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คู่มือการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง
ประจาปี 2557

ประจำปี 2556

วันที่

16 ธันวาคม 2556

เสนอโดย

ส่วนแผนงานและกลยุทธ์

ทบทวนโดย

คณะทางานบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน โรงงานไพ่

อนุมัติโดย

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โรงงานไพ่

คำนำ
การบริ หารความเสี่ยงนัน้ มีความสาคัญและมีความจาเป็ นอย่างยิ่งในการป้องกันและ
ควบคุม ความเสี่ ย งในด้ า นต่า งๆ ที่ อ าจเกิ ด ขึน้ จากสถานการณ์ ที่ ไ ม่ แ น่ น อน ซึ่ง มี ผ ลกระทบต่อ
ความสาเร็ จขององค์กรโดยรวม โดยการบริ หารความเสี่ยงที่ดีต้องให้ คนในองค์กรที่มีหน้ าที่เกี่ยวข้ อ ง
ทุกฝ่ ายได้ มีส่วนร่ วมในการวิเ คราะห์ ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิ ด
ขึ ้นกับองค์กรอยูเ่ สมอ อีกทังร่้ วมกันวางแผนป้องกันและควบคุมให้ เหมาะสมกับภารกิจ เพื่อลดสภาพ
ปั ญหาหรื อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจสร้ างความเสียหายหรื อความสูญเสียให้ กับองค์กรได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
คณะทางานบริ หารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน โรงงานไพ่ ได้ จดั ทาคู่มือการ
บริ หารความเสี่ยงขึน้ เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการบริ หารความเสี่ยง และได้ มีการปรับปรุ งคู่มือทุกปี
เพื่อให้ ผ้ บู ริหารและผู้ปฏิบตั กิ าร ทุกหน่วยงานมีความเข้ าใจถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยง สามารถ
ดาเนินการบริ หารความเสี่ยงตามกระบวนการบริ หารความเสี่ยงที่ได้ กาหนดไว้ ในคูม่ ือ และให้ มีการ
จัดทารายงานตามแบบในภาคผนวกเพื่อให้ ความเสี่ยงต่างๆลดลงอยูใ่ นระดับที่องค์กรยอมรับได้

คณะทางานบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน โรงงานไพ่
ธันวาคม 2556
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คู่มือกำรปฏิบัตงิ ำน
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หมายเลขเอกสาร : WI – PC – SF –01
การแก้ ไขครัง้ ที่ : 4
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ในปั จจุบนั การบริ หารความเสี่ยงมีความสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจมากขึ ้น เนื่องจากการ
บริ หารงานมักประสบกับเหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอนตลอดเวลา ซึ่งเหตุการณ์เหล่านันอาจมี
้
ผลใน
เชิงลบหรื อเชิงบวกต่อการดาเนินงาน โดยผลในเชิงลบนันถื
้ อว่าเป็ น “ความเสี่ยง (Risk)” สาหรับผลใน
เชิงบวกถือว่าเป็ นการสร้ าง “โอกาส (Opportunity)” ให้ กบั องค์กร
การบริ หารความเสี่ยงสามารถจัดการปั ญหาอุปสรรคในการทางาน ป้องกันหรื อลดโอกาส
ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) ไม่พึงประสงค์และผลกระทบ (Impact) ที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต ซึ่ง
จะทาให้ การดาเนินงานไม่บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทังนี
้ ้เพื่อให้ องค์กรมีผลการ
ดาเนินงานที่ดีอย่างยัง่ ยืน และเมื่อเกิด “โอกาส (Opportunity)” ผู้บริ หารสามารถนา “โอกาส
(Opportunity)” นัน้ ไปพิจารณาร่วมกับการกาหนดกลยุทธ์หรื อกระบวนการกาหนดวัตถุประสงค์
เพื่อวางแผนที่จะฉกฉวย “โอกาส (Opportunity)” ดีนนไว้
ั ้ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อองค์กร

1. วัตถุประสงค์
คู่มือการบริ หารความเสี่ยงนี ้ จัดทาขึน้ เพื่ อสร้ างความเข้ าใจในหลักการและกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงของโรงงานไพ่ โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี ้
1. เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาและปฏิบตั ิตามกระบวนการบริ หารความเสี่ยงอย่างมีระบบ
และต่อเนื่อง
2. เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการสื่อสารและสร้ างความเข้ าใจ ความสัมพันธ์ ตลอดจนเชื่อมโยง
ระหว่างการบริหารความเสี่ยงกับกลยุทธ์ขององค์การ
3. เพื่ อ ให้ บุคลากรทุกระดับ ได้ รั บทราบนโยบายและกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงของ
โรงงานไพ่
4. เพื่อใช้ เป็ นเครื่ องมือในการสร้ างวัฒนธรรมการบริ หารความเสี่ยงในทุกๆด้ านระดับของ
องค์กร

คู่มือกำรปฏิบัตงิ ำน
กำรบริหำรควำมเสี่ยง
โรงงำนไพ่
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5. เพื่อให้ มีการปฏิบตั ิตามกระบวนการบริ หารความเสี่ยงของโรงงานไพ่อย่างเป็ นระบบและ
ต่อเนื่อง
6. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบทางลบที่จะเกิดขึ ้นกับองค์การ

2. ขอบเขต
ในการจัดท าคู่มื อการปฏิ บัติง านการบริ หารความเสี่ ย งของโรงงานไพ่ มี ข อบเขตเนื อ้ หา
ประกอบไปด้ วย นโยบายการบริ หารความเสี่ยง โครงสร้ างและสภาพแวดล้ อมการบริ หารความเสี่ยง
โดยรวม ความรับผิดชอบการปฏิบตั ิงานด้ านการบริ หารความเสี่ยงรวมถึงขันตอนกระบวนการใน
้
การบริหารความเสี่ยง

3. คำจำกัดควำม
เหตุกำรณ์ (Event) หมายถึง เหตุหรื อกรณีที่เกิดขึ ้นจากแหล่งภายในหรื อภายนอก ที่
ส่งผลต่อการนากลยุทธ์ ไปปฏิบตั ิหรื อการบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งเหตุการณ์เหล่านันอาจมี
้
ผลในเชิ ง ลบหรื อเชิ ง บวกต่อการดาเนินงาน โดยผลในเชิ ง ลบนัน้ ถื อ ว่าเป็ น “ความเสี่ ยง (Risk)”
สาหรับผลในเชิงบวกหรื อเป็ นการสร้ าง “โอกาส (Opportunity)“ ให้ กบั องค์กร
ควำมเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์ หรื อการกระทาใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ ้นในอนาคต และ
ส่งผลกระทบหรื อสร้ างความเสียหายต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์หรื อเป้าหมายขององค์กร ทังในด้
้ าน
กลยุทธ์ การปฏิบตั ิงาน การเงิน และการบริ หาร โดยวัดความรุนแรงจากผลกระทบ (Impact) และ
โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)
โอกำสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอนบางอย่างที่เกิดขึ ้นแล้ ว
มีผลสืบเนื่อง (Consequence) ที่สง่ ผลกระทบในเชิงบวกต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์หรื อเป้าหมายของ
องค์กร

คู่มือกำรปฏิบัตงิ ำน
กำรบริหำรควำมเสี่ยง
โรงงำนไพ่
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ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ผลจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ซึ่งอาจเกิดผลประการ
เดียวหรื อหลายประการโดยเกิดทังเชิ
้ งบวกและเชิงลบ

กำรบริ หำรควำมเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการหรื อแนวทางที่
กาหนดขึ ้นโดยคณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานขององค์กร เพื่อใช้ ในการระบุ วิเคราะห์
ประเมิน จัดการ และติดตามความเสี่ยงหรื อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ ้นในอนาคตที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อองค์กร รวมทังการก
้
าหนดวิธีการในการบริ หารความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งจะ
ทาให้ มีความมัน่ ใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรจะบรรลุวตั ถุประสงค์หรื อเป้าหมายที่กาหนดไว้
4. ควำมรับผิดชอบ
บทบำทและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรโรงงำนไพ่
• กากับดูแลการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ มนั่ ใจว่านโยบายการบริ หารความเสี่ยงได้ รับ
การนาไปปฏิบตั อิ ย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
• อนุมตั คิ วามเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และนโยบายการบริหารความเสี่ยง
• สนับสนุนให้ โรงงานไพ่มีวฒ
ั นธรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
• มีความเข้ าใจความเสี่ยงที่สาคัญของโรงงานไพ่ที่อาจมีผลกระทบร้ ายแรงต่อองค์กร
• ให้ ข้อเสนอแนะและให้ ความเห็นชอบการบริหารความเสี่ยงของโรงงานไพ่
• ติดตามผลการดาเนินงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายในโรงงานไพ่ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ามีการดาเนินการที่เหมาะสมใน
การจัดการความเสี่ยงของโรงงานไพ่โดยรวม และสามารถจัดการความ
เสี่ยงให้ อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
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บทบำทและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
• สอบทานกรอบการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะวิธีการปรับปรุงในกรณีที่จาเป็ น
เพื่อให้ มนั่ ใจว่ากรอบการบริหารความเสี่ยงได้ รับการปฏิบตั ิอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
• มีความเข้ าใจในความเสี่ยงที่สาคัญของโรงงานไพ่ และสอบทานเพื่อให้ มนั่ ใจว่า
ผู้บริหารมีกระบวนการจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและทา
ให้ เกิดความมัน่ ใจว่าโรงงานไพ่มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อจัดการความ
เสี่ยงทัว่ ทังองค์
้ กร
• ทาให้ มนั่ ใจว่ามีการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อจัดการความเสี่ยงทัว่ ทังองค์
้ กร
• กากับดูแลและติดตามการบริ หารความเสี่ยงและควบคุมภายในอย่างเป็ นอิสระและ
จัดทารายงานเสนอต่อคณะกรรมการโรงงานไพ่ เกี่ยวกับประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
• ให้ คาปรึกษาการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน โรงงานไพ่
• สอบทานและสื่อสารกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
โรงงานไพ่ เพื่อให้ เข้ าใจความเสี่ยงที่สาคัญได้ รับการจัดหาและเชื่อมโยงกับระบบ
การควบคุมภายในอย่างเหมาะสม
• ติดตามประสิทธิภาพการทางานของหน่วยตรวจสอบภายใน
บทบำทและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน
โรงงำนไพ่
• พิจารณาและอนุมตั นิ โยบายและกรอบการบริ หารความเสี่ยง
• ติดตามการพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยง และติดตามการปฏิบตั งิ านตาม
มาตรฐานการควบคุมภายใน

คู่มือกำรปฏิบัตงิ ำน
กำรบริหำรควำมเสี่ยง
โรงงำนไพ่

หมายเลขเอกสาร : WI – PC – SF –01
การแก้ ไขครัง้ ที่ : 4
วันที่เริ่มใช้ : 3 ธันวาคม 2556
หน้ าที่ : 5 จาก 27
ผู้อนุมตั ิ : คณะอนุกรรมการบริหารความ
เสี่ยง และควบคุมภายใน โรงงานไพ่

• ติดตามกระบวนการบ่งชี ้และประเมินความเสี่ยง รวมทังพิ
้ จารณาคัดเลือกความเสี่ยง
ที่มีนยั สาคัญมาจัดทาแผนตอบสนองความเสี่ยงที่เหมาะสม
• ประเมินและอนุมตั แิ ผนการจัดการความเสี่ยง
• รายงานผลการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการโรงงานไพ่
บทบำทและควำมรับผิดชอบของผู้อำนวยกำรโรงงำนไพ่
• การวางแผนและดาเนินการตามนโยบาย และแผนงานการบริหารความเสี่ยงร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โรงงานไพ่
• สัง่ การและติดตามให้ ทกุ หน่วยงานปฏิบตั งิ านตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง
• แต่งตังเจ้
้ าหน้ าที่หรื อผู้รับผิดชอบ เพื่อให้ การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
• สนับสนุนและส่งเสริมให้ การบริหารความเสี่ยงเป็ นการปฏิบตั งิ านตามปกติและเป็ น
วัฒนธรรมของหน่วยงาน
• อื่นๆ ตามหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการโรงงานไพ่
บทบำทและควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรระดับต่ ำงๆ
• รวบรวมและวิเคราะห์เหตุการณ์และประเมินผลความเสี่ยงเบื ้องต้ น เพื่อรายงานต่อ
คณะทางานบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน โรงงานไพ่
• มีสว่ นร่วมในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร เพื่อจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
• ส่งเสริมให้ พนักงานในหน่วยงานตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารความเสี่ยง
• ประสานงานกับเลขาฯ คณะทางานบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน
โรงงานไพ่ เพื่อรายงานความก้ าวหน้ าของแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้ รับมอบหมาย
• อื่นๆ ตามที่ได้ รับมอบหมาย

คู่มือกำรปฏิบัตงิ ำน
กำรบริหำรควำมเสี่ยง
โรงงำนไพ่

หมายเลขเอกสาร : WI – PC – SF –01
การแก้ ไขครัง้ ที่ : 4
วันที่เริ่มใช้ : 3 ธันวาคม 2556
หน้ าที่ : 6 จาก 27
ผู้อนุมตั ิ : คณะอนุกรรมการบริหารความ
เสี่ยง และควบคุมภายใน โรงงานไพ่

บทบำทและควำมรับผิดชอบของเจ้ ำหน้ ำที่ตรวจสอบภำยใน
• ตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงอย่างอิสระเป็ นรายครัง้
• จัดทาแผนและปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามผลของการประเมินความเสี่ยง
• ประสานงานกับหน่วยงานบริหารความเสี่ยงเพื่อทาความเข้ าใจเกี่ยวกับการประเมิน
ความเสี่ยงและดาเนินการตรวจสอบภายในตามแนวความเสี่ยง
• อื่นๆ ตามที่ได้ รับมอบหมาย
บทบำทและควำมรับผิดชอบของคณะทำงำนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน
โรงงำนไพ่
• ประธานคณะทางานฯ ทาหน้ าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน โรงงานไพ่
• ปฏิบตั หิ น้ าที่ประจาวันแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ
• จัดทานโยบายการบริหารความเสี่ยง กรอบการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการ
ให้ กบั หน่วยงานและเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
• กาหนด / จัดวางระบบ / ควบคุม / ติดตามการปฏิบตั งิ านตามมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
• ให้ การสนับสนุนและแนะนากระบวนการบริ หารความเสี่ยงแก่หน่วยงานต่างๆ
ภายในองค์กรตามที่มีการร้ องขอ
• รวบรวมกลัน่ กรองข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลต่างๆ จัดทาเป็ นฐานข้ อมูลเพื่อการ
ตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ ตามลาดับความสาคัญของความเสี่ยงและมาตรการ
จัดการ
• สนับสนุนให้ มีการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยงานต่างๆ ภายใน
องค์กรที่มีการร้ องขอ
• ดาเนินการประชาสัมพันธ์ตอ่ ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย กรณีที่มีเหตุการณ์วิกฤติซงึ่ มี
ผลกระทบที่จะสร้ างความเสียหาย รั่วไหล หรื อสูญเปล่า อันจะทาให้ การบริหารงาน
ของโรงงานไพ่ไม่ประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้

คู่มือกำรปฏิบัตงิ ำน
กำรบริหำรควำมเสี่ยง
โรงงำนไพ่

หมายเลขเอกสาร : WI – PC – SF –01
การแก้ ไขครัง้ ที่ : 4
วันที่เริ่มใช้ : 3 ธันวาคม 2556
หน้ าที่ : 7 จาก 27
ผู้อนุมตั ิ : คณะอนุกรรมการบริหารความ
เสี่ยง และควบคุมภายใน โรงงานไพ่

• การสื่อความ/ทาความเข้ าใจ/ให้ ความรู้ทวั่ ทังองค์
้ กรในเรื่ องการบริหารความเสี่ยง
• ทบทวนและประเมินผลตามมาตรการหรื อแผนปฏิบตั กิ าร เพื่อกาหนดแนวทางการ
ปรับปรุงระบบบริหารความเสี่ยงของโรงงานไพ่ และนาเสนอให้ คณะกรรมการฯ
พิจารณาให้ ความเห็นชอบ
• สนับสนุนแก่ผ้ บู ริหารระดับสูง และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในฯ ในการติดตามการบริหารความเสี่ยง และรายงานสถานการณ์บริหารความ
เสี่ยงทัว่ ทังองค์
้ กร
พนักงำน
• ระบุเหตุการณ์ที่อาจมีความเสี่ยงต่อองค์กร
• อื่นๆ ตามที่ได้ รับมอบหมาย

คู่มือกำรปฏิบัตงิ ำน
กำรบริหำรควำมเสี่ยง
โรงงำนไพ่

หมายเลขเอกสาร : WI – PC – SF –01
การแก้ ไขครัง้ ที่ : 4
วันที่เริ่มใช้ : 3 ธันวาคม 2556
หน้ าที่ : 8 จาก 27
ผู้อนุมตั ิ : คณะอนุกรรมการบริหารความ
เสี่ยง และควบคุมภายใน โรงงานไพ่

ส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด

หมายเหตุ :

หมายถึง เส้ นทางการสื่อสาร

คู่มือกำรปฏิบัตงิ ำน
กำรบริหำรควำมเสี่ยง
โรงงำนไพ่

หมายเลขเอกสาร : WI – PC – SF –01
การแก้ ไขครัง้ ที่ : 4
วันที่เริ่มใช้ : 3 ธันวาคม 2556
หน้ าที่ : 9 จาก 27
ผู้อนุมตั ิ : คณะอนุกรรมการบริหารความ
เสี่ยง และควบคุมภายใน โรงงานไพ่

5. ระเบียบปฏิบัติ (ขัน้ ตอน)
กระบวนการบริ หารความเสี่ยงจะสาเร็ จได้ ต้องมีการสื่อสารให้ คนในองค์กรมีความรู้ ความ
เข้ าใจในเรื่ องการบริ หารความเสี่ยงในทิศทางเดียวกัน ทังนี
้ ้โรงงานไพ่มีขนตอนส
ั้
าคัญในกระบวนการ
บริ หารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread
way Commission) ซึง่ ประกอบด้ วย 7 ขันตอน
้
ดังรูป

คู่มือกำรปฏิบัตงิ ำน
กำรบริหำรควำมเสี่ยง
โรงงำนไพ่

หมายเลขเอกสาร : WI – PC – SF –01
การแก้ ไขครัง้ ที่ : 4
วันที่เริ่มใช้ : 3 ธันวาคม 2556
หน้ าที่ : 10 จาก 27
ผู้อนุมตั ิ : คณะอนุกรรมการบริ หารความ
เสี่ยง และควบคุมภายใน โรงงานไพ่

5.1 การกาหนดวัตถุประสงค์
การกาหนดวัตถุประสงค์ หมายถึง การระบุสิ่งที่องค์การหรื อหน่วยงานนัน้ คาดหวังที่จะ
ประสบความสาเร็จ
การกาหนดวัตถุประสงค์ที่ดี ควรมีลกั ษณะ SMART กล่าวคือ
Strategic Alignment - การเชื่อมโยงกับกลยุทธ์
Measurable
- การกาหนดตัววัดและเป้าหมายที่ชดั เจน
Achievable
- การกาหนดเป้าหมายที่ท้าทายแต่สามารถบรรลุผลได้ ไม่สงู
หรื อต่าไป
Reliable
- เชื่อถือได้ มีหลักฐานยืนยันว่าเป็ นจริง
Timeframe
- กาหนดเป้าหมายเวลาที่ชดั เจนและเหมาะสม
5.2 การระบุเหตุการณ์
การระบุ เ หตุ ก ารณ์ หมายถึ ง การระบุ เ หตุก ารณ์ ที่ อ าจเกิ ด ขึ น้ และมี ผ ลกระทบต่ อ
ความสาเร็ จของวัตถุประสงค์ ตัววัด เป้าหมายของแผนงานที่กาลังพิจารณาบริ หารความเสี่ยงการ
ระบุเหตุการณ์ควรพิจารณาจากแหล่งที่อาจเกิดจากปั จจัยทังภายนอกและภายในองค์
้
ก ารเหตุการณ์
ที่เคยเกิดขึ ้นในอดีต ปั จจุบนั และที่อาจจะเกิดขึ ้นในอนาคต
ปั จจัยภายนอก หมายถึง ปั จจัยที่เกิดจากภายนอกองค์การที่มีอิทธิพลต่อความสาเร็ จของ
วัตถุประสงค์ เป็ นปั จจัยที่ผ้ บู ริหารควบคุมไม่ได้ แต่ต้องติดตามศึกษาเพื่อหาแนวโน้ มที่จะเกิดและวิธี
ที่ควรปฏิบตั ิไว้ ล่วงหน้ า เพื่อเปลี่ยนวิกฤตเป็ นโอกาส หรื อเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ ้น ตัวอย่าง
ปั จจัยภายนอก เช่น

คู่มือกำรปฏิบัตงิ ำน
กำรบริหำรควำมเสี่ยง
โรงงำนไพ่

หมายเลขเอกสาร : WI – PC – SF –01
การแก้ ไขครัง้ ที่ : 4
วันที่เริ่มใช้ : 3 ธันวาคม 2556
หน้ าที่ : 11 จาก 27
ผู้อนุมตั ิ : คณะอนุกรรมการบริหารความ
เสี่ยง และควบคุมภายใน โรงงานไพ่

• ภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม (Natural Environment) เช่น น ้าท่วม ไฟไหม้
แผ่น ดิน ไหว และเหตุก ารณ์ ที่ ท าความเสี ย หายต่อ อาคาร ทรั พ ย์ สิ น แหล่ ง วัต ถุดิ บ
แรงงาน
• ภาวะเศรษฐกิจ (Economic) เช่น ภาวะเงินเฟ้อ เงินฝื ด อัตราดอกเบี ้ย อัตรา
แลกเปลี่ยน การเคลื่อนไหวของต้ นทุนวัตถุดบิ และเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้ องกับราคาสินค้ า
• ภาวะการเมือง (Political) เช่น กฎหมาย ระเบียบ และเหตุการณ์ที่เปิ ดหรื อ
จากัดโอกาสการเข้ าสูต่ ลาดต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี
• สังคม (Social) เช่น มาตรฐานและรสนิยมของสังคมและลูกค้ า
ปั จ จัย ภายใน หมายถึ ง ปั จ จัย ที่ เ กิ ด ภายในองค์ ก ารที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความส าเร็ จ ของ
วัตถุประสงค์ และเป็ นปั จจัยที่ผ้ บู ริ หารสามารถบริหารจัดการได้ ตัวอย่างปั จจัยภายใน เช่น
• โครงสร้ างพื ้นฐาน (Infrastructure) เช่น เครื่ องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีและกาลัง
การผลิต เหตุการณ์ที่กระทบต่อการผลิต การเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้ า
• กระบวนการ (Process) ได้ แก่ เหตุการณ์เกี่ยวกับกระบวนการและกิจกรรมหลัก
เช่น การผลิต การควบคุมคุณภาพ การส่งมอบสินค้ า การควบคุมที่ไม่เพียงพอ ไม่มี
ประสิทธิภาพ และเกิดความไม่พงึ พอใจของลูกค้ า
• พนักงาน (Personnel) เช่น การขาดพนักงานที่มีความรู้และทักษะในงานการเกิด
อุบตั เิ หตุของพนักงาน การทุจริต การหยุดผลิต
• เทคโนโลยี (Technology) เช่น ความล้ าสมัย การหยุดชะงักของระบบการผลิต
ความไม่สามารถปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนื่อง
วิธีการในการระบุเหตุการณ์และเก็บข้ อมูล มีได้ หลายวิธีทงวิ
ั ้ ธีเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ
วิธีการเชิงปริ มาณ เช่น การเก็บข้ อมูลเกี่ยวกับจานวนการผลิต เวลาที่ใช้ จานวนเงิน จานวนคน
ซึง่ อาจเหมาะในเหตุการณ์ที่ซบั ซ้ อนและมีข้อมูลเชิงปริ มาณที่สามารถเก็บได้ อาจทาได้ ยากแต่ทาให้
ได้ ข้อมูลที่ชดั เจนในการวิเคราะห์เชิงสถิตใิ นระดับสูง แต่เหตุการณ์บางประการ เช่น ความพึงพอใจ

คู่มือกำรปฏิบัตงิ ำน
กำรบริหำรควำมเสี่ยง
โรงงำนไพ่

หมายเลขเอกสาร : WI – PC – SF –01
การแก้ ไขครัง้ ที่ : 4
วันที่เริ่มใช้ : 3 ธันวาคม 2556
หน้ าที่ : 12 จาก 27
ผู้อนุมตั ิ : คณะอนุกรรมการบริหารความ
เสี่ยง และควบคุมภายใน โรงงานไพ่

หรื อเหตุการณ์ที่อาจต้ องใช้ ดลุ ยพินิจ อาจต้ องใช้ วิธีเชิงคุณภาพ ได้ แก่ การกาหนดเป็ นค่าระดับหรื อ
สเกลต่างๆ เช่น ระดับ 1-5 ซึ่ง 1 หมายถึง น้ อย และ 5 หมายถึง มากสุด การเก็บข้ อมูลเชิงคุณภาพ
เก็ บได้ ง่ ายกว่า เชิ ง ปริ ม าณ แต่อาจมี ข้อจ ากัดด้ านความถูก ต้ องเชื่ อ ถื อได้ ในการเก็ บข้ อมูลเชิ ง
คุณภาพ ควรเก็บจากผู้เ กี่ ยวข้ องรอบด้ านให้ เหมาะสมตามความจาเป็ น เช่น เก็บจากผู้บริ หาร
พนักงาน ลูกค้ า ผู้จดั ส่งสินค้ า เป็ นต้ น
ตัวอย่ ำงเทคนิคในกำรระบุเหตุกำรณ์
• การวิเคราะห์จดุ แข็ง จุดอ่อน โอกาส และความเสี่ยง (SWOT Analysis)
• การวิเคราะห์ผงั ภาพกระบวนการปฏิบตั งิ าน (Flowchart Analysis)
• การวิเคราะห์อตั ราส่วนการเงิน (Financial Ratio Analysis)
• การวิเคราะห์ตวั วัดผลที่เป็ นตัวก่อหรื อเหตุให้ เกิดเหตุการณ์ เช่น ความพึงพอใจของ
ลูกค้ าเป็ นเหตุทาให้ ยอดขายเพิ่มขึ ้น
• การใช้ แบบรายการเหตุการณ์ที่มีผ้ จู ดั ทาไว้
• การใช้ ผงั ก้ างปลา (Fishbone Analysis) ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปั จจัย – เหตุการณ์ -วัตถุประสงค์
ตัวอย่ ำงเทคนิคที่ใช้ ในกำรเก็บข้ อมูล
• การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
• การประชุมประเมินผลตนเอง
• การสัมภาษณ์
• การใช้ แบบสอบถาม
• การสารวจวิจยั
ในการบริ หารความเสี่ยง การรวบรวมข้ อมูลและความคิดเห็นทัง้ จากบุคคลภายใน เช่น
คณะกรรมการ ฝ่ ายบริหาร ผู้บริหารระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง พนักงาน และจากบุคคลภายนอก เช่น
ผู้เชี่ยวชาญ ลูกค้ า และผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ อง จะทาให้ ได้ ข้อสรุปที่เป็ นที่ยอมรับร่วมกันของทุกฝ่ าย
หมายเลขเอกสาร : WI – PC – SF –01
การแก้ ไขครัง้ ที่ : 4

คู่มือกำรปฏิบัตงิ ำน
กำรบริหำรควำมเสี่ยง
โรงงำนไพ่

วันที่เริ่มใช้ : 3 ธันวาคม 2556
หน้ าที่ : 13 จาก 27
ผู้อนุมตั ิ : คณะอนุกรรมการบริหารความ
เสี่ยง และควบคุมภายใน โรงงานไพ่

5.3 การประเมินความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง หมายถึง การวิเคราะห์และจัดระดับความเสี่ยงของเหตุการณ์ที่มีตอ่
วัตถุประสงค์ที่กาลังพิจารณา การประเมินระดับความเสี่ยงจะประเมินจากระดับผลกระทบและระดับ
ความน่าจะเกิดของเหตุการณ์นนั ้
1. ระดับผลกระทบ (Impact) เชิงปริ มาณ พิจารณาจากจานวนเงิน หรื อความล่าช้ าของ
งาน ส าหรั บ เชิ ง คุณ ภาพ พิ จ ารณาจากระดับ ความผิ ด ตามกฎระเบี ย บ ข้ อ บัง คับ หรื อ ระดับ
ความสาคัญของงานว่า เป็ นงานประจาวัน งานประจาเดือน งานสาคั ญตามแผนวิสาหกิจ หรื อ
ระดับความสาคัญของบัญชีวา่ เป็ นบางรายการบัญชี บัญชีที่ไม่สาคัญ บัญชีที่สาคัญ เป็ นต้ น
สรุปได้ ในตารางถัดไป

หมายเลขเอกสาร : WI – PC – SF –01

คู่มือกำรปฏิบัตงิ ำน
กำรบริหำรควำมเสี่ยง
โรงงำนไพ่

การแก้ ไขครัง้ ที่ : 4
วันที่เริ่มใช้ : 3 ธันวาคม 2556
หน้ าที่ : 14 จาก 27
ผู้อนุมตั ิ : คณะอนุกรรมการบริหารความ
เสี่ยง และควบคุมภายใน โรงงานไพ่

ตำรำงระดับผลกระทบเชิงคุณภำพและเชิงปริมำณ
กำรกำหนดระดับผลกระทบ
เชิงคุณภำพ

เชิงปริมำณ

ร้ อยละ
ระดับควำมผิดตำม
ระดับควำมสำคัญของงำน / จำนวนเงิน ควำมล่ ำช้ ำ ผลกระทบต่ อ
ระดับ
กฎระเบียบ และ
บัญชี
(บำท)
ของงำน ควำมสำเร็จ
ข้ อบังคับ
ของแผน
เป็ นแผนงานสาคัญและมี >15,000,000
ปลดออก,ให้ ออก,
20%หรื อ
ผลกระทบกับทังองค์
้ กร หรื อ ประธาน >12 เดือน
5. หายนะ
ไล่ออก
มากกว่า
ผลกระทบต่องบการเงินทังงบ
้
โดยบอร์ ด
เป็ นแผนสาคัญของวิสาหกิจ
หรื อเป็ นบัญชีที่มีความสาคัญ <15,000,000
7-12 เดือน
ต่องบต้ นทุน งบกาไรขาดทุน ประธานบอร์ ด
งบดุล

15 – 19%

เป็ นบางส่วนของแผนวิสาหกิจ
ตังคณะกรรมการ
้
3. ปานกลาง สอบสวน , ภาคทัณฑ์ หรื อเป็ นบางส่วนของบัญชีทมี่ ี <3,000,000 4-6 เดือน
ความสาคัญ
ผอ.

10 – 14%

4. สูงมาก

2. น้ อย

โทษตัดเงินเดือน

ถูกทักท้ วงจาก
หน่วยงานภายในหรื อ
เป็ นงานประจาเดือน/ประจาไตร
ภายนอก / สตง. และ
<1,000,000 1-3 เดือน
มาส หรื อเป็ นบัญชีที่ไม่สาคัญ
ต้ องจัดทารายงาน
หรื อชี ้แจง

เป็ นความผิดเล็กน้ อย เป็ นงานประจาวัน (Routine)
หรื อเป็ นรายการบัญชี
1. น้ อยมาก ไม่ถกู ทักท้ วงเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร
บางรายการ

<100,000

<1 เดือน

5 – 9%

น้ อยกว่า 5%

หมายเลขเอกสาร : WI – PC – SF –01
การแก้ ไขครัง้ ที่ : 4

คู่มือกำรปฏิบัตงิ ำน
กำรบริหำรควำมเสี่ยง
โรงงำนไพ่

วันที่เริ่มใช้ : 3 ธันวาคม 2556
หน้ าที่ : 15 จาก 27
ผู้อนุมตั ิ : คณะอนุกรรมการบริหารความ
เสี่ยง และควบคุมภายใน โรงงานไพ่

ระดับความน่าจะเกิด (Likelihood, Probability) หมายถึง การพิจารณาโอกาสหรื อความ
น่าจะเกิดของเหตุการณ์นนในช่
ั ้ วงเวลาที่พิจารณา กาหนดเป็ นระดับต่างๆ
โรงงานไพ่ได้ กาหนดค่าและคาอธิ บายระดับความน่าจะเกิ ด (Likelihood)
และระดับ
ผลกระทบ (Impact) เป็ น 5 ระดับ โดยกาหนดทังเชิ
้ งปริมาณและเชิงคุณภาพสรุปได้ ดงั นี ้
2. ระดับความน่าจะเกิด (Likelihood) เชิงปริ มาณ พิจารณาจากระยะเวลาคาดว่าจะเกิด
ภายในเวลา 4 ปี ของแผนวิสาหกิจ สาหรับเชิงคุณภาพ พิจารณาจากความคิดเห็นของโรงงานไพ่
เกี่ยวกับความถี่ที่จะเกิด สรุปในตารางถัดไป

หมายเลขเอกสาร : WI – PC – SF –01
การแก้ ไขครัง้ ที่ : 4

คู่มือกำรปฏิบัตงิ ำน
กำรบริหำรควำมเสี่ยง
โรงงำนไพ่

วันที่เริ่มใช้ : 3 ธันวาคม 2556
หน้ าที่ : 16 จาก 27
ผู้อนุมตั ิ : คณะอนุกรรมการบริหารความ
เสี่ยง และควบคุมภายใน โรงงานไพ่

กำรกำหนดระดับควำมน่ ำจะเกิด
เชิงคุณภำพ

ระดับ

5.น่าจะเกิดมากที่สดุ
(Almost Certain)
4. น่าจะเกิดมาก
(Likely)
3.อาจจะเกิด
(Possible)

เคยเกิด

ทุกเดือน

ทุกไตรมาส

ทุกปี

2.เป็ นไปได้ น้อย
(Unlikely)

ทุก 2-3 ปี

1.เป็ นไปได้ น้อยมาก
ยากจะเกิด (Rare)

ไม่เคยเกิด

เชิงปริมำณ

ควำมถี่ของ จำนวนโครงกำร/
โอกำสควำม งำนไม่ สำเร็จ แผนงำน/กิจกรรม กำรดำเนินงำน
ตำม
ที่ต้องดำเนินงำน
ต่ำกว่ ำ
คำดว่ ำจะ น่ ำจะเกิดทำง เป้ำหมำย
ได้
ไ
ม่
ต
่
ำ
กว่
ำ
สถิติ
เป้ำหมำย
เกิด
ต่ อเดือน
เป้ำหมำย
หรือต่ อปี
ภายใน
1 เดือน
ภายใน
6 เดือน
ภายใน
1-2 ปี
ภายใน
3-4 ปี
มากกว่า
4 ปี

71 – 100 %

มากกว่า ทาไม่สาเร็ จมากกว่า
3 รายการ
6 ครัง้

20%หรื อ
มากกว่า

51-70 %

5-6 ครัง้

ทาไม่สาเร็ จ 3
รายการ

11-50 %

3-4 ครัง้

ทาไม่สาเร็ จ 2
รายการ

10 – 14%

6-10 %

1-2 ครัง้

ทาไม่สาเร็ จ 1
รายการ

5 – 9%

1-5 %

0 ครัง้

ทาสาเร็ จทังหมด
้

น้ อยกว่า 5%

15 – 19%

โดยสามารถคานวณค่าระดับความเสี่ยงได้ ดงั นี ้
ค่าระดับความเสี่ยง = ค่าคะแนนของผลกระทบจากความเสี่ยงที่จะเกิดขึ ้น x ค่าคะแนนของ
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
หมายเลขเอกสาร : WI – PC – SF –01
การแก้ ไขครัง้ ที่ : 4

คู่มือกำรปฏิบัตงิ ำน
กำรบริหำรควำมเสี่ยง
โรงงำนไพ่

วันที่เริ่มใช้ : 3 ธันวาคม 2556
หน้ าที่ : 17 จาก 27
ผู้อนุมตั ิ : คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน โรงงานไพ่

ระดับควำมเสี่ยง
ระดับความเสี่ยง จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ ของระดับผลกระทบและระดับความน่าจะ
เกิด โดยอาจนาค่าระดับมาบวกกันหรื อมาคูณกันและหาค่าเฉลี่ยและนิยมแสดงเป็ นตาราง ตาแหน่ง
ความเสี่ ยง โรงงานไพ่ใช้ วิธี การนาค่าระดับผลกระทบและค่าระดับความน่าจะเกิ ดมาคูณกันดัง
ตัวอย่าง
กำรกำหนดระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรั บได้ (Risk Appetite)
5
มำกที่สุด
4
มำก
3
ปำนกลำง
2
น้ อย
1
ไม่ มีนัยสำคัญ
0

A
A
AB
A
CA
A
DA
A
A

B
1x5=5
(สีส้ม)
C
1x4=4
(สีเหลือง)
D
1x3=3
(สีเขียว)
D
1x2=2
(สีเขียว)
D
1x1=1
(สีเขียว)
1
ยำกที่จะเกิด

B
2x5=10
(สีส้ม)
B
2x4=8
(สีส้ม)
C
2x3=6
(สีเหลือง)
D
2x2=4
(สีเขียว)
D
2x1=2
(สีเขียว)
2
น้ อย

A
3x5=15
(สีแดง)
B
3x4=12
(สีส้ม)
C
3x3=9
(สีเหลือง)
C
3x2=6
(สีเหลือง)
D
3x1=3
(สีเขียว)
3
ปำนกลำง

A
4x5=20
(สีแดง)
A
4x4=16
(สีแดง)
B
4x3=12
(สีส้ม)
C
4x2=8
(สีเหลือง)
C
4x1=4
(สีเหลือง)
4
มำก

A
5x5=25
(สีแดง)
A
5x4=20
(สีแดง)
B
5x3=15
(สีส้ม)
C
5x2=10
(สีเหลือง)
C
5x1=5
(สีเหลือง)
5
เป็ นไปได้ เกือบ
แน่ นอน

ระดับความเสี่ยงสูงมาก (15-25 คะแนน / โอกาสเกิดบ่อยมาก-ผลกระทบรุนแรงมากที่สดุ )
-ไม่ยอมรับต้ องมีแผนจัดการทันทีโดยระดับสูง / คณะกรรมการ
ระดับความเสี่ยงสูง (5-15 คะแนน / โอกาสเกิดบ่อย-ผลกระทบรุนแรงมาก)
-ไม่ยอมรับต้ องมีแผนจัดการโดยระดับสูง
ระดับความเสี่ยงปานกลาง (4-10 คะแนน / โอกาสเกิดค่อนข้ างบ่อย-ผลกระทบรุนแรง)
-พอยอมรับแต่คณะทางานต้ องติดตามควบคุมไว้
ระดับความเสี่ยงต่า (1-4 คะแนน / โอกาสเกิดน้ อย-ผลกระทบไม่รุนแรง)
-ยอมรับได้ ไม่เพิ่มการจัดการ
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5.4 การจัดการความเสี่ยง
ผู้บริ หารจะต้ องหาวิธีการในการจัดการความเสี่ยง โดยตัดสินใจที่จะใช้ วิธีการดาเนินการ
เพื่อที่จะลดโอกาสหรื อผลกระทบที่เกิดจากปั จจัยเสี่ยงในแต่ละด้ านซึ่งในการที่จะเลือกวิธีใดในการ
จัดการความเสี่ยงจะต้ องคานึงความสอดคล้ องระหว่างความเสี่ยงที่ยอมรับได้ กับต้ นทุน ในการ
จัดการความเสี่ยงที่ใช้ ไปในการวิธีจัดการความเสี่ยงในแต่ละวิธีเพื่อควบคุมความเสี่ยงให้ อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ โดยวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เป็ นพื ้นฐาน แบ่งเป็ น 4 ประเภท ที่เรี ยกว่า 4Tใน
การจัดการความเสี่ยง ดังนี ้
 กำรแก้ ไข (Treat) ได้ แก่ การกระทาใดๆ และกิจกรรมควบคุมที่จะลดผลกระทบหรื อ
ความน่าจะเกิด เช่น การจัดกิจกรรมควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผล
การใช้ รายงานและระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารและตัดสินใจที่ดี การกาหนดระดับอนุมตั ิ การ
มีค่มู ือการปฏิบตั ิงานที่ดี การแบ่งแยกหน้ าที่ที่เหมาะสม การมีแผนป้องกันภัย แผนกู้ภัย หรื อ
แผนสารองในเหตุฉกุ เฉิน (Contingency Plan) เป็ นต้ น
 กำรแบ่ งปั นหรื อกระจำยควำมเสี่ยง (Transfer) ได้ แก่ การประกันภัย การทา
สัญญา ซื ้อ-ขายล่วงหน้ า หรื อการกระจายสินค้ าและบริการให้ หลากหลาย เป็ นต้ น
 กำรหลีกเลี่ยง (Terminate) ได้ แก่ การเลิกทากิจกรรมที่มีความเสี่ยงนัน้ การ เลิก
ขายสินค้ านัน้ การลดการขยายในกิจกรรมนัน้ เป็ นต้ น
 กำรยอมรับ (Take) ได้ แก่ การไม่กาหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม ให้
ติดตามเฝ้าระวังและใช้ วิธีการที่มีอยู่ในปั จจุบนั วิธีนี ้ใช้ ในกรณีที่เห็นว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ แล้ ว หรื อไม่ค้ มุ ค่าที่จะแก้ ไข เป็ นต้ น
5.5 กิจกรรมการควบคุม หมายถึง การกาหนดนโยบาย และวิธีการปฏิบตั ิงานรวมทัง้
และแผนการแก้ ไ ขการบริ หารความเสี่ ยงที่ กาหนดขึน้ เพื่อให้ ความเสี่ ยงคงเหลื ออยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ และมัน่ ใจว่า มีการปฏิบตั ติ ามกิจกรรมการควบคุมจริงอย่างมีประสิทธิผล
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กิจกรรมการควบคุมสาคัญ รวมถึง
 การขอความเห็นชอบ การอนุมตั ิ
 การกาหนดระดับอนุมตั ทิ ี่เหมาะสม
 การยืนยันยอด
 กระทบยอด
 การสอบทานการปฏิบตั งิ านทังการสอบทานโดยผู
้
้ บริหารระดับสูง และผู้บริหาร ตาม
สายการบังคับบัญชา
 การรั กษาความปลอดภัยมั่นคงให้ กับทรั พย์ สิน การจัดทาทะเบียนทรั พย์ สินที่ เป็ น
ปั จจุบนั การตรวจนับสินค้ าที่มีให้ ตรงกับทะเบียน
 การแบ่งแยกหน้ าที่ไม่ให้ ผ้ ใู ดปฏิบตั ิงานสาคัญคนเดียวตังแต่
้ ต้นจนจบ เช่น ควรแบ่ง
หน้ าที่ในการอนุมัติ การดาเนินการ และการรายงานในเรื่ องที่สาคัญ หรื อที่เกี่ ยวกับสินทรัพ ย์
สภาพคล่อง เพื่อป้องกันการทุจริต เป็ นต้ น
 การกาหนดตัววัดผลงานหลักที่เหมาะสม
 การมี หลักฐานเอกสารประกอบการอนุมัติและการปฏิ บตั ิงาน และควบคุมการเก็ บ
เอกสารให้ ปลอดภัย และการใช้ เอกสารเรี ยงลาดับตามเลขที่
ในกรณี ที่ มี ก ารประมวลผลด้ วยคอมพิ ว เตอร์ ควรมี ก ารควบคุ ม ด้ านสารสนเทศ
ประกอบด้ วยการควบคุมทัว่ ไป และการควบคุมระบบงาน
กำรควบคุมทั่วไปด้ ำนคอมพิวเตอร์ เช่น การแบ่งแยกหน้ าที่ในการปฏิบตั ิงานด้ าน
คอมพิวเตอร์ การกาหนดรหัสผ่านและระดับการอนุมตั ิ การควบคุมความปลอดภัย
การควบคุมการเข้ าถึงระบบ โปรแกรมและสารสนเทศ การควบคุมการสื่อสารฯ
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กำรควบคุมระบบงำน เป็ นการควบคุมในการบันทึก ประมวลผล และผลลัพธ์ จาก
ระบบงาน ซึ่งมีหลายวิธี เช่น การใช้ ยอดคุมรวม การใช้ โปรแกรมในการสอบทานความถูกต้ อง
ของฟิ ลด์ข้อมูลต่างๆ ฯลฯ
การประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน อาจต้ องใช้ ดลุ ยพินิจ
ของผู้ ตรวจสอบภายใน ผู้ เชี่ ย วชาญอิ ส ระ ร่ ว มกั บ ผู้ บริ ห ารและผู้ ปฏิ บัติ ง านที่ เ ข้ าใจใน
วัต ถุป ระสงค์ แ ละความเสี่ ย งในเรื่ อ งนัน้ เป็ นอย่า งดี เพราะขึ น้ อยู่กับสภาพแวดล้ อ ม สภาพ
อุตสาหกรรม ขนาดของกิ จการ ความซับซ้ อนของกิ จการ ลักษณะ ประวัติ วัฒ นธรรมของ
องค์การ ซึง่ มีผลต่อการควบคุมที่ไม่เป็ นทางการ (Soft Control) ที่แตกต่างกัน
5.6 การรายงานและการสื่อสาร
การรายงานการบริ ห ารความเสี่ ย งและควบคุ ม ภายในแบ่ง เป็ น การรายงานต่อ
ผู้บริหารภายใน การรายงานต่อบุคคลภายนอก และรายงานประจาปี
การรายงานต่อผู้บ ริ หารภายใน หมายถึง การรายงานจากผู้บริ ห ารระดับ ต่า งๆ ต่อ
คณะกรรมการบริ หารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน โรงงานไพ่ตามวาระการประชุมการ
บริ หารความเสี่ยงที่กาหนดไว้ และคณะกรรมการบริ หารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน
โรงงานไพ่จัดทารายงานสรุ ปผลการบริ หารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการโรงงานไพ่ตามวิธีการและคาสั่งที่กาหนด เช่น ให้ รายงานเฉพาะความเสี่ยงที่มี
ความเสี่ยงสูง หรื อความเสี่ยงที่ไม่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เป็ นรายไตรมาส 1
การรายงานต่อบุคคลภายนอก หมายถึง การรายงานต่อสถาบันกากับดูแล หน่วยงาน
ประเมิ น ผลภายนอก หรื อ คณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ตามรู ป แบบและระยะเวลาที่
บุคคลภายนอกกาหนด
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รายงานประจาปี หมายถึง การรวบรวมกิจกรรมแผนและผลงานที่เกี่ ยวกับ การบริ หาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่อเปิ ดเผยในรายงานประจาปี ตามหลักการกากับดูแลที่ดี หรื อ
ตามข้ อกาหนด
ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบการรายงานหรื อสารสนเทศที่เกี่ยวข้ อง ในการบริ หาร
ความเสี่ยงที่ดี ผู้บริ หารและพนักงานทุกระดับขององค์การต้ องการระบบข้ อมูลหรื อสารสนเทศที่
เกี่ยวกับความเสี่ยงทังทางการเงิ
้
นและการปฏิบตั ิงานทังจากภายในและภายนอกองค์
้
การ ระบบ
ดังกล่าวต้ องให้ ข้อมูลที่ถกู ต้ อง ทันกาล เป็ นปั จจุบนั และเข้ าถึงได้
การสื่อสาร หมายถึง ช่องทางหรื อวิธีการที่จะเกิดความเข้ าใจกันระหว่างองค์การ เป็ นสิ่ง
ที่แฝงอยูใ่ นระบบสารสนเทศ ทังรู้ ปแบบที่เป็ นทางการ เช่น การจัดทาเป็ นนโยบาย คูม่ ือ บันทึก
ประชุม บอร์ ดประชาสัมพันธ์ อีเมล์ ประกาศในเว็บไซต์ วีดีโอ และไม่เป็ นทางการ เช่น ในการ
พูดและการใช้ ภาษากาย เป็ นต้ น ผู้บริ หารควรระลึกว่าการสื่อสารด้ วยการกระทาและมีตวั อย่าง
สาคัญกว่าสิ่งอื่นใดทังหมด
้
และองค์การที่มีประวัติภูมิหลังด้ านความซื่อตรงหรื อถือความซื่อตรง
เป็ นวัฒนธรรมองค์การจะไม่พบปั ญหาในการสื่อสารมากต่างจากองค์การที่ไม่มีวฒ
ั นธรรมดังกล่าว
ตัวอย่างระบบสารสนเทศและการสื่อสารจากแหล่งภายใน เช่น
 นโยบาย คูม่ ือวิธีปฏิบตั เิ กี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
 การกาหนดระดับความเสี่ยงและความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้
 บทบาทและหน้ าที่ความรับผิดชอบของทุกคน
 การกาหนดเป็ นวาระในการประชุมการบริหารงาน
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 การจัดทาบอร์ ด
 การจัดทาเว็บไซต์
 การประกาศเสียงตามสาย
ตัวอย่างระบบสารสนเทศและการสื่อสารจากแหล่งภายนอก เช่น
 ระบบรับข้ อร้ องเรี ยนและสอบถามความเห็นจากลูกค้ า ตัวแทนจาหน่าย
เพื่อให้ ทราบรสนิยมและความต้ องการเกี่ยวกับสินค้ าและบริ การ
 การสื่อสารกับสถาบันกากับดูแล เช่น กระทรวงการคลัง คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจในเหตุการณ์ ความเสี่ยง และจะได้ มนั่ ใจว่าการ
ปฏิบตั สิ อดคล้ องกับกฎหมายหรื อกฎระเบียบที่สาคัญแล้ วหรื อไม่
5.7 การติดตามผล
หมายถึ ง การที่ อ งค์ ก ารมี ก ารติด ตามผลและปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารความเสี่ ย งให้ เ หมาะสม
ทันสมัย และมีประสิทธิ ผลอยู่เสมอ เพราะองค์การอาจเปลี่ยนวัตถุประสงค์ใหม่เปลี่ยนผู้บริ หารใหม่
เปลี่ยนกระบวนการปฏิบตั งิ านใหม่ ทาให้ วิธีการจัดการและการควบคุมภายในเดิมใช้ ไม่ได้ ผล
ประเภทของการติดตามผล
5.7.1 การติดตามผลของผู้บริหาร
ผู้บริ หารควรมี การติดตามผลระหว่างการปฏิบตั ิงานปกติประจาวัน เช่น การ
วิเคราะห์จากสารสนเทศการปฏิบตั งิ านที่ได้ รับ เช่น การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์

คู่มือกำรปฏิบัตงิ ำน
กำรบริหำรควำมเสี่ยง
โรงงำนไพ่

หมายเลขเอกสาร : WI – PC – SF –01
การแก้ ไขครัง้ ที่ : 4
วันที่เริ่มใช้ : 3 ธันวาคม 2556
หน้ าที่ : 25 จาก 27
ผู้อนุมตั ิ : คณะอนุกรรมการบริหารความ
เสี่ยง และควบคุมภายใน โรงงานไพ่

เปรี ยบเทียบข้ อมูล ฯลฯ หากพบความผิดปกติของความสัมพันธ์ ความไม่สม่าเสมอ สิ่งบอกเหตุ
ต่างๆ หรื อเมื่อเกิดสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงจากปกติ ควรมีการกระทาเพื่อแก้ ไขทันที จึงทา
ให้ สามารถระบุปัญหาหรื อความเสี่ยงได้ เร็วอย่างมีประสิทธิผล
5.7.2 การประเมินผลอิสระเป็ นรายครัง้
เป็ นการประเมินผลโดยผู้ตรวจสอบภายใน หรื อผู้ประเมินผลอิสระที่จดั ทาในกรณี
พิเ ศษ เพื่ อได้ มุม มองที่ แตกต่างจากการติดตามผลโดยผู้ บริ หาร ตามคาสั่ง ที่ 12/2551 เรื่ อง
แต่ง ตัง้ คณะทางานบริ หารจัดการความเสี่ ยงและควบคุม ภายในของโรงงานไพ่ให้ ประเมิ นผล
มาตรการหรื อแผนปฏิบตั กิ าร เพื่อกาหนดแนวทางการปรับปรุงระบบบริหารความเสี่ยงของโรงงาน
ไพ่ และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในพิจารณาให้ ความเห็นชอบ
5.7.3 การประเมินผลตนเอง
หมายถึ ง การจัด การประเมิ น ผล การประชุม เชิ ง ปฏิ บัติก าร โดยผู้บ ริ ห ารพนัก งานร่ ว มกับ
ผู้เ ชี่ ยวชาญ และผู้ต รวจสอบภายในเป็ นครั ง้ คราว เพื่ อให้ เ กิ ดความเข้ า ใจหาแนวทางในการ
ปฏิบตั ิงานร่ วมกัน โรงงานไพ่ได้ จดั ให้ มีการประชุมเชิ งปฏิบตั ิการเพื่อประเมินผลตนเองและเพื่อ
พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างน้ อยปี ละครัง้

คู่มือกำรปฏิบัตงิ ำน
กำรบริหำรควำมเสี่ยง
โรงงำนไพ่

หมายเลขเอกสาร : WI – PC – SF –01
การแก้ ไขครัง้ ที่ : 4
วันที่เริ่มใช้ : 3 ธันวาคม 2556
หน้ าที่ : 26 จาก 27
ผู้อนุมตั ิ : คณะอนุกรรมการบริหารความ
เสี่ยง และควบคุมภายใน โรงงานไพ่

6. บรรณำนุกรม
คณะทางานบริ หารจัดการความเสี่ยง. 2554. คู่ มือกำรปฏิบัติงำนกำรบริ หำรควำม
เสี่ยงโรงงำนไพ่ กรมสรรพสำมิต ฉบับทบทวนประจำปี 2554. กรุ งเทพฯ : โรงงานไพ่
กรมสรรพสามิต
คณะทางานบริ หารจัดการความเสี่ยง. 2555. คู่ มือกำรปฏิบัติงำนกำรบริ หำรควำม
เสี่ยงโรงงำนไพ่ กรมสรรพสำมิต ฉบับทบทวนประจำปี 2555. กรุ งเทพฯ : โรงงานไพ่
กรมสรรพสามิต

คู่มือกำรปฏิบัตงิ ำน
กำรบริหำรควำมเสี่ยง
โรงงำนไพ่

หมายเลขเอกสาร : WI – PC – SF –01
การแก้ ไขครัง้ ที่ : 4
วันที่เริ่มใช้ : 3 ธันวาคม 2556
หน้ าที่ : 27 จาก 27
ผู้อนุมตั ิ : คณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และควบคุมภายใน โรงงานไพ่

7. แบบฟอร์ มที่ใช้
7.1 แบบการวิเคราะห์และแผนบริหารความเสี่ยง
7.2 แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง

8. เอกสำรบันทึก
ชื่อเอกสำร

ผู้รับผิดชอบ

สถำนที่จัดเก็บ

ระยะเวลำ

1. แบบการวิ เ คราะห์ แ ละแผน
บริหารความเสี่ยง
2. แบบรายงานผลการบริ ห าร
ความเสี่ยง

คณะทางานบริหาร
จัดการความเสี่ยงฯ
คณะทางานบริหาร
จัดการความเสี่ยงฯ

ส่วนแผนงานและ
กลยุทธ์
ส่วนแผนงานและ
กลยุทธ์

1 ปี
1 ปี

วิธีกำร
จัดเก็บ
เรี ยงตาม
วันที่
เรี ยงตาม
วันที่

1. แบบกำรวิเครำะห์ และแผนบริหำรควำมเสี่ยง

2. แบบรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง

ภำคผนวก

เอกสำรภำคผนวก 1 : นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง

เอกสำรภำคผนวก 2 : คำสั่งแต่ งตัง้ คณะทำงำนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน โรงงำนไพ่

เอกสำรภำคผนวก 3 : คำสั่งแต่ งตัง้ คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน โรงงำนไพ่

การปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ 2557
หัวข้อ
เดิม
ภาคผนวก
เอกสารภาคผนวก 1 : นโยบายการบริหารความเสี่ยงประจาปี 2556

ปรับปรุง

เอกสารภาคผนวก 2 : เรื่องแต่งตั้งคณะทางานบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน โรงงานไพ่

คาสั่งโรงงานไพ่ที่ 13/2556
ลงวันที่ 28 มีนาคม 2556

คาสั่งโรงงานไพ่ที่ 13/2556
ลงวันที่ 28 มีนาคม 2556
(คาสั่งแต่งตั้งเดิมยังไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง)

หัวข้อ
เดิม
ปรับปรุง
ภาคผนวก
เอกสารภาคผนวก 3 : เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โรงงานไพ่

คาสั่งโรงงานไพ่ที่ 14/2555
ลงวันที่ 28 มีนาคม 2555
คาสั่งโรงงานไพ่ที่ 67/2555
ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
คาสั่งโรงงานไพ่ที่ 25/2556
ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2556

คาสั่งโรงงานไพ่ที่ 51/2557
ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2557

