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RM-IC NEWS
จับขาวเลาเสี่ยง

โดย...ฝ่ ายบริ หารความเสียง

ข้ อเสนอแนะ ข้ อสังเกต ข้ อแนะนํา จากคณะกรรมการฯ ระดับต่ างๆ

มติคณะกรรมการ RM-IC ครั งที 1/2565 เมือวันที 14 มกราคม 2565
ท่านรองผู้ว่าการ (วิชาการ) นายกฤษฎา ศังขมณี ปฏิบตั ิหน้ าทีเป็ นประธาน
แทนผู้ว่าการ ในการประชุม มีมติข้อสังเกตในการปรับปรุ งการดําเนินงานที
สําคัญ ดังนี .
1. ให้ มีการปรับปรุงแนวทางการสุ่มอ่านมาตรให้ มีประสิทธิภาพ
2. ให้ ดําเนินการออกระเบียบ/ข้ อบังคับ เพือรองรับการดําเนินการทางวินยั
และลงโทษทางวินัยกับพนักงานที ใกล้ ค รบเกษี ย ณอายุ/ พ้ น ตํ าแหน่ งการ
ทํางานไปแล้ ว ตามข้ อเสนอแนะของ สคร.
3. ให้ มีการซักซ้ อมแนวทางการปฏิบตั ิ
เอกสารการซ่อมท่อ การส่งคืนพัสดุ เพือให้
ผู้ปฏิบตั ิงานและผู้บงั คับบัญชาถือปฏิบตั ิ
ในแนวทางเดียวกันต่อไป

ม ติ ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร RM-IC ค รั ง ที 1/2565 เ มื อ วั น ที
21 มกราคม 2565 นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและ
ผังเมื อง เป็ นประธานการประชุม เพื อพิจารณาและรับทราบวาระต่างๆ
โดยมีมติรับทราบ/เห็นชอบ จํานวน 3 เรื อง ดังนี .
1. รับทราบผลการดําเนินงานการสร้ างบรรยากาศและวัฒนธรรม
ความเสียง (Risk Culture) ปี 2564 และแผนการดําเนินงานฯ ปี 2565
โดยให้ ข้ อเสนอแนะว่ า กปภ. ควรเพิ มผลสั ม ฤทธิ ในเรื องความ
ตระหนักถึงความเสียงและการควบคุมภายในของพนักงาน
2. เห็นชอบให้ ปรับปรุงอํานาจหน้ าทีในกฎบัตรของคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสียงและควบคุมภายใน กปภ. พ.ศ. 2565
3. เห็นชอบผลการบริ หารความเสียงและการควบคุมภายในระดับ
องค์กร ไตรมาส 1/2565 โดยมีความเห็นว่าควรกําหนดแนวทางการขอ
อนุ ญ าตก่ อสร้ างจากหน่ วยงานภายนอกที เกี ยวข้ องให้ ชั ด เจน
เพือให้ โครงการขนาดใหญ่ เป็ นไปตามเป้าหมาย

จับมาเล่ า

มติคณะกรรมการ กปภ. ครั งที 1/2565 เมื อวันที 25 มกราคม 2565
นายธนาคม จงจิ ร ะ เป็ นประธานการประชุ ม คณะกรรมการ กปภ. เพื อ
พิ จ ารณาและรั บ ทราบวาระต่ า งๆ ที สํ า คัญ ด้ านการบริ ห ารความเสี ยงและ
ควบคุมภายใน จํานวน 3 เรื อง ดังนี .
1. เห็นชอบกฎบัตรอนุกรรมการบริหารความเสียงและควบคุมภายใน กปภ.
2. แต่งตัง. คณะอนุกรรมการบริ หารความเสี ยงและควบคุมภายใน กปภ.
แทนตําแหน่งทีว่างลง
3. มีมติรับทราบผลการบริ หารความเสียงและควบคุมภายในระดับองค์กร
ไตรมาส 1/2565 และให้ ข้อสังเกตว่า ให้ กปภ.ติดตามและเร่ งรั ด ความเสียงที
ไม่เป็ นไปตามเป้าหมาย ในเรื อง การบริ หารโครงการขนาดใหญ่ ทีล่ าช้ า และ
บริหารความเสียงให้ เป็ นไปตามเป้าหมาย

ในปี 2565 มีการปรับปรุ งคําสัง กปภ.ที 88/2565 เรื องคณะทํางาน
RM-IC ระดับสายงานและระดับหน่วยงาน โดยมุ่งหวังว่าจะมีการระดม
สมองในการจัดการความเสียงและการควบคุมภายในของทุกหน่วยงาน
อย่างจริงจัง
นอกจากนีท. ่าน ผวก.สมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิQ ได้ มอบนโยบายใน
เรื องการพิจารณาจัดสรรทรัพยากรให้ คํานึงถึงการวิเคราะห์และจัดลําดับ
ความเสี ยง เพื อให้ ส ามารถจัด การปั ญหาที สํ า คัญได้ อย่ างถูกต้ อ งตรง
ประเด็น เพือบูรณาการความเสียงกับการจัดสรรงบประมาณ

“สื่อสาร เรียนรู" ขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยง เพื่อสร"างคุณคาให"แก กปภ.”

“ปั จจุบัน ความเสียงของแต่ ละ
หน่ วยงาน คือ ปั ญหาทีสําคัญที
เกิดขึ2นในการทํางานของ
หน่ วยงานนันเอง”
โดย ...
นาย วิโรจน์ กิตติรัตนชัย
ผอ.ฝ่ ายบริหารความเสียง

ผลการบริหารความเสี่ยงไตรมาส 1/2565

มองเปGา...หาจุดเสี่ยง
ระดับความรุนแรง
หลังบริหารความเสี่ยง

สูงมาก 1 เรื่อง
สูง 1 เรื่อง
ปานกลาง 2 เรื่อง
ต่ํา 4 เรื่อง

Risk Profile กอน - หลังบริหารความเสี่ยง

ผลการดําเนินงาน
เป,นไปตามเป-าหมาย 7 เรื่อง
ไมเป,นไปตามเป-าหมาย 1 เรื่อง
ลักษณะของปั จจัย

Risk มีอะไรใหม

ปPจจัยการประเมิน

ในป2 2565 มี ก ารปรั บ ปรุ ง เกณฑ6 ก ารประเมิ น ผลด; า นการบริ ห าร
ความเสี่ ย ง เพื่ อ ความสํ า เร็ จ ในการจั ด การความเสี่ ย งสายงาน สํ า หรั บ
ประเมินผล BSC สําหรับผู;บริหารตั้งแตHหัวหน;างานถึงชั้น 10 ทั้งสHวนกลาง
และสH ว นภู มิ ภ าค โดยเน; น ผลลั พ ธ6 ม ากกวH า ป2 ที่ ผH า นมาและ ผวก.ยั ง ให;
ความสําคัญกับการกํากับดูแลมิให;เกิดอุบัติการณ6ใหมH

กระบวนการ

ผลลัพธ6

น้ําหนัก

A: ระยะเวลาในการจัดสHง Risk Profile ระดับสายงาน
B: การระบุปPจจัยเสี่ยงครบทุกแหลHงทีม่ า
C: จํานวนทางเลือกวิธีการตอบสนองความเสี่ยงและการ
วิเคราะห6ต;นทุนและประโยชน6ทไี่ ด;รับครบทุกปPจจัยเสี่ยง
D: การรายงานผลการบริหารความเสี่ยงผHาน Risk
Profile ระดับสายงาน
E: ผลการดําเนินงานเปZนไปตามเป[าหมายหรือสามารถลด
ระดับความรุนแรง*
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F: มีสHวนรHวมบริหารปPจจัยเสี่ยงระดับองค6กร

10

เกณฑการประเมินผลการดําเนินงานการบริหาร
ความเสี่ยงระดับสายงาน ประจําป 2565

รวม
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คณะทํางานทั้ง 2 คณะมีอํานาจหน"าที่

มาทําความรู7จักคณะทํางาน RM-IC กันเถอะ

จัดทํา กํากับดูแลหน$วยงานในสังกัดให&ดําเนินการตามนโยบาย/
แนวทางการดําเนินงาน ด&าน RM/IC/BCM ตามที่คณะกรรมการ
กําหนด และเป/นไปตามคู$มือแผน RM แผน IC และแผน BCM ของ
หน$วยงานในสังกัด
ติ ด ตามและรายงานผลการดํ า เนิ น งานตามแผน รวมทั้ ง
สนับสนุนการสร&างบรรยากาศและวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง
อย$างต$อเนื่อง

คณะทํางานระดับสายงาน

กรณี กองที่ขึ้นตรงกับผู&ช$วยผู&ว$าการ ให&สายงานพิจารณา
จัดอยู$ในคณะทํางานระดับ สํานัก/ฝCาย คณะใดคณะหนึ่ง

คณะทํางานระดับหนวยงาน

คณะทํางาน RM-IC ระดับสายงานและระดับหน$วยงาน (ตามคําสั่ง กปภ.ที่ 88/2565 )
กองบริหารความเสี่ยง

กองควบคุมภายใน

ID: 078smmpv

ID: alv7124f

ฉบับหนาเราจะมาเรียนรูกันตอ วาหนวยงานจะรวมสนับสนุน
และ สรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงกันไดอยางไร
โทร : ฝายบริหารความเสี่ยง 02 551 8307
กองบริหารความเสีย่ ง 02 551 8308-10
กองควบคุมภายใน: 02 551 8311-13, 8323
งานสนับสนุนการบริหารความเสีย่ ง: 02 551 8371
เว็บไซตB: risk.pwa.co.th / rm.pwa.co.th

