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จับข�าวเล�าเสี่ยง

         มตคิณะกรรมการ RM-IC ครั�งที� 1/2565 เมื�อวนัที� 14 มกราคม 2565 
ท่านรองผู้ ว่าการ (วิชาการ) นายกฤษฎา ศังขมณี ปฏิบตัิหน้าที�เป็นประธาน
แทนผู้ ว่าการ ในการประชุม มีมติข้อสังเกตในการปรับปรุงการดําเนินงานที�
สําคญั ดงันี .
        1. ให้มีการปรับปรุงแนวทางการสุ่มอา่นมาตรให้มีประสิทธิภาพ
        2. ให้ดําเนินการออกระเบียบ/ข้อบงัคบั เพื�อรองรับการดําเนินการทางวินยั
และลงโทษทางวินัยกับพนักงานที�ใกล้ครบเกษียณอายุ/  พ้นตําแหน่งการ
ทํางานไปแล้ว ตามข้อเสนอแนะของ สคร.
        3. ให้มีการซกัซ้อมแนวทางการปฏิบตัิ 
เอกสารการซอ่มท่อ การส่งคืนพสัด ุเพื�อให้
ผู้ปฏิบตัิงานและผู้บงัคบับญัชาถือปฏิบตัิ
ในแนวทางเดียวกนัต่อไป

      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       
ผังเมือง เป็นประธานการประชุม เพื�อพิจารณาและรับทราบวาระต่างๆ 
โดยมีมติรับทราบ/เห็นชอบ จํานวน  3 เรื�อง ดงันี .
        1. รับทราบผลการดําเนินงานการสร้างบรรยากาศและวฒันธรรม
ความเสี�ยง (Risk Culture) ปี 2564 และแผนการดําเนินงานฯ ปี 2565 
โดยให้ข้อเสนอแนะว่า กปภ. ควรเพิ�มผลสัมฤทธิ�ในเรื� องความ
ตระหนักถงึความเสี�ยงและการควบคุมภายในของพนักงาน
        2. เห็นชอบให้ปรับปรุงอํานาจหน้าที�ในกฎบตัรของคณะอนกุรรมการ
บริหารความเสี�ยงและควบคมุภายใน กปภ. พ.ศ. 2565
        3. เห็นชอบผลการบริหารความเสี�ยงและการควบคุมภายในระดับ
องค์กร ไตรมาส 1/2565 โดยมีความเห็นว่าควรกําหนดแนวทางการขอ
อนุญาตก่อสร้างจากหน่วยงานภายนอกที�เกี�ยวข้องให้ชัดเจน 
เพื�อให้โครงการขนาดใหญ่เป็นไปตามเป้าหมาย

         มติคณะกรรมการ กปภ. ครั�งที�  1/2565 เมื�อวันที� 25 มกราคม 2565    
นายธนาคม  จงจิระ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ กปภ. เพื�อ
พิจารณาและรับทราบวาระต่างๆ ที� สําคัญด้านการบริหารความเสี�ยงและ 
ควบคมุภายใน จํานวน 3 เรื�อง ดงันี .
        1. เห็นชอบกฎบตัรอนกุรรมการบริหารความเสี�ยงและควบคมุภายใน กปภ.
        2. แต่งตั .งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี�ยงและควบคุมภายใน กปภ. 
แทนตําแหน่งที�ว่างลง
        3. มีมติรับทราบผลการบริหารความเสี�ยงและควบคุมภายในระดบัองค์กร 
ไตรมาส 1/2565 และให้ข้อสงัเกตว่า ให้ กปภ.ติดตามและเร่งรัด ความเสี�ยงที�
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ในเรื�อง การบริหารโครงการขนาดใหญ่ที�ล่าช้า และ
บริหารความเสี�ยงให้เป็นไปตามเป้าหมาย

โดย...ฝ่ายบริหารความเสี�ยง

“ส่ือสาร เรียนรู" ขับเคล่ือนการบริหารความเส่ียง เพ่ือสร"างคุณค�าให"แก� กปภ.”

จับมาเล่า

โดย ... 

นาย  วิโรจน์  กิตติรัตนชยั

ผอ.ฝ่ายบริหารความเสี�ยง

       ในปี 2565 มีการปรับปรุงคําสั�ง กปภ.ที� 88/2565 เรื�องคณะทํางาน
RM-IC ระดับสายงานและระดับหน่วยงาน โดยมุ่งหวังว่าจะมีการระดม
สมองในการจัดการความเสี�ยงและการควบคุมภายในของทุกหน่วยงาน
อย่างจริงจงั 

นอกจากนี .ท่าน ผวก.สมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิQ ได้มอบนโยบายใน
เรื�องการพิจารณาจดัสรรทรัพยากรให้คํานึงถึงการวิเคราะห์และจดัลําดบั
ความเสี�ยง เพื�อให้สามารถจัดการปัญหาที�สําคัญได้อย่างถูกต้องตรง
ประเด็น เพื�อบรูณาการความเสี�ยงกบัการจดัสรรงบประมาณ

ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต ข้อแนะนํา  จากคณะกรรมการฯ ระดับต่างๆ

RM-IC NEWS

“ปัจจุบัน ความเสี�ยงของแต่ละ
หน่วยงาน คือ ปัญหาที�สําคัญที�

เกิดขึ2นในการทาํงานของ
หน่วยงานนั�นเอง”



ผลการบริหารความเสี่ยงไตรมาส 1/2565

กองบริหารความเสี่ยง
ID: 078smmpv

กองควบคุมภายใน
ID: alv7124f

โทร :    ฝ�ายบริหารความเส่ียง 02 551 8307 
        กองบริหารความเส่ียง 02 551 8308-10
        กองควบคุมภายใน: 02 551 8311-13, 8323
        งานสนับสนุนการบริหารความเส่ียง: 02 551 8371
เว็บไซตB:  risk.pwa.co.th / rm.pwa.co.th

Risk มีอะไรใหม�
     ในป2  2565 มีการปรับปรุงเกณฑ6การประเมินผลด;านการบริหาร      
ความเสี่ยง เพ่ือความสําเร็จในการจัดการความเสี่ยงสายงาน สําหรับ
ประเมินผล BSC สําหรับผู;บริหารต้ังแตHหัวหน;างานถึงชั้น 10 ท้ังสHวนกลาง
และสHวนภู มิภาค โดยเน;นผลลัพธ6มากกวHาป2 ท่ีผHานมาและ ผวก.ยังให;
ความสําคัญกับการกํากับดูแลมิให;เกิดอุบัติการณ6ใหมH

ปPจจัยการประเมิน
ลกัษณะของปัจจยั

น้ําหนัก
กระบวนการ ผลลัพธ6

A: ระยะเวลาในการจัดสHง Risk Profile ระดับสายงาน � 10
B: การระบุปPจจัยเส่ียงครบทกุแหลHงทีม่า � 10
C: จํานวนทางเลือกวิธีการตอบสนองความเส่ียงและการ
วิเคราะห6ต;นทุนและประโยชน6ทีไ่ด;รับครบทกุปPจจยัเส่ียง

� 20

D: การรายงานผลการบริหารความเส่ียงผHาน Risk 
Profile ระดับสายงาน

� 10

E: ผลการดําเนินงานเปZนไปตามเป[าหมายหรือสามารถลด
ระดับความรุนแรง*

� 40

F: มีสHวนรHวมบริหารปPจจัยเส่ียงระดับองค6กร � 10

รวม 100
เกณฑ�การประเมินผลการดําเนินงานการบริหาร

ความเส่ียงระดับสายงาน ประจําป� 2565

Risk Profile ก�อน - หลังบริหารความเส่ียง

ผลการดําเนินงาน
เป,นไปตามเป-าหมาย 7 เร่ือง     
ไม�เป,นไปตามเป-าหมาย 1 เร่ือง

มองเปGา...หาจุดเสี่ยง
สูงมาก 1 เร่ือง

สูง 1 เร่ือง
ปานกลาง 2 เร่ือง

ตํ่า 4 เร่ือง

ระดับความรุนแรง
หลังบริหารความเสี่ยง

คณะทํางานทั้ง 2 คณะมีอํานาจหน"าที่

     ฉบับหน�าเราจะมาเรียนรู�กันต�อ ว�าหน�วยงานจะร�วมสนับสนุน          
และ สร�างบรรยากาศและวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงกันได�อย�างไร

คณะทํางานระดับสายงาน

คณะทํางานระดับหน�วยงาน

มาทําความรู7จักคณะทํางาน RM-IC กันเถอะ
จัดทํา กํากับดูแลหน$วยงานในสังกัดให&ดําเนินการตามนโยบาย/ 

แนวทางการดําเนินงาน ด&าน RM/IC/BCM ตามท่ีคณะกรรมการ
กําหนด และเป/นไปตามคู$มือแผน RM แผน IC และแผน BCM ของ
หน$วยงานในสังกัด

ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามแผน รวมท้ัง
สนับสนุนการสร&างบรรยากาศและวัฒนธรรมการบริหารความเส่ียง
อย$างต$อเน่ือง

คณะทํางาน RM-IC ระดับสายงานและระดับหน$วยงาน (ตามคําส่ัง กปภ.ท่ี 88/2565 )

     กรณี กองท่ีขึ้นตรงกับผู&ช$วยผู&ว$าการ ให&สายงานพิจารณา
จัดอยู$ในคณะทํางานระดับ สํานัก/ฝCาย คณะใดคณะหน่ึง


