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ค ำน ำ 

การด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจไทยในปัจจุบันอยู่ภายใต้ความไม่แน่นอนหลายประการ 

ที่อาจกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ เช่น การแข่งขันในภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนภายใต้กระแส

โลกาภิวัตน์ที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างรุนแรงและรวดเร็ว  ความก้าวหน้าในการพัฒนาและ 

ใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพิ่มขึ้น ความกดดันต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ

ด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม ตลอดจนความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการก ากับดูแลที่ดี 

ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่รัฐวิสาหกิจควรค านึงถึงในการวางกลยุทธ์การบริหารจัดการและ  

การด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ดังนั้น รัฐวิสาหกิจไทย

จึงมีความจ าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องมีการบริหารจัดการความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพ  

 

ด้วยเหตุนี้ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง จึงได้ให้ 

ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สเป็นที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบบริหารความเส่ียงและ 

การควบคุมภายในของรัฐวิสาหกิจ ภายใต้โครงการเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลที่ดีใน

รัฐวิสาหกิจ เพื่อจัดท าหลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัติเล่มนี้ขึ้น 

 

ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหวังเป็นอย่างย่ิงว่า  หลักเกณฑ์/

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในฉบับนี้  จะเป็นเครื่องมือ

ช่วยในการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล และ

เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยให้รัฐวิสาหกิจสามารถพัฒนาระบบการบริหารความเส่ียงและ  

การควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 1  
หลักเกณฑ/์แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของรัฐวิสาหกิจ 
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ส่วนที่ 1  
หลักเกณฑ/์แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรบริหำรควำมเสี่ยงของรัฐวิสำหกิจ 

 

1.   ค ำจ ำกัดควำม       

การบริหารความเส่ียงขององค์กร คือ กระบวนการที่ก าหนดและน าไปปฏิบัติโดย

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการก าหนดกลยุทธ์และ 

การวางแผนขององค์กรในทุกระดับ โดยได้รับการออกแบบให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจ

เกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อองค์กร และสามารถจัดการความเส่ียงให้อยู่ในระดับที่องค์กร

ยอมรับ เพื่อให้ได้รับความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลในการบรรลุวัตถุประสงค์   

 

2.   หลักเกณฑ์กำรบริหำรควำมเสี่ยง 

รัฐวิสาหกิจควรพัฒนากระบวนการบริหารความเส่ียง โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

 

1. สร้างคุณค่า (Creates value) การบริหารความเส่ียงต้องมีส่วนในการสร้างความส าเร็จ

ให้กับวัตถุประสงค์ขององค์กร เช่น ความมีประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน การปกป้องส่ิงแวดล้อม การด าเนินการ

ตามหลักธรรมาภิบาล ความสอดคล้องตามข้อกฎหมาย 

และระเบียบบังคับ การยอมรับจากสาธารณะและ 

การรักษาชื่อเสียงขององค์กร เป็นต้น 

2. เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ

ในองค์กร (Integral part of 

organizational processes) 

การบริหารความเส่ียงเป็นความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร 

และเปน็ส่วนที่ส าคัญของกระบวนการในองค์กร 

3. เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ 

(Part of decision making) 

การบริหารความเส่ียงช่วยในการจัดล าดับความส าคัญ

ของการด าเนินการ และการจัดความแตกต่างของ

ทางเลือกต่างๆ ในการบริหารเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ 

4. มุ่งเน้นเหตุการณ์ที่มี  

ความไม่แน่นอน (Explicitly 

addresses uncertainty) 

การบริหารความเส่ียงมุ่งเน้นเหตุการณ์ที่มี 

ความไม่แน่นอน เพื่อก าหนดแนวทางในการจัดการกับ 

ความไม่แน่นอนนั้นๆ 

5. ด าเนินการอย่างเป็นระบบ มี

โครงสร้างชัดเจน และทันเวลา 

(Systematic, structured and 

timely) 

การบริหารความเส่ียงควรปฏิบัติอย่างเป็นระบบใน

หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การด าเนินการมีประสิทธิภาพ  

มีความสอดคล้องกัน และมีความน่าเชื่อถือ 



 

6 
 

หลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัตเิกี่ยวกับการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ปี 2555 

6. ด าเนินการบนพืน้ฐานของข้อมูล

ที่ดีที่สุดที่มีอยู่ (Based on the 

best available information) 

การบริหารความเส่ียงควรด าเนินการโดยพิจารณาข้อมูล

จากแหล่งต่างๆ เช่น จากประสบการณ์ ข้อมูลป้อนกลับ             

การสังเกตการณ์ การพยากรณ์ และมุมมองจาก

ผู้เชี่ยวชาญ อย่างไรก็ตาม ผู้ท าหน้าที่ตัดสินใจความเส่ียง

จากข้อมูลนั้นต้องค านึงถึงข้อจ ากัดของข้อมูล แบบจ าลอง

การตัดสินใจ รวมถึงความแตกต่างท่ีอาจเกิดขึ้นจาก

มุมมองของผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ด้วย 

7. ปรับให้เหมาะสมกับองค์กร 

(Tailored) 

การบริหารความเส่ียงต้องสอดคล้องไปในทิศทาง

เดียวกันกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของ

องค์กร รวมถึงโครงร่างของความเส่ียง (Risk profile) 

8. ค านึงถึงปัจจัยด้านบุคลากรและ

วัฒนธรรมองค์กรด้วย (Takes 

human and cultural factors 

into account) 

การบริหารความเส่ียงควรได้รับการปฏิบัติ โดยค านึงถึง

ความสามารถ การยอมรับในความส าคัญ ความตั้งใจของ

บุคลากร และวัฒนธรรมองค์กรด้วย 

9. โปร่งใสและครอบคลุม 

(Transparent and inclusive) 

การบริหารความเส่ียงต้องการความมีส่วนร่วมอย่าง

เหมาะสมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงผู้ท าหน้าที่

ตัดสินใจในทุกๆ ระดับขององค์กร รวมถึงการให้ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับข้อมูลอย่างเหมาะสม และ 

การน ามุมมองและความคิดเห็นต่างๆ มาพิจารณาใน 

การก าหนดเกณฑ์ความเส่ียง 

10. เป็นพลวัต สามารถท าซ้ า และ

ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง 

(Dynamic, iterative and 

responsive to change) 

การบริหารความเส่ียงช่วยให้องค์กรตอบสนองต่อ 

การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง  เมื่อมี 

การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมหรือเหตุการณ์ต่างๆ  

ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

11. ปรับปรุงและเพิ่มเติมได้ 

อย่างต่อเนื่อง (Facilitates 

continual improvement and 

enhancement of the 

organization) 

องค์กรจะต้องพัฒนา และมีกลยุทธ์ในการปรับปรุง 

การบริหารความเส่ียงในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง 
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3. กำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ ์

3.1 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียงนี้ จะไม่มีประโยชน์อันใด

หากไม่มีการน าไปปฏิบัติ 

3.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของรัฐวิสาหกิจต้องการความมั่นใจจากรัฐวิสาหกิจ  ด้วยการมีระบบ

การบริหารความเส่ียงที่ดี ทั้งนี้ คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและผู้บริหารต้องร่วมกันก าหนด

นโยบายและกระบวนการบริหารความเส่ียงขององค์กร 

3.3 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียงฉบับนี้ จัดท าขึ้นส าหรับใช้เป็น

แนวทางปฏิบัติของรัฐวิสาหกิจ โดยหวังว่าจะท าให้เกิดความคิดเบื้องต้นซึ่งผู้เกี่ยวข้อง

สามารถน าไปปรับปรุงแก้ไขในการปฏิบัติ ให้มีความเหมาะสมกับการด าเนินงาน 

3.4 ให้รัฐวิสาหกิจด าเนินการตามส่วนที่เป็นหลักเกณฑ์ทั้งหมด โดยแนวทางปฏิบัติเป็นส่วนที่

ให้รายละเอียดหรือวิธีการด าเนินการเพิ่มเติม เพื่อให้รัฐวิสาหกิจสามารถปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์ได้ ส าหรับรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ถือปฏิบัติตามหลักการบริหารความเส่ียงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยควบคู่ไปด้วย 

 

4. ล ำดับขั้นของกำรปฏิบัติ 

4.1 ให้รัฐวิสาหกิจจัดให้มีระบบการบริหารความเส่ียงตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติฉบับนี้ 

และให้รัฐวิสาหกิจมีถ้อยแถลง (Statement) ไว้ในรายงานประจ าปีของรัฐวิสาหกิจ  

ซึ่งอธิบายถึงนโยบายและกระบวนการที่คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจได้เลือกใช้ปฏิบัติ  

โดยข้อมูลนี้จะใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินการบริหารความเส่ียงในรัฐวิสาหกิจ 

4.2 หลักการและแนวทางการบริหารความเส่ียงในรัฐวิสาหกิจฉบับนี้  จะช่วยให้รัฐวิสาหกิจ

สามารถยกระดับการบริหารความเส่ียงให้ทัดเทียมกับสากลได้ รัฐวิสาหกิจควรน า

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติฉบับนี้ไปปฏิบัติให้ได้มากที่สุด  โดยอาจปรับใช้ให้

เหมาะสมกับสภาพการณ์ของแต่ละรัฐวิสาหกิจ  

4.3 กระทรวงการคลังจะจัดให้มีการประเมินระบบการบริหารความเส่ียง ของรัฐวิสาหกิจอย่าง

สม่ าเสมอ 
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หลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัตเิกี่ยวกับการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ปี 2555 

5. นิยำมของค ำส ำคัญ 
 

ค ำที่ใช ้ ควำมหมำย 

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

(Compliance) 

เรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ

และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับองค์กร 

การให้ความเชื่อมั่นอย่าง

สมเหตุสมผล (Reasonable 

Assurance) 

แนวคิดที่ว่า ไม่ว่าการบริหารความเส่ียงขององค์กรจะได้รบั

การออกแบบมาดีหรือน ามาใชไ้ด้ดีเพียงใด ก็ไม่สามารถ

รับประกันการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้ทั้งหมด 

ทั้งนี้ เนื่องมาจากข้อจ ากัดต่างๆ ท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติของ 

การบริหารความเส่ียงขององค์กรนั่นเอง 

ความเส่ียง (Risk) ความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจเกิดขึ้น

และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 

ความเส่ียงที่มีอยู่ตามธรรมชาติ  

(Inherent Risk) 

ความเส่ียงที่มีต่อองค์กรโดยที่ฝ่ายจัดการยังไม่ได้ 

กระท าการใดๆ เพื่อท่ีจะเปลี่ยนแปลงโอกาสที่จะเกิดหรือ

ผลกระทบของความเส่ียงนั้นๆ 

ความเส่ียงที่เหลืออยู่ (Residual 

Risk) 

ความเส่ียงที่เหลืออยู่หลังจากที่ฝ่ายจัดการได้ด าเนินการ 

ที่จะเปลี่ยนแปลงระดับของโอกาสที่จะเกิดหรือผลกระทบ

ของความเสี่ยง 

ความไม่แน่นอน (Uncertainty) ความไม่สามารถที่จะทราบล่วงหน้าถึงโอกาสที่จะเกิดขึ้น

หรือผลกระทบของเหตุการณ์ในอนาคตได้อย่างถูกต้อง

แม่นย า 

ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเส่ียงที่

ยอมรับได้ (Risk Tolerance) 

ช่วงเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ท่ีสัมพันธ์กับการบรรลุ

วัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่ง 

ผลกระทบ (Impact) ผลลัพธ์หรือผลที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง 

ผลกระทบอาจเกิดขึ้นได้หลากหลายแบบจาก 

เหตุการณ์เดียว ผลกระทบอาจเป็นทางบวกหรือทางลบ

ต่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องขององค์กร 



 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.)  
กระทรวงกำรคลัง 
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ค ำที่ใช ้ ควำมหมำย 

ระดับความเส่ียงที่องค์กรยอมรับได้ 

(Risk Appetite) 

จ านวนของความเส่ียงที่เป็นพื้นฐานกว้างๆ (Broad-based 

amount) ซึ่งองค์กรเต็มใจยอมรับในการมุ่งไปสู่พันธกิจ 

(หรือวิสัยทัศน์) ขององค์กรนั้น 

โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์หนึ่งจะเกิดขึ้นและส่งผลใน

ทางบวกต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 

 

6. แนวทำงปฏิบัติของกำรบริหำรควำมเสี่ยง มี 8 องค์ประกอบ  

1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร  

2. การก าหนดวัตถุประสงค์  

3. การระบุเหตุการณ์  

4. การประเมินความเส่ียง  

5. การตอบสนองต่อความเส่ียง  

6. กิจกรรมการควบคุม  

7. สารสนเทศและการส่ือสาร  

8. การติดตามประเมินผล  

 

องค์ประกอบที่ 1 สภำพแวดล้อมภำยในองค์กร (Internal Environment) 

 

หลักเกณฑ์ 

 

รัฐวิสาหกิจควรก าหนดสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ให้สนับสนุนการบริหารความเส่ียงทั่วทั้งองค์กร 

โดยสภาพแวดล้อมภายในองค์กรควรมีความเหมาะสมกับลักษณะขององค์กรนั้นๆ ทั้งในด้าน

ปรัชญาการบริหารความเ ส่ียง ระดับความเ ส่ียงที่ยอมรับได้  บทบาทและหน้าที่ของ

คณะกรรมการ จริยธรรมองค์กร ความมุ่งมั่นต่อการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร 

โครงสร้างองค์กร อ านาจและความรับผิดชอบ มาตรฐานด้านบุคลากร สภาพแวดล้อมภายใน

องค์กรถือเป็นพื้นฐานขององค์ประกอบอื่นของการบริหารความเส่ียง 
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หลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัตเิกี่ยวกับการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ปี 2555 

แนวทำงปฏิบัติ  

1. คณะกรรมการและผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจควรก าหนดให้รัฐวิสาหกิจ  มีระดับ 

ความเส่ียงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเส่ียงที่

ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ที่มีความสอดคล้องกับการก าหนดกลยุทธ์องค์กร รวมทั้ง 

คณะกรรมการและผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจควรมีบทบาทหน้าที่ในการก ากับดูแล 

การบริหารความเส่ียงองค์กรรับทราบ และให้ความเห็นชอบต่อระดับความเส่ียงที่ 

ยอมรับได้ขององค์กร ตลอดจนติดตามให้การบริหารความเสี่ยงองค์กรอยู่ภายใต้ระดับ

ความเส่ียงที่ยอมรับได้ดังกล่าว  

2. คณะกรรมการและผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจควรให้ความส าคัญกับการบริหารความเส่ียง 

มีการบริหารความเส่ียงทุกระดับอย่างทั่ วถึงและต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร  

โดยให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมและตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเส่ียง 

รัฐวิสาหกิจควรก าหนดปรัชญาการบริหารความเส่ียง (Risk Management Philosophy) 

ของรัฐวิสาหกิจ ที่แสดงถึงความเชื่อและทัศนคติร่วมกันในองค์กร ปรัชญาการบริหาร

ความเส่ียงดังกล่าวนี้จะต้องสามารถสื่อสารได้ ทั้งโดยวาจาและที่เป็นลายลักษณ์อักษร 

3. รัฐวิสาหกิจควรจัดให้มี นโยบายการบริหารความเส่ียง (Risk Management Policy) ที่

เป็นลายลักษณ์อักษร โดยให้แสดงถึงความมุ่งมั่นในการให้ความส าคัญกับการบริหาร

ความเส่ียง กระบวนการปฏิบัติในองค์กร และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้าน

การบริหารความเส่ียง รัฐวิสาหกิจควรจัดให้มีโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนให้เกิด  

การบริหารความเส่ียงที่มีประสิทธิภาพ มีการก าหนดสายการรายงาน การมอบอ านาจและ    

ความรับผิดชอบ สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม รวมท้ังให้มีการก าหนด

เจ้าของความเส่ียง (Risk Owner) ที่จะต้องด าเนินการรับผิดชอบในการจัดการบริหาร

ความเส่ียงนั้นๆ นอกจากนี้ ควรมีการก าหนดผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนา วางระบบ 

และติดตามการบริหารความเส่ียงขององค์กร 

4. ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจควรแสดงความมุ่งมั่นต่อการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรให้

มีความรู้ความช านาญที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย และจะต้องมี 

การจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมให้เพียงพอ ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการบริหาร

ความเส่ียง นอกจากนี้ ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจควรจัดให้มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนต่อ         

กระบวนการบริหารความเส่ียง รัฐวิสาหกิจควรจัดให้มีการบูรณาการของการก ากับดูแล



 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.)  
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กิจการ การบริหารความเส่ียง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดยเกิดจากการมีส่วนร่วมของ

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน  

 

องค์ประกอบที่ 2 กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) 

 

หลักเกณฑ์ 

 

รัฐวิสาหกิจควรก าหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และสอดคล้องกัน ทั้งวัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ 

และวัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงานขององค์กร และจะต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับระดับ

ความเส่ียงที่ยอมรับได้ขององค์กร 

 

แนวทำงปฏิบัติ  

1. ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจควรก าหนดวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกัน ทั้งวัตถุประสงค์ด้าน 

กลยุทธ์และด้านการด าเนินงาน และสอดคล้องกับพันธกิจขององค์กร รวมทั้งกลยุทธ์

และวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวเนื่องกันนั้นจะต้องสอดคล้องกับระดับความเส่ียงที่องค์กร

ยอมรับได ้

2. รัฐวิสาหกิจควรมีแผนการบริหารความเส่ียงปรากฏในแผนกลยุทธ์ประจ าปีของ

รัฐวิสาหกิจ และเป้าหมายในแผนบริหารความเส่ียงควรสอดคล้องกับเป้าหมายที่ระบุ

ในแผนปฏิบัติการประจ าปีของรัฐวิสาหกิจ 

3. รัฐวิสาหกิจควรจัดท าคู่มือการบริหารความเส่ียงที่เป็นลายลักษณ์อักษร และเผยแพร่ให้

พนักงานทุกระดับ โดยคู่มือนี้จะต้องมีเนื้อหาครอบคลุมถึงโครงสร้างการบริหารความเส่ียง 

นโยบาย วัตถุประสงค์  ขอบเขตของการด าเนินงาน ระยะเวลาและกิจกรรม 

การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน นอกจากนี้ คู่มือการบริหารความเส่ียง

จะต้องมีการระบุถึงความเส่ียงที่เกี่ยวขอ้งกับการด าเนินงานขององค์กร จะต้องมีการระบุ

ระดับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น การจัดล าดับความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ความเสียหาย 

และการคัดเลือกวิธีการจัดการความเส่ียงดังกล่าว 
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หลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัตเิกี่ยวกับการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ปี 2555 

องค์ประกอบที่ 3 กำรระบุเหตุกำรณ์ (Event Identification) 

 

หลักเกณฑ์ 

 

รัฐวิสาหกิจควรสามารถระบุเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อองค์กรทั้งด้านที่เป็น

โอกาสและความเส่ียง และจะต้องมีความเข้าใจถึงปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร  

ทั้งเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีต และการคาดการณ์ในอนาคต โดยในการพิจารณาเพื่อ

ระบุเหตุการณ์ รัฐวิสาหกิจควรจะต้องค านึงถึงความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงระหว่างเหตุการณ์

ต่างๆ เพื่อให้เป็นส่วนประกอบส าคัญของการประเมินความเส่ียงและการตอบสนองต่อความเส่ียง 

 

แนวทำงปฏิบัติ  

1. รัฐวิสาหกิจควรสามารถระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์และ 

การด าเนินงานขององค์กร ทั้งนี้ รัฐวิสาหกิจควรสามารถระบุถึงปัจจัยที่มีอิทธิพล 

ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร และประเภทของเหตุการณ์ที่เป็นผลจากปัจจัยนั้น 

2. ในการระบุเหตุการณ์ความเส่ียง รัฐวิสาหกิจควรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอและ

ถูกต้อง และควรจัดให้ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ที่เกี่ยวข้องในความเส่ียงนั้นๆ เข้ามามี 

ส่วนร่วมในการระบุเหตุการณ์ความเส่ียงด้วย 

3. รัฐวิสาหกิจควรก าหนดให้มีการระบุความเส่ียงที่ชัดเจน ครอบคลุมถึงทุกการด าเนินงาน

ขององค์กร เช่น ความเส่ียงทางการเงิน อาจประกอบด้วย ความเส่ียงด้านอัตรา

ดอกเบี้ย ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียน ความเส่ียงสภาพคล่อง หรือความเส่ียงจาก

การด าเนินงาน อาจประกอบด้วย ความเส่ียงด้านการบริหาร และความเส่ียงด้านการจัดการ 
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องค์ประกอบที่ 4 กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) 

 

หลักเกณฑ์ 

 

รัฐวิสาหกิจควรมีการประเมินความเส่ียงที่ชัดเจนและเป็นระบบ โดยการประเมินความเส่ียงจะมี

การพิจารณาทั้งด้านโอกาสที่ความเส่ียงจะเกิดขึ้น และผลกระทบหากความเส่ียงเกิดขึ้นจริง 

ช่วงระยะเวลาที่ใช้ในการประเมินความเส่ียงควรสอดคล้องกับกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ของ

องค์กร และสอดคล้องกับข้อมูลที่มีอยู่ การประเมินความเส่ียงสามารถท าได้ทั้งในเชิงคุณภาพ

และในเชิงปริมาณ และสามารถท าการประเมินได้ตั้งแต่ระดับองค์กรไปจนถึงระดับหน่วยงาน  

 

แนวทำงปฏิบัติ  

1. รัฐวิสาหกิจควรมีการประเมินความเส่ียงโดยจะต้องวิเคราะห์โอกาสท่ีความเส่ียงดังกล่าว

จะเกิดขึ้นและผลกระทบหากความเส่ียงเกิดขึ้นจริง โดยการประเมินความเส่ียงจะต้อง

ประเมินทั้งความเส่ียงที่มีอยู่ตามธรรมชาติ (Inherent Risk) และความเส่ียงที่เหลืออยู่ 

หลังการตอบสนองต่อความเส่ียง (Residual Risk) 

2. รัฐวิสาหกิจควรมีการก าหนดแนวทางการประเมินความเส่ียง ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์

และวัตถุประสงค์ขององค์กร และสอดคล้องกับข้อมูลที่มีอยู่ รวมทั้งระยะเวลาที่ต้องใช้

ในการประเมินความเ ส่ียง และควรให้ความส าคัญกับความเ ส่ียงต่างๆ ที่มี

ความสัมพันธ์กัน ตัวอย่างเช่น เหตุการณ์หนึ่งอาจก่อให้เกิดความเส่ียงหลายประการ 

ดังนั้น บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการบริหารความเส่ียงในระดับหน่วยงานจะต้องพัฒนา     

การประเมินความเส่ียงทุกด้านในระดับหน่วยงาน ในขณะที่ ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจควรมี

ความสามารถในการพิจารณาความเส่ียง จากมุมมองความเส่ียงในภาพรวม 

3. รัฐวิสาหกิจควรจัดให้มีการประเมินผลและการจัดท ารายงานการบริหารความเส่ียง  

ที่ครอบคลุมความเส่ียงครบทั้ง 4 ด้าน ตามที่กระทรวงการคลังระบุ เช่น ความเส่ียง

ทางด้านการเงิน (Financial Risk) ความเส่ียงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk) 

ความเส่ียงด้านธุรกิจ (Business Risk) และความเส่ียงจากเหตุการณ์ภายนอก (Event 

Risk) เป็นต้น หรือความเส่ียง 4 ด้าน ซึ่งแบ่งออกเป็น Strategic Risk/ Operational 

Risk/ Financial Risk/ Compliance Risk (S-O-F-C) 
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หลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัตเิกี่ยวกับการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ปี 2555 

4. รัฐวิสาหกิจควรมีการพิจารณาถึงสาเหตุและที่มาของความเส่ียงนั้นๆ ผลกระทบทั้งใน

ทางบวกและทางลบ และโอกาสที่ความเส่ียงนั้นจะเกิดขึ้น การวิเคราะห์ควรครอบคลุม

ไปถึงปัจจัยที่มีต่อผลกระทบและโอกาสเกิด 

 

องค์ประกอบที่ 5 กำรตอบสนองต่อควำมเสี่ยง (Risk Response) 

 

หลักเกณฑ์ 

 

ภายหลังการประเมินความเส่ียง รัฐวิสาหกิจควรมีการก าหนดการตอบสนองต่อความเส่ียงให้

เหมาะสม กล่าวคือ การตอบสนองต่อความเส่ียงควรมีความสอดคล้องกับระดับความรุนแรง

ของความเส่ียง และช่วงความเบี่ยงเบนของความเส่ียงที่องค์กรยอมรับได้ แนวทางใน 

การตอบสนองต่อความเส่ียงที่ รัฐวิสาหกิจสามารถน าไปพิจารณาปฏิบัติมี 4 แนวทาง คือ 

การหลีกเล่ียงความเส่ียง การลดความเส่ียง การหาผู้ร่วมรับความเส่ียง และการยอมรับความเส่ียง 

 

แนวทำงปฏิบัติ  

1. รัฐวิสาหกิจควรพิจารณาแนวทางการตอบสนองความเส่ียง 4 แนวทาง คือการหลีกเล่ียง

ความเส่ียง การลดความเส่ียง การหาผู้ร่วมรับความเส่ียง และการยอมรับความเส่ียง 

และใช้ทางเลือกในการตอบสนองต่อความเสี่ยงให้สอดคล้องกับระดับความรุนแรงของ

ความเส่ียง และช่วงความเบี่ยงเบนของความเส่ียงที่องค์กรยอมรับได้ ทั้งนี้ ควรพิจารณา

ถึงความเส่ียงใหม่ที่อาจเกิดเพิ่มขึ้น ซ่ึงเป็นผลจากการตอบสนองต่อความเส่ียงเดิม 

2. รัฐวิสาหกิจควรจัดให้มีการตอบสนองต่อความเส่ียง โดยการพิจารณาถึงผลกระทบ และ

โอกาสเกิด ค่าใช้จ่ายในการจัดการความเส่ียง ผลประโยชน์ที่ได้รับ และระดับความเส่ียง

ที่เหลืออยู่ขององค์กร (Residual Risk) 

3. ในการเลือกแนวทางต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อความเส่ียง รัฐวิสาหกิจควรพิจารณา 

ความสมดุลของต้นทุนที่ต้องใช้ในการตอบสนองต่อความเส่ียง และผลที่ได้จาก 

การตอบสนองต่อความเส่ียงนั้น รัฐวิสาหกิจควรพิจารณาหลายๆ แนวทางในการ

ตอบสนองต่อความเส่ียง เนื่องจากการตอบสนองต่อความเส่ียงสามารถประยุกต์ใช้ต่อ

ความเส่ียงแต่ละราย หรือการตอบสนองต่อหลายๆ ความเส่ียงในการด าเนินการเดียวกัน 
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4. รัฐวิสาหกิจควรก าหนดแนวทางการเลือกสรรและการจัดล าดับความส าคัญให้ชัดเจน 

ถึงแนวทางต่างๆ ท่ีรัฐวิสาหกิจเลือกใช้ในการตอบสนองต่อความเส่ียง 

 

องค์ประกอบที่ 6 กิจกรรมกำรควบคุม (Control Activities) 

 

หลักเกณฑ์ 

 

รัฐวิสาหกิจควรมีกิจกรรมการควบคุม เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรได้มีการด าเนินการตามแนวทาง 

การตอบสนองต่อความเส่ียงที่ฝ่ายบริหารได้ก าหนดไว้ กิจกรรมการควบคุมสามารถจัดประเภทได้

ตามลักษณะของความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งได้แก่ กลยุทธ์ การปฏิบัติการ  

การรายงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ สะท้อนผ่านทางนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติ

อย่างเหมาะสมและทันกาล ผู้บริหารองค์กรสามารถพิจารณาเลือกประเภทของกิจกรรมควบคุม 

ที่มีอยู่หลากหลาย เช่น การควบคุมเชิงป้องกัน การควบคุมเชิงค้นหา การควบคุมด้าน  

การบริหารการควบคุมระบบสารสนเทศ 

 

แนวทำงปฏิบัติ  

1. ในการก าหนดกิจกรรมการควบคุม รัฐวิสาหกิจควรต้องพิจารณา  ความเชื่อมโยงและ

ความเหมาะสมของกิจกรรมการควบคุมที่มีต่อการตอบสนองต่อความเส่ียงและ

วัตถุประสงค์ท่ีเกี่ยวข้อง 

2. ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจสามารถพิจารณาเลือกประเภทของกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่

หลากหลาย เช่น การควบคุมเชิงป้องกัน การควบคุมเชิงค้นหา  การควบคุมด้าน 

การบริหาร การควบคุมระบบสารสนเทศ 

3. กิจกรรมการควบคุมควรเกิดขึ้นในทุกระดับ ทุกหน้าที่งาน ทั่วทั้งองค์กร โดยมีกิจกรรม

ต่างๆ กัน เช่น การอนุมัติ การมอบหมายอ านาจหน้าที่ การยืนยันความถูกต้อง  

การกระทบยอด การสอบทานผลการปฏิบัติงาน การดูแลรักษาสินทรัพย์ และ 

การแบ่งแยกหน้าที่งาน 
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หลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัตเิกี่ยวกับการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ปี 2555 

องค์ประกอบที่ 7 สำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Information & Communication) 

 

หลักเกณฑ์ 

 

รัฐวิสาหกิจควรก าหนดให้มีสารสนเทศและการส่ือสารที่สนับสนุนการบริหารความเส่ียง ข้อมูล

สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งจากแหล่งข้อมูลภายในองค์กรและภายนอกองค์กรควรต้อง

ได้รับการบันทึกและส่ือสารอย่างเหมาะสมและทันกาล โดยเฉพาะข้อมูลสนับสนุนที่มี

ความส าคัญเกี่ยวกับการบ่งชี้ ประเมิน และการตอบสนองต่อความเส่ียง เพื่อให้องค์กรสามารถ

ตอบสนองต่อความเส่ียงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รัฐวิสาหกิจควรมีการส่ือสารให้

บุคลากรมีความตระหนักและเข้าใจการบริหารความเส่ียง  

 

แนวทำงปฏิบัติ  

1. รัฐวิสาหกิจควรก าหนดให้มีการบริหารสารสนเทศเพื่อการจัดการที่ดี โดยควรจัดให้มี

คณะท างานหรือผู้รับผิดชอบด้านการบริหารงานสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การด าเนินงานขององค์กร โดยรัฐวิสาหกิจจะต้องพิจารณาถึงความสมดุลระหว่าง

ผลตอบแทนจากการลงทุน และการจัดการด้านเทคโนโลยี และความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้น 

2. รัฐวิสาหกิจควรจัดให้มีข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งจากแหล่งข้อมูลภายใน

องค์กรและภายนอกองค์กร และควรจะต้องได้รับการบันทึกและส่ือสารอย่างเหมาะสม

และทันกาล  

3. รัฐวิสาหกิจอาจก าหนดให้มีช่องทางการส่ือสารอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือจากช่องทาง 

การส่ือสารปกติขององค์กร เพื่อให้บุคลากรสามารถรายงานเพิ่มเติมอื่นๆ อันเป็น

เหตุการณ์ที่ไม่ปกติท่ีจะไม่ส่งผลร้ายต่อผู้รายงาน 

4. รัฐวิสาหกิจควรมีการก าหนดกระบวนการ/ การด าเนินการสร้างความตระหนักและความรู้

ความเข้าใจพื้นฐานด้านการบริหารความเส่ียงให้กับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และ

บุคลากร นอกจากนี้ ควรจัดให้มีการส่ือสารและการฝึกอบรมถึงการบริหารความเส่ียง 

และนโยบายหลักปฏิบัติ ในการบริหารความเ ส่ียงแก่บุคลากรผู้ เกี่ยวข้องใน 

การรับผิดชอบ ด้านการบริหารความเส่ียง 
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องค์ประกอบที่ 8 กำรติดตำมประเมินผล (Monitoring) 

 

หลักเกณฑ์ 

 

รัฐวิสาหกิจควรก าหนดให้การบริหารความเส่ียงเป็นไปอย่างอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง โดย

ผสมผสานให้เข้ากับกระบวนการด าเนินการต่างๆ ตามปกติของธุรกิจ ควรมีการติดตามดูแล

กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเส่ียง เพื่อให้สามารถปรับเปล่ียนการบริหาร  

ความเส่ียงหรือประยุกต์ใช้ ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างทันกาล 

 

แนวทำงปฏิบัติ  

1. รัฐวิสาหกิจควรจัดให้มีการรายงานด้านการบริหารความเส่ียงอย่างสม่ าเสมอและ

ต่อเนื่อง ผ่านการผสมผสานให้เข้ากับกระบวนการด าเนินการต่างๆ ตามปกติของธุรกิจ 

โดยให้มีคณะท างานหรือผู้รับผิดชอบเพื่อด าเนินการติดตามและรายงานผลการบริหาร

ความเส่ียงให้กับผู้ท่ีมีต าแหน่งที่เกี่ยวข้อง 

2. หากรัฐวิสาหกิจก าหนดให้มีการประเมินแยกต่างหาก โดยมุ่งเน้นที่ประสิทธิผลของ 

การบริหารความเส่ียง รัฐวิสาหกิจควรก าหนดแนวทางหรือมาตรฐานการบริหารความเส่ียง

ที่องค์กรต้องการใช้ และน ามาเปรียบเทียบกับการบริหารความเส่ียงที่เกิดขึ้นจริง 

3. รัฐวิสาหกิจควรจัดท าการวิเคราะห์ถึงการเปล่ียนแปลงต่างๆ ทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัย

ภายนอกองค์กร ที่ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงเกณฑ์ความเส่ียง และประเด็นความเส่ียง 

ซึ่งอาจส่งผลให้รัฐวิสาหกิจต้องมีการทบทวนถึงการตอบสนองต่อความเส่ียง และ 

การจัดล าดับความส าคัญของความเส่ียงที่ได้ประเมินมาก่อนหน้านี้ 

4. รัฐวิสาหกิจควรมีการวิเคราะห์ความเส่ียงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) ซึ่งเป็น 

ความเส่ียงที่มีโอกาสเกิดต่ าแต่ผลกระทบรุนแรงมากต่อองค์กร และควรจัดหาแนวทาง 

การบริหารความเส่ียงดังกล่าวอย่างเหมาะสม 
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หลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัตเิกี่ยวกับการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ปี 2555 

7.   ปัจจัยส ำคัญต่อควำมส ำเร็จในกำรบริหำรควำมเสี่ยง  

 ปัจจัยส าคัญ 8 ประการเพื่อช่วยให้การปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเส่ียงของ

รัฐวิสาหกิจประสบความส าเร็จ มีดังนี้ 

 ปัจจัยที่ 1 กำรสนับสนุนจำกผู้บริหำรระดับสูง (Senior management commitment) 

การปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเส่ียงของรัฐวิสาหกิจ จะประสบความส าเร็จเพียงใด

ขึ้นอยู่กับเจตนารมณ์ การสนับสนุน การมีส่วนร่วม และความเป็นผู้น าของผู้บริหารระดับสูง

ในรัฐวิสาหกิจ โดยให้ความส าคัญ และสนับสนุนให้ทุกคนในรัฐวิสาหกิจเข้าใจความส าคัญ

และคุณค่าของ การบริหารความเส่ียง  

 ปัจจัยที่ 2 กำรใช้ค ำให้เกิดควำมเข้ำใจแบบเดียวกัน (Common language)  รัฐวิสาหกิจที่

ได้มีการจัดท ากรอบและนโยบายการบริหารความเส่ียงที่มีค าอธิบายองค์ประกอบในกรอบ 

การบริหารความเส่ียงอย่างชัดเจน จะท าให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนใช้ภาษาความเส่ียง

ในแนวทางเดียวกัน และมีจุดหมายร่วมกันในการบริหารความเส่ียง 

 ปัจจัยที่ 3 กำรปฏิบัติตำมกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงต่อเน่ือง (Ongoing 

risk management process)  รัฐวิสาหกิจสามารถน ากระบวนการบริหารความเส่ียงมาปฏิบัติ

อย่างทั่วถึงทั้งรัฐวิสาหกิจ และกระท าอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

 ปัจจัยที่ 4 กระบวนกำรในกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง (Change management 

process owner) รัฐวิสาหกิจจ าเป็นต้องมีการบริหารการเปล่ียนแปลงในเรื่องการพัฒนาการ

บริหารความเส่ียง โดยต้องมีการชี้แจงให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบถึง 

การเปลี่ยนแปลงและผลที่รัฐวิสาหกิจและแต่ละบุคคลจะได้รับจากการเปลี่ยนแปลงนั้น 

 ปัจจัยที่ 5 กำรสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิผล (Effective communication)  โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้บริหารได้รับข้อมูลเกี่ยวกับความเส่ียงอย่างถูกต้องและ

ทันเวลา สามารถจัดการกับความเส่ียงตามล าดับความส าคัญหรือตามการเปล่ียนแปลงหรือ

ความเส่ียงที่เกิดขึ้นใหม่ และมีการติดตามแผนการจัดการความเส่ียงอย่างต่อเนื่อง เพื่อ

น ามาใช้ปรับปรุงการบริหารรัฐวิสาหกิจและจัดการความเส่ียงต่างๆ เพื่อให้รัฐวิสาหกิจมี

โอกาสในการบรรลุวัตถุประสงค์ได้มากที่สุด 

  



 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.)  
กระทรวงกำรคลัง 
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 ปัจจัยที่ 6 กำรวัดผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Measurement)  ประกอบด้วยรูปแบบ

ดังนี้ 

 การวัดความเส่ียง ในรูปแบบของผลกระทบและโอกาสที่อาจเกิดขึ้น การบริหาร

ความเส่ียงที่ประสบความส าเร็จ จะช่วยให้ความเส่ียงเหลืออยู่ในระดับที่รัฐวิสาหกิจ

ยอมรับได ้

 การวัดความส าเร็จของการบริหารความเส่ียง โดยอาศัยดัชนีวัดผลการด าเนินงานซึ่ง

อาจก าหนดเป็นระดับรัฐวิสาหกิจ ฝ่ายงาน หรือของแต่ละบุคคล การใช้ดัชนีวัดผล

การด าเนินงานนี้อาจปฏิบัติร่วมกับกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคล 

 ปัจจัยที่ 7 กำรฝึกอบรมและกลไกด้ำนทรัพยำกรบุคคล (Reinforcement through 

training and HR mechanism)  กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในรัฐวิสาหกิจควร

ต้องได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้เข้าใจกรอบการบริหารความเส่ียง และความรับผิดชอบของ 

แต่ละบุคคลในการจัดการความเส่ียงและส่ือสารข้อมูลเกี่ยวกับความเส่ียง นอกจากนี้ 

รัฐวิสาหกิจควรมีระบบการประเมินผลการด าเนินงานส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารความเส่ียง  

 ปัจจัยที่ 8 กำรติดตำมกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Monitoring of risk 

management process)  มีการก าหนดวิธีที่เหมาะสมในการติดตามการบริหารความเส่ียง 

โดยควรพิจารณาประเด็นต่อไปนี้ 

 การรายงานและการสอบทานขั้นตอนตามกระบวนการบริหารความเส่ียง 

 ความชัดเจนและสม่ าเสมอของการมีส่วนร่วมและความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูง 

 บทบาทของผู้น าในการสนับสนุนและติดตามการบริหารความเส่ียง 

 การประยุกต์ใช้เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานที่เกี่ยวกับการบริหารความเส่ียง 

 

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ มีรายละเอียดเพื่อการน าไปใช้ตามที่ปรากฏ 

ในคู่มือการบริหารความเ ส่ียงและการควบคุมภายในของรัฐวิสาหกิจ  ที่ จัดท า โดย 

ส านักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง 
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หลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัตเิกี่ยวกับการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ปี 2555 

 
 
 

ส่วนที่ 2 
หลักเกณฑ์/แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกบั 

กำรควบคุมภำยในของรัฐวิสำหกิจ 

 
 

 
 
 
 
 



  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.)  
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ส่วนที่ 2  

หลักเกณฑ/์แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในของรัฐวิสำหกิจ 

 

1. ค ำจ ำกัดควำม 

การควบคุมภายใน คือ กระบวนการที่ก าหนดขึ้นและน าไปปฏิบัติโดยคณะกรรมการ 

ผู้บริหาร และบุคลากรอื่นๆ ในองค์กร โดยกระบวนการดังกล่าวได้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วย

ให้เกิดความเชื่อมั่นได้อย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรจะบรรลุวัตถุประสงค์ในด้านต่างๆ 

ดังต่อไปนี้ 

1. ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการปฏิบัติการ  

2. ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน  

3. การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  

 

2. หลักเกณฑ์กำรควบคุมภำยใน 

หลักเกณฑ์การควบคุมภายในอันเป็นมาตรฐานสากลและรัฐวิสาหกิจควรยึดถือในการปฏิบัติ

มี 5 ประการ ดังนี้ 

 
1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม  บุคลากรทุกระดับมีความซื่อตรงและ

จริยธรรม 

 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมีคุณสมบัติ

และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบ

ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ

รัฐวิสาหกิจ 

 ผู้บริหารมีปรัชญาและรูปแบบการ

ด าเนินงานอย่างเหมาะสม 

 โครงสร้างองค์กรได้รับการก าหนดขึ้น

เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน 

 บุคลากรมีความรู้ความสามารถ              

ในการปฏิบัติงาน การก าหนดอ านาจ

หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบมีความชัดเจน 

เหมาะสมและจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร 
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2. การประเมินความเส่ียง  การก าหนดวัตถุประสงค์มีความชัดเจน

และสามารถวัดผลได้ 

 มีกระบวนการประเมินความเส่ียง 

3. กิจกรรมการควบคุม  กิจกรรมการควบคุมสามารถบูรณาการ

ร่วมกับการประเมินความเส่ียง 

 การเลือกและการพัฒนากิจกรรม 

การควบคุมมีความเหมาะสม 

 การก าหนดนโยบายและขั้นตอน 

การปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเหมาะสม 

 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกิจกรรม  

การควบคุม 

4. สารสนเทศและการส่ือสาร  การวางแผนและด าเนินการด้านข้อมูล

สารสนเทศและการติดต่อส่ือสาร 

 การมีข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอ 

ถูกต้อง และเหมาะสม 

 การส่ือสารภายในองค์กรอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 การส่ือสารภายนอกองค์กรอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5. การติดตามและประเมินผล  การประเมินผลแบบต่อเนื่องและ           

การประเมินผลแบบแยกเฉพาะ 

 การรายงานข้อบกพร่อง 

 

 

 

 



 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.)  
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3. กำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ 

3.1 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายในนี้ จะไม่มีประโยชน์อันใด 

หากไม่มีการน าไปปฏิบัติ 

3.2 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายในฉบับนี้ จัดท าขึ้นส าหรับใช้เป็น

แนวทางปฏิบัติของรัฐวิสาหกิจ โดยหวังว่าจะท าให้เกิดความคิดเบื้องต้นซึ่งผู้เกี่ยวข้อง

สามารถน าไปปรับปรุงแก้ไขในการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมกับการด าเนินงาน 

3.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของรัฐวิสาหกิจต้องการความมั่นใจจากรัฐวิสาหกิจ  ด้วยการมีระบบ

การควบคุมภายในที่ดี ทั้งนี้ คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและผู้บริหารต้องร่วมกันก าหนด

นโยบายและกระบวนการควบคุมภายในขององค์กร 

3.4 ให้รัฐวิสาหกิจด าเนินการตามส่วนที่เป็นหลักเกณฑ์ทั้งหมด โดยแนวทางปฏิบัติเป็นส่วนที่ให้

รายละเอียดหรือวิธีการด าเนินการเพิ่มเติมเพื่อให้รัฐวิสาหกิจสามารถปฏิบัติตามหลักการได้ 

ส าหรับรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ถือปฏิบัติ

ตามหลักการบริหารความเส่ียงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยควบคู่ไปด้วย 

 

4. ล ำดับขั้นของกำรปฏิบัติ 

4.1 ให้รัฐวิสาหกิจจัดให้มีระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติฉบับนี้ 

และให้รัฐวิสาหกิจมีถ้อยแถลง (Statement) ไว้ในรายงานประจ าปีของรัฐวิสาหกิจ  

ซึ่งอธิบายถึงนโยบายและกระบวนการ ที่คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจได้ใช้ปฏิบัติ  

โดยข้อมูลนี้จะใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินการควบคุมภายในในรัฐวิสาหกิจ 

4.2 หลักการและแนวทางการควบคุมภายในในรัฐวิสาหกิจฉบับนี้ จะช่วยให้รัฐวิสาหกิจ

สามารถยกระดับการควบคุมให้ทัดเทียมกับสากลได้ รัฐวิสาหกิจควรน าหลักเกณฑ์และ

แนวทางปฏิบัติฉบับนี้ไปปฏิบัติให้ได้มากที่สุด โดยอาจปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์

ของแต่ละรัฐวิสาหกิจ  

4.3 กระทรวงการคลังจะจัดให้มีการประเมินระบบการควบคุมภายในของรัฐวิสาหกิจอย่าง

สม่ าเสมอ 
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5. นิยำมของค ำส ำคัญ 

 

ค ำที่ใช ้ ควำมหมำย 

การปฏิบัติการ (Operations) เรื่องที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผล และประสิทธิภาพของ

กิจกรรมต่างๆ ขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง รวมถึงเป้าหมาย

เกี่ยวกับผลการด าเนินงานและความสามารถในการท า

ก าไร และการป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียของทรัพยากร 

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

(Compliance) 

เรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ

และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับองค์กร 

การรายงาน (Reporting) เรื่องที่เกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือของการรายงานของ

องค์กร ซ่ึงรวมทั้งการรายงานภายในและภายนอกองค์กร  

ทั้งที่เป็นรายงานทางการเงินและที่ไม่ใช่รายงานทางการเงิน 

ความซ่ือสัตย์ (Integrity) คุณภาพหรือสภาพของการด ารงชีวิตด้วยหลักความชอบธรรม 

ได้แก่ ความซื่อตรง ความซื่อสัตย์ ความจริงใจ รวมท้ัง

ความปรารถนาที่จะกระท าสิ่งที่ถูกต้อง เช่น ประกอบ

อาชีพและด ารงชีพ ให้อยู่ในกรอบของคุณค่าและ 

ความคาดหวังต่างๆ 

นโยบาย (Policy) การส่ังการของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับส่ิงที่ต้องกระท าเพื่อ

ก่อให้เกิดผลต่อการควบคุม ทั้งนี้ นโยบายเป็นพื้นฐานใน 

การก าหนดการควบคุม  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(Stakeholders) 

กลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากองค์กร เช่น ผู้ก ากับดูแล 

ผู้ถือหุ้น ชุมชนที่ซึ่งองค์กรด าเนินงานอยู่ พนักงาน ลูกค้า 

และผู้ขาย 
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6. แนวทำงปฏิบัติของกำรควบคุมภำยใน มี 5 องค์ประกอบ  

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม  

2. การประเมินความเส่ียง  

3. กิจกรรมการควบคุม  

4. สารสนเทศและการส่ือสาร  

5. การติดตามประเมินผล  

 

องค์ประกอบที่ 1 สภำพแวดล้อมของกำรควบคุม (Control Environment) 

 

หลักเกณฑ์ 

 

สภาพแวดล้อมของการควบคุมเป็นส่ิงก าหนดวัฒนธรรมองค์กร แนวทาง การด าเนินกิจกรรมต่างๆ 

ทางธุรกิจ และสะท้อนให้เห็นทัศนคติของบุคลากรระดับต่างๆ ในองค์กร โดยให้ความส าคัญกับ 

การควบคุมภายในที่มุ่งให้เกิดจิตส านึกที่ดีในการด าเนินงาน  

 

แนวทำงปฏิบัติ 

1. รัฐวิสาหกิจควรสร้างมาตรฐานทางพฤติกรรมและกรอบทางกฎหมาย และ

ขนบธรรมเนียม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในองค์กร โดยก าหนดมาตรฐาน

ทางจริยธรรม (Code of Conduct) ซึ่งเป็นกฎเกณฑ์มาตรฐานของพฤติกรรมและ 

ความประพฤติ ซึ่งสามารถอ้างอิง เป็นเอกสารส าหรับองค์กร หรือบุคคลทั่วไปที่มี 

ส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร  

2. รัฐวิสาหกิจควรจัดท าคู่มือจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ โดยมีข้อก าหนดด้าน

จริยธรรมและบทลงโทษเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดให้มีการฝึกอบรมให้พนักงานทราบ

และเข้าใจลักษณะของพฤติกรรมที่ยอมรับและไม่ยอมรับ เพื่อให้พนักงานท า งาน 

ด้วยส านึกของความถูกต้อง ผู้บริหารควรส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่

มุ่งเน้นความส าคัญของความซื่อสัตย์และจริยธรรม ผู้บริหารควรก าหนดเป้าหมาย 

การด าเนินงานที่เป็นไปได้และไม่สร้างความกดดันให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงาน 

ให้บรรลุเป้าหมายที่เป็นไปไม่ได้ คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรมีความเข้าใจและท า

หนา้ที่ดูแลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร  
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3. ปรัชญาและรูปแบบการด าเนินงานของผู้บริหารควรมีทัศนคติและรูปแบบการท างานที่

สนับสนุนให้องค์กรมีการควบคุมภายในที่ดีมีประสิทธิภาพ และสามารถปฏิบัติได้อย่าง

มีประสิทธิผล 

4. โครงสร้างองค์กรควรก าหนดโครงสร้างและสายงานการบังคับบัญชา ความสัมพันธ์

ระหว่างหน่วยงาน หน้าที่และความรับผิดชอบที่ส าคัญให้ชัดเจน 

5. บุคลากรควรได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถรวมทั้งความช านาญและประสบการณ์ที่

จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน และได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยอ้างอิงผล

ความส าเร็จของงาน 

6. รัฐวิสาหกิจควรก าหนดให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับมอบอ านาจหน้าที่  และ 

ความรับผิดชอบในระดับที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล 

7. รัฐวิสาหกิจควรออกแบบนโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคล และน าไปปฏิบัติ

เพื่อให้เกิดการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล 

 

องค์ประกอบที่ 2 กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) 

 

หลักเกณฑ์ 

 

การประเมินความเส่ียงเป็นการประเมินเพื่อให้ทราบว่าองค์กรมีความเส่ียงอย่างไร  มีระดับ

ความส าคัญและโอกาสที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด เนื่องจากกิจการต้องเผชิญกับความเส่ียงที่เกิด

จากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่หลีกเล่ียงไม่ได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ขององค์กร ดังนั้น ผู้บริหารต้องพิจารณาว่าองค์กรควรมีมาตรการหรือบริหาร

จัดการอย่างไร เพื่อจัดการกับความเส่ียงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

 

แนวทำงปฏิบัติ  

1. วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ผู้บริหารควรก าหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กร

และระดับหน่วยงาน ท่ีเกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในให้ชัดเจน พร้อมระบุหลักเกณฑ์ 

เพื่อให้สามารถระบุความเส่ียงที่ อาจส่งผลให้องค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้  
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2. รัฐวิสาหกิจควรระบุเหตุการณ์ความเส่ียงทั้งปัจจัยภายนอกและภายใน ซึ่งอาจมี

ผลกระทบต่อการด าเนินงานอย่างมีนัยส าคัญ ควรมีการก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณา

ระดับความส าคัญของความเส่ียง จัดล าดับความส าคัญของความเส่ียง 

3. รัฐวิสาหกิจควรก าหนดมาตรการและวิธีการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุม

ภายในสามารถควบคุมจุดที่มีความเส่ียงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงควรติดตาม

ให้มีการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมที่ก าหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด  

 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมกำรควบคุม (Control Activities) 

 

หลักเกณฑ์ 

 

กิจกรรมการควบคุมเป็นวิธีการต่างๆ ที่น ามาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยเป็นมาตรการหรือขั้นตอน 

ในการปฏิบัติงานตามนโยบาย เพื่อให้สามารถจัดการความเส่ียง ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล  

 

แนวทำงปฏิบัติ  

1. การควบคุมภายในควรบูรณาการร่วมกับการประเมินความเส่ียง รัฐวิสาหกิจควรมี 

การเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมโดยพิจารณาจากความคุ้มค่าและความเป็นไปได้

ของกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิผลเพื่อลดความเส่ียงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์

ของการควบคุมภายใน  

2. รัฐวิสาหกิจควรก าหนดและส่ือสารนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในไปทั่วทั้ง

องค์กร พร้อมด้วยขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับนโยบาย เพื่อให้บุคลากรใน

องค์กรปฏิบัติตามการส่ังการของฝ่ายบริหาร  

3. เทคโนโลยีสารสนเทศควรได้รับการออกแบบและน าไปใช้เพื่อสนับสนุนให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 
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องค์ประกอบที่ 4 สำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Information and Communication) 

 

หลักเกณฑ์ 

 

ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับการด าเนินงานทั้งที่เป็นข้อมูลสารสนเทศจากแหล่งภายในและ 

แหล่งภายนอก ช่วยสนับสนุนประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการก าหนดกลยุทธ์ ประเมินความเส่ียง 

และกิจกรรมการควบคุม ผู้บริหารต้องจัดให้มีสารสนเทศอย่างเพียงพอ เหมาะสม เชื่อถือได้  

 

แนวทำงปฏิบัติ  

1. รัฐวิสาหกิจควรวางแผนการด าเนินการด้านข้อมูลสารสนเทศ และด าเนินการอย่างมี

ประสิทธิภาพเพื่อให้การใช้ข้อมูลสารสนเทศภายในองค์กรสอดคล้องกับหลักการ 

การควบคุมภายในที่ดี  

2. รัฐวิสาหกิจควรจัดให้มีระบบการจัดการฐานข้อมูล เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการท างาน 

โดยคุณสมบัติของข้อมูล ควรมีเนื้อหาที่จ าเป็นต่อการตัดสินใจอยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย 

มีความถูกต้องสมบูรณ์ มีความเป็นปัจจุบัน ความทันกาล และความสะดวกใน 

การเข้าถึงสารสนเทศ 

3. รัฐวิสาหกิจควรจัดให้มีการส่ือสารภายในองค์กร เพื่อช่วยสนับสนุนให้เกิดความเข้าใจ 

ตลอดจนมีการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน กระบวนการ และ

ความรับผิดชอบรายบุคคลในทุกระดับขององค์กร  

4. รัฐวิสาหกิจควรก าหนดให้ระบบส่ือสารเชื่อมโยงกัน (Integrated) ซึ่งสามารถให้

สารสนเทศส่งถึงผู้ที่ควรได้รับหรือ มีไว้พร้อมอย่างทันกาลรัฐวิสาหกิจควรจัดให้มี  

การส่ือสารกับหน่วยงานภายนอกถึงผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ 

การควบคุมภายใน 
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องค์ประกอบที่ 5 กำรติดตำมประเมินผล (Monitoring) 

 

หลักเกณฑ์ 

 

การติดตามและประเมินผล ควรมีขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานและการประเมินผลเป็นรายครั้ง

อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เพื่อให้ผู้บริหารมีความม่ันใจได้อย่างสมเหตุสมผลต่อประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลของการควบคุมภายใน 

 

แนวทำงปฏิบัติ  

1. รัฐวิสาหกิจควรก าหนดให้มีการประเมินผลแบบต่อเนื่องและการประเมินผลแบบ

เฉพาะคราว แต่ท าอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่า 

การควบคุมภายในยังคงท าหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่อง รัฐวิสาหกิจควรจัดให้มีการประเมิน

การควบคุมภายในอย่างเป็นอิสระ โดยผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกแบบมาตรการ

หรือวางระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่าง

ตรงไปตรงมาชัดเจน และมีความหมายเหมาะสม  

2. รัฐวิสาหกิจควรจัดให้มีให้การติดตามและประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ

บริหาร และการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเรียกว่าการประเมินการควบคุม

ภายในด้วยตนเอง (Control Self Assessment) รัฐวิสาหกิจควรประเมินผล 

ความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน และประเมินการบรรลุตาม

วัตถุประสงค์ขององค์กรในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเองและ/หรือ          

การประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  
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หลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัตเิกี่ยวกับการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ปี 2555 

 

7.   ปัจจัยส ำคัญต่อควำมส ำเร็จของกำรควบคุมภำยใน  

 การควบคุมภายในเป็นปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จของรัฐวิสาหกิจ ไม่ว่าจะเป็นรัฐวิสาหกิจ

ขนาดใหญ่หรือเล็ก และอยู่ในกลุ่มธุรกิจประเภทใด จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารในฐานะผู้น า 

ที่ต้องรับผิดชอบในการจัดสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบต่างๆ ของการควบคุมภายใน

ของรัฐวิสาหกิจให้ดี และต้องปลูกจิตส านึกให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับตระหนักถึง

ความส าคัญที่จะต้องร่วมมือกันท าให้มาตรการและกลไกต่างๆ ของระบบการควบคุมภายใน         

ท าหน้าที่ให้ได้ผลตามวัตถุประสงค์ 

 เหตุผลที่การควบคุมภายในมีความส าคัญมากเช่นนี้ เพราะการควบคุมภายในช่วยสกัดกั้น

ความสูญเปล่าที่จะเกิดขึ้นในรัฐวิสาหกิจ และการสูญเสียเช่นว่านั้น  มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในทุก

กระบวนการ และในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน จึงท าให้มีความจ าเป็นที่จะต้องจัดการให้มี

การควบคุมภายในที่ดีในทุกกระบวนการ และทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตาม  

การควบคุมภายในหากน ามาใช้อย่างไม่ถูกต้อง เช่น เข้มงวดหรือเคร่งครัดเกินสมควรก็อาจ

ท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างติดขัด ล่าช้า ไม่คล่องตัว จึงเป็นหน้าที่อีกด้านหนึ่งของผู้บริหาร         

ที่จะต้องจัดให้เกิดความสมดุลระหว่างความคล่องตัวในการปฏิบัติงานกับระดับการควบคุม

ภายในที่มีประสิทธิผลเพียงพอ เพราะหากไม่มีการควบคุมภายใน หรือมีการควบคุมภายใน

แต่มีข้อบกพร่องที่ส าคัญ ก็มีความเส่ียงที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย สูญเปล่า หรือ

แม้กระทั่งการกระท าทุจริตของพนักงานหรือผู้บริหารได้ 
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หลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัตเิกี่ยวกับการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ปี 2555 

 
 
 

ส่วนที่ 3 
หลักเกณฑ์/แนวทำงปฏิบัติที่น ำมำวิเครำะห์เปรียบเทียบ

เรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรควบคุมภำยใน 
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ส่วนที่ 3  

หลักเกณฑ์/แนวทำงปฏิบัติที่น ำมำวิเครำะห์เปรียบเทียบ 

เรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรควบคุมภำยใน 

 

หลักเกณฑ์/แนวทำงปฏิบัติที่น ำมำวิเครำะห์เปรียบเทียบ                            

เรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

1. COSO Enterprise Risk Management (COSO ERM) 

2. ISO 31000:2009 Risk Management – Principle and guidelines 

3. AS/NZS ISO 31000:2009 Risk Management - Principle and guidelines 

4. CAN/CSA-ISO 31000:2009 Risk Management - Principle and guidelines 

5. Code of Governance Principles for South Africa 2002 (KING III) 

6. คู่มือการวิเคราะห์และบริหารความเส่ียง และแนวทางการจัดการความเส่ียงของ 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) 

7. เกณฑ์ประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ด้านการบริหารความเส่ียง ประจ าปี 2554  

โดยส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง 

8. แนวทางการบริหารความเส่ียงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

หลักเกณฑ์/แนวทำงปฏิบัติที่น ำมำวิเครำะห์เปรียบเทียบ                    

เรื่องกำรควบคุมภำยใน 

1. COSO Internal Control Framework (COSO)  

2. Guidance on Control Framework (CoCo)  

3. INTOSAI Guidelines for internal control standards for the public sector (INTOSAI) 

4.  Internal Control Revised Guidance for Directors on the Combined Code (Tumbull)  

5. Code of Governance Principles for South Africa 2002 (KING III)  

6. แนวทางการควบคุมภายในที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดท าขึ้นเพื่อใช้ 

ส าหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยแปลมาจาก COSO 

7.  เกณฑ์ประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ด้านการควบคุมภายใน ประจ าปี 2554  

โดยส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง 

8. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 

พ.ศ. 2544 และแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน การประเมินผลการควบคุม

ภายใน (ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ)
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หลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัตเิกี่ยวกับการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ปี 

2555 
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หลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัตเิกี่ยวกับการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ปี 

2555 

 

 

 

หลักเกณฑ์/แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรบริหำรควำมเสี่ยง

และกำรควบคุมภำยใน ปี 2555 

จัดท ำโดย: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.) 

ที่อยู่: กระทรวงกำรคลัง ถนนพระรำม 6 แขวงสำมเสนใน 

เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400 

โทร: 0 2298 5880-9 

Website: www.sepo.go.th 
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