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รายงานฉบับนี้จัดทําขึ้นสําหรับโครงการ
รัฐวิสาหกิจ ภายใตโครงการเสริมสรางธรรมาภิบาลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) เทานั้น มิไดเปนการใหความเชื่อม่ันตอรายงานทางการเงินหรือการควบคุมภายในของ
องคกร รายงานนี้จัดทําขึ้นสําหรับสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ใหผูใดนําขอมูล และ/หรือเอกสารนีไ้ปใชอางอิง หรือใชประโยชน
อักษรจากสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ขอมูลไปใชโดยไมไดรับอนุญาต ทั้งจากจาก

ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส จะไมรับผดิชอบในควา

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ภายใตโครงการเสรมิสรางธรรมาภิบาลท่ีดี

การบริหารความเสี่ยง

และการควบคุมภายใน  )ฉบับราง(

ขอจํากัดของการใชรายงานฉบับนี้

โครงการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ
ภายใตโครงการเสริมสรางธรรมาภิบาลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย

เทานั้น มิไดเปนการใหความเชื่อม่ันตอรายงานทางการเงินหรือการควบคุมภายในของ
องคกร รายงานนี้จัดทําขึ้นสําหรับสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เทานั้น ไมอนุญาต

หรือเอกสารนีไ้ปใชอางอิง หรือใชประโยชนใดๆโดยไมไดรับอนุญาตเปนลายลักษณ
กรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส หากผูใดนํา

ขอมูลไปใชโดยไมไดรับอนุญาต ทั้งจากจากสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และ

จะไมรับผดิชอบในความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นทัง้สิ้น

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ภายใตโครงการเสรมิสรางธรรมาภิบาลท่ีดี

นโยบาย
เทานั้น มิไดเปนการใหความเชื่อม่ันตอรายงานทางการเงินหรือการควบคุมภายในของ

เทานั้น ไมอนุญาต
ใดๆโดยไมไดรับอนุญาตเปนลายลักษณ

หากผูใดนํา
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บทนํา

การดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจไทยในปจจบุันตกอยูภายใตความไมแนนอนหลายประการที่อาจกระทบตอการดําเนินธุรกิจ เชน 
การแขงขันในภาวะเศรษฐกิจที่ผนัผวนภายใตกระแสโลกาภิวัตนที่มีการเปล่ียนแปลงอยางรุนแรงและรวดเร็ว ความกาวหนาใน
การพัฒนาและใชประโยชนจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพิม่ขึ้น ความกดดันตอหนาที่ความรับผิดชอบดานสังคมและ
ส่ิงแวดลอม ตลอดจนความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียตอการกํากับดูแลที่ดี ซ่ึงลวนเปนปจจัยที่รัฐวิสาหกิจควรคํานึงถึงในการวาง
กลยุทธการบริหารจัดการและการดําเนินงานเพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร ดังน้ัน รัฐวิสาหกิจไทยจึงมี
ความจําเปนอยางยิ่งทีจ่ะตองมีการบริหารความเส่ียงและวางระบบการควบคมุภายในอยางมีประสิทธิภาพ

ดวยเหตุน้ี สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง จงึไดใหไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรสเปนที่ปรึกษา
โครงการพฒันาระบบบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในของรัฐวิสาหกิจ ภายใตโครงการเสริมสรางระบบธรรมาภิบาลที่ดีใน
รัฐวิสาหกิจ โดยนําผลจากการศกึษาวิเคราะหหลักเกณฑ/แนวทางปฏิบัตทิั้งในและตางประเทศมาประยุกตเพื่อจัดทําหลักเกณฑ/
แนวทางปฏิบัติ และคูมือการปฏบิัติงานสําหรับการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายในของรัฐวิสาหกิจ 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหวงัเปนอยางยิง่วา คูมือการปฏิบตัิงานสําหรับการบริหารความเส่ียงและการควบคมุ
ภายในฉบับน้ี จะเปนเคร่ืองมือชวยในการปฏบิัติงานดานการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายในตามมาตรฐานสากล และเปน
อีกเคร่ืองมือหน่ึงที่จะชวยใหรัฐวสิาหกิจสามารถพัฒนาระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายในไดดียิ่งขึ้นตอไป

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

กระทรวงการคลัง

มีนาคม 2555
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วัตถุประสงคของคูมือ

คูมือปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายในสําหรับรัฐวิสาหกิจฉบับน้ี มีวตัถปุระสงคเพื่อใหรัฐวิสาหกิจได
นําไปใชเปนแนวทางในการดําเนินงานเก่ียวกับการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน โดยมีลําดับขั้นตอนในการนําเสนอ
ดังน้ี

วิธีการปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยง

1. อางถึงหลักเกณฑการบริหารความเส่ียง
2. อางถึงแนวทางปฏบิัติเก่ียวกับการบริหารความเส่ียง 
3. อธิบายวธิีการปฏิบตัิเก่ียวกับการบริหารความเส่ียง พรอมดวยการขยายความเน้ือหาที่สําคัญ ตวัอยางขอความ รูปแบบ

เอกสาร รูปแบบการรายงาน ที่รัฐวิสาหกิจสามารถนําไปใชปฏิบตัิเพื่อสนับสนุนใหเกิดการบริหารความเส่ียงภายในองคกรทีม่ี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วิธีการปฏิบัติเก่ียวกับการควบคุมภายใน

1. อางถึงหลักเกณฑการควบคมุภายใน
2. อางถึงแนวทางปฏบิัติเก่ียวกับการควบคุมภายใน 
3. อธิบายวธิีการปฏิบตัิเก่ียวกับการควบคุมภายใน พรอมดวยการขยายความเน้ือหาที่สําคัญ ตัวอยางขอความ รูปแบบเอกสาร 

รูปแบบการรายงาน ที่รัฐวิสาหกิจสามารถนําไปใชปฏิบัติเพื่อสนับสนุนใหเกิดการควบคมุภายในที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
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1 ความเช่ือมโยงของการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน

การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน มักเปนเร่ืองทีไ่ดรับการกลาวถึงควบคูกันอยูเสมอ การควบคมุภายในเปน
กระบวนการและมาตรการตางๆ ที่องคกรไดกําหนดขึ้น เพื่อใหความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลในดานการดําเนินงาน การรายงาน 
และการปฏิบัติตามกฎระเบยีบ จากคําจํากัดความดังกลาว อาจเกิดคําถามขึ้นวา เหตใุดตองทําใหเกิดความมั่นใจ ทั้งน้ี เน่ืองจาก 
ทุกองคกร ไมวาขนาดเล็ก ขนาดใหญ และไมวาจะอยูในธุรกิจประเภทใด ยอมเผชญิกับความไมแนนอนในรูปแบบตางๆ ความไม
แนนอนน้ี หากเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นแลวจะสงผลกระทบตอการดําเนินงานขององคกร หรือเปนอุปสรรคในการบรรลุวัตถุประสงค
หรือเปาหมาย เราเรียกวาเปน “ความเส่ียง” สาเหตุของความเส่ียงอาจมีไดทั้งปจจัยภายใน เชน ความสามารถของบุคลากร ระบบ
สารสนเทศ หรือปจจยัภายนอก เชน สภาพเศรษฐกิจ การเมือง ภัยธรรมชาติ เปนตน หากรัฐวิสาหกิจมิไดตระหนักถึงความเส่ียง
ตางๆ แลว รัฐวิสาหกิจจะมีความมั่นใจไดอยางไรวาการดําเนินงานจะบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว 

การบริหารความเส่ียง เปนกระบวนการที่ไดรับการออกแบบใหสามารถบงชี้เหตุการณที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบตอองคกร และ
สามารถจัดการความเส่ียงใหอยูในระดับที่องคกรยอมรับ เพื่อใหไดรับความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลในการบรรลุวัตถุประสงค จาก
คําจํากัดความน้ี จะเห็นไดวา รัฐวิสาหกิจจําเปนตองทราบวาองคกรมีความเส่ียงอะไรบาง และในระดับที่มากหรือนอยเพียงใด 
เพื่อที่จะไดกําหนดวิธีการจัดการ และนํามาตรการตางๆ มาปฏิบตัิ เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาความเสียหายหรือความผิดพลาดจะไม
เกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นก็ยังอยูในระดับที่ยอมรับได มาตรการตางๆ ที่กําหนดขึ้นเพื่อบริหารจัดการความเส่ียงน้ี ก็คือ การควบคมุ
ภายในน่ันเอง

ในการพิจารณาวาการควบคมุภายในที่ปฏบิัติอยูน้ันมีประสิทธภิาพและประสิทธิผลเพียงพอหรือไม หรือตองออกแบบมาตรการใน
การจัดการความเส่ียงเพิ่มเติมอีกมากเพียงใด รัฐวิสาหกิจตองพจิารณารวมกับระดับความเส่ียงที่ยอมรับได (Risk Appetite)
กลาวคือ มาตรการในการควบคมุดังกลาว เมื่อนําไปปฏิบัตแิลว ควรจะลดความเส่ียงลงมาใหอยูในระดับที่ยอมรับได

องคกรที่มีการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายในทีม่ีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะชวยสงเสริมใหองคกรมีระบบ
ธรรมาภิบาลที่ดี และชวยสนับสนุนใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว ตลอดจนสามารถตอบสนองความตองการของผูมี
สวนไดเสียไดอยางเหมาะสม



2. วิธีการปฏิบัติเกี่ยวก
หนา 6 จาก 104

ับการบริหารความเสี่ยง
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หลักเกณฑ/แนวทาง และวิธีการปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารความเส่ียง พิจารณาองคประกอบที่เก่ียวโยงกัน 8 ประการ ซ่ึงสัมพันธ
กับการดําเนินงานและกระบวนการบริหารงาน องคประกอบทั้ง 8 ประการ ประกอบดวย

องคประกอบที่ 1 สภาพแวดลอมภายในองคกร 

องคประกอบที่ 2 การกําหนดวัตถปุระสงค 

องคประกอบที่ 3 การระบุเหตุการณ 

องคประกอบที่ 4 การประเมินความเส่ียง 

องคประกอบที่ 5 การตอบสนองตอความเส่ียง 

องคประกอบที่ 6 กิจกรรมการควบคุม 

องคประกอบที่ 7 สารสนเทศและการส่ือสาร

องคประกอบที่ 8 การติดตามประเมินผล

องคประกอบที่ 1 สภาพแวดลอมภายในองคกร (Internal Environment)

หลักเกณฑ

รัฐวิสาหกิจควรกําหนดสภาพแวดลอมภายในองคกร ใหสนับสนุนการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคกร โดยสภาพแวดลอมภายใน
องคกรควรมีความเหมาะสมกับลักษณะขององคกรน้ันๆ ทั้งในดานปรัชญาการบริหารความเส่ียง ระดับความเส่ียงที่ยอมรับได 
บทบาทและหนาทีข่องคณะกรรมการ จริยธรรมองคกร ความมุงมั่นตอการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร โครงสรางองคกร 
อํานาจและความรับผิดชอบ มาตรฐานดานบุคลากร สภาพแวดลอมภายในองคกรถือเปนพื้นฐานขององคประกอบอ่ืนของการ

บริหารความเส่ียง

แนวทางปฏิบัติ 

1. คณะกรรมการและผูบริหารของรัฐวิสาหกิจควรกําหนดใหรัฐวิสาหกิจมีระดับความเส่ียงที่ยอมรับได (Risk Appetite) และชวง
เบี่ยงเบนของระดับความเส่ียงทีย่อมรับได (Risk Tolerance) ที่มีความสอดคลองกับการกําหนดกลยุทธองคกร รวมทัง้ 
คณะกรรมการและผูบริหารของรัฐวิสาหกิจควรมีบทบาทหนาที่ในการกํากับดูแลการบริหารความเส่ียงองคกร รับทราบและให
ความเห็นชอบตอระดับความเส่ียงที่ยอมรับไดขององคกร ตลอดจนการบริหารความเส่ียงองคกรใหอยูภายใตระดับความเส่ียงที่

ยอมรับไดดังกลาว 
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วิธีการปฏิบัติ 

สภาพแวดลอมภายในองคกร (Internal Environment) ที่สนับสนุนการบริหารความเส่ียงน้ัน จะตองมวีิธีการปฏบิัติทีม่ีความชัดเจน 
กําหนดเปนมาตรฐาน และมีการส่ือสารใหทุกคนในองคกรเกิดความเขาใจทีต่รงกัน ในขั้นตอนการพิจารณาเพื่อใหองคกรมีการ
สรางสภาพแวดลอมภายในองคกรที่เหมาะสมกับการบริหารความเส่ียง ผูบริหารรัฐวิสาหกิจควรพิจารณาในรายละเอียด ดังตอไปน้ี

 การกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite) และชวงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk

Tolerance)  การกํากับดูแลของผูบริหารรัฐวิสาหกิจ และการจัดสรรทรัพยากร

ระดับความเส่ียงที่ยอมรับได (Risk Appetite) หมายถึง ระดับของความเส่ียงที่กําหนดขึ้นในภาพรวม (broad-based amount) ซ่ึง
องคกรสามารถยอมรับไดในการมุงไปสูพันธกิจ (หรือวิสัยทัศน) ขององคกรน้ัน 

โดยทัว่ไป การดําเนินงานใหไดผลตอบแทนน้ัน รัฐวิสาหกิจอาจจําเปนที่จะตองยอมรับความเส่ียงบาง การกําหนดระดับความเส่ียง
ที่ยอมรับได หรือ Risk Appetite จะชวยใหรัฐวิสาหกิจทราบวา ความเส่ียงประเภทใด ความเส่ียงลักษณะใด ความเส่ียงระดับที่สูง
เพียงใด ที่รัฐวิสาหกิจสามารถยอมรับ เพื่อใหสามารถดําเนินงานใหไดตามเปาหมายที่กําหนด นอกจากน้ี Risk Appetite ยัง
สามารถนํามาใชเปนกรอบในการดําเนินงานและการตัดสินใจตางๆ ของรัฐวิสาหกิจได ตวัอยางเชน ในการดําเนินโครงการใหม 
รัฐวิสาหกิจควรพิจารณาวามีปจจัยใดบางที่อาจทําใหตองเผชญิกับความเส่ียงที่สูงเกินกวา Risk Appetite เชน สถานที่ตั้งอยูใกล
ชุมชนมากเกินไปจนอาจกอใหเกิดขอรองเรียนหรือกรณีพิพาทหรือไม ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมอยูในระดับที่สูงเกินกวาคาที่
กฎหมายกําหนดหรือไม เปนตน ซ่ึง Risk Appetite ที่รัฐวิสาหกิจไดกําหนดไวจะทําหนาที่เปนกรอบในการตัดสินใจวาจะอนุมัตกิาร
ดําเนินโครงการน้ีหรือไม หรือหากจะดําเนินโครงการน้ี รัฐวิสาหกิจไดจัดใหมีมาตรการในการบริหารจัดการความเส่ียงอยาง
เหมาะสมเพยีงใด มาตรการดังกลาวสามารถชวยลดความเส่ียงใหลงมาอยูในระดับทีย่อมรับไดหรือไม

การกําหนดระดับความเส่ียงที่ยอมรับได – ทําอยางไร

 ผูบริหารของรัฐวิสาหกิจควรเปนผูกําหนดระดับความเส่ียงที่ยอมรับได และเสนอคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเพื่อขออนุมัติ

 ปจจยัที่ควรคํานึงถึงในการกําหนดระดับความเส่ียงที่ยอมรับได ไดแก

o ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย

o วัตถุประสงค เปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจ ของรัฐวิสาหกิจ

o ความเส่ียงในการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ

o ปจจยัภายในองคกร รัฐวิสาหกิจมีมมุมองตอความเส่ียงอยางไร  รับความเส่ียงไดหรือไมยอมรับความเส่ียง 
(Risk Taker vs. Risk Averse)

o ปจจยัภายนอกองคกร สภาพแวดลอมตางๆ ในการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจมีความเส่ียงหรือความไมแนนอน
มากเพียงใด

o ระดับความเส่ียงที่ยอมรับไดสามารถกําหนดไดทั้งแบบเชงิปริมาณและแบบเชงิคุณภาพ ทั้งน้ี อาจขึ้นอยูกับ
ความสมบูรณของขอมูลทีม่ีอยูในองคกร
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 ตัวอยางคาํถามที่ชวยใหรัฐวิสาหกิจในการกําหนดระดับความเส่ียงที่ยอมรับได มีดังน้ี

o ความเส่ียงอะไรบางที่รัฐวิสาหกิจสามารถยอมรับไดและไมสามารถยอมรับได

o รัฐวิสาหกิจจะยอมรับความเส่ียงที่เพิ่มขึ้นจากทีม่ีอยูไดหรือไม ดวยระดับผลตอบแทนทีต่องการเทาใด

o ระดับความเส่ียงที่ยอมรับไดของรัฐวิสาหกิจเทียบกับรัฐวิสาหกิจอ่ืนในประเภทธุรกิจเดียวกันมีความเหมือนหรือ
ตางกันอยางไร

o มีความเส่ียงเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะที่องคกรไมสามารถยอมรับไดหรือไม เชน ความเส่ียงทีอ่าจทําใหองคกร
ไมสามารถปฏิบัตติามกฎหมาย

o รัฐวิสาหกิจมีการกําหนดกลยุทธในการบริหารความเส่ียงหรือไม อยางไร

o พิจารณาตัวอยางและผลของการบริหารความเส่ียงในอดีต ที่รัฐวิสาหกิจยอมรับความเส่ียงมากหรือนอยเกินควร 
เพื่อเปรียบเทียบกับกลยุทธ วัตถุประสงค และเปาหมาย 

ขั้นตอนการกําหนดระดับความเส่ียงที่ยอมรับได ประกอบดวย 4 ขั้นตอนหลัก ดังตอไปน้ี

1. การวิเคราะหความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียทั้งจากภายในและภายนอกรัฐวิสาหกิจ เก่ียวกับระดับความเส่ียงที่ยอมรับได

2. การกําหนดระดับความเส่ียงทีย่อมรับไดจากระดับบนลงสูระดับลาง (Top-down) โดยเชื่อมโยงเขากับกลยุทธและวตัถุประสงค
การดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ

3. การกําหนดระดับความเส่ียงทีย่อมรับไดจากระดับลางขึ้นสูระดับบน (Bottom-up) จากการวิเคราะหขอมูลความเส่ียงของ
รัฐวิสาหกิจในแตละดาน 

4. การกําหนดระดับความเส่ียงทีย่อมรับไดขององคกร โดยพิจารณาจากผลที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 – 3
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ระดับความเส่ียงที่ยอมรับไดของรัฐวิสาหกิจสามารถแสดงอยูในรูปแบบตางๆ ไดหลายรูปแบบ ดังตัวอยางตอไปน้ี

ตัวอยางที่ 1 การกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดเชิงคุณภาพ

ประเภทของความเสีย่ง ระดับที่ยอมรับได คําอธบิาย / แนวทางปฏิบัติ

ปฏิบัติการ (Operational) ต่ํา • ยอมรับความเส่ียงไดต่ําสําหรับเร่ืองความปลอดภยัและอาชวีอนามัย

• ยอมรับความเส่ียงไดต่ําสําหรับเร่ืองเก่ียวกับการปฏิบตัิการใน
กระบวนการทํางานทีท่ําอยูแลวเปนประจํา

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
(Compliance)

ไมยอมรับเลย • ไมยอมรับความเส่ียงในการละเมิดกฎหมายหรือกฎระเบียบ

• ไมยอมใหมีการละเมิดหลักจรรยาบรรณพนักงาน โดยจะติดตามดูแล
อยางเขมงวด

ตลาด (Market) ต่ํา • ยอมรับความเส่ียงไดต่ําสําหรับผลขาดทุนจากการบริหารเงิน (Treasury
Operations)

• การทําธุรกรรมเพื่อการเก็งกําไร (Speculative) สามารถทําไดตามความ
จําเปนเทาน้ัน 

กลยุทธ (Strategic) ปานกลาง • จัดใหมีเงินลงทุนเพื่อดําเนินโครงการใหมๆ เพื่อการวจิัยและพัฒนา

ตัวอยางที่ 2 การกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดเชิงก่ึงปริมาณ (Semi-Quantitative)

ประเภทของความเสีย่ง ขอความแสดงระดับความเสีย่งที่ยอมรับได

การขยายการดําเนินงาน • รัฐวิสาหกิจจะไมขยายการดําเนินงานไปในธุรกิจที่ไมใชธุรกิจหลักในระยะ 5 ปขางหนา

• รัฐวิสาหกิจไมตองการใหเกิดการควบรวมกิจการกับหนวยงานอ่ืน
คุณภาพของการบริการ • รัฐวิสาหกิจมคีวามมุงมั่นในการใหบริการที่ดีที่สุดแกประชาชนผูใชบริการ และจะไมยอมให

คุณภาพการบริการลดลงต่ํากวาคูแขง
การเงิน • รัฐวิสาหกิจไมตองการใหอัตราสวนหน้ีสินตอทุน (Debt to Equity Ratio) มากกวาหรือเทากับ 

2 ตอ 1
บุคลากร • รัฐวิสาหกิจจะรักษาระดับความพึงพอใจของพนักงานและการใหสวัสดิการแกพนักงานในระดับ

ที่ไมต่ํากวาของหนวยงานอ่ืนๆ ในภาคอุตสาหกรรมเดียวกัน
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ตัวอยางที่ 3 การกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดในแผนภาพความเสี่ยง (Heat Map / Risk Map)

แผนภาพความเส่ียงน้ี ใชในการแสดงผลของการประเมินความเส่ียงวามโีอกาสเกิดและผลกระทบอยูในระดับใด รัฐวิสาหกิจอาจ
กําหนดใหระดับความเส่ียง “สูงมาก” คือ 3 ชอง ดังแสดงในภาพดานซาย หรือ กําหนดใหระดับความเส่ียง “สูงมาก” ครอบคลุม
จํานวนชองทีม่ากขึ้น ดังแสดงในภาพดานขวา กลาวคือ องคกรที่กําหนดใหระดับความเส่ียง “สูงมาก” มจีํานวนชองทีม่ากกวา เปน
องคกรที่ยอมรับความเส่ียงไดนอยกวาน่ันเอง นอกจากน้ี การกําหนดเกณฑการประเมินความเส่ียง วาระดับผลกระทบเทากับ 4
หมายถึงอะไร ระดับ 3 หมายถึงอะไรน้ัน ก็เปนรูปแบบหน่ึงที่สามารถสะทอนใหเห็นถงึระดับความเส่ียงที่องคกรยอมรับไดเชนกัน 
ทั้งน้ี รายละเอียดเก่ียวกับการประเมินความเส่ียงและการกําหนดเกณฑการประเมินความเส่ียง ไดอธิบายไวในองคกระกอบที่ 4
ของคูมือฉบับน้ี

ชวงความเบี่ยงเบนของความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Tolerance) หมายถึง ระดับความเบี่ยงเบนที่ยอมรับไดที่สัมพันธกับการ

บรรลุวัตถุประสงค ตัวอยางเชน องคกรแหงหน่ึงมีเปาหมายในการใหบริการที่ลูกคาพึงพอใจ ซ่ึงในการพิจารณาชวงความ
เบี่ยงเบนของความเส่ียงที่ยอมรับไดน้ัน ผูบริหารไดระบวุา

 คาเปาหมายของระดับความพึงพอใจของลูกคา เทากับรอยละ 85 มาเปนเวลานานหลายป ซ่ึงองคกรก็สามารถ
ดําเนินงานไดตามคาเปาหมายน้ีมาโดยตลอด

 คาเฉล่ียของอุตสาหกรรม เทากับรอยละ 80 และมีแนวโนมคงที่

 หากความพึงพอใจของลูกคาลดลงเปนการชั่วคราว และยังคงอยูในระดับที่สูงกวาคาเฉล่ียของอุตสาหกรรม พบวามี
ผลกระทบนอยมากตอการตัดสินใจใชบริการของลูกคา

 หากจะทําใหความพึงพอใจของลูกคาเพิ่มขึ้นสูงกวารอยละ 87 ตองใชทรัพยากรเพิ่มขึ้นอยางมากและไมคุมกับผลที่ไดรับ

 องคกรกําลังถูกจับตามองจากสาธารณชนและมีการวิพากษวจิารณถึงการที่องคกรไมสามารถลดตนทุนได

โอกาสเกิด

ผลกระทบ
ต่ํา (1)

ปาน
กลาง 
(2)

สูง (3) สูงมาก 
(4)

สูงมาก (4)
ปาน

กลาง
สูง สูงมาก สูงมาก

สูง (3)
ปาน

กลาง

ปาน

กลาง
สูง สูงมาก

ปานกลาง 
(2)

ตํ่า
ปาน

กลาง

ปาน

กลาง
สูง

ต่ํา (1) ตํ่า ตํ่า
ปาน

กลาง

ปาน

กลาง

โอกาสเกิด

ผลกระทบ
ต่ํา (1)

ปาน
กลาง 
(2)

สูง (3) สูงมาก 
(4)

สูงมาก (4) สูง สูงมาก สูงมาก สูงมาก

สูง (3)
ปาน

กลาง
สูง สูงมาก สูงมาก

ปานกลาง 
(2)

ตํ่า
ปาน

กลาง
สูง สูงมาก

ต่ํา (1) ตํ่า ตํ่า
ปาน

กลาง
สูง
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จากขอมูลดังกลาว ผูบริหารจึงกําหนดวาควรคงคาเปาหมายของระดับความพงึพอใจของลูกคาทีร่อยละ 85 และมชีวงความ
เบี่ยงเบนของความเส่ียงที่ยอมรับไดอยูระหวางรอยละ 82-86

ภาพแสดงตวัอยางการกําหนด Risk Tolerance

Risk Tolerance

82% 86%

80%
คาเฉล่ียของอุตสาหกรรม

85%
คาเปาหมายของ

องคกร

87%
ตนทุนสูง ไมคุมคา

 กระบวนการบริหารความเสีย่ง (Risk Management Process)

รัฐวิสาหกิจควรจัดใหมีกระบวนการบริหารความเส่ียงที่เปนมาตรฐานเดียวกัน และมีความสอดคลองกัน เพื่อใหทุกคนในองคกร
นําไปปฏิบัติได และควรจัดทําเปนลายลักษณอักษร โดยอาจอยูในรูปแบบคูมือการบริหารความเส่ียง ซ่ึงจะอธิบายเพิม่เตมิในหัวขอ
เร่ืององคประกอบที่ 2 แนวทางปฏิบัติที่ 3 ของเอกสารฉบับน้ี

ทั้งน้ี ขั้นตอนตางๆ ในกระบวนการบริหารความเส่ียง จะอธิบายในรายละเอียดภายในองคประกอบที่ 2 ถึง องคประกอบที่ 8 ของ
คูมือฉบับน้ี

 วัฒนธรรมองคกร และการกํากับดูแลของคณะกรรมการและผูบริหาร

รัฐวิสาหกิจควรใหความสําคัญกับการบริหารความเส่ียง ควรจัดใหมีการบริหารความเส่ียงทุกระดับอยางทัว่ถึง และตอเน่ืองจนเปน
วัฒนธรรมองคกร กลาวคือ ใหพนักงานทุกคนมีสวนรวมและตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเส่ียง 

หลังจากที่รัฐวิสาหกิจมีการกําหนดปรัชญาการบริหารความเส่ียง ซ่ึงแสดงถึงความเชื่อและทัศนคติรวมกันในองคกร รัฐวิสาหกิจ
ควรมีการประยุกตใชใหเขากับวฒันธรรมองคกรทั้งในระดับองคกรและระดับหนวยงานยอย ผานการปฏิบัติในทุกๆดาน ทั้งใน
รูปแบบการออกนโยบายที่เปนลายลักษณอักษร นโยบายทีม่ีการประกาศใช การส่ือสารทางวาจา มาตรฐานความประพฤติ ดัชนีชี้
วัดการปฏิบัติงาน และการรายงานตางๆ ในการปฏิบัติงานจริงในแตละวัน ตลอดจนแนวทางการตัดสินใจของผูบริหาร 

นอกจากการนําการบริหารความเส่ียงไปปฏบิัติตามปรัชญาการบริหารความเส่ียงและวัฒนธรรมองคกร รัฐวิสาหกิจควรให
ความสําคัญกับความซ่ือสัตย จริยธรรม และจรรยาบรรณขององคกร โดยเฉพาะอยางยิง่ จรรยาบรรณในระดับผูบริหารรัฐวิสาหกิจ 
เน่ืองจากเปนผูกําหนดแนวทางปฏิบัติ และมีอํานาจในการตัดสินใจในสวนอ่ืนๆ 

การสงเสริมวัฒนธรรมองคกรทีใ่หความสําคัญกับความซ่ือสัตย จริยธรรม และจรรยาบรรณ สามารถทําไดดวยการส่ือสาร เชนการ
จัดทําหลักการ การแถลงการณวาองคกรไดใหความสําคัญกับเร่ืองจริยธรรม และจรรยาบรรณ การจัดทํา “ประมวลจรรยาบรรณ”
โดยประมวลจรรยาบรรณน้ีควรจะแสดงถงึความเชื่อมโยงระหวางพันธกิจ วิสัยทศันองคกร กับนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัตงิาน
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2. คณะกรรมการและผูบริหารของรัฐวิสาหกิจควรใหความสําคัญกับการบริหารความเส่ียง มีการบริหารความเส่ียงทุกระดับอยาง
ทั่วถึงและตอเน่ืองจนเปนวัฒนธรรมองคกร โดยใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมและตระหนักถึงความสําคัญของการบริหาร
ความเส่ียง รัฐวิสาหกิจควรกําหนดปรัชญาการบริหารความเส่ียง (Risk Management Philosophy) ของรัฐวิสาหกิจ ที่แสดงถงึ
ความเชื่อและทัศนคติรวมกันในองคกร ปรัชญาการบริหารความเส่ียงดังกลาวน้ีจะตองสามารถส่ือสารได ทั้งโดยวาจาและที่เปน

ลายลักษณอักษร

วิธีการปฏิบัติ 

รัฐวิสาหกิจควรกําหนดปรัชญาการบริหารความเส่ียงเปนลายลักษณอักษร โดยปรัชญาการบริหารความเส่ียงที่จัดทําขึ้นครอบคลุม
ประเด็นตางๆ ในรายละเอียดที่สามารถใชเปนกรอบในการพิจารณาความเส่ียงในทุกกิจกรรมขององคกร ตั้งแตการกําหนดกลยทุธ
จนถึงการปฏบิัติงานในกิจกรรมประจําวัน ปรัชญาการบริหารความเส่ียงน้ีจะชวยสรางความเชื่อและทัศนคติเก่ียวกับการบริหาร
ความเส่ียงที่บุคลากรทุกคนในองคกรตองมีรวมกัน

ผูบริหารรัฐวิสาหกิจควรส่ือสารปรัชญาการบริหารความเส่ียงที่ไดรับการพัฒนาใหบุคลากรทุกคนในองคกรเขาใจและยอมรับเปน
อยางดี เพื่อใหองคกรอยูในสถานะที่สามารถรับรูความเส่ียงและจัดการกับความเส่ียงไดอยางมีประสิทธิผล การส่ือสารปรัชญาการ
บริหารความเส่ียงอาจปรากฏอยูในนโยบายที่ประกาศใช การส่ือสารทางวาจาและเปนลายลักษณอักษร ตลอดจนการตัดสินใจของ
ผูบริหารรัฐวิสาหกิจ ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ

ปรัชญาการบริหารความเส่ียงทีดี่ควรสะทอนใหเห็นถึงการนําองคประกอบของการบริหารความเส่ียงขององคกรมาประยุกตใช 
วิธีการระบุความเส่ียง ประเภทของความเส่ียงที่ยอมรับได และวธิีที่องคกรจัดการกับความเส่ียง อยางไรก็ตาม ผูบริหารรัฐวิสาหกิจ
ตองพึงระวงัความแตกตางของวฒันธรรมระหวางหนวยงาน ซ่ึงอาจกอใหเกิดความแตกตางในการนําปรัชญาการบริหารความเส่ียง
ไปปฏิบัตใิช ความแตกตางดังกลาวอาจทําใหหนวยงานตางๆ ขาดความรวมมือในการบริหารความเส่ียงขององคกร

ในการพัฒนาปรัชญาการบริหารความเส่ียง รัฐวิสาหกิจอาจจัดใหมีการสํารวจพนักงานในประเด็นของวฒันธรรมองคกรในสวนที่
เก่ียวกับความเส่ียง เพื่อใหทราบถึงความเส่ียงทีป่รากฏในองคกร ความเขมแข็งของคุณลักษณะสําคัญที่สัมพันธกับความเส่ียง 
และคุณลักษณะของความเส่ียงที่ควรไดรับการบริหารจัดการเพิม่เติม

3. รัฐวิสาหกิจควรจัดใหม ีนโยบายการบริหารความเส่ียง (Risk Management Policy) ที่เปนลายลักษณอักษร โดยใหแสดงถึง
ความมุงมั่นในการใหความสําคญักับการบริหารความเส่ียง กระบวนการปฏิบัตใินองคกร และบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบใน
ดานการบริหารความเส่ียง รัฐวิสาหกิจควรจัดใหมีโครงสรางองคกรที่สนับสนุนใหเกิดการบริหารความเส่ียงที่มีประสิทธิภาพ มี
การกําหนดสายการรายงาน การมอบอํานาจและความรับผิดชอบ สามารถแกไขปญหาตางๆ ไดอยางเหมาะสม รวมทัง้ใหมี
การกําหนดเจาของความเส่ียง (Risk Owner) ที่จะตองดําเนินการรับผิดชอบในการจัดการบริหารความเส่ียงน้ันๆ นอกจากน้ี 

ควรมีการกําหนดผูรับผิดชอบหลักในการพัฒนา วางระบบ และติดตามการบริหารความเส่ียงขององคกร

วิธีการปฏิบัติ 

ในการจัดทํานโยบายการบริหารความเส่ียง รัฐวิสาหกิจควรพจิารณาใหครอบคลุมหัวขอดังตอไปน้ี
1. วัตถุประสงคของนโยบาย
2. คําจํากัดความของความเส่ียง
3. หลักสําคัญในการปฏิบตัิ
4. บทบาทและความรับผิดชอบ
5. การทบทวนนโยบายการบริหารความเส่ียง
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ตัวอยางนโยบายการบริหารความเสี่ยง 

นโยบายการบริหารความเสีย่ง

วัตถุประสงคของนโยบาย

เพื่อใหองคกร [กขค] สามารถใชการบริหารความเส่ียงในการบริหารจัดการองคกรใหบรรลุตามเปาหมายการดําเนินงาน สราง
มูลคาเพิ่มและความมั่นคงเพื่อประโยชนสูงสุดของผูมีสวนไดเสีย และสอดคลองตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good
Corporate Governance)

นโยบายน้ีมีผลบังคบัใชกับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนในองคกร [กขค] โดยจัดทําขึ้นจากการพิจารณาใหมีความ
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติงาน และแผนงานโครงการ รวมทั้ง กฎหมายและกฎ ระเบียบตางๆ ที่เก่ียวของกับการ
ดําเนินงานขององคกร

คําจํากัดความของ “ความเสีย่ง”

ความเส่ียง (Risk) คือ ความเปนไปไดที่เหตุการณใดเหตุการณหน่ึงอาจเกิดขึ้นและเปนอุปสรรคตอการบรรลุวัตถุประสงค

หลักสําคัญในการปฏิบัติ

1. รักษาสมดุลระหวางระดับความเส่ียง (Risk) และผลตอบแทน (Return) เพื่อใหมั่นใจถึงการบรรลุตามเปาหมายจากการ
ดําเนินงาน ความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย และประโยชนสูงสุดแกผูถือหุนภายใตความเส่ียงในระดับที่ยอมรับได

2. กลยุทธการดําเนินงานตองสอดคลองกับระดับความเส่ียงที่คณะกรรมการพิจารณายอมรับได
3. การบริหารความเส่ียงเปนหน่ึงในวัฒนธรรมที่สําคัญขององคกร ที่จําเปนตองดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

โดยผูบริหารและพนักงานทุกคน
4. ความเส่ียงที่อาจสงผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคและกลยทุธของ [กขค] จะตองไดรับการจัดการอยางทันเวลาและ

ตอเน่ือง ดังน้ี

- ตองมีการระบุความเส่ียงอยางครอบคลุมและทันเวลา

- ตองมีการประเมินความเส่ียงในดานของโอกาสที่เหตุการณน้ันจะเกิดขึ้น (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)

           หากความเส่ียงน้ันเกิดขึ้น

- ตองมีการจัดการความเส่ียงใหอยูในระดับที่คณะกรรมการและผูบริหารยอมรับได ทัง้น้ี ตองมีการพิจารณาความเหมาะสม

ของตนทุนและผลลัพธที่จะเกิดขึ้นควบคูกันไปดวย

- ตองมีการติดตามและรายงานความเส่ียงอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหสามารถบริหารความเส่ียงของ [กขค] ไดอยางเหมาะสม

 และทันเวลา
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บทบาทและความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการเปนผูกํากับดูแลและสนับสนุนการนํานโยบายการบริหารความเส่ียงน้ีไปปฏิบัตใิน [กขค] ผานทางคณะ
กรรมการบริหารความเส่ียงและผูบริหารสูงสุดของ [กขค]

2. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เปนผูกํากับดูแลการนํานโยบายและกรอบการบริหารความเส่ียงไปปฏิบัตภิายในองคกร 
ติดตามกระบวนการบริหารความเส่ียง ความเพียงพอของการจดัการความเส่ียงที่สําคัญ และรายงานใหคณะกรรมการทราบ
เปนระยะ

3. ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการนํานโยบายการบริหารความเส่ียงไปปฏิบัต ิและติดตามการนําไปใชอยางตอเน่ือง โดยไดรับ
การสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารความเส่ียง

4. พนักงานทุกคนตองรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายและคูมือการบริหารความเส่ียง

การทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง

1. ในกรณีที่ผูบริหารพบวานโยบายการบริหารความเส่ียงไมเหมาะสมกับสภาพการดําเนินงาน ตองนําเสนอตอคณะกรรมการ 
ผานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อขออนุมัตใินการปรับปรุงนโยบายการบริหารความเส่ียง

2. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะทบทวนนโยบายการบริหารความเส่ียงทุกป และนําเสนอตอคณะกรรมการ เพื่อใหมั่นใจวา
นโยบายดังกลาวยังเหมาะสมกับสภาพแวดลอมการดําเนินงานขององคกร

ทั้งน้ี นโยบายน้ีมีผลบังคับใชกับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน นับแตน้ีเปนตนไป

อนุมัติโดย

___________________________________

(....................................................................)

ประธานกรรมการ

วันที่ ................................................
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ตัวอยางโครงสรางการบริหารความเส่ียงสําหรับรัฐวิสาหกิจ

โครงสรางการบริหารความเส่ียงที่ดีจะชวยสนับสนุนใหเกิดความชัดเจนและความราบร่ืนในการนําการบริหารความเส่ียงไปปฏิบัต ิ
ตัวอยางโครงสรางการบริหารความเส่ียงสําหรับรัฐวิสาหกิจทีแ่สดงดังภาพดานบนมุงเนนการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
และหนวยงานบริหารความเส่ียง ซ่ึงเปนกลไกสําคัญในการผลักดันการบริหารความเส่ียง การกําหนดสายการรายงาน บทบาท 
หนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการรัฐวิสาหกิจ ผูบริหารและพนักงานทุกคน โครงสรางองคกรและการกําหนดบทบาทหนาที่
ที่ชัดเจนจะชวยใหทุกสวนงานปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายได และชวยใหการบงชี้ ประเมนิ จัดการ และติดตามความเส่ียง 
เปนไปอยางมปีระสิทธิภาพและทันเวลา

นอกจากน้ี การกําหนดเจาของความเส่ียง (Risk Owner) เปนเร่ืองที่รัฐวิสาหกิจควรใหความสําคญัเชนเดียวกัน เจาของความเส่ียง
เปนผูรับผิดชอบหลักในการบริหารจัดการความเส่ียงที่ตนเปนเจาของ เปนผูติดตามใหมั่นใจวาแผนจัดการความเส่ียงไดรับการ
นําไปปฏิบัติอยางเหมาะสม และเมื่อจัดการความเส่ียงแลว ควรทบทวนผลการประเมินความเส่ียงวาความเส่ียงดังกลาวอยูในระดับ
ที่ยอมรับไดแลวใชหรือไม

คณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ

ฝาย 2.1

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ผูบริหารสูงสุดของ
รัฐวิสาหกิจ

สายงาน 1 สายงาน 2 สายงาน 3

หนวยงาน
บริหาร

ความเสี่ยง

คณะกรรมการ
บริหาร

ความเสี่ยง

ฝาย 2.2ฝาย 1.2ฝาย 1.1 ฝาย 3.1 ฝาย 3.2
หนวยงาน
ตรวจสอบ
ภายใน

ผูประสานงานความเสี่ยง



หนา 17 จาก 104

4. ผูบริหารรัฐวิสาหกิจควรแสดงความมุงมั่นตอการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรใหมีความรูความชํานาญทีจ่ําเปนตอ
การปฏิบัติงานทีไ่ดรับมอบหมาย และจะตองมกีารจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมใหเพียงพอในแตละขั้นตอนของกระบวนการ
บริหารความเส่ียง นอกจากน้ี ผูบริหารรัฐวิสาหกิจควรจัดใหมีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนตอกระบวนการบริหารความเส่ียง 
รัฐวิสาหกิจควรจัดใหมีการบูรณาการของการกํากับดูแลกิจการ การบริหารความเส่ียง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดยเกิด

จากการมีสวนรวมของคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน

วิธีการปฏิบัติ 

1. การพัฒนาบุคลากรเปนเร่ืองที่ทกุองคกรยอมรับวามีความสําคญัมากเปนอันดับตนๆ ในการบริหารจัดการองคกร สําหรับการ
บริหารความเส่ียงก็เชนเดียวกัน บุคลากรที่มีความสามารถ มีความชํานาญในการปฏบิัติงาน เขาใจในบทบาทหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย เปนปจจัยที่สําคญัอยางยิ่งในการสนับสนุนใหองคกรมีสภาพแวดลอมในการบริหารความเส่ียงที่เหมาะสม กลาวคือ 
บุคลากรที่เขาใจในงานของตน จะสามารถทําการบงชี้ ประเมิน จัดการ และติดตามความเส่ียง ในสวนงานที่ตนรับผิดชอบและ
ในภาพรวมขององคกรไดเปนอยางดี 

วิธีการปฏิบตัิเพื่อพฒันาบุคลากรน้ันสามารถทําไดหลายรูปแบบ ตัวอยางเชน

 พิจารณายุทธศาสตรขององคกรใหเขาใจวาจะเติบโตอยางไร และมีความตองการบุคลากรแบบใด จํานวนเทาใด เพื่อที่จะ
สามารถขับเคล่ือนองคกรใหเตบิโตไดตามเปาหมายที่กําหนด โดยจัดทําเปนแผนแมบทการพัฒนาบุคลากรที่สอดคลอง
กับยุทธศาสตรขององคกร

 จากแผนแมบทดังกลาว พจิารณาจัดทํากิจกรรมทีต่องดําเนินการ เชน การสรรหาบุคลากรใหทันกับการเติบโตของ
องคกรน้ัน อาจตองสรรหาทั้งจากภายในและภายนอก หากสรรหาจากภายใน ควรพจิารณาวาบุคลากรปจจบุันน้ันมี
ทักษะ ความรูความชํานาญทีจ่ําเปนตอการปฏิบัติงานเพยีงพอหรือไม ทําการศึกษา วิเคราะห ทาํความเขาใจ ในทักษะ 
ความรูความชํานาญที่ตองการ เปรียบเทียบกับทักษะ ความรูความชํานาญของบุคลากรในปจจุบนั แลวจัดทําแผนพฒันา
บุคลากรเพื่อใหไดคุณภาพตามที่ตองการ หากสรรหาจากภายนอก ควรพิจารณาจัดทําหรือปรับปรุงหลักเกณฑในการ
สรรหาบุคลากรใหสอดคลองกับความตองการ เชน ขอกําหนดเร่ืองคุณสมบัติ การศึกษา ประสบการณ เปนตน พรอมทั้ง
ทบทวนอัตราผลตอบแทนและสวัสดิการตางๆ ใหอยูในระดับทีแ่ขงขันได

2. การพัฒนาระบบสารสนเทศที่สนับสนุนตอกระบวนการบริหารความเส่ียง จะชวยใหการบริหารจัดการขอมูลตางๆ ที่ชวยใน
การบงชี้ ประเมิน จัดการ และตดิตามความเส่ียง เปนไปอยางมปีระสิทธิภาพมากขึ้น ขอมูลทีถ่กูตอง ครบถวน ทันเวลา 
จะชวยใหผูบริหารสามารถตัดสินใจในเร่ืองตางๆ ไดอยางเหมาะสม 

ตัวอยางการนําระบบสารสนเทศมาใชสนับสนุนกระบวนการบริหารความเส่ียง ไดแก 

 การจัดทํารายงานความเส่ียงโดยใช Application ที่สามารถนําขอมูลดิบมาจัดทําใหอยูในรูปแบบรายงานที่ตองการได

 การติดตามคาของดัชนีชี้วัดความเส่ียงหลัก (Key Risk Indicator) แบบ Real-time และใหแสดงผลทางหนาจอ
คอมพิวเตอรของผูรับผิดชอบ เพื่อใหสามารถบริหารจัดการไดทันเวลา เปนตน
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3. การบูรณาการของการกํากับดูแลกิจการ การบริหารความเส่ียง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ สามารถทําใหเกิดขึ้นไดโดยการ
สรางความเขาใจในส่ิงที่กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานแตละคนตองปฏิบัติ เพื่อใหทุกคนเขาใจวามีมาตรการหรือกฎระเบียบ
อะไรบางที่ตองทราบและปฏิบัติตามใหได โดยสามารถปฏิบัติเปนสวนหน่ึงของการดําเนินงานตามความรับผิดชอบของตน

การบูรณาการระหวาง Corporate Governance - Risk management - Compliance (GRC)

ความหมายของ GRC

การกํากับดูแลกิจการ การบริหารความเส่ียง และการปฏิบัตติามกฎระเบียบ (Corporate Governance, Risk Management &
Compliance: GRC) คือ การจัดใหมีกระบวนการดานบุคลากรทีเ่หมาะสม (People) ขั้นตอนการทํางานที่โปรงใส (Process)
และการบริหารจัดการขอมูลและเทคโนโลยทีี่มีประสิทธิภาพ (Information & Technology) เพื่อชวยใหองคกรมีการกํากับดูแล
กิจการที่ดี มีการบริหารความความเส่ียงอยางเพยีงพอ และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบยีบที่เก่ียวของไดอยางครบถวน ทั้งน้ี
เพื่อชวยเพิม่ความมั่นใจวาองคกรจะสามารถบรรลุวตัถุประสงคหรือเปาหมายทีต่ั้งไวอยางสมเหตุสมผล

การบูรณาการ GRC ใหเปนสวนหน่ึงของการดําเนินงาน (Integrated GRC) หมายถึง 

 การมีวิสัยทศันที่กวางไกลในเร่ืองการกํากับดูแลกิจการ (Governance: G) ซ่ึงหมายถงึการมอบหมายอํานาจหนาที่
และความรับผิดชอบระหวางผูบริหาร คณะกรรมการ และผูถือหุน รวมถึงการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานและ
การจัดโครงสรางองคกรที่เหมาะสม เพื่อใหผูบริหาร คณะกรรมการ และผูถือหุน สามารถส่ังการ บริหารจัดการ
องคกร และตัดสินใจในเร่ืองสําคญัตางๆ เพื่อใหมั่นใจวาองคกรมผีลการดําเนินงานตามเปาหมายที่กําหนด เพิ่ม
คุณคาตอผูถือหุน และเปนไปตามความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม

 การบริหารความเส่ียงถูกรวมเขาเปนสวนหน่ึงของการดําเนินงานขององคกร (Risk: R) มีการคํานึงถึงการบริหาร
ความเส่ียงประกอบการตัดสินใจในทุกระดับ

 การมีวิสัยทศันที่กวางไกลในเร่ืองการปฏิบัตติามกฎระเบยีบ (Compliance: C) กลาวคือ องคกรมีความตระหนักวา 
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ เปนผลลัพธที่ตองการใหเกิดขึ้น มิไดเปนเพียงหนาทีข่องหนวยงานใดหนวยงานหน่ึง
เทาน้ัน ซ่ึงกฎระเบียบดังกลาวน้ี รวมทัง้ที่อยูในรูปของนโยบายและขั้นตอนการทํางานที่กําหนดขึน้ภายในองคกร 
และกฎหมาย หรือระเบียบที่กําหนดขึ้นโดยหนวยงานภายนอก และตองมคีวามสอดคลองกับความคาดหวังของผูมี
สวนไดสวนเสียดวย

ในการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่ตัง้ไวน้ัน รัฐวิสาหกิจควรกําหนดกลยุทธโดยคํานึงถึง
ระดับความเส่ียงที่ยอมรับไดและระดับเบี่ยงเบนทีย่อมรับได (Risk Appetite & Risk Tolerance) มีการมอบหมายอํานาจหนาทีแ่ละ
ความรับผิดชอบใหแกผูบริหารและพนักงานในระดับตางๆ อยางเหมาะสม กําหนดนโยบายและมาตรฐานในการปฏิบัตงิาน
(Policies & Standards) ที่มีความชัดเจน รัดกุม และสอดคลองกับกลยุทธของรัฐวิสาหกิจ โดยมีการประเมินความเส่ียงและการ
ควบคุมภายในอยางเพยีงพอ หากความเส่ียงใดสูงกวาระดับที่ยอมรับไดก็จัดใหมีการบริหารจัดการ หากการควบคุมใดมจีุดออนก็
จัดใหมีการปรับปรุงการควบคุมน้ัน นอกจากน้ี ยังตองมีการติดตามประเมินผลเพื่อใหมั่นใจวาความเส่ียงไดรับการจัดการตามแผน
ที่กําหนด และมีการปรับปรุงการควบคุมใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยจัดใหมีการสอบทานอยางสม่ําเสมอ มีการรายงาน
ประเด็นที่สําคัญใหคณะกรรมการและผูบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจไดรับทราบ และจัดใหมีการส่ือสารและใหความรูแกพนักงาน
ทุกระดับ กิจกรรมที่กลาวมาขางตนน้ี จะชวยสงเสริมการบูรณาการ GRC ภายในรัฐวิสาหกิจ โดยสามารถดําเนินการผาน
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องคประกอบ 4 ดาน ไดแก การบริหารจัดการบคุลากร (People) การจัดใหมีกระบวนการปฏิบัตงิานที่เหมาะสม (Process)
การบริหารจัดการขอมูล (Information) และ การนําเทคโนโลยมีาใช (Technology)

ประโยชนของ GRC

 รักษาชื่อเสียงขององคกรและคณุคาของตราสินคา (Reputation and brand value)

 สอดคลองกับความคาดหวังที่เพิม่ขึ้นของผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก ผูถือหุน หนวยงานกํากับดูแล ลูกคา/ผูบริโภค คู
คา พนักงาน ประชาชนทัว่ไป เปนตน 

 สรางคุณคาแกองคกรดวยการดําเนินงานตามหลักจรรยาบรรณและการกํากับดูแลกิจการที่ดี

 ชวยเตรียมความพรอมในการดําเนินงานภายใตภาวะวิกฤต โดยรวมถึงการบริหารจัดการในกรณีที่ถูกฟองรอง
ดําเนินคดี การเรียกรองคาปรับหรือคาเสียหาย การถูกลงโทษ และในกรณีที่การดําเนินงานหยดุชะงัก

แนวทางปฏิบัติ

แนวทางปฏิบัติเพื่อสงเสริมใหรัฐวิสาหกิจมีการบูรณาการ GRC มีดังน้ี

1. การบริหารจัดการบุคลากร (People)

 จัดใหมีการส่ือสารเร่ืองความสําคัญของ GRC จากกรรมการและผูบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจถึงพนักงานทุก
ระดับอยางทั่วถึง

 จัดใหมีการเผยแพรความรูความเขาใจในเร่ือง GRC ใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับของ
รัฐวิสาหกิจ

 สรางจิตสํานึกในการปฏิบตัิตามหลักจรรยาบรรณของรัฐวิสาหกิจ และจัดใหมีการติดตามการปฏบิัติตามหลัก
จรรยาบรรณอยางสม่ําเสมอ เพือ่สรางวัฒนธรรม GRC และความรูสึกมีสวนรวมในการปฏบิัติตามแนวทาง GRC
ใหเกิดขึ้นภายในรัฐวิสาหกิจ

 มีการกําหนดบทบาทหนาทีข่องคณะกรรมการ ในสวนที่เก่ียวของกับ GRC อยางชัดเจน และจัดใหมีการรายงาน
ตอคณะกรรมการถึงการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจวาเปนไปตามหลักการของ GRC หรือไม อยางสม่ําเสมอ

2. การจัดใหมีกระบวนการปฏิบัติงานที่เหมาะสม (Process)

 กําหนดนโยบายและวิธีการปฏิบตัิงาน (Policies & Procedures) ที่ชัดเจน โดยคํานึงถึงประสิทธภิาพในการ
ทํางานควบคูกับการจัดใหมีการควบคุมภายในที่ดี เหมาะสมกับระดับความเส่ียงที่ยอมรับไดของงานน้ันๆ

 กําหนดบทบาทหนาทีข่องหนวยงานที่เก่ียวของกับการดําเนินงานดาน GRC เพื่อใหมั่นใจวามคีวามครอบคลุม
และมีการบูรณาการอยางเหมาะสม โดยไมมีกระบวนการที่ซํ้าซอนกัน หนวยงานดังกลาวไดแก หนวยงานที่ดูแล
เร่ืองการกํากับดูแลกิจการ หนวยงานบริหารความเส่ียง หนวยงานที่ดูแลเร่ืองการควบคมุภายใน หนวยงานที่ดูแล
เร่ืองการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หนวยงานดานทรัพยากรบคุคล หนวยงานกฎหมาย และหนวยงานตรวจสอบ
ภายใน เปนตน
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3. การบริหารจัดการขอมูล (Information)

 ทําใหมั่นใจวาขอมูลที่นํามาใชน้ันมีความครบถวน ถูกตอง ทันเวลา
 ขอมูลเก่ียวกับ GRC มีการบันทกึและส่ือสารอยางเหมาะสม เชน รายงานเหตุการณความสูญเสีย ขอมูลสนับสนุน

สําหรับประเด็นความเส่ียงและการควบคุมภายใน การบันทึกเหตุการณทุจริต การบันทึกเหตุการณละเมิด
กฎระเบียบ เปนตน รวมถงึการจัดใหมชีองทางในการส่ือสารขอมูลเก่ียวกับ GRC ภายในองคกร และกําหนด
ระดับในการเขาถึงขอมูลตางๆ อยางเหมาะสม

 กําหนดรูปแบบของการรายงานและขอมูลที่นํามาใชในการรายงานใหมีความเหมาะสมกับความตองการของผูใช 
เชน ขอมูลสําหรับผูบริหารระดับสูงมีความกระชับ สรุปเฉพาะประเด็นที่สําคัญที่ตองใชในการตัดสินใจ อาจมี
แผนภาพประกอบที่ชวยใหเขาใจไดงาย ในขณะที่ขอมูลสําหรับหนวยงานที่มหีนาทีใ่นการวิเคราะหน้ันอาจอยูใน
รูปแบบของขอมูลดิบที่มคีวามละเอียดมากกวา เพื่อใหสามารถนําไปวิเคราะหไดในมมุมองตางๆ ตามความ
ตองการ เปนตน 

4. การนําเทคโนโลยีมาใช (Technology)

 โดยทัว่ไป รัฐวิสาหกิจที่ตองใชขอมูลในการบริหารจัดการองคกรเปนจํานวนมาก ไดนําเทคโนโลยีมาใชเปน
เคร่ืองมือสนับสนุนการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจอยูแลว ดังน้ัน การบูรณาการ GRC ก็เชนเดียวกัน รัฐวิสาหกิจ
ควรพิจารณาถงึระบบขอมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีตางๆ ที่มอียู วาสามารถนํามาสนับสนุนงานดาน GRC ได
อยางเหมาะสมเพียงใด และตองมีการปรับปรุงระบบเดิมหรือจัดหาระบบใหมหรือไม โดยพจิารณาในประเด็น
ดังตอไปน้ี

1) การนําเทคโนโลยมีาใชเพื่อชวยในการจัดทํารายงานสําหรับกรรมการและผูบริหาร รวมถงึหนวยงานตางๆ 
ทั้งภายในและภายนอกรัฐวิสาหกิจ เพื่อสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดี  

2) การนําเทคโนโลยมีาใชเพื่อชวยในการระบุ ประเมิน จัดการ และติดตามความเส่ียง ไดอยางครอบคลุมและ
ทันเวลา รวมถงึการออกแบบระบบเตือนภัยลวงหนา (Early Warning)

3) การนําเทคโนโลยมีาใชเพื่อชวยใหการปฏิบัตงิานเปนไปตามนโยบายและวธิีการปฏิบตัิงาน (Policies &
Procedures) ที่กําหนด รวมถึงชวยใหการปฏิบัตงิานเปนไปตามกฎระเบียบทั้งภายในและภายนอกองคกร

4) การนําเทคโนโลยมีาใชเพื่อชวยออกแบบการควบคุมภายในใหมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น เชน 
การแบงแยกหนาที่ การอนุมตัิรายการ การเขาถึงฐานขอมูล การกระทบยอด เปนตน

5) การนําเทคโนโลยมีาใชเพื่อชวยในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจเปรียบเทยีบกับ
เปาหมายที่ตัง้ไว

6) การนําเทคโนโลยมีาใชเพื่อชวยใหขอมูลมีความครบถวน ถูกตอง ทันเวลา มากยิง่ขึ้น 

การวัดความสาํเร็จของการบรูณาการ GRC

ตัวอยางตัวชี้วัดความสําเร็จของการบูรณาการ GRC ไดแก

 คาใชจายที่ประหยัดไดจากการลดกิจกรรมเก่ียวกับการปฏิบตัิตามกฎระเบียบที่ซํ้าซอนกันหรือทีม่ีมากเกินความจําเปน

 จํานวนคร้ังของการละเมิดขอกําหนดในนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตางๆ

 ระยะเวลาที่คณะกรรมการไดอุทศิใหกับการกํากับดูแลเร่ืองการบริหารความเส่ียงและการปฏบิัติตามกฎระเบียบ
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องคประกอบที่ 2 การกําหนดวัตถุประสงค (Objective Setting)

หลักเกณฑ

รัฐวิสาหกิจควรมีการกําหนดวัตถุประสงคในการบริหารความเส่ียงทีช่ัดเจน สอดคลองกับวัตถุประสงคดานกลยุทธ และ

วัตถุประสงคดานการดําเนินงานขององคกร และจะตองเปนไปในแนวทางเดียวกันกับระดับความเส่ียงที่ยอมรับไดขององคกร

แนวทางปฏิบัติ 

1. ผูบริหารรัฐวิสาหกิจควรกําหนดกระบวนการกําหนดวตัถุประสงคที่ทําใหวตัถุประสงคดานกลยุทธและดานการดําเนินงาน 
สอดคลองกับพันธกิจขององคกร รวมทัง้กลยุทธและวตัถุประสงคที่เก่ียวเน่ืองกันน้ันจะตองสอดคลองกับระดับความเส่ียงที่

ยอมรับได

วิธีการปฏิบัติ 

การกําหนดวัตถปุระสงค เรียกไดวาเปนจุดเร่ิมตนของการบริหารความเส่ียง เน่ืองจากผลของการบริหารความเส่ียงน้ันก็เพื่อใหการ
ดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่ตั้งไวอยางสมเหตุสมผล วัตถุประสงคมหีลายระดับ ตั้งแตระดับที่เปนภาพรวมของ
องคกร คือ วิสัยทัศน พันธกิจ ซ่ึงจะนําไปสูวตัถุประสงคหรือเปาหมายของรัฐวิสาหกิจ ระดับรองลงมาคือวัตถุประสงคหรือ
เปาหมายของสายงานหรือฝายงานตางๆ และยงัมีระดับที่ยอยลงไปจนถึงวัตถปุระสงคหรือเปาหมายของกระบวนการและโครงการ 
ทั้งน้ี วัตถุประสงคทั้งในระดับเดียวกันและในระดับที่สูงขึ้นไป ตลอดจนกลยุทธและระดับความเส่ียงที่ยอมรับไดของรัฐวิสาหกิจ
จะตองสอดคลองกัน เพื่อใหเกิดความมั่นใจวา กิจกรรมตางๆ ทีส่ายงาน/ฝายงาน ผูบริหาร และพนักงานไดดําเนินการจะชวย
สนับสนุนตอการบรรลุซ่ึงวัตถุประสงคของรัฐวิสาหกิจในภาพรวม ภาพดานลางแสดงถึงความสอดคลองของวัตถุประสงคในระดับ
ตางๆ  

เมื่อการกําหนดวัตถุประสงคในระดับองคกร  (Entity-Level Objectives) แลวเสร็จ ผูบริหารรัฐวิสาหกิจควรจัดใหมีการกําหนด
วัตถุประสงคในระดับกิจกรรม (Activity-Level Objectives) ที่สนับสนุนและสอดคลองกับวัตถุประสงคในระดับองคกร

วิสัยทัศน / พันธกิจ

นําไปสู

วัตถุประสงคหรือเปาหมายของ
รัฐวิสาหกิจ

นําไปสู

วัตถุประสงคหรือเปาหมายของ
สายงาน/ฝายงาน

นําไปสู

วัตถุประสงคหรือเปาหมายของ
กระบวนการและโครงการ

ความสอดคลองความสอดคลอง
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การกําหนดวัตถปุระสงคที่ดี ควรเปนไปตามหลักการที่เรียกวา SMART โดยวตัถุประสงคที่ดีควรมีความชัดเจน (Specific),

สามารถวัดผลได (Measurable), สามารถบรรลุได (Achievable), มีความเก่ียวของสอดคลองกัน (Relevant) และมีการกําหนด

ระยะเวลา (Time bound) ดังรายละเอียดตอไปน้ี

Specific วัตถุประสงคควรมีความชัดเจนเพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันในผลตอบแทนหรือผลลัพธทีต่องการชัดเจน

Measurable วัตถุประสงคควรสามารถวัดผลได ควรมีการระบหุลักเกณฑและขอมูลที่ตองการใชในการวัดผล ใน

กรณีที่ไมสามารถวัดผลได ผูบริหารรัฐวิสาหกิจควรเพิม่ความระมัดระวังในการพิจารณากิจกรรมตางๆ 
ที่เก่ียวของกับวตัถุประสงค รวมถึงขนาดของการลงทุนในกิจกรรมน้ันๆ ดวย

Achievable วัตถุประสงคหรือเปาหมายตองมีความสมเหตุสมผลและสามารถบรรลุไดจริง โดยพจิารณาถึงปจจยั

ตางๆ เชนสภาพตลาด ชวงเวลา การจัดสรรทรัพยากร เปนตน

Relevant วัตถุประสงคที่กําหนดขึ้นตองสอดคลองและสนับสนุนตอการบรรลุวัตถุประสงคทั้งในระดับเดียวกันและ

วัตถุประสงคที่สูงกวา

Time bound ควรกําหนดเวลาในการบรรลุวตัถุประสงคใหชัดเจน

ส่ิงที่สําคัญคือ วัตถุประสงค ทัง้ในระดับองคกรและระดับกิจกรรม ตลอดจน พันธกิจ กลยุทธ แผนการดําเนินงาน และความเส่ียงที่
ยอมรับไดจะตองสอดคลองกัน เพื่อใหการถายทอดจากระดับองคกรลงไปสูวัตถุประสงคยอย และกิจกรรมการดําเนินงานหลาย
อยางทั่วทั้งองคกรมีความเชื่อมโยง ผสมผสาน และเปนไปในทางเดียวกัน

ตัวอยางวัตถปุระสงคที่เปนไปตามหลักการ SMART

 เพิ่มระดับการบริการของศูนยบริการลูกคา (Call Center) ใหลูกคามีความพึงพอใจทีม่ากกวาปทีผ่านมาอยางนอย 5% ภายใน
ธันวาคม 2555

 ขยายการดําเนินงานดานสินเชื่อรถยนตใหครอบคลุมทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใหวงเงินเพิ่มขึ้นเปนสองเทา
ของปที่ผานมา ภายใน 3 ปขางหนา

 พัฒนาบุคลากรในหนวยงานตรวจสอบภายใน ใหไดเปนผูตรวจสอบภายในวชิาชีพอยางนอย 5 คน ภายในธันวาคม 2555

ตัวอยางวัตถปุระสงคที่ไมเปนไปตามหลักการ SMART

 เพิ่มระดับการบริการใหลูกคาพึงพอใจมากที่สุด (ไมชัดเจนวามากที่สุดคือเทาใด ไมระบุวาวัดผลอยางไร ไมกําหนดเวลา)

 ขยายการดําเนินงานใหครอบคลุมภูมภิาคใหมๆ  ภายในไตรมาสแรกของป (ไมชัดเจนวาจะขยายในสวนงานใด ภมูิภาคใด 
ไมระบุวาวัดผลอยางไร เปนไปไดยากที่จะบรรลุไดภายในเวลาทีกํ่าหนด)

 พัฒนาบุคลากร (ไมชัดเจนวาผลที่ตองการคืออะไร ไมระบุวาวัดผลอยางไร ไมกําหนดเวลา)
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2. รัฐวิสาหกิจควรมีแผนการบริหารความเส่ียงปรากฏในแผนกลยทุธประจําปของรัฐวิสาหกิจ และเปาหมายในแผนบริหาร
ความเส่ียงควรสอดคลองกับเปาหมายที่ระบใุนแผนปฏบิัติการประจําปของรัฐวิสาหกิจ

วิธีการปฏิบัติ 

เมื่อการกําหนดวตัถุประสงคแลวเสร็จ ผูบริหารรัฐวิสาหกิจควรจดัทําแผนการบริหารความเส่ียงที่เปนลายลักษณอักษร 
กระบวนการจัดทําแผนการบริหารความเส่ียง ควรปฏิบตัิดังตอไปน้ี

1. ศึกษาและวิเคราะหวตัถุประสงคจากระดับองคกรทีถ่ายทอดลงไปสูระดับกิจกรรมทีห่ลากหลายทั่วทั้งองคกร เพื่อทําความ
เขาใจในความเชื่อมโยงในการปฏิบัติ และความสอดคลองของแตละเปาหมาย

2. พิจารณาทิศทางการดําเนินงานขององคกร และวิเคราะหแผนปฏิบัติการประจําปของรัฐวิสาหกิจ เพื่อจัดแยกหมวดหมู
กิจกรรมการบริหารความเส่ียงทีอ่งคกรจะตองปฏิบัตทิั้งในระยะส้ันและในระยะยาว 

3. วิเคราะหถงึปจจัยทั้งภายในและภายนอกองคกรที่อาจสงผลกระทบตอแนวทางการบริหารความเส่ียง และจัดทําขอสรุปเพื่อใช
ประกอบการพิจารณาจัดรางแผนการบริหารความเส่ียง

4. จัดทํารางแผนการบริหารความเส่ียง เพื่อนําเสนอตอผูบริหารรัฐวิสาหกิจ

5. ผูบริหารรัฐวิสาหกิจพจิารณาอนุมัติแผนการบริหารความเส่ียง และกําหนดใหมีการระบแุผนการบริหารความเส่ียงไวในแผน
กลยุทธของรัฐวิสาหกิจ

3. รัฐวิสาหกิจควรจัดทําคูมือการบริหารความเส่ียงที่เปนลายลักษณอักษร และเผยแพรใหพนักงานทุกระดับ โดยคูมือน้ีจะตองมี
เน้ือหาครอบคลุมถึงโครงสรางการบริหารความเส่ียง นโยบาย วตัถุประสงค ขอบเขตของการดําเนินงาน ระยะเวลาและ
กิจกรรมการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน นอกจากน้ี รัฐวิสาหกิจควรจัดทํารายงานการบริหารความเส่ียงทีจ่ะตอง
มีการระบุถึงความเส่ียงที่เก่ียวของกับการดําเนินงานขององคกร จะตองมีการระบุระดับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น การ

จัดลําดับความเส่ียงจากการวิเคราะหความเสียหาย และการคัดเลือกวิธีการจัดการความเส่ียงดังกลาว

วิธีการปฏิบัติ

หน่ึงในแนวทางปฏิบตัิภายใตองคประกอบการกําหนดวตัถุประสงคของการบริหารความเส่ียง ผูบริหารรัฐวิสาหกิจควรจัดใหมีคูมือ
การบริหารความเส่ียงที่เปนลายลักษณอักษร เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารความเส่ียงขององคกรตอไป และเผยแพรให
ผูบริหารรัฐวิสาหกิจและพนักงานทุกระดับทราบและนําไปปฏิบตัิ

คูมือการบริหารความเส่ียงควรมเีน้ือหาครอบคลุมถึงประเด็นดังตอไปน้ี

1. โครงสรางของการบริหารความเส่ียงขององคกร (หนวยงานที่รับผิดชอบดานการบริหารความเส่ียง / ระบบการติดตามงาน/การ
รายงานผลการบริหารความเส่ียง)

2. นโยบาย วัตถุประสงค ขอบเขตของการดําเนินงาน ระยะเวลาและกิจกรรมในการดําเนินการ รวมถึงการกําหนดผูรับผิดชอบใน
การดําเนินงาน
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3. การระบุความเส่ียง เปนการพิจารณาวามีความเส่ียงใดบางที่เก่ียวของกับการดําเนินกิจการขององคกร เชน ความเส่ียงทาง
การเงิน อาจประกอบดวย ความเส่ียงดานอัตราดอกเบี้ย ความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียน และความเส่ียงดานสภาพคลอง หรือ
ความเส่ียงดานการดําเนินงานอาจประกอบไปดวยความเส่ียงดานการบริหารและการจัดการ เปนตน

4. การระบุถึงระดับความเสียหายทีอ่าจจะเกิดขึ้นไดจากความเส่ียงแตละประเภท (ระดับความเสียหาย = ระดับของความรุนแรง x
โอกาสของการเกิดความเส่ียง) และมีการจัดลําดับความเส่ียงจากผลการวิเคราะหความเสียหายขางตน

5. การกําหนด/คัดเลือกวิธีการจัดการตอความเส่ียงที่ระบุไวในขอ 3) โดยพิจารณาถงึผลกระทบและโอกาสที่จะเกิด คาใชจายและ
ผลประโยชนที่ได และระดับความเส่ียงที่ยอมรับไดของความเส่ียงที่เหลืออยู (Residual Risk) ขององคกร

6. การทํารายงานการบริหารความเส่ียงและการประเมินผลของการบริหารความเส่ียง คูมือการบริหารความเส่ียงตองไดรับการ
เผยแพรใหกับพนักงานทุกระดับผานชองทางที่เหมาะสม โดยรัฐวิสาหกิจจะตองมีกระบวนการในการตรวจสอบถงึความเขาใจ
ของผูบริหารและพนักงานในคูมอืดังกลาวดวย

ตัวอยางหัวขอที่ควรมใีนคูมือการบริหารความเส่ียง

1. วัตถุประสงคของคูมือ
2. นโยบายการบริหารความเส่ียง
3. คําจํากัดความที่สําคัญและกรอบการบริหารความเส่ียง
4. โครงสรางและบทบาทหนาทีใ่นการบริหารความเส่ียง
5. กระบวนการบริหารความเส่ียง
6. ตัวอยางรูปแบบรายงาน
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องคประกอบที่ 3 การระบุเหตุการณ (Event Identification)

หลักเกณฑ

รัฐวิสาหกิจควรสามารถระบุเหตกุารณที่อาจจะเกิดขึ้นและสงผลกระทบตอองคกรโดยรวม และจะตองมีความเขาใจถึงปจจัยตางๆ
ทั้งภายในและภายนอกองคกร ทั้งเหตุการณที่เคยเกิดขึ้นมาแลวในอดีต และการคาดการณในอนาคต โดยในการพจิารณาเพื่อระบุ
เหตุการณ รัฐวิสาหกิจควรจะตองคํานึงถึงความสัมพันธและความเชื่อมโยงระหวางเหตุการณตางๆ เพื่อใหเปนสวนประกอบสําคัญ
ของการประเมินความเส่ียงและการตอบสนองตอความเส่ียง

แนวทางปฏิบัติ 

1. รัฐวิสาหกิจควรสามารถระบุเหตกุารณที่อาจเกิดขึ้นและสงผลกระทบตอกลยุทธและการดําเนินงานขององคกร ทัง้น้ี รัฐวิสาหกิจ
ควรสามารถระบุถงึปจจัยที่มีอิทธิพลทั้งปจจยัภายในและภายนอกองคกร และประเภทของเหตุการณที่เปนผลจากปจจัยน้ัน

วิธีการปฏิบัติ 

กรอบโครงสรางการบริหารความเส่ียงขององคกรเชิงบูรณาการ (COSO Enterprise Risk Management – Integrated
Framework) ไดใหคําจํากัดความไวดังน้ี

 เหตุการณ (Event) หมายถึง ส่ิงที่เกิดขึ้นหรือเร่ืองที่เกิดขึ้นจากแหลงตางๆ ไมวาจะเปนภายในหรือภายนอกองคกร ซ่ึงมี
ผลตอการบรรลุวัตถุประสงค

 ความเส่ียง (Risk) หมายถึง ความเปนไปไดที่เหตุการณใดเหตกุารณหน่ึงอาจเกิดขึ้นและเปนอุปสรรคตอการบรรลุ
วัตถุประสงค

กลาวคือ เหตุการณหน่ึงๆ จะไดรับการพิจารณาวาเปน “ความเส่ียง” หากมีผลกระทบในทางลบตอการบรรลุวัตถุประสงค แตหาก
เหตุการณหน่ึงๆ มีผลกระทบในทางบวกตอการบรรลุวัตถปุระสงค จะไดรับการพิจารณาวาเปน “โอกาส” อยางไรก็ดี เพื่อความ
เขาใจที่ตรงกัน สําหรับการอธบิายในองคประกอบที่ 3 น้ี จะใชคาํวา ความเส่ียง และ เหตุการณ ในความหมายเดียวกัน

หลังจากที่ผูบริหารรัฐวิสาหกิจไดทําความเขาใจในภาพรวมขององคกร และแนวทางที่องคกรวางแผนจะดําเนินงานตอไป ผานการ
รวบรวม ศึกษา และวิเคราะหตางๆที่กลาวไวในขั้นตอนการกําหนดวัตถุประสงค ขั้นตอนตอมาของการบริหารความเส่ียงคือ 
การระบุเหตุการณ โดยมขีั้นตอนการปฏิบัติดังตอไปน้ี

1. ศึกษา และพจิารณาถึงเหตุการณที่จะทําใหองคกรไมบรรลุวตัถปุระสงคตางๆ ตามที่กําหนดเบือ้งตนไวในแผน โดยพจิารณาทัง้
ปจจยัทั้งภายในและภายนอก เหตุการณที่เกิดขึ้นแลว หรือคาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต 
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ในการระบุเหตุการณ/ความเส่ียง รัฐวิสาหกิจควรพิจารณาปจจยัความเส่ียงตางๆ ใหครบถวนและครอบคลุม ตวัอยางปจจยั
ความเส่ียงมีดังตอไปน้ี

 ปจจยัภายนอกและภายในที่อาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ เชน

o ปจจยัภายใน – ทรัพยากรบุคคล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการ และระบบงานสนับสนุนตางๆ

o ปจจัยภายนอก – การเมือง กฎระเบียบ กฎหมาย สภาวะตลาด เทคโนโลยี ความไมสงบทางการเมือง และภัยธรรมชาติ เปนตน

 เหตุการณในอดีต ความเส่ียงที่มอียูในปจจุบัน และ แนวโนมของเหตุการณที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

 อัตราความเร็วของการเปล่ียนแปลงตางๆ

 นวัตกรรม ผลิตภัณฑ และบริการใหมๆ ที่องคกรตองการพฒันา

 โอกาสหรือกิจกรรมใหมๆ ที่อาจเพิ่มคุณคาใหกับองคกร

2. สรุปประเด็นเหตุการณที่อาจเกิดขึ้นซ่ึงมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงค และสาเหตขุองเหตุการณหรือความเส่ียงดังกลาว 
ใหเปนลายลักษณอักษร เพื่อหารือกันรวมกันระหวางผูบริหารระดับสูง หากเหตุการณที่มีผลกระทบในเชงิลบถือเปนความเส่ียง
ที่ผูบริหารรัฐวิสาหกิจตองประเมนิและจัดการความเส่ียงน้ัน สําหรับเหตุการณทีม่ีผลกระทบในเชงิบวกเปนโอกาสซ่ึงผูบริหาร
ควรนําไปพจิารณาอีกคร้ังในกระบวนการกําหนดวตัถุประสงค และกลยุทธในการดําเนินงานตอไป 

สาเหตุของความเสี่ยง

การวิเคราะหเหตุการณที่เปนสาเหตุของความเส่ียงเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบงชี้ความเส่ียง ผูวิเคราะหควรใหความสําคัญตอ
การบงชีแ้ละบันทึกสาเหตขุองความเส่ียงรวมถงึผลกระทบที่เกิดขึ้น เน่ืองจากมีความเปนไปไดวาความเส่ียงขอหน่ึงๆ อาจมีสาเหตุ
มากกวาหน่ึงขอ หรือ ความเส่ียงหลายขออาจมีสาเหตุรวมกัน หรือ ความเส่ียงขอหน่ึงๆ อาจมีผลกระทบหลายอยาง หรือ            
ความเส่ียงหลายขออาจมผีลกระทบที่เหมือนกัน เปนตน ทัง้น้ี เพื่อใหการกําหนดแผนจัดการความเส่ียงสามารถแกไขไดตรงกับ
สาเหตุและสามารถลดความเส่ียงไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

ตัวอยางเชน หากวัตถปุระสงคขององคกร คือ “การดําเนินธุรกิจใหมั่นคงและมีคุณภาพ”

เหตุการณที่อาจเกิดขึ้นและทําใหองคกรไมบรรลุวัตถปุระสงค เชน 

ก. การที่อุปสงคของสินคาและ/หรือบริการที่องคกรดําเนินงานอยูลดลง 

ข. การขาดความตอเน่ืองในการดําเนินงาน

ค. การที่คุณภาพสินคาและ/หรือบริการตกต่ําลง เปนตน

รายการเหตุการณ/ความเส่ียงดังกลาว อาจมาจากสาเหตุเดียวกันคือ เหตุการณวิกฤตนํ้าทวม เน่ืองจากนํ้าทวมสงผลกระทบตอ
สภาพเศรษฐกิจของประเทศ และความสามารถในการใชจายของประชาชน สงผลกระทบใหอุปสงคลดลง นอกจากน้ี นํ้าทวมยังทาํ
ใหการผลิตหยุดชะงัก หรือชองทางการจําหนายตองหยุดการใหบริการ และนํ้าทวมยังทําใหใหคุณภาพในการใหบริการลดลง 

ในขณะเดียวกัน การขาดความตอเน่ืองในการดําเนินงาน ก็อาจเกิดจากสาเหตุอ่ืนอีก เชน การเกิดเหตุการณความไมสงบทาง
การเมือง การเกิดความเสียหายดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการธุรกิจ การที่ผูสงวัตถุดิบงดการสงสินคาใหกับ
กระบวนการผลิตในองคกร เปนตน



ตารางสรุปเน้ือหาตามตัวอยางขางตน

หมายเหตุ เครื่องหมาย          หมายถึง สาเหตุเดียวกัน ที่ทําใหเกิดความเสี่ยงตางๆ มากกวาหนึ่งความเสี่ยง

เท

กา
อา
อา
เปน

1.

เลขที่

ความ

เส่ียง

ความเส่ียง เลขที่สาเหตุ สาเหตุความเส่ียง

R1 การที่อุปสงคของ
สินคาและ/หรือ
บริการที่องคกร
ดําเนินงานอยูลดลง

C1 เหตุการณวิกฤตน้ําทวม เนื่องจากน้ําทวมสงผลกระทบตอสภาพเศรษฐกิจของประเทศ และ

ความสามารถในการใชจายของประชาชน สงผลกระทบใหอุปสงคลดลง

R2 การขาดความ
ตอเนื่องในการ
ดําเนินงาน

C1 เหตุการณวิกฤตน้ําทวม เนื่องจากน้ําทวมสงผลทําใหการผลิตหยุดชะงัก หรือชองทางการ

จําหนายตองหยุดการใหบริการ

C2 การเกิดเหตุการณความไมสงบทางการเมือง

C3 การเกิดความเสียหายดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการธุรกิจ

C4 การที่ผูสงวัตถุดิบงดการสงสินคาปอนใหกับกระบวนการผลิตในองคกร

R3 การที่คุณภาพสินคา
และ/หรือบริการ
ตกต่ําลง

C1 เหตุการณวิกฤตน้ําทวม เนื่องจากน้ําทวมสงผลทําใหใหคุณภาพในการใหบริการลดลง





Tip: ในการบงชี้ความเสี่ยง จะตองระบุสาเหตุของความเสี่ยงดวยทุกคร้ัง และจะตองระบุใหครบทุกสาเหตุที่ทําให

เกิดความเสี่ยงดังกลาว เพื่อใหผูบริหารสามารถกําหนดแผนจัดการความเสี่ยงใหบริหารจัดการความเสี่ยงได

ตรงกับสาเหตุที่ทําใหเกิดความเสี่ยง และสามารถลดความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
หนา 27 จาก 104

คนิคการบงชี้ความเสี่ยง

รบงชี้ความเส่ียงสามารถจัดทาํโดยบุคคลหรือกลุมบุคคล เชน คณะผูบริหารของรัฐวิสาหกิจ พนักงานที่เก่ียวของ เปนตน โดย
ศัยเทคนิคและเคร่ืองมือตางๆ เชน การประชมุเชิงปฏิบัติการ การสัมภาษณหรือการสํารวจความคิดเห็น รายการเหตุการณที่
จเกิดขึ้น การเปรียบเทยีบกับองคกรอ่ืน การรายงานเหตุการณสูญเสีย และการวิเคราะหแผนภาพขั้นตอนการปฏบิัติงาน
ตน คําอธิบายเทคนิคตาง ๆ มีดังน้ี

ผูปฏิบัติงานเปนผูบงชี้ความเสี่ยง

ผูปฏิบัติงานเปนผูที่มขีอมูล ความรู และความเขาใจในการปฏิบตัิงานของตน และสามารถบงชี้ความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงานได ตัวอยางเชน องคกรที่มีการดําเนินธุรกิจหลักที่เก่ียวของกับการปฏิบตัิงานในโรงงาน พนักงานในสวนปฏิบตัิงาน
ในโรงงานจะสามารถบงชี้ และระบุความเส่ียง ที่อาจทําใหเคร่ืองจักรหยุดการปฏิบัตงิานไดอยางชัดเจน 



2. การสัมภาษณหรือการสาํรวจความคิดเห็นดานความเสีย่ง เพื่อรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น

ในการบงชี้ความเส่ียงบางคร้ังผูปฏิบัติงานอาจมองไมเห็นความเส่ียงของตนเอง ดังน้ัน การรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ในการ
ระบุความเส่ียง จงึเปนอีกแนวทางหน่ึงทีช่วยใหสามารถระบุความเส่ียงที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

การสัมภาษณและแบบสอบถามสามารถใชเปนเทคนิคที่เปนประโยชนสําหรับการรวบรวมขอมูลความเส่ียง ขอมูลที่รวบรวมได
จากการสัมภาษณหรือการสํารวจความคิดเห็นสามารถใชเปนจุดเร่ิมตนสําหรับการหารือในการประชุมเชิงปฏิบตัิการ             
ความเส่ียงไดเปนอยางดี

3. การวิเคราะหแผนภาพขั้นตอนการปฏิบัติงาน

การทําความเขาใจการดําเนินงานปจจุบันหรือกระบวนการตามแนวปฏิบัตทิี่ดี (Best Practice) สามารถชวยบงชีถ้ึงปจจยั  
ความเส่ียงในระดับกระบวนการได โดยแผนภาพขั้นตอนการปฏบิัติงานอาจอยูในรูปแบบแผนภาพกระบวนการ (Process
map) หรือคําอธบิาย หรือทั้งสองอยางรวมกัน

4. การแสวงหาขอมูลเพื่อชวยในการระบุความเสีย่ง

 การประชุมเชิงปฏิบตัิการ

การประชุมเชิงปฏิบตัิการเปนวธิทีี่ใชโดยทั่วไปในการระบุความเส่ียง การประชมุเชิงปฏิบัติการควรดําเนินการโดยผู
ประสานงาน (Facilitator) ที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อใหแนใจวาสามารถบรรลุวัตถุประสงคภายใตกระบวนการและเวลาที่
กําหนด ส่ิงที่ตองระมัดระวงัคือการคัดเลือกผูเขารวมการประชุมเชิงปฏิบตัิการใหเหมาะสม โดยผูเขารวมประชมุจะตอง
เปนผูที่เก่ียวของกับวตัถุประสงค หรือมีความรูในประเด็นหรือกระบวนการที่จะหารือในการประชุมเชิงปฏิบตัิการและ
สามารถมีสวนรวมในการหารือดังกลาว

 การเปรียบเทียบกับองคกรอ่ืน

การคนควาและเปรียบเทียบกับองคกรอ่ืนทั้งในและตางประเทศอาจชวยใหรัฐวิสาหกิจสามารถระบุความเส่ียงได
ครอบคลุมมากขึ้น เทคนิคการคนควาและเปรียบเทยีบน้ี ทําไดโดยการศึกษาวารสารที่เก่ียวของ การเขารวมสัมมนาที่
เก่ียวของกับการดําเนินงานขององคกร การสอบถามองคกรที่เก่ียวของในประเทศและตางประเทศ การคนหาขอมูลทาง
อินเตอรเน็ต การสอบถามความคิดเห็น การหารืออยางเปนทางการและไมเปนทางการกับตวัแทนจากองคกรอ่ืนๆ

 แหลงขอมูลภายใน

เชน จากรายงานการตรวจสอบภายใน หารือกับฝายบริหารความเส่ียง เปนตน

 แหลงขอมูลภายนอก

เชน จากบทความทางธุรกิจ ขอแนะนําจากผูเชี่ยวชาญภายนอก องคกรกํากับดูแล เปนตน
Tip: ในการบงชี้ความเสี่ยง ผูวิเคราะหควรจะพิจารณาทั้งเหตุการณที่เคยเกิดขึ้นในอดีตและเหตุการณที่อาจจะ

เกิดขึ้นในอนาคต (Emerging Risks) ซึ่งรายละเอียดของเร่ือง Emerging Risk แสดงในแนวทางปฏิบัติขอ 4

ในองคประกอบที่ 8
หนา 28 จาก 104
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Tip: เมื่อบงชี้ความเสี่ยงเปนที่เรียบรอยแลว กอนการดําเนินการในขั้นตอนตอไป ผูวิเคราะหควรทบทวนรายการ

ความเสี่ยงทั้งหมด เพื่อพิจารณาความสัมพันธของความเสี่ยงทั้งหมด ซึ่งบางความเสี่ยงอาจจะเปนสาเหตุท

ทําใหเกิดอีกความเสี่ยงหน่ึง ดังน้ัน ผูวิเคราะหควรจะพิจารณาใหถ่ีถวน เพื่อใหการประเมินความเสี่ยงเปนไป

อยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
Tip: การบงชี้ความเสี่ยง จะตองเปนการระบุเหตุการณที่ เมื่อเกิดขึ้นแลว จะสงผลกระทบตอการบรร

วัตถุประสงคของรัฐวิสาหกิจ ไมใชประโยคปฏิเสธของวัตถุประสงค
หนา 29 จาก 104

ในการระบุเหตุการณความเส่ียง รัฐวิสาหกิจควรมีขอมูลที่เก่ียวของอยางเพียงพอและถูกตอง และควรจัดใหผูเชี่ยวชาญที่มี
ความรูที่เก่ียวของในความเส่ียงน้ันๆ เขามามีสวนรวมในการระบุเหตุการณความเส่ียงดวย

ีการปฏิบัติ 

ึ่งในแนวทางปฏิบตัิภายใตองคประกอบการระบุความเส่ียง องคประกอบที่ 3 ผูบริหารรัฐวิสาหกิจควรมีการประเมินความ
ียงพอและถูกตองของขอมูลทีอ่งคกรใชในการบริหารจัดการความเส่ียง ขั้นตอนในการประเมนิความเพยีงพอและถูกตองของ
มูล สามารถทําไดดังตอไปน้ี

สืบคนขอมูลผานทางส่ือตางๆ เพื่อคนหารายงานการวิเคราะห บทสรุปภาคธุรกิจ รายงานวิเคราะหของภาคอุตสาหกรรม ที่
รัฐวิสาหกิจน้ันๆ ดําเนินธุรกิจอยู รายงานดังกลาวอาจจัดทําขึ้นโดยบุคลากรภายในองคกรหรืออาจเปนรายการที่
บุคคลภายนอกจัดทําขึ้นก็ได แตควรมาจากหนวยงาน หรือแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ

ศึกษา และวิเคราะห เพื่อหาเหตกุารณทั่วไปที่อาจจะเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมหรือในหนวยงาน จากน้ัน นํามาพิจารณารวมกับ
การดําเนินงานขององคกร ตวัอยางเชน หากองคกรอยูในธุรกิจดานสาธารณูปโภค และมีทิศทางที่จะขยายการดําเนินงานไปใน
ธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองอ่ืนๆ เชน ธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย หากปจจบุันองคกรยังไมมขีอมูลดานความเส่ียงในธุรกิจดังกลาว องคกร
อาจเทียบเคยีงขอมูลกับองคกรอ่ืนๆ ที่ดําเนินธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย ในประเทศ หรือตางประเทศก็ได เพื่อชวยใหการ
วิเคราะห และการระบุเหตุการณความเส่ียงเปนไปอยางเหมาะสม

สําหรับขอมูลเชิงปริมาณที่มีสวนสําคัญในการวิเคราะหความเส่ียง ผูบริหารรัฐวิสาหกิจควรมีการสอบทานขอมูลใหชัดเจน วา
ขอมูลดังกลาวสะทอนถึงความเส่ียง หรือเปนสวนหน่ึงในการใชวิเคราะหความเส่ียงไดอยางถูกตอง เหมาะสมกับชวงระยะเวลา
ที่ใชในการวิเคราะห และแสดงถงึกิจกรรมการปฏิบัตงิานที่เก่ียวเน่ืองในองคกร นอกจากน้ี ผูบริหารรัฐวิสาหกิจควรใหความ
มั่นใจวาขอมูลทีใ่ชมีการปรับปรุงใหเปนปจจุบันอยางสม่ําเสมอ

ในบางกรณี องคกรอาจมีการจัดผูเชี่ยวชาญจากภายนอกที่มคีวามรูในดานน้ันๆ เขามามีสวนรวมในการระบุความเส่ียงดวย 
โดยอาจมีการจัดทํารายงานเปนการเฉพาะเร่ือง จากน้ัน องคกรอาจนําขอมูลดังกลาวมาพจิารณาประกอบกับสภาพแวดลอม
ขององคกร เพื่อใหเชื่อมโยงกับความเส่ียงขององคกรยิ่งขึ้น และสอดคลองกับวิธีการบริหารความเส่ียงทีใ่ชอยูโดยทั่วไปใน
องคกร
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3. รัฐวิสาหกิจควรกําหนดใหมีการระบุความเส่ียงที่ชัดเจน ครอบคลุมถึงทุกการดําเนินงานขององคกร เชน ความเส่ียงทางการเงิน 
อาจประกอบดวย ความเส่ียงดานอัตราดอกเบี้ย ความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียน ความเส่ียงสภาพคลอง หรือความเส่ียงจาก

การดําเนินงาน อาจประกอบดวย ความเส่ียงดานการบริหาร และความเส่ียงดานการจัดการ

วิธีการปฏิบัติ 

จากรายการความเส่ียงที่ไดมีการรางเบื้องตน ผูบริหารรัฐวิสาหกิจควรมีการจัดกลุมความเส่ียงที่ชัดเจน เพื่อใหมีความสะดวก 
คลองตัวในการปฏบิัติงาน และมคีวามเขาใจในความเส่ียง ชนิดความเส่ียง ไดอยางเปนระเบียบ และเปนไปในทางเดียวกัน

กรอบโครงสรางการบริหารความเส่ียงขององคกรเชิงบูรณาการ และเกณฑประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ดานการบริหาร
จัดการองคกร กระทรวงการคลัง ไดแบงประเภทของความเส่ียงแบงเปน 4 ประเภท ดังน้ี

1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) คือ ความเส่ียงที่อาจกอใหเกิดการสูญเสียทางการเงิน หรือศักยภาพในการแขงขัน 

อันเน่ืองมาจากกระบวนการตัดสินใจเชิงกลยุทธที่ไมเหมาะสม ตัวอยางความเส่ียงดานกลยุทธ เชน

- การเปล่ียนแปลงทางการเมือง

- ไมสามารถเพิม่รายไดและลดคาใชจายไดตามเปาหมายที่กําหนด

- การเปล่ียนแปลงความตองการของลูกคา

2. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติการ (Operational Risk) คือ ความเส่ียงที่อาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานขององคกร อัน

เน่ืองมาจากความผิดพลาดที่เกิดจากการปฏิบัตงิานของบุคลากร ระบบ หรือกระบวนการตางๆ ตัวอยางความเส่ียงดานการ
ปฏิบัติการ เชน

- ขาดบุคลากรที่มีคุณภาพ

- การกอการราย อุทกภัย วินาศภยั ฯลฯ

- การใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไมเตม็ประสิทธิภาพ

3. ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk) คือ ความเส่ียงที่เกิดจากความผันผวนของตวัแปรทางการเงิน เชน อัตรา

แลกเปล่ียน อัตราดอกเบี้ย สภาพคลองทางการเงิน และราคาสินคาโภคภัณฑ  ) Commodity) เปนตน ซ่ึงกอใหเกิดการสูญเสีย
ทางการเงิน ตวัอยางความเส่ียงดานการเงิน เชน

- ความเส่ียงดานเครดิต

- ความเส่ียงดานสภาพคลอง

- การขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน

- ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

4. ความเสี่ยงดานกฎระเบยีบ/ขอบังคับ (Compliance/Regulatory) คือ ความเส่ียงที่เกิดจากการละเมิดหรือไมปฏบิัติตาม

นโยบาย กระบวนการ หรือการควบคุมตางๆ ที่กําหนดขึ้น เพื่อใหสอดคลองกับกฎระเบียบ ขอบังคับ ขอสัญญา และขอ
กฎหมายที่เก่ียวของกับการดําเนินงานขององคกร ตัวอยางความเส่ียงดานกฎระเบียบ/ขอบังคบั เชน

- การทุจริต

- การถูกฟองรอง รองเรียนจากผูมีสวนไดเสีย

- การไมปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ ทีเ่ก่ียวของกับรัฐวิสาหกิจแตละแหง
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องคประกอบที่ 4 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

หลักเกณฑ

รัฐวิสาหกิจควรมีการประเมินความเส่ียงทีช่ัดเจนและเปนระบบ โดยการประเมินความเส่ียงจะมีการพิจารณาถึงดานโอกาสที่ความ
เส่ียงจะเกิดขึ้น และผลกระทบหากความเส่ียงเกิดขึ้นจริง ชวงระยะเวลาที่ใชในการประเมินความเส่ียงควรสอดคลองกับกลยุทธและ
วัตถุประสงคขององคกร และสอดคลองกับขอมูลทีม่ีอยู การประเมินความเส่ียงสามารถทําไดทั้งในเชิงคุณภาพและในเชิงปริมาณ 
และสามารถทําการประเมินไดตัง้แตระดับองคกรไปจนถึงระดับหนวยงาน 

แนวทางปฏิบัติ 

1. รัฐวิสาหกิจควรมีการประเมินความเส่ียงโดยจะตองวิเคราะหโอกาสที่ความเส่ียงดังกลาวจะเกิดขึน้และผลกระทบหาก
ความเส่ียงเกิดขึ้นจริง โดยการประเมินความเส่ียงจะตองประเมินทั้งความเส่ียงทีม่ีอยูตามธรรมชาติ (Inherent Risk) และ

ความเส่ียงที่เหลืออยูหลังการตอบสนองตอความเส่ียง (Residual Risk)

วิธีการปฏิบัติ

เมื่อการกําหนดวตัถุประสงค และระบุเหตุการณในการบริหารความเส่ียงแลวเสร็จ รัฐวิสาหกิจควรจัดทําการประเมินความเส่ียงใน
เบื้องตน เพื่อจัดลําดับความสําคญัของเร่ืองทีต่องบริหารจัดการ ดังตอไปน้ี

1. จากรายการความเส่ียงที่มีการระบุไว รัฐวิสาหกิจควรประเมินวาผลกระทบของความเส่ียงเหลาน้ันเปนไปในเชิงบวกหรือเชิงลบ
ตอการบรรลุวัตถุประสงคตั้งแตระดับองคกรไปจนถึงระดับหนวยงาน ผูบริหารรัฐวิสาหกิจควรระบุระดับความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้น โดยพจิารณาถึงโอกาสเกิด (Likelihood) ที่ความเส่ียงจะเกิดขึ้นและผลกระทบ (Impact) หากความเส่ียงเกิดขึ้นจริง ซ่ึง
สามารถนํามาแสดงอยูในรูปของผังจัดระดับความเส่ียง 

ตัวอยางผังจัดระดับความเสี่ยง

ตัวอยางดังที่แสดงน้ี เปนผงัจัดระดับความเส่ียงแบบ 4x4 กลาวคือมี
โอกาสเกิด 4 ระดับ และมีผลกระทบ 4 ระดับ ในทางปฏิบตัิแลว
รัฐวิสาหกิจสามารถพิจารณาผังจัดระดับความเส่ียงในแบบอ่ืนๆ ได
เชนกัน เชน 3x3 หรือ 5x5 ตามการพิจารณาของผูบริหารรัฐวิสาหกิจ 
และความเหมาะสมของแตละองคกร

สําหรับการกําหนดสีตางๆ รัฐวิสาหกิจสามารถพจิารณาไดหลายรูปแบบ
ตาม Risk Appetite ของแตละองคกร ตัวอยางเชน บางองคกรอาจให
การระบายสีมีพื้นที่สีแดงมากกวา เพื่อแสดงถึง Risk Appetite ที่ต่ํากวา
เปนตน (อางถึงคําอธบิายเร่ือง Risk Appetite ในองคประกอบที่ 1)

นอกจากน้ี เพื่อใหการประเมินความเส่ียงมแีนวทางที่สอดคลองกันทัว่ทั้ง
องคกร และเพื่อใหทุกคนในองคกรมีความเขาใจที่ตรงกันถงึระดับความรุนแรง

ของความเส่ียงแตละขอ กลาวคือ ระดับสูงมาก สูง ปานกลาง และ ต่าํ วาตองดําเนินการอยางไร รัฐวิสาหกิจควรกําหนดคําอธิบายระดับความ
เส่ียง และจัดทําเกณฑการประเมินความเส่ียง (Risk Rating Scale) ดานโอกาสเกิด และดานผลกระทบ ดังตัวอยางที่แสดงตอไปน้ี
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ตัวอยางคําอธิบายระดับความเสี่ยงที่ปรากฏบนผังจัดระดับความเสี่ยง

ระดับความเสีย่ง สี คําอธบิาย

สูงมาก สีแดง ความเส่ียงที่มีความสําคญัสูงมาก จะตองไดรับการจัดการทันที

สูง สีสม ความเส่ียงที่มีความสําคญัสูง จะตองไดรับการจัดการในลําดับถัดมา

ปานกลาง สีเหลือง ความเส่ียงที่มีความสําคญั และตองติดตามการปฏิบตัิตามมาตรการจัดการความ
เส่ียงที่ดําเนินการอยูในปจจุบันอยางเครงครัด

ตํ่า สีเขียว ความเส่ียงที่มีความสําคญันอย อยูในระดับที่ผูบริหารยอมรับได แตตองติดตาม
อยางสม่ําเสมอ

ตัวอยางเกณฑการประเมินความเสี่ยง – ดานโอกาสเกิด (Likelihood)

ระดับ โอกาสเกิด คําอธบิาย

1-ตํ่า นอยกวา 25% • ไมเคยเกิดขึ้นในองคกรมากอน หรือ

• มีโอกาสเกิดขึ้นนอยมาก แตเปนไปไดทางทฤษฎี

2-ปานกลาง อยูระหวาง 25 – 50% • เคยเกิดขึ้นในองคกร 1 คร้ัง หรือ

• คาดวาจะเกิดขึ้นไดในชวง 5 ปขางหนา

3-สูง อยูระหวาง 51 – 75% • เคยเกิดขึ้นในองคกรมากกวา 1 คร้ัง หรือ

• คาดวาจะเกิดขึ้นเกินกวา 1 คร้ังในชวง 5 ปขางหนา

4-สูงมาก มากกวา 75% • เคยเกิดขึ้นในองคกรมากกวา 1 คร้ัง ภายใน 1 ป หรือ

• คาดวาจะเกิดขึ้นอยางนอย 1 คร้ังตอป



ตัวอยางเกณฑการประเมินความเสี่ยง – ดานผลกระทบ (Impact)

1–ตํ่า 2–ปานกลาง 3–สูง 4–สูงมาก

ผลกระทบเชิงปริมาณ

ดาน

การเงิน

ผลกําไรสุทธิ ไมต่ํากวาคา

เปาหมาย

ผลกําไรสุทธิ ต่ํากวาคา

เปาหมาย 1-10%

ผลกําไรสุทธิ ต่ํากวาคา

เปาหมาย 11-20%

ผลกําไรสุทธิ ต่ํากวาคา

เปาหมายมากกวา 20%

ผลกระทบเชิงคุณภาพ

ดาน

ชื่อเสียง

มีการนําเสนอขาวเชิงลบ

ผานสื่อทองถ่ิน 1 วัน
มีการนําเสนอขาวเชิงลบ

ผานสื่อภายในประเทศ 1

วัน

มีการนําเสนอขาวเชิงลบ

ผานสื่อภายในประเทศ 

2-3 วัน / มีการรองเรียน

ดวยวาจาถึงหนวยงาน

รัฐ

มีการนําเสนอขาวเชิงลบผาน

สื่อภายในประเทศมากกวา 3

วัน หรือนําเสนอขาวผานสื่อ

ตางประเทศ / มีการรองเรียน

เปนลายลักษณอักษรถึง
หนวยงานรัฐ

ดานความ

ตอเนื่องใน

การบริการ

การใหบริการลูกคา
หยุดชะงักไมเกิน 4 ชม.

การใหบริการลูกคา

หยุดชะงัก 4-24 ชม.

การใหบริการลูกคา

หยุดชะงัก 24-36 ชม.

การใหบริการลูกคาหยุดชะงัก

เกิน 36 ชม.

ดานความ

ปลอดภัย
มีการบาดเจ็บเล็กนอย 

สามารถรักษาไดโดยการ
ปฐมพยาบาล

มีการบาดเจ็บที่ตองไดรับ

การรักษาทางการแพทย / 
พนักงานหยุดงานไมเกิน 

10 วัน

มีการบาดเจ็บที่ตอง

ไดรับการรักษาทาง
การแพทยอยางตอเน่ือง 

/ พนักงานหยุดงานเกิน 
10 วัน แลวสามารถ

กลับมาทํางานได

มีพนักงานทุพพลภาพหรือ

เสียชีวิต
Tip: ในการกําหนดเกณฑการประเมินผลกระทบดานการเงินน้ัน รัฐวิสาหกิจสามารถดําเนินการโดยพิจารณาจาก

งบการเงินของรัฐวิสาหกิจ และรายงานเหตุการณสูญเสีย เพื่อพิจารณาจํานวนเงินที่รัฐวิสาหกิจเคยสูญเสีย 

เมื่อเกิดเหตุการณใดๆ โดยจะตองพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดของรัฐวิสาหกิจดวย

นอกจากน้ี รัฐวิสาหกิจควรกําหนดใหมีการทบทวนเกณฑการประเมินความเสี่ยง ทั้งดานผลกระทบและ

โอกาสที่จะเกิด เปนประจําอยางสม่ําเสมอ เมื่อสภาพแวดลอมของรัฐวิสาหกิจมีการเปลี่ยนแปลงไป 

จากตัวอยางเกณฑการประเมินความเสี่ยง ดานผลกระทบขางตน ระดับผลกระทบดานการเงิน ที่ระดับปาน

กลาง ผลกําไรสุทธิ ตํ่ากวาคาเปาหมาย 1 – 10% แตหากระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดของรัฐวิสาหกิจสูงขึ้น 

คือ ยอมรับไดหากผลกําไรสุทธิตํ่ากวาเปาหมายไดเพียง 5% ดังน้ัน ระดับผลกระทบดานการเงิน ที่ระดับปาน

กลางน้ี จะตองมีการปรับปรุง ใหผลกําไรสุทธิตํ่ากวาคาเปาหมาย 1 – 5% ในขณะที่ระดับผลกระทบที่ระดับตํ่า 

สูง และสูงมาก ก็จะตองมีการปรับเปลี่ยนเพื่อใหสอดคลองกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดเชนกัน
หนา 33 จาก 104
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2. ผูบริหารรัฐวิสาหกิจควรประเมินระดับความเส่ียงทั้งระดับความเส่ียงกอนการควบคมุ (Inherent Risk) และระดับความเส่ียงหลัง
การควบคุม (Residual Risk)

ตัวอยางแผนภาพแสดงระดับความเส่ียงกอนการควบคุม และระดับความเส่ียงหลังการควบคุม 

จากแผนภาพขางตน จะเห็นไดวา Inherent Risk จะอยูที่ระดับสูงกวา Residual Risk เมื่อองคกรไดมีการจัดการความเส่ียงตาม
มาตรการการควบคุมที่มีอยูในปจจุบัน นอกจากน้ี หากรัฐวิสาหกิจมีการพจิารณาตอไปวามาตรการจัดการความเส่ียงทีม่ีอยูใน
ปจจบุันมีประสิทธิภาพเพยีงพอหรือไม จากน้ันมีการกําหนดแผนจัดการความเส่ียงและดําเนินการตามแผนดังกลาวเพิ่มเติม และ
หากการดําเนินการมีประสิทธภิาพ องคกรจะสามารถลดระดับความเส่ียงลงจนไปถงึระดับความเส่ียงที่ยอมรับไดขององคกร

คําอธิบายระดับความเส่ียงกอนการควบคุม (Inherent Risk) และ ระดับความเส่ียงหลังการควบคุม (Residual Risk)

ระดับความเสีย่งกอนการควบคุม (Inherent Risk) ระดับความเสีย่งหลังการควบคุม (Residual Risk)

ระดับความเส่ียงกอนการควบคมุ คือ ระดับความเส่ียงที่
เกิดขึ้นจากการดําเนินกิจกรรมตางๆ ขององคกร โดยที่
ผูบริหารยงัไมไดดําเนินการใดๆ เพื่อลดผลกระทบหรือ
โอกาสเกิดของความเส่ียงน้ัน การประเมินระดับความเส่ียง
กอนการควบคุมจะทําใหผูบริหารสามารถประมาณการ
ทรัพยากรทีต่องใชและระดับการควบคุมที่ตองมีในการ
จัดการความเส่ียง

ระดับความเส่ียงหลังการควบคุม คือ ระดับความเส่ียงคงเหลือ
หลังจากที่ไดพิจารณาถงึการควบคุมตางๆ ที่ผูบริหารกําหนดให
มีในปจจบุัน การประเมินระดับความเส่ียงหลังการควบคุม ทําให
ผูบริหารสามารถพิจารณาไดวามาตรการจัดการความเส่ียงทีม่ีอยู
ในปจจุบันมีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม หรือมีการควบคมุเกิน
ความจําเปน หากระดับความเส่ียงหลังการควบคมุอยูในระดับที่
สูงเกินกวาระดับที่องคกรยอมรับได ผูบริหารจะตองกําหนดแผน
จัดการความเส่ียงและดําเนินการตามแผนดังกลาว

มาตรการ

การควบคุมท่ีมีอยู

ในปจจุบัน

มาตรการ

การควบคุมท่ีมีอยู

ในปจจุบัน

แผนจัดการ

ความเส่ียง

ระดับความเสี่ยงท่ี

ยอมรับได

ระดับความเสี่ยง

กอนการควบคุม
(Inherent Risk) ระดับความเสี่ยง

หลังการควบคุม
(Residual Risk)
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การพิจารณาความเพียงพอและประสิทธิภาพของการควบคุมทีม่ีอยูในปจจุบัน สามารถทําไดดังตอไปน้ี

 พิจารณาการออกแบบการควบคุม(Design effectiveness) เปรียบเทียบกับแนวปฏิบัตทิี่ดี(Best Practice) ของการ
ควบคุมภายใน โดยมีเปาหมายสูงสุดที่จะพิจารณาวาการควบคมุน้ันกอใหเกิดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลใน
วัตถุประสงคที่ไดกําหนดไวหรือไม ตวัอยางเชน การกําหนดใหผูมาติดตอทุกคนตองแลกบัตรประชาชนกับพนักงาน
รักษาความปลอดภัยและลงชื่อในสมุดลงทะเบียนกอนเขามาในบริเวณสํานักงาน เปนตน

 พิจารณาวาการควบคุมที่ไดออกแบบไวน้ัน ไดรับการนําไปปฏิบตัิอยางเหมาะสมหรือไม(Operating effectiveness)
ตัวอยางเชน การติดตามและประเมินผลเพื่อใหมั่นใจวา ผูเก่ียวของทุกคนไดปฏิบตัิตามการควบคุมที่ไดออกแบบไวน้ัน 
กลาวคือ ผูมาติดตอไดแลกบัตรประชาชนกับพนักงานรักษาความปลอดภัยและลงชื่อในสมุดลงทะเบียนกอนเขามาใน
บริเวณสํานักงานทุกคร้ังหรือไม พนักงานรักษาความปลอดภัยไดบังคับใชระเบียบดังกลาวอยางเขมงวดเพียงใด 
เปนตน

 การควบคุมเกินความจําเปน คือ การกําหนดขั้นตอน หรือมาตรการตางๆ เพื่อการควบคุมในแตละกิจกรรมมากเกินไป 
เมื่อเปรียบเทียบกับระดับความเส่ียง ซ่ึงอาจตองใชทรัพยากร เชน บุคลากร เทคโนโลยี เปนตน เพื่อการบริหารจัดการ
มากเกินความจําเปน ตัวอยางเชน การจางพนักงานเงินเดือน 15,000 บาทเพื่อดูแลและควบคุมการจายเงินสดจํานวน 
10,000 บาท เปนตน

3. เมื่อพิจารณาถงึมาตรการจัดการความเส่ียงที่มีอยูในปจจบุันแลว หากพบวายังไมมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอ 
ผูบริหารรัฐวิสาหกิจควรจะตองจดัทําแผนจัดการความเส่ียงเพิ่มเติมและติดตามการปฏิบัตติามแผนจัดการความเส่ียงน้ัน 
เพื่อใหความเส่ียงอยูในระดับที่ยอมรับได
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2. รัฐวิสาหกิจควรมีการกําหนดแนวทางการประเมินความเส่ียงใหสอดคลองกับกลยุทธและวตัถุประสงคขององคกร และ
สอดคลองกับขอมูลที่มีอยู รวมทัง้ระยะเวลาที่ตองใชในการประเมินความเส่ียง และควรใหความสําคัญกับความเส่ียงตางๆ ที่มี
ความสัมพันธกัน ตวัอยางเชน เหตุการณหน่ึงอาจกอใหเกิดความเส่ียงหลายประการ ดังน้ัน บุคลากรที่เก่ียวของในการบริหาร
ความเส่ียงในระดับหนวยงานจะตองพัฒนาการประเมินความเส่ียงทุกดานในระดับหนวยงาน ในขณะที่ผูบริหารรัฐวิสาหกิจควร

มีความสามารถในการพิจารณาความเส่ียงจากมุมมองความเส่ียงในภาพรวม

วิธีการปฏิบัติ 

1. ผูบริหารรัฐวิสาหกิจอาจจะพจิารณาจากรางรายการความเส่ียงทีม่ีอยู และพจิารณากลยุทธและวตัถุประสงคขององคกร รวมทั้ง
ขอมูลที่เก่ียวกับความเส่ียงที่มีอยู

2. ประเมินความสัมพันธของแตละปจจยัเส่ียง โดยมแีนวทางการประเมินความเส่ียงจากภาพรวมสูระดับหนวยงาน หาก
ความเส่ียงตางๆ ซ่ึงอาจเกิดขึ้น ไมไดมคีวามสัมพันธกัน ฝายบริหารสามารถประเมินแตละเหตุการณแยกจากกัน แตหาก
ความเส่ียงตางๆ มีความสัมพันธกันทําใหผลกระทบแตกตางออกไปอยางมาก ฝายบริหารก็ควรประเมินความเส่ียงเหลาน้ัน
รวมกัน ในขณะที่ผลกระทบของความเส่ียงเพยีงความเส่ียงเดียวอาจมีนอย แตผลกระทบของความเส่ียงทีต่อเน่ืองกันหรือที่
เกิดขึ้นรวมกัน อาจสงผลกระทบตอองคกรอยางมีนัยสําคัญก็ได ในขั้นตอนน้ี ผูบริหารสามารถใชแนวทางในการพจิารณาดังที่
กลาวมาแลวในองคประกอบที่ 3 ในเร่ืองสาเหตขุองเหตกุารณ/ความเส่ียง

3. พิจารณาเคร่ืองมือและวิธทีี่ชวยในการวิเคราะหความเส่ียง ดังที่จะกลาวตอไปในแนวทางปฏิบตัิที่ 4

4. พิจารณาเลือกเคร่ืองมือและวธิีการประเมินความเส่ียงที่เหมาะสมกับองคกร ส่ือสารใหกับบุคคลผูเก่ียวของในแนวทางการ
ประเมินที่คัดเลือกแลว เพื่อนําไปปฏิบัติตอไปใหเปนไปในทางเดียวกัน

5. ในการพิจารณาความเส่ียงจากมมุมองความเส่ียงในภาพรวม รัฐวิสาหกิจสามารถจัดทําแบบจําลองเพื่อใชในการบริหาร
ความเส่ียง (Portfolio View of Risk) ดังน้ี

การจัดทําแบบจําลองเพื่อใชในการบริหารความเสี่ยง (Portfolio View of Risk)

การจัดทําแบบจําลองเพื่อใชในการบริหารความเส่ียง (Portfolio View of Risk) เปนเทคนิคชนิดหน่ึงในการวิเคราะหและ
ประเมินความเส่ียง โดยนําขอมลูที่เก่ียวของกับความเส่ียงทีต่องการพิจารณามาใชกับแบบจําลอง (Model) เพื่อประเมินผล
กระทบของความเส่ียงออกมาในรูปของตวัเลขหรือจํานวนเงิน (Risk Quantification) และนําผลดังกลาวมาพจิารณาถึง
ทางเลือกที่เหมาะสมในการบริหารจัดการความเส่ียงใหอยูในระดับที่ยอมรับได 

ขั้นตอนการจัดทํา Portfolio View of Risk แสดงเปนแผนภาพในหนาถัดไป
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แผนภาพแสดงขั้นตอนการจดัทํา Portfolio View of Risk

เริ่มตน คัดเลือกความเสี่ยง

กําหนดผลกระทบ(Output)
ที่ตองการทราบ

เตรียมขอมูลประมาณการ
ทางการเงินที่เกี่ยวของ

เลือกเทคนิคการประเมิน และ
วิเคราะหความเสี่ยง

ระบุและรวบรวมตัวแปรที่เก่ียวของกับ
ความเสี่ยงที่คัดเลือกไว

สรางแบบจําลอง (Model)

พิจารณาความเชื่อมโยงของขอมูล

วิเคราะหผลลัพธ

กําหนดแผนการจัดการความเสี่ยง
จบกระบวนการ

สอบทานความถูกตองของ
แบบจําลอง (Sanity Check)

ไมถูกตอง

ถูกตองแลว
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วิธีการจัดทาํ Portfolio View of Risk ควรประกอบดวยขั้นตอนอยางนอยดังน้ี

1. คัดเลือกความเส่ียงจากรายการความเส่ียงที่รัฐวิสาหกิจระบุไว เพื่อนํามาทําการวิเคราะหความเส่ียงเชิงปริมาณ โดย
ความเส่ียงที่จะนํามาใชน้ันควรพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน เปนความเส่ียงที่สําคญั มีผลการประเมินความ
เส่ียงอยูในระดับสูง มีขอมูลสนับสนุนที่เพียงพอ เปนตน 

2. กําหนดผลกระทบ (Output) ที่รัฐวิสาหกิจตองการทราบ โดยผลกระทบของความเส่ียงดังกลาวอาจอยูในรูปแบบของ 
รายได กําไรสุทธิ สินทรัพย เปนตน 

3. เตรียมขอมูลประมาณการทางการเงินที่เก่ียวของ (Financial forecast) เชน งบกําไรขาดทุน งบดุล เปนตน เพื่อใชเปน
ขอมูลประกอบการจัดทําแบบจําลอง

4. เลือกเทคนิคการประเมินและวิเคราะหความเส่ียง ซ่ึงมีหลากหลายวิธี ตัวอยางเชน 
4.1 ประเมินจากขอมูลในอดีตโดยใชขอมูลทั้งภายนอกและภายในรัฐวิสาหกิจ (Past history – internal & external data)
4.2 ประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ
4.3 การวิเคราะหความไว (Sensitivity analysis)
4.4 การวิเคราะหแยกเปนสถานการณ (Scenario analysis)
4.5 การวิเคราะหตามแผนภูมตินไม (Decision tree analysis)
4.6 การวิเคราะหโดยใชเทคนิคการจาํลองสถานการณ (Simulations) เชน Monte Carlo

5. ระบุและรวบรวมตวัแปรที่เก่ียวของกับความเส่ียงที่คัดเลือกไวทัง้หมด เชน อัตราแลกเปล่ียน อัตราดอกเบี้ย ราคานํ้ามัน 
อัตราการเติบโตของตลาด สวนแบงตลาด เปนตน ทั้งน้ี หากไมมีขอมูลที่ตองการ สามารถใชการตั้งสมมติฐาน โดยอาศัย
ขอมูลจากผูเชี่ยวชาญ หรือผูบริหารที่เก่ียวของ เพื่อใหสมมติฐานดังกลาวมีความเหมาะสมกับรัฐวิสาหกิจ

6. สรางแบบจําลอง (Model) โดยใชขอมูลประกอบตามที่ไดเตรียมไวในขอ 3

7. พิจารณาความเชื่อมโยงของขอมูลของตวัแปรที่เก่ียวของ กับขอมูลประมาณการของงบการเงินที่ไดจัดเตรียมไว เพื่อนํา
ขอมูลตัวแปรไปผูกกับแบบจําลองดังกลาว และดําเนินการตามเทคนิคการประเมินและวิเคราะหความเส่ียงที่เลือกไว 
(Run model)

8. วิเคราะหผลลัพธในรูปแบบของผลกระทบที่มตีอ Output ที่กําหนดไวตามขอ 2
9. สอบทานความถูกตองของแบบจําลอง (Sanity Check) เพื่อคนหาขอผิดพลาดของแบบจําลอง ในกรณีผลลัพธที่ไดมี

ความผิดปกติหรือไมถูกตอง
10. นําผลที่ไดมาใชในการกําหนดแผนการจัดการความเส่ียงตอไป 
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ตัวอยางผลที่ไดจากการจัดทาํ Portfolio View of Risk

ประโยชนที่ไดจากการจัดทํา Portfolio View of Risk

1. ทําใหมีความเขาใจความเส่ียงขององคกรเพิ่มมากขึ้น
2. เปนขอไดเปรียบในการแขงขันเน่ืองจากมีการจัดการความเส่ียงที่ดีขึ้น
3. เปนขอมูลในการตัดสินใจที่เห็นเปนรูปธรรม ทาํใหสามารถตัดสินใจบริหารความเส่ียงไดดีขึ้น 
4. ทําใหสามารถประมาณการตนทนุและประโยชนทีจ่ะไดรับในการจัดการความเส่ียง
5. สามารถคํานวณประมาณการความสูญเสียที่เกิดจากความเส่ียงได
6. สอบทานและจัดการความคาดหวังและมมุมองที่เก่ียวกับความเส่ียงได
7. ชวยกําหนดระดับการดํารงเงินทนุตามระดับความเส่ียง (Risk-based capital)

Tip: 1. การคัดเลือกความเสี่ยงที่จะนํามาจัดทาํ Portfolio View of Risk อาจใชหลักการของพาเรโต (80-20 Rule)

ได ตัวอยางเชน ในจํานวนความเสีย่งทั้งหมด 10 ขอ อาจมคีวามเสี่ยงทีส่ําคัญมากทีสุ่ดเพียง 2 ขอ ที่มี

ผลกระทบตอองคกรถึงรอยละ 80 ดังน้ันจึงควรเลือกความเสี่ยง 2 ขอดังกลาวมาทําการวิเคราะห

2. ขอมูลที่นํามาใช ในบางกรณี การต้ังสมมติฐานโดยผูเชี่ยวชาญอาจใหผลลัพธที่ดีกวาการใชขอมูลในอดีต

3. ผลที่ไดจากการทํา Portfolio View of Risk สามารถนํามาใชเปนขอมูลสนับสนุนในการทบทวนผลการ

ประเมินความเสีย่งเชิงคุณภาพได 

4. ผลที่ไดจากการทํา Portfolio View of Risk สามารถนํามาใชเปนขอมูลสนับสนุนในการประเมิน

ประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงได เชน เมื่อจัดการความเสี่ยงแลว ระดับความเสี่ยงลดลงมาอยูใน

ระดับที่ยอมรับไดแลวใชหรือไม
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3. รัฐวิสาหกิจควรจัดใหมีการประเมินผลและการจัดทํารายงานการบริหารความเส่ียง ทีค่รอบคลุมความเส่ียงครบทั้ง 4 ดาน 
ตามที่กระทรวงการคลังระบุ เชน ความเส่ียงทางดานการเงิน (Financial Risk) ความเส่ียงดานการดําเนินงาน (Operation
Risk) ความเส่ียงดานธุรกิจ (Business Risk) และความเส่ียงจากเหตุการณภายนอก (Event Risk) เปนตน หรือความเส่ียง 4
ดาน ซ่ึงแบงออกเปน Strategic Risk/ Operational Risk/ Financial Risk/ Compliance Risk (S-O-F-C)

วิธีการปฏิบัติ 

ผูบริหารรัฐวิสาหกิจควรนํารางรายการความเส่ียง พจิารณาจัดประเภท หรือกลุมความเส่ียง ตามที่กระทรวงการคลังระบุ โดยแบง
ความเส่ียง เปน 4 ดาน ซ่ึงแบงออกเปน Strategic Risk, Operational Risk, Financial Risk, Compliance Risk (S-O-F-C) การ
จัดกลุมความเส่ียงดังกลาวสําหรับแตละความเส่ียง จัดทําเพื่อใหแตละความเส่ียงมีการจัดกลุมความเส่ียงใหถูกตอง เหมาะสม และ
เปนไปในแนวเดียวกัน โดยความหมายและตัวอยางของความเส่ียงแตละประเภทไดแสดงในแนวทางปฏิบัติที่ 3 ขององคประกอบที่ 3

ตัวอยางเชน หากองคกรมีรายการความเส่ียงดานอัตราดอกเบีย้ ความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียน และความเส่ียงดานสภาพคลอง 
ผูบริหารรัฐวิสาหกิจควรจัดรวมความเส่ียงดังกลาวใหอยูในกลุมความเส่ียงทางการเงิน (F) และทําการประเมินความเส่ียง การ
ประเมินควรมีการพิจารณาดวยวาความเส่ียงแตละเร่ืองดังกลาวควรจะมีการรายงานผูบริหารหรือ ผูรับผิดชอบคนใด และความถี่
เทาใด เพื่อใหการประเมินความเส่ียงในดานตางๆ น้ันสะทอนภาพการดําเนินงานและความเส่ียงโดยรวมขององคกรที่ถูกตองและมี
ประสิทธิภาพ
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4. รัฐวิสาหกิจควรมีการพจิารณาถงึสาเหตุและทีม่าของความเส่ียงน้ันๆ ผลกระทบทั้งในทางบวกและทางลบ และโอกาสที่ความ
เส่ียงน้ันจะเกิดขึ้น การวิเคราะหควรครอบคลุมไปถึงปจจยัทีม่ีตอผลกระทบและโอกาสเกิด

วิธีการปฏิบัติ 

ในขั้นตอนการประเมินความเส่ียงที่กลาวแลวขางตน เมื่อผูบริหารรัฐวิสาหกิจนํารางรายการความเส่ียงมาพิจารณาถงึความสัมพนัธ
ในแตละวตัถุประสงค และ การจดักลุมความเส่ียง ผูบริหารรัฐวิสาหกิจควรมีการวิเคราะหในเชิงลึกถึงสาเหตแุละที่มาของ
ความเส่ียงน้ันๆ เพื่อเปนสวนหน่ึงในการนํามาวิเคราะหหาแนวทางการตอบสนองตอความเส่ียงที่เหมาะสมในขั้นตอไป การ
วิเคราะหสาเหตแุละทีม่าของความเส่ียงทีช่ัดเจน สามารถชวยผูบริหารรัฐวิสาหกิจในการวางแนวทางทีจ่ะลดโอกาสเกิด
(Likelihood) และ/หรือ ผลกระทบ (Impact) ของความเส่ียงน้ันไดอยางถูกตอง จากทัง้กระบวนการในการบริหารความเส่ียง 
บางคร้ังผูบริหารรัฐวิสาหกิจสามารถทําการวิเคราะหถึงสาเหตุและที่มาของความเส่ียงไดตั้งแตขัน้ตอนการระบุเหตุการณ ดังที่ได
อธิบายในองคประกอบที ่3

แนวทางในการวิเคราะหสาเหตขุองความเส่ียงควรตอบคําถามดังตอไปน้ีได

 สาเหตุหลักของความเส่ียงแตละขอคืออะไร

 มาตรการในการควบคมุทีช่วยลดความเส่ียงดังกลาวคืออะไร

เคร่ืองมือ หรือเทคนิคที่ใชในการประเมินความเสีย่ง

ปจจยัหลักในการพิจารณาเคร่ืองมือทีจ่ะเลือกใชในการประเมินความเส่ียงขึ้นอยูกับ ความรุนแรงของความเส่ียงน้ันๆ ความ
ซับซอนของความเส่ียง ความเพยีงพอของขอมูลที่จะใชในการประเมิน ความสามารถหรือความตองการขององคกรในการใช
แนวทางหรือเคร่ืองมือในการประเมินน้ันๆ และตนทุนที่ใชในการประเมินความเส่ียง 

เคร่ืองมือ หรือเทคนิคที่ใชในการประเมินความเส่ียงที่นิยมใชกันมากและเปนวธิีที่งาย ไดแก Bow-Tie Analysis โดยการประเมนิ
ความเส่ียงในลักษณะน้ี มีลักษณะเนนไปที่การวิเคราะหสาเหตแุละผลกระทบของความเส่ียง

แนวทางในการวิเคราะหดวยวิธี Bow-Tie Analysis จะตองมีการบงชี้ปจจยัตางๆ ที่เปนสาเหตขุองความเส่ียง และผลกระทบเมือ่
เกิดเหตุการณความเส่ียงน้ันๆ ชือ่วิธีการ Bow-Tie Analysis มาจากลักษณะแผนภาพทีม่ีการแสดงถึงสาเหตแุละผลกระทบของ
เหตุการณความเส่ียง โดยทั่วไปแลวจะใชวิธีน้ีในการสัมมนากลุม หรือการประชมุเชิงปฏิบัติการ เพื่อหารือและแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นตางๆ (Brainstorming) ในเร่ืองความเส่ียง

ประโยชนของ Bow-Tie Analysis คือการชวยใหการวิเคราะหความเส่ียงครอบคลุมไปถึงสาเหตุตางๆ อยางรอบดาน เพื่อให
ผูบริหารประเมินไดตอไปวา สาเหตุในเร่ืองใดทีม่ีความสําคัญมากที่สุด และควรกําหนดแผนจัดการความเส่ียงอยางไรเพื่อให
สอดคลองกับสาเหตุของความเส่ียงน้ัน และควรจัดสรรทรัพยากรในการจัดการความเส่ียงอยางไร นอกจากน้ี การแสดงผลกระทบ
ในหลายๆ ดานจะชวยใหผูบริหารทราบวา ควรนําเกณฑการประเมินความเส่ียงดานใดมาใช เชน ผลกระทบดานที่เปนตัวเงิน หรือ 
ดานชื่อเสียง เปนตน 



ภาพแสดงหลักการของ Bow-Tie Analysis

ตัวอยางการวิเคราะหความเสี่ยงตามวิธี B
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พัฒนานวัตกรรมใหมๆ ในธุรกิจเดิม ซ่ึงจะสงผลตอ
ความสามารถในการแขงขัน
Cause

ไมมีการวิเคราะหและประเมินระดับความสามาร
ที่จําเปนตองมใีนพนักงานแตละคนสําหรับ
ลักษณะงานแตละแบบ
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องคประกอบที่ 5 การตอบสนองตอความเสีย่ง (Risk Response)

หลักเกณฑ

ภายหลังการประเมินความเส่ียง รัฐวิสาหกิจควรมีการกําหนดการตอบสนองตอความเส่ียงใหเหมาะสม กลาวคือ การตอบสนองตอ
ความเส่ียงควรมีความสอดคลองกับระดับความรุนแรงของความเส่ียง และชวงความเบี่ยงเบนของความเส่ียงที่องคกรยอมรับได 
แนวทางในการตอบสนองตอความเส่ียงที่รัฐวิสาหกิจสามารถนําไปพิจารณาปฏิบตัิมี 4 ทาง คือ การหลีกเล่ียงความเส่ียง การลด
ความเส่ียง การหาผูรวมรับความเส่ียง และการยอมรับความเส่ียง

แนวทางปฏิบัติ 

1. รัฐวิสาหกิจควรพิจารณาแนวทางการตอบสนองความเส่ียง 4 ทาง คือการหลีกเล่ียงความเส่ียง การลดความเส่ียง การหาผูรวม
รับความเส่ียง และการยอมรับความเส่ียง และใชทางเลือกในการตอบสนองตอความเส่ียงใหสอดคลองกับระดับความรุนแรง
ของความเส่ียง และชวงความเบีย่งเบนของความเส่ียงที่องคกรยอมรับได ทั้งน้ี ควรพจิารณาถึงความเส่ียงใหมที่อาจเกิด

เพิ่มขึ้น ซ่ึงเปนผลจากการตอบสนองตอความเส่ียงเดิม

วิธีการปฏิบัติ 

เมื่อการประเมินความเส่ียงแลวเสร็จ ผูบริหารรัฐวิสาหกิจควรพิจารณากําหนดแนวทางการตอบสนองตอความเส่ียง และจัดทําแผน
จัดการความเส่ียง ดังตอไปน้ี

1. ศึกษาและวิเคราะหความเส่ียงแตละขอ ระดับความเส่ียง สาเหตแุละที่มาของความเส่ียงน้ัน เพื่อทําความเขาใจในแตละ
องคประกอบและความสัมพันธของแตละความเส่ียง และเหตุการณที่เก่ียวเน่ืองตางๆ โดยในการวิเคราะหใหเนนไปที่อะไรคือ
สาเหตุที่แทจริงของความเส่ียง ทั้งน้ี ความเส่ียง 1 ขอ อาจมีสาเหตมุากกวา 1 ประการก็ได

2. พิจารณาแนวทางการตอบสนองตอความเส่ียงทั้ง 4 แนวทาง ดังตารางแสดงกลยุทธการจัดการความเส่ียง

3. วางแผนและปรึกษารวมกัน ระหวางผูบริหารและพนักงานที่เก่ียวของ เพื่อหาขอสรุปแนวทางการตอบสนองตอความเส่ียงที่
องคกรจะเลือกดําเนินการตอไป เพื่อลดผลกระทบ และ/หรือ โอกาสเกิดของความเส่ียงใหลดลงถึงระดับความเส่ียงที่ยอมรับได 

4. กําหนดเวลาในการดําเนินงานทีค่าดวาจะแลวเสร็จ (วัน เดือน ป) ของแผนจัดการความเส่ียงใหชดัเจน 

5. กําหนดเจาของความเส่ียง (Risk Owner) ซ่ึงหมายถงึผูรับผิดชอบในกําหนดรายละเอียดของแผนจัดการความเส่ียงหรือ
กิจกรรมการควบคุมที่จําเปน รวมถึงงบประมาณที่จําเปนในการดําเนินการ เพื่อใหมั่นใจวา มาตรการในการจัดการความเส่ียง
น้ัน สามารถจัดการกับความเส่ียงไดอยางมีประสิทธิภาพ และมปีระสิทธิผล และสามารถสัมฤทธิ์ผลไดตามเวลาที่กําหนด

6. ในขั้นตอนการกําหนดแผนจัดการความเส่ียง ผูรับผิดชอบควรกําหนดแผนจัดการความเส่ียงใหสอดคลองกับสาเหตุของ
ความเส่ียง โดยอาจพจิารณามาตรการที่มีอยูแลวในปจจุบัน แลววิเคราะหหาแนวทางหรือมาตรการที่ควรจัดใหมีเพิม่ขึ้นเพื่อลด
ความเส่ียงใหอยูในระดับที่ยอมรับได แผนจัดการความเส่ียงไมควรเปนกิจกรรมที่ทําอยูแลวในปจจุบัน แตควรเปนกิจกรรมที่
ตองจัดใหมีขึ้นเพิม่เตมิ

7. นําเสนอตอผูบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติตามลําดับขั้น จากน้ันจึงถายทอดใหผูเก่ียวของทราบและนําไปปฏิบัติ รวมถึงจัดใหมีการ
ติดตามความคืบหนาของการนําแผนจัดการความเส่ียงไปปฏิบัติดวย (รายละเอียดของการติดตามจะอธิบายในองคประกอบที่ 8)
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8. การตอบสนองตอความเส่ียงควรทําอยางตอเน่ือง และมีการทบทวนอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหการตอบสนองตอความเส่ียงน้ัน
เปนไปอยางมปีระสิทธิภาพและทันตอเหตุการณ

กลยุทธการตอบสนองตอความเส่ียง/การจัดการความเส่ียง

กลยุทธ / แนวทาง ความหมายของกลยทุธและการปฏิบัติ

การยอมรับ
ความเส่ียง
(Acceptance)

ยอมรับความเส่ียง โดยไมมีการดําเนินการใดๆ เพิ่มเตมิเพื่อลดโอกาสเกิดหรือผลกระทบของความ
เส่ียง เน่ืองจากความเส่ียงอยูในระดับที่องคกร ยอมรับได หรือ คาใชจายของการจัดการความเส่ียง
น้ันไมคุมคากับผลที่องคกรจะไดรับ

• ตัวอยางการตอบสนองตอความเส่ียงโดยใชกลยทุธน้ี เชน การตดิตามความเส่ียงและการ
เปล่ียนแปลงในสภาพแวดลอมทางธุรกิจ

การลดความเส่ียง
(Reduction)

ไมสามารถยอมรับความเส่ียงได ตองดําเนินการเพื่อลดโอกาสเกิดหรือลดผลกระทบของความ
เส่ียงใหอยูในระดับทีย่อมรับได หรือทั้งสองอยาง โดยจัดทําแผนจัดการความเส่ียงเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการลดความเส่ียง การตอบสนองความเส่ียงลักษณะน้ี โดยทั่วไป
จะเก่ียวของกับการตัดสินใจทางธุรกิจในทุกๆ วัน

• ตัวอยางการตอบสนองตอความเส่ียงโดยใชกลยทุธน้ี เชน การปรับปรุงและพฒันา
นโยบายและกระบวนการ การลงทุนในระบบสารสนเทศ/ software/อุปกรณ การแกไข
กระบวนการทางธุรกิจใหม

การหาผูรวมรับ
ความเส่ียง
(Sharing)

การถายโอนหรือแบงความเส่ียงบางสวนไปยงับุคคลหรือองคกรอ่ืน เพื่อลดโอกาสเกิดความเส่ียง
หรือลดผลกระทบ เชน การซ้ือประกัน การซ้ืออนุพันธทางการเงนิเพื่อปองกันความเส่ียง 
(Hedging) การใชผูรับเหมา หรือผูรับจาง อยางไรก็ตาม การถายโอนความเส่ียงไปยังบุคคลหรือ
องคกรอ่ืน อาจกอใหเกิดความเส่ียงใหม เน่ืองจากบุคคลหรือองคกรอ่ืนน้ัน อาจไมมีวธิีการจัดการ
ความเส่ียงที่มีประสิทธิผล หรือไมรับรูถึงหนาทีใ่นการจัดการความเส่ียงดังกลาว

• ตัวอยางการตอบสนองตอความเส่ียงโดยใชกลยทุธน้ี เชน การทาํประกันภัยโรงงาน
การทํา Hedging  การรวมทุนกับบริษัทอ่ืน

การหลีกเล่ียง
ความเส่ียง 
(Avoidance)

ยกเลิกหรือหลีกเล่ียงกิจกรรมทีก่อใหเกิดความเส่ียง การหลีกเล่ียงความเส่ียงอาจเก่ียวกับการหยุด
สายการผลิต การยกเลิกการขยายตลาดในภมูิภาค หรือการขายหนวยงาน (Spin off)

• ตัวอยางการตอบสนองตอความเส่ียงโดยใชกลยทุธน้ี เชน การหยุดและเลิกการดําเนิน
กิจการ การปรับปรุงวัตถปุระสงคเร่ิมแรกของธุรกิจ หรือแผนกลยุทธ
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2. รัฐวิสาหกิจควรจัดใหมีการตอบสนองตอความเส่ียง โดยการพจิารณาถึงผลกระทบ และโอกาสเกิด คาใชจายในการจัดการ
ความเส่ียง ผลประโยชนที่ไดรับ และระดับความเส่ียงที่เหลืออยูขององคกร (Residual Risk)

3. ในการเลือกแนวทางตางๆ เพื่อตอบสนองตอความเส่ียง รัฐวิสาหกิจควรพิจารณาความสมดุลของตนทุนที่ตองใชใน
การตอบสนองตอความเส่ียง และผลไดจากการตอบสนองตอความเส่ียงน้ัน รัฐวิสาหกิจควรพจิารณาหลายๆ แนวทางใน
การตอบสนองตอความเส่ียง เน่ืองจากการตอบสนองตอความเส่ียงสามารถประยุกตใชตอความเส่ียงแตละรายความเส่ียง หรือ

การตอบสนองตอความเส่ียงหลายๆ ความเส่ียงในการดําเนินการเดียวกัน

วิธีการปฏิบัติ 

ในการกําหนดแนวทางตอบสนองตอความเส่ียง/แผนจัดการความเส่ียง รัฐวิสาหกิจควรพจิารณาการตอบสนองตอความเส่ียงให
สอดคลองกับระดับความรุนแรงของความเส่ียง

ตัวอยางแผนภาพแสดงแนวทางในการกําหนดกลยุทธเพือ่ตอบสนอง/จัดการความเสีย่ง 



จากน้ัน ควรมีการคัดเลือกแนวทางตางๆ เพื่อการตอบสนองตอความเส่ียง ซ่ึงสามารถทาํไดดังตอไปน้ี

1. ในขั้นตอนการวางแผนและปรึกษารวมกัน ระหวางผูบริหารและพนักงานที่เก่ียวของ เพื่อหาขอสรุปแนวทางการตอบสนองตอ
ความเส่ียง ผูบริหารรัฐวิสาหกิจควรมีการประมาณการตนทุน และผลประโยชนทีไ่ดรับของวิธีการตอบสนองตอความเส่ียงใน 
แตละทางเลือก โดยอาจพจิารณาทั้งตนทุนทางตรง และตนทุนทางออม รวมถึงตนทุนคาเสียโอกาสในการใชทรัพยากรดวย 
เชนเดียวกันกับทางดานผลประโยชน ที่ผูบริหารรัฐวิสาหกิจควรพิจารณาประมาณการทัง้ผลประโยชนทางตรงและทางออม

คําอธิบาย

 ตนทุนทางตรง คือ ตนทุนที่ใชในการกอใหเกิดกิจกรรมน้ันๆ โดยตรง

 ตนทุนทางออม คือ ตนทุนที่ไมอาจคิดเขาโดยตรงเพราะมีการใชรวมกัน จึงจําเปนตองมีเกณฑการปนสวน

 ตนทุนคาเสียโอกาส คือ มูลคาของผลตอบแทนจากกิจกรรมที่สูญเสียโอกาสไป ในการเลือกทํากิจกรรมอยางหน่ึง ซ่ึงเปน
ตนทุนที่ตองคํานึงถึงเสมอในทางเศรษฐศาสตร

 ผลประโยชนทางตรง คือ ผลประโยชนที่ไดรับจากกิจกรรมน้ันๆ โดยตรง

 ผลประโยชนทางออม คือ ผลประโยชนที่ไดรับจากกิจกรรมที่ไมไดดําเนินการ ซ่ึงอาจเปนผลประโยชนที่ไดจากการ
ดําเนินการของกิจกรรมอ่ืนๆ นอกหนวยงาน แตไดสงผลประโยชนมาสูหนวยงาน

2. ผูบริหารรัฐวิสาหกิจควรพจิารณาตอไปอีกวา ควรเลือกวิธีการตอบสนองตอความเส่ียงวิธใีดวธิีหน่ึงหรือใชหลายๆ วิธีรวมกัน
เพื่อทําใหโอกาสเกิดและผลกระทบของความเส่ียงลดลงมาอยูในระดับที่ยอมรับได

3. การคัดเลือกแนวทางการตอบสนองตอความเส่ียง รัฐวิสาหกิจควรพิจารณาแนวทางการตอบสนองความเส่ียง โดยคาํนึงถึง
ตนทุนและผลประโยชนที่จะไดรับ ทั้งน้ีเพื่อใหการจัดสรรทรัพยากรในการตอบสนองตอความเส่ียงเปนไปอยางคุมคา

4. นอกเหนือจากการพจิารณาตนทุน และผลไดของแตละความเส่ียง ผูบริหารรัฐวิสาหกิจควรพจิารณาเพิ่มเติมตอเน่ืองไปอีก ถึง
ความเปนไปไดในการตอบสนองตอความเส่ียงหลายๆ ขอ ดวยวิธีการจัดการแบบเดียวกัน ตวัอยางเชน การจัดอบรมพนักงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบตัิงาน จัดเปนการตอบสนองตอความเส่ียงไดหลายความเส่ียงผานการดําเนินการดวยวิธี
เดียวกัน กลาวคือ การจัดอบรบพนักงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน สามารถลดความเส่ียงจากการปฏิบัตงิาน
ผิดพลาด ในขณะเดียวกัน สามารถลดความเส่ียงจากคุณภาพของสินคาหรือบริการที่ลดลง 

5. พิจารณาวาสําหรับความเส่ียงแตละขอ ควรกําหนดแผนจัดการความเส่ียงที่ลด “โอกาสเกิด” หรือ “ผลกระทบ” อยางเหมาะสม 
ตัวอยางเชน การอบรม เปนการจัดการความเส่ียงทีช่วยลดโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ในขณะที่การจัดหา
กรมธรรมประกันภัย เปนการจัดการความเส่ียงที่ชวยลดผลกระทบที่เปนความเสียหายทางการเงิน เปนตน

 

บ

เดียวกัน จะสามารถชวยใหลดตนทุนในการบริหารความเสี่ยงได 
Tip: การกําหนดแผนจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ จะตองกําหนดใหครอบคลุมทุกๆ สาเหตุความเสี่ยง
Tip: หากรัฐวิสาหกิจสามารถกําหนดการตอบสนองตอความเสี่ยงหลายความเสี่ยงดวยวิธีการจัดการแบ
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ตัวอยางแบบฟอรมที่ชวยในการพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง

คําอธิบาย

ความเส่ียง

กลยุทธการจัดการ

ความเส่ียง
คําอธิบายวิธีการจัดการความเส่ียง ตนทุน ผลประโยชน

การยอมรับ

ความเส่ียง

(Acceptance)

การลดความเส่ียง

(Reduction)

การหาผูรวมรับ

ความเส่ียง 

(Sharing)

การหลีกเล่ียง

ความเส่ียง 

(Avoidance)

สรุปทางเลือกที่เหมาะสมในการจัดการความเส่ียง

4. รัฐวิสาหกิจควรกําหนดแนวทางการเลือกสรรและการจัดลําดับความสําคัญใหชัดเจน ถึงแนวทางตางๆ ที่รัฐวิสาหกิจเลือกใชใน

การตอบสนองตอความเส่ียง

วิธีการปฏิบัติ

แนวทางการตอบสนองตอความเส่ียงมีหลากหลาย และบางคร้ังการตอบสนองความเส่ียงจากหน่ึงกิจกรรมยังอาจชวยลด
ความเส่ียงไดมากกวาหน่ึงความเส่ียง ดังน้ัน กระบวนการพจิารณาแนวทางการเลือกสรร รวมทัง้การจัดลําดับความสําคัญ ควร
ดําเนินการอยางเปนระบบ เพื่อใหหนวยงานตางๆ มคีวามเขาใจที่ตรงกัน 

โดยทัว่ไปแลว แนวทางการตอบสนองตอความเส่ียงที่ไดเลือกแลว อาจไมเพียงพอ หรือไมเหมาะสมเมื่อสถานการณบางอยาง
เปล่ียนแปลงไป รัฐวิสาหกิจจงึควรพิจารณาปรับเปล่ียนแนวทางการเลือกสรรและการตอบสนองความเส่ียงตามความเหมาะสมของ
สถานการณ ตัวอยางเชน หากรัฐวิสาหกิจมีทิศทางการขยายการดําเนินงานไปสูธุรกิจใหมๆ ที่เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจหลักด้ังเดิมของ
รัฐวิสาหกิจ และเคยมีการระบถุึงความเส่ียง และการตอบสนองตอความเส่ียงที่เก่ียวเน่ืองน้ันๆ แลว แตเมื่อทิศทางในการ
ดําเนินงานเปล่ียนแปลงไป ผูบริหารอาจพจิารณาปรับเปล่ียนการตอบสนองตอความเส่ียงน้ัน โดยการ “ยอมรับความเส่ียง” 
เพื่อที่จะติดตามโอกาสใหมๆ ในการพัฒนาธุรกิจน้ันๆ ไดเชนกัน หรืออีกตัวอยางหน่ึง เชน เมื่อเวลาผานไป ผลการประเมิน
ความเส่ียงในรูปของ ผลกระทบ และ/หรือ โอกาสเกิด อาจเปล่ียนแปลงไป รัฐวิสาหกิจอาจจําเปนตองปรับวธิีการจัดการความเส่ียง
ที่ไดเลือกแลว ไปใชวธิีการอ่ืนๆ ที่มีความเหมาะสมมากกวา เปนตน
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องคประกอบที่ 6 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

หลักเกณฑ

รัฐวิสาหกิจควรมีกิจกรรมการควบคุม เพื่อใหมั่นใจวาองคกรไดมกีารดําเนินการตามแนวทางการตอบสนองตอความเส่ียงทีฝ่าย
บริหารไดกําหนดไว กิจกรรมการควบคุมสามารถจัดประเภทไดตามลักษณะของความสัมพันธกับวัตถุประสงคขององคกร ซ่ึงไดแก 
กลยุทธ การปฏิบตัิการ การรายงาน และการปฏิบัตติามกฎระเบยีบ สะทอนผานทางนโยบายและขั้นตอนการปฏิบตัิอยางเหมาะสม
และทันกาล ผูบริหารองคกรสามารถพิจารณาเลือกประเภทของกิจกรรมควบคมุที่มีอยูหลากหลาย เชน การควบคุมเชิงปองกัน 
การควบคุมเชิงคนหา การควบคมุดานการบริหาร การควบคมุระบบสารสนเทศ

แนวทางปฏิบัติ 

1. ในการกําหนดกิจกรรมการควบคุม รัฐวิสาหกิจควรตองพจิารณาความเชื่อมโยงและความเหมาะสมของกิจกรรมการควบคมุที่มี
ตอการตอบสนองตอความเส่ียงและวัตถุประสงคที่เก่ียวของ

วิธีการปฏิบัติ     

เมื่อผูบริหารรัฐวิสาหกิจไดกําหนดการตอบสนองตอความเส่ียงตามแนวทางปฏิบัตใินองคประกอบที่ 5 เรียบรอยแลว ผูบริหาร
รัฐวิสาหกิจควรพิจารณากําหนดกิจกรรมการควบคุมที่จะชวยใหมั่นใจวา องคกรไดมีการดําเนินการตอบสนองตอความเส่ียงอยาง
เหมาะสม ตอเน่ือง และทันเวลา

ตัวอยางตอไปน้ีแสดงใหเห็นถึงความเชื่อมโยงของวตัถุประสงค การตอบสนองตอความเส่ียง และกิจกรรมการควบคุม

บริษัทแหงหน่ึงกําหนดวัตถปุระสงคจะสรางความพึงพอใจของลูกคาใหเทากับหรือมากกวาเปาหมาย โดยความเส่ียงคือ การไมมี
ขอมูลเร่ืองความตองการของลูกคาปจจบุันและอนาคต ฝายบริหารตองการลดโอกาสที่จะเกิดความเส่ียงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
จึงกําหนดใหจัดทําประวัติการซ้ือของลูกคาปจจุบัน และดําเนินโครงการวิจยัตลาดใหม แนวทางการตอบสนองตอความเส่ียงน้ีจงึ
เปนแนวทางในการกําหนดกิจกรรมการควบคมุ ซ่ึงรวมทัง้การตดิตามความคืบหนาของการจัดทาํประวัติการซ้ือของลูกคาเทยีบกับ
ตารางเวลาที่ไดกําหนดไวและการกําหนดขั้นตอนการดําเนินการ เพื่อใหมั่นใจในความถูกตองของขอมูลที่รายงาน ในกรณีน้ีจะเห็น
ไดวา กิจกรรมการควบคมุไดถูกกําหนดเขาไปเปนสวนหน่ึงในกระบวนการบริหารจัดการโดยตรง ทั้งน้ี ในบางกรณีอาจจําเปนตอง
มีกิจกรรมการควบคมุหลายๆ กิจกรรมสําหรับการตอบสนองตอความเส่ียงรายการหน่ึงๆ

ในการกําหนดกิจกรรมการควบคุม ฝายบริหารจะพจิารณาวากิจกรรมการควบคุมเหลาน้ันเก่ียวพันกันอยางไร ในบางกรณี 
กิจกรรมการควบคุมเพียงกิจกรรมเดียวอาจมีผลตอการตอบสนองตอความเส่ียงหลายกรณี ดังตวัอยางที่กลาวไปแลวในเร่ือง 
การตอบสนองตอความเส่ียงหลายขอในการดําเนินการเดียวกัน 
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2. ผูบริหารรัฐวิสาหกิจสามารถพิจารณาเลือกประเภทของกิจกรรมควบคุมที่มีอยูหลากหลาย เชน การควบคุมเชิงปองกัน 
การควบคุมเชิงคนหา การควบคมุดานการบริหาร การควบคมุระบบสารสนเทศ

วิธีการปฏิบัติ

ในขั้นตอนการควบคมุน้ี ผูบริหารรัฐวิสาหกิจควรพิจารณากิจกรรมการควบคมุ และเลือกแนวทางการควบคมุที่เหมาะสมกับ
ความเส่ียง รายละเอียดประเภทของกิจกรรมการควบคุมพรอมทัง้ตัวอยาง แสดงในบทที ่3 วิธีการปฏิบัติเก่ียวกับการควบคุม
ภายใน องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคมุ ของคูมือฉบับน้ี 

3. กิจกรรมการควบคุมควรเกิดขึ้นในทุกระดับ ทุกหนาที่งาน ทัว่ทั้งองคกร โดยมีกิจกรรมตางๆ กัน เชน การอนุมัติ 
การมอบหมายอํานาจหนาที่ การยืนยันความถูกตอง การกระทบยอด การสอบทานผลการปฏิบตัิงาน การดูแลรักษาสินทรัพย 

และการแบงแยกหนาที่งาน

วิธีการปฏิบัติ

ผูบริหารรัฐวิสาหกิจควรมีการพจิารณาใหมีกิจกรรมการควบคมุ ที่มีสวนชวยในการจัดการใหการบริหารความเส่ียงเปนไปอยางมี
ระบบแบบแผน และมีความโปรงใส หน่ึงในแนวทางน้ันคือตองใหมีการควบคมุเกิดขึ้นในทุกระดับ ทุกหนาที่งาน ทัว่ทั้งองคกร 
ตัวอยางเชน หนวยงานดานการตลาด ยอมมีวัตถุประสงคและแรงจูงใจในการขยายตลาด ขยายการขาย และขยายชองทางการ
จําหนาย ในบางกิจกรรม พนักงานอาจละเลย หรือลืมพจิารณาถงึเหตุการณความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้น และมีผลกระทบตอองคกรได 
โดยเฉพาะอยางยิง่ หากพนักงานมีผลตอบแทนจากยอดขาย เปนแรงจงูใจหลัก ดังน้ัน ผูบริหารรัฐวิสาหกิจควรมีการจัดตั้ง
หนวยงาน หรือผูรับผิดชอบ เพือ่สอบทานการปฏิบัติงาน หรือ มีขั้นตอนการอนุมัติที่เปนระบบ เพื่อใหมีกิจกรรมการควบคุมที่
เหมาะสม และชวยลดความเส่ียงตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นได เชน ความเส่ียงจากการฉอฉล ความเส่ียงดานชื่อเสียง เน่ืองจากการนํา
สินคาเวชภัณฑที่อาจยงัไมไดรับการวิจัยเพยีงพอลงขายสูตลาด เปนตน

รายละเอียดและตัวอยางของกิจกรรมการควบคมุ แสดงในบทที่ 3 วิธีการปฏิบัติเก่ียวกับการควบคุมภายใน องคประกอบที่ 3
กิจกรรมการควบคุม ของคูมือฉบับน้ี
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องคประกอบที่ 7 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)

หลักเกณฑ

รัฐวิสาหกิจควรกําหนดใหมีสารสนเทศและการส่ือสารที่สนับสนุนการบริหารความเส่ียง ขอมูลสารสนเทศที่เก่ียวของกับองคกรทั้ง
จากแหลงขอมูลภายในองคกรและภายนอกองคกรควรตองไดรับการบันทึกและส่ือสารอยางเหมาะสมและทันกาล โดยเฉพาะขอมูล
สนับสนุนที่มีความสําคญัเก่ียวกับการบงชี้ ประเมิน และการตอบสนองตอความเส่ียง เพื่อใหองคกรสามารถตอบสนองตอความ
เส่ียงไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รัฐวิสาหกิจควรมีการส่ือสารใหบุคลากรมีความตระหนักและเขาใจการบริหารความเส่ียง

แนวทางปฏิบัติ 

1. รัฐวิสาหกิจควรกําหนดใหมีการบริหารสารสนเทศเพื่อการจัดการที่ดี โดยควรจัดใหมีคณะทํางานหรือผูรับผิดชอบดานการ
บริหารงานสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานขององคกร โดยรัฐวิสาหกิจจะตองพิจารณาถึงความสมดุล

ระหวางผลตอบแทนจากการลงทุน และการจัดการดานเทคโนโลยี และความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้น

วิธีการปฏิบัติ

เพื่อใหการบริหารความเส่ียงในองคกรไดเห็นผลในทางปฏิบตัิทัว่ทั้งองคกร ผูบริหารรัฐวิสาหกิจควรพิจารณากําหนดใหมีระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการที่ดี ทีส่ามารถสนับสนุนการบริหารความเส่ียงขององคกรได โดยจัดใหมีการปฏิบัติดังตอไปน้ี

1. รวบรวม และศึกษา รายการความเส่ียง ระดับความเส่ียง และแผนจัดการความเส่ียง รวมทั้งรายละเอียดที่เก่ียวของจากการ
ประชุมรวมกันระหวางผูมีสวนเก่ียวของในการบริหารความเส่ียง และหนวยงานที่เก่ียวของอ่ืนๆ ทั้งจากภายในองคกรและ
ภายนอกองคกร

2. พิจารณาถึงความตองการขอมูลสําคัญตางๆ เพื่อใชประกอบการวิเคราะหเร่ืองความเส่ียงและการบริหารจัดการความเส่ียง 
ผูบริหารรัฐวิสาหกิจอาจมีการจัดตั้งคณะทํางานกลุมยอยๆ ในแตละสวนงาน เพื่อวิเคราะหในรายละเอียดถึงความตองการดาน
ขอมูลทั้งในเชิงปริมาณและในเชงิคุณภาพ รวมทั้งวิเคราะหและหาแนวทาง เพื่อใหมั่นใจวาขอมลูมีความเพยีงพอถูกตอง 
ทันกาล 

3. นอกจากน้ี ในระดับองคกร รัฐวสิาหกิจควรจัดใหมีการจัดการทีดี่ถึงกลยุทธทางดาน IT ของรัฐวสิาหกิจ เชน การจัดตัง้
คณะอนุกรรมการการกําหนดกลยุทธทางดาน IT (IT Strategy Committee) โดยอยางนอยมีผูบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ
เปนประธาน และกําหนดหนาทีค่วามรับผิดชอบในการดําเนินงาน รวมถึงดําเนินการประชุมทุกเดือน หรือมีการประชมุเมื่อมี
การเปล่ียนแปลงที่เปนสาระสําคัญของระบบสารสนเทศขององคกร

4. ระหวางขั้นตอนของการพิจารณาเร่ืองขอมูล คณะทํางานกลุมยอย หรือผูมีสวนเก่ียวของ ควรมีการส่ือสารที่ชัดเจน ถึง
วัตถุประสงคในการดําเนินการ และสรุปส่ิงที่ไดจากการสัมภาษณหรือประชุมกับผูเก่ียวของในการใหขอมูลประกอบตางๆ เร่ือง
ความเส่ียง ลักษณะขอมูลตางๆ ที่ตองการใช ลักษณะความถีข่องขอมูลทีม่ีการนําเสนอ รวมทั้งรูปแบบของขอมูล โดยทั่วไป
แลวขอมูลสําคัญที่องคกรตองนํามาใชในการวิเคราะหเร่ืองความเส่ียง เปนขอมูลทีม่ีอยูแลว แตอาจกระจัดกระจายไปตามสวน
งานตางๆ และอยูในรูปแบบตางๆ เชน ในรูป Excel Spreadsheet ในบางเร่ืองของฝายน้ันๆ หรือ ในรูปเอกสารการประชุม 
เปนตน



หนา 51 จาก 104

5. ในขั้นตอนการวิเคราะหเร่ืองระบบสารสนเทศน้ี ในบางกรณี บทสรุปการวิเคราะหชีใ้หเห็นวาองคกรควรมีการลงทุนเพิม่เตมิใน
ดานระบบสารสนเทศใหมๆ เชน การลงทุนซ้ือ Software Hardware หรือ Application ใหมๆ  คณะทํางานควรมีการจัดทําการ
วิเคราะหและประเมินเร่ืองตนทนุและผลตอบแทนจากการลงทุนดวย นอกจากน้ี หากในกระบวนการพิจารณาเพื่ออนุมัตจิาก
ฝายบริหารดําเนินการแลวเสร็จ ผูบริหารรัฐวิสาหกิจควรมีการวางแผนแนวทางในการประเมิน ควบคุมและติดดามตอไป 
เพื่อใหกระบวนการลงทุนและจัดตั้งระบบสารสนเทศน้ันสําเร็จไดตามระยะเวลาที่กําหนด และสามารถใหประโยชน หรือ
ผลตอบแทนตามทีป่ระมาณการไว

6. รัฐวิสาหกิจควรจัดใหมีการประเมินศักยภาพของ IT และการจัดการดังกลาวอยางสม่ําเสมอ ทั้งในดานการเงิน และมิใชการเงิน 
เชน อัตราการเพิ่มของผลตอบแทนที่ไดจากการลงทุนทางดาน IT และระยะเวลาของการเปล่ียนแปลงกระบวนการและระบบ
การทํางาน เปนตน หากการประเมินพบวาผลการดําเนินงานดาน IT ดังกลาวต่ํากวาเปาหมายมากกวาระดับที่องคกรรับได 
รัฐวิสาหกิจควรจัดทําแผนรองรับที่ชัดเจน

7. นอกจากที่กลาวมาแลวขางตน รัฐวิสาหกิจควรพิจารณาจัดทําระบบการจัดการดําเนินธุรกิจอยางตอเน่ือง (Business
Continuity Management: BCM) ของงานหลักๆ ทุกดาน เพื่อใหองคกรสามารถดําเนินการไดอยางตอเน่ือง ในขั้นตอนน้ี 
รัฐวิสาหกิจควรมีการวิเคราะหผลกระทบตอการดําเนินงาน (Business Impact Analysis: BIA) เพื่อใหมั่นใจวามีการเตรียม
ความพรอมอยางเหมาะสมเมื่อเกิดสถานการณฉุกเฉิน 

2. รัฐวิสาหกิจควรจัดใหมขีอมูลสารสนเทศที่เก่ียวของกับองคกรทั้งจากแหลงขอมูลภายในองคกรและภายนอกองคกร และควร
จะตองไดรับการบันทึกและส่ือสารอยางเหมาะสมและทันกาล 

วิธีการปฏิบัติ

ส่ิงที่ทาทายในเร่ืองระบบสารสนเทศและการจัดการความเส่ียง คอืการที่จะประมวลผลและการกล่ันกรองขอมูลทีม่ีอยูจํานวน
มากมายใหกลายเปนสารสนเทศที่ใชงานได และสามารถเปนสวนประกอบในการตัดสินใจตางๆ ของผูบริหารในเร่ืองกลยุทธและ
การดําเนินงาน ระบบสารสนเทศดังกลาวน้ี อาจมาจาก

1. แหลงขอมูลภายในองคกร เชน รายงานการประชมุประจําเดือน รายงานทิศทางธุรกิจองคกร รายงานการตรวจสอบภายใน 
รายงานสภาพคลอง รายงานความเส่ียง เปนตน

2. แหลงขอมูลภายนอกองคกร เชน ขอมูลทางเศรษฐกิจ ขอมูลทางการตลาด บทความทางธุรกิจ บทความที่เก่ียวของกับ
อุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่องคกรดําเนินอยู เปนตน

ระบบสารสนเทศที่เก่ียวของในเร่ืองการจัดการความเส่ียงน้ีควรมีการบันทึกอยางเปนระบบตามความเหมาะสมของขอมูลน้ันๆ เชน 
อาจมีการบันทึกในรูปแบบรายงานที่เปนลายลักษณอักษร หรือ อาจมีการบันทึกในรูปแบบตวัเลขขอมูลในระบบคอมพิวเตอร 
นอกจากน้ี ขอมูลสารสนเทศควรมีการส่ือสารใหเปนที่เขาใจในทางเดียวกันอยางเหมาะสม 

ตัวอยางเชน หากขอมูลที่เก่ียวกับความเส่ียงในระดับองคกร ขอมูลที่เก่ียวของน้ันๆ ควรมีการคาํนวณรวบรวมขึ้นมาสูระดับองคกร 
เพื่อใหผูบริหารไดเห็นภาพรวมของความเส่ียงหลักที่มตีอองคกร เพื่อใชขอมูลสารสนเทศน้ันๆ ประกอบการพิจารณาในเชิง
นโยบายของทัง้องคกรตอไป ในขณะเดียวกัน หากพนักงานปฏบิัติการที่รับผิดชอบดานความเส่ียงบางสวน ขอมูลของความเส่ียง
น้ัน ควรมีการคํานวณและวิเคราะหโดยรวบรวมจากหนวยน้ันๆ เพื่อใหมีมมุมองของความเส่ียงทีห่นวยงานน้ันเผชิญอยู เปนตน
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ระบบสารสนเทศกับการส่ือสารที่เหมาะสมอยางทันกาล จะขึ้นอยูกับลักษณะความเส่ียงทีม่ีการพิจารณา ตัวอยางเชน ความเส่ียง
ระดับองคกร คือการพิจารณาความเส่ียงในภาพรวม ซ่ึงโดยทั่วไปแลว การพจิารณาดังกลาวอาจทําเปนรายไตรมาสหรือรายป 
หรือเมื่อมีเหตุการณสําคัญที่อาจสงผลกระทบในภาพรวมขององคกร ผูบริหารตองการขอมูลสารสนเทศเพื่อประกอบการพิจารณา
ในเร่ืองดังกลาวรวมกับการวางแผนกลยุทธ ในขณะเดียวกัน หากพิจารณาระบบสารสนเทศสําหรับการบริหารความเส่ียงดาน
ตลาด เชน อัตราแลกเปล่ียน อัตราดอกเบี้ย ราคานํ้ามัน เปนตน การพิจารณาดังกลาวควรดําเนินการเปนรายวัน เพื่อใหไดรับ
ขอมูลประกอบการตัดสินใจอยางเหมาะสมและทันเวลา

3. รัฐวิสาหกิจอาจกําหนดใหมีชองทางการส่ือสารอ่ืนๆ ที่อยูนอกเหนือจากชองทางการส่ือสารปกติขององคกร เพื่อใหบุคลากร
สามารถรายงานเพิม่เตมิอ่ืนๆ ทีจ่ะไมสงผลรายตอผูรายงาน

วิธีการปฏิบัติ

ผูบริหารรัฐวิสาหกิจควรจัดใหมชีองทางส่ือสารอ่ืนๆ ที่แยกออกจากการรายงานตามสายงานการบังคับบญัชาแบบปกติ เพื่อเปน
กลไกปองกันความผิดพลาดในกรณีชองทางปกติไมทํางาน ไมโปรงใส หรือทําใหผูที่ตองการรายงานเกิดความไมมั่นใจในความ
ปลอดภัยในหนาที่รับผิดชอบของตนเอง รัฐวิสาหกิจอาจพจิารณาจัดใหมชีองทางการส่ือสารโดยตรงถึงหัวหนาหนวยงานตรวจสอบ
ภายใน หรือฝายกฎหมาย หรือเจาหนาที่ระดับสูงอ่ืนๆ ที่สามารถเขาถึงคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจได

โดยรัฐวิสาหกิจสามารถกําหนดเปนนโยบายการรายงานเบาะแส หรือนโยบายการรองเรียน (Whistle Blowing Policy) โดย
นโยบายน้ีจะชวยใหรัฐวิสาหกิจไดทราบถึงความผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นภายในรัฐวิสาหกิจ โดยการรายงานน้ีจะมีการกําหนด
ชองทางสําหรับพนักงานในการรายงานการกระทําผิดกฎหมาย การทุจริต คอรัปชั่น การกระทําที่ไมถูกตอง ไมเหมาะสม หรือผดิ
ศีลธรรม ซ่ึงชองทางที่รัฐวิสาหกิจสามารถกําหนดใหพนักงานรายงานได เชน กลองรับขอรองเรียน เบอรโทรศพัทที่พนักงาน
สามารถโทรเขามาเพื่อรายงาน (สายดวนเพื่อรายงาน) E-mail หรือ Website ของรัฐวิสาหกิจ เปนตน

ทั้งน้ี รัฐวิสาหกิจจะตองกําหนดหนวยงานผูรับผิดชอบ และกําหนดแนวทางการปฏิบัตขิองนโยบายและขั้นตอนอยางชัดเจน 
ตัวอยางของแนวปฏิบตัิ เชน 

• หนวยงานผูรับผิดชอบจะตองดําเนินการกับเร่ืองที่ไดรับการรายงานอยางเปนความลับ ตัง้แตการรับเร่ือง การสอบสวน 
ตลอดจนการจัดการที่เหมาะสม

• จะตองมีมาตรการ เพื่อคุมครองพนักงานซ่ึงเปนผูแจงเร่ืองรองเรียนดังกลาว

• จะตองรายงานใหกับผูบริหารระดับสูง หรือคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจไดรับทราบ

ตัวอยางหัวขอของนโยบายการรายงานเบาะแส หรือนโยบายการรองเรียน

• บทนํา

• ขอบเขตของนโยบาย

• การคุมครองผูรองเรียน

• การรักษาความลับ

• การเปดเผยชื่อผูรองเรียน

• ขั้นตอนการรองเรียน

• ขั้นตอนการสอบสวน



หนา 53 จาก 104

4. รัฐวิสาหกิจควรมีการกําหนดกระบวนการ การดําเนินการสรางความตระหนักและความรูความเขาใจพื้นฐานดานการบริหาร
ความเส่ียงใหกับคณะกรรมการ ผูบริหาร และบคุลากร นอกจากน้ี ควรจัดใหมีการส่ือสารและการฝกอบรมถึงการบริหาร  

ความเส่ียง และนโยบายหลักปฏบิัติในการบริหารความเส่ียงแกบคุลากรผูเก่ียวของในการรับผิดชอบดานการบริหารความเส่ียง 

วิธีการปฏิบัติ

เน่ืองจากความตระหนักในความเส่ียงและการส่ือสารที่มีประสิทธผิล เปนปจจยัสําคัญประการหน่ึงของความสําเร็จในการบริหาร
ความเส่ียงของรัฐวิสาหกิจ การส่ือสารที่ไมเพียงพอหรือขาดประสิทธิผลจะทําใหเกิดความลมเหลวในการสรางการยอมรับใน
นโยบายและกรอบการบริหารความเส่ียง ผูบริหารรัฐวิสาหกิจจึงควรมีการวางแนวทางการสรางความตระหนักเร่ืองความเส่ียง
ใหกับองคกร เชน อาจมีการจัดแถลงการณที่ชัดเจนเก่ียวกับนโยบายการบริหารความเส่ียงขององคกร และการมอบหมายอํานาจ
หนาที่ทีช่ัดเจน การส่ือสารเก่ียวกับกระบวนการและวธิีการปฏิบตัิงานที่ควรจะสอดคลองและเสริมสรางวัฒนธรรมที่พึงประสงค ใน
กระบวนการส่ือสารควรจะส่ือถึงเร่ืองดังตอไปน้ี

1. ความสําคัญและความจําเปนของการบริหารความเส่ียงขององคกรที่มีประสิทธผิล

2. วัตถุประสงคขององคกร

3. ระดับความเส่ียงที่องคกรยอมรับไดและชวงความเบี่ยงเบนของความเส่ียงที่ยอมรับได

4. การใชภาษาเดียวกันในเร่ืองการบริหารความเส่ียง

5. บทบาทและความรับผิดชอบของบุคลากรที่จะสนับสนุนและนําองคประกอบตางๆ ของการบริหารความเส่ียงขององคกรมาใช

ตัวอยางการออกแบบหลักสูตรการอบรม

 หลักสูตรสําหรับกรรมการและผูบริหารรัฐวิสาหกิจ

การอบรมอาจจัดใหมีประมาณปละหน่ึงคร้ัง 

 หลักสูตรสําหรับพนักงาน

การอบรมอาจจัดใหมตีามความเหมาะสมของลักษณะงาน และความจําเปน

 หลักสูตรสําหรับหนวยงานบริหารความเส่ียง

การอบรมอาจจัดใหมีประมาณปละสองคร้ัง 
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ตัวอยางหัวขอการอบรมการบริหารความเสี่ยง 

1. ความสําคัญของการบริหารความเส่ียง

2. กรอบการบริหารความเส่ียงตามหลักสากล

 COSO

 AS/NZS ISO 31000: 2009 Risk Management

3. โครงสรางและบทบาทหนาที่ในการบริหารความเส่ียง 

4. กระบวนการบริหารความเส่ียง

5. การสรางวัฒนธรรมการบริหารความเส่ียงภายในองคกร

6. ความเชื่อมโยงของการบริหารความเส่ียงและการวางแผนกลยุทธ

7. ดัชนีชี้วัดความเส่ียงหลัก (Key Risk Indicator: KRI)

อยางไรก็ตาม ควรมีการคัดกรองเน้ือหาตางๆ ของการอบรมใหเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบของผูเขารวมการอบรม และ
ควรใหสอดคลองตอเหตุการณในปจจุบัน เพื่อใหผูเขารวมการอบรมสามารถนําความรูที่ไดจากการอบรมไปประยุกตใชกับการ
ปฏิบัติงานไดอยางมปีระสิทธิภาพ



หนา 55 จาก 104

องคประกอบที่ 8 การติดตามประเมินผล (Monitoring)

หลักเกณฑ

รัฐวิสาหกิจควรกําหนดใหการบริหารความเส่ียงเปนไปอยางอยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง โดยผสมผสานใหเขากับกระบวนการ
ดําเนินการตางๆตามปกติของธรุกิจ ควรมีการติดตามดูแลกิจกรรมตางๆที่เก่ียวของกับการบริหารความเส่ียง เพื่อใหสามารถ

ปรับเปล่ียนการบริหารความเส่ียงหรือประยุกตใช ใหเหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงตางๆไดอยางทันกาล

แนวทางปฏิบัติ 

1. รัฐวิสาหกิจควรจัดใหมีการรายงานดานการบริหารความเส่ียงอยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง ผานการผสมผสานใหเขากับ
กระบวนการดําเนินการตางๆตามปกตขิองธุรกิจ โดยใหมีคณะทาํงานหรือผูรับผิดชอบเพื่อดําเนินการติดตามและรายงานผล

การบริหารความเส่ียงใหกับผูทีม่ีตําแหนงที่เก่ียวของ

วิธีการปฏิบัติ

การบริหารจัดการความเส่ียงอาจไมสามารถบรรลุผลไดอยางยั่งยืน หากปราศจากการติดตามและประเมินผลอยางสม่ําเสมอ ดังน้ัน 
ผูบริหารรัฐวิสาหกิจควรสนับสนุนใหมีการจัดโครงสรางระบบในการติดตามเร่ืองความเส่ียง โดยทั่วไปแลว ขั้นตอนการปฏิบัติ
สามารถทําไดดังตอไปน้ี

1. มอบหมายใหหนวยงานบริหารความเส่ียงเปนผูรับผิดชอบหลักในการติดตามการบริหารความเส่ียง โดยหนวยงานบริหารความ
เส่ียงสามารถกําหนดใหเจาของความเส่ียงเปนผูติดตามและรวบรวมขอมูลเพื่อรายงานความคบืหนาของแผนจัดการความเส่ียง
ตอหนวยงานบริหารความเส่ียงเปนระยะ

2. หนวยงานบริหารความเส่ียงควรคัดกรองและวิเคราะหขอมูลอยางสม่ําเสมอ ตามความเหมาะสมของระดับความรุนแรงและ
ขอมูล เชน อาจมีการรวบรวมและวิเคราะหคัดกรองเปนรายเดือน หรือ รายไตรมาส เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง

3. ในขั้นตอนการนําเสนอควรมุงเนนภาพรวมสถานะความเส่ียงที่สําคัญ ความคืบหนาของแผนจัดการความเส่ียง ความ
เปล่ียนแปลงในสภาพแวดลอมการดําเนินงานปจจยัทั้งภายในและภายนอก ที่อาจสงผลตอระดับความเส่ียง หรือทําใหเกิด
ความเส่ียงใหม รวมทัง้นําเสนอแนวคิด คําแนะนําในการจัดการความเส่ียง

4. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงพิจารณาอนุมัติ หรือใหขอคิดเหน็/คําแนะนําในการจัดการความเส่ียงเพิ่มเตมิ แลวให
หนวยงานบริหารความเส่ียงนําส่ิงที่ไดจากมตทิี่ประชมุคณะกรรมการบริหารความเส่ียงไปปฏิบัติ โดยส่ือสารไปยังผูทีม่หีนาที่
รับผิดชอบในเร่ืองตางๆ ตอไป เชน เจาของความเส่ียง

5. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงควรจะมีการประชมุอยางสม่ําเสมอ ตามความเหมาะสมของแตละองคกร โดยทั่วไปแลว อาจมี
การประชุมกันทุกเดือน หรืออยางนอยทุกไตรมาส เพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารความเส่ียงไดอยางมปีระสิทธิภาพ 
และสามารถแกไข หรือ ควบคมุความเส่ียงไดอยางทันกาล
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ตัวอยางวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 รายการความเส่ียง ผลการประเมินความเส่ียง และแผนจัดการความเส่ียงที่สําคัญ ปงบประมาณ xxxx

 แผนภาพความเส่ียง

 ความคืบหนาของการดําเนินการตามแผนจัดการความเส่ียง รวมถึงปญหา อุปสรรค (ถามี)

 คาของดัชนีชี้วัดความเส่ียงหลัก และแผนจัดการความเส่ียงเพิ่มเติม (ถามี)

 ผลการติดตามสภาพแวดลอมในการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจและการบงชี้ความเส่ียงเพิม่เตมิ (ถามี)

ตัวอยางแบบฟอรมทะเบยีนความเสี่ยง (Risk Register)

เพื่อทําใหการปฏิบัตติามกระบวนการบริหารความเส่ียงเปนไปในแนวทางเดียวกัน รัฐวิสาหกิจสามารถนํารูปแบบทะเบยีนความ
เส่ียงดังตัวอยางทีจ่ะอธิบายตอไปน้ีมาใชเพื่อบันทึกขอมูลความเส่ียง นอกจากน้ี ทะเบยีนความเส่ียงยังสามารถนํามาใชเปน
เคร่ืองมือในการติดตามความเส่ียงไดอีกดวย 

คําอธบิายหัวขอในทะเบียนความเสี่ยง

1. วัตถุประสงค อาจแบงออกไดเปน 3 ระดับ คือ 

o วัตถุประสงคระดับองคกร พจิารณาเปาหมายที่มีผลกระทบ หรือสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของรัฐวิสาหกิจ 

o วัตถุประสงคระดับฝายงาน พิจารณาเปาหมายที่มีผลกระทบ หรือสอดคลองกับแผนปฏิบัติงานประจําปของแตละฝายงาน

o วัตถุประสงคระดับกระบวนการ พิจารณาเปาหมายที่มีผลกระทบ หรือสอดคลองกับกระบวนการปฏิบัติงานน้ันๆ

ทั้งน้ี รัฐวิสาหกิจอาจพจิารณาใชวัตถุประสงคในดานอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม เชน วตัถุประสงคของโครงการ เน่ืองจากการ
บงชี้ความเส่ียงน้ันสามารถทําไดในทุกระดับ ขึ้นอยูกับวารัฐวิสาหกิจจะใชวตัถุประสงคในระดับใดเปนตัวตั้งตน 

ขอ ความเสี่ยง
รายละเอียด
ความเสี่ยง

มาตรการในการ
จัดการความเสี่ยง
ท่ีดําเนินการอยู

แลวในปจจุบัน

ผลการประเมินความเสี่ยง

แผนจัดการ
ความเสี่ยง

เจาของ
ความเสี่ยง

กําหนดการ
แลวเสร็จผล

กระทบ
โอกาส

เกิด

ระดับ
ความ
เสี่ยง

1. Human
Resource
Risk

การไมมีบคุลากรท่ีมี
ความรูความสามารถ 
เนื่องจาก การพัฒนา

บุคลากรไมทันกับการ
เติบโตของธรุกิจและ
การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอม

จัดใหมกีารอบรม
ท้ังภายในและ
ภายนอกองคกร

เปนประจําทุกป

4 4 สูงมาก 1. จัดทํา HR
Strategy ให
สอดคลองกับ

กลยุทธ
ภาพรวมของ
องคกร

2. จัดทํา 
Competency

Gap Analysis
และนํามา
จัดทําเปน
แผนพัฒนา
บุคลากร 

ผูอํานวยการ
ฝายบุคคล

ธันวาคม
ป 2555

วัตถุประสงค

1

2 3
4 5

6 7 8
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2. ความเส่ียง หมายถึง ความเปนไปไดที่เหตุการณใดเหตุการณหน่ึงอาจเกิดขึ้นและเปนอุปสรรคตอการบรรลุวัตถุประสงค 

3. รายละเอียดความเส่ียง หมายถงึ คําอธิบายอยางละเอียด ซ่ึงครอบคลุมถึง สาเหตุของความเส่ียง ผลกระทบที่เกิดขึ้นหรืออาจ
เกิดขึ้นจากความเส่ียงน้ัน และขอมูลอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ

4. ผลการประเมินความเส่ียง หมายถึง การประเมินความเส่ียงทั้งโอกาสเกิดและผลกระทบ โดยคํานึงถึงการควบคุมหรือมาตรการ
จัดการความเส่ียงทีม่ีอยูแลว (Residual Risk) ทั้งน้ี อางถงึเกณฑในการประเมินความเส่ียงที่รัฐวิสากิจไดจัดทําขึ้น ดัง
รายละเอียดที่อธิบายในหัวขอ การประเมินความเส่ียง

5. มาตรการในการจัดการความเส่ียงที่ดําเนินการอยูแลวในปจจุบนั หมายถึง การควบคมุ กิจกรรม หรือมาตรการที่ดําเนินการอยู
ในปจจุบัน เพื่อจัดการกับความเส่ียงน้ันๆ

6. แผนจัดการความเส่ียง หมายถงึ แผนจัดการความเส่ียงที่ตองทําเพิ่มเติม ซ่ึงกําหนดโดยเจาของความเส่ียง

7. เจาของความเส่ียง (Risk Owner) หมายถึง ผูรับผิดชอบหลักในการกําหนดแผนจัดการความเส่ียง และกําหนดเวลาที่คาดวา 
การปฏิบัติตามแผนฯ จะแลวเสร็จ และติดตามความคบืหนาของการนําแผนจัดการความเส่ียงไปปฏิบัติ และรายงานตอ
หนวยงานบริหารความเส่ียงและคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (ถามี) ผูที่ควรเปนเจาของความเส่ียง ไดแก ผูที่ไดรับ
ผลกระทบมากที่สุดหากเหตุการณความเส่ียงน้ันเกิดขึ้น หรือผูทีม่ีความเก่ียวของกับเหตุการณความเส่ียงน้ันโดยตรง ทั้งน้ี 
เจาของความเส่ียงอาจมิใชผูที่กอใหเกิดความเส่ียง แตเปนผูที่สามารถบริหารจัดการความเส่ียงน้ันไดดีที่สุด

8. กําหนดการแลวเสร็จ หมายถึง กําหนดเวลาในการดําเนินงานตามแผนจัดการความเส่ียงที่คาดวาจะแลวเสร็จ  )วัน เดือน ป (
หากเปนกิจกรรมที่ตองการดําเนินการอยางตอเน่ือง ควรระบุกําหนดเวลาที่จะเร่ิมดําเนินการ และความถี ่(เชน เดือนละคร้ัง 
หรือ ไตรมาสละคร้ัง เปนตน ใหชัดเจนดวย 
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2. หากรัฐวิสาหกิจกําหนดใหมีการประเมินแยกตางหาก โดยมุงเนนที่ประสิทธิผลของการบริหารความเส่ียง รัฐวิสาหกิจควรจัดให
มีการจัดทําการวิเคราะหการออกแบบการบริหารความเส่ียงขององคกรและผลการทดสอบ โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่

ผูบริหารไดประกาศใช

วิธีการปฏิบัติ

การติดตามความเส่ียง โดยทั่วไปแบงเปน 2 รูปแบบ ไดแก การติดตามความเส่ียงผานความคืบหนาของแผนจัดการความเส่ียง 
และการติดตามความเส่ียงโดยใชดัชนีชี้วัดความเส่ียง (Key Risk Indicator: KRI) การติดตามความเส่ียงโดยใชความคบืหนาของ
แผนจัดการความเส่ียง เปนรูปแบบที่สามารถทําไดโดยงาย กลาวคือ สามารถดําเนินการไดแมวาองคกรจะมีการกําหนด KRI
หรือไมก็ตาม โดยเจาของความเส่ียงเปนผูทําการติดตามวา การนําแผนจัดการความเส่ียงไปปฏบิัติน้ัน ไดดําเนินการตามแผนงาน
และกรอบเวลาที่กําหนดไวหรือไม แลวบันทึกสถานะของการติดตามวา ดําเนินการแลว อยูระหวางดําเนินการ ดําเนินการลาชา
กวาที่กําหนด หรือยังไมเร่ิมดําเนินการ จากน้ัน เจาของความเส่ียงจะตองประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบของความเส่ียงอีกคร้ัง
หน่ึง เพื่อใหมั่นใจวา ระดับความเส่ียงลดลงมาอยูในระดับทีย่อมรับไดแลวใชหรือไม ในกรณีที่ระดับความเส่ียงยังสูงเกินกวาระดับที่
ยอมรับได เจาของความเส่ียงจะตองจัดใหมีมาตรการเพิ่มเติมเพือ่จัดการความเส่ียงดังกลาว

การติดตามความเส่ียงโดยใชดัชนีชี้วัดความเส่ียง (Key Risk Indicator: KRI) เปนวิธีการติดตามความเส่ียงอีกรูปแบบหน่ึง ซ่ึงนํา 
KRI มาใชเปนเคร่ืองมือ ขอดีประการหน่ึงของการนํา KRI มาใชในการติดตามความเส่ียงคือ มีความชัดเจน เน่ืองจาก KRI
โดยทัว่ไปมีลักษณะเปนตัวชี้วัดที่สามารถกําหนดคาได (Target / Trigger / Threshold) เจาของความเส่ียงสามารถเปรียบเทียบคา
จริงกับคาเปาหมายของ KRI เพื่อที่จะพจิารณานําแผนจัดการความเส่ียงมาปฏิบัติ ขอดีอีกประการหน่ึงของ KRI คือสามารถทํา
หนาที่เปนตวัเตือนภัยลวงหนากอนที่ความเส่ียงน้ันจะเกิดขึ้นได อยางไรก็ตาม การนํา KRI มาใชน้ันมีขอควรคํานึงถึง กลาวคือ 
ความยาก-งายในการเขาถึงขอมลูที่ตองนํามาใชในการคํานวณ KRI รวมถงึการเปรียบเทยีบคาใชจายและประโยชนที่ไดรับจาก
การจัดทํา KRI ทั้งน้ี การนํา KRI มาใชในการติดตามความเส่ียง ควรดําเนินการรวมกับการติดตามความเส่ียงโดยใชความคืบหนา
ของแผนจัดการความเส่ียงดวย

3. รัฐวิสาหกิจควรจัดทําการวิเคราะหถึงการเปล่ียนแปลงตางๆทั้งจากปจจัยภายในและปจจัยภายนอก ที่สงผลตอการ
เปล่ียนแปลงในเกณฑความเส่ียง และประเด็นความเส่ียง ซ่ึงอาจสงผลใหรัฐวิสาหกิจตองมีการทบทวนถึงการตอบสนองตอ

ความเส่ียง และการจัดลําดับความสําคัญของความเส่ียงที่ไดประเมินมากอนหนาน้ี

วิธีการปฏิบัติ

การติดตามความเส่ียงควรดําเนินการอยางตอเน่ืองดังที่ไดกลาวมาแลว ดังน้ัน ผูบริหารรัฐวิสาหกิจควรตองทําการวิเคราะห เพื่อ
ทบทวนการตอบสนองความเส่ียง และการจัดลําดับความสําคัญ กิจกรรมทีใ่ชในการติดตามอาจทําไดดังตัวอยางตอไปน้ี

ตัวอยางของกิจกรรมการติดตามความเสีย่ง

1. ผูบริหารติดตามผลและดูแลกิจกรรมการบริหารความเส่ียงผานการประชุมตามปกติหรือการประชุมเฉพาะกิจ

2. การประชุมติดตามผลเฉพาะกิจ เพื่อสนับสนุนใหผูเก่ียวของไดแสดงความคิดเห็น

3. การบันทึกและการวัดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกิจกรรมการจัดการความเส่ียง โดยอาจวัดจากระยะเวลาหรือ
ความกาวหนาของกิจกรรม เปนตน
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4. การวัดประสิทธิภาพการปฏิบัตงิานโดยอาศัยตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน เชน การพิจารณาจาก KPI, Scorecard หรือ 
Milestone

5. การสังเกตการณผลจากการดําเนินการตามกิจกรรมการจัดการความเส่ียง 

6. การพิจารณาและวิเคราะหจากรายงานเหตุการณรายแรงหรือเหตุการณไมคาดคิด

7. การสํารวจผลการดําเนินการหรือการเปรียบเทียบกับมาตรฐานตาง ๆ (Benchmarking)

8. การประเมินการควบคมุดวยตนเอง (Control Self Assessment: CSA)

9. การประเมินผลการดําเนินงานของเจาของความเส่ียง

10. การสํารวจความเห็นของผูรวมดําเนินกิจกรรมหรือผูที่ไดรับผลกระทบจากการจัดการความเส่ียง

11. การสอบทานการปฏิบัติตามนโยบาย กระบวนการ หรือขั้นตอนที่กําหนดขึ้นเพื่อจัดการความเส่ียง

12. การติดตามผลจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้น

13. การส่ือสารกับหนวยงานที่เก่ียวของ 

ตัวอยางการเปลีย่นแปลงปจจัยภายในและปจจยัภายนอก

 ปจจยัภายใน – ทรัพยากรบุคคล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบงานสนับสนุนตางๆ

 ปจจยัภายนอก – กฎระเบียบ กฎหมาย เทคโนโลยี สภาวะตลาด ภัยธรรมชาติ ความไมสงบทางการเมือง

4. รัฐวิสาหกิจควรมีการวิเคราะหความเส่ียงที่เกิดขึ้นใหม (Emerging Risk) ซ่ึงเปนความเส่ียงที่มโีอกาสเกิดต่ําแตผลกระทบ
รุนแรงมากตอองคกร และควรจดัหาแนวทางการบริหารความเส่ียงดังกลาวอยางเหมาะสม

วิธีการปฏิบัติ 

Emerging Risk คือ ลักษณะความเส่ียงที่ไมสามารถคาดการณได และไมสามารถจัดการใดๆ โดยองคกรหน่ึงองคกรใดได ลักษณะ
ความเส่ียงอาจปรากฏทัง้ในรูปแบบทางดาน เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม ประชากร เปนตน 

ตัวอยางของ Emerging Risk เชน

 วิกฤตเศรษฐกิจโลกอยางรุนแรง

 การแพรกระจายของโรคระบาด หรือเชื้อโรครายแรง

 วิกฤตนํ้าทวม

 Cloud Computing

 Nano Technology

 ภาวะโลกรอน

ส่ิงสําคัญที่รัฐวิสาหกิจพึงปฏิบตัิ คือ การปรับตัวใหเขากับสภาวการณตางๆ และสามารถที่จะติดตอส่ือสารภายในองคกรและ
ภายนอกองคกรถึงเร่ืองความเส่ียงดังกลาวกับผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม
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การบริหารจัดการ Emerging Risk แตกตางจากการบริหารความเส่ียงทั่วๆ ไป (Traditional Risk Management) กลาวคือ 
การบริหารจัดการ Emerging Risk จะมุงเนนในประเด็นตอไปน้ี 

 การทําความเขาใจในเหตุการณตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นพรอมๆกัน

 ความพรอมทีจ่ะตอบสนองตอเหตุการณในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นในลักษณะที่แตกตางไปจากที่คาดการณไวเดิม

 การทําความเขาใจวาความเส่ียงใดที่จะกระทบตอวัตถุประสงคองคกรมากที่สุด 

 Emerging Risk ควรพิจารณาโอกาสเกิดในระยะยาวกวาความเส่ียงทั่วไป ในขณะที่ควรพิจารณาผลกระทบที่มตีอ
เปาหมายทั้งระยะส้ันและระยะยาว

 รัฐวิสาหกิจสามารถประเมินและจัดลําดับความสําคญัความเส่ียงดังกลาว โดยขึ้นอยูกับความเขาใจเร่ืองความสัมพันธของ
ความเส่ียงตางๆ ทัง้ภายในรัฐวสิาหกิจเองและปฏิสัมพันธที่มีกับสภาพแวดลอมภายนอก

 รัฐวิสาหกิจอาจริเร่ิมการวางแผนการบริหารจัดการความเส่ียงหลายๆ แบบในเวลาเดียวกัน



3. วิธีการปฏิบัติเกี่ยว
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กับการควบคุมภายใน
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หลักเกณฑ/แนวทาง และวธิีการปฏิบัติเก่ียวกับการควบคุมภายใน พิจารณาองคประกอบที่เก่ียวโยงกัน 5 ประการ ซ่ึงสัมพันธกับ
การดําเนินงานและกระบวนการบริหารงาน องคประกอบทั้ง 5 ประการ ประกอบดวย

1. สภาพแวดลอมของการควบคุม 

2. การประเมินความเส่ียง 

3. กิจกรรมการควบคุม 

4. สารสนเทศและการส่ือสาร 

5. การติดตามประเมินผล

องคประกอบที่ 1 สภาพแวดลอมของการควบคุม (Control Environment)

หลักเกณฑ

สภาพแวดลอมของการควบคุมเปนส่ิงกําหนดวัฒนธรรมองคกร แนวทางการดําเนินกิจกรรมตางๆ ทางธุรกิจ และสะทอนใหเห็น
ทัศนคติของบุคลากรระดับตางๆ ในองคกร โดยใหความสําคัญกับการควบคมุภายในทีมุ่งใหเกิดจิตสํานึกที่ดีในการดําเนินงาน 

แนวทางปฏิบัติ

1. รัฐวิสาหกิจควรสรางมาตรฐานทางพฤติกรรมและกรอบทางกฎหมาย และขนบธรรมเนียม เพื่อนําเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานในองคกร โดยกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรม (Code of Conduct) ซ่ึงเปนกฎเกณฑมาตรฐานของพฤติกรรมและ
ความประพฤติ ซ่ึงสามารถอางอิงเปนเอกสารสําหรับองคกร หรือบุคคลทั่วไปทีม่ีผลประโยชนเก่ียวของ 

วิธีการปฏิบัติ

1. กําหนดมาตรฐานทางจริยธรรม (Code of Conduct) เปนลายลักษณอักษร โดยมาตรฐานดังกลาวตองสอดคลองกับ
วัตถุประสงค และเปาหมายขององคกร และควรครอบคลุมในเร่ืองดังตอไปน้ี

 การกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) คือ ระบบบริหารจัดการที่คํานึงถงึความรับผิดชอบในการจัดการทีม่ีความ
เทาเทียม เปนธรรม มีประสิทธภิาพ โปรงใส และสามารถตรวจสอบได ซ่ึงจะชวยสรางความเชื่อมั่นและความมั่นใจตอผูถือ
หุน ผูลงทุน ผูมีสวนไดสวนเสีย และผูเก่ียวของทุกฝาย อันจะนําไปสูความเติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยางยัง่ยืน
ของรัฐวิสาหกิจ

 การประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม โดยไมเห็นแกผลประโยชนอ่ืน อันไดมาจากการดําเนินการที่ไมถูกตอง เชน จัดให
มีแนวทางการจัดการเพื่อปองกันการจายสินบนหรือทจุริต เปนตน
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 ความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) ซ่ึงประกอบดวย ลูกคา พนักงาน คูคา ผูถือหุน หรือผูลงทุน 
เจาหน้ี ชุมชนที่ไดรับผลกระทบการการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ สังคม และภาครัฐ เปนตน และการจัดทํารายงานที่
เก่ียวของ โดยควรใหความสําคญักับการเปดเผยขอมูลที่สะทอนใหเห็นการปฏิบัตติามแนวทางดานการแสดงความ
รับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ซ่ึงขอมูลที่เปดเผยน้ีนอกจากจะเปนประโยชนตอผูมีสวน
ไดสวนเสียทุกฝายแลว ยังชวยในการสอบทานใหรัฐวิสาหกิจทราบไดวาไดดําเนินการในดาน CSR ตรงกับเปาหมายที่
วางไวหรือไม

ตัวอยางมาตรฐานทางจริยธรรม 

รัฐวิสากิจ จะยึดมั่นในแนวทางการดําเนินกิจการที่ดี ตั้งอยูบนพืน้ฐานของความรับผิดชอบ ความโปรงใส โดยคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ ผูบริหารระดับสูง และพนักงาน จะยึดถือเปนแนวทางการปฏิบัตใินการทํางานดังน้ี

1. การปฏิบัติตอตนเอง

1.1. ดํารงตนตั้งมั่นอยูในความซ่ือสัตย สุจริต และเที่ยงธรรม มีจริยธรรมในการดําเนินงาน

1.2. ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ทุมเทกําลังกายและกําลังความคิดในการทํางานโดยถือประโยชนของ

องคกรเปนสําคัญ

1.3. ปฏิบัติหนาที่ดวยความขยันหมัน่เพียร รวมทั้งแสวงหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ

1.4. รักษาเกียรติของตนใหเปนทีย่อมรับในสังคม

1.5. เปนผูมีวินัย และประพฤติปฏิบตัติามกฎระเบยีบขององคกร คานิยมขององคกร และประเพณีอันดีงาม ไมวาจะระบุไว

เปนลายลักษณอักษรหรือไมก็ตาม

1.6. หลีกเล่ียงการกระทําใดๆ อันอาจกระทบตอชื่อเสียงและภาพลักษณขององคกร หรือเปนปญหาแกองคกร ในภายหลังได

1.7. ไมใชเวลาปฏิบตัิงานขององคกรไปทํางานอ่ืน หรือใชเพื่อประโยชนสวนตัว ที่สงผลใหไมสามารถปฏิบัติงานในเวลา

ทํางานขององคกรไดอยางเตม็ที่

1.8. เสริมสรางการทํางานเปนทีมโดยใหความรวมมือชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน เพื่อประโยชนตองาน ขององคกรโดย

สวนรวม

1.9. ไมใชขอมูลที่ไดรับจากการปฏิบตัิหนาที่เพื่อแสวงหาผลประโยชนใหแกตนเองหรือผูอ่ืนโดยมิชอบ

1.10.หามรับส่ิงของหรือผลประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนทีม่ีหนาที่หรือธุรกรรมเก่ียวของกับองคกร เวนแตในโอกาสหรือ

เทศกาลอันเปนประเพณีนิยมทีค่นทั่วไปพงึปฏิบัตติอกัน

1.11.การรับส่ิงของหรือประโยชนอ่ืนใดที่ใหแกกันในกิจกรรมตาง ๆ ระหวางองคกร หรือเปนการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหวาง

องคกร ใหผูรับรายงานผูบังคับบญัชาของตนทราบ และสงมอบใหหนวยงานที่เก่ียวของเพื่อใชในกิจการขององคกร

ภายใน 7 วัน



หนา 64 จาก 104

2. การปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย

2.1 การปฏิบัติตอลูกคา

2.1.1 อํานวยความสะดวกและปฏบิัติตอผูมาติดตอดวยความสุภาพเรียบรอยอยางเตม็ใจและเตม็ความสามารถ โดยไม

ชักชา

2.1.2 ใหความสําคญัในการรักษาขอมูลที่เปนความลับของลูกคาอยางจริงจังและสม่าํเสมอ และไมนําขอมูลดังกลาวมา

ใชเพื่อผลประโยชนของตนเองและผูเก่ียวของ

2.1.3 ไมเรียก ไมรับ หรือไมใหผลประโยชนใดๆ ที่ไมสุจริตกับลูกคา

2.2 การปฏิบัติตอพนักงาน

2.2.1 ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบขอบังคบัตางๆ ที่เก่ียวของกับพนักงานอยางเครงครัด

2.2.2 การแตงตั้ง และการโยกยาย รวมทั้งการใหรางวัลและการลงโทษพนักงานตองกระทําดวยความเสมอภาค

สุจริตใจ และตั้งอยูบนพื้นฐานของความรู ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทัง้การกระทํา หรือการปฏิบัติ

ของพนักงานน้ันๆ

2.2.3 รับฟงขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอยางเทาเทียมและเสมอภาค

2.3 การปฏิบัติสังคม และส่ิงแวดลอม

2.3.1 ใหความรวมมือ และควบคุมใหมีการปฏิบัติอยางเครงครัดตามเจตนารมณของกฎหมาย และกฎระเบียบที่

เก่ียวของ

2.3.2 ปลูกฝงจิตสํานึกความรับผิดชอบตอสังคม และส่ิงแวดลอมใหเกิดขึ้นในพนักงานทุกระดับอยางตอเน่ือง

2.3.3 ใหความสําคัญในการมีสวนรวม และสรางความสัมพันธอันดีใหเกิดขึ้นระหวางรัฐวิสาหกิจและสังคม บนพื้นฐาน

ของความถูกตอง โปรงใส เปนธรรม เพื่อรวมสรางองคความรูและนําไปสูการพัฒนาสังคมอยางยัง่ยืน

ที่มา จรรยาบรรณ กลุมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

2. ส่ือสารมาตรฐานทางจริยธรรม (Code of Conduct) ใหกับผูบริหารและพนักงานทุกฝายในองคกร และบุคคลทั่วไปไดรับทราบ
โดยวิธีการส่ือสารอาจทําไดโดยประกาศบนเว็บไซตขององคกร การติดประกาศ การจัดทําแผนพับ หรือคูมือจริยธรรมฉบับพกพา 
(Booklet) การจัดฝกอบรม เปนตน
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2. รัฐวิสาหกิจควรจัดทําคูมือจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ โดยมีขอกําหนดดานจริยธรรมและบทลงโทษเปนลายลักษณ
อักษร และจัดใหมีการฝกอบรมใหพนักงานทราบและเขาใจลักษณะของพฤติกรรมทีย่อมรับและไมยอมรับ โดยเฉพาะกลุม
ผูบริหารระดับสูง เพื่อใหพนักงานทํางานดวยสํานึกของความถูกตอง ผูบริหารควรสงเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองคกรที่
มุงเนนความสําคัญของความซ่ือสัตยและจริยธรรม ผูบริหารควรกําหนดเปาหมายการดําเนินงานที่เปนไปไดและไมสรางความ
กดดันใหแกพนักงานในการปฏบิัติงานใหบรรลุเปาหมายที่เปนไปไมได คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรมีความเขาใจและทํา
หนาที่ดูแลเก่ียวกับสภาพแวดลอมของการควบคมุภายในที่เก่ียวของภายในองคกร

3.  ปรัชญาและรูปแบบการดําเนินงานของผูบริหารควรมีทัศนคติและรูปแบบการทํางานที่สนับสนุนใหองคกรมีการควบคมุภายใน

ที่ดีมีประสิทธภิาพ และสามารถปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิผล

วิธีการปฏิบัติ

1. จัดทําคูมือจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจเปนลายลักษณอักษร โดยคูมือจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจดังกลาว 
ควรครอบคลุมในเร่ืองดังตอไปน้ี 

 จรรยาบรรณ และจริยธรรมตอตนเอง เชน ความรับผิดชอบในหนาที่ ความซ่ือสัตยสุจริต และการพัฒนาตนเอง เปนตน

 จรรยาบรรณ และจริยธรรมตอบคุลากรภายในองคกร และตอองคกร เชน การตรงตอเวลา ความรวมมือในการทํางาน 
เปนตน

  จรรยาบรรณ และจริยธรรมตอบุคลากรภายนอกองคกร เชน ประพฤติตนเปนที่เชื่อถือแกบุคคลทั่วไป ความเปนอิสระ และ
เปนกลาง เปนตน

2. กําหนดขอหาม และบทลงโทษ เปนลายลักษณอักษร เชน ขอหามของฝายบริหารและพนักงานมใิหปฏบิัติตนในลักษณะที่
กอใหเกิดความขัดแยงผลประโยชนกับองคกร หรือขอหามพนักงานในลักษณะที่มีผลประโยชนทบัซอน (Conflict of Interest)

Conflict of Interest หมายถึง สถานการณที่บุคคลหน่ึงมีบทบาทหนาทีแ่ละ/หรือความสัมพันธอ่ืนที่มีวตัถุประสงคหรือผลประโยชน
สวนตัวหรือพวกพองที่ทับซอนกับบทบาทหนาทีใ่นหนวยงาน   ทําใหการปฏิบัตงิานของบคุคลน้ันขาดความเปนอิสระและเปน
กลาง ซ่ึงอาจเกิดขึ้นจากผลประโยชนสวนตัวไมสอดคลองกับผลประโยชนของหนวยงาน ทําใหบคุคลน้ันตองอยูในสภาวการณที่
ตองเลือกทางใดทางหน่ึง ซ่ึงอาจไมกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอหนวยงาน และอาจนําไปสูการทจุริตและประพฤตมิิชอบ เชน 
พนักงานขององคกรที่เก่ียวของในหนาที่น้ันเขาไปเปนคูสัญญาหรือมีสวนไดเสียในสัญญา หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหาง
หุนสวนหรือบริษทัที่เขาเปนคูสัญญากับองคกร ดังน้ัน ฝายบริหารควรกําหนดขอหามเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนดังกลาวไวใน
ขอกําหนดดานจริยธรรม ทั้งฝายบริหารและพนักงานทุกคนในองคกรตองหลีกเล่ียงสถานการณที่อาจกอใหเกิดผลประโยชนทบั
ซอนดวย

3. ส่ือสารจรรยาบรรณ และจริยธรรมทางธุรกิจ รวมถึงขอหาม และบทลงโทษ ใหกับทุกฝายในองคกรไดรับทราบ โดยวิธีการส่ือสาร
อาจอยูในรูปของ คูมือการปฏิบัติงาน บันทึก จดหมายอิเล็กทรอนิกส บอรดติดประกาศ การอบรมพนักงานใหม เปนตน

4. กําหนดเปาหมายในการดําเนินงานที่ทาทาย เพื่อเปนการจูงใจ ใหสามารถดําเนินการไดตามวตัถุประสงคและเปาหมายของ
องคกร ในขณะเดียวกันเปาหมายดังกลาวควรไดรับการยอมรับจากผูที่เก่ียวของ เชน พนักงานผูปฏิบัติงานดวย ดังน้ัน ควรมี
การปรึกษาหารือรวมกันระหวางผูบริหารและพนักงานในการกําหนดเปาหมายขางตน เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน และ
ไดรับการยอมรับจากผูที่เก่ียวของ
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5. จัดใหมีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อใหเกิดความเขาใจ และเปนการดูแลเก่ียวกับสภาพแวดลอมของการ
ควบคุมภายในที่เก่ียวของภายในองคกร โดยกําหนดผูรับผิดชอบในการติดตาม  ความถีใ่นการติดตาม เพื่อประเมินผลการ
ควบคุมภายในของหนวยงาน การมอบขอสังเกต ขอเสนอแนะ หรือมอบนโยบายอันเปนประโยชน ตอระบบการควบคมุภายใน
ขององคกร โดยคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรดูแลใหฝายบริหารมีการติดตามผลการควบคมุภายในและมีการทบทวนระบบ
การควบคุมภายในใหมีความเพยีงพอและเหมาะสม กลาวคือ คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อสราง
ความนาเชื่อถือของรายงานทางการเงิน และสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในหรือความเขาใจ
เก่ียวกับมาตรฐานการควบคมุภายในตามมาตรฐานสากล รวมถงึการเปดเผยรายงานกิจกรรมคณะกรรมการตรวจสอบ

6. สงเสริมใหผูบริหารมีทัศนคติ และรูปแบบการทํางานที่สนับสนุนใหองคกรมีการควบคมุภายในที่ดีมีประสิทธิภาพ และสามารถ
ปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิผล เน่ืองจาก ผูบริหารระดับสูงตัง้แตคณะกรรมการมีสวนสําคัญอยางยิง่ในการสรางสภาพแวดลอม
การควบคุมที่ดีขององคกร ทัศนคติตอประสิทธภิาพของการควบคุมภายในจะรับรูไดทั่วทั้งองคกร ตั้งแตผูบริหารระดับสูง 
ระดับกลาง ระดับปฏิบัตงิาน จนถึงพนักงานทุกคน ซ่ึงถาหากผูบริหารทุกระดับใหความสนใจในการจัดสภาพแวดลอมการ
ควบคุมภายในใหดียอมทําใหองคกรน้ันๆ มีสภาพแวดลอมการควบคุมที่มีเสถียรภาพ เปนรากฐานใหองคประกอบการควบคมุ
ภายในอ่ืนๆ มีประสิทธภิาพกอใหเกิดวัฒนธรรมองคกรที่ดีในระยะยาว เชน จัดใหมีการประชุม หรือสัมมนา เพื่อชี้แจงถงึผลดีที่
จะเกิดขึ้นจากการมีการควบคุมภายในที่ดีและการปฏิบัตติามการควบคุมภายในที่กําหนดไว และผลเสียหากไมปฏบิัติ เปนตน

ปรัชญาและรูปแบบการบริหาร หมายถึง แนวคิด ทศันคตแิละวธิีการปฏิบัตงิานที่ผูบริหารสามารถนํามาใชในการบริหารองคกร 
ผูบริหารแตละคนมแีนวคิดและวธิีการปฏิบัตงิานรวมทั้งประสบการณที่แตกตางกัน ปรัชญาและรูปแบบการบริหารทีแ่ตกตางกัน จะ
ทําใหเกิดจุดออนการควบคมุภายในทีแ่ตกตางกัน ซ่ึงสงผลกระทบโดยตรงตอโครงสรางและประสิทธิผลการควบคมุภายใน

4. โครงสรางองคกรควรกําหนดโครงสรางและสายงาน การบังคบับัญชา ความสัมพันธระหวางหนวยงาน หนาที่และความ

รับผิดชอบที่สําคญัใหชัดเจน

วิธีการปฏิบัติ

1. โครงสรางองคกรทีไ่ดรับการจัดไวอยางดียอมเปนเปนพื้นฐานสําคัญที่จะทําใหผูบริหารสามารถวางแผน ส่ังการ และควบคมุ
การปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจะเปนส่ิงทีบ่งบอกใหเห็นถึงกรอบการทํางานของแตละ
กิจกรรมทีท่ําใหการดําเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงคทีต่ั้งไว

ดังน้ัน จึงควรจัดโครงสรางองคกรโดยใหมีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ดานดังตอไปน้ีออกจากกัน 

 การอนุมัติ หรือใหความเห็นชอบ

 การจดบันทึกขอมูล

 การดูแลรักษาทรัพยสินขององคกร

โดยจะตองไมไหหนวยงานเดียว หรือคนเพียงคนเดียวทําหลายหนาที่ เพราะจะทําใหขาดระบบการสอบยันความถูกตอง
ระหวางกัน และถือเปนจุดออนอยางหน่ึงของระบบการควบคมุภายใน
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ตัวอยางของการจัดโครงสรางองคกรตามหลักการขางตน ไดแก การจัดโครงสรางองคกรใหผูบริหารในระดับสูงกวาหนวย
ปฏิบัติเปนผูมีอํานาจตัดสินใจจัดซ้ือหรืออนุมัติการจายเงิน แลวจดัใหฝายบัญชีรับผิดชอบในสวนที่เปนงานจดบันทึกรายการ
ทางบัญชีทัง้หมด ซ่ึงรวมถึงการรวบรวมตัวเลขสถติิตางๆ และการคิดคํานวณราคาตนทุนผลิตภณัฑและบริการ สวนฝาย
การเงินจะถูกจัดใหรับผิดชอบในการติดตอธนาคาร ดูแลรักษาบญัชีเงินฝากที่เก็บไวกับธนาคาร ดูแลรักษาทรัพยสินสภาพ
คลองอ่ืนๆ รับผิดชอบในการรับ และจายเงินสดและเงินฝากธนาคาร รวมถงึการนําเงินสวนที่เหลือเก็บไปลงทุนใหเกิด
ประโยชนงอกเงย เปนตน

การจัดโครงสรางองคกรที่ดีควรชัดเจน การมีสายบังคับบัญชา และความสัมพันธระหวางหนวยงานภายในองคกรที่เหมาะสม
ชัดเจน และสอดคลองกับขนาดและการดําเนินงานขององคกร

2. จัดทําคําพรรณนาลักษณะงาน (Job Description) ของพนักงานในทุกระดับอยางชัดเจน เพื่อใชเปนเกณฑในการพจิารณา
บรรจุแตงตัง้บุคลากรใหเหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบ เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถปุระสงคที่ตัง้ไว

ทั้งน้ี ในการจัดทําคําพรรณนาลักษณะงาน ควรมีการกําหนดผูรับผิดชอบในการจัดทํา การสอบทาน และการอนุมัติ รวมถึงมี
การปรับปรุงคําพรรณนาลักษณะงานใหเปนปจจุบัน สอดคลองกับวัตถุประสงค และเปาหมายขององคกรอยางสม่ําเสมอ 
รวมทัง้ส่ือสารคําพรรณนาลักษณะงานดังกลาว ใหพนักงานไดรับทราบเพื่อใหเกิดความเขาใจทีต่รงกัน

ตัวอยางคําพรรณนาลักษณะงาน 

ตําแหนง

สถานที่ปฏิบัติงาน

ฝาย

รายงานตอ

คาลวงเวลา

ผูอํานวยการฝายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สํานักงานใหญ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
รองกรรมการผูจัดการ สายงานทรัพยากรบุคคล
ไมมีคาลวงเวลา

ลักษณะงาน ความรับผิดชอบหลักคือ การการวางแผนนโยบายและกําหนดแผนงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของพนักงานในองคกรใหสามารถปฏิบตัิงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
สอดคลองกับวัตถุประสงคขององคกร
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ความรับผิดชอบ  ใหคําปรึกษาเชิงกลยุทธและคําแนะตางๆ ที่เก่ียวของกับการบริหารงานดานทรัพยากร
บุคคล

 กําหนดกลยุทธในการพฒันาทรัพยากรบุคคล 
 บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในระดับปฏิบัติงานและสรางความมั่นใจวานโยบายตางๆ 

แผนงานและโครงการตางๆ ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
 จัดทําแผนอัตรากําลังคน และทบทวนปรับปรุงใหเปนปจจุบันอยางสม่ําเสมอ
 กําหนดระเบยีบและแนวปฏิบัตใินเร่ืองการบริหารงานบคุคลที่ชัดเจน และปรับปรุงให

สอดคลองกับสภาพการณอยูเสมอ

บุคคลที่ตองติดตอ  คณะกรรมการบริหาร
 กรรมการผูจัดการ
 รองกรรมการผูจัดการ สายงานทรัพยากรบุคคล
 ผูจัดการ ฝายพัฒนาทรัพยากรบคุคล
 ผูบริหารของฝายงานตางๆ ในองคกร

พนักงานใตบังคับบัญชา  ผูจัดการ ฝายพัฒนาทรัพยากรบคุคล
 เจาหนาที่อาวุโส ฝายพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 เจาหนาที่ ฝายพฒันาทรัพยากรบุคคล 

ความรู  ความรูความเขาใจในดานการพฒันาและบริหารทรัพยากรบุคคล
 ความรูความเขาใจในกฎหมาย และกฎระเบียบตางๆ ที่เก่ียวของกับงานบุคคลและการ

ดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ

ความสามารถ และทักษะ

ตางๆ 

 ความเปนผูนํา
 ทักษะในการคิด วิเคราะห
 การใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในการอาน และเขียนรายงาน
 ความสามารถในการใชคอมพิวเตอรในการจัดทาํเอกสารและนําเสนองาน

การศึกษา  ปริญญาตรีดานการพฒันาหรือบริหารทรัพยากรบุคคล หรือสาขาที่เก่ียวของ
 ปริญญาโทดานการบริหาร

ประสบการณทํางาน  ประสบการณทํางานในดานการพัฒนา และ/หรือ บริหารทรัพยากรบุคคล 5 ปขึ้นไป
 ประสบการณทํางานในตําแหนงบริหาร 3 ปขึ้นไป

ขอกําหนดทางกายภาพ  น่ังทํางานหนาจอคอมพิวเตอรเปนเวลานาน

เคร่ืองมือชวยในการ

ทํางาน

 คอมพิวเตอร
 โทรศัพท

3. จัดทําคูมือระบบงาน (Manual documentation) ในทุกกระบวนการทํางาน โดยกําหนดผูรับผิดชอบในการจัดทํา การเก็บรักษา
เอกสาร การสอบทานคูมือเพื่อใหเปนปจจุบันอยูเสมอ เพื่อใหการทํางานเปนไปไดอยางตอเน่ือง ไมมีความเส่ียงที่พนักงานที่
เหลืออยูจะไมสามารถปฏิบัติงานได หากผูรับผิดชอบเดิมไมสามารถปฏิบตัิงานได

ทั้งน้ี ในการจัดทําคูมือระบบงาน ควรมีการกําหนดผูรับผิดชอบในการจัดทํา การสอบทาน และการอนุมัติ รวมถึงมีการปรับปรุง
คูมือระบบงานใหเปนปจจุบัน สอดคลองกับวัตถุประสงค และเปาหมายขององคกรอยางสม่ําเสมอ รวมทัง้ส่ือสารคูมือระบบงาน
ดังกลาวใหพนักงานไดรับทราบ เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน
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ตัวอยางคูมือระบบงาน

คูมือระบบงานการจัดซือ้จัดจาง

หนวยงานจัดซื้อรบั
ใบขอซื้อ (Purchase

Requisition-PR)

หนวยงานผู รอง

ตรวจสอบความถูก
ตองของใบขอซื้อ

ของ

อนุมัติใบคาํสัง่ซื้อ

พิจารณาเลือกผูขาย

จัดทําใบคําสั่งซื้อ 
(Purchase Order-

PO)

ถูกตอง

อนุมัติ

ไมอนุมัติ

ไมถูกตอง

จัดสงใบคาํสัง่ซื้อให

ผูขาย

ผูขาย
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5. บุคลากรควรไดรับการพฒันาความรูความสามารถรวมทัง้ความชาํนาญและประสบการณที่จําเปนสําหรับการปฏิบัตงิาน และ
ไดรับการประเมินผลการปฏิบัตงิานโดยอางอิงผลความสําเร็จของงาน

6. รัฐวิสาหกิจควรกําหนดใหผูบริหารและพนักงานไดรับมอบอํานาจหนาที ่และความรับผิดชอบในระดับที่เหมาะสม เพื่อใหเกิด

การควบคุมภายในที่มปีระสิทธิผล

วิธีการปฏิบัติ 

1. จัดใหมีการฝกอบรมและการพัฒนาบุคลากรที่เก่ียวของกับการควบคุมภายใน เชน การอบรมเก่ียวกับ Control Self
Assessment เปนตน

2. กําหนดหลักเกณฑและแนวปฏบิัติในการประเมินผลงาน และศกัยภาพของพนักงานในแตละระดับ รวมทัง้ส่ือสารเกณฑในการ
ประเมินผลการปฏิบัตงิานดังกลาวใหพนักงานไดรับทราบ เพื่อใหเกิดความเขาใจทีต่รงกัน

3. จัดใหมีการจัดทําคูมือมอบหมายอํานาจหนาที่ระหวางคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ และผูบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ โดยมี
การระบุอยางชัดเจน ถึงอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของสวนงานที่มคีวามสําคัญ เปนตน

4. กําหนดขอบเขตระดับของอํานาจอนุมัตใิหชัดเจนเปนลายลักษณอักษรและการส่ือสารใหพนักงานภายในองคกรทราบ รวมทั้งมี
ระบบการติดตามงานระหวางผูบริหารระดับสูงและระดับปฏบิัตกิาร

คําอธบิาย

เจาหนาทีห่นวยงานจัดซ้ือรับเอกสารใบขอซ้ือ (Purchase Requisition-PR) จากหนวยงานผูรองขอ จากน้ันทําการตรวจ
เอกสารใบขอซ้ือวามขีอมูลครบถวน ถูกตอง และไดรับการอนุมตัิอยางถูกตองหรือไม หากไมถกูตองเจาหนาที่หนวยงานจัดซ้ือ
สงใบขอซ้ือใหกับหนวยงานผูรองขอเพื่อทําการแกไข

ในกรณีที่ขอมูลในใบขอซ้ือมีความครบถวน ถูกตอง และไดรับการอนุมัติเรียบรอยแลว เจาหนาทีจ่ัดซ้ือสงใบขอซ้ือใหกับ
เจาหนาทีจ่ัดซ้ืออาวโุส เพื่อพิจารณาเลือกผูขายจากฐานขอมูลในระบบ และจัดทําเอกสารใบคําส่ังซ้ือ (Purchase Order-PO)
จากน้ันสงใหหัวหนาหนวยงานจดัซ้ือตรวจสอบ และพจิารณาอนุมัติ

เมื่อใบคําส่ังซ้ือไดรับการอนุมัติเรียบรอยแลว เจาหนาที่จัดซ้ือสงใบคําส่ังซ้ือตนฉบับใหกับผูขาย และเก็บสําเนาใบส่ังซ้ือเขาแฟม
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7. รัฐวิสาหกิจควรออกแบบนโยบายและแนวปฏิบัติดานทรัพยากรบุคคล และนําไปปฏิบตัิเพื่อใหเกิดการควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิผล

นโยบายและวธิีบริหารดานบคุลากร ควรมีการกําหนดใหมีนโยบายและแนวทางการปฏบิัติงานเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ตั้งแตการสรรหาบุคลากร การฝกอบรมและการพฒันาบุคลากร การเล่ือนขั้นเงินเดือน การเล่ือนตําแหนง และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรอยางชัดเจนและเปนธรรม และเผยแพรแนวทางหรือหลักเกณฑดานทรัพยากรบุคคลใหพนักงานรับทราบ
โดยละเอียด โดยการประเมินนโยบายและวิธีบริหารบุคลากรมุงเนนที่เก่ียวของการควบคมุภายในโดยตรง

วิธีการปฏิบัติ 

1. ดานการบริหาร

 กําหนดผังการบริหารงานขององคกรที่ชัดเจน และปรับปรุงใหเหมาะสมอยูเสมอ

 กําหนดขอบเขตหนาที่รับผิดชอบของหนวยงานและพนักงานใหเหมาะสม และไมซํ้าซอนกัน

 กําหนดระเบยีบและแนวปฏิบัตใินเร่ืองการบริหารงานบคุคลที่ชัดเจน และปรับปรุงใหสอดคลองกับสภาพการณอยูเสมอ

 การดําเนินงานดานการบริหารงานบุคคลควรจัดทําในรูปคณะกรรมการ ซ่ึงประกอบดวยตวัแทนจากหนวยงานตางๆ

 มีการมอบอํานาจในการดําเนินงานใหเหมาะสม เพื่อใหหนวยงานมีความคลองตัวในการปฏิบตัิงาน รวมทัง้ดูแล
ปรับปรุงใหสอดคลองกับการขยายหรือลด ขอบเขตในการปฏิบตัิงาน

2. อัตรากําลังพล

 มีการจัดทําแผนและงบประมาณกําลังพล พรอมทั้งปรับปรุงอยูเสมอ

 กําหนดนโยบาย แผน และแนวทางปฏบิัติงานการใชกําลังพล

 การอนุมัตินโยบาย แผน และแนวปฏิบัติการใชกําลังพล ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่เก่ียวของ

3. การคัดเลือกและบรรจุพนักงาน

 คัดเลือกผูสมัครงานและตัดสินรับเขาทํางานโดยคณะกรรมการที่เก่ียวของ

 กําหนดอัตราคาจางเร่ิมตนตามวฒุิการศึกษา และประสบการณ

 กําหนดหลักเกณฑในการคํานวณคาประสบการณ

 มีหนังสือเงื่อนไขการทดลองงาน สัญญาวาจาง ที่เปนมาตรฐาน
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4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

 กําหนดหลักเกณฑและแนวปฏบิัติในการประเมินผลงาน และศกัยภาพพนักงานแตละคน

 จัดทําแบบฟอรมประเมินผลไวเปนมาตรฐาน และกําหนดระยะเวลาในการประเมินผล

 มีการประเมินจุดออนหรือจุดแขง็ของพนักงาน เพื่อประโยชนในการดูแลและพัฒนาพนักงานใหปฏิบัติงานอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธผิลสูงสุด

 จัดใหมีระบบการใหคําปรึกษาหารือแกพนักงาน ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

5. การบริหารคาจาง

 มีนโยบาย หลักเกณฑ แนวปฏบิัติในการบริหารคาจาง

 กําหนดใหมีคณะกรรมการบุคคลเพื่อพิจารณาการเปล่ียนแปลงคาจางในกรณีตางๆ ใหลูกจาง

 การจายคาจาง การเปล่ียนแปลงคาจาง และการหักคาจาง ตองเปนไปตามหลักเกณฑของกฎหมายแรงงาน

 การกําหนดงบประมาณขึ้นคาจางประจําป ใหผานการพิจารณาของคณะกรรมการบุคคล

6. การพัฒนาและฝกอบรม

 กําหนดนโยบายดานการพฒันาพนักงาน

 กําหนดแผนการพฒันาและเปาหมายการฝกอบรมประจําป

 มีการสํารวจความจําเปนในการอบรม ดําเนินการจัดอบรม และระบบติดตามผลการอบรมของพนักงานที่ผานการอบรม

 จัดทําประวตัิการฝกอบรมพนักงานไวเปนรายบุคคล

 แสวงหา ริเร่ิม แนวความคิดใหมๆ  ในการพัฒนาพนักงานมาประยุกตใชในองคกร
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องคประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

หลักเกณฑ

การประเมินความเส่ียงเปนการประเมินเพื่อใหทราบวาองคกรมคีวามเส่ียงอยางไร มีระดับความสําคัญและโอกาสทีจ่ะเกิดมากนอย
เพียงใด เน่ืองจากกิจการตองเผชิญกับความเส่ียงที่เกิดจากปจจยัภายในและปจจัยภายนอกทีห่ลีกเล่ียงไมได ซ่ึงสงผลกระทบตอ
ผลสําเร็จตามวตัถุประสงคขององคกร ดังน้ัน ผูบริหารตองพจิารณาวาองคกรควรมีมาตรการหรือบริหารจัดการอยางไร เพื่อจัดการ
กับความเส่ียงดังกลาวใหอยูในระดับที่ยอมรับได

แนวทางปฏิบัติ 

1. วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน ผูบริหารควรกําหนดวัตถุประสงคระดับองคกรและระดับหนวยงาน ที่เก่ียวของกับการ
ควบคุมภายในใหชัดเจน พรอมระบุหลักเกณฑ เพื่อใหสามารถระบุความเส่ียงที่อาจสงผลใหองคกรไมบรรลุวัตถุประสงคที่

กําหนดไว

วิธีการปฏิบัติ 

1. กําหนดวัตถปุระสงคระดับองคกรที่เก่ียวของกับการควบคุมภายใหชัดเจน เชน เปนรัฐวิสาหกิจทีดํ่าเนินการเพื่อประโยชนตอ
สังคม โดยมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) และดําเนินการดวยความเปนธรรม ปราศจากการทจุริต

2. กําหนดวัตถปุระสงคระดับหนวยงานที่เก่ียวของกับการควบคมุภายใน เชน 

 การแบงแยกหนาที่ทีช่ัดเจน

 การกําหนดใหมีการสอบทาน และอนุมัติในขั้นตอนการทํางานทีสํ่าคัญ หรือมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอการ
ดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ

ในการดําเนินกิจการขององคกร มักจะกําหนดวัตถุประสงคหรือเปาหมายไวทั้งในระยะส้ันและระยะยาว วัตถุประสงคระดับกิจการ 
(Entity-Wide Objective) มักแสดงอยูในแถลงการณภารกิจ (Mission Statement) ซ่ึงวัตถุประสงคเหลาน้ีมักจะถูกเชื่อมโยงและ
ประสานกับวัตถุประสงคยอยที่กําหนดไวเฉพาะเจาะจงในแตละกิจกรรม ซ่ึงเรียกวา วตัถุประสงคระดับกิจกรรม (Activity Level
Objective) โดยวตัถุประสงคทั้งสองชนิดน้ีตองสอดคลองกัน 

การที่จะชวยใหผูบริหารดําเนินงานใหบรรลุวตัถุประสงคได คือ การสรางระบบการควบคมุภายในที่ดี ซ่ึงวัตถปุระสงคของการ
ควบคุมภายในมี 3 ประการ ดังน้ี 

1. ดานการดําเนินงาน (Operations) ซ่ึงมุงหมายใหการปฏิบัตงิานเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธผิล ดวยการกํากับใช
ทรัพยากรทุกประเภทของรัฐวิสาหกิจ ใหเปนไปอยางมีประสิทธภิาพ โดยประหยัด ไดผลคุมคา และบรรลุเปาหมายที่
กําหนดไว

2. ดานการรายงานทางการเงิน (Financial Reporting) กลาวคือ รายงานตองมีความเชื่อถือได และทันเวลา
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3. ดานการปฏิบัติใหเปนไปตาม กฎ ระเบียบ และนโยบาย (Compliance with applicable laws and regulations) กลาวคือ 
การปฏิบัติงาน หรือการดําเนินงานตองสอดคลอง หรือเปนไปตามบทบญัญตัิ หรือขอกําหนดของกฎหมาย นโยบาย 
ขอบังคับ ระเบยีบที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน หรือการดําเนินงาน

2. รัฐวิสาหกิจควรระบุเหตุการณความเส่ียงทั้งปจจัยภายนอกและภายใน ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอการดําเนินงานอยางมีนัยสําคญั 
ควรมีการกําหนดเกณฑในการพจิารณาระดับความสําคัญของความเส่ียง จัดลําดับความสําคญัของความเส่ียง

วิธีการปฏิบัติ 

ระบุเหตุการณความเส่ียง โดยระบุเหตุการณความเส่ียงทัง้ปจจัยภายนอกและภายใน ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอการดําเนินงานอยางมี
นัยสําคัญ โดยมีขั้นตอนดังน้ี

1. ทําความเขาใจเก่ียวกับธุรกิจ และการรวบรวมขอมูล โดยผูประเมินตองมีความเขาใจเก่ียวกับธุรกิจขององคกรในแตละระดับ 
ดังตอไปน้ี

 ระดับกิจการโดยรวม (Entity-Wide level) ไดแก ประเภทธุรกิจหลักของกิจการ โครงสรางขององคกรและโครงสราง
บริหารงาน ลักษณะของอุตสาหกรรม สภาวะทางเศรษฐกิจ และแนวโนมทางธุรกิจ นโยบายการบริหารงาน และ
นโยบายการบัญชี และการเงิน เปนตน

 ระดับกิจกรรมทางธุรกิจ (Activity level) ไดแก ลักษณะของรายการคา ตลอดจนชองทางการจัดจําหนาย หนวยงาน
ตางๆ ในองคกร ลักษณะความซับซอนของรายการทางธุรกิจ ความมีสาระสําคัญของจํานวนเงิน หรือยอดคงเหลือในงบ
การเงิน รายการคากับกิจการที่เก่ียวของกัน ลักษณะของระบบขอมูล และการบัญชี เชน ระบบการประมวลขอมูล มีการ
พัฒนาโดยองคกรเอง หรือวาจางบุคคลภายนอก ขอบเขตและความซํ้าซอนของระบบคอมพิวเตอร เปนตน

โดยการทําความเขาใจเก่ียวกับธุรกิจ สามารถทําไดโดย

 ใชขอมูลในปกอนๆ ไดแก รายงานประจําป รายงานการประชมุในสวนที่เก่ียวกับการตัดสินใจในเร่ืองสําคัญๆ ของการ
ดําเนินการ ตัวเลขสถิติที่สําคัญ เปนตน ซ่ึงสามารถนํามาใชเปนแนวทาง และเปนขอมูลเบื้องตนได โดยขอมูลเหลาน้ี
ตองมีการแกไขใหเปนปจจุบัน

 สอบถามจากเจาหนาที่ขององคกร ไดแก การสอบถามผูบริหาร และพนักงาน โดยควรมีการคิดคําถามไวลวงหนา เชน
จัดทําเปนแบบสอบถาม เพื่อใหสามารถแนใจวาสามารถไดขอมลูที่ตองการอยางครบถวน 

 ศึกษาจากคูมือปฏิบตัิงาน และเอกสารเก่ียวกับระบบงานตางๆ ไดแก คูมือบญัช ีผังการจัดองคกร และคูมือนโยบาย
ขององคกร

 การตรวจดูเอกสารและสมุดบันทึก เพื่อใหเขาใจวาเอกสารตางๆ มีลักษณะอยางไร เอกสารจัดทําขึ้นอยางไร สงผาน
เอกสารอยางไร และบันทึกเอกสารเพื่อการควบคุมอยางไร

 การสังเกตการณการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ซ่ึงจะชวยใหเกิดความเขาใจ และเห็นไดวานโยบายการควบคมุ และ
ขั้นตอนการปฏิบตัิงานไดมีการปฏิบัติตามจริง
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2. ระบุปจจัยเส่ียง

การระบุความเส่ียง ฝายบริหารจาํเปนตองตั้งคําถามวามีเหตุการณใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดความ
ผิดพลาด เสียหาย ไมบรรลุวัตถปุระสงคที่กําหนด รวมทัง้มีทรัพยสินใดที่จําเปนตองไดรับการดูแลปองกันรักษา เชน ความเส่ียง
จากการจัดซ้ือจัดจางในราคาแพง ความเส่ียงจากการซ้ือพัสดุทีม่คีุณภาพต่ํากวาที่กําหนด เปนตน รายละเอียดดังอธิบายในบทที ่2
วิธีการปฏิบตัิเก่ียวกับการบริหารความเส่ียง องคประกอบที่ 3 เร่ือง การระบุเหตุการณ

3. กําหนดเกณฑในการพจิารณาระดับความสําคญัของความเส่ียง และจัดลําดับความสําคัญของความเส่ียง

การวิเคราะหความเส่ียง โดยทัว่ไปจะวิเคราะหโดยประมาณโอกาสและความถีท่ี่ความเส่ียงอาจเกิดขึ้นวามมีากนอยเพยีงใด
(Likelihood) และพิจารณาผลกระทบจากความเส่ียง (Impact) และจัดลําดับความสําคญัของความเส่ียงทีม่ีผลตอองคกร โดยการใช
วิธีการใหคะแนน รายละเอียดดังอธิบายในบทที่ 2 วิธีการปฏบิัติเก่ียวกับการบริหารความเส่ียง องคประกอบที่ 4 เร่ือง การประเมิน
ความเส่ียง

3. รัฐวิสาหกิจควรกําหนดมาตรการและวิธีการควบคุมภายใน เพื่อใหมั่นใจวาการควบคมุภายในสามารถควบคุมจุดทีม่ีความเส่ียง
ใหอยูในระดับทีย่อมรับได รวมถงึควรติดตามใหมีการปฏิบตัิตามมาตรการการควบคุมที่กําหนดขึน้อยางเครงครัด

วิธีการปฏิบัติ 

การจัดการความเส่ียง เปนขั้นตอนลดความเส่ียงโดยจะตองวิเคราะหสาเหตุทีท่ําใหเกิดความเส่ียงและพจิารณาวาจะจัดการกับ
ความเส่ียงน้ันอยางไร ในการพิจารณาเลือกการดําเนินการ ผูบริหารตองพจิารณาถึงคาใชจายหรือตนทุนในการจัดการความเส่ียง
น้ัน เปรียบเทียบกับประโยชนทีจ่ะไดรับวาเหมาะสมและคุมคาหรือไม

การจัดการความเส่ียงที่เกิดจากปจจยัภายนอกซ่ึงมิไดอยูภายใตการควบคุมของผูบริหารหรือความเส่ียงจากกิจการโดยรวม การ
ปองกันความเส่ียงสามารถทําไดโดยการบริหารความเส่ียง โดยสามารถลดความเส่ียงไดดังน้ี

 การหลีกเล่ียงความเส่ียง (Avoidance)

 การลดความเส่ียง (Reduction)

 การหาผูรวมรับความเส่ียง (Sharing)

 การยอมรับความเส่ียง (Acceptance)

รายละเอียดดังอธิบายในบทที่ 2 วิธีการปฏิบตัิเก่ียวกับการบริหารความเส่ียง องคประกอบที่ 5 เร่ือง การตอบสนองตอความเส่ียง
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ตัวอยางของการกําหนดวิธีการควบคุม เพื่อจัดการความเสี่ยงจากปจจัยภายนอก*

ความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม

การซ้ือสินคาผูกขาดโดยผูผลิตนอยราย พยายามหาแหลงผูผลิตรายอ่ืนเพื่อเปนทางเลือก และปองกันไมใหการ
ดําเนินงานขององคกรตองขึ้นอยูกับผูผลิตรายใดรายหน่ึง

บริษัทมีเจาหน้ีการคาตางประเทศเปนสวนใหญ 
และอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศผันผวน
มาก ในขณะที่การขายสินคา เปนการขายสินคา
ในประเทศเปนเงินบาท

องคกรอาจประกันความเส่ียงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 
โดยการจัดทําสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา หรือยอมรับ
ความเส่ียง ถาพจิารณาแลวเห็นวาความเสียหายที่อาจจะเกิดจากความ
เส่ียงดังกลาว มีนอยกวาตนทุนการทําสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศ
ลวงหนา ในขณะเดียวกันอาจพจิารณาหาแหลงผูผลิตในประเทศเปน
ทางเลือกดวย เพื่อใหมีเจาหน้ีการคาเปนเงินบาท

เหตุสุดวิสัยที่อาจทําใหการดําเนินงานหยุดชะงัก 
เชน ภัยธรรมชาติตางๆ 

 จัดใหมีการจัดทําแผนการรองรับการหยุดชะงักของระบบงาน 
รวมทัง้กําหนดผูรับผิดชอบในการวางแผนการรองรับการหยุดชะงัก
ของระบบงานดังกลาว 

 จัดใหมีการทดสอบแผนงาน

 ปรับปรุงแผนงานใหเปนปจจุบันอยูเสมอ
*ที่มา แนวทางการจัดระบบการการควบคุมภายใน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

สําหรับปจจัยภายในซ่ึงอยูภายใตการควบคมุของรัฐวิสาหกิจ การปองกันหรือลดความเส่ียง ทําไดโดยการจัดใหมีกิจกรรมการ
ควบคุมอยางเพยีงพอและเหมาะสม อาทิ ความเส่ียงจากการจัดซ้ือพัสดุราคาแพงแตคุณภาพต่ํา อาจจัดใหมีกิจกรรมการควบคุม
เก่ียวกับการจัดซ้ือใหรัดกุมมากขึ้น เชน การกําหนดนโยบายการคัดเลือกผูขายที่ดีที่สุดทั้งในเร่ืองคุณภาพและราคา การกําหนด
วงเงินการอนุมตัิจัดซ้ือใหเหมาะสม การแบงแยกหนาที่ตามหลักการควบคุมภายในที่ดี เปนตน 

ตัวอยางของการกําหนดวิธีการควบคุม เพื่อจัดการความเสี่ยงจากปจจัยภายใน 

ความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม

ฝายจัดซ้ือ จะซ้ือจากผูขายเจาประจําเปนระยะ
เวลานาน**

เพื่อปองกันความเส่ียงเก่ียวกับการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในแผนจัดซ้ือหรือ
การเสียประโยชนขององคกรที่อาจเกิดขึ้นเน่ืองจากซ้ือสินคาทีม่รีาคา
แพงกวารายอ่ืน องคกรควรจัดใหมีการควบคมุภายใน เชน

 กําหนดนโยบายการคัดเลือกผูจาํหนายที่ดีที่สุดในเร่ืองคุณภาพ
และราคา

 มีการจัดทําทะเบียนประวัติผูขาย รวมทั้งสถิติ ราคา และ
ปริมาณ

 จัดใหมีการหมุนเวยีนเจาหนาหนาที่จัดซ้ือ

 กําหนดวงเงินในการอนุมัติการซ้ือใหเหมาะสม
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ความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม

ทรัพยสินขององคกรสูญหาย เพื่อปองกันความเส่ียง องคกรควรจัดใหมีการควบคมุภายใน เชน

 มีการทําทะเบยีนคุมทรัพยสิน ซ่ึงแสดงรายละเอียดราคาทุน 
วันที่ไดมา คาเส่ือมราคา และสถานที่ตั้งของทรัพยสินแตละ
รายการ

 มีการใหรหัสทรัพยสิน และติดปายรหัสไวทีท่รัพยสินทุกชิ้น 
เพื่อสะดวกในการตรวจนับ

 ตรวจนับทรัพยสินทีม่ียูจริงเทยีบกับที่มใีนทะเบยีนคุม

 มีการทําประกันภยัสําหรับทรัพยสินที่มีมูลคาสูง หรือเส่ียงตอ
การสูญหาย หรือถูกทําลาย

**ที่มา แนวทางการจัดระบบการการควบคุมภายใน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

หลักเกณฑ

กิจกรรมการควบคุมเปนวิธีการตางๆ ที่นํามาใชในการปฏบิัติงาน โดยเปนมาตรการหรือขั้นตอนในการปฏิบัตงิานตามนโยบาย 

เพื่อใหสามารถจัดการความเส่ียงไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

แนวทางปฏิบัติ 

1. การควบคุมภายในควรบูรณาการรวมกับการประเมินความเส่ียงรัฐวิสาหกิจควรมีการเลือกและพฒันากิจกรรมการควบคมุโดย
พิจารณาจากความคุมคาและความเปนไปไดของกิจกรรมการควบคุมทีม่ีประสิทธผิลเพื่อลดความเส่ียงตอการบรรลุ
วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน

2. รัฐวิสาหกิจควรกําหนดและส่ือสารนโยบายที่เก่ียวของกับการควบคุมภายในไปทั่วทัง้องคกร พรอมดวยขั้นตอนการปฏิบตัิงาน

ที่สอดคลองกับนโยบาย เพื่อใหบุคลากรในองคกรปฏิบตัิตามการส่ังการของฝายบริหาร

กิจกรรมการควบคุมมีอยูในทุกหนาที่และทุกระดับของการปฏิบตังิาน ผูบริหารจะตองจัดใหมีกิจกรรมการควบคมุอยางเหมาะสม
และเพียงพอกับระดับความเส่ียงที่จะกอใหเกิดความเสียหาย 

ประเภทของการควบคมุ สามารถจัดกลุมไดหลายประเภทดังน้ี 

 การควบคุมแบบปองกัน (Preventive control) เปนการควบคมุเพื่อปองกันหรือลดความเส่ียงจากความผิดพลาด ความเสียหาย 
เชน การแบงแยกหนาที่การงาน กาควบคมุการเขาถึงทรัพยสิน เปนตน

 การควบคุมแบบคนหา (Detective control) เปนการควบคุมเพื่อคนพบความเสียหายหรือความผดิพลาดที่เกิดขึ้นแลว เชน
การสอบทานงาน การสอบการยกัยอก การตรวจนับพัสดุ เปนตน

 การควบคุมแบบแกไข (Corrective control) เปนวิธีการควบคมุที่กําหนดขึ้นเพื่อแกไขขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นใหถูกตอง หรือเพื่อ
หาวิธแีกไขไมใหเกิดขอผิดพลาดซํ้าอีกในอนาคต เชน การมีแผนรองรับเหตุสุดวิสัย (Disaster Recovery Plan) การมีสถานที่
ประมวลผล และระบบคอมพวิเตอรสํารอง เปนตน

 การควบคุมแบบสงเสริม (Directive control) เปนวิธีการควบคมุที่สงเสริมหรือกระตุนใหเกิดความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่
ตองการ เชน การใหรางวัลแกผูมีผลงานดี เปนตน

อยางไรก็ตาม การควบคุมในทุกประเภทขางตนก็เพื่อวัตถุประสงคเดียวกัน คือ เพื่อใหการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถ
บรรลุวัตถุประสงคขององคกรได

กิจกรรมการควบคุมภายในเบื้องตนจะตองแบงแยกหนาที่งานอยางเหมาะสม ไมมอบหมายใหบคุคลใดบุคคลหน่ึงมีหนาที่เปน
ผูรับผิดชอบปฏบิัติงานที่สําคัญหรืองานที่เส่ียงตอความเสียหายตั้งแตตนจนจบ แตถามีความจาํเปนใหกําหนดกิจกรรมการควบคมุ
อ่ืนที่เหมาะสมทดแทน ตัวอยางเชน จัดใหมีการสอบทานงาน และ/หรืออนุมัติโดยหวัหนางาน เปนตน
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วิธีการปฏิบัติ

1. กําหนดกิจกรรมการควบคมุ ซ่ึงการควบคุมทั่วไปที่สามารถนําไปใชไดในระดับตางๆ ขององคกร ไดแก

 การสอบทานโดยผูบริหารสูงสุด หมายถึง กิจกรรมการควบคมุทีผุ่บริหารสูงสุดเปนผูใช การสอบทานในที่น้ี หมายถึงการใช
วิธีวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางผลการปฏิบัติงานจริง กับ แผนงาน งบประมาณ หรือ ประมาณการ ซ่ึงไดจัดทําหรือ
กําหนดขึ้นไวเปนการลวงหนา ผลการสอบทานจะทําใหผูบริหารสูงสุดเห็นภาพรวมวาการดําเนินงานมีปญหาใหญๆ ดาน
ใดบาง ชวยใหสามารถวิเคราะหหาสาเหตุซ่ึงนําไปสูการพิจารณาแนวทางแกไขปญหาทีจ่ําเปน

 การสอบทานโดยผูบริหารระดับกลาง หมายถึง ผูบริหารทีม่หีนาที่รับผิดชอบงานดานใดดานหน่ึงภายในองคกร เชน การ
จัดหา การเงิน การบัญชี เปนตน ผูบริหารระดับกลาง ควรสอบทาน รายงานผลการปฏิบตัิงานของเจาหนาที่ผูปฏบิัติงาน
ดานตางๆ ในหนวยงานที่ตนรับผิดชอบ การสอบทานอาจกระทาํกับขอมูลเปาหมายที่จัดทําขึ้นตามแผนงาน หรือนโยบาย
ของรัฐวิสาหกิจ  นอกจากน้ี ผูบริหารระดับกลางยังจําเปนตองสอบทานวิธีการปฏิบัตจิริงกับระเบียบปฏิบตัิ ตวัเลขสถิติผล
การปฏิบัติงานในอดีต และเปาหมายของหนวยงานอีกดวย

 การประมวลขอมูล ซ่ึงหมายรวมถึงทั้งขอมูลทางบัญชี และขอมูลอ่ืน โดยกิจกรรมการควบคุมที่จาํเปนในกระบวนการน้ี 
ไดแก การอนุมัติรายการกอนทีจ่ะบันทึกรายการน้ันลงในบัญชี ทะเบียน หรือแฟมหลักฐานอ่ืนใดขององคกร การสอบยัน
ความถูกตองของขอมูลกอนการบันทึก การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมชวยในการประมวลขอมูล รวมถงึการใชบุคคลากรทีม่ี
ความรูประสบการณทางวิชาชีพที่เก่ียวของกับการประมวลขอมลู

 การควบคุมทางกายภาพ ซ่ึงหมายถึง การดูแลปองกันทรัพยสินอันไดแก เคร่ืองมือ เคร่ืองใช เงนิสด เอกสารสําคัญอ่ืนๆ 
โดยกิจกรรมการควบคุมที่ควรนํามาพิจารณาใช รวมถึงการตรวจนับ การจัดเวรยามรักษาการณ การประกันภัย การ
เปรียบเทียบจํานวนที่มจีริงกับทะเบียนหรือหลักฐานทางบัญชี

 การแบงแยกหนาที่ โดยหลักการคือ จัดแบงหนาที่ระหวางบุคคล หรือหนวยงาน เพื่อใหมีการสอบยันความถูกตองสมบูรณ
ระหวางกัน ซ่ึงควรใชในกรณีที่งานมีลักษณะเส่ียงตอความผิดพลาดหรือเสียหาย เน่ืองจากการกระทําที่ไมเหมาะสม 
หรือไมสุจริตไดโดยงาย หากจัดใหบุคคลคนเดียว หรือหนวยงานเดียวเปนผูปฏิบัตงิานน้ันตามลําพังตั้งแตตนจนส้ินสุด
กระบวนการ ตัวอยางลักษณะงานที่จําเปนตองแบงแยกกันทํา ไดแก 

o การอนุมัติรายงาน การจดบันทึกรายการ และการรับ จาย เก็บรักษาทรัพยสินที่อนุมัติและจดบันทึกน้ัน 

o หนาที่ระหวางการรับ จาย เก็บรักษาเงินกับการลงบัญชีเงินสด การติดตอธนาคาร

 ดัชนีวัดผลการดําเนินงาน โดยดัชนีวัดผลการดําเนินงานที่นิยมใชเปนเคร่ืองมือวัดผลการดําเนินงานมักอยูในรูปอัตราสวน
ตางๆ ทีแ่สดงความสัมพันธระหวางขอมูลทางการเงิน หรือการดําเนินงานอยางหน่ึงกับขอมูลอีกอยางหน่ึง การติดตาม
วิเคราะหความเคล่ือนไหวของอัตราสวน หรือแนวโนมของความเปล่ียนแปลงคาอัตราสวนที่คํานวณขึ้น โดยอัตราสวนที่
ผิดปกติ หรือแนวโนมที่นาสังเกตเปนดัชนีบงชี้ใหตองติดตาม หรือใหความสนใจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเปนพิเศษเพื่อตัดสินใจ
ส่ังการแกไขปญหาทั้งดานการดําเนินงานและดานการจัดทํารายงานทางการเงิน
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2. กําหนดความถี่ในการปฏบิัติตามกิจกรรมควบคุม ซ่ึงความถี่ในการปฏิบัติขึ้นกับระดับความเส่ียงที่ประเมินได เชน หาก
ความเส่ียงที่ประเมินไดอยูในระดับสูง การกําหนดความถี่ในการปฏิบัติตามกิจกรรมควบคุมอาจกําหนดใหเปนเดือนละ 1 คร้ัง 
ในขณะที่ หากความเส่ียงทีป่ระเมินไดอยูในระดับต่ํา ความถีใ่นการปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคมุอาจกําหนดใหมีเพยีงปละ 1
คร้ังเทาน้ัน เปนตน

3. ทบทวน และปรับปรุงกิจกรรมการควบคุม ใหเปนปจจุบัน สอดคลองกับวัตถุประสงค และเปาหมายขององคกรอยางสม่ําเสมอ

ตัวอยางกิจกรรมการควบคุมอ่ืนๆ ที่ปฏิบัตโิดยทัว่ไป มีดังน้ี

 การอนุมัติ ควรมีการกําหนดขอบเขตระดับของอํานาจในการอนุมัติใหชัดเจนเปนลายลักษณอักษรของพนักงานทุกระดับ
และมีการส่ือสารใหพนักงานภายในองคกรรับทราบ ผูทีไ่ดรับมอบหมายอํานาจหนาทีใ่หเปนผูอนุมัติควรสอบถามความ
เพียงพอของเอกสารประกอบการขออนุมัติ วาถูกตอง เหมาะสมและเปนไปตามกฎ ระเบียบ นโยบาย และแนวทางการ
ปฏิบัติงานที่เก่ียวของ และมีวงเงินที่อนุมัติอยูภายใตขอบเขตอํานาจที่ตนสามารถอนุมตัิได รวมทั้งควรสอบถามรายการ
ผิดปกติจากผูที่เก่ียวของกอนลงนามอนุมัติ และไมควรลงนามอนุมัติในแบบฟอรมเปลาหรือแบบฟอรมที่ไมมีขอมูลรายการ
ที่ขออนุมตัิอยางเพยีงพอ

 การสอบทานงาน การสอบทานรายงานทางการเงินและรายงานผลการดําเนินงานที่มิใชการเงิน และการสอบทานกิจกรรม
การปฏิบัติงาน ไดแก การสอบทานการกระทําที่เปนไปตามกฏระเบียบ ขอบังคับขององคกร รวมถึงกรณีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน โดยเปนการสอบทานจากผูบริหารแตละระดับขององคกร การสอบทานเปนกิจกรรมการควบคมุที่สําคญัที่ควร
กระทําอยางตอเน่ืองโดยสม่ําเสมอ และควรบันทึกผลการสอบทานที่ผูบริหารจําเปนตองแกไข ตดิตามเปนลายลักษณอักษร

 การดูแลปองกันทรัพยสิน พิจารณาจากการที่องคกรดูแล รักษา ปองกันทรัพยสินทีม่ีความเส่ียงสูง เชน เงินสด ทรัพยสินที่
มีคา เอกสารหลักฐานและระบบงานที่สําคัญ และขอมูลสารสนเทศขององคกร เปนตน โดยจํากัดการเขาถึงทรัพยสินที่มี
ความเส่ียงสูง การดูแลรักษาทรัพยสินอยางรัดกุมและเพียงพอ เปนตน รวมทัง้พจิารณาการกระทบยอด พิจารณาจากการ
เปรียบเทียบรายการบัญชีทรัพยสินกับทรัพยสินที่มีอยูจริงการเปรียบเทียบรายการในบญัชีกับทะเบียนคุม เปนตน

 การทําเอกสารอางอิง ควรมีการจัดทําหลักฐานเปนเอกสาร หรือ หนังสือ สําหรับระบบงานที่มีความสําคัญ เพื่อใหบุคลากรที่
มีหนาที่เก่ียวของไดทราบ เขาใจและสามารถคนควา อางอิงได รวมทัง้สามารถใชในการตรวจสอบ สอบทานความถูกตอง 
พิจารณาอนุมัติอยางชัดเจน เชน ระเบียบ คําส่ัง คูมือการปฏิบตัิงาน ผังทางเดินของระบบงาน
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3. เทคโนโลยีสารสนเทศควรไดรับการออกแบบและนําไปใชเพื่อสนับสนุนใหบรรลุวัตถุประสงคของการควบคมุภายใน

วิธีการปฏิบัติ

1. ออกแบบและนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช โดยคํานึงถงึการควบคุมทัว่ไปและการควบคมุเฉพาะระบบงาน เพื่อใหขอมูลที่ผาน
การประมวลผลทั้งในรูปของสารสนเทศหรือรายงาน จะตองมีความถูกตอง ครบถวน ทันเวลา และใหเน้ือหาที่เปนประโยชนตอ
การตัดสินใจ

การควบคุมทั่วไป (General Control) หมายถงึ การควบคุมในสวนที่เก่ียวของกับสภาพแวดลอมของการควบคมุ นโยบายและ

วิธีการในการควบคมุระบบสารสนเทศ การควบคมุความปลอดภยั การควบคมุการพัฒนาและปรับปรุง และการปองกัน/ลด

ความเสียหายของระบบ เปนการควบคุมภายในสําหรับองคกรในภาพรวมหรือควรมีในทุกๆ สวนของระบบสารสนเทศ 

ตัวอยางของการควบคุมทั่วไป

 การกําหนดนโยบายในการใชสารสนเทศ โดยผูบริหารควรจัดใหมีการจัดทํานโยบายการควบคุมการใชระบบสารสนเทศ 

โดยนโยบายดังกลาวจะตองไดรับการอนุมัตจิากผูบริหารระดับสูงขององคกร และจะตองเผยแพรใหทุกคนในองคกร 
นอกจากน้ีควรมีการกําหนดบทลงโทษในกรณีที่ไมปฏิบัตติาม หรือเพิกเฉยตอการปฏิบัติ ตัวอยางของนโยบายในการ
ใชสารสนเทศ เชน นโยบายดาน User ID และ Password การกําหนดลําดับความสําคญัของขอมูล การเปล่ียนแปลง
และแกไขระบบงาน เปนตน

 การแบงแยกหนาที่งานในระบบสารสนเทศ โดยควรแบงแยกการทํางานในหนาที่ตอไปน้ีออกจากกันอยางชัดเจน การ
บริหารงานทัว่ไป การควบคุมความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร การพัฒนาและเปล่ียนแปลงระบบงาน/โปรแกรม 
การปฏิบัติการ และการบริหารระบบส่ือสารและเครือขาย

 การควบคุมโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ

 การควบคุมการเปล่ียนแปลงแกไขระบบ

 การควบคุมการปฏิบัตงิานในศูนย คอมพวิเตอร 

 การควบคุมเขาถึงอุปกรณคอมพิวเตอร 

 การควบคุมการเขาถึงขอมูลและทรัพยากรสารสนเทศ

 การควบคุมการเขาถึงระบบงาน

การควบคุมเฉพาะระบบงาน (Application Control) เปนการควบคุมที่กําหนดขึ้นเพื่อใหมั่นใจในความครบถวน สมบูรณ 

ถูกตอง ไดรับการอนุมัติ และเกิดขึ้นอยางถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบและนโยบาย ของรายการทั้งหมดที่นําเขาสูการ

ประมวลผลของระบบงาน ความถูกตอง การประมวลผล และการแสดงผลลัพธ
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ตัวอยางของการควบคุมเฉพาะระบบงาน 

 การควบคุมการเขาถึงฟงกชั่นภายในระบบงาน โดยในการออกแบบหรือการนําโปรแกรมสําเร็จรูปมาใชงาน ส่ิงทีค่วร
คํานึงถึงคือ ระบบตองสามารถแบงแยกการทํางานโดยการกําหนดฟงกชั่นใหผูใชงานแตละคนได และหลักเกณฑในการ
จัดฟงกชั่นควรจัดตามความจําเปนในการใชงาน

 การควบคุมดาน Input เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดขอผิดพลาดในการนําขอมูลเขาสูระบบสารสนเทศ ซ่ึงการตรวจสอบและ
ควบคุมความถูกตองของ Input ที่ทําโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร เชน Double Entry, Format Control และ Duplication
Controls เปนตน

 การควบคุมการรับสงขอมูล เชน วิธีแปลงรหัส (Encrypted and Decrypted)

 การควบคุมการประมวลผล เชน Balance Controls ซ่ึงสามารถควบคุมความถูกตองทั้งของ Master Files และระบบ 
Database โดยในการควบคมุความถูกตองของ Master Files น้ัน โปรแกรมคอมพวิเตอรจะทําการเช็คจํานวน Record
ของ Master File แตละ File กอนการเปล่ียนแปลง กับจํานวน Record หลังการเปล่ียนแปลงแลวนําไปเทียบกับจํานวน 
Transactions ที่เกิดขึ้นระหวางวัน สําหรับการควบคุมความถูกตองของระบบ Database น้ัน โปรแกรมคอมพิวเตอรจะ
ทําการตรวจสอบยอด Balance ของระบบ Database ใน File ที่สําคัญๆ โดยใชยอดยกมากอนการ Update รวมดวย
ยอด Transactions แลวนําไปเปรียบเทียบกับยอดยกไป (Ending Balance) ถาไมตรงกันแสดงวามีขอผิดพลาดเกิดขึ้น 
เปนตน

 การควบคุมดาน Output เพื่อลดโอกาสที่บุคคลที่ไมไดรับอนุญาตนํา Output ไปใช เชน การใช Report Distribution list
เพื่อชวยควบคมุใหรายงานตางๆ ถูกสงไปทีห่นวยงานที่เก่ียวของเทาน้ัน โดย Report Distribution list ตองมีการเซ็น
รับรายงานเพื่อจะเปนเคร่ืองมือในการระบุผูรับผิดชอบในกรณีทีร่ายงานเกิดการสูญหายอีกดวย
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องคประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

หลักเกณฑ

ขอมูลสารสนเทศที่เก่ียวกับการดําเนินงานทั้งที่เปนขอมูลสารสนเทศจากแหลงภายในและแหลงภายนอก ชวยสนับสนุน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการกําหนดกลยุทธ ประเมินความเส่ียง และกิจกรรมการควบคมุ ผูบริหารตองจัดใหมีสารสนเทศ

อยางเพียงพอ เหมาะสม เชื่อถือได 

แนวทางปฏิบัติ 

1. รัฐวิสาหกิจควรวางแผนการดําเนินการดานขอมูลสารสนเทศ และดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหการใชขอมูล
สารสนเทศภายในองคกรสอดคลองกับหลักการการควบคมุภายในที่ดี 

สารสนเทศ หมายถึง ขอมูลที่ไดผานการประมวลผลและถูกจัดใหอยูในรูปที่มีความหมายและเปนประโยชนตอการใชงาน

ขอมูลสารสนเทศ ประกอบไปดวยขอมูลระบบสารสนเทศทางการเงิน (Financial Information System) และระบบสารสนเทศที่
เก่ียวกับการดําเนินงานมใิชการเงิน (Non-financial Information System)

วิธีการปฏิบัติ 

1. จัดใหมีนโยบายการควบคุมการใชงานสารสนเทศที่เปนลายลักษณอักษร และเผยแพรใหทุกคนในรัฐวิสาหกิจทราบ โดยนโยบาย
ดังกลาวควรไดรับการอนุมัติจากผูบริหารระดับสูง และการอนุมัติตองรวมถึงการแกไขเปล่ียนแปลงนโยบายทุกคร้ัง

ทั้งน้ี นโยบายการควบคุมการใชงานสารสนเทศควรครอบคลุมในเร่ืองดังตอไปน้ี

 นโยบายดาน User ID และ Password

 นโยบายเก่ียวกับ Priviledge ID

 การกําหนดความสําคัญของขอมูล

 การกําหนดเจาของระบบงาน

 การกําหนดความรับผิดชอบของแตละหนวยงาน

 การเปล่ียนแปลงระบบงาน

 แผนปองกันการหยุดชะงักของระบบงาน

 มาตรฐานระบบคอมพิวเตอร

 การใชคอมพิวเตอรสวนบุคคล
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2. จัดโครงสรางภายในหนวยงานคอมพิวเตอร โดยหนวยงานคอมพิวเตอรควรขึ้นตรงกับผูบริหารระดับสูง และเปนหนวยงาน
อิสระ รวมทั้งจัดใหมีการแบงแยกหนาที่งานอยางชัดเจนสําหรับหนาที่หลักตอไปน้ี

 การบริหาร

 การพัฒนาระบบงาน

 การปฏิบัติการ

 การควบคุมความปลอดภัย

3. จัดใหมีระเบียบวิธีปฏิบัติงานในฝายคอมพิวเตอรเปนลายลักษณอักษร โดยระเบียบวิธีปฏิบัติควรคลอบคลุมในเร่ืองดังตอไปน้ี

 การประมวลผลการปฏิบตัิงาน

 การสํารองขอมูล

 การพิมพและการจัดสงรายงาน

4. จัดใหมีการควบคุมความปลอดภัยระบบสารสนเทศ เชน ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงสถานะภาพของผูใชงานจะตองมีการแจง
ให Security Administrator รับทราบเพื่อดําเนินการยกเลิก หรือเปล่ียนแปลง User ID ของผูใชงานน้ันๆ อยางทันทวงที

2. รัฐวิสาหกิจควรจัดใหมีระบบการจัดการฐานขอมูล เพื่อนามาใชประโยชนในการทํางาน โดยคุณสมบัตขิองขอมูล ควรมีเน้ือหาที่
จําเปนตอการตัดสินใจอยูในรูปแบบที่เขาใจงาย มีความถูกตองสมบูรณ มีความเปนปจจุบัน ความทันกาล และความสะดวกใน

การเขาถึงสารสนเทศ

วิธีการปฏิบัติ

1. จัดใหมขีอมูลสารสนเทศและระบบฐานขอมูลที่ดี ซ่ึงขอมูลสารสนเทศที่ดีหมายถงึ ขอมูลสารสนเทศที่มีลักษณะดังตอไปน้ี

 มีความเหมาะสมกับการใชงาน หมายถึง ขอมูลสารสนเทศที่บรรจุเน้ือหาสาระที่จําเปนสําหรับการตัดสินใจ

 ความถูกตองสมบูรณ หมายถึง ขอมูลสารสนเทศที่สะทอนผลตามความเปนจริง และมีรายละเอียดที่จําเปนครบถวน

 ความเปนปจจบุัน หมายถงึ ขอมูลสารสนเทศที่ใหตัวเลข และขอเท็จจริงลาสุด หรือใกลเคียงวันที่ใชตัดสินใจมากที่สุด

 ความทันเวลา หมายถงึ จัดทําอยางรวดเร็วเพื่อใหผูตัดสินใจไดรับทันวันเวลาทีต่องการใชขอมูลขาวสารน้ัน

 ความสะดวกในการเขาถึง หมายถึง ความยากงายในการเขาถงึ ซ่ึงควรงายสําหรับผูทีม่ีอํานาจหนาที่เก่ียวของ และมี
ระบบรักษาความปลอดภัยมิใหผูที่ไมมีหนาที่เก่ียวของ เขาถึงขอมูลสารสนเทศได

โดยการจัดใหมีขอมูลสารสนเทศที่ดี สามารถทําไดโดยจัดหาบุคคลากรที่มีความรูความสามารถและประสบการณทางวชิาชพี 
รวมถึงตองจัดใหมีเคร่ืองมือเคร่ืองใช เทคโนโลยี และระบบงานที่ดี ซ่ึงประกอบดวยระบบเอกสาร ระบบบัญชี และระบบการ
ประมวลขอมูลเพื่อการบริหารอ่ืนๆ 
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นอกจากน้ี ระบบจัดการฐานขอมูล ควรรวมถึงการมีสารสนเทศที่เปนสัญญาณอันตรายหรือสัญญาณเตือนภัยที่อาจบอกถงึส่ิง
ขาดตกบกพรองจากการปฏบิัติงานที่เกิดขึ้นดวย

3. รัฐวิสาหกิจควรจัดใหมีการส่ือสารภายในองคกร เพื่อชวยสนับสนุนใหเกิดความเขาใจ ตลอดจนมีการดําเนินการตาม
วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน กระบวนการ และความรับผิดชอบรายบุคคลในทุกระดับขององคกร

การส่ือสารภายในองคกรที่ดี ควรเปนการส่ือสารหลายทาง เชน การส่ือสารขอมูลทั้งจากระดับบนลงลาง (Top-Down) หรือจากลาง
ขึ้นบน (Bottom-up) หรือ การส่ือสารระหวางหนวยงานในระดับเดียวกัน (Horizontal) และการส่ือสารดังกลาวเกิดขึ้นในทุก
ชวงเวลาในการดําเนินกิจกรรมตางๆขององคกร และมีเทคนิคหรือเคร่ืองมือที่นํามาใชในการส่ือสารขอมูลระหวางกัน เชน การจัด

สัมมนาระหวางผูบริหารและพนักงานประจําป การจัดใหมี Intranet เพื่อถาม-ตอบภายในองคกร การใช E-learning และ 

Knowledge base sharing การใช Video/Telephone Conference เปนตน 

วิธีการปฏิบัติ

1. จัดใหมีระบบการส่ือสารภายในองคกรที่มีประสิทธิผล โดยการส่ือสารหมายถงึการส่ือสารขอมูลทีจ่ัดทําไวแลว สงไปถึงผูที่ควร
ไดรับ หรือมีไวพรอมสําหรับผูทีค่วรใชขอมูลสารสนเทศน้ัน ณ ฐานขอมูลองคกร โดยประสิทธผิลของการส่ือสารในที่น้ีหมายถงึ
การที่ผูไดรับขอมูลสารสนเทศไดใชขอมูลดังกลาวใหเกิดประโยชนในการตัดสินใจดานตางๆ ดังน้ี

 บุคลากรที่มีภาระหนาที่ดานตางๆ ในองคกรจะตองไดรับขอมูลสารสนเทศที่ใชในการดําเนินงาน หรือการปฏิบัตงิานใน
หนาที่ของแตละคนอยางครบถวน

 ทุกคนในองคกรตองไดรับการส่ือความทีช่ัดเจนจากผูบริหารสูงสุดวาบุคลากรทุกคนจะตองใหความสําคัญกับการปฏิบัติ
ตามมาตรการการควบคุมภายในทุกมาตรการที่องคกรจัดใหมีขึน้ การละเมิดถือเปนความบกพรอง หรืออาจไดรับการ
ลงโทษ

ตัวอยางของขอมูลสารสนเทศทีค่วรส่ือสารใหบุคลากรไดรับทราบทั่วกัน ไดแก

 มาตรการการควบคุมภายในตางๆ ที่ใชอยูในองคกร เชน นโยบาย แผนงาน งบประมาณ หรือประมาณการ กฎ 
ระเบียบตางๆ

 บทบาท อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของบคุลากรแตละตาํแหนงหนาที่ มาตรฐานผลงานที่ตองการจากการ
ปฏิบัติ

 รายงานผลการดําเนินงานตาม นโยบาย แผนงาน และโครงการที่กําหนดขึ้น

 ความสัมพันธของงานในหนาทีข่องบุคคล หรือหนวยงานหน่ึงซ่ึงเก่ียวของกับบุคคล หรือหนวยงานอ่ืน

 ขอมูลสารสนเทศที่เปนสัญญาณอันตราย หรือสัญญาณเตือนภัยถึงส่ิงขาดตกบกพรอง จากการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น 
หรืออาจเปนเหตุใหเกิดความบกพรองน้ันในอนาคตอันใกล

 สิทธิประโยชนดานตางๆ ที่กําหนดไวสําหรับบุคลากรแตละระดับ
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ทั้งน้ี ระบบการส่ือสารภายในองคกรควรไดรับการประเมินเพื่อทราบประสิทธิภาพ และประสิทธผิลของระบบการส่ือสารเปนระยะๆ 
อยางสม่ําเสมอ เพื่อใหการส่ือสารเปนสวนหน่ึงของระบบการควบคุมภายในทีใ่หประโยชนสูงสุดอยูเสมอ

4. รัฐวิสาหกิจควรกําหนดใหระบบส่ือสารเชื่อมโยงกัน (Integrated) ซ่ึงสามารถใหสารสนเทศสงถึงผูที่ควรไดรับหรือ มีไวพรอม
อยางทันกาล รัฐวิสาหกิจควรจัดใหมีการส่ือสารกับหนวยงานภายนอกถึงผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุม

ภายใน

วิธีการปฏิบัติ

1. จัดใหมีระบบการส่ือสารภายนอกองคกรที่มีประสิทธิผล โดยการส่ือสารหมายถึงการส่ือสารขอมลูที่จัดทําไวแลว สงไปถึงผูที่
ควรไดรับ หรือมีไวพรอมสําหรับผูที่ควรใชขอมูลสารสนเทศน้ัน ณ ฐานขอมูลองคกร โดยประสิทธิผลของการส่ือสารในที่น้ี
หมายถึงการทีผู่ไดรับขอมูลสารสนเทศไดใชขอมูลดังกลาวใหเกิดประโยชนในการตัดสินใจดานตางๆ  โดยการส่ือสารกับ
แหลงขอมูลภายนอก ควรทําอยางเปนทางการเปนระยะๆ อยางสม่ําเสมอ หรือ อาจทําเมื่อมีเหตจุําเปนเปนคร้ังคราวก็ได โดย
ส่ือที่ใชในการส่ือสารกับบุคคลภายนอกอาจอยูในรูป การติดตอทางโทรศัพท การเชิญพบปะสังสรรค การใชจดหมายหรือ
แบบสอบถาม

ทั้งน้ี ระบบการส่ือสารภายนอกองคกรควรไดรับการประเมินเพือ่ทราบประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบการส่ือสารเปน
ระยะๆ อยางสม่ําเสมอ เพื่อใหการส่ือสารเปนสวนหน่ึงของระบบการควบคุมภายในที่ใหประโยชนสูงสุดอยูเสมอ
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องคประกอบที่ 5 การติดตามประเมินผล (Monitoring)

หลักเกณฑ

การติดตามและประเมินผล ควรมีขึ้นในระหวางการปฏิบตัิงานและการประเมินผลเปนรายคร้ังอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ เพื่อให

ผูบริหารมคีวามมั่นใจไดอยางสมเหตุสมผลตอประสิทธภิาพและประสิทธิผลของการควบคมุภายใน

แนวทางปฏิบัติ 

1. รัฐวิสาหกิจควรกําหนดใหมีการการประเมินผลแบบตอเน่ืองและการประเมินผลแบบเฉพาะคราว แตทําอยางตอเน่ืองและ
สม่ําเสมอ เพื่อใหผูบริหารสามารถมั่นใจไดวาการควบคมุภายในยังคงทําหนาที่ไดอยางตอเน่ือง รัฐวิสาหกิจควรจัดใหมีการ
ประเมินการควบคมุภายในอยางเปนอิสระ โดยผูที่ไมมีสวนเก่ียวของกับการออกแบบมาตรการหรือวางระบบการควบคุม

ภายใน เพื่อใหสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางตรงไปตรงมาชัดเจน และมีความหมายเหมาะสม 

การติดตามประเมินผลเปนองคประกอบหน่ึงทีข่าดไมไดของระบบการควบคมุภายใน โดยวตัถปุระสงคที่สําคัญของการติดตาม
ประเมินผลการควบคมุภายในมดัีงน้ี

 การควบคุมที่เพียงพอ (Adequate Control) เกิดขึ้นเมื่อฝายบริหารไดมีการวางแผนและออกแบบการควบคมุในลักษณะที่
สามารถสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา องคกรจะประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพและโดยประหยัด

 การควบคุมที่มีประสิทธิผล (Effective Control) เกิดขึ้นเมื่อฝายบริหารไดส่ังการ และติดตามกํากับดูแลใหมีการปฏิบตัิ เพื่อให
ระบบการควบคมุภายในไดทําหนาที่อยางที่กําหนด และสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา องคกรจะประสบความสําเร็จ
ตามวตัถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว

การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในแบงได 2 ประเภทหลัก คือ

1. การประเมินผลตอเน่ือง (Ongoing Monitoring) หมายถงึ การติดตามประเมินผลที่ไดกําหนดหรือออกแบบใหมีเทคนิควิธีการ
ติดตามประเมินผลคุณภาพของงานแทรกแฝงไวเปนสวนหน่ึงของกิจกรรมหรือกระบวนการปฏบิัติงานจริงตามปกติประจําวัน
ขององคกร กระทําโดยฝายบริหาร ผูจัดการสายงาน และ/หรือผูที่ไดรับมอบหมายเฝาสังเกต หรือสอบทานผลการปฏิบัติตาม
ระบบการควบคมุที่กําหนดในทนัทีขณะที่เกิดเหตุการณขึ้นจริงและตามลําดับชั้นอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ เชน การวิเคราะห
ขอมูลปฏิบตัิงานที่เกิดขึ้น การวเิคราะหผลตางระหวางผลงานจริงกับแผนการวิเคราะหเปรียบเทยีบขอมูลเพื่อหาความสัมพันธ
ที่ผิดปกติ ความไมสม่ําเสมอ

อน่ึง ผูประเมินควรสังเกตความแตกตางระหวางกิจกรรมการติดตามประเมินผลตอเน่ืองกับกิจกรรมการควบคมุที่กระทําตาม
กระบวนการขั้นตอนวิธีปฏบิัติหรือตามที่คูมือปฏิบตัิงานกําหนด เชน การอนุมัติรายการ การจัดทํางบกระทบยอดบัญชี การ
ตรวจสอบความถูกตองของการปรับปรุงแฟมขอมูลหลักใหเปนปจจบุัน ซ่ึงเปนการกระทําตามกระบวนการประมวลผลทาง
บัญชี เปนกิจกรรมการควบคมุ แตไมใชกิจกรรมการติดตามประเมินผลตอเน่ือง

2. การประเมินผลแบบเฉพาะคราว (Separate Evaluations) หมายถงึ กิจกรรมทีจ่ัดขึ้นเปนคร้ังคราวตามงวดเวลาที่กําหนดหรือ
ตามความเหมาะสม หรือจัดขึ้นเปนกรณีพิเศษเพื่อตอบสนองตอวัตถุประสงคเฉพาะ เชน เพื่อจัดทํารายงานอยางเปนทางการ
เก่ียวกับการควบคุมภายใน 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานเฉพาะ แตกตางจากการติดตามประเมินผลตอเน่ือง เน่ืองจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เฉพาะมีความมุงหมายเพื่อใหทราบถึงประสิทธผิลของกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงโดยตรงหรือประสิทธิผลของการควบคุมภายใน 
ณ เวลาใดเวลาหน่ึงที่กําหนด ในขณะที่การติดตามประเมินผลในระหวางการปฏบิัติงานจริง ครอบคลุมทุกกิจกรรมขององคกร
และตอเน่ืองตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติกิจกรรมน้ัน

การประเมินการควบคมุอยางเปนอิสระ (Independent Assessment) เปนการประเมินผลที่กระทําโดยผูที่ไมมีสวนเก่ียวของ
โดยตรงกับการปฏิบตัิงานน้ันๆ เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาผลการประเมินจะใหขอมูลสารสนเทศทีม่ีความถูกตอง ครบถวน การ
ประเมินผลอยางอิสระอาจกระทาํโดยผูตรวจสอบภายในและผูตรวจสอบภายนอก โดยพจิารณาการจัดทํารายงานแลวเสร็จตาม
แผนงานที่กําหนด และมีการประเมินการควบคมุอยางเปนอิสระครบทั่วทัง้องคกร และมีการติดตามขอเสนอแนะ

แมวาฝายบริหารและฝายตรวจสอบภายในมีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงในการจัดใหมีการติดตามประเมินผลการควบคมุภายในก็
ตาม แตพนักงานทุกระดับในองคกร ควรมหีนาที่ความรับผิดชอบรวมกันในการจัดใหมีกิจกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในของสวนงานที่ตนรับผิดชอบ โดยถือเปนสวนหน่ึงของกิจกรรมการบริหารและการปฏิบัติงานประจําวันของ
องคกร เพื่อที่จะนําไปสูการเปล่ียนแปลงที่ดีขึ้นในองคกร

วิธีการปฏิบัติ (อางอิงจาก แนวทางการจัดระบบการควบคมุภายใน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย)

1. กําหนดวัตถปุระสงคและเปาหมายที่ชัดเจนสําหรับการควบคุมน้ันๆ โดยฝายบริหาร โดยกําหนดเปนรูปธรรมทีทุ่กคนเขาใจ
หรือกําหนดเปนระดับความเส่ียงที่ยอมรับได หรือระดับความสําเร็จที่ตองการ

2. เลือกเร่ืองที่จะประเมิน เชน การเลือกวาจะประเมินทัง้ระบบ หรือจะประเมินเฉพาะวัตถุประสงคหน่ึงของการควบคุมภายในที่
เก่ียวของ หรือจะประเมินเฉพาะองคประกอบดานใดดานหน่ึงก็ได ซ่ึงวิธีการเลือกมาจาก 2 แหลง คือ เลือกตามคําส่ัง และ
เลือกตามความริเร่ิมของผูประเมิน ทั้งน้ีหากเปนการเลือกตามความคิดริเร่ิมของผูประเมินเอง วิธีการที่นิยมใชในการเลือกคือ
การประเมินและจัดลําดับตามความเส่ียงของเร่ือง

3. ศึกษาทําความเขาใจโครงสรางของระบบการควบคุมวาประกอบดวยองคประกอบการควบคมุภายในครบถวนทุกดานหรือไม 
อยางไร ซ่ึงเทคนิคสําหรับผูประเมินที่ใชในการทําความเขาใจโครงสรางของของระบบการควบคมุอาจจะใชวธิีสอบถาม ประชมุ
ปรึกษาหารือกับผูบริหาร /ผูเก่ียวของกับการกําหนดระบบการควบคุมภายใน และการสอบทานเอกสารเก่ียวกับการควบคมุ
ภายใน เชน คูมือการปฏบิัติงาน แผนผังการแบงสวนงาน การกําหนดหนาท ีความรับผิดชอบในงาน แผนงานงบประมาณ 
แผนภาพแสดงขั้นตอนการปฏบิตัิงาน เปนตน และเร่ิมจัดทําเอกสารเก่ียวกับการประเมินระบบการควบคุมภายใน เชน การ
จัดทําแบบสอบถาม การทําแผนภาพ การทํากระดาษทําการประเมินผล องคประกอบการควบคมุภายใน เปนตน เพื่อใชเปน
หลักฐานขั้นตนประกอบการประเมินผลตอไป

4. การทดสอบการมีอยูจริงและการปฏิบัติงานจริงของระบบการควบคุม ซ่ึงเปนการประเมินขั้นตนวาระบบการควบคุมน้ันวามีอยู
จริง ใชปฏิบตัิงานจริงหรือไม หากไมมหีรือไมไดใชปฏิบตัิงานจริง องคกรมวีิธีควบคมุอยางอ่ืนชดเชยหรือไม

โดยในขั้นตอนน้ีผูประเมินตองหาหลักฐานเก่ียวกับการปฏิบตัิงานจริงในปจจุบันวามีวธิีการอยางไร ยังคงเหมือนหรือแตกตาง
กับรูปแบบโครงสราง หรือองคประกอบการควบคมุที่กําหนดไวหรือไม เพราะวธิีการควบคุมบางอยางอาจจะเปล่ียนแปลงไป
เพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณจริง หรือปฏิบัตติามบางไมปฏิบตัิตามบาง หรือละเลยไมไดปฏิบตัิมานานแลว ซ่ึงขอมูลเหลาน้ี
ยังไมไดแกไขในเอกสารที่เก่ียวของ และฝายบริหารไมทราบการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น
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การทดสอบการมีอยูและการปฏิบัติงานจริง ผูประเมินอาจใชวิธีการ ดังตอไปน้ี

 สอบถามผูปฏิบัติงาน ผูควบคุมงาน และตรวจสอบเอกสารที่เก่ียวของ 

 สังเกตการณปฏิบัติงานตามขั้นตอนตั้งแตตนจนจบ (Walk Through)

 ออกเยี่ยมสถานที่ตางๆ ที่มีความสําคัญตอการดําเนินงาน เพื่อใหเห็นสภาพที่ทํางาน การจัดเก็บรักษาอุปกรณ

 การทดสอบแบบจํากัด ซ่ึงหมายถึงการสุมตัวอยางแบบจํากัดจํานวน แลวทดสอบกับปจจัยทุกๆ ดานที่เก่ียวของ ไมวา
จะเปนวัตถุดิบที่ใช เอกสารที่เก่ียวของ และผลลัพธที่ไดจากการควบคุมน้ัน เชน การทดสอบแบบจํากัดเก่ียวกับการ
ควบคุมคลังสินคา ซ่ึงส่ิงที่ผูประเมินตองการทราบ คือ จํานวนสินคาที่รับตรงกับจํานวนใบส่ังซ้ือ ใบกํากับสินคา และใบ
รับสินคาหรือไม ผูประเมินอาจหาคําตอบเบื้องตนโดยการทดสอบแบบจํากัดดังน้ี

1. ผูประเมินอาจใชวิธีตรวจสอบแฟมเอกสารการส่ังซ้ือ และรับสินคาน้ีไวที่แผนกบัญชี เพื่อดูการจัดเก็บเอกสาร
ใบส่ังซ้ือวาเรียงลําดับเลขที่ เอกสารการส่ังซ้ือแตละชุดมีเอกสารทั้ง 3 ประเภทแนบติดกันเปนชุดอยาง
ครบถวนหรือไม

2. ผูประเมินอาจจะเลือกเอกสารจํานวน 10 – 15 ชุด มาตรวจสอบความครบถวนถูกตองตรงกันของเอกสารทั้ง 
3 ใบในแตละชุดน้ัน

ทั้งน้ี ผูประเมินควรใชวิธีการทดสอบหลายวิธีรวมกัน เน่ืองจากแตละวิธีก็มีขอดีและขอเสียแตกตางกัน ตัวอยางเชน ผูประเมิน
ไดจัดทําแบบสอบถามการควบคุมภายในแลว ไดรับคําตอบจากแบบสอบถามการควบคุมภายในที่ไมแนนอน ผูประเมินอาจ
เลือกคําถามน้ีมาตรวจสอบกับเอกสารตลอดระบบ หรือไปสังเกตการณปฏิบัติงานจริงเพื่อประเมินขั้นตอนการปฏิบัติงานจริง
ของคําถามน้ัน

5. ประเมินประสิทธิผลของการควบคุมวาไดผลตามวัตถุประสงคทีกํ่าหนดหรือไม  ซ่ึงเปนการประเมินขั้นสุดทายโดยอาศยั
หลักฐานที่รวบรวมไดจากการประเมินในขั้นตน แลวขยายผลการประเมิน โดยจะขยายผลการประเมินไปอยางไรน้ัน มีหลักใน
การพิจารณาวา การขยายผลการประเมินน้ันจะใหขอมูล หรือหลักฐานที่มี 3 คุณลักษณะตอไปน้ีหรือไม 

 ตรงกับวัตถุประสงคหรือความเส่ียงที่จะประเมิน เชน ความเชื่อถือได ความทันตอเวลา

 คุมคา ไมเสียเวลาและคาใชจายในการประเมินมากเกินจําเปน แตจะใหขอมูลที่เพิ่มคุณคา และประโยชนตอองคกร

 ปฏิบัติได โดยผูประเมินมีความรูทักษะที่จะประเมิน หรือโดยอาศัยความรูและทักษะจากผูเชี่ยวชาญและที่ปรึกษา

ซ่ึงการขยายผลการประเมิน อาจใชวิธีดังน้ี

 เพิ่มจํานวนการทดสอบการปฏิบัติตามระบบ

 การใชวิธีสอบทานเชิงวิเคราะห

 การทดสอบสาระสําคัญ

 การทดสอบยอดคงเหลือ

6. สรุปผลการประเมิน โดยในการสรุปผลการประเมินตองมีการรายงานใหผูบริหารทราบถงึผลการตรวจสอบทีแ่สดงถึงจุดออน
และความไมเพยีงพอตอการควบคุมภายในที่สําคญั ที่ทําใหเกิดความเส่ียงตอความสําเร็จของงานสูงกวาระดับที่ยอมรับได 
พรอมทั้งเสนอวธิีแกไข ทั้งน้ีตองคํานึงถึงตนทุน และผลประโยชนที่ไดรับจากวิธีการแกไขน้ันดวย
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ตัวอยางตารางสรุปผลการประเมิน

แบบสรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน

ประเภทของการประเมิน (การประเมินผลตอเน่ือง/การประเมินผลแบบเฉพาะคราว)................................................

ชวงเวลาที่ทําการประเมิน.....................................................................

เร่ืองที่ทําการประเมิน ผลการประเมิน ขอเสนอแนะ

1.

2.

3.

ผูประเมิน.............................................

ผูสอบทาน...........................................

2. รัฐวิสาหกิจควรจัดใหมใีหการติดตามและประเมินผลเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหาร และการปฏิบัติงานดานอ่ืนๆ อยาง
ตอเน่ือง โดยเรียกวาการประเมนิการควบคุมภายในดวยตนเอง (Control Self-Assessment) รัฐวิสาหกิจควรประเมินผลความ
เพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน และประเมินการบรรลุตามวตัถุประสงคขององคกรในลักษณะการประเมินการ

ควบคุมดวยตนเองและ/หรือการประเมินการควบคมุอยางเปนอิสระ อยางนอยปละหน่ึงคร้ัง 

การประเมินการควบคมุภายในดวยตนเอง (Control Self-Assessment: CSA) ครบทั่วทั้งองคกร เปนการติดตามประเมินผลโดย
กําหนดใหกลุมผูปฏิบตัิงานของสวนงานยอยๆ รวมกันพจิารณาถึงความเพียงพอและมปีระสิทธผิลของระบบการควบคุมภายใน 
และคนหาความเส่ียงของงานในความรับผิดชอบ เพื่อพจิารณาปรับปรุงกระบวนการและกิจกรรมการควบคุมที่มีอยูใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น นอกจากน้ัน ควรดําเนินการพรอมทั้งมีการบูรณาการกับการบริหารความเส่ียงอยางเปน
ระบบ และมีการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ ความถีใ่นการติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน และความสําเร็จในการ

ดําเนินงานตามขอเสนอแนะ/รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในทั้งในระดับองคกร และหนวยงานยอย รวมทัง้การจัดสง

รายงานการควบคมุภายในตามระเบียบขอ ๖ แกสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน เปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด  

วิธีการปฏิบัติ

1. ระบุผูรับผิดชอบในการดําเนินการประเมินการควบคมุภายในดวยตนเอง สําหรับแตละหนวยงาน

2. กําหนดขอบเขตของการดําเนินการประเมินการควบคมุภายในดวยตนเอง เชน รายการของกระบวนการปฏิบัตงิานทีจ่ะทําการ
ประเมิน

3. ระบุวัตถุประสงคของกระบวนการ ความเส่ียงของกิจกรรมที่สําคัญ ระบุการควบคุมที่มใีนปจจุบนัและที่ควรจะมีสําหรับความ
เส่ียงที่สําคัญของกระบวนการ
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4. จัดทําแบบสอบถามการควบคมุภายใน 

5. ประเมินการควบคมุภายใน ระบคุวามเส่ียงที่การควบคมุยงัไมเพยีงพอ และจัดทําแผนปรับปรุงการควบคุมสําหรับการควบคุม
ที่ยังไมเพียงพอ 

6. จัดการประชมุเชิงปฏิบัติการ CSA (CSA Workshop) เพื่อหาขอสรุปผลการประเมินการควบคุมและแผนปรับปรุง

7. จัดทํารายงานสรุปผลการประเมนิการควบคุมภายในดวยตนเอง และนําเสนอตอผูบริหารตามลําดับขั้น

8. จัดทํารายงานตามระเบียบของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

9. ติดตามการปฏิบัตติามแผนปรับปรุงการควบคมุ
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ภาคผนวก

ตัวอยางชื่อความเสี่ยง และคําอธิบายความเสี่ยง

ตารางตอไปน้ีแสดง ตัวอยางชื่อความเส่ียง และคําอธิบายความเส่ียง เพื่อใหผูบริหารและพนักงานเขาใจไปในทางเดียวกัน และ
ชวยลดปญหาการตคีวามที่แตกตางกัน 

ช่ือความเส่ียง

(Risk Category)

คําอธิบายความเส่ียง (Definition/ Description)

1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ
(Strategy)

ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่ไมพึงประสงคทางดานเศรษฐกิจมหภาค การเมือง สังคม และปจจัยทาง
เทคโนโลยี รวมท้ังความไมเหมาะสมทางดานการวางแผนเชิงกลยุทธ

2. ความเสี่ยงดาน
ทรัพยากรบุคคล
(Human Resources)

ภัยคุกคามอันเกิดจากความไมเพียงพอของพนักงานที่มีความสามารถที่เหมาะสมกับการดําเนินงานในองคกร หรือ
การขาดการกระตุนใหพนักงานมีสํานกึในความรับผิดชอบหนาที่ในกิจกรรมธุรกิจที่ดําเนินอยู ซึ่งรวมถึงเรื่องอืน่ๆท่ี
เกี่ยวของกับองคกร เชน สขุภาพ ความปลอดภัย การประทวง หรือขอโตแยงตางๆขององคกร

3. ความเสี่ยงดาน
จริยธรรม จรรยาบรรณ
(Integrity and Ethical
Values)

ความเสี่ยงที่ทําใหเกิดความสูญเสียจากเหตุการณที่เกี่ยวของกับความซื่อสตัยสุจรติ จริยธรรม จรรยาบรรณ หรือการ
แบงแยกกันในองคกร

4. ความเสี่ยงดาน
กฎระเบียบ
(Regulatory)

เหตุการณที่นําไปสูความกดดันทางดานกฎระเบียบ การคว่ําบาตร หรือการโดนปรับคาเสียหาย การเพิ่มขึ้นของ
กฎระเบียบ หรือความซับซอนของกฎระเบียบใหมๆ

5. ความเสี่ยงดานตลาด
(Market)

ความเสี่ยงที่ทําใหเกิดความเสียหาย อันเกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงที่ไมพึงประสงคทางดานตลาด ที่มีความ
เกี่ยวเนื่องกับ อัตราดอกเบ้ีย สินคาอปุโภคบริโภค อัตราแลกเปลี่ยน หรือ การลงทุนในตลาดหุน

6. ความเสี่ยงดานเครดิต
(Credit)

ความเสี่ยงที่เกิดจากลูกหนี้ไมชําระหนี้

7. ความเสี่ยงดานสภาพ
คลอง (Liquidity)

ความเสี่ยงที่เกิดจากการไมสามารถจะปฏิบัติตามภาระผูกพนัทางการเงินในปจจุบัน เนื่องจากขาดการวางแผนในการ
เตรียมทุนสํารองทางการเงินใหเหมาะสมกับสถานการณ

8. ความเสี่ยงดานการ
รายงานทางการเงิน
(Financial Reporting)

ความเสี่ยงที่เกิดจากการแถลงรายงานทางการเงิน ที่มีความผิดพลาดอยางมีนัยสําคัญ

9. ความเสี่ยงดานการ
ทุจริตจากภายในองคกร
(Internal Fraud)

ความเสี่ยงที่ทําใหเกิดความสูญเสียเงินทุน ที่เกิดจากการตั้งใจ ฉอฉล โกง หลอกลวงจากพนักงานภายในองคกร โดย
อาจมี หรือไมมีผูสมรูรวมคิด ทั้งจากภายในองคกรและภายนอกองคกร

10. ความเสี่ยงดานการ
ทุจริตจากภายนอก
องคกร (External
Fraud and Security)

ความเสี่ยงที่ทําใหเกิดความสูญเสียเงินทุน ที่เกิดจากการตั้งใจ ฉอฉล โกง หลอกลวงจากบุคคลภายนอกองคกร

11. ความเสี่ยงดาน
สารสนเทศ 
(Information
Technology)

ความเสี่ยงจากการขาดความตอเนื่อง หรือการขัดขวางใดๆที่ทําใหองคกรไมสามารถดําเนินงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยอาจเกิดจากขาดความเหมาะสมในการพัฒนา และลงวางระบบ รวมทั้งการสูญเสียเทคโนโลยี
สารสนเทศแมในระยะสั้น

12. ความเสี่ยงดาน
กฎหมาย (Legal)

ความสูญเสียท่ีเกิดจากการดําเนินการตามกฎหมาย หรือความลมเหลวจากการบังคับใชกฎหมายกับคูกรณี
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ช่ือความเส่ียง

(Risk Category)

คําอธิบายความเส่ียง (Definition/ Description)

13. ความเสี่ยงดานภาษี 
(Tax)

ความสูญเสียท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่ไมพึงประสงคที่เกี่ยวของกับกฎหมายทางดานภาษี หรือ ความลมเหลวที่
เกิดจากการนํากฎหมายทางดานภาษีไปใชไดอยางถูกตอง หรือ การฝาฝนทางดานกฎหมายที่เกี่ยวกับภาษี

14. ความเสี่ยงดานการทํา
ธุรกรรม (Transaction
Processing)

ความสูญเสียท่ีเกิดจากความผิดพลาดหรือการละเลยเพิกเฉยในการดําเนินการดานธุรกรรม หรือเกิดจากการขาด
ความตอเนื่อง

15. ความเสี่ยงดานการขาด
ความตอเนื่องในการ
ดําเนินงาน (Business
Disruption)

ความสูญเสียท่ีเกิดจากการขาดความตอเนื่องในการดําเนินงาน ทําใหองคกรไมสามารถดําเนินงานไดตามปกติในแต
ละกระบวนการ

16. ความเสี่ยงดานความ
เสียหายของทรัพยสิน 
(Damage to Physical
Assets)

ความสูญเสียจากการเจตนา หรือไมเจตนา ที่ทําใหเกิดความเสียหายของทรัพยสนิ )ที่นอกเหนือไปจากผลของความ
เสียหายท่ีเกิดจากการขาดความตอเนื่องในการดําเนินงาน(

17. ความเสี่ยงดานลูกคา 
สินคา และ การปฏิบัติ
ทางธุรกิจ (Clients,
Products and
Business Practices)

ความสูญเสียท่ีเกิดจากความไมเหมาะสม หรือการปฏิบัติที่ผิดกฎหมาย ในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาและ
การตลาดสําหรับผลิตภัณฑขององคกร การติดตอปฏิสัมพนัธกับลูกคา และการดําเนินธุรกิจโดยทั่วไป
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คําถาม – คําตอบที่นารูเร่ืองการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

คําถาม คําตอบ

1. การบริหารความเส่ียง และการ
ควบคุมภายในแตกตางกันอยางไร 
และมีความเก่ียวของกันหรือไม 
อยางไร

การบริหารความเส่ียง คือ การพจิารณาเลือกวิธีการที่ควรกระทําเพื่อจัดการกับ
ความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้น ตามผลการประเมินความเส่ียง ซ่ึงตองพิจารณาโอกาสทีจ่ะ
เกิดและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบระดับความเส่ียงที่เกิดกับระดับ
ความเส่ียงที่ยอมรับได และความคุมคาในการบริหารความเส่ียงที่เหลืออยู ในขณะที่การ
ควบคุมภายใน คือ กระบวนการเพื่อใหมั่นใจวาวธิีการที่ระบุขางตน ไดรับการปฏิบัติ
อยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพเพียงพอ สอดคลองกับวตัถุประสงค และระเบียบที่ใช
บังคับขององคกร

2. หากเหตุการณ/ความเส่ียงเร่ืองหน่ึง
มีหลายสาเหตุ ควรจะตองระบุทกุ
สาเหตุความเส่ียงหรือไม และควร
ประเมินความเส่ียงรวมกันหรือ
แยกกันอยางไร

รายการเหตุการณ/ความเส่ียงหน่ึงๆ อาจจะมีทีม่าจากหลายสาเหตุ ซ่ึงผูวิเคราะหควร
จะตองวิเคราะหใหรอบดาน เพื่อใหผูบริหารหรือผูประเมินความเส่ียงมีขอมูลที่เพียงพอ
ตอการตัดสินใจ เน่ืองจากแตละสาเหตุของความเส่ียงหน่ึงๆ อาจนํามาซ่ึงระดับ
ผลกระทบที่แตกตางกัน ซ่ึงหากระบุสาเหตุของความเส่ียงไดครบถวน จะชวยให
ผูบริหารหรือผูประเมินความเส่ียงสามารถพจิารณาและวิเคราะหไดถึงสาเหตุที่สําคญั
ที่สุดในการประเมินความเส่ียง 

นอกจากน้ี การระบุสาเหตขุองความเส่ียงไดครบถวน จะชวยสนับสนุนใหผูบริหาร
กําหนดแผนจัดการความเส่ียงไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เน่ืองจากการ
กําหนดแผนจัดการความเส่ียงน้ัน เปนการชวยลดสาเหตุการเกิดความเส่ียง ซ่ึงจะสงผล
ใหลดระดับผลกระทบ และ/หรือ โอกาสจะเกิดได ดังน้ัน หากผูวิเคราะหสามารถระบุ
สาเหตุของความเส่ียงไดครบถวน ก็จะชวยใหผูบริหารหรือผูประเมินความเส่ียงสามารถ
กําหนดแผนจัดการความเส่ียงไดครอบคลุมทุกสาเหตขุองความเส่ียง ซ่ึงจะสงผลให
บริหารจัดการความเส่ียงไดอยางมีประสิทธภิาพและประสิทธิผล รวมทัง้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงคที่กําหนดไวอีกดวย

3. การบริหารความเส่ียงและการ
กําหนดกลยุทธมีความสัมพันธกัน
อยางไร

การบริหารความเส่ียงของรัฐวิสาหกิจน้ัน ควรจะเร่ิมตั้งแตขั้นตอนการกําหนดกลยุทธ 
เพื่อใหการกําหนดกลยุทธเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากในการพิจารณากําหนด
กลยุทธน้ัน จะเร่ิมจากการวิเคราะหจุดแข็ง (Strength: S) จุดออน (Weakness: W)
โอกาส (Opportunity: O) และอุปสรรค (Threats: T) (SWOT Analysis) ของการดําเนิน
ธุรกิจของรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงในขั้นตอนน้ี รัฐวิสาหกิจสามารถพิจารณาถึงความเส่ียงที่
อาจจะเกิดขึ้นและสงผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของรัฐวสิาหกิจ รวมทั้งนํา
ความเส่ียงที่เหลืออยูของปที่ผานมาพิจารณารวมกับการวิเคราะห SWOT ของ
รัฐวิสาหกิจ เพื่อจะกําหนดเปนกลยุทธในการดําเนินงานของรัฐวสิาหกิจ 
ทั้งน้ี จากกลยทุธที่กําหนดขึ้น รัฐวิสาหกิจควรพิจารณาถงึเหตุการณ/ความเส่ียงที่สงผล
ใหรัฐวิสาหกิจไมสามารถดําเนินงานไดตามกลยทุธที่กําหนด เพือ่กําหนดเปนแผน
วิสาหกิจและแผนปฏบิัติการตอไป
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ตัวอยาง บริษัท ก ไดกําหนดกลยุทธขึ้น 2 กลยุทธ ไดแก
กลยุทธที่ 1 ขยายเครือขายสาขา ไปยังพื้นที่ใหมที่อยูในแหลงชมุชน
กลยุทธที่ 2 ลดเครือขายสาขาลง 50% และขยายการบริการโดยผาน Internet และ
ศูนยบริการทางโทรศพัท

เมื่อพิจารณาถงึเหตุการณ/ความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้นสําหรับกลยทุธทั้ง 2 เร่ือง

กลยุทธ ความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสเกิด

1 อาจไมมีทีจ่อดรถรองรับ
กับจํานวนลูกคาที่เพิม่ขึ้น

ปานกลาง สูง

2 รายไดอาจลดลง สูง ปานกลาง

รูปแสดงระดับความเสี่ยงของกลยุทธที่ 1 และกลยทุธที่ 2

จากตัวอยางขางตน จะเห็นไดวา ความเส่ียงของกลยทุธที่ 1 อาจไมมีทีจ่อดรถรองรับ
กับจํานวนลูกคาที่เพิม่ขึ้น เมื่อมกีารขยายสาขาไปยังพื้นที่ใหมทีอ่ยูในแหลงชมุชนน้ัน 
แมวาจะมีโอกาสเกิดสูงแตผลกระทบจากเหตุการณ/ความเส่ียงดังกลาวอยูในระดับปาน
กลาง ในขณะที่ความเส่ียงของกลยุทธที่ 2 รายไดอาจลดลง น้ัน มีผลกระทบอยูใน
ระดับสูง แมวาโอกาสเกิดจะนอย ซ่ึงจากรูปแสดงระดับความเส่ียงของกลยทุธที่ 1 และ
กลยุทธที่ 2 แสดงใหเห็นวากลยทุธที่ 2 น้ันอยูสูงกวาระดับความเส่ียงที่บริษัท ก 
ยอมรับได ดังน้ัน หากบริษทั ก จะเลือกกลยุทธที่ 2 บริษัท ก จะตองกําหนดวธิีการ
จัดการความเส่ียง โดยกําหนดในแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการตอไป

4. ดัชนีชี้วัดความเส่ียงหลัก (Key Risk
Indicator: KRI) และดัชนีชี้วัดผล
การดําเนินงาน (Key Performance
Indicator: KPI) เหมือนหรือตางกัน
อยางไร

ดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก (Key Risk Indicator: KRI) คือ เคร่ืองมือวัดกิจกรรมที่อาจ

ทําใหรัฐวิสาหกิจมีความเส่ียงที่เพิ่มขึ้น เชน อัตราความพงึพอใจของลูกคา หรืออัตรา
การรองเรียนจากลูกคา อาจสงผลตอความผันผวนของรายไดของรัฐวิสาหกิจ เปนตน 

S1

โอกาสจะเกิด

ผล
กร

ะท
บ

ต่ํา สูง
ต่ํา

สูง

S2

ระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได
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ประโยชนของดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก

ดัชนีชี้วัดความเส่ียงหลัก เปนปจจยัในการพจิารณาทิศทางของความเส่ียงวามแีนวโนม
เพิ่มขึ้นหรือลดลง ดัชนีชีว้ัดความเส่ียงหลักที่ดีจะสามารถชีใ้หเหน็การเปล่ียนแปลง
ความเส่ียงไดแมนยํามากขึ้น และชวยแสดงใหเห็นความสัมพันธของความเส่ียงในดาน
ตางๆ เชน ดานการปฏบิัติงาน และการเงิน ซ่ึงสามารถนําไปใชสนับสนุนการวัด
ความเส่ียงเชิงปริมาณได การกําหนดดัชนีชีว้ัดความเส่ียงหลักทาํใหมีสัญญาณเตือน
ปญหา เพื่อนําไปสูการคนหาสาเหตุและปรับปรุงแกไข ทัง้น้ี ดัชนีชี้วัดความเส่ียงหลัก
ตองเอ้ือประโยชนใหองคกร สามารถรับรูและจัดการความเส่ียงไดทันตอเหตุการณ และ
สนับสนุนกิจกรรมการควบคมุภายในดวย

ดัชนีชี้วัดผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicator: KPI) เปนการวัดผลการ

ปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริง เพื่อแสดงผลสําเร็จของการวัดตามวตัถปุระสงค เชน จํานวนขอ
รองเรียนจากลูกคา จํานวนสินคาที่ไดรับคืน จํานวนรายได/คาใชจาย เปนตน

จากคําจํากัดความของ KRI และ KPI ขางตน จะเห็นไดวา KRI และ KPI น้ันมี
วัตถุประสงคการนําไปใชงานทีแ่ตกตางกัน อยางไรก็ตาม ในบางคร้ัง KRI และ KPI
อาจจะเปนเร่ืองเดียวกันได เชน เร่ืองรายได หรือคาใชจาย สําหรับความเส่ียงที่สงผล
กระทบตอรายไดของรัฐวิสาหกิจ จํานวนขอรองเรียนจากลูกคา สําหรับความเส่ียงเร่ือง
ความพงึพอใจจากการใหบริการตอลูกคา เปนตน โดยปกติ KPI จะถูกกําหนดขึ้นเพื่อ
พิจารณาการดําเนินงานในภาพรวมขององคกร และของหนวยงานหลักขององคกร ซ่ึง
จะเปนขอมูลผลการดําเนินงานในชวงที่ผานมา ในขณะที่ KRI น้ันจะเปนดัชนีชีว้ัดนํา 
(Leading Indicators) เพื่อแสดงใหเห็นถึงแนวโนมการเกิดความเส่ียงใหม 

5. เหตุการณ/ความเส่ียงหน่ึงเร่ือง
สามารถมีดัชนีชี้วัดความเส่ียงหลัก 
(Key Risk Indicator: KRI) ได
มากกวา 1 ดัชนีหรือไม และ
เหตุการณ/ความเส่ียงหลายเร่ือง
สามารถมี KRI รวมกันไดหรือไม

ในการกําหนดดัชนีชี้วัดความเส่ียงหลักเพื่อพจิารณาแนวโนมของความเส่ียงใดๆ ที่
อาจจะเปล่ียนแปลงไป สามารถกําหนดไดมากกวา 1 ดัชนี เพื่อใหมั่นใจวาสถานะ
ความเส่ียงไดเปล่ียนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญ โดยการกําหนดดัชนีชี้วัดความเส่ียงหลัก
น้ี จะขึ้นอยูกับจํานวนสาเหตุทีท่าํใหเกิดความเส่ียงน้ันๆ  ดังตัวอยางทีแ่สดงในตาราง
ตอไปน้ี 

เหตุการณความเสีย่ง ตัวอยาง KRI

ความผันผวนของรายได • อัตราความพึงพอใจของลูกคา

• อัตราการรองเรียนของลูกคา

• ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน

ขาดบุคลากรที่มีคุณภาพ • อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน

• จํานวนชัว่โมงในการฝกอบรม

อยางไรก็ตาม รัฐวิสาหกิจควรคาํนึงถึงตนทุนที่จะเกิดขึ้นในการกําหนดดัชนีชีว้ัด
ความเส่ียงหลักเพื่อติดตามแนวโนมของความเส่ียง เน่ืองจากการกําหนดดัชนีชีว้ัด
ความเส่ียงหลักน้ัน จะตองมีการกําหนดผูรับผิดชอบเพื่อเก็บขอมูลและเฝาติดตาม
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แนวโนมของความเส่ียง โดยความถี่ในการติดตามอาจจะเร่ิมจากทุกวัน ทุกสัปดาห 
หรือทุกเดือน ขึ้นอยูกับลักษณะของขอมูลที่ตองการ ซ่ึงอาจจะทาํใหตนทุนในการ
ติดตามสูงเกินความจําเปน

นอกจากน้ี เพื่อใหเปนการประหยัดตนทุนในการเก็บขอมูลเพื่อเฝาดูแนวโนมของ
ความเส่ียงหน่ึงๆ รัฐวิสาหกิจอาจจะกําหนดดัชนีชี้วัดความเส่ียงหลัก 1 ดัชนี สําหรับเฝา
ระวังเหตุการณ/ความเส่ียงมากกวา 1 เร่ืองได

6. สายการรายงานของหนวยงาน
บริหารความเส่ียงควรจะเปน
อยางไร

กรอบโครงสรางการบริหารความเส่ียงขององคกรเชิงบูรณาการ ไดระบุวา ฝายบริหารมี
ความรับผิดชอบโดยตรงตอกิจกรรมทั้งปวงขององคกร ซ่ึงรวมถงึการบริหารความเส่ียง
ขององคกรดวย โดยปกติแลว ผูบริหารในระดับที่ตางกันจะมีความรับผิดชอบตอการ
บริหารความเส่ียงขององคกรทีแ่ตกตางกันไป ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับลักษณะเฉพาะของแตละ
องคกร ซ่ึงอาจจะแตกตางกันไป

ในองคกรใดๆ ก็ตาม ประธานเจาหนาที่บริหารมีความรับผิดชอบสูงสุดในการเปน
เจาของการบริหารความเส่ียงขององคกร และมคีวามรับผิดชอบดูแลวาองคประกอบของ
การบริหารความเส่ียงขององคกรทั้งหมดมีอยูครบถวนและเหมาะสม นอกจากน้ี 
ประธานเจาหนาที่บริหารยังมีหนาที่ในการติดตามดูแลกิจกรรมและความเส่ียงที่มี
ความสัมพันธกับระดับความเส่ียงที่องคกรยอมรับได เมื่อสภาพแวดลอมเปล่ียนแปลงไป
ดังน้ัน เพื่อใหผูบริหารรัฐวิสาหกิจมั่นใจไดวา รัฐวิสาหกิจมีการบริหารความเส่ียงใหอยู
ในระดับความเส่ียงทีย่อมรับได หนวยงานบริหารความเส่ียงควรรายงานความคืบหนา
ของการบริหารความเส่ียงใหแกผูบริหารรัฐวิสาหกิจไดรับทราบ ตั้งแตรายการ
ความเส่ียง ผลการประเมินความเส่ียง การตอบสนองตอความเส่ียง การจัดทําแผน
จัดการความเส่ียง ความคืบหนาของการดําเนินการตามแผนจัดการความเส่ียง การ
กําหนดดัชนีชีว้ัดความเส่ียง ตลอดจนการติดตามความเส่ียงตามดัชนีชี้วัดความเส่ียง

อยางไรก็ตาม รัฐวิสาหกิจสวนมาก คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะประกอบดวย
ผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ และผูบริหารระดับสูงจากหนวยงานตางๆ ดังน้ัน เพื่อให
กิจกรรมการบริหารความเส่ียงครอบคลุมในความเส่ียงทุกๆ ดาน หนวยงานบริหาร
ความเส่ียงจึงควรรายงานตอคณะกรรมการบริหารความเส่ียงสําหรับกิจกรรมการบริหาร
ความเส่ียงตางๆ ที่เกิดขึ้นในรัฐวิสาหกิจ

ทั้งน้ี หากคณะกรรมการบริหารความเส่ียงของรัฐวิสาหกิจไมไดประกอบดวย
คณะผูบริหารของรัฐวิสาหกิจ แตมาจากการแตงตั้งของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงอาจจะแตงตั้งคณะผูบริหารของรัฐวิสาหกิจเปนคณะ 
อนุกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อทําหนาที่ดูแลรับผิดชอบเร่ืองการบริหารความเส่ียง
ของรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงกรณีน้ี หนวยงานบริหารความเส่ียงจะรายงานการดําเนินการใน
กิจกรรมการบริหารความเส่ียงตอคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อบริหารจัดการ
ความเส่ียงในระดับหน่ึง และผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจจะเปนผูรายงานตอคณะ
กรรมการบริหารความเส่ียง โดยมีหนวยงานบริหารความเส่ียงเปนผูสนับสนุน
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7. เหตุใดการบริหารความเส่ียงจึงยัง
ไมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพียงพอ แมรัฐวิสาหกิจจะมีกรอบ
และคูมือการบริหารความเส่ียง
ครบถวน

เน่ืองจากการบริหารความเส่ียงเปนกระบวนการที่เปนระบบเพื่อชวยองคกรในการบงชี้
เหตุการณที่อาจเกิดขึ้น ประเมินความเส่ียง จัดลําดับความสําคญัของความเส่ียง และหา
วิธีการตอบสนองเพื่อจัดการตอความเส่ียงเหลาน้ัน โดยใหอยูในระดับความเส่ียงที่
ยอมรับไดของรัฐวิสาหกิจ ดังน้ัน การมีกรอบการบริหารความเส่ียงและคูมือการบริหาร
ความเส่ียงจึงไมเพียงพอ หากรัฐวิสาหกิจมิไดทําใหกระบวนการบริหารความเส่ียงเปน
กระบวนการที่ดําเนินการอยางตอเน่ืองเพื่อระบุ ประเมิน และจัดการความเส่ียงใหอยูใน
ระดับที่ยอมรับได

นอกจากน้ี การประเมินผลรัฐวิสาหกิจยังขึ้นอยูกับความมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการบริหารจัดการเมื่อเกิดเหตุการณใดเหตุการณหน่ึง ที่สงผลกระทบตอการบรรลุ
วัตถุประสงคของรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงหากรัฐวิสาหกิจไมไดระบุเหตุการณดังกลาวในรายการ
ความเส่ียงของรัฐวิสาหกิจ แสดงใหเห็นวารัฐวิสาหกิจไมไดวิเคราะหเหตุการณ/
ความเส่ียงอยางรอบดาน หรือหากรัฐวิสาหกิจไดระบุเหตุการณดังกลาวในรายการ 
ความเส่ียง แตไมไดมีการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ ก็อาจสงผลใหรัฐวิสาหกิจไม
สามารถบรรลุวัตถปุระสงคที่กําหนดไวเชนกัน

อีกทั้งการบริหารความเส่ียงน้ัน ไมไดเปนการกําจัดใหความเส่ียงหมดไป แตเปนการ
บริหารจัดการเพื่อใหผูบริหารมคีวามมั่นใจวาความเส่ียงของรัฐวิสาหกิจไดถูกบริหารให
อยูภายใตระดับความเส่ียงที่ยอมรับได

8. มีความจําเปนที่ผูบริหารสูงสุดของ
รัฐวิสาหกิจจะตองมีสวนรวมในการ
บริหารความเส่ียงหรือไม สามารถ
มอบหมายใหผูอ่ืนไดหรือไม 

กรอบโครงสรางการบริหารความเส่ียงขององคกรเชิงบูรณาการ ไดระบุวา ผูบริหาร
สูงสุดของรัฐวิสาหกิจ เปนผูที่มคีวามรับผิดชอบและมีความเปนเจาของตอการนําการ
บริหารความเส่ียงองคกร (Enterprise Risk Management) ไปปฏิบัติใช ดังน้ัน การ
บริหารความเส่ียงองคกรจะประสบผลสําเร็จได เมื่อผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจให
ความสําคัญและมีสวนรวมในทุกๆ กิจกรรมการบริหารความเส่ียงขององคกร นอกจากน้ี 
การที่ผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจใหความสําคัญตอกิจกรรมการบริหารความเส่ียง จะ
ทําใหพนักงานทุกคนในองคกรเห็นถึงความสําคัญของการบริหารความเส่ียง และจะให
ความรวมมือในกิจกรรมกรรมการบริหารความเส่ียงขององคกร ซ่ึงจะทําใหการบริหาร
ความเส่ียงองคกรประสบผลสําเร็จได

โดยปกติ ผูบริหารสูงสุดของรัฐวสิาหกิจมักจะมีคําถาม 2 คําถามในระดับกลยุทธ คือ มี
เหตุการณ/ความเส่ียงใดบางที่ยงัไมไดถูกระบุขึ้น ซ่ึงหากเกิดเหตุการณดังกลาวขึ้น จะ
สงผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของรัฐวิสาหกิจ และหากเหตุการณ/ความเส่ียง
ดังกลาวอาจเกิดขึ้นจริง รัฐวิสาหกิจไดมีการดําเนินการเพื่อปองกันไมใหเหตุการณ/
ความเส่ียงดังกลาวเกิดขึ้น หรือไดมีวิธกีารใดจัดการกับเหตุการณ/ความเส่ียงน้ัน หาก
เกิดขึ้นจริง ซ่ึงหากรัฐวิสาหกิจมกีารดําเนินกิจกรรมการบริหารความเส่ียงองคกรอยาง
ตอเน่ือง จะสามารถตอบคําถามดังกลาวได ดังน้ัน ผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจจะตอง
มีสวนรวมอยางเพยีงพอในการบริหารความเส่ียงขององคกร เพือ่ใหมั่นใจวา
กระบวนการบริหารความเส่ียงไดดําเนินการอยางตอเน่ือง และครอบคลุมความเส่ียงที่
สําคัญ โดยเฉพาะความเส่ียงดานกลยุทธ
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9. บทบาทของหนวยงานบริหาร
ความเส่ียงควรเปนอยางไร

เน่ืองจากหนวยงานบริหารความเส่ียงไมใชเจาของความเส่ียง ดังน้ัน บทบาทหนาที่
ความรับผิดชอบหลักของหนวยงานบริหารความเส่ียง คือ การเปนผูสนับสนุนและ
ประสานงานในกิจกรรมการบริหารความเส่ียง โดยบทบาทหนาทีค่วามรับผิดชอบหลัก
ของหนวยงานบริหารความเส่ียง มีดังตอไปน้ี

1. จัดทําและปรับปรุงกรอบการบริหารความเส่ียงที่ครอบคลุมถึงนโยบายการบริหาร
ความเส่ียง ความเส่ียงที่ยอมรับได บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบในการ
บริหารความเส่ียง โครงสราง กระบวนการ และปจจยัพื้นฐานที่ใชในการสนับสนุน
การบริหารความเส่ียง

2. จัดทําแผนการนําการบริหารความเส่ียงไปปฏบิัตใินรัฐวิสาหกิจ
3. จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเปนประจําอยางนอยทุกไตรมาส
4. ศึกษาและติดตามความกาวหนาของแนวทางการปฏบิัติที่ดีในการบริหารความเส่ียง 

เพื่อนํามาพัฒนาและปรับปรุงกรอบการบริหารความเส่ียง นโยบายการบริหาร
ความเส่ียง ความเส่ียงที่ยอมรับได และระดับความเส่ียงทีย่อมรับไดขององคกรตาม
ความเหมาะสม

5. จัดใหมชีองทางการส่ือสารเร่ืองขอมูลความเส่ียงและระบบการบริหารความเส่ียงที่
ชัดเจน มปีระสิทธิภาพ และทันกาล รวมทั้งดําเนินการส่ือสาร ใหคําแนะนํา จัด
ฝกอบรมเร่ืองระบบการบริหารความเส่ียงใหกับทุกหนวยงาน และโครงการใน
รัฐวิสาหกิจ เพื่อสรางวฒันธรรมการบริหารความเส่ียงในองคกร

6. ประสานงานและติดตามหนวยงานตางๆ เพื่อใหเกิดการดําเนินงานตามกรอบการ
บริหารความเส่ียง

7. พัฒนา ติดตาม ปรับปรุงขอมูลความเส่ียงขององคกร และรายงานขอมูลความเส่ียง
และความคบืหนาของการบริหารความเส่ียงตอคณะกรรมการบริหารความเส่ียง

8. ประสานงานกับหนวยงานตรวจสอบภายในเพื่อแลกเปล่ียนความรูและขอมูล
เก่ียวกับความเส่ียงที่อาจมีผลกระทบตอรัฐวิสาหกิจ

10.งานของผูตรวจสอบภายใน
ในการสอบทานกระบวนการบริหาร
ความเส่ียง ควรเปนอยางไร

บทบาทและความรับผิดชอบของผูตรวจสอบภายในในการสอบทานกระบวนการบริหาร
ความเส่ียง สามารถแบงไดเปน 3 ลักษณะ ไดแก

1. บทบาท และความรับผิดชอบหลักของหนวยงานตรวจสอบภายในตอการ

บริหารความเสี่ยง

งานหลักที่ผูตรวจสอบภายในตองปฏิบัติ คือ การทําใหเกิดความมั่นใจวาระบบ
บริหารความเส่ียงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมบีทบาทดังน้ี
 ดําเนินการใหมั่นใจวากรอบการบริหารความเส่ียงมีประสิทธิภาพทั้งในดานการ

ออกแบบและการนําไปใช
 ดําเนินการใหมั่นใจวาการประเมนิความเส่ียงมีความนาเชื่อถือและการบริหาร

ความเส่ียงเปนไปตามกรอบและนโยบายที่กําหนดไว
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2. บทบาท และความรับผิดชอบที่หนวยงานตรวจสอบภายในสามารถ

ดําเนินการไดอยางมีขอจํากัด

บทบาท และความรับผิดชอบทีห่นวยงานตรวจสอบภายในสามารถเขาไปรวม
ดําเนินการไดมีหลายรูปแบบ อยางไรก็ตาม ตองมีการพจิารณาถึงความเหมาะสม
และตองเปนไปตามกฎ ระเบยีบ ขอบังคับทั้งภายในและภายนอกองคกร ตัวอยาง
บทบาทดังกลาว มีดังน้ี
 เปนผูอํานวยความสะดวก (Facilitator) ในการประชุมเชิงปฏิบตักิารและกําหนด

แนวทางในการตอบสนองความเส่ียง
 เปนผูประสานงานในกระบวนการบริหารความเส่ียง
 ใหคําแนะนําแกผูบริหารเก่ียวกับวิธีการในการตอบสนองความเส่ียง
 รวบรวมรายงานความเส่ียง

3. บทบาท และความรับผิดชอบที่ไมควรอยูภายใตความรับผิดชอบของ

หนวยงานตรวจสอบภายใน

บทบาท และความรับผิดชอบบางอยางไมควรใหหนวยงานตรวจสอบภายในเปน
ผูรับผิดชอบ โดยเฉพาะความรับผิดชอบในการจัดการกับการบริหารความเส่ียง
โดยตรง เน่ืองจากหนวยงานตรวจสอบภายในตองทําหนาที่สอบทานประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเส่ียงภายในองคกร ตัวอยางบทบาทที่
หนวยงานตรวจสอบภายในไมควรเขาไปมีสวนรวม คือ
 กําหนดความเส่ียงที่ยอมรับได
 กําหนดกระบวนการบริหารความเส่ียง
 ตัดสินใจในการตอบสนองความเส่ียง
 เปนผูดําเนินการจัดการความเส่ียงแทนผูบริหาร
 เปนผูรับผิดชอบในกระบวนการบริหารความเส่ียง

11.การควบคุมภายในมีประโยชนตอ
องคกรอยางไร

การควบคุมภายในเปนเคร่ืองมือชวยสรางความมั่นใจใหกับผูบริหารในเร่ืองดังตอไปน้ี 
1. การดําเนินงานขององคกรมปีระสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว
2. การใชทรัพยากรเปนไปอยางคุมคา 
3. รายงานทางการเงิน ทั้งทีใ่ชเพื่อการภายใน และเสนอตอบุคคลภายในอก มคีวาม 

ถูกตองสมบูรณและเชื่อถือได
4. การปฏิบัติการดานตางๆ สอดคลองกับกฎหมาย และระเบยีบทีใ่ชบังคับกับองคกร

12.ทําอยางไรใหสวนงานตางๆ เหน็
ความสําคัญของการควบคุมภายใน 
มากกวาความสําคัญของภารกิจ
หลักของตนเองเทาน้ัน

รัฐวิสาหกิจควรสรางความเขาใจ และการยอมรับถึงความสําคัญ และประโยชนของการ
ควบคุมภายในวา ระบบการควบคุมภายในที่ดีน้ัน นอกจากจะเปนเคร่ืองมือชวยสราง
ความมั่นใจใหกับผูบริหารแลว ยงัสามารถทําใหหนวยงานตางๆ หรือผูปฏิบัตงิานของ
หนวยงานน้ันๆ ปฏิบัตงิานไดมปีระสิทธิภาพมากขึ้น เน่ืองจากระบบการควบคมุภายใน
ที่ดี จะชวยลดความผิดพลาดในการทํางาน ลดความซํ้าซอนในการทํางาน ทําให
ปฏิบัติงานไดรวดเร็วมากขึ้น เปนตน
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13. ในการประเมินความเส่ียง และการ
ควบคุมภายในสําหรับหนวยงาน ที่
ผูประเมินไมมีความรู หรือความ
เขาใจในกระบวนการของสวนงาน
น้ันๆ สามารถใชวิธีการ หรือ 
เทคนิคใด ไดบาง 

วิธีการ หรือเทคนิคที่สามารถชวยในการประเมินสวนงานที่ผูประเมิน ไมมีความรูหรือ
ความเขาใจในกระบวนการทํางาน สามารถทําไดโดย 
1. ศึกษาทําความเขาใจงานทีจ่ะประเมินวากระบวนงานน้ัน มีกิจกรรมและขั้นตอนการ

ทํางาน รวมทั้งวัตถุประสงค และเปาหมายอยางไร โดยวิธีศึกษาอาจทําโดยดูจาก
เอกสารการแบงสวนงานภายในองคกร คําพรรณนาลักษณะงาน รวมทัง้การ
สอบถามจากผูที่เก่ียวของ

2. สํารวจขอมูลเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในที่มีอยู  ซ่ึงเทคนิคตางๆ ที่สามารถทํา
ได ไดแก การสอบถาม หรือสัมภาษณผูที่เก่ียวของ รวมทั้งศึกษาจากเอกสารที่มีอยู
เชน แผนภาพแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระเบียบ ขอบังคับ เปนตน

3. ดําเนินการทดสอบประสิทธิภาพการควบคุมภายในและสอบทานการปฏิบัติตาม
ระบบ เพื่อใหมั่นใจวา การควบคุมภายในน้ันมีอยูจริงและมีประสิทธิภาพหรือไม
เพียงใด

14.การประมวลผลภาพรวมการ
ควบคุมภายใน ในระดับองคกร ควร
เปนหนาที่ของใคร

ผูตรวจสอบภายในควรรับผิดชอบในการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในใน
ฐานะผูประเมินการควบคมุอยางเปนอิสระ เพื่อใหความมั่นใจวาการประเมินผลใน
ภาพรวมขององคกรไดดําเนินไปอยางเที่ยงธรรม ตามความเปนจริง หรือไม เพียงใด ยัง
มีจุดออน/ความเส่ียงใดที่ควรไดรับการแกไขเพิม่เตมิ ที่ควรรายงานใหผูบริหารทราบ

15.ผูตรวจสอบภายใน สามารถเปนผู
รางคําส่ัง ระเบียบปฏบิัติ ขอบังคับ
ตางๆ เพื่อบังคับใชในองคกรได
หรือไม

ผูตรวจสอบภายไมควรเปนผูรางคําส่ัง ระเบียบปฏิบตัิ ขอบังคับตางๆ เพื่อบังคับใชใน
องคกร เน่ืองจากจะทําใหผูตรวจสอบภายในขาดความเปนอิสระ (Independence) และ
ความเปนกลาง (Objectivity) ซ่ึงสงผลกระทบตอการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในที่
อาจจะเสียความเปนอิสระในการ แสดงความคิดเห็น หรือมีขอขัดแยงทางผลประโยชน 
(Conflict of Interest) อยางไรก็ตาม ผูตรวจสอบภายในสามารถใหคําแนะนําตอคําส่ัง 
ระเบียบปฏิบตัิ ขอบังคับตางๆ กอนออกประกาศใชวามีความเหมาะสมหรือไมเพียงใด
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นิยามของคําสําคัญเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยง

คําที่ใช ความหมาย

การบริหารความเส่ียงขององคกร (Enterprise
Risk Management)

กระบวนการที่กําหนดและนําไปปฏิบัติโดยคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร
และบุคลากรเพื่อนําไปประยุกตใชในการกําหนดกลยุทธและการวางแผน
ขององคกรในทุกระดับ  โดยไดรับการออกแบบใหสามารถบงชี้เหตุการณ
ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบตอองคกร และสามารถจัดการความเส่ียงให
อยูในระดับที่องคกรยอมรับเพื่อใหไดรับความมั่นใจอยางสมเหตสุมผลใน
การบรรลุวัตถุประสงค  

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) เร่ืองที่เก่ียวของกับการปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎ ระเบียบและขอบังคับที่
เก่ียวของกับองคกร

การใชความเชื่อมั่นอยางสมเหตสุมผล 
(Reasonable Assurance)

แนวคิดทีว่า ไมวาการบริหารความเส่ียงขององคกรจะไดรับการออกแบบ
มาดีหรือนํามาใชไดดีเพียงใด ก็ไมสามารถรับประกันการบรรลุ
วัตถุประสงคขององคกรได ทั้งน้ี เน่ืองมาจากขอจํากัดตางๆ ทีม่อียูตาม
ธรรมชาติของการบริหารความเส่ียงขององคกรน่ันเอง

ความเส่ียง (Risk) ความเปนไปไดที่เหตุการณใดเหตุการณหน่ึงอาจเกิดขึ้นและเปนอุปสรรค
ตอการบรรลุวัตถุประสงค

ความเส่ียงที่มีอยูตามธรรมชาต ิ
(Inherent Risk)

ความเส่ียงที่มตีอองคกรโดยที่ฝายจัดการยงัไมไดกระทําการใดๆ เพื่อที่จะ
เปล่ียนแปลงโอกาสทีจ่ะเกิดหรือผลกระทบของความเส่ียงน้ันๆ

ความเส่ียงที่เหลืออยู (Residual Risk) ความเส่ียงที่เหลืออยูหลังจากทีฝ่ายจัดการไดดําเนินการทีจ่ะเปล่ียนแปลง
ระดับของโอกาสทีจ่ะเกิดหรือผลกระทบของความเส่ียง

ความไมแนนอน (Uncertainty) ความไมสามารถที่จะทราบลวงหนาถึงโอกาสที่จะเกิดขึ้นหรือผลกระทบ
ของเหตุการณในอนาคตไดอยางถูกตองแมนยาํ

ชวงเบีย่งเบนของระดับความเส่ียงที่ยอมรับได 
(Risk Tolerance)

ชวงเบีย่งเบนทีย่อมรับไดที่สัมพนัธกับการบรรลุวัตถุประสงคใด
วัตถุประสงคหน่ึง

ผลกระทบ (Impact) ผลลัพธหรือผลที่เกิดขึ้นจากเหตกุารณใดเหตุการณหน่ึง ผลกระทบอาจ
เกิดขึ้นไดหลากหลายแบบจากเหตุการณเดียว ผลกระทบอาจเปนทางบวก
หรือทางลบตอวัตถุประสงคที่เก่ียวของขององคกร

ระดับความเส่ียงที่องคกรยอมรับได 
(Risk Appetite)

ระดับของความเส่ียงที่กําหนดขึน้ในภาพรวม (broad-based amount) ซ่ึง
องคกรสามารถยอมรับไดในการมุงไปสูพันธกิจ (หรือวิสัยทัศน) ของ
องคกรน้ัน

โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ความเปนไปไดที่เหตุการณหน่ึงจะเกิดขึ้นและสงผลในทางบวกตอ
การบรรลุวัตถุประสงค
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นิยามของคําสําคัญเก่ียวกับการควบคุมภายใน

คําที่ใช ความหมาย

การควบคุมภายใน (Internal Control) กระบวนการที่กําหนดขึ้นและนําไปปฏิบัตโิดยคณะกรรมการ ผูบริหาร และ
บุคลากรอ่ืนๆ ในองคกร โดยกระบวนการดังกลาวไดถูกออกแบบมาเพื่อ
ชวยใหเกิดความเชื่อมั่นไดอยางสมเหตุสมผลวาองคกรจะบรรลุ
วัตถุประสงคในดานตางๆ ดังตอไปน้ี

1. ความมีประสิทธิผลและประสิทธภิาพของการปฏบิัติการ 
2. ความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน 
3. การปฏิบัติตามกฎ ระเบยีบ และขอบังคับที่เก่ียวของ 

การปฏิบัติการ (Operations) เร่ืองที่เก่ียวของกับประสิทธผิล และประสิทธิภาพของกิจกรรมตางๆ ของ
องคกรใดองคกรหน่ึง รวมถึงเปาหมายเก่ียวกับผลการดําเนินงานและ
ความสามารถในการทํากําไร และการปองกันไมใหเกิดการสูญเสียของ
ทรัพยากร

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) เร่ืองที่เก่ียวของกับการปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎ ระเบียบและขอบังคับที่
เก่ียวขององคกร

การรายงาน (Reporting) เร่ืองที่เก่ียวของกับความนาเชื่อถือของการรายงานขององคกร ซ่ึงรวมทัง้
การรายงานภายในและภายนอกองคกร ทั้งที่เปนรายงานทางการเงินและที่
ไมใชรายงานทางการเงิน

ความซ่ือสัตย (Integrity) คุณภาพหรือสภาพของการดํารงชีวติดวยหลักความชอบธรรม ไดแก ความ
ซ่ือตรง ความซ่ือสัตย ความจริงใจ รวมทัง้ความปรารถนาทีจ่ะกระทําส่ิงที่
ถูกตอง เชน ประกอบอาชีพและดํารงชีพใหอยูในกรอบของคุณคาและความ
คาดหวังตางๆ

นโยบาย (Policy) การส่ังการของฝายจัดการเก่ียวกับส่ิงที่ตองกระทําเพื่อกอใหเกิดผลตอการ
ควบคุม ทั้งน้ี นโยบายเปนพื้นฐานในการกําหนดการควบคุม 

ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) กลุมคนที่ไดรับผลกระทบจากองคกร เชน ผูกํากับดูแล ผูถือหุน ชุมชนที่ซ่ึง
องคกรดําเนินงานอยู พนักงาน ลูกคา และผูขาย
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