจสอบ
การเขารวมกิจกรรม 

2 
(Y3) 

2 
(X2) 

4 ควบคุมความเสี่ยง - กําหนดใหมีการรายงานผล
การเขารวมกิจกรรมของ
เจาหนาที่ เพื่อเปนขอมูลใน
การควบคุม 

  O9 การกําหนด
หลักสูตรไมชัดเจน 

2 
(Y3) 

2 
(X2) 

4 ควบคุมความเสี่ยง - ดําเนินการหาขอมูลเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจในการ
พิจารณาเขารับการอบรมของ
เจาหนาที่ใหทั่วถึง 

  O10 การเขารวมใน
กิจกรรมไมกระจาย 

2 
(Y3) 

2 
(X2) 

4 ควบคุมความเสี่ยง - กําหนดใหทุกคนมีโอกาส
เขารวมในการพัฒนาศักยภาพ 

 การติดตามประเมินผล O11 การตอบ 
ประเมินผลไดไม
ครบถวน 

4 
(Y3) 

4 
(X2) 

16 ควบคุมความเสี่ยง - กําหนดแนวทางใหมีการ
ตอบแบบประเมินให
ครบถวน 

  O12 ไมมีการ
ตรวจสอบผลสําเร็จ
การอบรม 

4 
(Y3) 

4 
(X2) 

16 ควบคุมความเสี่ยง - ทําแผนในการตรวจสอบ
และรายงานผล ตอ
คณะกรรมการพัฒนา
บุคลากร 
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ประเภทความเสี่ยงที่
เกี่ยวของ 

กิจกรรม ปจจัยเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ระดับความ
เสี่ยง 

กลยุทธที่ใชจัดการกับ
ความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการความ
เสี่ยง 

  O13 ไมมีการเผยแพร
ผลการประเมินการ
ฝกอบรม 

3 
(Y3) 

4 
(X2) 

12 ควบคุมความเสี่ยง - แจงเวียนผลการประเมินให
รับทราบอยางทั่วถึง 

 การจัดจาง O14 การจัดจางลาชา
กวาแผน 

4 
(Y1) 

4 
(X1) 

16 ควบคุมความเสี่ยง - กําหนดแผนงานที่ชัดเจน 
- มีการกํากับโดยผูบริหาร 

   O15 จัดทํากรอบ TOR 
ลาชา 

4 
(Y1) 

4 
(X1) 

16 ควบคุมความเสี่ยง - การมอบหมายผูรับผิดชอบ
ดําเนินการใหเปนไปตามแผน 

  O16 ผูรับผิดชอบไม
กําหนดแผนงานที่
ชัดเจน 

4 
(Y1) 

4 
(X1) 

16 ควบคุมความเสี่ยง - การมอบหมายผูรับผิดชอบ
ดําเนินการใหเปนไปตามแผน 

  O17 ไมมีผูรับผิดชอบ
ที่ชัดเจน 

4 
(Y1) 

2 
(X1) 

8 ควบคุมความเสี่ยง - มีการมอบหมาย
ผูรับผิดชอบตามภารกิจของ
กลุมงาน 

 กระดําเนินงานในการ
จัดพิมพ 

O18 สาระของเรื่อง
ขาดความนาสนใจ 

3 
(Y1) 

4 
(X2) 

12 ควบคุมความเสี่ยง - มีการมอบหมายให
ดําเนินการโดยคณะ
บรรณาธิการ 

  O19 เวลาแลวเสร็จ
ไมไดตามกําหนด 

3 
(Y1) 

4 
(X2) 

12 ควบคุมความเสี่ยง - มีการมอบหมายให
ดําเนินการโดยคณะ
บรรณาธิการ 
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ประเภทความเสี่ยงที่
เกี่ยวของ 

กิจกรรม ปจจัยเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ระดับความ
เสี่ยง 

กลยุทธที่ใชจัดการกับ
ความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการความ
เสี่ยง 

  O20 ไมมีการกําหนด
เนื้อเรื่องและ
ผูรับผิดชอบที่ชัดเจน 

3 
(Y1) 

4 
(X2) 

12 ควบคุมความเสี่ยง - มีการมอบหมายให
ดําเนินการโดยคณะ
บรรณาธิการ 

  O21 ขาดการมีสวน
รวมในการจัดทําขอมูล 

3 
(Y1) 

4 
(X2) 

12 ควบคุมความเสี่ยง - มีการมอบหมายให
ดําเนินการโดยคณะ
บรรณาธิการ 

 การติดตามและ
รายงานผล 

O22 จํานวนผูตอบ
แบบประเมินนอย 

3 
(Y1) 

3 
(X2) 

9 ควบคุมความเสี่ยง - กลุมงานที่ดําเนินการตอง
ประสานขอความรวมมือใหมี
การตอบแบบสํารวจให
ไดมากที่สุด 

  O23 ไมดําเนินการ
รายงานผลประเมิน
อยางตอเนื่อง 

3 
(Y1) 

3 
(X2) 

9 ควบคุมความเสี่ยง - ทําการรายงานผลการ
ประเมินใหผูที่เกี่ยวของ
รับทราบ 

  O24 ผูรับผิดชอบไม
กระจายตัว 

2 
(Y3) 

3 
(X2) 

6 ควบคุมความเสี่ยง - กําหนดผูรีบผิดชอบตาม
หนาที่งานที่เกี่ยวของเพื่อให
เกิดการกระจายความรวมมือ 

 การกําหนดหลักสูตร O25 หลักสูตรไม
หลากหลาย 

3 
(Y3) 

2 
(X2) 

6 ควบคุมความเสี่ยง - ดําเนินการสํารวจความ
ตองการของเจาหนาที่ในทุก
ระดับ 

  O26 ผูเขารับการอบรม
ขาดความสนใจ 

2 
(Y3) 

2 
(X2) 

4 ควบคุมความเสี่ยง - ประชาสัมพันธใหเจาหนาที่
เห็นความสําคัญของการ
อบรม 
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ประเภทความเสี่ยงที่
เกี่ยวของ 

กิจกรรม ปจจัยเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ระดับความ
เสี่ยง 

กลยุทธที่ใชจัดการกับ
ความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการความ
เสี่ยง 

  O27 การกําหนด
หลักสูตรไม
ตอบสนองความ
ตองการ 

2 
(Y3) 

2 
(X2) 

4 ควบคุมความเสี่ยง - ดําเนินการสํารวจความ
ตองการของเจาหนาที่ในทุก
ระดับ 

  O28 ขาดขอเสนอใน
การเลือกหลักสูตร 

3 
(Y3) 

4 
(X2) 

12 ควบคุมความเสี่ยง - ขอความรวมมือในการ
สํารวจความตองการ 

  O29 ไมเปดโอกาสให
เจาหนาที่เลือกในการ
เขาอบรม 

2 
(Y3) 

2 
(X2) 

4 ควบคุมความเสี่ยง - กําหนแนวทางในการเลือก
อบรมใหเจาหนาที่ในทุก
ระดับ 

  O30 ไมรับฟงความ
ตองการอยางทั่วถึง 

2 
(Y3) 

2 
(X2) 

4 ควบคุมความเสี่ยง - ดําเนินการสํารวจความ
ตองการของเจาหนาที่ในทุก
ระดับ 

  O31 จํานวนผูเขารับ
การพัฒนาไมไดตาม
เปาหมาย 

3 
(Y3) 

4 
(X2) 

12 ควบคุมความเสี่ยง - กําหนดใหการเขารับการ
อบรมเปนหนาที่ 

  O32 ผูเขารวมขาดการ
อบรม 

3 
(Y3) 

4 
(X2) 

12 ควบคุมความเสี่ยง - กําหนดใหการเขารับการ
อบรมเปนหนาที่ 

  O33 ไมมีการ
ตรวจสอบการเขารวม
กิจกรรม 

2 
(Y3) 

2 
(X2) 

4 ควบคุมความเสี่ยง - กําหนดใหมีการรายงานผล
หลังการฝกอบรม 
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ประเภทความเสี่ยงที่
เกี่ยวของ 

กิจกรรม ปจจัยเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ระดับความ
เสี่ยง 

กลยุทธที่ใชจัดการกับ
ความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการความ
เสี่ยง 

  O34 วิธีการอบรมเปน
แบบเดียวกันหมด 

2 
(Y3) 

2 
(X2) 

4 ควบคุมความเสี่ยง - ดําเนินการสํารวจความ
ตองการของเจาหนาที่ในทุก
ระดับ 

  O35 ไมมีการนําความรู
ไปปฏิบัติ 

2 
(Y3) 

2 
(X2) 

4 ควบคุมความเสี่ยง - กําหนดใหมีการรายงานผล
หลังการฝกอบรม 

  O36 ไมมีการติดตาม
ผลการนําไปปฏิบัติ 

4 
(Y3) 

4 
(X2) 

16 ควบคุมความเสี่ยง - จัดทําระบบการประเมินผล
หลังการฝกอบรม 

  O37 ไมมีการ
ตรวจสอบผลสําเร็จ
การอบรม 

4 
(Y3) 

4 
(X2) 

16 ควบคุมความเสี่ยง - มีระบบการประเมินผลหลัง
การฝกอบรม 

ดานการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ (Compliance 
Risk: C) 

 C1 เอกสารการเบิกจาย
ไมถูกตอง 

4 
(Y3) 

3 
(X1) 

12 ควบคุมความเสี่ยง - ตรวจสอบและใหความรูแก
ผูปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 

  C2 กําหนด TOR ไม
ชัดเจน 

4 
(Y3) 

3 
(X1) 

12 ควบคุมความเสี่ยง - กํากับการดําเนินงานและ
สรางความรูความเขาในแก
ผูดําเนินการใหมีความรู
เกี่ยวกับการจัดทํา TOR  
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ประเภทความเสี่ยงที่
เกี่ยวของ 

กิจกรรม ปจจัยเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ระดับความ
เสี่ยง 

กลยุทธที่ใชจัดการกับ
ความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการความ
เสี่ยง 

  C3 ไมดําเนินการตาม
ระเบียบพัสดุ 

2 
(Y3) 

3 
(X1) 

6 ควบคุมความเสี่ยง - กํากับการดําเนินงานให
เปนไปตามระเบียบโดย
เครงครัด 

  C4 ไมเปดโอกาสใหมี
การแขงขันอยางเต็มที่ 

2 
(Y3) 

3 
(X1) 

6 ควบคุมความเสี่ยง - กํากับการดําเนินงานให
เปนไปตามระเบียบโดย
เครงครัด 
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3.3 การจัดทําแผนภูมิความเส่ียง 

การจัดทําแผนภูมิความเส่ียงเพื่อชวยใหสามารถตัดสินในการวางแผนบริหารไดอยางเหมาะสม และสามารถ
เห็นภาพวานําความเส่ียง 

สํานักงาน กปร. ไดพิจารณาใหคะแนนประเมินความเส่ียงท่ีจะตองนํามาดําเนินการจัดการความเส่ียงใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 คือ ความเส่ียงท่ีมีระดับความเส่ียงสูง ต้ังแต 15 ข้ึนไป สวนปจจัยเส่ียงท่ีมีระดับความเส่ียงตํ่า
กวา 15 ถือวามีความเส่ียงคอนขางตํ่าไมนาํมาดําเนินการจัดการความเสี่ยงในแผนบริหารความเส่ียงในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 

 
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ของสํานักงาน กปร. 

 
 

    

 
 

 O4, O13, O18, 
O19, O20, O21, 
O28, O31, O32 

O11, O12, 014, 
O15, O16, O36, 
O37 

 

O3 
 

O24 O6, O22, O23  C1, C2  

 
 

O1, O2, O5, O7, 
O8, O9, O10, 
O26, O27, O29, 
O30, O33, O34, 
O35, C3. C4 

O25 O17  

 
 

    

 

         

   
 
 

คว
าม
รุน

แร
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อง
ผล

กร
ะท

บ 

โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย 

5 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 

1                         2                                  3                        4                           5 
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ขั้นตอนที่ 4  กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง 
จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของแผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพของขาราชการ 

ประเด็น
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมตามแนวทางการ
จัดการความเสี่ยง 

เปาหมาย/ผลสาํเร็จของการ
ดําเนินการกิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการความเสี่ยง 

ป พ.ศ.2552 ป พ.ศ.2553 ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 

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

O11   กําหนดแนวทางใหมีการ
ตอบแบบประเมินให
ครบถวน 

 ผูที่เขารับการอบรม
ไมนอยกวารอยละ 80 
ตอบแบบสํารวจการ
ประเมินผล 

                        กลุมบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล  

 งบดําเนินการ
ของสํานักงาน 
กปร. 

O12  ทําแผนในการตรวจสอบ
และรายงานผล ตอ
คณะกรรมการพัฒนา
บุคลากร 

มีการรายงานผลการ
ประเมินตอ
คณะกรรมการพัฒนา
บุคลากร 

            กลุมบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล  

 งบดําเนินการ
ของสํานักงาน 
กปร. 

 
จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของแผนงานวารสารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ประเด็น
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมตามแนวทางการ
จัดการความเสี่ยง 

เปาหมาย/ผลสาํเร็จของการ
ดําเนินการกิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการความเสี่ยง 

ป พ.ศ.2552 ป พ.ศ2553 ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 

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

O14 - กําหนดแผนงานที่ชัดเจน 
- มีการกํากบัโดยผูบริหาร 

- มีแผนการ
ดําเนินงานที่ชัดเจน 
- มีการรายงาน
ผูบริหาร 

            กลุม
ประชาสัมพันธ 

 งบดําเนินการ
ของสํานักงาน 
กปร. 
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ประเด็น
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมตามแนวทางการ
จัดการความเสี่ยง 

เปาหมาย/ผลสาํเร็จของการ
ดําเนินการกิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการความเสี่ยง 

ป พ.ศ.2552 ป พ.ศ2553 ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 

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

O15 การมอบหมายผูรับผิดชอบ
ดําเนินการใหเปนไปตาม
แผน 

ผลการดําเนินการ
เปนไปตามแผนที่
กําหนด 

            กลุม
ประชาสัมพันธ 

 งบดําเนินการ
ของสํานักงาน 
กปร. 

O16  การมอบหมายผูรับผิดชอบ
ดําเนินการใหเปนไปตาม
แผน 

มีการกําหนดผูที่
รับผิดชอบที่ชัดเจน 

            กลุม
ประชาสัมพันธ 

 งบดําเนินการ
ของสํานักงาน 
กปร. 

จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของแผนงานการฝกอบรมสําหรับผูบริหารและเจาหนาที่ ดานสารสนเทศ 
ประเด็น
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมตามแนวทางการ
จัดการความเสี่ยง 

เปาหมาย/ผลสาํเร็จของการ
ดําเนินการกิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการความเสี่ยง 

ป พ.ศ.2552 ป พ.ศ2553 ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 

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

O36 จัดทําระบบการประเมินผล
หลังการฝกอบรม 

มีระบบการ
ประเมินผลการ
ฝกอบรม 

            ศูนย
สารสนเทศ 

 งบดําเนินการ
ของสํานักงาน 
กปร. 

O37 มีระบบการประเมินผลหลัง
การฝกอบรม 

มีการติดตามผล
ภายหลังการฝกอบรม 

            ศูนย
สารสนเทศ 

 งบดําเนินการ
ของสํานักงาน 
กปร. 
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ขั้นตอนท่ี 5 ขอมูลและการส่ือสารดานการบริหารความเสี่ยง 
  

ขอมูลท่ีตองการ ชองทางการส่ือสาร กลุมเปาหมาย 
แผนงานโครงการ Website สํานักงาน กปร. - เจาหนาท่ีสํานักงาน กปร. 

- ผูมีสวนไดเสีย 
- ประชาชนท่ัวไป 

แผนบริหารความเส่ียงของ
โครงการ 

- หนังสือเวียน 
- การรายงานในการประชุม 

- ผูบริหาร 
- คณะทํางาน 

สรุปรายงานความคืบหนาของการ
ดําเนินงานโครงการ 

- intraweb  สํานักงาน กปร. - คณะทํางาน 

ระเบียบวาดวยการพัสด ุ - intraweb  สํานักงาน กปร. - คณะทํางาน 
 

ขั้นตอนท่ี 6 การติดตามและเฝาระวังความเส่ียง 
  การติดตามและประเมินผลแผนบริหารความเส่ียง โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียง สํานักงาน กปร. เปน
ผูดําเนินการโดยรายงายผลตอผูบริหารทุกไตรมาส 
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