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 บทนํา 

ที่มาและความสําคัญ 

แผนบริหารความเสี่ยงสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ฉบับ

ทบทวน ไดดําเนินการปรบัปรุงตามมติคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร คร้ังที่ 2/2562 วันพฤหัสบดี

ที่ 30 พฤษภาคม 2562 เพื่อเปนการเตรียมความพรอมตอการรับมือกับภาวะความเสี่ยงที่สํานักงานสงเสริม

เศรษฐกิจดิจิทัลอาจตองเผชิญในอนาคต ลดความสูญเสียและเพ่ิมโอกาสความสําเร็จตามแผนแมบทการ

สงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ.2561-2564 แผนกลยุทธสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ระยะ 4 ป (พ.ศ. 

2561-2564) 

โดยการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานฯ มุงเนนในระดับองคกรเพ่ือใหสามารถดําเนินงานตาม

วัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พรอมกับกําหนดใหมีการจัดระบบ

และกระบวนการบริหารจัดการความเส่ียงดวยการนําระบบบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติเปนสวนหนึ่งของการ

ดําเนินงานตามภารกิจจนเกิดเปนวัฒนธรรมองคกรในที่สุด เพ่ือใหสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

รวมทั้งดําเนินการจัดสรรทรัพยากรอยางเพียงพอ รวมทั้งการเสริมสรางความตระหนักถึงประโยชนและ

ความสําคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงของสํานักงานฯ  ดวยการกําหนดกรอบการระบุความเสี่ยงเปน

ระดับกลุมงาน ตามประเด็นหลักที่ระบุในแผนกลยุทธของสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ระยะ 4 ป (พ.ศ. 

2561-2564) และเสนอขอความเห็นชอบตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พรอมทั้งจัดใหมีการ

ถายทอดแผนบริหารความเสี่ยงสํานักงานฯ ลงสูการปฏิบัติระดับหนวยงาน โดยการระบุโครงการ/กิจกรรมที่

สอดคลองกับมาตรการตอบสนองความเสี่ยง พรอมกําหนดกรอบระยะเวลา และผูรบัผิดชอบในการดําเนินงาน

ที่ชัดเจน เพื่อใหผลการดําเนินงานในภาพรวมสามารถบรรลุผลตามตัวชี้วัด และเปาหมายตัวชี้วัดตอไป จาก

ความรวมมือจากทุกหนวยงานภายใน ซึ่งความสําเร็จจากการดําเนินการรวมกันน้ีทําใหมั่นใจไดวา แผนการ

บรหิารความเสี่ยงสามารถตอบสนอง การดาํเนินการดานการบริหารความเสี่ยงตอปจจัยเสี่ยงไดอยางเหมาะสม 

สามารถลดความสูญเสียและเพิ่มโอกาสในการบรรลุผลสําเร็จตามที่กําหนดไว สูการเปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง 

(High Performance Organization: HPO) ในทุกๆ ดานตอไป 

หลักการพ้ืนฐานในการบริหารจัดการความเสี่ยง (Principles) 

สํานักงานฯ ไดกําหนดหลักการพ้ืนฐานในการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management 

Principles) เพ่ือใหการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิผลทุกระดับขององคกร ดังตอไปนี้ 

1) การบริหารความเสี่ยงชวยสรางและปกปองคุณคาขององคกร (Creates Value) 

2) การบริหารความเสี่ยงเปนสวนหน่ึงของกระบวนการดําเนินการทั้งหมดขององคกร 

(Integral Part of Organizational Processes) 

3) การบริหารความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของการตัดสินใจ (Part of Decision Making) 
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4) การบริหารความเสี่ยงใชในการจัดการกับความไมแนนอนอยางชัดแจง (Explicitly 

Addresses Uncertainty) 

5) การบริหารความเสี่ยงเปนระบบ มีรปูแบบที่ชัดเจน และทันตอสถานการณ (Systematic, 

Structured and Timely) 

6) การบริหารความเสี่ยงควรอยูบนพ้ืนฐานสารสนเทศที่ดีที่สุดที่สามารถหาได (Based on 

the Best Available Information) 

7) การบริหารความเสี่ยงควรออกแบบจัดทําขึ้นสาํหรับองคกรโดยเฉพาะ (Tailored) 

8) การบริหารความเสี่ยงควรคํานึงถึงปจจัยดานบุคลากรและวัฒนธรรมขององคกร (Takes 

Human and Cultural Factors into Account) 

9) การบริหารความเสี่ยงควรมีความโปรงใสและมีสวนรวม (Transparent and Inclusive) 

10) การบริหารความเสี่ยงควรมีการดําเนินงานอยางคลองตัว ทบทวนทําซ้ํา และตอบสนองตอ

การเปลี่ยนแปลงขององคกร (Dynamic. Iterative and Responsive to Change) 

11) การบริหารความเสี่ยงควรเอ้ือตอการพัฒนาปรับปรุงและเสริมสรางองคกรอยางตอเนื่อง 

(Facilitates Continual Improvement of the Organization) 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงใหเปนกระบวนการสําคัญประการหนึ่งที่จะสนับสนุนใหผลการ

ดําเนินงานของสํานักงานฯ เปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว  

2. เพ่ือเตรียมการปองกันหรือรับมือกับความสูญเสีย ความเสียหายจากปญหาและอุปสรรคตาง ๆรวมทั้ง

สถานการณที่ไมแนนอน เขาใจถึงความเสี่ยงดานตางๆท่ีเกิดข้ึนกับองคกร และหาวิธีจัดการที่

เหมาะสมในการลดความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ีองคกรยอมรบัได 

3. เพ่ือสรางกรอบและแนวทางในการดําเนินงานใหแกบุคลากรในองคกรใหสามารถบริหารจัดการความ

ไมแนนอนที่จะเกิดขึ้นกับองคกรไดอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 

4. เพ่ือใหมีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการดําเนินการบริหารความเสี่ยงและเฝาระวังความเสี่ยงที่

ทันสมัย รองรับสถานการณความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นไดตลอดเวลา 

เปาหมาย 

 สํานักงานฯ สามารถดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงประจําปงบประมาณ 2562 เพ่ือลดระดับ

ความเสี่ยงจากปจจุบัน ใหอยูในระดับท่ียอมรับได และสามารถใชวิธีควบคุมความเสี่ยงปกติในข้ันตอนการ

ปฏิบัติงานของสํานักงานได 
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กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง (Framework) 

การบริหารความเสี่ยงระดับองคกร (Enterprise Risk Management) ของสํานักงานฯ จะให

ความสําคัญตอการดําเนินงานในกระบวนการสรางการมีสวนรวมในการคิด วิเคราะห และคาดการณถึง

เหตุการณ หรือความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึน ที่มีการระบุแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ี

เหมาะสมหรือยอมรับได เพ่ือชวยใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคท่ีตองการ ตามกรอบวิสัยทัศน และพันธกิจ ดวย

การกําหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานฯ ใหสามารถสะทอนถึงนโยบายการบริหารจัดการ และ

การกํากับดูแลกิจการของแตละองคกร เพ่ือใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคองคกร ทั้งในเชิงประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

 

รูป 1 กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO 

กรอบการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานฯ จะดําเนินการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO 

หรือ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission เปนองคกรที่เกิด

จากการรวมตัวของหนวยงานสําคัญดานการบัญชีและการตรวจสอบของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ถือเปน

ประเทศตนแบบของระบบการเงินและการบัญชีที่ท่ัวโลกใชอยูในปจจุบัน1 ประกอบดวยองคประกอบ 8 

ประการ ซึ่งครอบคลุมแนวทางการกําหนดนโยบายการบริหารงาน การดําเนินงาน และการบริหารความเสี่ยง 

ดังน้ี 

1) สภาพแวดลอมภายในองคกร (Internal Environment)  

สภาพแวดลอมขององคกรเปนองคประกอบที่สําคัญ ในการกําหนดกรอบบริหารความเสี่ยง 

ประกอบดวยปจจัยหลายประการ เชน วัฒนธรรมองคกร นโยบายของผูบริหาร แนวทางการปฏิบัติงาน

บุคลากร กระบวนการทํางาน ระบบสารสนเทศ ระเบียบ เปนตน  สภาพแวดลอมภายในองคกรประกอบเปน

พ้ืนฐานสําคัญในการกําหนดทิศทางของกรอบการบริหารความเสี่ยงขององคกร 

 

2) การกําหนดวัตถุประสงค (Objective Setting) 

                                           
1 http://www.trisacademy.com/articles-and-knowledge/coso-erm-coso-2017/ 
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เปนการพิจารณากําหนดวัตถุประสงคในการบริหารความเสี่ยง ใหมีความสอดคลองกับกลยุทธและ

ความเสี่ยงที่องคกรยอมรับได เพื่อวางเปาหมายในการบริหารความเสี่ยงขององคกรไดอยางชัดเจน และ

เหมาะสม 

3) การบงชี้เหตุการณ (Event Identification) 

เปนการรวบรวมเหตุการณที่อาจเกิดข้ึนกับหนวยงาน ทั้งในสวนของปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากภายในและ

ภายนอกองคกร เชน นโยบายบริหารงาน บุคลากร การปฏิบัติงาน การเงิน ระบบสารสนเทศ ระเบียบ 

กฎหมาย ระบบบัญชี เปนตน ทั้งน้ีเพ่ือทําความเขาใจตอเหตุการณและสถานการณนั้น เพื่อใหผูบริหารสามารถ

พิจารณากําหนดแนวทางและนโยบายในการจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นไดเปนอยางดี 

4) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

เปนการจําแนกและพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงท่ีมีอยู โดยการประเมินจากโอกาสท่ี

จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) โดยสามารถประเมินความเสี่ยงไดท้ังจากปจจัยความเสี่ยง

ภายนอกและปจจัยความเสี่ยงภายในองคกร 

5) การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) 

เปนการดําเนินการหลังจากที่สามารถบงชี้ความเสี่ยงขององคกร และประเมินความสําคัญของความ

เสี่ยงแลว โดยจะนาํความเสี่ยงไปดําเนินการตอบสนองดวยวิธีการท่ีเหมาะสม เพื่อลดความสูญเสียหรือโอกาสท่ี

จะเกิดผลกระทบใหอยูในระดับที่องคกรยอมรับได 

6) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 

เปนการกําหนดกิจกรรมและการปฏิบัติตาง ๆที่กระทําเพ่ือลดความเสี่ยง และทําใหการดําเนินงาน

บรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร เชน การกําหนดกระบวนการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับการ

จัดการความเสี่ยงใหกับบุคลากรภายในองคกร  เพื่อเปนการสรางความมั่นใจวาจะสามารถจัดการกับความ

เสี่ยงนั้นไดอยางถูกตองและเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 

7)  สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 

กําหนดใหมีระบบสารสนเทศและการติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพราะเปนพ้ืนฐานสําคัญที่จะ

นําไปพิจารณาดําเนินการบริหารความเสี่ยงใหเปนไปตามกรอบ และขั้นตอนการปฏิบัติที่องคกรกําหนด 

8)  การติดตามประเมินผล (Monitoring) 

มีการติดตามผล เพ่ือใหทราบถึงผลการดําเนินการวามีความเหมาะสมและสามารถจัดการความเสี่ยง

ไดอยางมีประสิทธิภาพหรอืไมในทุก 6 เดือนผานกลไกคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
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แผนการบริหารความเสี่ยง 

 

แผนบริหารความเสี่ยงของสํานักงานฯ มีองคประกอบในลักษณะเดียวกับแผนปฏิบัติการ 

(Action plan)  โดยกําหนดมาตรการ/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง กำหนดระยะเวลาดำเนินการของ

กิจกรรม และ ผูรับผิดชอบ (ตามแบบฟอรมการรายงานและการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร

ความเสี่ยงระดับองคกร)อยางสอดคลองกันตามหลักการของการบริหารความเสี่ยงองคกร และเมื่อดำเนินการ

จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระดับองคกรเปนที่เรียบรอยแลว จะมีการสื่อสารแผนบริหารความเสี่ยงของ

สํานักงานฯ ใหผูเก่ียวของท้ังหมดเพ่ือทราบและเขาใจพรอมปฏิบัติตามแผนกิจกรรมที่ตาง ๆท่ีเก่ียวของไดอยาง

มีประสิทธิภาพ บรรลุผลสำเร็จตามที่ตองการ การพิจารณากำหนดแผนบริหารความเสี่ยงของสํานักงานฯ 

คณะทํางานบริหารความเสี่ยงเปนผูพิจารณากลั่นกรอง ทบทวน เพื่อเสนอตอคณะกรรมการกํากับสํานักงาน

สงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

การทบทวนและระบุความเสี่ยง (Risk Identification)  

 

 

 

 

 

 

 

รูป 2 การทบทวนความเสี่ยงสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจําปงบประมาณ 2560 – 2562 

สํานักงานฯ ไดมีการบงชี้เหตุการณท่ีมีความเสี่ยง จากการคนหาความเสี่ยง และสาเหตุหรือปจจัยของ

ความเสี่ยง ดวยการพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกที่สงผลกระทบตอเปาหมายผลลัพธของ

องคกรตามกรอบการบริหารความเสี่ยง จากสาเหตุของความเสี่ยงที่แทจริง เพื่อนํามาวิเคราะหและกําหนด

มาตรการลดความเสี่ยงไดอยางถูกตอง โดยมีแหลงท่ีมาของปจจัยตาง ๆ ไดแก 

 ปจจัยภายในองคกร เชน วัตถุประสงคขององคกร, กระบวนการทํางาน การดําเนินนโยบาย

และกลยุทธ วัฒนธรรมขององคกร สภาพการเงิน โครงสรางองคกรและระบบการบริหารงาน ประสบการณ

ทํางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ทางภูมิศาสตร และกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของภายในองคกร  
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 ปจจัยภายนอกองคกร เชน นโยบายของรัฐบาล, สภาวะเศรษฐกิจ, หนวยงานที่เกี่ยวของ, 

สภาวะการแขงขัน สภาพสังคม เหตุการณธรรมชาติ กฎระเบียบภายนอกองคกร และการเมือง  

จากการทบทวนความเสี่ยงดังกลาวนํามาซึ่งการระบุความเสี่ยง(Identify Risks) ของสํานักงานฯ ท่ี

เกี่ยวของโดยตรงกับการดําเนินงาน ประจําป 2562 ตามการตัดสินใจเชิงนโยบายของผูบริหารระดับสูง ในการ

พิจารณาวิเคราะหความเสี่ยง ประเมินและจัดลําดับความเสี่ยง รวมถึงใหขอเสนอแนะและขอคิดเห็นในการ

จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีฝาย/งาน ท่ีไมสามารถจัดการใหอยูในระดับที่ยอมรับได ภายใตขอจํากัดในการ

บริหารจัดการของฝาย/งานใดเพียงฝาย/งาน เดียว จําเปนตองอาศัยความรวมมือ หรือตองบูรณาการการ

ดําเนินงานจากหลายหนวยงาน ดวยการเริ่มตนที่เปาประสงค หรือวัตถุประสงคขององคกร ท่ีเชื่อมโยงกัน

ระหวางแผนแมบทการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลฯ แผนกลยุทธสํานักงานฯ และแผนงานโครงการ โดยการระบุ

ความเส่ียง (Identify Risks) ตามแผนบริหารความเสี่ยงของสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไดรับการเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เมื่อ

วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เปนดังตอไปนี้ 

R01 ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk): (1) ไมสามารถดําเนินการไดตามเปาหมายของแผน

แมบทการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. 2561-2564 และแผนกลยุทธสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ระยะ 

4 ป (พ.ศ. 2561-2564) และ (2) องคกรไมเปนท่ียอมรับในระดับแถวหนา 

R02 ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk): (1) ไมมีงบประมาณในการดําเนินงานตามแผน

แมบทการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. 2561-2564 และแผนกลยุทธสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ระยะ 

4 ป (พ.ศ. 2561-2564) และ (2) การบริหารจัดการงบลงทุนไมเปนไปตามเปาหมาย จนกอใหเกิดความ

เสียหายตอการดําเนินงานของ สํานักงานฯ 

R03 ความเสี่ยงดานการดําเนินการ (Operational Risk): ความเสี่ยงจากกระบวนการภายในที่ไม

เปนระบบและไมมีประสิทธิภาพ 

R04 ความเส่ียงดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ (Compliance Risk): การดําเนินงาน

ขององคกรไมสอดคลองกับ กฎ ระเบียบ สัญญาขอตกลง ขอบังคับ วิธีปฏิบัติ ตามขอกําหนดของหนวยงานอ่ืน  
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กลยุทธในการจัดการความเสี่ยงของสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
 

รูป 3 กลยุทธในการจัดการความเสี่ยง 

จากความเสี่ยง (Identify Risks) ท่ีระบุขึ้น ไดนํามาสูการวางแผนบริหารความเสี่ยงในระดับองคกร 

ประจําปงบประมาณ 2562 ดวยการกําหนดกลยุทธการบริหารจัดการความเสี่ยงออกเปน 4 กลยุทธ ดังน้ี 

กลยุทธที่ 1 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate – Avoid)  

สํานักงานฯ จะดําเนินการใชกลยุทธนี้ในกรณีที่เมื่อพิจารณาแลวเห็นวาหากดําเนินการตอไปจะย่ิง

สงผลใหเกิดความเสียหายตอองคกร จึงควรหลีกเลี่ยง หรือหยุดดําเนินการกิจกรรมหรือโครงการที่กอใหเกิด

ความเสี่ยงสูงและมีผลกระทบสูง เชน เปลี่ยนเปาหมาย การยกเลิกโครงการหรือแผนงาน การเปลี่ยนรูปแบบ

การดําเนนิโครงการ เปนตน  

 กลยุทธที่ 2 การถายโอนความเสี่ยง (Transfer –Share) 

สํานักงานฯ จะดําเนินการตามกลยุทธน้ีเม่ือพิจารณาแลวเห็นวา การดําเนินกิจกรรม/โครงการเพียง

ลําพังอาจสงผลใหเกิดความเสียหายในระดับสูงได จึงตองดําเนินการถายโอนหรือแบงเบาภาระบางสวนใหผูอื่น

รับผิดชอบหรือเครือขายความรวมมือตาง ๆ ของสํานักงานฯ รวมดําเนินการ เพื่อเปนการจัดการความเสี่ยงท่ี

อยูในระดับสูงมากและหนวยงานไมอาจยอมรับได เชน การทําประกันภัย การโอนความรับผิดชอบไปยัง

ผูรบัเหมา การโอนงานไปยังผูรับสัมปทาน การจางเหมา (Outsourcing) เปนตน 
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 กลยุทธที่ 3 การควบคมุความเส่ียง (Treat–Reduce) 

สํานักงานจะดําเนินการในกรณีที่พบวา กิจกรรมหรือโครงการสามารถอยูในการควบคุมตามแผนงาน

กิจกรรมที่กําหนด เพื่อลดโอกาสของการเกิดความเสี่ยง และ/หรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยง  

โดยปรับเปลี่ยนการทํางานหรือเตรียมแผนการตาง ๆ รองรับ เชน การปรับวิธีการทํางาน การกําหนดมาตรการ

ติดตามตรวจสอบ การปรับโครงสราง การใหความรูแกพนักงาน เปนตน 

 กลยุทธที่ 4 การยอมรับความเสี่ยง (Take-Accept) 

สํานักงานฯจะดําเนินการในกรณีที่ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเมื่อประเมินแลวอยูในระดับที่ยอมรับได แตจะ

พยายามรักษาระดับความเสี่ยงใหคงอยูในระดับต่ํา หรืออยูในระดับที่ยอมรบัได  

เกณฑในการประเมินความเสี่ยง 

เกณฑในการประเมินความเสี่ยง พิจารณาเงื่อนไขในการกําหนดเกณฑการประเมินความเสี่ยง 

2 มิติ คือ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) เพ่ือกำหนดระดับ

ความเสี่ยง (Level of Risk) ซึ่งระดับความเสี่ยงแบงตามความสําคัญเปน 5 ระดับ ดังนี้ 

ตาราง 1 นิยามความสําคัญความเสี่ยงในแตละระดับ 

ระดับความ

เสี่ยง 

ระดับ

คะแนน 

ความหมาย 

สูงมาก 20-25 
ระดับที่ไมสามารถยอมรับไดจําเปนตองเรงจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่

ยอมรับไดทันที  

สูง 16-19 
ระดับที่ไมสามารถยอมรับไดโดยตองจัดการความเสี่ยงเพื่อใหอยูในระดับที่ยอมรับ

ไดตอไป 

ปานกลาง 10-15 
ระดับที่พอยอมรับได แตตองใชความพยายามที่จะลดความเสี่ยงที่จะลดความ

เสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรบัไดตอไป 

นอย 6-9 ระดับที่ยอมรับได โดยใชวิธีควบคุมปกติในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กําหนด 

นอยมาก 1-5 
ระดับท่ียอมรับได โดยใชวิธีการติดตามระดับความเสี่ยงตลอดระยะเวลาการ

ปฏิบัติงาน 
 

สํานักงานฯ จะพิจารณาคัดเลือกความเสี่ยงตั้งแตระดับคะแนน 10-15 (ความเสี่ยงระดับปาน

กลาง) เพ่ือควบคุมความเสี่ยงใหลดลง และระดับ 16 - 25 (ความเสี่ยงระดับสูง - สูงมาก) เพื่อนํามาบริหาร

จัดการความเสี่ยง สวนความเสี่ยงในระดับคะแนนต่ํากวา 9 (ความเสี่ยงระดับนอย - นอยมาก) ถือวาเปนความ

เสี่ยงที่สามารถยอมรับได 
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รูป 4 แผนภูมิแสดงความเสี่ยง (Risk Profile)  

เมื่อนําคะแนนระดับความเสี่ยงท่ียอมรับไดของความเสี่ยงแตละรายการประจําปนั้นๆ มาเปรียบเทียบ

กับระดับความเสี่ยงที่ไดประเมินไวของความเสี่ยงและสาเหตุแลวจะทราบไดวาความเสี่ยงท่ีประเมินไวนั้นจัดอยู

ในกรณีใด ดังนี้ 

1) ความเสี่ยงที่ตองกํากับดูแลอยางใกลชิด เปนระดับความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูงถึง

สูงมาก (ระดับความเสี่ยง 16–25 คะแนน) และมีระดับความเสี่ยงเกินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได ซึ่งจะตอง

บรหิารความเสี่ยงทันที โดยผูบริหารตองกํากับดูแลอยางใกลชิด 

2) ความเส่ียงที่ตองเฝาระวัง เปนความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงปานกลาง (ระดับความ

เสี่ยง 10–15 คะแนน) ซึ่งตองเฝาระวังและวางแผนกิจกรรมบริหารความเสี่ยงเพ่ิมเติม เพ่ือควบคุมและ

พยายามลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรบัได 

3) ความเสี่ยงที่ใชวิธีควบคุมปกติ เปนความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงนอย-นอยมาก 

(ระดับความเสี่ยง 1–9 คะแนน) หรือมีระดับความเสี่ยงเทากับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได แตก็ตองคอย

ควบคุมใหอยูในระดับที่คงที่ 
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การวัดระดับความเสี่ยง 

จากการระบุความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นของสํานักงานฯ นั้น สามารถนํามาจัดระดับความเสี่ยงในการ

ประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และระดับผลกระทบตอองคกรหากเกิดความเสี่ยงนั้น

ขึ้น (Impact) ไดดงันี้  

ระดับโอกาสท่ีความเสี่ยงนั้นจะเกิดขึ้น (Likelihood)  

ตาราง 2 คาโอกาส ระดับและความนาจะเปนท่ีจะเกิด 

โอกาสที่จะเกิด ระดับ ความนาจะเปนที่จะเกิด 

สูงมาก 5 ความนาจะเปนท่ีจะเกิดข้ึน ≥ 70% 

สูง 4 ความนาจะเปนท่ีจะเกิดข้ึน 56% - 69% 

ปานกลาง 3 ความนาจะเปนท่ีจะเกิดข้ึน 46% - 55% 

นอย 2 ความนาจะเปนท่ีจะเกิดข้ึน 21% - 45% 

นอยมาก 1 ความนาจะเปนท่ีจะเกิดข้ึน ≤ 20% 

 

ระดับผลกระทบตอองคกร กรณีที่ความเสี่ยงน้ันเกิดขึ้น (Impact) 

ผลกระทบดานกลยุทธ 

ไมสามารถดําเนินงานไดบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. 2561-2564 

และแผนกลยุทธสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2561-2564) เปนผลใหองคกรไมเปน

ที่ยอมรับในระดับประเทศ 

ตาราง 3 ผลกระทบดานกลยุทธ 

ผลกระทบ/ความ

เสียหาย 
ระดับ ปริมาณผลกระทบ/ความเสียหาย 

สูงมาก 5 ไมสามารถในการดําเนนิงานใหบรรลุตัวชี้วัดองคกรได ≥30% 

สูง 4 ไมสามารถในการดําเนินงานใหบรรลุตัวชี้วัดองคกรได 22%-29% 

ปานกลาง 3 ไมสามารถในการดําเนินงานใหบรรลุตัวชี้วัดองคกรได 13%-21% 

นอย 2 ไมสามารถในการดําเนนิงานใหบรรลุตัวชี้วัดองคกรได 6%-12% 

นอยมาก 1 ไมสามารถในการดําเนินงานใหบรรลุตัวชี้วัดองคกรได ≤5% 
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ผลกระทบดานการเงิน 

งบประมาณที่ไดรับจัดสรรนอยกวาแผนการใชจายงบประมาณท่ีเสนอขออนุมัติตามผลงานที่ตองสงมอบ 

ตาราง 4 ผลกระทบดานการเงิน 

ผลกระทบ/ความเสียหาย ระดับ ปริมาณผลกระทบ/ความเสียหาย 

สูงมาก 5 ไดรับงบประมาณต่ํากวาท่ีประมาณการตามแผนงาน 40% 

สูง 4 ไดรับงบประมาณต่ํากวาท่ีประมาณการตามแผนงาน 30%-39% 

ปานกลาง 3 ไดรับงบประมาณต่ํากวาที่ประมาณการตามแผนงาน 20%-29% 

นอย 2 ไดรับงบประมาณต่ํากวาท่ีประมาณการตามแผนงาน 11%-19% 

นอยมาก 1 ไดรับงบประมาณต่ํากวาที่ประมาณการตามแผนงาน ≤10% 

ผลกระทบดานการดาํเนินงาน 

การดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย เกิดขอผิดพลาดและไมเปนไปตามกรอบเวลาที่เหมาะสม 

ตาราง 5 ผลกระทบดานการดําเนินงาน 

ผลกระทบ/ความเสียหาย ระดับ ปริมาณผลกระทบ/ความเสียหาย 

สูงมาก 5 เกิดขอผิดพลาด 25% 

สูง 4 เกิดขอผิดพลาด 20% 

ปานกลาง 3 เกิดขอผิดพลาด 15% 

นอย 2 เกิดขอผิดพลาด 10% 

นอยมาก 1 ไมเกิดขอผิดพลาด 

 

ผลกระทบดานกฎระเบียบ  

การดําเนินงานของสํานักงานฯไมสอดคลองกับกฎหมาย กฏ ระเบียบ สัญญาขอตกลง ขอบังคับ วิธี

ปฏิบัตติามขอกําหนดตาง ๆ ที่เก่ียวของ 

ตาราง 6 ผลกระทบดานกฎระเบียบตามมูลคาโครงการขนาดใหญท่ีมีงบประมาณตั้งแต ≥ 20 ลานบาท 

ผลกระทบ/ความเสียหาย ระดับ ปริมาณผลกระทบ/ความเสียหาย 

สงูมาก 5 โครงการ/กิจกรรมมีงบประมาณ ≥100 ลานบาท 

สงู 4 โครงการที่มีงบประมาณ 80-99 ลานบาท 

ปานกลาง 3 โครงการที่มีงบประมาณ 60-79 ลานบาท 

นอย 2 โครงการที่มีงบประมาณ 40-59 ลานบาท 

นอยมาก 1 โครงการที่มีงบประมาณ 20-39 ลานบาท 
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การจัดลําดับความเสี่ยง 

 ในการจัดลําดับความเสี่ยงของสํานักงานฯ มีดําเนินการคํานวนระดับความเสี่ยง (Risk Exposure) 

เทากับผลคูณของคะแนนระหวางโอกาสท่ีจะเกิดกับความเสียหายเพื่อจัดลําดับความสําคัญ และใชในการ

ตัดสินใจวาความเสี่ยงใดควรเรงจัดการกอน พรอมทั้งจัดทําแผนภูมิความเสี่ยงเสนอตอผูบริหารเพื่อ

ประกอบการพิจารณาจัดลําดับความเสี่ยง เปนดังตอไปนี้ 

1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk)  

R01 ไมสามารถดําเนินการไดตามเปาหมายของแผนแมบทการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. 

2561-2564 และแผนกลยุทธสํานกังานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2561-2564) 

ความเสี่ยงท่ีเกิดการดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆที่ไมเปนไปตามเปาหมายใหสัมฤทธ์ิผลตาม

แผนแมบทการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. 2561-2564 และแผนกลยุทธสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2561-2564) อันจะกอใหเกิดผลกระทบตอการผลการดําเนินงานและประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานตามแผนงานภาพรวมของสํานักงานฯ ตลอดจนความความนาเชื่อถือของสํานักงานฯ 

ระดับความเสี่ยง:  ระดับความเสี่ยง : 25 (สูงมาก) 

สาเหตุหลัก: 1. เกิดจากการขาดความรวมมือจากพันธมิตรและหนวยรวม 

           2. แผนงานเปนโครงการขนาดใหญที่ตองดําเนินการรวมกันหลายสวนงาน 

กลยุทธ:  1. การถายโอนความเสี่ยง: การถายโอนภาระรับผิดชอบในการดําเนินการ เพ่ือให

สามารถดําเนินโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆท่ีไมเปนไปตามเปาหมายใหสัมฤทธ์ิผลตามแผนแมบทการสงเสริม

เศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. 2561-2564 และแผนกลยุทธสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2561-

2564) 

   2. การควบคุมความเสี่ยง: การควบคุมการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆให

สามารถดําเนินการตามแผนงานและบรรลุผลสัมฤทธ์ิผลท่ีกําหนดไว  

วัตถุประสงคการดําเนินงาน: เพ่ือถายโอนและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดความรวมมือ

จากหนวยงานที่เก่ียวของ และผูมีสวนไดสวนเสีย ของโครงการตาง ๆ โดยแผนงานเพ่ือการตอบสนอง 

กลยุทธการถายโอน และควบคุมความเสี่ยง ประกอบดวย 3 แผนงาน คือ 

แผนงานที่ 1 การขับเคลื่อน Digital Startup, Smart City และ Digital Manpower 

และการขับเคลื่อนแผนแมบทการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. 2561-2564 และแผนกลยุทธสํานักงานสงเสริม

เศรษฐกิจดิจิทัล ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2561-2564) ไดตามเปาหมายที่กําหนด 

แผนงานที่ 2 การสรางเครือขายความรวมมือและบูรณาการการขับเคลื่อนกิจกรรม

สําคัญตามแผนแมบทการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. 2561-2564 และแผนกลยุทธสํานักงานสงเสริม

เศรษฐกิจดิจิทัล ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2561-2564) 

แผนงานที่ 3 การเตรียมความพรอมเพ่ือรองรบัภาระเรงดวนตามที่ไดรับมอบหมายจาก

รัฐบาล 
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R02 องคกรไมเปนท่ียอมรับในระดับแถวหนา 

ระดับความเสี่ยง: ระดับความเสี่ยง: 20 (สูงมาก) 

 ความเสี่ยงที่เกิดการการดําเนินงานท่ีไมเปนไปตามเปาหมาย  ไมสามารสรางความนาเชื่อถือ

ใหเกิดตอหนวยรวม และ หนวยงานที่เก่ียวของ กอใหเกิดภาพลักษณที่ไมดีตอสํานักงานฯ อันสงผลตอการ

ไดรับความยอมรับจากทุกภาคสวน 

สาเหตุหลัก: 1. ผลงานไมเปนที่ประจักษ รับรูในวงกวาง 

      2. การสงมอบผลงานไมตอบโจทยความตองการที่แทจริง 

กลยุทธ:       1. การถายโอนความเสี่ยง: การถายโอนภาระรับผิดชอบในการดําเนินการ เพ่ือ

การสรางความเชื่อมั่น และความไววางใจจนเปนที่ยอมรับตอสาธารณชน 

                           2. การควบคุมความเสี่ยง: เปนการการควมคุมกระบวนการดําเนินงานให

เปนไปตามแผนกิจกรรมที่กําหนดไวเพ่ือปองกัน และลดขอผิดพลาดอันอาจกอใหเกิดความเสียหายตอองคกร 

วัตถุประสงคการดําเนินงาน: เพื่อลดความเสี่ยงจากภาพลักษณองคกรที่อาจไมเปนที่ยอมรับ

ตอสาธารณชนใหอยูในระดับที่ยอมรับได โดยแผนงานเพ่ือการตอบสนองกลยุทธการถายโอน และควบคุม

ความเสี่ยง คือ  

แผนงานที่ 1 การประชาสัมพันธเชิงรุกของสํานักงานฯ 

แผนงานที่ 2 การสรางชองทางการสื่อสารผานสื่อดิจิทัล 

2. ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk)  

R03 ไมมีงบประมาณในการดําเนินงานตามแผนแมบทการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. 2561-

2564 และแผนกลยุทธสํานกังานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2561-2564)  

ความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดงบประมาณในการดําเนินการตามแผนแมบทการสงเสริมเศรษฐกิจ

ดิจิทัล พ.ศ. 2561-2564 และ แผนกลยุทธสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2561-2564) 

ระดับความเสี่ยง: ระดับความเสี่ยง: 13.5 (ปานกลาง) 

สาเหตุหลัก: ไดรับงบประมาณลาชากวาแผนท่ีกําหนดหรือไมครอบคลุมการดําเนินการตาม

แผนแมบทการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. 2561-2564 และ แผนกลยุทธสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2561-2564) 

กลยุทธ: 1. การควบคุมความเสี่ยง: ควบคุมการใชจายงบประมาณดวยความประหยัดใหเกิด

ความคุมคา และใหเปนไปตามแผนกิจกรรมที่กําหนด 

                     2. ยอมรับความเสี่ยง: การยอมรับความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึน และเฝาระวังติดตามการ

ดําเนินงานใหอยูในระดับคงท่ีโดยการแสวงหาแหลงทุนอ่ืนเพ่ิมเตมินอกเหนือจากแหลงงบประมาณตาม พ.ร.บ. 

งบประมาณประจําป 
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วัตถุประสงคการดําเนินงาน: เพ่ือควบคุมและรักษาระดับความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับ

ได ดวยการเพ่ิมชองทางในการจัดหางบประมาณเพื่อดําเนินการตามภารกิจของสํานักงานฯ ใหบรรลุเปาหมาย 

โดยแผนงานเพ่ือการตอบสนองกลยุทธการควบคุมความเสี่ยง คือ 

แผนงาน จัดทําขอเสนอโครงการเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณจากแหลงงบประมาณ 

อ่ืน ๆ นอกเหนือจาก งบประมาณประจําปที่ไดรบั เชน งบกลาง งบกองทนุ 

 

R04 การบริหารจัดการงบลงทุนไมเปนไปตามเปาหมาย จนกอใหเกิดความเสียหายตอการ

ดําเนนิงานของ สํานักงานฯ 

ความเสี่ยงที่เกิดจากการบริหารจัดการดานงบประมาณไมเปนไปตามแผนงาน กอใหเกิดความ

ลาชาของการดําเนินงาน และทําใหแผนงานดําเนินงานไมสามารถบรรลุตามเปาประสงคของสํานักงานฯ ได 

ระดับความเสี่ยง: ระดับความเสี่ยง : 20 (สูงมาก) 

สาเหตุหลัก:  1. งบประมาณลงทุนที่ไดรบัจัดสรรใหดําเนินการมีความลาชากวาที่กําหนด 

                                      2. ปจจัยกระทบจากกระบวนการจัดซื้อ จัดจางท่ีตองดําเนินการตามระยะเวลา 

และขั้นตอนที่กําหนด 

กลยุทธ:       1. การควบคุมความเสี่ยง : การควบคุมการดําเนินการดานงบลงทุนใหเปนไป

ตามแผนงานและกระบวนการจัดซื้อ จัดจางท่ีกําหนด 

วัตถุประสงคการดําเนินงาน : เพื่อหลีกเลี่ยงและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดจากการดําเนินงาน

และการใชจายงบประมาณไมเปนไปตามแผนงานที่วางไวโดยเฉพาะอยางยิ่งการบริหารงบลงทุนขนาดใหญให

อยูในระดับที่ยอมรับได โดยแผนงานเพ่ือการตอบสนองกลยุทธการควบคุมความเสี่ยง คือ  

แผนงานที่ 1 วางแผนและควบคุมการดําเนินการของบประมาณใหเปนไปตาม

แผนงาน และขอบเขตงานการกอสรางอาคารสถาบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล  

แผนงานที่ 2 วางแผนและควบคุมการดําเนินการของบประมาณใหเปนไปตาม

แผนงานและขอบเขตงาน World Expo 2020 Dubai 

3. ความเสี่ยงดานการดําเนินการ (Operational Risk)  

R05 ความเสี่ยงจากกระบวนการภายในท่ีไมเปนระบบและไมมีประสิทธิภาพ 

ความเสี่ยงอันเกิดการกระบวนการทํางานภายในที่ยังไมเปนระบบและขาดประสิทธิภาพ 

กอใหเกิดความผิดพลาด ความลาชาในการดําเนินงาน และสงผลใหการทํางานไมสามารถทําไดลุลวงตาม

แผนงานที่วางไวไดทั้งในมิติของเปาหมาย และมิติของเวลา 

ระดับความเสี่ยง: ระดับความเสี่ยง : 18 (สูง) 

สาเหตุหลัก: 1. การขาดการควบคุมการดําเนินการใหเปนไปตามกระบวนการ และระเบียบท่ี

กําหนดของสาํนักงานฯ อยางมีประสิทธิภาพ 



19 
 

                           2. การขาดระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารมารองรับการบริหาร

จัดการตามกระบวนการภายในของสํานักงานฯ 

กลยุทธ:      การควบคุมความเส่ียง: การควบคมุกระบวนการดาํเนินงานภายในใหเปนไปตาม

ขอกําหนด พรอมทั้งจัดใหมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขามาชวยสนับสนุนการดําเนินงานเพื่อ

ชวยใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

วัตถุประสงคการดําเนินงาน: เพ่ือลดความเสี่ยงจากขอผิดพลาดในกระบวนการดําเนินงาน

ภายในของสํานักงานฯ ใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถอยูในระดับที่ยอมรับได โดยแผนงานเพ่ือการ

ตอบสนองกลยุทธการควบคุมความเสี่ยง คอื  

แผนงาน พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถรองรับการทํางานเชิงรกุได 

4. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เก่ียวของ (Compliance Risk)  

R06 การดําเนินงานขององคกรไมสอดคลองกับกฏหมาย กฎ ระเบียบ สัญญาขอตกลง ขอบังคับ 

วิธีปฏิบัติ ตามขอกําหนดของหนวยงานอื่น 

ความเสี่ยงที่เกิดการดําเนินงานของสํานักงานฯ ท่ีไมสอดคลอง หรือขัดตอกฎ ระเบียบ สัญญา 

ขอตกลง ขอบังคับ วิธีปฏิบัติของหนวยงานอ่ืน อาจกอใหเกิดความผิดพลาดหรือลาชา และ สงผลกระทบตอ

การดําเนนิงานที่จะไมเปนไปตามแผนงานที่วางไว 

ระดับความเสี่ยง: ระดับความเสี่ยง : 15 (ปานกลาง) 

สาเหตุหลัก: การดําเนินโครงการหรือแผนงานที่ไมสอดคลองกับกฎ ระเบียบ สัญญาขอตกลง 

ขอบังคับ วิธีปฏิบัติ สงผลตอการดาํเนินงานกอใหเกิดความผิดพลาดหรือลาชา 

กลยุทธ:     การควบคุมความเสี่ยง : การควบคุมการดําเนินงานใหสอดคลองกับกฎ ระเบียบ 

สัญญาขอตกลง ขอบังคับ วิธีปฏิบัติ ตามขอกําหนดของหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ 

วัตถุประสงคการดําเนินงาน: เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงท่ีจะเกิดจากการดําเนินงานที่ขัด

หรือไมครบถวนตอกฏหมาย กฏ ระเบียบ สัญญา ขอตกลง ขอบังคับ วิธีปฏิบัติที่เก่ียวของกับการกอสราง

สถาบันสถาบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล อันอาจสงผลกระทบและอาจกอใหเกิดความเสียหายของสํานักงาน  

โดยแผนงานเพ่ือการตอบสนองกลยุทธการหลีกเลี่ยง หรือลดความเสี่ยง คอื  

แผนงาน การศึกษาและทําความเขาใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ สัญญาขอตกลง 

ขอบังคับ วิธีปฏิบัติ ที่เก่ียวของในเรื่องการกอสรางอาคารสถาบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล 

โดยแผนการบริหารความเสี่ยงท่ีกําหนดข้ึนนี้  สํานักงานฯ จะนํามากําหนดรูปแบบและ 

แนวทางการดําเนินกิจกรรมตอบสนองความเสี่ยงซึ่งจะกลาวถึงในบทถัดไป 
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กิจกรรมตอบสนองความเสี่ยง 

ในการกําหนดกิจกรรมตอบสนองความเสี่ยงของสํานักงานฯ นั้น จะดําเนินการโดยการหารือ

รวมกับผูบริหารเพื่อขอขอคิดเห็นถึงความเสี่ยงแตละประเภท รวมถึงปจจัยเสี่ยงตาง ๆ สามารถแสดงผลและ

น้ําหนักความสําคัญหรือผลกระทบการความเสี่ยงตาง ๆ ตามมติการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความ

เสี่ยง และคณะกรรมการกํากับสํานักงานฯ ดังตารางตอไปนี้ 

ประเภท 1: ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk: S) 

R01 ไมสามารถดําเนินการไดตามเปาหมายของแผนแมบทการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. 2561-2564 

และแผนกลยุทธสํานกังานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2561-2564)  

ตาราง 7 การขับเคลื่อน Digital Startup, Smart City และ Digital Manpower และการขับเคลื่อน

แผนแมบทการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. 2561-2564 ไดตามแผนที่กําหนดไว 

แผนงาน 
1. การขับเคล่ือน Digital Startup, Smart City และ Digital Manpower และการขับเคล่ือน

แผนแมบทการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. 2561-2564 ไดตามแผนที่กําหนดไว 

Risk 

Owners 

รองผูอํานวยการ 

(กลุมงานยุทธศาสตรและบริหาร) 

Task 

Owners 

 ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มตน 

 ผูอํานวยการฝายสงเสริมเมืองอัจฉริยะ  

 ผูอํานวยการฝายสงเสริมการพัฒนากําลังคนดิจิทัล 

 ผูอํานวยการฝายนโยบายและยุทธศาสตร 

ตัวช้ีวัด 
สามารถขับเคล่ือน Digital Startup, Smart City และ Digital Manpower และแผนแมบท

การสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. 2561-2564 ไดตามท่ีกําหนด 

เกณฑคา

ระดับ 

5 
มีแผนการดําเนินงานขับเคลื่อน Digital Startup, Smart City และ Digital Manpower 

และแผนแมบทการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. 2561-2564 

4 มีการดาํเนินงานขับเคลื่อนตามแผนงานที่กําหนดไวในป 2562 รอยละ 50 

3 มีการดาํเนินงานขับเคลื่อนตามแผนงานที่กําหนดไวในป 2562 รอยละ 80 

2 มีการดาํเนินงานขับเคลื่อนตามแผนงานที่กําหนดไวในป 2562 รอยละ 100 

1 
มีการประเมนิผลสัมฤทธ์ิดําเนินการ พรอมทบทวนปญหา อุปสรรค และจัดทําขอเสนอแนะ 

เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานระยะตอไป 
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ตาราง 8 การสรางเครือขายความรวมมือและบูรณาการการขับเคลื่อนกจิกรรมสําคัญ ตามแผนแมบท 

การสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. 2561-2564 

แผนงาน 
2. การสรางเครือขายความรวมมือและบูรณาการการขับเคล่ือนกิจกรรมสําคัญ ตามแผนแมบท

การสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. 2561-2564 

Risk 

Owners 

รองผูอํานวยการ 

(กลุมงานยุทธศาสตรและบริหาร) 

Task 

Owners 

 ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มตน 

 ผูอํานวยการฝายสงเสรมิเมืองอัจฉริยะ  

 ผูอํานวยการฝายสงเสรมิการพัฒนากําลังคนดิจิทัล 

 ผูอํานวยการฝายนโยบายและยุทธศาสตร 

ตัวช้ีวัด 
เกิดกิจกรรมการสราง 4 เครือขาย ไดแก Digital Startup, Smart City, Digital Manpower 

และแผนแมบทการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. 2561-2564 

เกณฑคา

ระดับ 

5 ไมมีแผนงานการสรางเครือขาย และกิจกรรมความรวมมือ 

4 มีแผนงานการสรางเครือขาย และกิจกรรมความรวมมือ 

3 
สามารถดําเนินการไดตามแผนงานการสรางเครือขาย และกิจกรรมความรวมมือ  

รอยละ 60 ไดตามเปาหมายท่ีกําหนดในป 2562 

2 
สามารถดําเนินการไดตามแผนงานการสรางเครือขาย และกิจกรรมความรวมมือ  

รอยละ 80 ไดตามเปาหมายที่กําหนดในป 2562 

1 
สามารถดําเนินการไดตามแผนงานการสรางเครือขาย และกิจกรรมความรวมมือ  

รอยละ 100 ไดตามเปาหมายท่ีกําหนดในป 2562 

 

ตาราง 9 การเตรียมความพรอมเพื่อรองรับภารกิจเรงดวนตามที่ไดรับมอบหมายจากรัฐบาล 

แผนงาน 3. การเตรียมความพรอมเพื่อรองรับภาระเรงดวนตามที่ไดรับมอบหมายจากรัฐบาล 

Risk 

Owners 

รองผูอํานวยการ 

(กลุมงานยุทธศาสตรและบริหาร) 

Task 

Owners 
 ผูอํานวยการฝายกลยุทธองคกร 

ตัวช้ีวัด สามารถดําเนนิการตามที่ไดรับมอบหมายได 

เกณฑคา

ระดับ 

5 ไมมีทรัพยากรรองรับการดําเนินงาน เชน งบประมาณ บุคลากร และเวลาดําเนินงาน 

4 
มีการจัดสรรทรพัยากรท่ีมีอยูเพ่ือรองรับภาระงานเรงดวนและมีการทบทวนแผนการ

ดําเนินงานกลางปงบประมาณ 

3 
มีการจัดสรรทรพัยากรเพ่ิมเติมที่เพียงพอและเหมาะสมตอภารกิจเรงดวน และยินยอมให

ดําเนินการตามแผนงานหรือกิจกรรมที่ไดทบทวนกลางปงบประมาณ 

2 สามารถดําเนินการไดตามกระบวนการที่กําหนด 

1 สามารถดําเนินการไดบรรลุเปาหมายและเปนแนวทางการดําเนินงานในปถัดไป 
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R02 องคกรไมเปนท่ียอมรับในระดับแถวหนา 

ตาราง 10 การประชาสัมพันธเชิงรุกของสํานักงาน 

แผนงาน 1. การประชาสัมพันธเชิงรุกของสํานักงาน 

Risk 

Owners 

ผูชวยผูอํานวยการสํานักงาน  

(กลุมงานบริหารสํานักงาน) 

Task 

Owners 

 ผูอํานวยการฝายอํานวยการสํานักงาน 

 (สวนประชาสัมพันธ) 

ตัวช้ีวัด มีการดําเนินงานตามแผนประชาสัมพันธไดเปนไปตามแผนงานรอยละ 100 

เกณฑคา

ระดับ 

5 ไมมีแผนกิจกรรมการประชาสัมพันธเชิงรุกของสํานักงานฯ 

4 มีแผนกิจกรรมการประชาสัมพันธเชิงรุกของสํานักงานฯ 

3 การสรางเครือขายสื่อสารมวลชนเพื่อการทํางานเชิงรุก 

2 ดําเนินกิจกรรมตามแผนประชาสัมพันธ ท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค 

1 
มีแผนการประชาสัมพันธ ปฏิบัติตามแผน มีผลการประเมินของแผนงาน เพ่ือใชในการ

ดําเนินการในปตอไป 

 

ตาราง 11 การสรางชองทางการสื่อสารผานส่ือดิจิทัล 

แผนงาน 2. การสรางชองทางการสื่อสารผานสื่อดิจิทัล 

Risk 

Owners 

ผูชวยผูอํานวยการสํานักงาน  

(กลุมงานบริหารสาํนักงาน) 

Task 

Owners 

 ผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากรองคกรและบุคคล 

 (สวนเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ) 

 ผูอํานวยการฝายอํานวยการสํานักงาน 

 (สวนประชาสัมพันธ) 

ตัวช้ีวัด สามารถดําเนนิงานสรางชองทางสื่อสารดิจิทัลไดรอยละ 100 

เกณฑคา

ระดับ 

5 ไมมีแผนการสรางชองทางการสื่อสารผานสื่อดิจิทัล 

4 มีแผนการสรางชองทางการสื่อสารผานสื่อดิจิทัล 

3 ดําเนินการตามแผนการสรางชองทางการสื่อสารผานสื่อดิจิทัลไดรอยละ 50 

2 ดําเนินการตามแผนการสรางชองทางการสื่อสารผานสื่อดิจิทัลไดรอยละ 75 

1 ดําเนินการตามแผนการสรางชองทางการสื่อสารผานสื่อดิจิทัลไดรอยละ 100 
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ประเภท 2: ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk: F) 

R03 ไมมีงบประมาณในการดําเนินงานตามแผนแมบทการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. 2561-2564 และ

แผนกลยุทธสํานกังานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2561-2564) 

ตาราง 12 การจัดทําขอเสนอโครงการเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณจากแหลงงบประมาณอื่น

นอกเหนือจาก งบประมาณประจําปท่ีไดรับ เชน งบกลาง งบกองทุน 

แผนงาน 
จัดทําขอเสนอโครงการเพ่ือขอรับจัดสรรงบประมาณจากแหลงงบประมาณอื่นๆ นอกเหนือจาก 

งบประมาณประจําปที่ไดรับ เชน งบกลาง งบกองทุน 

Risk 

Owners 

รองผูอํานวยการ 

(กลุมงานยุทธศาสตรและบริหาร) 

Task 

Owners 

 ผูอํานวยการฝายกลยุทธองคการ 

 (สวนกลยุทธและงบประมาณ) 

ตัวช้ีวัด ไดรับอนุมัติงบประมาณจากแหลงงบประมาณอื่นๆ 

เกณฑคา

ระดับ 

5 จัดทําฐานขอมูลและวิเคราะหขอมูลแหลงงบประมาณอื่นนอกเหนือแหลงงบประมาณปกติ 

4 

ทําความเขาใจกับเงื่อนไขและขอกําหนดของแหลงทุนนั้นๆ และสรางความเขาใจใหกับ

ผูบริหารระดับฝายขึ้นไปเพ่ือจัดทําขอเสนอโครงการที่สอดคลองกับขอกําหนดของแหลงทุน

ในการไดรับบรรจุเพ่ือพิจารณา 

3 ขอเสนอโครงการไดรับมติเห็นชอบในหลักการจากแหลงทุน 

2 ขอเสนอโครงการไดรับมติเห็นชอบกรอบงบประมาณดําเนินโครงการจากแหลงทุน 

1 ไดรับจัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินโครงการจากแหลงทุน 

 

R04 การบริหารจัดการงบลงทุนไมเปนไปตามเปาหมาย จนกอใหเกิดความเสียหายตอการดําเนินงานของ 

สํานักงานฯ 

ตาราง 13 การวางแผนและควบคุมการดําเนินการของบประมาณใหเปนไปตามแผนงานและขอบเขตงาน

กอสรางสถาบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล  

แผนงาน 
1. วางแผนและควบคุมการดําเนินการของบประมาณใหเปนไปตามแผนงานและขอบเขตงาน

กอสรางอาคารสถาบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล  

Risk 

Owners 

ผูชวยผูอํานวยการสํานักงาน  

(กลุมงานบริหารสาํนักงาน) 

Task 

Owners 
 ผูอํานวยการฝายบริหารการคลังและบริหารกลาง 

ตัวช้ีวัด 
สามารถดําเนนิการไดตามขอบเขตงานและสัญญาจางของแผนลงทุนกอสรางอาคารสถาบันไอ

โอทีและนวัตกรรมดิจิทัล  

เกณฑคา

ระดับ 

5 
สามารถดําเนินการไดตามขอบเขตงานและสัญญาจางของแผนลงทุนกอสรางสถาบันไอโอที

และนวัตกรรมดิจิทัล  

4 ดําเนินการผูกพันงบประมาณการกอสรางตามสัญญาจาง ภายในปงบประมาณ 2562 
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แผนงาน 
1. วางแผนและควบคุมการดําเนินการของบประมาณใหเปนไปตามแผนงานและขอบเขตงาน

กอสรางอาคารสถาบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล  

Risk 

Owners 

ผูชวยผูอํานวยการสํานักงาน  

(กลุมงานบริหารสาํนักงาน) 

Task 

Owners 
 ผูอํานวยการฝายบริหารการคลังและบริหารกลาง 

ตัวช้ีวัด 
สามารถดําเนนิการไดตามขอบเขตงานและสัญญาจางของแผนลงทุนกอสรางอาคารสถาบันไอ

โอทีและนวัตกรรมดิจิทัล  

3 ดําเนินการเบิกจายตรงตามเงื่อนไข รอยละ 10 ตามสัญญาจาง ภายในปงบประมาณ 2562 

2 ดําเนินการเบิกจายตรงตามเงื่อนไข รอยละ 12 ตามสัญญาจาง ภายในปงบประมาณ 2562 

1 ดําเนินการเบิกจายตรงตามเงื่อนไข รอยละ 15 ตามสัญญาจาง ภายในปงบประมาณ 2562 

 

ตาราง 14 การวางแผนและควบคุมการดําเนินการของบประมาณใหเปนไปตามแผนงานและขอบเขตงาน 

World Expo 2020 Dubai 

แผนงาน 
2. วางแผนและควบคุมการดําเนินการของบประมาณใหเปนไปตามแผนงานและขอบเขตงาน 

World Expo 2020 Dubai 

Risk 

Owners  

ผูชวยผูอํานวยการสํานักงาน  

(กลุมงานบริหารสาํนักงาน) 

Task 

Owners 
 ผูอํานวยการฝายบริหารการคลังและบริหารกลาง 

ตัวช้ีวัด 
สามารถดําเนนิการไดตามขอบเขตงานและสัญญาจางของแผนลงทุน World Expo 2020 

Dubai 

เกณฑคา

ระดับ 

5 ไมสามารถผูกพันงบประมาณตามสัญญาจาง ภายในปงบประมาณ 2562 

4 ดําเนินการผูกพันงบประมาณตามสัญญาจาง ภายในปงบประมาณ 2562 

3 
มีการควบคุมและบริหารสัญญา ดําเนินการเบิกจายตรงตามเงื่อนไข สัญญาจาง  

รอยละ 60 ตามกรอบ พ.ร.บ. 2562 

2 
มีการควบคุมและบริหารสัญญา ดําเนินการเบิกจายตรงตามเงื่อนไข สัญญาจาง  

รอยละ 80 ตามกรอบ พ.ร.บ. 2562 

1 
มีการควบคุมและบริหารสัญญา ดําเนินการเบิกจายตรงตามเงื่อนไข สัญญาจาง  

รอยละ 100 ตามกรอบ พ.ร.บ. 2562 
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ประเภท 3 : ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน (Operational Risk: O) 

R05  ความเส่ียงจากกระบวนการภายในท่ีไมเปนระบบและไมมีประสิทธิภาพ 

ตาราง 15 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถรองรับการทํางานเชิงรุกได 

แผนงาน พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถรองรับการทํางานเชิงรุกได 

Risk 

Owners 

ผูชวยผูอํานวยการสํานักงาน  

(กลุมงานบริหารสํานักงาน) 

Task 

Owners 

 ผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากรองคกรและบุคคล 

 (สวนเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ) 

ตัวช้ีวัด กระบวนการภายในมีประสิทธิภาพ ถูกตอง และเปนดิจิทัล 

เกณฑคา

ระดับ 

5 ไมมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสํานักงานฯ 

4 มีการออกแบบสถาปตยกรรมของระบบที่สอดคลองกับการดําเนินงานของสํานักงานฯ 

3 เกิดการใชระบบอยางนอย 1 ระบบงาน 

2 เกิดการใชระบบอยางนอย 2 ระบบงาน 

1 เกิดการใชระบบอยางนอย 3 ระบบงาน 

 

ประเภท 4 : ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk: C) 

R06 การดําเนินงานขององคกรไมสอดคลองกับ กฎ ระเบียบ สัญญาขอตกลง ขอบังคับ วิธีปฏิบัติ ตาม

ขอกําหนดของหนวยงานอื่น 

ตาราง 16 การศึกษาและทําความเขาใจกฎ ระเบียบ สัญญาขอตกลง ขอบังคับ วิธีปฏิบัติในเรื่องการ

กอสรางสถาบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล  

แผนงาน 
การศึกษาและทําความเขาใจกฎ ระเบียบ สัญญาขอตกลง ขอบังคับ วิธีปฏิบัติ ในเรื่องการ

กอสรางสถาบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล  

Risk 

Owners 

ผูชวยผูอํานวยการสํานักงาน  

(กลุมงานบริหารสํานักงาน) 

Task 

Owners 

ผูอํานวยการฝายอํานวยการสํานักงาน 

(สวนกฎหมาย) 

ตัวช้ีวัด การดําเนินงานตามกฏระเบียบขอบังคับท่ีถูกตอง 

เกณฑคา

ระดับ 

5 มีการศึกษา กฎ ระเบียบ และสามารถระบุปญหา แตยังไมไดดําเนินการใดๆ 

4 
มีการศึกษา กฎ ระเบียบ และระบุประเด็นที่ควรระวัง รวมถึงวางแผนรองรับ ดําเนินการ

เพ่ือปดโอกาสท่ีจะเกิด คิดเปนรอยละ 10 

3 มีการศึกษา กฎ ระเบียบ และดําเนินการเพื่อปดโอกาสที่จะเกิด คิดเปนรอยละ 50 

2 มีการศึกษา กฎ ระเบียบ และดําเนินการเพ่ือปดโอกาสที่จะเกิด คิดเปนรอยละ 75 

1 มีการศึกษา กฎ ระเบียบ และดําเนินการเพ่ือปดโอกาสที่จะเกิด คิดเปนรอยละ 100 
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แผนกิจกรรมและเปาหมายการบริหารความเสี่ยง สํานกังานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจําป 2562 

ตาราง 17 การขับเคล่ือน Digital Startup, Smart City และ Digital Manpower และการขับเคลื่อนแผนแมบทการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. 2561-2564 ได

ตามแผนท่ีกําหนดไว 

R01 ไมสามารถดําเนินการไดตามเปาหมายของแผนแมบทการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. 2561-2564 และแผนกลยุทธสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  

(พ.ศ. 2561-2564) 

ผูควบคุม: รองผูอํานวยการสํานักงาน (กลุมยุทธศาสตรและบริหาร) 

กลยุทธ: ถายโอน และควบคุมความเสี่ยง เปาหมาย : 9 (นอย) ระดับความเส่ียงปจจุบัน : 25 (สูงมาก) 

แผนงานท่ี 1: การขับเคลื่อน Digital Startup, Smart City และ Digital Manpower และการขับเคลื่อนแผนแมบทการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. 2561-2564 และ

แผนกลยุทธสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2561-2564) ไดตามเปาหมายท่ีกําหนด 

รายละเอียดกิจกรรม ตวัชี้วัด ผูรับผิดชอบ 

1. การขับเคลื่อน Digital Startup ไดตามแผน สามารถขับเคลื่อน Digital Startup ตามแผนที่กําหนดไว ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเร่ิมตน 

2. การขับเคลื่อน Smart City ไดตามแผน สามารถขับเคลื่อน Smart City ตามแผนท่ีกําหนดไว ผูอํานวยการฝายสงเสริมเมืองอัจฉริยะ 

3. การขับเคลื่อน Digital Manpower ไดตามแผน สามารถขับเคลื่อน Digital Manpower ตามแผนที่กําหนด

ไว 

ผูอํานวยการฝายสงเสริมการพัฒนากําลังคนดิจิทัล 

4. การขับเคลื่อน แผนแมบทการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  

พ.ศ. 2561 - 2564  ไดตามแผน 

สามารถขับเคลื่อน แผนแมบทการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  

พ.ศ. 2561 - 2564 ตามแผนที่กําหนดไว 

ผูอํานวยการฝายนโยบายและยุทธศาสตร 
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ตาราง 18 การสรางเครือขายความรวมมือและบูรณาการการขับเคลื่อนกิจกรรมสําคัญตามแผนแมบทการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. 2561-2564 

R01 ไมสามารถดําเนินการไดตามเปาหมายของแผนแมบทการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. 2561-2564 และแผนกลยุทธสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  

(พ.ศ. 2561-2564) 

ผูควบคุม: รองผูอํานวยการสํานักงาน (กลุมยุทธศาสตรและบริหาร) 

กลยุทธ: ถายโอน และควบคุมความเสี่ยง เปาหมาย : 9 (นอย) ระดับความเส่ียงปจจุบัน : 25 (สูงมาก) 

แผนงานท่ี 2 : การสรางเครือขายความรวมมือและบูรณาการการขับเคล่ือนกิจกรรมสําคัญตามแผนแมบทการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. 2561-2564 และแผนกลยุทธ

สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2561-2564) 

รายละเอียดกิจกรรม ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ 

1. การสรางเครือขายดาน Digital Startup เกิดเครือขายและกิจกรรมความรวมมือดาน Digital 

Startup 

ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเร่ิมตน 

2. การสรางเครือขายดาน Smart City เกิดเครือขายและกิจกรรมความรวมมือดาน Smart 

City 

ผูอํานวยการฝายสงเสริมเมืองอัจฉริยะ 

3. การสรางเครือขายดาน Digital Manpower เกิดเครือขายและกิจกรรมความรวมมือดาน Digital 

Manpower 

ผูอํานวยการฝายสงเสริมการพัฒนากําลังคนดิจิทัล 

4. การสรางเครือขายในภาพรวมของแผนแมบทการสงเสริม

เศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. 2561 - 2564  ไดตามแผน 

เกิดเครือขายและกิจกรรมความรวมมือของแผน

แมบทการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. 2561 - 

2564  ไดตามที่กําหนด 

ผูอํานวยการฝายนโยบายและยุทธศาสตร 
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ตาราง 19 การเตรียมความพรอมเพื่อรองรับภาระเรงดวนตามที่ไดรับมอบหมายจากรัฐบาล 

R01 ไมสามารถดําเนินการไดตามเปาหมายของแผนแมบทการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. 2561-2564 และแผนกลยุทธสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (พ.ศ. 2561-

2564) 

ผูควบคุม: รองผูอํานวยการสํานักงาน (กลุมยุทธศาสตรและบริหาร) 

กลยุทธ: ถายโอน และควบคุมความเสี่ยง เปาหมาย : 9 (นอย) ระดับความเส่ียงปจจุบัน : 25 (สูงมาก) 

แผนงานท่ี 3: การเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับภาระเรงดวนตามที่ไดรับมอบหมายจากรัฐบาล 

รายละเอียดกิจกรรม ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ 

1. เตรียมความพรอมเพื่อรองรับภาระเรงดวนตามที่ไดรับ

มอบหมายจากรัฐบาล 

สามารถดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมายได ผูอํานวยการฝายกลยุทธองคการ 

 

ตาราง 20 การประชาสัมพันธเชิงรุกของสํานักงาน 

R02 องคกรไมเปนที่ยอมรับในระดับแถวหนา 

ผูควบคุม: ผูชวยผูอํานวยการสํานักงาน (กลุมงานบริหารสํานักงาน) 

กลยุทธ: ถายโอน ลดความเสี่ยง เปาหมาย : 9 (นอย) ระดับความเส่ียงปจจุบัน : 20 (สูงมาก) 

แผนงานท่ี 1 : การประชาสัมพันธเชิงรุกของสํานักงานฯ 

รายละเอียดกิจกรรม ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ 

1. การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธเชิงรุก มีการดําเนินงานตามแผนประชาสัมพันธไดเปนไป

ตามแผนงาน รอยละ 100 

ผูอํานวยการฝายอํานวยการสํานักงาน 

(สวนประชาสัมพันธ) 
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ตาราง 21 การสรางชองทางการสื่อสารผานส่ือดิจิทัล 

R02 องคกรไมเปนที่ยอมรับในระดับแถวหนา 

ผูควบคุม: ผูชวยผูอํานวยการสํานักงาน (กลุมงานบริหารสํานักงาน) 

กลยุทธ: ถายโอน ลดความเสี่ยง เปาหมาย : 9 (นอย) ระดับความเส่ียงปจจุบัน : 20 (สูงมาก) 

แผนงานท่ี 2 : การสรางชองทางการสื่อสารผานสื่อดิจิทัล 

รายละเอียดกิจกรรม ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ 

1. การจัดกิจกรรมสรางชองทางการสื่อสารผานสื่อดิจิทัล สามารถดําเนินงานสรางชองทางสื่อสารดิจิทัลได 

รอยละ 100 

ผูอํานวยการฝายอํานวยการสํานักงาน 

(สวนประชาสัมพันธ) 

 

ตาราง 22 จัดทําขอเสนอโครงการเพ่ือขอรับจัดสรรงบประมาณจากแหลงงบประมาณอื่นๆ นอกเหนือจาก งบประมาณประจําปที่ไดรับ เชน งบกลาง งบกองทุน 

R03 ไมมีงบประมาณในการดําเนินงานตามแผนแมบทการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. 2561-2564 และแผนกลยุทธสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ระยะ 4 ป (พ.ศ. 

2561-2564) 

ผูควบคุม: รองผูอํานวยการสํานักงาน (กลุมยุทธศาสตรและบริหาร) 

กลยุทธ: ยอมรับความเสี่ยง เปาหมาย : 9 (นอย) ระดับความเส่ียงปจจุบัน : 13.5 (ปานกลาง) 

แผนงาน: จัดทําขอเสนอโครงการเพ่ือขอรับจัดสรรงบประมาณจากแหลงงบประมาณอื่น ๆ นอกเหนือจาก งบประมาณประจําปที่ไดรับ เชน งบกลาง งบกองทุน 

รายละเอียดกิจกรรม ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ 

1. จัดทําขอเสนอโครงการเพ่ือขอรับจัดสรรงบประมาณจากแหลง

งบประมาณอ่ืนๆ 

ไดรับอนุมัติงบประมาณจากแหลงงบประมาณอ่ืนๆ 

 

ผูอํานวยการฝายกลยุทธองคการ 

(สวนกลยุทธและงบประมาณ) 
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ตาราง 23 การวางแผนและควบคุมการดําเนินการของบประมาณใหเปนไปตามแผนงานและขอบเขตงานกอสรางสถาบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล  

R04 การบริหารจัดการงบลงทุนไมเปนไปตามเปาหมาย จนกอใหเกิดความเสียหายตอการดําเนินงานของสํานักงาน 

ผูควบคุม: ผูชวยผูอํานวยการสํานักงาน (กลุมงานบริหารสํานักงาน) 

กลยุทธ: ควบคุมความเสี่ยง เปาหมาย : 9 (นอย) ระดับความเส่ียงปจจุบัน : 20 (สูงมาก) 

แผนงานท่ี 1: วางแผนและควบคุมการดําเนินการของบประมาณใหเปนไปตามแผนงาน และขอบเขตงานการกอสรางอาคารสถาบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล 

รายละเอียดกิจกรรม ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ 

1. วางแผนและควบคุมการดําเนินการของบประมาณใหเปนไปตาม

แผนงานและขอบเขตงานกอสรางสถาบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล  

สามารถดําเนินการไดตามขอบเขตงานและสัญญา

จางของแผนลงทุนกอสรางสถาบันไอโอทีและ

นวัตกรรมดิจิทัล  

ผูอํานวยการฝายบริหารการคลังและบริหารกลาง 

 

ตาราง 24 การวางแผนและควบคุมการดําเนินการของบประมาณใหเปนไปตามแผนงานและขอบเขตงาน World Expo 2020 Dubai 

R04 การบริหารจัดการงบลงทุนไมเปนไปตามเปาหมาย จนกอใหเกิดความเสียหายตอการดําเนินงานของสํานักงาน 

ผูควบคุม: ผูชวยผูอํานวยการสํานักงาน (กลุมงานบริหารสํานักงาน) 

กลยุทธ: ควบคุมความเสี่ยง เปาหมาย : 9 (นอย) ระดับความเส่ียงปจจุบัน : 20 (สูงมาก) 

แผนงานท่ี 2: วางแผนและควบคุมการดําเนินการของบประมาณใหเปนไปตามแผนงานและขอบเขตงาน World Expo 2020 Dubai 

รายละเอียดกิจกรรม ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ 

1. วางแผนและควบคุมการดําเนินการของบประมาณใหเปนไปตาม

แผนงานและขอบเขตงาน World Expo 2020 Dubai 

สามารถดําเนินการไดตามขอบเขตงานและสัญญา

จางของแผนลงทุน World Expo 2020 Dubai 

ผูอํานวยการฝายบริหารการคลังและบริหารกลาง 
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ตาราง 25 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถรองรับการทํางานเชิงรุกได 

R05 ความเสี่ยงจากกระบวนการภายในท่ีไมเปนระบบและ ไมมีประสิทธิภาพ 

ผูควบคุม: ผูชวยผูอํานวยการสํานักงาน (กลุมงานบริหารสํานักงาน) 

กลยุทธ: ลดความเสี่ยง เปาหมาย : 9 (ปานกลาง) ระดับความเส่ียงปจจุบัน : 18 (สูง) 

แผนงาน: พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสามารถรองรับการทํางานเชิงรุกได 

รายละเอียดกิจกรรม ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ 

1. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถรองรบัการทํางาน

เชิงรุก 

กระบวนการภายในมีประสิทธิภาพ ถูกตอง และ

เปนดิจิทัล 

ผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากรองคกรและ

บุคคล (สวนเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ) 

 

ตาราง 26 การศึกษาและทําความเขาใจกฎ ระเบียบ สัญญาขอตกลง ขอบังคับ วิธีปฏบิัติ ในเรื่องการกอสรางสถาบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล  

R06 การดําเนินงานขององคกรไมสอดคลองกับ กฎ ระเบียบ สัญญาขอตกลง ขอบังคับ วิธีปฏบิัติ ตามขอกําหนดของหนวยงานอื่น 

ผูควบคุม: ผูชวยผูอํานวยการสํานักงาน (กลุมงานบริหารสํานักงาน) 

กลยุทธ: ลดความเสี่ยง เปาหมาย : 9 (นอย) ระดับความเส่ียงปจจุบัน : 10 (ปานกลาง) 

แผนงาน: การศึกษาและทําความเขาใจในกฎหมาย กฎ ระเบยีบ สัญญาขอตกลง ขอบังคับ วิธีปฏิบัติ ท่ีเกี่ยวของในเรื่องการกอสรางอาคารสถาบันไอโอทีและนวัตกรรม

ดิจิทัล 

รายละเอียดกิจกรรม ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ 

1. การศึกษาและทําความเขาใจกฎ ระเบียบ สัญญาขอตกลง ขอบังคับ 

วิธีปฏิบัติ ในเร่ืองการกอสรางสถาบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล 

การดําเนินงานตามกฏระเบียบขอบังคับที่ถูกตอง 

 

ผูอํานวยการฝายอํานวยการสํานักงาน 

(สวนกฎหมาย) 
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การติดตาม ประเมินผลและทบทวนความเสี่ยง 

สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจัดใหมีกระบวนการเฝาติดตามตรวจสอบและทบทวนไวเปนหนึ่งใน

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกําหนดผูรับผิดชอบและกรอบเวลาในการดําเนินการไวอยางชัดเจน 

ซึ่งครอบคลุมในทุกๆ สวนของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

การติดตาม ประเมินผลและทบทวนผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  

การติดตามตรวจสอบและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เปนการ

ดําเนินการเพ่ือสรางความมั่นใจวาการบริหารจัดการความเสี่ยงไดถูกนําไปปฏิบัติและเปนขอมูลประกอบการ

ตัดสินใจใหแก ผูรับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owner) ในการดําเนินการจัดการความเสี่ยง โดยสํานักงาน

สงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลไดกําหนดข้ันตอนในการดําเนินการ ดังน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 ผูรับผิดชอบความเสี่ยง (Risk owner) สื่อสารผลการพิจารณาแผนบริหารจัดการความ

เสี่ยงตอ Task owner เพ่ือนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงแผนการดําเนินงานที่เก่ียวของ พรอมมอบหมายให 

Task owner ดําเนินการวางแผน/ปรับปรุง/แกไข แผนการดําเนินงานราย 6 เดือน ในแบบรายงานผลการ

จัดการ ความเสี่ยง (Mitigation action report) 

ขั้นตอนท่ี 2 ผูดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (Task owner) ดําเนินงานตามแผนรายไตรมาส

และเมื่อครบไตรมาส Task owner จะตองรายงานผลการดําเนินงานลงในแบบรายงานผลการจัดการความ

เสี่ยง (Mitigation action report)  

ขั้นตอนท่ี 3 ฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ รวบรวมแบบรายงานผลการจัดการ

ความเสี่ยง (Mitigation action report) ของทุกแผนปฎิบัติการ/กิจกรรมยอย และสรุปผลการดําเนินงาน

ภาพรวมของรายการความเสี่ยงเสนอตอผูรับผิดชอบความเสี่ยง (Risk owner) พิจารณาความถูกตองสมบูรณ

ของรายงาน  

ขั้นตอนที่  4 ผูรับผิดชอบความเสี่ยง (Risk owner) และเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหาร 

ความเสี่ยงฯ เสนอผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตอคณะอนุกรรมการคณะอนุกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงองคกรของสํานักงานฯ 

ขั้นตอนท่ี 5 ฝายเลขานุการฯ นํามติการพิจารณาผลการประเมินระดับคะแนน (ระดับโอกาส×ระดับ

ผลกระทบ) ของทุกรายการความเสี่ยงไปแสดงในแผนภูมิแสดงความเสี่ยง (Risk Profile) เพื่อตรวจสอบวา

ระดับของความเสี่ยง (Level of risk) มีการเปลี่ยนแปลงจากตําแหนงเดิมหรือไม ทั้งนี้เพ่ือแสดงใหเห็นวา

แนวทางในการลด/ควบคุมความเสี่ยงที่ระบุในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ/เหมาะสมกับการ

ลด/ควบคุมรายการความเสี่ยงแตละรายการหรือไม หากตรวจสอบแลวพบวามาตรการที่ระบุในแผนบริหาร

จัดการความเสี่ยงไมเหมาะสมหรือมีเหตุการณ/สถานการณที่กระทบตอการดําเนินงาน คณะอนุกรรมการ

บรหิารความเสี่ยงของสํานักงานฯ จะพิจารณาปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามความเหมาะสมตอไป 
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ขั้นตอนที่ 6 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานฯ จะนําผลการตดิตามการดําเนินงาน

ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในสวนของผลการประเมินระดับคะแนน (ระดับโอกาส ×ระดับผลกระทบ) 

แผนภูมิแสดงความเสี่ยง (Risk Profile) พิจารณาใหความเห็นชอบ เพ่ือรายงานตอคณะกรรมการกํากับ

สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป 5 กระบวนการติดตาม ประเมินผลและทบทวนผลการบริหารจัดการความเส่ียง 

 

1. แจงผลการพิจารณาแผนความเสี่ยงแก Task owner 

เพื่อดําเนินการวางแผน/ปรับปรุง/แกไข แผนการดําเนินงาน 

2. Task owner ดําเนินการตามแผน และรายงานในแบบ

รายงานผล พรอมนําเสนอผลการดําเนินงานรายไตรมาส 

3. รวบรวมและสรปุผลการดําเนินงานภาพรวมเสนอตอ

ผูรบัผิดชอบความเสี่ยง 

4. เสนอผลการดําเนินงาน ตอคณะอนุกรรมการบริหารความ

เสี่ยงองคกร 

5. ตรวจสอบระดับของความเสี่ยง วามีการเปลี่ยนแปลงจาก

ตําแหนงเดิมหรือไม พรอมพิจารณาปรบัปรุง 

6. นําผลการประเมินระดับคะแนน และแผนภูมิความเสี่ยง

รายงานตอคณะกรรมการกํากับสํานักงานฯ 
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ภาคผนวก 

 

คําสั่งแตงต้ังคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร 
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แบบรายงานผลการจัดการความเสี่ยง (รายงานความกาวหนา) 
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นิยามศัพท 

 

สถาบันไอโอที  

(IoT Institute) 

เปนสถาบันเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสําหรับอนาคต จัดตั้งภายใตเขตสงเสริม

อุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลประเทศไทย (Digital Park Thailand) โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือใหบริการโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล 

พัฒนาเครื่องมือดาน Iot และระบบอัจฉริยะสําหรับธุรกิจขนาดเล็ก สงเสริมและ

ถายทอดความรูทางเทคโนโลยีดิจิทัล สงเสริมใหเกิดผูประกอบการใหมที่ทําธุรกิจ

ดาน IoT ตลอดจนสรางความรู ความเขาใจในการนําเทคโนโลยี IoT ไปประยุกตใช

ในภาคธุรกิจ รวมถึงใหคําปรึกษาและจับคูธุรกิจระหวางภาคธุรกิจและ Digital 

Technology SMEs/ Startups ในการพัฒนาระบบ IoT เพ่ือใหเกิดการพัฒนา

เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลและกระตุนการเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจของ

ประเทศ 

 

วิสาหกิจเร่ิมตนดานดิจิทัล 

(Digital Startup) 

ธุรกิจที่จดทะเบียนและเร่ิมตนดําเนินธุรกิจในประเทศไทยมาแลวไมเกิน 5 ป ใน

กิจการที่เก่ียวกับดิจิทัล ไดแก ซอฟตแวร ฮารดแวรและอุปกรณอัจริยะ บริการ

ดานดิจิทัล ดิจิทัลคอนเทนต สื่อสาร ดําเนินกิจการหรือวาจางแรงงานที่มีความรู

ความสามารถทางเทคโนโลยีดิจิทัล และมีการลงทุนที่เก่ียวของกับนวัตกรรม

ดิจิทัล 

 

กําลังคนดิจิทัล  

(Digital Manpower) 

บุคลากรและผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ที่ประกอบอาชีพใน

สายงานดิจิทัล เชน นักการตลาดดิจิทัล, นักวิเคราะหขอมูล ดาน Business 

intelligence/analytics, Digital Forensic เปนตน ท้ังที่อยูในอุตสาหกรรมดิจิทัล 

(Hardware and Smart Device, Software, Digital Service, 

Communication, Digital Content) หรือภาคการผลิตอื่น (เกษตร อุตสาหกรรม 

บริการ) รวมถึงภาคการศึกษา 

 

เมืองอัจฉริยะ 

(Smart City) 

การพัฒนาเมืองดวยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของการใหบริการและ

การบริหารจัดการเมืองใหประชาชนในเมืองอยูดี มีสุข อยางยั่งยืน  
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กระบวนการบริหารความเส่ียง 

รูป 6 กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ทบทวนและระบุความเสี่ยง 

2. กําหนดหลักเกณฑการประเมินความเสี่ยง 

3. ระบุโครงการ/กิจกรรมและปจจัยเสี่ยง 

4. ประเมินความเส่ียง/วิเคราะหความเสี่ยง 

5. กิจกรรมการตอบสนองความเสี่ยง 

6. การบริหารจัดการความเสี่ยง 

7. ติดตามและทบทวนความเสี่ยง 


