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การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เป็นเครื่องมือส าคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์     
ในการผลักดันให้ภาครัฐมีผลการด าเนินงานที่เป็นเลิศ และเป็นกระบวนการที่ส าคัญและจ าเป็นต่อการ
ด าเนินงานขององค์กรที่จะป้องกันและควบคุมปัญหาความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์
ความไม่แน่นอน ซึ่งมีผลกระทบต่อความส าเร็จขององค์กรโดยรวม ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงที่ดี คือ การที่
คนในองค์กรทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยง และผลกระทบที่อาจจะเกิด
ขึ้นกับองค์กรอยู่เสมอ อีกทั้งร่วมกันวางแผนป้องกัน และควบคุมให้เหมาะสมกับภารกิจเพ่ือลดสภาพปัญหา
หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจสร้างความเสียหาย หรือความสูญเสียให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 

แผนบริหารความเสี่ยงของกรมบังคับคดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพื่อ
เป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานบริหารจัดการ เพ่ือลดสภาพปัญหาหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและ
สร้างความเสียหายหรือความสูญเสียให้กับองค์กร โดยได้ด าเนินการตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งก าหนดว่า ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และจัดท าแผน
บริหารความเสี่ ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway 
Commisson) เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการด าเนินงาน แผนงาน/โครงการที่ส าคัญ ซึ่งต้อง
ครอบคลุม ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยกรมบังคับคดีได้ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละ
ปัจจัยรายประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมบังคับคดี ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรและยกระดับธรรมภิบาล 
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนกระบวนการท างานและบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมตามแนวทาง Thailand 4.0 
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ 

กรมบังคับคดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของกรมบังคับคดีจะให้ความส าคัญ 
และน าแผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ไปประยุกต์ใช้ เพ่ือเป็นเครื่องมือและแนวทางในการด าเนินงานให้บังเกิด
ผลส าเร็จอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกรมบังคับคดีต่อไป 
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บทที่ 1 

1. หลักการและเหตุผล 

สืบเนื่องจากพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
ที่มีวัตถุประสงค์หลักให้ส่วนราชการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุข และผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ เกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และความคุ้มค่า โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของภารกิจหรือโครงการที่ส่วนราชการด าเนินการ การ
บริหารความเสี่ยง จึงเป็นวิธีการคาดการณ์เหตุการณ์ และปัจจัยที่อาจเป็นปัญหา และอุปสรรคที่ท าให้ไม่สามารถ
บรรลุตามเป้าหมาย และส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ท้ังที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรื อก่อให้เกิด
ความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจของกรมบังคับคดี 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2548 ได้เห็นชอบให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) น าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาใช้เพ่ือผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐ มีการ
ปรับปรุงการท างาน ยกระดับการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง และก าหนดเป็นตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดยน าเครื่องมือทางการบริหารต่างๆ มาผนวกไว้ในประเด็นการประเมิน
ตามเกณฑ์ PMQA ในหมวดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส าหรับหมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ก าหนดให้ส่วนราชการต้องมี
การวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO เพ่ือเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากการด าเนินแผนงาน/โครงการที่ส าคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง  
จึงมีความส าคัญและมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะป้องกันและควบคุมปัญหาในด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่
ไม่แน่นอน และส่งกระทบต่อกระทบต่อการปฏิบัติราชการของกรมบังคับคดี  

ดังนั้น เพ่ือให้กรมบังคับคดีมีการด าเนินการบริหารความเสี่ยงของกรมบังคับคดี เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกรมบังคับคดี ตามค าสั่งที่ 861/2561 ลงวันที่ 
25 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เพ่ือด าเนินการวิเคราะห์จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ก าหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง                   
การรายงาน และการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งก าหนดแนวทางข้อเสนอแนะในการปรับปรุง           
แผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งต่อมาได้มีค าสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ 2/2562 ลงวันที่ 17 เมษายน  2562 
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยแบ่งออกเป็น 4 คณะย่อย (ตามยุทธศาสตร์) ประกอบด้วย 
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรและยกระดับธรรมภิบาล 
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนกระบวนการท างานและบริหารจัดการสู่ความ
เป็นเลิศ  คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมตาม
แนวทาง Thailand 4.0 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ “บังคับคดีด้วยความเป็นธรรม  มุ่งสู่
องค์กรชั้นน าในระดับสากล บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ”  

2. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการของกรมบังคับคดี   
2) เพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการที่ส าคัญ/เชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนปฏิบัติ

ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และกระบวนการที่ส าคัญเป็นการป้องกันความเสี่ยง ลดโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และส่งผลต่อเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
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3. ข้อมูลพื้นฐานของกรมบังคับคดี 
กรมบังคับคดีมุ่งปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม มีการบังคับใช้กฎหมาย กฎระเบียบ 

ข้อบังคับอย่างเท่าเทียมกัน มีกระบวนงาน การบังคับคดี การบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานสากล สร้างการยอมรับ
ทั้งในประเทศและในระดับสากลมีมาตรฐานการให้บริการ ทั้งในส่วนของกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
ลักษณะรูปแบบการให้บริการ บุคลิกภาพของผู้ให้บริการ สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวัง
ของประชาชน สร้างความประทับใจให้กับประชาชน 

วิสัยทัศน์ 

“บังคับคดีด้วยความเป็นธรรม มุ่งสู่องค์กรชั้นน าในระดับสากล บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ” 
“Enforcing judgments on just and equitable grounds, ensuring high service quality, 

advancing to be the world’s leading organization” 

พันธกิจ 

  1. ให้บริการด้านการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ การช าระบัญชี           
การวางทรัพย์ การประเมินราคาทรัพย์ และการไกล่เกลี่ยภายหลังค าพิพากษา อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว            
เสมอภาค เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
  2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนางานบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้        
การช าระบัญชี การวางทรัพย์ การประเมินราคาทรัพย์ และการไกล่เกลี่ยภายหลังค าพิพากษา ให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน รวมทั้งพัฒนาระบบงานสนับสนุนให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
  3. พัฒนากฎหมาย ระเบียบ และค าสั่ ง ที่ เกี่ยวข้องกับการบั งคับคดี ให้ทันสมัยและเป็น
มาตรฐานสากล 
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานและองค์กรระหว่างประเทศ เพ่ือน า           
แนวปฏิบัติที่ดีในด้านการบังคับคดีมาพัฒนาการด าเนินงานบังคับคดีให้มีประสิทธิภาพ 
  5. พัฒนาองค์กรและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัยมาใช้ในการด าเนินการ 
  6. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญมีจิตส านึกในการบริการ อย่างมี
คุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติงาน 
  7. พัฒนาเครือข่ายและบูรณาการความร่วมมือด้านการบังคับคดีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  8. เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายการบังคับคดี การวางทรัพย์ การไกล่เกลี่ยภายหลังค าพิพากษาและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่ประชาชนได้เข้าใจอย่างทั่วถึง 

ค่านิยมร่วม  
          “I AM LED” 

I คือ Integrity  หมายถึง มีความซื่อสัตย์ 
A คือ Accountability หมายถึง มีความรับผิดชอบ 
M คือ Management หมายถึง การบริหารจัดการ 
L คือ Learning  หมายถึง การเรียนรู้ตลอดเวลา 
E คือ Excellence หมายถึง มีความเป็นเลิศ 
D คือ Digital  หมายถึง การใช้เทคโนโลยี 

หน้า 2



                                                                                                                                                                
                                                    แผนบริหารความเสี่ยงกรมบังคับคดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 

วัฒนธรรมองค์กร 
“บริการด้วยรอยยิ้ม บริหารด้วยหลักการ บริบาลด้วยหลักธรรม” 

เป้าหมายการให้บริการ 
  “ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียได้รับบริการด้านการบังคับคดี การไกล่เกลี่ย และการวางทรัพย์             
อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม” 

ยุทธศาสตร์ของกรมบังคับคดี 
  ยุทธศาสตร์ของกรมบังคบัคดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรและยกระดับธรรมภิบาล  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนกระบวนการท างานและบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมตามแนวทาง Thailand 4.0  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ 

ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน 
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2561 ประกาศใน                 

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 37 ก ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2556 ก าหนดให้กรมบังคับคดีมีภารกิจ
เกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง การบังคับคดีล้มละลาย การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ตามค าสั่งศาล การช าระบัญชีตาม
ค าสั่งศาล การวางทรัพย์ และการประเมินราคาทรัพย์สิน โดยด าเนินการยึด อายัด และจ าหน่ายทรัพย์สิน รวบรวม
ทรัพย์สินของลูกหนี้ในคดีล้มละลาย ตลอดจนก ากับการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ เพ่ือให้เจ้าหนี้และผู้มีส่วนได้เสีย
ได้รับการชดใช้จากลูกหนี้อย่างเป็นธรรมโดยให้มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  
  1. ด าเนินการบังคับคดีแพ่งตามค าสั่งศาล 
  2. ด าเนินการบังคับคดีล้มละลายตามค าสั่งศาล 
  3. ด าเนินการบังคับคดีฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ตามค าสั่งศาล  
  4. ด าเนินการตรวจสอบสิทธิทางบัญชีของผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือรับส่วนแบ่งจากคดี ตรวจสอบค่าใช้จ่าย 
และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการบังคับคดี 
  5. ช าระบัญชีห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือนิติบุคคลในฐานะผู้ช าระบัญชีตามค าสั่งศาล 
  6. รับวางทรัพย์จากลูกหนี้หรือผู้มีสิทธิวางทรัพย์  
  7. ด าเนินการประเมินราคาทรัพย์ 
  8. ด าเนินการเกี่ยวกับการเดินหมาย ค าคู่ความ หนังสือ หรือประกาศของศาลหรือหน่วยงาน             
ในสังกัดกรม 
  9. พัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการ รวมทั้งด าเนินการเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 
  10. บริหารจัดการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบังคับคดี และด้านอ่ืนๆในความ
รับผิดชอบของกรม 

11. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่กระทรวงหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย หรือตามค าสั่งศาล  
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4. โครงสร้างหน่วยงาน 
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บทที่ 2  

กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

1. ความหมายของการบริหารความเสี่ยง 
1) ความเสี่ยง (Risk) คือ เหตุการณ์หรือการกระท าใดๆที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่

แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความ
ล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักที่ก าหนดในกฎหมายจัดตั้งส่วนราชการ และเป้าหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการ 

2) ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะท าให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน  เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร และท าไม  
ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการลดความเสี่ยงใน
ภายหลังได้อย่างถูกต้อง 

3) กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process) เป็นกระบวนการที่ใช้ในการ
ระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างาน
ของหน่วยงานหรือขององค์กร รวมทั้งการบริหาร/จัดการความเสี่ยงโดยก าหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือป้องกัน
หรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้จะส าเร็จได้ ต้องมีการสื่อสารให้คนใน
องค์กรมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนควรมีการจัดท าระบบ
สารสนเทศ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง   

4) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ 
ความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)  

       โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
       ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดของความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิด

เหตุการณ์ความเสี่ยง 
5) ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน

โอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ า 
6) การบริหารความเสี่ยง/การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่

ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์            
ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธีดังนี้ 

       (1) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากไม่
คุ้มค่าในการจัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง 

       (2) การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการท างานหรือ 
การออกแบบวิธีการท างานใหม่ เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบ ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้  

       (3) การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการกระจายหรือถ่าย
โอนความเสี่ยงให้ผู้ อ่ืนช่วยแบ่งเบาความรับผิดชอบไป เช่น การท าประกัน การใช้บริการจากภายนอก 
(Outsource) 

       (4) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก 
และหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้นไป  
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7) การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ซึ่งกระท าเพ่ือ   

ลดความเสี่ยง และท าให้การด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ แบ่งได้ 4 ประเภท คือ  
       (1) การควบคุมเพ่ือการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือ

ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยก
หน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน ฯลฯ 

       (2) การควบคุมเพ่ือให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีก าหนดขึ้นเพ่ือค้นพบ
ข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การตรวจนับ การรายงานข้อบกพร่อง ฯลฯ 

       (3) การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้
เกิดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี ฯลฯ 

       (4) การควบคุมเพ่ือการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือแก้ไข
ข้อผิดพลาดที่ เกิดขึ้น ให้ ถูกต้อง หรือเพ่ือหาวิธีการแก้ ไขไม่ ให้ เกิดข้อผิดพลาดซ้ าอีกในอนาคต เช่น  
การจัดเตรียมเครื่องมือดับเพลิงเพ่ือช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายให้น้อยลงหากเกิดไฟไหม้ 

2. กระบวนการบริหารความเสี่ยงของกรมบังคับคดี 

กรมบังคับคดีมีกระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน                 
ตามแผนผัง ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

1) การก าหนดเป้าหมาย/วัตถุประสงค์  
       การก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงาน หรือสิ่งที่ต้องการให้บรรลุผลส าเร็จจากการด าเนินงานใน

ทุกระดับกิจกรรม โดยก าหนดให้มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือให้เกิดการบรรลุวัตถุประสงค์
ในระดับภาพรวมของกรมบังคับคดี  

 

 

การส่ือสาร 

1. ก าหนดวตัถุประสงค์ 

2. การระบุความเส่ียง 

3. การประเมินความเส่ียง 

4. การประเมินมาตรการควบคุม 

5. การบริหาร/จัดการความเส่ียง 

7.ก
าร
ตดิ

ตา
มแ

ละ
ปร

ะเม
นิผ

ล 

6. 
กา
รร
าย
งา
น 

ระบบสารสนเทศ 
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    วัตถุประสงค์ระดับกรมบังคับคดี  เป็นการด าเนินงานในภาพรวมของกรมบังคับคดี โดยให้มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมบังคับคดี ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

    

2) การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง 
       ค้นหาและระบุความเสี่ยงที่อาจส่งผลให้การด าเนินงานไม่บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์         

ที่ก าหนดไว้ จากนั้นระบุปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่ท าให้เกิดความเสี่ยง แนวทางในการระบุความเสี่ยง 
       (1) พิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง  
       (2) พิจารณาประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้  

- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการก าหนดแผน
กลยุทธ์และแผนด าเนินงาน ที่น าไปปฏิบัติไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อม
ภายนอก อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร แหล่งที่มาของความเสี่ยงด้านกล
ยุทธ์ สามารถจ าแนกได้ 2 ประเภท คือ ปัจจัยความเสี่ยงภายนอก ได้แก่ ภาวการณ์การแข่งขัน การเปลี่ยนแปลง
นโยบาย กระแสสังคม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางการเมือง และปัจจัยความ
เสี่ยงภายใน ได้แก่ ปัจจัยภายในที่องค์กรสามารถควบคุมได้ แต่สามารถส่งผลกระทบหรือเป็นอุปสรรคต่อการ
ด าเนินการตามแผนกลยุทธ์เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ โครงสร้างองค์กร กระบวนการ และวิธีปฏิบัติงาน ความ
เพียงพอของข้อมูล และเทคโนโลยี สาหรับการให้บริการ เป็นต้น  

- ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน  (Operational Risk : O) หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดความ
เสียหายอันเนื่องมาจากการก ากับดูแลกิจการที่ดีหรือขาดธรรมาภิบาลในองค์กรและขาดการควบคุมที่ดี  โดยอาจ
เกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน คน ระบบ หรือเหตุการณ์ภายนอก  

- ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) ความเสี่ยงด้านการเงิน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิด 
จากการที่การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน  งบประมาณถูกตัด งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปท าให้การจัดสรรไม่พอเพียง  

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) ความเสี่ยงที่เกิดจาก 
การไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม 
หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติ 

       (3) พิจารณาเหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ึนได้ในทางที่ตรงกันข้ามกับวัตถุประสงค์ เช่น 
                -   ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)  โดยพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ไม่บรรลุ
เป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ 

- ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk : O) “โดยพิจารณากระบวนการ
ด าเนินงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ/ ประสิทธิผล 

  -    ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) โดยพิจารณาความเสี่ยงที่เกิดจากการที่
การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน 

      -    ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) โดย
พิจารณาความเสี่ยงด้านการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 

3) น าหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 10 ประการ มาร่วมพิจารณา 
   หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีประกอบไปด้วย 10 องค์ประกอบ ไว้ดังนี้ 

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ  รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ        
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ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นน าของประเทศ เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สุขต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน                  
มีกระบวนการปฏิบัติงาน และระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นระบบ 

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การบริหารราชการตามแนวทางการ ก ากับดูแล
ที่ดีที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน  โดยการใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม                 
ให้องค์กรสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา         
ขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่ม 

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง การให้บริการที่สามารถด าเนินการ             
ได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่นความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/               
ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 

4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) หมายถึง การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าที่ และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่ สนองต่อความคาดหวังของ
สาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

5) หลักความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา
ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี  โดยประชาชน
สามารถรู้ทุกข้ันตอนในการด าเนินกิจกรรม หรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง การกระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชน 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้  เรียนรู้ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอ
ปัญหา/ประเด็นที่ส าคัญที่ เกี่ยวข้องร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ            
และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

7) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) หมายถึง การถ่ายโอนอ านาจ การตัดสินใจ 
ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืน (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และ
ภาคประชาชนด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจ และความรับผิดชอบในการตัดสินใจ 
และการด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย การปรับปรุง กระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพ เพ่ือผลการด าเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

9) หลักความเสมอภาค (Equity) หมายถึง การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียม
กัน โดยไม่มีการแบ่งแยกด้านชาย/หญิงถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการสภาพทางกาย หรือสุขภาพ 
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอ่ืนๆ 

10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) หมายถึง การหาข้อตกลงทั่วไปภายใน
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่
ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ใน
ประเด็นที่ส าคัญโดยฉันทามติไม่จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 

4) พิจารณาปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
5) พิจารณาแต่ละวัตถุประสงค์ แล้วหาความเสี่ยงที่อาจส่งผลให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์  
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3. การประเมินความเสี่ยง    
ด าเนินการวิเคราะห์  การประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุ

วัตถุประสงค์ของกระบวนการท างาน ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 
1) ก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 

   ก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
(Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Risk Matrix) โดยก าหนด
เกณฑ์ในการประเมินของโครงการ/กิจกรรมขึ้น ซึ่งสามารถก าหนดได้ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ขึ้นอยู่กับ
สภาพแวดล้อมในการด าเนินงานและลักษณะของผลจากการด าเนินงาน  โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับ
หน่วยงานที่มีข้อมูลตัวเลข หรือจ านวนมาใช้ในการวิเคราะห์ ส าหรับหน่วยงานที่มีข้อมูลในเชิงพรรณนาไม่สามารถ
ระบุเป็นตัวเลขหรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้  

    (1.1) ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 
ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง 
4 สูง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง 
2 น้อย อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น 

 
 
 

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) เชิงปริมาณ 
ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 

5 สูงมาก 1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า 
4 สูง 1- 6 เดือนต่อครั้ง แต่ไม่เกิน 5 ครั้งต่อปี 
3 ปานกลาง 1 ปีต่อครั้ง 
2 น้อย 2 ปีต่อครั้ง 
1 น้อยมาก 3 ปีต่อครั้ง  

 
(1.2) ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 
5 สูงมาก เกิดความเสียหายสูง 
4 สูง เกิดความเสียหายค่อนข้างสูง 
3 ปานกลาง เกิดความเสียหายบ้าง 
2 น้อย เกิดความเสียหายน้อย 
1 น้อยมาก เกิดความเสียหายน้อยมาก 
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ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 

5 สูงมาก มีผลกระทบต่อเป้าหมายความส าเร็จมากกว่า 85% 
4 สูง มีผลกระทบต่อเป้าหมายความส าเร็จ 70% 
3 ปานกลาง มีผลกระทบต่อเป้าหมายความส าเร็จ 50% 
2 น้อย มีผลกระทบต่อเป้าหมายความส าเร็จ 30% 
1 น้อยมาก มีผลกระทบต่อเป้าหมายความส าเร็จ ต่ ากว่า 10% 

 
      (1.3) ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix)  

          กรณี โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ก าหนด
เกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ า 

ระดับความเสี่ยง (Risk Map) 

ผล
กร

ะท
บข

อง
คว

าม
เส

ียง
 

 5      

 4      

 3      

 2      

 1      

  1 2 3 4 5 
  โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

2) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 
   เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood)       
ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความ
เสี่ยง เพ่ือให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ท าให้สามารถก าหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่าง
เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ 
ก าลังคน หรือเวลาที่มีจ ากัด โดยอาศัยมาตรฐานที่ก าหนดไว้ข้างต้น 
   ขั้นตอนในการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 
   1) พิจารณาโอกาส/ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ  (Likelihood) ว่ามีโอกาส/ความถี่ 
ที่จะเกิดข้ึน มากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
   2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อกรมบังคับคดี/
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

 3) การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

    เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และ
ผลกระทบของความเสี่ยงต่อกรมบังคับคดี/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด 

VH 

H 

M 

L 

สูงมาก 

สูง 

ปานกลาง 

ต่ า 

หน้า 10



                                                                                                                                                                
                                                    แผนบริหารความเสี่ยงกรมบังคับคดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 

4) การจัดล าดับความเสี่ยง 
     เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว น ามาจัดล าดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ 
กรมบังคับคดี/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพ่ือพิจารณาก าหนดกิจกรรมการควบคุมภายในแต่ละสาเหตุของ  
ความเสี่ยงที่ส าคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่ประเมินได้ โดยจัดเรียงล าดับจากระดับ 
สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงและปานกลางมาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
     ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนด แผนภูมิความเสี่ยง ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับ
ความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบที่เกิดขึ้นและขอบเขตของระดับความเสี่ยง
ที่สามารถยอมรับได้ ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งใช้
เกณฑ์ในการจัดแบ่งดังนี้ 

ระดับคะแนนความเสี่ยง จัดระดับความเสี่ยง กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง พื้นที่สี 

1 - 8 ต่ า ยอมรับความเสี่ยง ขาว 

9 - 15 ปานกลาง ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม) เหลือง 

16 - 24 สูง ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง) น้ าตาล 

25 สูงมาก ถ่ายโอนความเสี่ยง แดง 

 

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 

 การวัดระดับความเสี่ยง 

                          

ความเสี่ยงปานกลาง 

- ผลกระทบรุนแรงมาก 

- โอกาสเกิดน้อย 

ความเสี่ยงสูง 

- ผลกระทบรุนแรง 

- โอกาสเกิดมาก 

ความเสี่ยงต่ า 

- ผลกระทบน้อย 

- โอกาสเกิดน้อย 

ความเสี่ยงปานกลาง 

- ผลกระทบน้อย 

- โอกาสเกิดมาก 

 

       

 

4. การประเมินการควบคุมท่ีมีอยู่ 
การประเมินการควบคุมที่มีอยู่ เป็นการประเมินกิจกรรมที่ก าหนดขึ้น เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยควบคุม

ความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกรมบังคับคดี/หน่วยงาน ซึ่งกิจกรรมการ

มาก 

ผลกระทบ 

น้อย 
น้อย 

โอกาสที่จะเกิด 
มาก 
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ควบคุมดังกล่าว หมายถึง กระบวนการ วิธีการปฏิบัติงานต่างๆ ที่จะท าให้มั่นใจได้ว่าผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมได้
ด าเนินการสอดคล้องกับทิศทางที่ต้องการ สามารถช่วยป้องกันและชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์ได้ 

หลังจากประเมินความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยงแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การวิเคราะห์การควบคุม
เดิมที่มีอยู่ก่อนว่าได้มีการจัดการควบคุมเพ่ือช่วยลดความเสี่ยงไว้อย่างไร รวมทั้ง  พิจารณาด้วยว่าการควบคุมที่ได้
ก าหนดไว้แล้วนั้น ได้มีการน ามาปฏิบัติด้วยหรือไม่และได้ผลเป็นอย่างไร  

วิธีการประเมินมาตรการควบคุม คือ พิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่ประเมินแล้วว่ามีระดับความเสี่ยงอยู่ใน
ระดับสูงหรือปานกลาง และเมื่อจัดล าดับความเสี่ยงแล้วเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในล าดับต้นๆ ซึ่งเป็นการแสดง 
ให้เห็นว่าปัจจัยเสี่ยงนั้นสามารถส่งผลให้การด าเนินงานไม่สามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด โดย  

ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการแต่ละความเสี่ยง ดังนี้ 
1. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง : ปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง โดยการหยุด ยกเลิก 

หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือโครงการที่จะน าไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง 
2. การควบคุมความสูญเสีย : พยายามลดความเสี่ยงโดยการเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอน

บางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่น าไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง รวมถึงลดความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์ที่เป็น
ความเสี่ยงจะเกิดขึ้น 

3. การยอมรับความเสี่ยงไว้เอง: หากท าการวิเคราะห์แล้วเห็นว่าไม่มีวิธีการจัดการความเสี่ยงใดเลยที่
เหมาะสม เนื่องจากต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ  อาจต้องยอมรับความเสี่ยง แต่ควรมี
มาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพ่ือรองรับผลที่เกิดข้ึน 

4. การถ่ายโอนความเสี่ยง : ยกภาระในการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงและการจัดการ
ความเสี่ยงให้ผู้อื่น  

5. การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management)  
การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) เป็นการน ากลยุทธ์ มาตรการ หรือแผนงาน     

มาใช้ปฏิบัติ เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือลดความเสียหายของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง     
ในการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่มีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง หรือที่มีอยู่แต่ยังไม่เพียงพอ 
และน ามาวางแผนจัดการความเสี่ยง  

ดังนั้น เมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้รับผิดชอบมาตรการ/แนวทางการบริหารความเสี่ยงทราบ
ความเสี่ยงขององค์กรที่ยังเหลืออยู่จากการประเมินความเสี่ยง โดยประเมินการควบคุมแล้ว พบว่ามีกิจกรรม
ควบคุมที่ยังไม่ท าให้ความเสี่ยงลดลงไปได้จนเป็นที่น่าพอใจ หรือยังมีความเสี่ยงหลงเหลืออยู่ ให้น ากิจกรรมควบคุม
นั้น มาก าหนดเป็นวิธีการจัดการความเสี่ยง เพ่ือใช้ในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงต่อไป เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา
ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงแล้ว ให้มีการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ในรอบแผนต่อไป   

6. การติดตามผล  
การติดตามผล เป็นการติดตามผลหลังจากได้ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงแล้ว เพ่ือให้มั่นใจ

ว่าแผนการบริหารความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลต่อความส าเร็จ ความรุนแรง
ของผลกระทบ วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการควบคุม มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ 

(1) เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมกับวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการ
จัดการความเสี่ยงที่ได้มีการด าเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ 

(2) เป็นการติดตามความคืบหน้าของมาตรการควบคุม ที่เป็นการท าเพ่ิมเติมว่าแล้วเสร็จตามก าหนด
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หรือไม่ สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ 
วิธีการจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพก็ให้ด าเนินการต่อไป หรือวิธีการใด ควรปรับเปลี่ยน และ

น าผลการติดตามไปรายงานให้ผู้บริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้จัดท า โดยก าหนดติดตาม ในการรายงาน
นอกจากจะรายงานตามแบบฟอร์มที่ก าหนดแล้ว ต้องมีการติดตามผลจากการปฏิบัติงานและการบริหารงานตาม
กรอบระยะเวลาที่ก าหนด  

7. การรายงานผล  

การรายงานผล เป็นการรายงานผลการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงว่ายังมีความเสี่ยงที่
ยังเหลืออยู่หรือไม่ ถ้ายังเหลืออยู่มีอยู่ในระดับใด และมีวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้นอย่างไร เพ่ือเสนอต่อผู้บริหาร
รับทราบ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือหรือข้อมูลประกอบการบริหารราชการของกรมบังคับคดี  
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บทที่ 3   

แผนบริหารความเสี่ยงกรมบังคับคด ี

กรมบังคับคดี ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยจากรายประเด็นยุทธศาสตร์ 
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมบังคับคดี ซึ่งการวิเคราะห์ความเสี่ยงตาม
มาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) โดยวิเคราะห์
จากความส าคัญของโครงการ เช่น โครงการเชิงยุทธศาสตร์  โครงการ Flagship  โครงการตามนโยบายที่ส าคัญ, 
โครงการที่มีงบประมาณสูง พิจารณาเลือกกระบวนตามภารกิจที่ส าคัญ ของกระบวนการออกใบอนุมัติ อนุญาต 
ตาม พรบ. อ านวยความสะดวก  “กระบวนการออกใบอนุญาตจดทะเบียน ผู้ท าแผนและผู้บริหาร แผนฟ้ืนฟูกิจการ 
(ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนและก าหนดคุณสมบัติผู้ท าแผนและผู้บริหารแผนฟ้ืนฟูกิจการ)” และ
วิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่มีระดับความส าคัญ
และมี ผลกระทบสู งต่ อการบริหารราชการ  การวิ เค ราะห์ ค วาม เสี่ ย งรายประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ของ 
กรมบังคับคดี ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ของกรมบังคับคดี รายละเอียดการวิเคราะห์ 
ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรและยกระดับธรรมภิบาล 
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนกระบวนการท างานและบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมตามแนวทาง Thailand 4.0 
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ 

 
กรอบแนวทางการด าเนินการบริหารความเสี่ยง  

การพิจารณาความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการของกรมบังคับคดี   
1. การพิจารณาความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์  ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามภารกิจที่มี

ความส าคัญ โดยก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้  
1.1 พิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 เพ่ือน ามาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะห์จากความส าคัญของโครงการ เช่น โครงการเชิง
ยุทธศาสตร์ , โครงการ Flagship , โครงการตามนโยบายที่ส าคัญ , โครงการที่มีงบประมาณสูง เป็นต้น 

1.2 พิจารณาวิเคราะห์แผนงาน/โครงการ จากข้อ 1. โดยก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือกแผนงาน/โครงการที่ส าคัญ ดังนี้ 

หลักเกณฑ์การพิจารณา 
เกณฑ์คะแนนการพิจารณา 

1 2 3 
1. ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ 
ในประเด็นยุทธศาสตร์ 

ไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์ใน
ประเด็น ยุทธศาสตร์  

- สอดคล้องกับกลยุทธ์
ในประเด็นยุทธศาสตร์  

2. การส่งผลกระทบต่อความส าเร็จ
ของนโยบาย (โครงการส าคัญ) / 
ยุทธศาสตร์ กรมฯ / กระทรวง
ยุติธรรม 

ส่งผลกระทบต่อ 
ความส าเร็จ 
ในระดับผลผลิตของกรม  
 

ส่งผลกระทบต่อ 
ความส าเร็จ  
ในระดับเป้าหมาย  
การให้บริการกรม 

ส่งผลกระทบต่อ 
ความส าเร็จ 
ในระดับเปา้หมายการ 
ให้บริการกระทรวง 

หน้า 14



                                                                                                                                                                
                                                    แผนบริหารความเสี่ยงกรมบังคับคดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 

1.3 พิจารณาวิเคราะห์แผนงาน/โครงการมีค่าคะแนนรวมสูงสุด ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
มาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง  

2.  พิจารณาเลือกกระบวนตามภารกิจที่ส าคัญ ของกระบวนการออกใบอนุมัติ  อนุญาต ตาม 
พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ “กระบวนการออกใบอนุญาตจด
ทะเบียน ผู้ท าแผนและผู้บริหารแผนฟ้ืนฟูกิจการ (ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนและก าหนดคุณสมบัติ
ผู้ท าแผนและผู้บริหารแผนฟ้ืนฟูกิจการ)” 

3. วิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่มี
ระดับความส าคัญและมีผลกระทบสูงต่อการบริหารราชการ และเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส่ในการด าเนินงานโครงการการของหน่วยงานภาครัฐ และสอดรับกับการก ากับดูแลองค์การตาม พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และการก ากับและดูแลองค์การ เรื่อง การป้องกัน
การทุจริตและความโปร่งใส (PMQA 4.0 : หมวด 1)  

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญรายประเด็นยุทธศาสตร์ 
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของกรมบังคับ
คดี ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้าง
ภาพลักษ ณ์ องค์กรและ
ยกระดับธรรมาภิบาล 

1.เพื่อให้มีภาพลักษณ์องค์กรที่
น่าเชื่อถือ โปร่งใส เป็นธรรม เสมอ
ภาค และทันสมัย 
2.เพื่อให้องค์กรมีระบบการบังคับ
คดีที่มีประสิทธิภาพโดยเช่ือมโยง
บูรณาการกับภาคีเครือข่าย 

1. ค ว าม เสี่ ย ง ต่ อ ก า ร ทุ จ ริ ต 
ประพฤติมิชอบในส่วนราชการ
ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 
- 2565) 
ก ร ะ บ ว น ง า น  :   ก า ร อ อ ก
ใบอนุญาตจดทะเบียน ผู้ท าแผน
และผู้บริหารแผนการฟื้นฟูกิจการ 
(ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจด
ทะเบียนและการก าหนดคุณสมบัต ิ
2. โ ค ร ง ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ
ปราบปรามการทุจริตและส่งเสริม
เสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ส านักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี  
3.โครงการก่อสร้างอาคารชุดพัก
อาศัย ส านักงานบังคับคดีจังหวัด
ชลบุร ี      
4. โครงการก่อสรา้งส านักงาน
บังคับคดีจังหวัดยะลา สาขาเบตง 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- 

 
 
 
17,515,000 บาท 
 
 
13,760,000 บาท 

ยุทธศาสตร์ที่  2 ขับเคลื่อน
กระบวนการท างานและ
บริหารจัดการสู่ความ 

1. เพือ่ให้มีกระบวนการท างานท่ี
เป็นระบบมีประสิทธิผล และเป็น
เลิศในระบบสากล 

1. โครงการเร่งรัดผลักดันส านวน
ค้างด าเนินการ 10 ปี  
2.โครงการเร่งรัดผลักดันทรัพย์สิน

- 
 
- 

3. งบประมาณที่ได้รับใน
ปีงบประมาณ 

2 – 5 ล้านบาท 5  - 10 ล้านบาท 10 ล้านบาท 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 

เป็นเลิศ เชิงรุกออกจากกระบวนการบังคับ
คดีผ่านนโยบาย 2 เร่ง 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3 พัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมตามแนวทาง 
Thailand 4.0 
 

1. เพื่อให้องค์กรมีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และนวัตกรรมที่ทันสมัย 

1.การพัฒนาระบบเพื่อบรูณาการ
ฐานข้อมูลด้านการบังคับคดีกับ
หน่วยงานภายในและภายนอก  
2.โครงการขายทอดตลาดโดย
ให้บริการในรูปแบบ Mobile 
Truck 

35,364,700 บาท 
 
 
13,680,000 บาท 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  
ส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากรให้มีความ
เป็นมืออาชีพ 

1. เพื่อให้บุคลากรมีความเช่ียวชาญ
และมีความภักดีต่อองค์กร 

1. โครงการพัฒนาระบบ 
Competency  Career Path และ
แผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล 
(IDP) 
2. โครงการพัฒนาบุคลากรให้มี
ความช านาญสหวิทยาการ 

- 
 
 
 
- 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรและยกระดับธรรมาภิบาล 
1. ความเสี่ยงต่อการทุจริต ประพฤติมิชอบในส่วนราชการตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561 - 2565) 
กระบวนงาน :  การออกใบอนุญาตจดทะเบียน ผู้ท าแผนและผู้บริหารแผนการฟื้นฟูกิจการ (ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนและการก าหนดคุณสมบัติ  
ผู้ท าแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ) 
อ้างอิง ข้อมูลจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต รายงานส านักงาน ปปท. และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงยุติธรรม 

วัตถุประสงค์ ประเภทความเสี่ยง กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง  กลยุทธ ์ 

ที่ใช้จัดการกับ
ความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ 

ความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ โอกาส 
(L) 

ผลกระทบ 
(I) 

ผลลัพธ ์

(L x I) 

กระบวนการพิจารณาเพื่ออนุมัต ิอนญุาต 
เพื่อประเมินความ
เสี่ยงต่อการทุจริต 
ประพฤติมิชอบในส่วน
ราชการตามแผน
ปฏิรูปประเทศ         
ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
 

ความเสี่ยงการทุจริต 
 

การตรวจสอบ
เอกสารขอจดและ
ต่อทะเบียน 

ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
เอกสารขอจดและ
ต่อทะเบียนผู้ท าแผน
แ ล ะ ผู้ บ ริ ห า ร
แผนการฟ้ืนฟูกิจการ 
ข อ ง เจ้ า ห น้ า ที่ ผู้
รับค าร้องกรณีผู้ยื่น
ค า ข อ ฯ  ล ง น า ม
รับรองความถูกต้อง
ข อ ง เอ ก ส า รด้ ว ย
ต น เ อ ง   ห รื อ
หน่วยงานต้นสังกัด
รับรองส าเนาถูกต้อง 
ความเสีย่งยอ่ย 
- เจ้ าหน้ าที่ ฝ่ าย
เ ล ข า ค ณ ะ
กรรมการฯ จูงใจ 
เรียกร้อง บั งคับ 

3 5 15 ควบคุม - ก าหนดหลัก เกณ ฑ์  เง่ือน ไข    
โดยเพ่ิมข้อความเพ่ือให้ผู้ยื่นค า
ขอรับรองเอกสารที่ยื่นว่า “หาก
ตรวจสอบแล้วข้อมูลใดไม่ถูกต้อง
หรือเกิดความเสียหาย ผู้ยื่นค าขอ
ยินยอมรับผิดทางอาญา” 
- เพ่ิมเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ
เอกสารในการยื่นค าขอจดหรือ
ต่อทะเบี ยนผู้ท าแผนและ
ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ 
- ค ณ ะ ท า ง า น ฝ่ า ย เล ข า ฯ 
ตรวจสอบเอกสารความถูกต้อง
ของผู้ยื่นค าขอฯ จากหน่วยงาน
ภายนอก โดยท าการติดต่อจาก
ฐานข้อมูลเอกสารนั้นโดยตรง 
 

ฟน. 
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วัตถุประสงค์ ประเภทความเสี่ยง กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง  กลยุทธ ์ 

ที่ใช้จัดการกับ
ความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ 

ความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ โอกาส 
(L) 

ผลกระทบ 
(I) 

ผลลัพธ ์

(L x I) 

ข่มขู่ หน่วงเหนี่ยว 
กลั่นแกล้ง หรือหา
ประโยชน์ใส่ตน 
-  การทุจริตที่เกิด
จากการบุคลากรยัง
มีทักษะและความ
เช่ียวชาญไม่มาก
พ อ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานซึ่งหาก
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขา
คณะกรรมการฯ 
ยั งมี ทั ก ษ ะแล ะ
ความเชี่ยวชาญไม่
มาพอนั้ น ในการ
ตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการยื่นค า
ขอฯ จะท าให้การ
ปฏิบั ติ งานแต่ละ
ครั้ ง อาจน าไปสู่
ความผิดพลาดได้
ง่ าย แล ะยั ง เป็ น
ช่องทางทุจริตอีก
ด้วย 
- เจ้ าหน้ าที่ ฝ่ าย
เลขาฯ ตรวจสอบ
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วัตถุประสงค์ ประเภทความเสี่ยง กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง  กลยุทธ ์ 

ที่ใช้จัดการกับ
ความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ 

ความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ โอกาส 
(L) 

ผลกระทบ 
(I) 

ผลลัพธ ์

(L x I) 

เอกสารในการยื่น
ค าขอจดหรือต่อ
ทะเบียนผู้ท าแผน
และผู้บริหารแผน
ฟื้นฟูกิจการเพียง
คนเดียว อาจเกิด
ช่ อ งท างใน ก า ร
ทุจริตได้ง่าย 

กระบวนการการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
 ความเสี่ยงการทุจริต 

 

การแต่งตั้ง
ผู้เช่ียวชาญเพ่ือ
ด ารงต าแหน่ง
คณะกรรมการ 

การแต่งตั้ง
ผู้เช่ียวชาญเพ่ือด ารง
ต าแหน่ง
คณะกรรมการ
พิจารณาผู้ท าแผน
และผู้บริหารแผน
ฟ้ืนฟูกิจการ 
ความเสีย่งยอ่ย 
- ความเสี่ยงท่ี
อาจจะเกิดการ
ทุจริตเกิดจากการ
ที่คณะกรรมการฯ 
ชุดเดิมเป็นผู้เสนอ
ช่ือคณะกรรมการ
ฯ ชุดใหม่ซึ่งอาจมี

3 4 12 ควบคุม - ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
สรรหาบุคคลที่จะมาด ารงต าแหน่ง
ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านเพ่ือด ารง
ต า แ ห น่ ง ก ร ร ม ก า ร ใ น
คณะกรรมการพิจารณาผู้ท าแผน
และผู้บริหารแผนฟ้ืนฟูกิจการ 
-ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ท า
แผนและผู้บริหารแผนฟ้ืนฟูกิจการ
ชุดเดิมรับรองคณะกรรมการฯ ชุด
ใหม่ว่าเป็นบุคคลที่มีความสาร
มารถตรงตามหลักเกณฑ์และไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อนกับคณะ
กรรมการฯชุดเดิม 

ฟน. 
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วัตถุประสงค์ ประเภทความเสี่ยง กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง  กลยุทธ ์ 

ที่ใช้จัดการกับ
ความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ 

ความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ โอกาส 
(L) 

ผลกระทบ 
(I) 

ผลลัพธ ์

(L x I) 

ผลประโยชน์
ร่วมกันระหว่าง
คณะกรรมการชุด
เดิมและชุดใหม ่

กระบวนการบริหารงบประมาณและน าทรัพย์สินไปใช้ 
 ความเสี่ยงการทุจริต 

 

การออก
ใบอนุญาต  

การที่ผู้ได้รับ
ใบอนุญาต น า
ใบอนุญาตไปใช้ผิด
วัตถุประสงค์ 
ซึ่งก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ผู้อื่น เช่น 
กรณีครบก าหนด
ระยะเวลาได้รับ
ใบอนุญาตและไม่ได้
ขอต่อใบอนุญาต แต่
ได้แอบอ้างว่าตน
ได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้ท า
แผน / ผู้บริหารแผน 
และน าไปใช้ต่อ 
 
ความเสีย่งยอ่ย 
- ผู้ ไ ด้ รั บ
ใบ อ นุ ญ า ต น า

2 4 8 ยอมรับ -ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตรวจสอบผลการด าเนินงานของ
บริษัทที่ได้รับใบอนุญาต ทั้งจาก
ตั ว ข อ งบ ริ ษั ท รวม ถึ งลู ก ห นี้ 
เจ้าหนี้และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ในการบริหาร
กิจการของลูกหนี้ และออกแบบ
ทดสอบให้ผู้ได้รับใบอนุญาตการ
ประเมินสมรรถนะ 
 

ฟน. 
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วัตถุประสงค์ ประเภทความเสี่ยง กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง  กลยุทธ ์ 

ที่ใช้จัดการกับ
ความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ 

ความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ โอกาส 
(L) 

ผลกระทบ 
(I) 

ผลลัพธ ์

(L x I) 

ใบอนุญาตไปใช้ผิด
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ 
ก่ อ ให้ เกิ ด ค วาม
เ สี ย ห า ย แ ก่
บุคคลภายนอก 
 
 
 

 
2. โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
วัตถุประสงค์: เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่  
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย :  (1) คะแนนการประเมินโครงการ ITA ร้อยละ 80 ,  (2) จ านวนคดีที่ถูกฟ้องและมีการตัดสินวา่ผิด ไม่เกิน 5 คดีต่อป ี  
(3)  ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ มีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใส เพื่อประโยชน์ของราชการและประชาชน ร้อยละ 80 

วัตถุประสงค์ ประเภทความเสี่ยง กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง  กลยุทธ ์ 

ที่ใช้จัดการกับ
ความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ 

ความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ โอกาส 
(L) 

ผลกระทบ 
(I) 

ผลลัพธ ์

(L x I) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรและยกระดับธรรมาภิบาล 
1.เพื่อให้มีภาพลักษณ์
องค์กรที่น่าเช่ือถือ 
โปร่งใส เป็นธรรม 
เสมอภาค และ
ทันสมัย 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ ์ 
(Stategic Risk : S) 

- - - - - - - - 

ความเสีย่งด้านการ
ด าเนินงาน 
(Operation Risk : O) 

การป้องกันและ
ปราบปรามการ

ทุจริตและ

O1 การอาศัย
อ านาจหน้าที่เพื่อ
แสวงหาประโยชน์

4 4 16 ควบคุม -  สร้างค่านิยม คณุธรรม 
จริยธรรมและส่งเสรมิให้
เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิหน้าที่ด้วย

- กบท./ทุก
หน่วยงาน 
เป็นผู้ก ากับ
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วัตถุประสงค์ ประเภทความเสี่ยง กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง  กลยุทธ ์ 

ที่ใช้จัดการกับ
ความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ 

ความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ โอกาส 
(L) 

ผลกระทบ 
(I) 

ผลลัพธ ์

(L x I) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โดยมิชอบ 
 
 
 
 
  

ความซื่อสัตย์สุจริต สามารถ
แยกแยะประโยชน์ส่วนตน
ออกจากประโยชน์ส่วนรวมได ้
- ก าหนดมาตรการเพื่อให้
เจ้าหน้าท่ีตระหนักถึง
บทลงโทษทางวินัยและอาญา
ในกรณีกระท าการทุจรติ
พร้อมสรา้งจิตส านึกในการ
รักษ์องค์กร  
- เผยแพร่ค าสั่งลงโทษ
เจ้าหน้าท่ีที่กระท าความผดิ 
เพื่อให้เกิดความเกรงกลัวและ
ป้องปรามมิให้ท าเป็น
แบบอย่าง 

ดูแล 
 

 
- กบท./ทุก
หน่วยงาน
เป็นผู้ก ากับ

ดูแล 
 
 

- กบท./ทุก
หน่วยงาน
เป็นผู้ก ากับ

ดูแล 
 

  การอนุญาตให้
ขยายระยะเวลา
การช าระค่าซื้อ
ทรัพย ์

O2 การปฏิบัต ิ
งานของเจ้าหน้าท่ี
ไม่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน  

4 4 16 ควบคุม - ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบ ค าสั่ง ท่ีมีการแกไ้ข
เปลี่ยนแปลงให้แก่เจ้าหน้าที่
ทราบ 

- พป. 
 

 

ความเสีย่งด้านการเงิน 
(Financial Risk : F) 

- - - - - - - - 

ความเสีย่งด้านปฏิบตัิตาม 
กฎหมาย/กฎระเบยีบ 
(Compliance Risk : C) 

- - - - - - - - 
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3. โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย ส านักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี      งบประมาณ : 17,515,000 บาท 
4. โครงการก่อสร้างส านักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา สาขาเบตง    งบประมาณ : 13,760,000 บาท 
 ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย :   ร้อยละความส าเร็จของการก่อสร้างตามสัญญา    ร้อยละ 100 

วัตถุประสงค์ ประเภทความเสี่ยง กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง  กลยุทธ ์ 

ที่ใช้จัดการกับ
ความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ 

ความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ โอกาส 
(L) 

ผลกระทบ 
(I) 

ผลลัพธ ์

(L x I) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรและยกระดับธรรมาภิบาล 
เพื่อให้มีภาพลักษณ์
องค์การที่น่าเช่ือถือ 
โปร่งใส เป็นธรรม 
เสมอภาค และ
ทันสมัย 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ ์ 
(Stategic Risk : S) 

- - - - - - - - 

ความเสีย่งด้านการ
ด าเนินงาน 
(Operation Risk : O) 

การตรวจรับงาน
ก่อสร้างตาม
โครงการฯ 

O1 งานก่อสร้าง
ล่าช้าไมเ่ป็นไป
ตามแผน และงวด
งาน (TOR) 
เนื่องจากปัจจัย
ภายนอก 

3 4 12 ยอมรับ - จัดท าแผนการตรวจรับเพื่อ
ก ากับ ติดตาม งานก่อสร้างให้
เป็นไปตามงวดงานตามที่
ก าหนดไว้ในสญัญา 

คกก.ตรวจ
รับพัสดุใน
งานจ้างฯ/ 

นย./ 
กองคลัง 

ความเสีย่งด้านการเงิน 
(Financial Risk : F) 

การเบิกจ่ายเงิน F1 งานก่อสร้าง ไม่
เสร็จตามสัญญา
จ้างและส่งผลให้
การเบิกจ่ายเงินมี
ความล่าช้า 

4 5 20 ควบคุม ควบคุม ติดตามและก ากับ
ดูแล ผูร้ับจ้างให้ก่อสร้างงาน
ตรงตามแบบเพื่อให้ส่งมอบ
งานได้ตามแผนงานและตาม
กรอบระยะเวลาของแต่ละ
งวดงานที่ระบุไว้ในสญัญาจา้ง 

คกก.ตรวจ
รับพัสดุใน
งานจ้างฯ/

นย./ 
กองคลัง 

  

ความเสีย่งด้านปฏิบตัิตาม 
กฎหมาย/กฎระเบยีบ 
(Compliance Risk : C) 

- - - - - - - - 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ขับเคลื่อนกระบวนการท างานและบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 
1. โครงการเร่งรัดผลักดันส านวนค้างด าเนินการ 10 ปี 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้มีการบริหารจัดการและเร่งรัดผลักดันส านวนค้างด าเนินการ 10 ปี  ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : ร้อยละส านวนค้างด าเนินการ 10ปี ที่ด าเนินการเสร็จ ร้อยละ 35 

วัตถุประสงค์ ประเภทความเสี่ยง กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง  กลยุทธ์  

ที่ใช้จัดการกับ
ความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ  
ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ โอกาส 
(L) 

ผลกระทบ 
(I) 

ผลลัพธ ์

(L x I) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ขับเคลื่อนกระบวนการท างานและบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 

เพ่ือให้มีกระบวนการ
ท างานที่เป็นระบบมี
ประสิทธิผล และเป็น
เลิศในระดับสากล 

 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  
(Stategic Risk : S) 

การพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการคดี 
(Case 
Management) 

S1 การเร่งรดั
ส านวนค้าง
ด าเนินการ 10 ปี 
ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

5 4 20 
 

ควบคุม - น านโยบายการบริหาร
จัดการคดี (Case 
Management) ถ่ายทอด 
สู่การปฏิบัติ และระบบก ากับ 
ติดตามอย่างต่อเนื่อง 

กพร./นย./ 
ผอ.สบก/ผอ

สบจ. 

ความเสีย่งด้านการ
ด าเนินงาน 
(Operation Risk : O) 

การขาย
ทอดตลาดทรัพย ์

O1 ขายทรัพย์
ไม่ได้ หรือมีการ
ด าเนินการขาย
ทรัพย์หลายครั้ง 

5 
 

4 
 

20 
 

ควบคุม - จัดท าแผนประชุมคณะ 
กรรมการก าหนดราคาทรัพย ์
- เพิ่มการประชาสัมพันธ์ และ
จัดมหกรรมขายทอดตลาด 
- เร่งรัดประกาศขาย
ทอดตลาด 

สบก./สบจ./
พป. 

 การก ากับดูแล O2 การก ากับ
และตดิตามการ
เร่งรัดผลักดัน
ส านวนค้าง 

4 
 

4 16 
 

ควบคุม - ก าหนด KPI เพื่อเร่ง
ด าเนินการคดีค้าง 10 ป ี
- ก าหนด Action plan ใน
การด าเนินการ 

สบก./สบจ./
กพร./นย./ 

ความเสีย่งด้านการเงิน 
(Financial Risk : F) 

- - - - - - - - 
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วัตถุประสงค์ ประเภทความเสี่ยง กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง  กลยุทธ์  

ที่ใช้จัดการกับ
ความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ  
ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ โอกาส 
(L) 

ผลกระทบ 
(I) 

ผลลัพธ ์

(L x I) 

ความเสีย่งด้านปฏิบตัิตาม
กฎหมาย/กฎระเบยีบ 
(Compliance Risk : C) 

การบังคับคด ี

 

C1 เจ้าหน้าท่ีมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมาย 
กฎ ระเบยีบ ค าสั่ง 
ที่แก้ไขใหม่ ไม่
ครอบคลมุ 
(มีกฎหมายใหม่ที่
เปลี่ยนแปลง และ
มีบุคคลากร
สับเปลี่ยน
หมุนเวียน
ตลอดเวลา) 

4 4 16 ควบคุม - จัดอบรมเจ้าหน้าท่ีเพื่อให้มี
ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย 
ระเบียบ ค าสั่งที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน 
- จัดให้มีการทดสอบความรู้
เกี่ยวกับการปฏบิัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีเป็นรายป ี
(ด าเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ.  2563) 
- แต่งตั้งคณะท างานจัดท า
คู่มือการปฏิบตัิทุก
กระบวนงานให้เป็นปัจจุบัน 

- กบท./
สถาบันฯ 

 
 
 

- กบท. 
 
 
 
 

- พป. 

 
2. โครงการเร่งรัดผลักดันทรัพย์สินเชิงรุกออกจากกระบวนการบังคับคดีผ่านนโยบาย 2 เร่ง ได้แก่ เร่งรัดประชุมคณะกรรมการก าหนดราคาทรัพย์ และเร่งรัดการประกาศขายทอดตลาด 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือเร่งรัดผลักดันทรัพย์สินเชิงรุกออกจากกระบวนการบังคับคดี  ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : มูลค่าทรัพย์สินที่ผลักดันออกจากระบบการบังคับคดี 156,000 ล้านบาท 

วัตถุประสงค์ ประเภทความเสี่ยง กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง  กลยุทธ์  

ที่ใช้จัดการกับ
ความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ  
ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ โอกาส 
(L) 

ผลกระทบ 
(I) 

ผลลัพธ ์

(L x I) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ขับเคลื่อนกระบวนการท างานและบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 

เพื่อให้มีกระบวนการ
ท างานท่ีเป็นระบบมี
ประสิทธิผล และเป็น

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  
(Stategic Risk : S) 
 
 

- - - - - - - - 
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วัตถุประสงค์ ประเภทความเสี่ยง กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง  กลยุทธ์  

ที่ใช้จัดการกับ
ความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ  
ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ โอกาส 
(L) 

ผลกระทบ 
(I) 

ผลลัพธ ์

(L x I) 

เลิศในระดับสากล 
 
 
 
 
 
 
 

ความเสีย่งด้านการ
ด าเนินงาน 
(Operation Risk : O) 

เร่งรัดประกาศ
ขาย 

O1 การขาย
ทอดตลาดของ
กรมบังคับคดียังไม่
เป็นที่แพร่หลาย 
และครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

4 4 16 ควบคุม - จัดท าแผนการ
ประชาสมัพันธ์เชิงรุก 

ปชส./สบจ./
สบก. 

ความเสีย่งด้านการเงิน 
(Financial Risk : F) 

- - - - - - - - 

ความเสีย่งด้านปฏิบตัิตาม
กฎหมาย/กฎระเบยีบ 
(Compliance Risk : C) 

- - - - - - - - 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมตามแนวทาง Thailand 4.0 
1. การพัฒนาระบบเพื่อบูรณาการฐานข้อมูลด้านการบังคับคดีกับหน่วยงานภายในและภายนอก   
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้กรมบังคับคดีสามารถปรับปรุงฐานข้อมูลเพื่อรองรับการปฏิบัติงาน การบริการประชาชน 
                   2. เพื่อให้กรมบังคับคดีสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อท างานให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น  
                   3. เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะ การด าเนินการของคดี สร้างความโปร่งใสในการปฏบิัติงาน 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย  ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาระบบได้ตามแผน   งบประมาณ  : 35,364,700 บาท 

วัตถุประสงค์ ประเภทความเสี่ยง กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง  กลยุทธ ์ 

ที่ใช้จัดการกับ
ความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ โอกาส 

(L) 
ผลกระทบ 

(I) 
ผลลัพธ ์

(L x I) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมตามแนวทาง Thailand 4.0 
1. เพื่อให้องค์กรมี
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
นวัตกรรมท่ีทันสมัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ ์ 
(Stategic Risk : S) 

- - - - - - -  

ความเสีย่งด้านการ
ด าเนินงาน 
(Operation Risk : O) 

การก าหนด
ความต้องการ
ของระบบ 

O1 ไม่มีผัง
กระบวนการท างาน
ของแต่ละระบบที่
ชัดเจน 
-ไม่มผีังความ
เชื่อมโยงของระบบ 

4 5 20 ควบคุม - จัดท าผังกระบวนการท างาน
ของแต่ละระบบ 
- ก าหนดความต้องการของ
ระบบ System 
requirement specification 
จากผู้ปฏิบตัิงาน 

คณะกรรม 
การตรวจรับ

ฯ/ศท. 

  O2 การท างานของ
แต่ละส านัก/กองไม่
เหมือนกันและไม่
เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 
 ส่งผลให้เสียเวลาใน
การก าหนดความ
ต้องการของระบบ 

4 4 16 ควบคุม - ก าหนดแนวปฏิบัติในการ
ท างาน เพื่อให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน (คู่มือ) 

คณะกรรม 
การตรวจรับ

ฯ/ศท. 
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วัตถุประสงค์ ประเภทความเสี่ยง กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง  กลยุทธ ์ 

ที่ใช้จัดการกับ
ความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ โอกาส 

(L) 
ผลกระทบ 

(I) 
ผลลัพธ ์

(L x I) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

System 
requirement 
specification 

  O3 คณะกรรมการ 
หรือผู้ให้ข้อมลู  
มีภารกิจประจ า 
และงานมอบหมาย
อื่นมาก ท าให้ไม่
สามารถให้เวลาใน
การด าเนินงานได้
อย่างเต็มที่ และไม่
ต่อเนื่อง ส่งผลให้
งานมีความล่าช้า 

4 4 16 ควบคุม - จัดท าแผนปฏิบตัิงาน 
Action plan เพื่อใช้ในการ
บริหารโครงการ และก ากับ
ติดตามให้เป็นไปตามแผนท่ี
ก าหนดไว้  

คณะกรรม 
การตรวจรับ

ฯ/กอง
บริหารการ

คลัง 

  O4 ความยุ่งยาก
ของการบูรณาการ
และเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างระบบงาน
ย่อย (แพ่ง ล้ม ฟ้ืนฟู 
ไกล่เกลี่ย) เดมิในแต่
ละระบบมีการ
ท างานอย่างเป็น
เอกเทศ ส่งผลต่อ
การพัฒนาระบบ 
เพื่อให้เกิดการบรูณา

4 4 12 ควบคุม - ก าหนดรายละเอียดและ 
ความต้องการของแต่ละ
ระบบงานย่อยให้ชัดเจน 
เพื่อให้สามารถออกแบบและ
พัฒนาระบบให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้งาน และ
บูรณาการ/เช่ือมโยงข้อมูลได้
อย่างสมบูรณ ์
- การให้ผู้ใช้งานเป็นส่วนหนึ่ง
ของการเข้ามามสี่วนร่วมใน
การให้ข้อเสนอการออกแบบ

คณะกรรม 
การตรวจรับ

ฯ/ศท. 
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วัตถุประสงค์ ประเภทความเสี่ยง กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง  กลยุทธ ์ 

ที่ใช้จัดการกับ
ความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ โอกาส 

(L) 
ผลกระทบ 

(I) 
ผลลัพธ ์

(L x I) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การและเชื่อมโยง
ระหว่างระบบ 

ระบบ 
  

  O5 ระบบพ้ืนฐาน
บางระบบ ยังไม่
สมบูรณ์ มผีลต่อการ
พัฒนาและเชื่อมโยง
ข้อมูล 

    - เร่งรัดการด าเนินโครงการ
พัฒนาระบบพ้ืนฐานให้แล้ว
เสร็จภายในแผนการท างาน 

คณะกรรม 
การตรวจรับ    

ฯ        ฯ /ศท. 

 การบริหาร
สัญญาจ้าง 

O6 ได้ด าเนินการใช้
ระบบแล้วตรวจ
พบว่าบาง
กระบวนการไม่มีใน
ระบบจะต้องท าการ
เพิ่ม (NEW)  หรือ 
กระบวนการใน
ระบบไม่ถูกต้องต้อง
ท าการแก้ไข 
(Change) ระหว่าง
การพัฒนา 

4 4 16 ควบคุม - น าผังกระบวนการท างาน
แนวปฏิบัติในการท างาน มา
ปรับปรุงแก้ไข 
- น าเอกสารการออกแบบและ
พัฒนาระบบฯ มาปรับปรุง
แก้ไข 
 

คณะกรรม 
การตรวจรับ    

ฯ        ฯ /ศท. 

  O7 คณะกรรมการ
ตรวจรับ ไม่มรีะบบ
ติดตามรายงาน
ความก้าวหน้า
โครงการฯ เพื่อให้ได้
ผลงานตามแผนท่ี

3 4 12 ยอมรับ - จัดท าแผนการก ากับ 
ติดตาม 
- คณะกรรมการตรวจรับ มี
การติดตามการท างานของ
บริษัท อย่างใกล้ชิด พร้อมกับ
มีการรายงานผลการ

กองบริหาร
การคลัง/
ฝ่ายพัสด ุ
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วัตถุประสงค์ ประเภทความเสี่ยง กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง  กลยุทธ ์ 

ที่ใช้จัดการกับ
ความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ โอกาส 

(L) 
ผลกระทบ 

(I) 
ผลลัพธ ์

(L x I) 

 ก าหนด ด าเนินงาน 
ความเสีย่งด้านการเงิน 
(Financial Risk : F) 

การเบิก
จ่ายเงิน 

F1 การด าเนินงาน
โครงการฯ ไมเ่ป็นไป
ตามแผนการท างาน
ในสัญญาจ้างและ
ส่งผลให้การเบิก
จ่ายเงินมีความล่าช้า  
และไม่เป็นไปตาม
แผนการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

4 4 16 ควบคุม คณะกรรมการก ากับฯ ควรมี
การติดตามผลการท างานของ
บริษัทอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มี
การส่งมอบผลงานตาม
แผนงานและกรอบระยะเวลา
ของแต่ละงวดงานท่ีระบไุว้ใน
สัญญาจ้าง 

คณะกรรม 
การตรวจรับ

ฯ/กอง
บริหารการ

คลัง 

ความเสีย่งด้านปฏิบตัิตาม 
กฎหมาย/กฎระเบยีบ 
(Compliance Risk : C) 

- - - - - - -  
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2. โครงการขายทอดตลาดโดยให้บริการในรูปแบบ Mobile Truck  
วัตถุประสงค์ : 1.  เพ่ือเพ่ิมช่องทางผลักดันทรัพย์สินออกจากระบบการบังคับคดีและให้ประชาชนทุกระดับสามารถเข้าซื้อทรัพย์ฯ  
                  2. เพ่ือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความโปร่งใส ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์การด าเนินการ 

    ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย  :  ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาระบบได้ตามแผน งบประมาณ  : 13,680,000 บาท 

วัตถุประสงค์ ประเภทความเสี่ยง กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง  กลยุทธ ์ 

ที่ใช้จัดการกับ
ความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ 

ความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ โอกาส 
(L) 

ผลกระทบ 
(I) 

ผลลัพธ ์

(L x I) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมตามแนวทาง Thailand 4.0 
1. เพื่อให้องค์กรมี
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
นวัตกรรมท่ีทันสมัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ ์ 
(Stategic Risk : S) 

- - - - - - -  

ความเสีย่งด้านการ
ด าเนินงาน 
(Operation Risk : O) 

การก าหนด 
SPEC 

O1 รายละเอียด
และคณุลักษณะ
ของ Mobile 
Truck ให้เป็นไป
ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์
ส านักงาน
งบประมาณอัตรา
กลาง 2561 และ
เกณฑร์าคากลาง 
กระทรวงดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ประจ าปี 
2561 

4 4 12 ควบคุม - ก าหนดความต้องการและ
จัดท ารายละเอียดให้ครบถ้วน   
 ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของส านักงาน
งบประมาณ ธันวาคม 2561 
และเกณฑ์ราคากลาง ของ
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ประจ าปี 2561 

คณะกรรม 

การจัดท า
ร่างฯ TOR 
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วัตถุประสงค์ ประเภทความเสี่ยง กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง  กลยุทธ ์ 

ที่ใช้จัดการกับ
ความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ 

ความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ โอกาส 
(L) 

ผลกระทบ 
(I) 

ผลลัพธ ์

(L x I) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การก ากับ
โครงการฯ 

O2 การด าเนิน
โครงการล่าช้าไม่
เป็นไปตาม
แผนงานท่ีก าหนด 

3 4 12 ยอมรับ - คณะกรรมการตรวจรับ  
ก ากับ ติดตามให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตาม
แผนงานท่ีก าหนด 

คณะกรรม 
การตรวจรับ

ฯ/กอง
บริหารการ

คลัง 
  O3 

คณะกรรมการ  
มีภารกิจประจ า 
และงาน
มอบหมายอื่นมาก 
ท าให้ไม่สามารถ
ให้เวลาในการ
ด าเนินงานได้อย่าง
เต็มที่ และไม่
ต่อเนื่อง ส่งผลให้
งานมีความล่าช้า 

4 4 16 ควบคุม - จัดท าแผนปฏิบตัิงาน 
Action plan เพื่อใช้ในการ
บริหารโครงการ และก ากับ
ติดตามให้เป็นไปตามแผนท่ี
ก าหนดไว ้

คณะกรรม 
การตรวจรับ

ฯ/กอง
บริหารการ

คลัง 

ความเสีย่งด้านการเงิน 
(Financial Risk : F) 

การเบิกจ่ายเงิน F1 การ
ด าเนินงาน
โครงการฯ ไม่
เป็นไปตาม
แผนการท างานใน
สัญญาจ้างและ
ส่งผลให้การเบิก
จ่ายเงินมีความ

4 4 16 ควบคุม คณะกรรมการก ากับฯ ควรมี
การติดตามผลการท างานของ
บริษัทอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มี
การส่งมอบผลงานตาม
แผนงานและกรอบระยะเวลา
ของแต่ละงวดงานท่ีระบไุว้ใน
สัญญาจ้าง 

คณะกรรม 
เร่งรัดและ
ติดตามฯ/
กองบริหาร
การคลัง 
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วัตถุประสงค์ ประเภทความเสี่ยง กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง  กลยุทธ ์ 

ที่ใช้จัดการกับ
ความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ 

ความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ โอกาส 
(L) 

ผลกระทบ 
(I) 

ผลลัพธ ์

(L x I) 

 
 

ล่าช้า  และไม่
เป็นไปตาม
แผนการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ความเสีย่งด้านปฏิบตัิตาม 
กฎหมาย/กฎระเบยีบ 
(Compliance Risk : C) 

- - - - - - -  
 
 
 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ 
1. โครงการพัฒนาระบบ Competency  Career Path และแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล (IDP) 

  วัตถุประสงค ์ ประเภทความเสี่ยง กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง  กลยุทธ ์

ที่ใช้จัดการกับ 
ความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ โอกาส 
(L) 

ผลกระทบ 
(I) 

ผลลัพธ ์
(L x I) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  ส่งเสรมิและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ 
1. เพื่อให้บุคลากรมี
ความเชี่ยวชาญและมี
ความภักดตี่อองค์กร 
 
 
 
 

ความเสีย่งด้านกลยุทธ์ 
(Stategic Risk : S) 

- - - - - - - - 

ความเสีย่งด้านการ
ด าเนินงาน(Operation 
Risk : O) 

การบริหาร
โครงการ 

O1 ไม่มีผู้ทีม่ี
ประสบการณ์ด้าน
วิชาการ ในสาย
วิชาชีพด้านการ
วิเคราะห์ วิจยั 

4 4 16 ควบคุม - จ้างท่ีปรึกษา หรือ
ผู้เชี่ยวชาญด าเนินการด้าน
พัฒนาระบบ Competency  
Career Path และแผนพัฒนา
สมรรถนะรายบุคคล (IDP) 

กบท. 
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  วัตถุประสงค ์ ประเภทความเสี่ยง กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง  กลยุทธ ์

ที่ใช้จัดการกับ 
ความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ โอกาส 
(L) 

ผลกระทบ 
(I) 

ผลลัพธ ์
(L x I) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

และการวางแผน
พัฒนาระบบ 
Competency  
Career Path 
และแผนพัฒนา
สมรรถนะ
รายบุคคล (IDP) 

 

  O2 ไม่ไดต้ั้งค าขอ
งบประมาณ
ส าหรับด าเนินงาน
โครงการ 
(แผนงานโครงการ
มีการทบทวนและ
ปรับปรุงระหว่าง
ปี) 

4 4 16 ควบคุม - พิจารณาขอรับการจัดสรร
จากแหล่งเงินอื่น
นอกเหนือจากเงินงบประมาณ  

กบท. 

  O3 การด าเนิน
โครงการล่าช้าไม่
เป็นไปตาม
แผนงานท่ีก าหนด  

4 4 16 ควบคุม - เร่งรัดด าเนินการโครงการ
และประสานงานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องล่วงหน้า    
-จัดท าแผนการปฏิบัติงาน 
(Action plan) 

กบท. 
 

ความเสีย่งด้านการเงิน 
(Financial Risk : F) 
 
 

- - - - - - - - 
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  วัตถุประสงค ์ ประเภทความเสี่ยง กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง  กลยุทธ ์

ที่ใช้จัดการกับ 
ความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ โอกาส 
(L) 

ผลกระทบ 
(I) 

ผลลัพธ ์
(L x I) 

ความเสีย่งด้านปฏิบตัิตาม 
กฎหมาย/กฎระเบยีบ 
(Compliance Risk : C) 

- - - - - - - - 

 

2. โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความช านาญสหวิทยาการ 

  วัตถุประสงค ์ ประเภทความเสี่ยง กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง  กลยุทธ ์

ที่ใช้จัดการกับ 
ความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ 
โอกาส 

(L) 
ผลกระทบ 

(I) 
ผลลัพธ ์
(L x I) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  ส่งเสรมิและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ 
1. เพื่อให้บุคลากรมี
ความเชี่ยวชาญและมี
ความภักดตี่อองค์กร 
 

ความเสีย่งด้านกลยุทธ์ 
(Stategic Risk : S) 

 S1 บุคลากร        
กรมบังคับคดี      
ที่มีความเชี่ยวชาญ
ช านาญสห
วิทยาการ
เกษียณอายุ
ราชการ 

3 3 9 ยอมรับ  
 

- ก าหนดให้ผู้ที่จะเกษียณอายุ
ราชการจัดท าองค์ความรู้เป็น
วิทยาทานให้กับบุคลากร       
กรมบังคับคดเีพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน 
(จากรุ่นสูรุ่่น) 
- จัดท าโครงการใหผู้้ที่จะ
เกษียณอายรุาชการถ่ายทอด
ประสบการณ์ตลอดระยะเวลา
การท างานให้กับผู้ปฏิบตัิงาน 
ในรุ่นต่อไป 

กบท. 
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  วัตถุประสงค ์ ประเภทความเสี่ยง กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง  กลยุทธ ์

ที่ใช้จัดการกับ 
ความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ 
โอกาส 

(L) 
ผลกระทบ 

(I) 
ผลลัพธ ์
(L x I) 

  S2 บุคลากร     
กรมบังคับคดี       
ที่ยังปฏิบัติงานอยู ่
ยังไม่มีความ
เชี่ยวชาญในเชิง 
สหวิทยาการ 

4 4 16 ควบคุม 
 

- จัดท าแผนการจดัการองค์
ความรู้ของกรมบังคับคดี 
(Knowledge 
Management) เพื่อใช้เป็น
แนวทางการด าเนินงาน 
- ก าหนดเป็นตัวชี้วัด
หน่วยงานให้มีการจดัท าองค์
ความรู้เพื่อรวบรวมเป็น KM 
ขององค์กรและให้เผยแพร่
สืบค้นได้อย่างง่ายสะดวกต่อ
การน าไปใช้ในการปฏบิัติงาน 
- จัดท าคู่มือด้านการ
ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย         
และด้านบญัชี โดยแต่งตั้ง
คณะท างาน 

- กบท. 
 
 
 
 

- กบท./ 
กพร./ 

นย./ศท. 
 
 
 

- คณะ
ปรับปรุง       

กฎระเบียบ/
พป. 

ความเสีย่งด้านการเงิน 
(Financial Risk : F) 

- - - - - - - - 

ความเสีย่งด้านปฏิบตัิตาม 
กฎหมาย/กฎระเบยีบ 
(Compliance Risk : C) 

- - - - - - - - 
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บทที่ 4 

การติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 

1. การติดตามและรายงานผล 

ภายหลังจากกรมบังคับคดีได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง และมีการด าเนินการตามแผน จ าเป็นต้อง
มีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการด าเนินงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม            
โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง 
รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการด าเนินการแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ตามแผนบริหาร  
ความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบทานว่าวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดี ความเสี่ยงใด
ควรปรับเปลี่ยนและจัดท ารายงานสรุปผลการติดตามเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบ การติดตามผล  
มี 2 ลักษณะ คือ 

1.1 การติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงได้
จัดให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง  

1.2 การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติ (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามผลการด าเนินงาน
ตามปกติของหน่วยงาน หากพบว่าปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ให้หน่วยงานก าหนด
มาตรการ/กิจกรรมรองรับหรือควบคุมความเสี่ยง ถ้าเป็นกิจกรรมที่ไม่ต้องใช้งบประมาณมากเกินไป หน่วยงานนั้น
สามารถด าเนินการได้ทันที และให้รายงานกรณีที่พบความเสี่ยงใหม่ รวมทั้งรายงานผลการด าเนินการตาม
มาตรการ/กิจกรรมที่ก าหนด หากเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้งบประมาณจ านวนมากเกินกว่าหน่วยงานจะบริหารจัดการ
ได้  ให้ รายงานต่อฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง เพ่ือแจ้งให้คณะกรรมการบริหาร               
ความเสี่ยงพิจารณาหาแนวทางในการจัดการความเสี่ยงต่อไป 

2. การจัดท ารายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยงประจ าปี 
ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดท ารายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยง

ประจ าปี โดยประมวลผลการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ ส านัก/กอง รับผิดชอบในการด าเนินการ  
ตามมาตรการที่ระบุในแผนบริหารความเสี่ยง และน าเสนอผู้บริหารเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผล  
การบริหารความเสี่ยงภายในเวลาที่ก าหนด 
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Sustainability 

Stakeholders 
Perspective 

Internal Process 

People & Knowledge 
Capacity 

สร้างสัมพันธภาพ 

ความร่วมมือภาคีเครือข่ายประชารัฐ 
พัฒนากระบวนการสื่อสาร 

และเสริมสร้างการรับรู้ของประชาชน 

Develop Legal 
and High Standards 

ปรับปรุงระบบและ 
กระบวนการท างาน 

บังคับคดีด้วยความเป็นธรรม มุ่งสู่องค์กรชั้นน าในระดับสากล บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

น าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยไปใช้

ให้เกิดผล LED 4.0

เสริมสร้างภาพลักษณ์และ 
ยกระดับธรรมาภิบาล 

ขับเคลื่อนกระบวนการท างานและ
บริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 

ยกระดบั 
ธรรมาภบิาล 

เพ่ิมระดับความเชื่อมั่นของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกระบวนการท างาน 

ยกระดบัองค์กรสูค่วามเป็นเลิศ 
(PMQA)

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมตามแนวทาง 

Thailand 4.0 

พัฒนาบุคลากรให้มี 
ความเป็นมืออาชีพ 

บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

ยกระดับขีดความสามารถ 

บุคคลากร 

เพ่ิมคุณค่าการท างาน 

เพ่ือพัฒนาสู่สังคมที่เป็นธรรม 

สร้างแรงจูงใจและ 
ความผูกพันของบุคลากร 

เสริมสร้างค่านิยม 

และวัฒนธรรมองค์กร 
ยกระดับองค์กร 

สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

กลยุทธ์

Culture Core value 
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