คํานํา
การบริหารความเสี่ยงเปนเครื่องมือทางกลยุทธที่สําคัญตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ในรัฐวิสาหกิจ โดยจะชวยใหการบริหารงานและการตัดสินใจในดานตางๆ เชน การวางแผน การ
กําหนดกลยุทธ การติดตามควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใชทรัพยากรตาง ๆ อยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดการสูญเสียและโอกาสที่ทําใหเกิดความเสียหายแกองคกร
นอกจากนี้ในบันทึกขอตกลงประเมินผลการดําเนินงาน โรงงานไพที่ลงนามตอกระทรวงการคลัง
ไดกําหนดประเมินผลในหัวขอการกํากับดูแลที่ดี ซึ่งครอบคลุมในเรื่องการบริหารความเสี่ยงไว
ดวย และผูบริหารโรงงานไพไดตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยง จึงจัดใหมีการ
บริหารความเสี่ยงในองคกรอยางตอเนื่อง เพื่อใหการดําเนินงานตามกลยุทธบรรลุเปาหมาย
คณะทํางานบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน จึงไดทบทวนการระบุปจจัยความ
เสี่ยง ซึ่งแบงออกเปน 4 ประเภท ไดแก ความเสี่ยงดานกลยุทธ ( Strategic risk ) ความเสี่ยงดาน
การปฏิบัติงาน ( Operation risk ) ความเสี่ยงดานการรายงานและบัญชี ( Financial and reporting
risk ) และความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ( Compliance risk ) และมีขั้นตอนการบริหาร
ความเสี่ยงอยางงาย 5 ขอไดแก
1. การกําหนดวัตถุประสงค ( Objective Establishment )
2. การระบุความเสี่ยง ( Risk Identification)
3. การประเมินความเสี่ยง ( Risk Assessment )
4. การสรางแผนจัดการ ( Risk Management Planning )
5. การติดตามสอบทาน ( Monitoring & Review )
ดังนั้น เพื่อใหบุคลากรของโรงงานไพมีความรูความเขาใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยง
และพรอมที่จะนําไปใชเปนเครื่องมือในการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
เกิดประโยชนสูงสุดแกองคกร คณะทํางานบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน จึงได
ปรับปรุงคูมือบริหารความเสี่ยงของโรงงานไพ ป 2551 ขึ้น เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารความ
เสี่ยงของทุกหนวยงาน

คณะทํางานบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในโรงงานไพ
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บทที่ 1 การบริหารความเสี่ยงระดับองคการของโรงงานไพ
1.1 วัตถุประสงคของคูมือการบริหารความเสี่ยง
คูมือการบริหารความเสี่ยงนี้ จัดทําขึ้นเพื่อใหความเขาใจในหลักการและกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงของโรงงานไพ โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาและการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงให
เปนไปอยางมีระบบและตอเนื่อง
2.เพื่อเปนเครื่องมือในการสื่อสารและสรางความเขาใจ ความสัมพันธ ตลอดจนเชื่อ มโยง
ระหวางการบริหารความเสี่ยงกับกลยุทธขององคการ
3. เพื่อใหทุกฝายที่เกี่ยวของไดรับทราบและดําเนินการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวของกัน
4. เพื่ อใช เปนเครื่ องมือในการสร างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ ยงในทุก ๆ ระดั บของ
องคการ
1.2 ความหมายของการบริหารความเสี่ยงระดับองคการ
เหตุการณ ( Event) หมายถึง เหตุการณความไมแนนอนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งมี
ผลกระทบตอองคการทางดานลบ หรือทางดานบวก หรือทั้งสองดาน
ความเสี่ยง ( Risk ) หมายถึง เหตุการณความไมแนนอนที่อาจเกิดขึ้นที่มีผลทางดานลบ
ซึ่งใหองคการไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคสําคัญที่กําหนดไว
โอกาส ( Opportunity ) หมายถึง เหตุการณความไมแนนอนที่อาจเกิดขึ้นที่มีผลทางดาน
บวก เปนชองทางใหมในการบริหารและปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มมูลคาเพิ่มหรือความเจริญเติบโตใน
ระยะยาวตอองคการ
การบริหารความเสี่ยง ( Enterprise Risk Management ) คือ กระบวนการปฏิบัติงานที่
คณะกรรมการ ฝายบริหาร และพนักงานในองคการสรางขึ้น และประยุกตใชในการกําหนด
กลยุทธและการปฏิบัติงานทั่วทั้งองคการ เพื่อ
• ระบุเหตุการณสําคัญที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบตอองคการ
• การจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับทีย่ อมรับได
• การเปลี่ยนวิกฤตใหเปนโอกาส
• ใชในการสอบทานเกีย่ วกับการบรรลุวัตถุประสงคขององคการอยางสมเหตุสมผล
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1.3 ความจําเปนในการบริหารความเสี่ยง

1.โรงงานไพตองปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ซึ่งกําหนดโดย
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงิน
แผนดิน พ.ศ. 2542 ซึ่งใชการประเมินบริหารความเสี่ยงเปนองคประกอบตามมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน
2.โรงงานไพตองปฏิบัติตามเกณฑประเมินของระบบ Performance Agreement : PA
ตามกรอบวัดเรื่องการกํากับดูแลที่ดี “เกณฑวัดผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจการ บริหารจัดการ
องคการ ” ซึ่งไดกําหนดใหการบริหารความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของเกณฑวัดผลดังกลาวซึ่งไดจัด
ระดับของการบริหารความเสี่ยงของรัฐวิสาหกิจ เปรียบเทียบกับกรอบที่ไดกําหนดไว 5 ระดับ
ไดแก
ระดับที่ 1
มีการบริหารความเสี่ยงนอยมาก
ระดับที่ 2
มีการบริหารความเสี่ยงเบื้องตนที่มีระบบ
ระดับที่ 3
มีการเชื่อมโยงและบูรณาการความเสี่ยงกับการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ ( IT )
ระดับที่ 4
มีการบริหารความเสี่ยงที่สรางมูลคาเพิ่มแกองคการ
ระดับที่ 5
มีการปลูกฝงใหการบริหารความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของการ
ดําเนินกิจกรรมและเปนวัฒนธรรมขององคการ
1.4 การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง

โรงงานไพ เปนองคการที่มีภาระหนาที่ความรับผิดชอบตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดตั้งโรงงานไพ กรมสรรพสามิต พ.ศ. 2535 กําหนดภาระหนาที่ของโรงงานไพ ดังนี้
• ผลิตไพตามพระราชบัญญัติไพ พุทธศักราช 2486 และรับจางพิมพสิ่งพิมพทุกชนิด
เพื่อหารายไดเขารัฐ
• ดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวของตอเนื่องกัน หรือเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวขางตน
• ทําการคาเกี่ยวกับผลิตภัณฑของโรงงานไพ
• ตั้งและรับเปนสาขาตัวแทน ตัวแทนการคาตางๆ อันเกี่ยวกับกิจการตามวัตถุประสงค
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ในระยะแรกการบริหารงานตามภาระหนาที่ของโรงงานไพยังอิงกับระบบราชการและ
การบริหารความเสี่ยงยังเปนแบบเชิงรับ คือเมื่อเกิดปญหาจึงแกไขและทําแบบเฉพาะกิจตามความ
จําเปนแตไมเพียงพอในการบริหารในปจจุบัน
ดังนั้น เพื่อเพิ่มความสําเร็จในการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดใน
แผนวิสาหกิจ โรงงานไพจึงเริ่มพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงในป 2549 โดยแผนบริหารความ
เสี่ยงในป 2549 ประกอบดวย
• การเตรียมการและการทําความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
• การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน
• การอบรมและจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1
• จัดทําคูมือการบริหารความเสี่ยง
• รายงานคูมือการบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการโรงงานไพ
• การประกาศใชคูมือและแผนงานการบริหารความเสี่ยง
• การประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรายไตรมาส
• การรายงานผลตอคณะกรรมการโรงงานไพรายไตรมาส
• การจัดทํารายงานประจําป
ในป 2550 หลังจากการเริ่มมีระบบบริหารความเสี่ยงคณะกรรมการโรงงานไพผูบริหาร
และพนักงาน มีความเขาใจและเห็นความสําคัญที่จะพัฒนาระบบความเสี่ยงใหมีคุณภาพเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่องจนถึงระดับสูงสุด ใหเปนแนวทางในการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการทั่วทั้ง
องคการ เพื่อประโยชนในการเพิ่มโอกาสการบรรลุวัตถุประสงค และเพิ่มมูลคาสูงสุดใหกับ
องคการและสาธารณชน จึงไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
โรงงานไพ และให ผู ต รวจสอบภายในประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านอิ ส ระอย า งนอ ยป ละ 1 ครั้ ง
เพื่อเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใหคณะกรรมการฯ ชุดนี้มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1. พิจารณา และอนุมัตินโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง
2. ติดตามการพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยง และติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
การควบคุมภายใน
3. ติดตามกระบวนการบงชีแ้ ละประเมินความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาคัดเลือกความเสี่ยงที่มี
นัยสําคัญมาจัดทําแผนตอบสนองความเสี่ยงที่เหมาะสม
4. ประเมินและอนุมัติแผนการจัดการจัดการความเสี่ยง
5. รายงานผลการดําเนินงานบริหารความเสีย่ งตอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
โรงงานไพ
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บทที่ 2 นโยบายโครงสรางและสภาพแวดลอมการบริหารความเสี่ยง
2.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
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เพื่อใหมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบ เพื่อใหทราบเหตุการณความเสี่ยง
สําคัญที่มีผลตอการบรรลุวัตถุประสงค และเพิ่มโอกาสความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน
วิ ส าหกิ จ โดยให ส อดคล อ งกั บ หลั ก ธรรมาภิ บ าลและการกํ า กั บ ดู แ ลที่ ดี สามารถสร า งการ
เจริญเติบโตอยางมั่นคงใหกับโรงงานไพ กรมสรรพสามิต ผูอํานวยการโรงงานไพไดประกาศ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2550
2.2

โครงสรางและสภาพแวดลอมการบริหารความเสี่ยงโดยรวม

โครงสรางและสภาพแวดลอมการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของโรงงานไพ
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการโรงงานไพ

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายในโรงงานไพ

.

ผูอํานวยการโรงงานไพ
เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน
คณะทํางานบริหารจัดการความเสี่ยง
และควบคุมภายในโรงงานไพ
-รองผูอาํ นวยการ
-หัวหนาฝายอํานวยการ
-หัวหนาฝายผลิตไพ
-หัวหนาฝายโรงพิมพ
-หัวหนาสวนธุรการฯ
-หัวหนาสวนบัญชีและการเงิน
-หัวหนาสวนพัสดุฯ
-หัวหนาสวนผลิตสิ่งพิมพ
-หัวหนาสวนเตรียมการพิมพ
-หัวหนาสวนผลิตไพปอก
-หัวหนาสวนผลิตไพตัวเล็ก
-นักวิชาการพิมพ
-เจาหนาที่ควบคุมงานประทับตราไพ
-เจาหนาที่ความปลอดภัย
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2.3 บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง
จากโครงสรางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของโรงงานไพ ( ภาพ 2-1 ) โรงงานไพได
กําหนดบทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบในแตละระดับ ดังนี้
คณะกรรมการโรงงานไพ
• มีความเขาใจถึงความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบรายแรงตอองคกร
• ใหขอเสนอแนะและใหความเห็นขอบการบริหารความเสี่ยงของโรงงานไพ
• ติดตามผลการดําเนินงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในโรงงานไพ เพื่อใหมนั่ ใจวามีการ
ดําเนินการที่เหมาสมในการจัดการความเสี่ยงของโรงงานไพโดยรวม
คณะกรรมการตรวจสอบ
• ทําใหมั่นใจวามีการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อจัดการความเสี่ยงทัว่ ทั้ง
องคกร
• กํากับดูแลและติดตามการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในอยางเปนอิสระ
และจัดทํารายงานเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่ วกับประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
• ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับควบคุมภายในตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในโรงงานไพ
• สอบทานและสื่อสารกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
โรงงานไพ เพือ่ เขาใจความเสี่ยงที่สําคัญไดรับการจัดการและเชื่อมโยงกับ
ระบบการควบคุมภายในอยางเหมาะสม
• ติดตามประสิทธิภาพการทํางานของหนวยตรวจสอบภายใน
เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน
• ตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงอยางอิสระเปนรายครั้ง
• จัดทําแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบตามผลของการประเมินความเสีย่ ง
• ประสานงานกับหนวยงานบริหารความเสีย่ งเพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับการ
ประเมินความเสี่ยงและดําเนินการตรวจสอบภายในตามแนวความเสี่ยง
• อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในโรงงานไพ
• พิจารณาและอนุมัตินโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง
• ติดตามการพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยง และติดตามการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการควบคุมภายใน
• ติดตามกระบวนการบงชี้และประเมินความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาคัดเลือก
ความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญมาจัดทําแผนตอบสนองความเสี่ยงที่เหมาะสม
• ประเมินและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยง
• รายงานผลการดําเนินงานบริหารความเสีย่ งตอคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการโรงงานไพ
ผูอํานวยการโรงงานไพ
• การวางแผนและดําเนินการตามนโยบาย และแผนงานการบริหารความเสี่ยง
รวมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ในโรงงานไพ
• สั่งการและติดตามใหทุกหนวยงานปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารความ
เสี่ยง
• แต ง ตั้ ง เจ า หน า ที่ ห รื อ ผู รั บ ผิ ด ชอบ เพื่ อ ให ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
• สนับสนุนและสงเสริมใหการบริหารความเสี่ยงเปนการปฏิบัติงานตามปกติ
และเปนวัฒนธรรมของหนวยงาน
• อื่น ๆ ตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการโรงงานไพ
ผูบริหารระดับตาง ๆ
• รวบรวมและวิเคราะหเหตุการณและประเมินผลความเสี่ยงเบื้องตนเพื่อ
รายงานตอคณะทํางานบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในโรงงานไพ
• มีสวนรวมในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทําแผนบริหารความ
เสี่ยง
• สงเสริมใหพนักงานในหนวยงานตระหนักถึงความสําคัญของการบริหาร
ความเสี่ยง
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• เปนผูรับผิดชอบหรือแตงตั้งผูรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในของหนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อติดตามและรายงานความกาวหนาตาม
แผนงานที่ไดรับมอบหมาย
• สงเสริมใหพ นักงานในหนวยงานตระหนัก ถึงความสําคัญของการบริหาร
ความเสี่ยง
• ประสานงานกั บเลขาฯ คณะทํางานบริห ารจัดการความเสี่ย งและควบคุม
ภายในโรงงานไพ เพื่อรายงานความกาวหนาของแผนบริหารความเสี่ยงที่
ไดรับมอบหมาย
• อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
คณะทํางานบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในโรงงานไพ
• ประธานคณะทํางาน ฯ ทําหนาที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายในโรงงานไพ
• ปฏิบัติหนาที่ประจําวันแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ
• จัดทํานโยบายความเสี่ยง กรอบ และกระบวนการใหกบั หนวยงานและเสนอ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
• กําหนด/จัดวางระบบ/ควบคุม/ติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการควบคุม
ภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
• ใหการสนับสนุนและแนะนํากระบวนการบริหารความเสี่ยงแกหนวยงานตางๆ
ภายในองคกรตามที่มีการรองขอ
• รวบรวมกลั่นกรองขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ จัดทําเปนฐานขอมูลเพื่อการ
ตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพตามลําดับความสําคัญของความเสี่ยงและ
มาตรการจัดการ
• สนับสนุนใหมีการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงของหนวยงานอยาง
สม่ําเสมอ
• ดําเนินการประชาสัมพันธตอ ผูมีสวนไดสว นเสีย กรณีทมี่ ีเหตุการณวกิ ฤติ ซึ่ง
มีผลกระทบที่จะสรางความเสียหาย รัว่ ไหล หรือสูญเปลา อันจะทําใหการ
บริหารงานของโรงงานไพไมประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายทีก่ ําหนดไว
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• การสื่อความ/ทําความเขาใจใหความรูทวั่ ทัง้ องคกรในเรื่องการบริหารความ
เสี่ยง
• ทบทวนและประเมินผลมาตรการหรือแผนปฏิบัติการเพื่อกําหนดแนวทางการ
ปรับปรุงระบบบริหารความเสี่ยงของโรงงานไพและนําเสนอใหคณะกรรมการ
ฯพิจารณาใหความเห็นชอบ
• สนับสนุนแกผูบริหารระดับสูง
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในฯ ในการติดตามการบริหารความเสี่ยงและรายงานสถานการณ
การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร
พนักงาน
• ระบุเหตุการณที่อาจมีความเสี่ยงตอองคกร
• อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
2.4 แผนการพัฒนาการบริหารความเสี่ยง
โรงงานไพไดจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงซึ่งมีระยะเวลา 2 ป ไวในรายงาน
การประชุมเชิงปฏิบัติการแผนบริหารความเสี่ยง
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บทที่ 3 การกําหนดวัตถุประสงคและเกณฑการจัดระดับความเสี่ยง
3.1 สภาพแวดลอมภายใน
โรงงานไพไดมีการบริหารจัดการความเสี่ยง และใชเครื่องมือการบริหารหลาย
รู ป แบบเพื่ อ ให ก ารบริ ห ารของโรงงานไพ เ ป น ที่ ชั ด เจนและมี แ นวทางปฏิ บั ติ ง านสํ า หรั บ
คณะกรรมการ ฝายบริหาร และพนักงานทุกระดับ เพื่อเปนไปตามวิสัยทัศนและพันธกิจที่กําหนด
ไวดังนี้
วิสัยทัศน ( Vision )
1. องค ก ารหลั ก ในการผลิ ต และจํ า หน า ยไพ ที่ มี คุ ณ ภาพและเชื่ อ ถื อ ได เพื่ อ ทดแทน
การนําเขาและการสงออก
2. องคการสนับสนุนการผลิตสิ่งพิมพอยางมีคุณภาพและเชื่อถือไดใหแกกระทรวงการคลัง
พันธกิจ (Mission)
1. ผลิตและจําหนายไพอยางมีคุณภาพ และเชื่อถือไดเต็มกําลังเพื่อสนองตอบตอความ
ตองการของผูบริโภคภายในประเทศและตางประเทศ
2. รั บ จา งพิ ม พ สิ่ งพิ ม พ อ ย า งมีคุ ณ ภาพและเชื่ อ ถือ ได ใหแ ก ห น ว ยงานต า ง ๆ ภายใต
กระทรวงการคลัง
3. ปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานคุณภาพสินคา
4. พัฒนาความรูค วามสามารถของพนักงาน
5. พั ฒ นาสภาพแวดล อ มในการทํ า งาน เพื่ อ ความปลอดภั ย และสุ ข ภาพอนามั ย ของ
พนักงาน
เปาหมายรวมของโรงงานไพ
1. สรางผลกําไรเพื่อหารายไดใหสูงขึ้นทั้งในสวนของการจําหนายไพและรายไดจากการ
พิมพ
2. เพิ่มคุณภาพในการผลิต โดยการนําเทคโนโลยีมาชวยในกระบวนการผลิต และพัฒนา
ผลิตภัณฑไพปอกใหมีคุณภาพทัดเทียมกับตางประเทศ เพื่อทดแทนการนําเขาและ
สงออกไปจําหนายในตางประเทศ
3. พัฒนางานสิ่งพิมพใหทันสมัย และสอดคลองกับสภาพความตองการของตลาดเพื่อให
ตอบสนองตอความตองการของลูกคา
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4. เพิ่มประมาณการผลิต จําหนายไพ และสิ่งพิมพทุกชนิด เพื่อเพิ่มสวนแบงตลาดและ
ทดแทนการนําเขาไพปอกพลาสติกจากตางประเทศ โดยการ
4.1 ขยายตลาดจําหนายไพไปสูตลาดตางประเทศ
4.2 ขยายตลาดลูกคาในประเทศใหเพิ่มขึ้นทั้งทางดานผลิตภัณฑไพและสิ่งพิมพ
4.3 ลดตนทุนการผลิต
5. บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด
6. นวัตกรรม โดยการ
6.1 นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑไพและสิ่งพิมพ
เพื่อใหไดมาตรฐานสากล
6.2 ปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารงานเปนการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์
6.3 ปรับระบบการดําเนินงานกึ่งราชการไปสูระบบธุรกิจอยางเต็มรูปแบบ
7. พัฒนาบุคลากรเพื่อใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ เพื่อรองรับกับสภาพแวดลอมที่
เปลี่ยนแปลงและเทคโนโลยีใหมโดยการ
7.1 วางแผนพัฒนากําลังคนในระยะยาว
7.2 พัฒนาความรู ทักษะ และความสามารถ
7.3 พัฒนาบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
7.4 พัฒนาทางดานจริยธรรม คุณธรรม จรรยาบรรณ
8. เปาหมายทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยการ
8.1 การนํ า เทคโนโลยี ส ารสนเทศมาเป น เครื่ อ งมื อ ช ว ยในการดํ า เนิ น งาน
การวิ เ คราะห การตั ด สิ น ใจ เพื่ อ ให เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
โดยการพั ฒ นาระบบฐานข อ มู ล และระบบสารสนเทศ เพื่ อ จั ด เก็ บ ข อ มู ล
พื้นฐานที่สําคัญ
8.2 พั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐานเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
เพื่อ ใหบริการขอมูลภายในโรงงานไพ
8.3 พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสารถทางดาน ICT เครื่องมือที่ใชในการ
บริ ห ารเพื่ อ ให ก ารปฏิ บั ติ ง านเป น ไปตามพั น ธกิ จ ข า งต น เช น ระบบ
ประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ( Performance Agreement : PA )
ดัชนีวัดผลการดําเนินงาน ( Key Performance Indicators : KPIS) และ
ระบบการบริหารความเสี่ยง โดยไดนํากรอบงานและกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงตามมาตรฐานสากลมาประยุกตใชในสภาพแวดลอมของโรงงานไพ
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3.2 การกําหนดวัตถุประสงคในการบริหารความเสี่ยง
การกําหนดวัตถุประสงค หมายถึง การระบุสิ่งที่องคการหรือหนวยงานนั้น
คาดหวังที่จะประสบความสําเร็จ
การกําหนดวัตถุประสงคที่ดี ควรมีลักษณะ SMART กลาวคือ
Strategic Aligntment
-การเชื่อมโยงกับกลยุทธ
Measurable
-การกําหนดตัววัดและเปาหมายที่ชัดเจน
Achicevable
-การกําหนดเปาหมายที่ทาทายแตสามารถ
บรรลุผลไดไมสูงหรือต่ําไป
Reliable
-เชื่อถือได มีหลักฐานยืนยันวาเปนจริง
Timeframe
-กําหนดเปาหมายเวลาที่ชัดเจนและเหมาะสม
วัตถุประสงคและเปาหมายของโรงงานไพมีหลายระดับตั้งแตระดับองคการและ
ระดับกิจกรรมตาง ๆ ในการบริหารความเสี่ยงไดพิจารณาวัตถุประสงคสําคัญของโรงงานไพและ
เปาหมายความสําเร็จที่ตองการของกิจกรรมหลักตามแผนวิสาหกิจของโรงงานไพ
3.3 การกําหนดระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได
การกําหนดตัววัดมีทั้งตัววัดทางการเงิน และตัววัดไมใชทางการเงิน
ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได หมายถึง การกําหนดระดับความคลาดเคลื่อนจาก
เปาหมายของความสําเร็จที่องคการยอมรับได
หลังจากการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายในการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจนตามหลัก
SMART แลว คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
รวมกับผูบริหารที่เกี่ยวของ ควรพิจารณากําหนดระดับความคลาดเคลื่อนจากเปาหมายความสําเร็จ
ที่องคการยอมรับได เพื่อใชในการบริหารความเสี่ยงในระดับตาง ๆ ที่เกี่ยวของตอไป
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บทที่ 4 กระบวนการบริหารความเสี่ยง
4.1 ความหมาย
กระบวนการบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการในการระบุเหตุการณความเสี่ยง
การประเมิ น จั ด ระดั บ และการจั ด การตอบสนองความเสี่ ย ง เพื่ อ ให ค วามเสี่ ย งอยู ใ นระดั บ
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได รวมทั้งเพื่อเพิ่มโอกาสการบรรลุวัตถุประสงคขององคการ
การประเมิน
ความเสี่ยง

การระบุความ
เสี่ยง
• แหลง/ปจจัย
•จัดประเภท
•จัดความสัมพันธ

การจัดการความเสี่ยงและ
กิจการควบคุม

การจัดระดับ

•ทางเลือก

•ความนาจะเกิด

•ระดับที่ยอมรับได

•ผลกระทบ

•Portfolio View

•แยกโอกาสออก
ภายใน

ภายนอก

5
4
ผลกระทบ

กลยุทธ
วัตถุ

วัตถุ

วัตถุ

ประสงค

ประสงค

ประสงค

3
2

6

7

8

9

10

5

6

7

8

9

4

5

6

7

8

3

4

5

6

7

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

1
ความเสี่ยง

ความเสี่ยง

ความเสี่ยง

ค.เสี่ยง
กอน
จัดการ
(Inherent
Risk)

มาตรการ
ปจจุบัน

มาตรการ
ปจจุบัน

ค.เสี่ยง
คงเหลือ
(Residual
Risk)

แผน
แกไขเพิ่ม

ค.เสี่ยง
คงเหลือ

ความนาจะเกิด
โอกาส
ระดับยอมรับได

ภาพ 4-1 ขั้นตอนสําคัญในกระบวนการบริหารความเสี่ยง
4.2 การระบุเหตุการณความเสี่ยง
การระบุ เ หตุ ก ารณ หมายถึ ง การระบุ เ หตุ ก ารณ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น และมี ผ ลกระทบต อ
ความสําเร็จของวัตถุประสงค ซึ่งควรพิจารณาจากแหลงที่อาจเกิดจากปจจัยทั้งภายนอกและภายใน
องคการ และเหตุการณที่เคยเกิดขึ้นในอดีตหรืออาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
ปจจัยภายนอก หมายถึง ปจจัยที่เกิดจากภายนอกองคการที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จของ
วัตถุประสงค เปนปจจัยที่ผูบริหารควบคุมไมได แตตองติดตามศึกษาเพื่อหาแนวโนมที่จะเกิดและ
วิธีที่ควรปฏิบัติ ไวลวงหน าเพื่อเปลี่ยนวิกฤตเปนโอกาส หรือเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
ตัวอยางปจจัยภายนอก เชน

คูมือการบริหารความเสี่ยงฉบับทบทวน 14

• ภัยธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (Nation Environment) เชน น้ําทวม ไฟไหม แผนดินไหว
และเหตุการณที่ทําความเสียหายตออาคาร ทรัพยสิน แหลงวัตถุดิบ แรงงาน
• ภาวะเศรษฐกิจ (Economic) เชน ภาวะเงินเฟอ เงินฝด อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
การเคลื่อนไหวของตนทุนวัตถุดิบและเหตุการณที่เกี่ยวของกับราคาสินคา
• ภาวะการเมือง ( Political ) เชน กฎหมาย ระเบียบ และเหตุการณที่เปดหรือจํากัดโอกาส
การเขาสูตลาดตางประเทศ การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี
• สังคม ( Social ) เชน มาตรฐานและรสนิยมของสังคมและลูกคา
ป จ จั ย ภายใน หมายถึ ง ป จ จั ย ที่ เ กิ ด ภายในองค ก ารที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ ความสํ า เร็ จ ของ
วัตถุประสงค และเปนปจจัยที่ผูบริหารสามารถบริหารจัดการได ตัวอยางปจจัยภายใน เชน
• โครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) เชน เครื่องมืออุปกรณทางเทคโนโลยีและกําลังการ
ผลิต เหตุการณที่กระทบตอการผลิต การเพิ่มความพึงพอใจของลูกคา
• กระบวนการ (Process ) ไดแก เหตุการณเกี่ยวกับกระบวนการและกิจกรรมหลัก เชน
การผลิต การควบคุมคุณภาพ การสงมอบสินคา การควบคุมที่ไมเพียงพอ ไมมีประสิทธิภาพ
และเกิดความไมพึงพอใจของลูกคา
• พนั ก งาน (Personnel) เช น การขาดพนั ก งานที่ มี ค วามรู แ ละทั ก ษะในงาน การเกิ ด
อุบัติเหตุของพนักงาน การทุจริต การหยุดผลิต
• เทคโนโลยี ( Technology ) เชน ความลาสมัย การหยุดชะงักของระบบการผลิต ความไม
สามารถปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
วิธีการในการระบุเหตุการณและเก็บขอมูล มีไดหลายวิธีทั้งวิธีเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
วิธีการเชิงปริมาณ เชน การเก็บขอมูลเกี่ยวกับจํานวนการผลิต เวลาที่ใช จํานวนเงิน จํานวนคน
ซึ่งอาจเหมาะในเหตุการณที่ซับซอนและมีขอมูลเชิงปริมาณที่สามารถเก็บได อาจทําไดยากแตทํา
ใหไดขอมูลที่ชัดเจนในการวิเคราะหเชิงสถิติในระดับสูง แตเหตุการณบางประการ เชน ความพึง
พอใจ หรือเหตุการณที่อาจตองใชดุลยพินิจ อาจตองใชวิธีเชิงคุณภาพ ไดแก การกําหนดเปนคา
ระดับหรือสเกลตาง ๆ เชน ระดับ 1-5 ซึ่ง 1 หมายถึงนอยและ 5 หมายถึงมากสุด การเก็บขอมูล
เชิงคุณภาพเก็บไดงายกวาเชิงปริมาณ แตอาจมีขอจํากัดดานความถูกตองเชื่อถือได ในการเก็บ
ขอมูลเชิงคุณภาพ ควรเก็บจากผูเกี่ยวของรอบดานใหเหมาะสมตามความจําเปน เชน เก็บจาก
ผูบริหาร พนักงาน ลูกคา ผูจัดสงสินคา เปนตน
ตัวอยางเทคนิคในการระบุเหตุการณ
• การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และความเสี่ยง ( SWOT Analysis)
• การวิเคราะหผังภาพกระบวนการปฏิบตั ิงาน ( Flowchart Analysis)
• การวิเคราะหอัตราสวนการเงิน ( Financial Ratio Analysis)
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• การวิเคราะหตวั วัดผลที่เปนตัวกอหรือเหตุใหเกิดเหตุการณ เชน ความพึงพอใจของลูกคา
เปนเหตุทําใหยอดขายเพิ่มขึน้
• การใชแบบรายการเหตุการณที่มีผูจัดทําไว
• การใชผังกางปลา ( Fishbone Analysis) ในการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยเหตุการณ- วัตถุประสงค
ตัวอยางเทคนิคที่ใชในการเก็บขอมูล
• การประชุมเชิงปฏิบัติการ
• การประชุมประเมินผลตนเอง
• การสัมภาษณ
• การใชแบบสอบถาม
• การสํารวจวิจยั
ในการบริหารความเสี่ยง การรวบรวมขอมูลและความคิดเห็นทั้งจากบุคคลภายใน เชน
คณะกรรมการ ฝายบริหาร ผูบริหารระดับตาง ๆ ที่เกีย่ วของ พนักงาน และจากบุคคลภายนอก
เชน ผูเชี่ยวชาญ ลูกคา และผูที่มีสวนเกี่ยวของ จะทําใหไดขอสรุปที่เปนที่ยอมรับรวมกันของ
ทุกฝาย
4.3 การจัดประเภทและความสัมพันธของความเสี่ยง
การจัดประเภทความเสี่ยงจะชวยใหการพิจารณาความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอวัตถุประสงค
ขององคการชัดเจนและสมบูรณ ซึ่งโรงงานไพไดจัดประเภทความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับวัตถุประสงค
สําคัญไว 4 ดานดังนี้
1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk ) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับกลยุทธ
และความเสี่ยงอื่นที่มีผลกระทบตอโรงงานไพ
2. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน ( Operation Risk ) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในกระบวนการหรือหนาที่การปฏิบัติงานหลัก
3. ความเสี่ยงดานการรายงานและบัญชี ( Financial and reporting Risk ) หมายถึง
ความเสี่ยงที่เกี่ยวของรายงานและบัญชี
4. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ( Compliance Risk ) หมายถึง
ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตามกฎหมาย สัญญา หรือกฎระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ทั้งจาก
หนวยงานภายในและหนวยงานภายนอก
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โรงงานไพไดกําหนดโมเดลความเสี่ยง โดยกําหนดความเสี่ยงออกเปน 4 ดานหลักตามที่
กลาวแลว ในแตละดานไดระบุความเสีย่ งยอย และระบุความสัมพันธของความเสี่ยง ซึ่งความเสี่ยง
แตละประเภทไดกําหนดรหัสความเสี่ยง เพื่อใหงายตอการจัดทําฐานขอมูล ( ตาราง 4-1)
ตาราง 4-1 : ตารางประเภท ความสัมพันธ และรหัสความเสี่ยง
รหัส S ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risks) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับกลยุทธและความเสี่ยงอื่นทีม่ ี
ผลกระทบตอโรงงานไพ
รหัส
ชื่อ
ความสัมพันธ
ความเสี่ยง
S-1
ความเสี่ยงจากทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงนโยบาย การปรับ/แปรรูป
รัฐวิสาหกิจ
S-2
การเปดการแขงขันเสรี
O-23
S-3
ความเสี่ยงจากสังคม/การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูใชสินคา
O-13, O-20
S-4
การขาดการกํากับดูแลที่ดี
O-3, O-23
S-5
ความพึงพอใจของลูกคา
Ep, FR-9, C-6
S-6
ความไมสําเร็จตามแผนกลยุทธที่เกี่ยวของ
O-6
S-7
การจัดจําหนาย
Ep, C-6
S-8
การเปดการคาโลก (WTO) ป 2553
C-6
S-9
อื่นๆ โปรดระบุ..........................................................................
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รหัส O ความเสี่ยงดานการปฏิบัตงิ าน (Operation Risks) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกีย่ วของกับประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในกระบวนการหรือหนาที่การปฏิบัติงานหลัก
รหัส
ชื่อ
ความสัมพันธ
ความเสี่ยง
O-1
วัตถุดิบไมไดคุณภาพ
O-3, O-23
O -2
วัตถุดิบมาไมทัน, การขาดแคลนวัตถุดิบ
O-6, O-23
O-3
คุณภาพของสินคา/สินคาไมไดคุณภาพ
O-1, O-6, O-17, S-4
O-4
ราคาสินคาแพงกวาคูแขงขัน
O-6, S-5
O-5
เครื่องจักรลาสมัย/เทคโนโลยีลาสมัย/ขาดการซอมบํารุง
O-6, O-23
O-6
ผูรับประโยชนไมสามารถทําตามสัญญา/สงงานลาชา/สงมอบไมทัน
C-3, O-2, O-3, O-4,
O-5, O-7, O-10, S-6
O-7
งานเรงดวนนอกเหนือแผน
O-6
O-8
กระบวนการปฏิบัติงานไมครอบคลุมหรือไมชัดเจน
O-9
การขาดความตอเนื่องสําหรับผูบริหารระดับกลาง
O-19
O-10
บุคลากรไมพอ เจ็บปวย
O-6
O-11
บุคลากรมีทักษะไมตรงกับสายงาน/ขาดทักษะเฉพาะดาน
O-17, O-19
O-12
ขาดชองทางการสื่อสารประสานงาน และรับขอรองเรียนจากบุคคล
C-3
ภายใน
O-13
ขาดชองทางการสื่อสาร การประสานงาน และรับขอรองเรียนจาก
S-3, S-5
บุคคลภายนอก
O -14
การควบคุมไมครอบคลุมหรือไมชัดเจน
O-15
ความลาชาเนือ่ งจากเอกสารประกอบการอนุมัติไมครบถวน
O-16
ขาดกําหนดตัววัดผลงาน (KPI) หรือขาดการลงโทษหากไมทําตาม KPI
O-17
ขาด/ไมทําตามกระบวนการ QC
FR-7, O-3, O-11,
O-18
O-18
ขาดขอมูลในการควบคุมและตัดสินใจ
FR-7, O-17
O-19
ความเพียงพอและประสิทธิผลของการอบรม
O-9, O-11
O-20
กระบวนการจัดทําแบบสอบถาม (Survey) ไมครอบคลุมหรือไมชัดเจน
S-3
O-22
ความปลอดภัยในการเขาถึงระบบงานคอมพิวเตอร
R-1
O-23
การผลิตไพสงออกไมเปนไปตามเปาหมาย
O-1, O-2, O-5,
S-2, S-4
O-24
ความปลอดภัยทางดานเทคโนโลยี สารสนเทศ
O-29
O-25
บริหารสินคา
Ep, S-5
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รหัส O ความเสี่ยงดานการปฏิบัตงิ าน (Operation Risks) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกีย่ วของกับประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในกระบวนการหรือหนาที่การปฏิบัติงานหลัก
รหัส
ชื่อ
ความสัมพันธ
ความเสี่ยง
O-26
กระบวนการผลิตไพ
S-5
O-27
เครื่องจักรผลิตสิ่งพิมพ
O-26, C-6
O-28
เครื่องมือที่ใชควบคุมคุณภาพ
O-26, C-6
O-29
การจัดเก็บฐานขอมูลไมครบถวน (ขอมูลเพื่อการตัดสินใจ)
Ep
O-30
ความปลอดภัยในการปฏิบัตงิ าน
O-26
O-31
อื่นๆ โปรดระบุ..........................................................................
รหัส FR ความเสี่ยงดานการรายงานและบัญชี (Financial and Reporting Risks) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกีย่ วของ
กับรายงาน และบัญชี
รหัส
ชื่อ
ความสัมพันธ
ความเสี่ยง
R-1
ความถูกตองเชื่อถือไดของรายงานการปฏิบัติงาน
O-22, FR-7
FR-1
ขาดวิธีการปนสวนคาใชจายที่ใชรวมกัน
FR-2
การจัดสงเอกสารของฝายตางๆ มาใหฝายบัญชีไมทันตามกําหนด
FR-7
FR-3
ขาดการกระทบยอดทางบัญชีกับเอกสารที่จายจริงทุกเดือน
FR-7
FR-4
ขาดการตรวจสอบอิสระหรือการกระทบยอดความถูกตองของยอด
FR-7
บัญชีคุมที่สําคัญ เชน เงินสด เงินฝากธนาคาร วัตถุดิบ สินคา เปนตน
FR-5
ขาดผังรหัสบัญชีที่ครบถวนและการรองรับแผนดาน IT
FR-6
แผนการปรับเปลี่ยนระบบสารสนเทศลาชา/ไมเปนไปตามแผน
FR-7
ปดงบการเงิน งบตนทุนการผลิต ลาชา/ไมถูกตอง
FR-2, FR-3, FR-4,
FR-8, O-17, O-18,
R-1
FR-8
ขอมูลการบันทึกรับ-จายวัตถุดิบไมตรงกับยอดความเปนจริง
FR-7
FR-9
ปฏิบตั ิตามสัญญา
FR-10
อื่นๆ โปรดระบุ..........................................................................
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รหัส C ความเสี่ยงดานกฎหมาย สัญญา ระเบียบ (Compliance Risks) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกีย่ วของกับการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย สัญญา และระเบียบสําคัญ
รหัส
ชื่อ
ความสัมพันธ
ความเสี่ยง
C-1
O-9, O-10, O-11,
การประกาศใชหรือการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย สัญญา กฎระเบียบสําคัญใหม
O-24, C-2, S-8, Ep
C-2
ขาดผูติดตาม/ผูชํานาญเกี่ยวกับกฎหมาย สัญญา กฎระเบียบสําคัญ
S-8
C-3
ถูกปรับ
O-12, O-6
C-4
ขาดชองทางในการรับรูเงื่อนไขตามสัญญา
C-5
สงงานไมทันตามสัญญาเนื่องจากขาดอะไหลที่สําคัญในการผลิต
O-5, O-6
C-6
สภาพคลองทางดานการเงิน
C-7
อื่นๆ โปรดระบุ..........................................................................
ในกรณีที่มีความเสี่ยงอื่น ใหระบุรายละเอียด เพื่อใหคณะกรรมการบริหารจัดการความ
เสี่ยงและควบคุมภายในพิจารณาตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตอไป
ความสัมพันธของความเสี่ยง
ความเสี่ ย งบางอย า งอาจเกิ ด ขึ้ น ตามลํ า พั ง แต บ างความเสี่ ย งอาจก อ ให เ กิ ด หรื อ มี
ความสัมพันธกับความเสี่ยงหนึ่ง เชน การขาดแคลนวัตถุดิบอาจทําใหงานลาชา และงานลาชาอาจ
ทําใหลูกคาไมพอใจ เมื่อลูกคาไมพอใจอาจทําใหเลิกซื้อ และอาจทําใหองคการไมอาจเพิ่มรายได
หรือสวนแบงตลาดไดตามที่ตองการ หรือความเสี่ยงของการมีพนักงานที่ไมมีความรู สะสมกับ
ความเสี่ยงของการขาดคูมือการปฏิบัติงาน อาจทําใหเกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด
สูงขึ้นได
ในทางตรงขาม เหตุการณความเสี่ยงหนึ่งอาจมีผลกระทบทางดานลบกับฝายหนึ่งและมี
ผลกระทบทางดานบวกกับอีกฝายหนึ่ง เชน ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สูงขึ้นอาจทําใหซื้อ
วัตถุดิบจากตางประเทศสูง แตทําใหการขายสินคาในตางประเทศไดสูงขึ้น ซึ่งเหตุการณดังกลาว
กอใหเกิดการชดเชยกันไดในบางสวนของภาพรวม
ดังนั้น องคการควรพิจารณาความสัมพันธของความเสี่ยงเพื่อศึกษาผลกระทบและหาวิธกี าร
จัดการของความเสี่ยงในภาพรวมใหเหมาะสม เชน การจัด ทําแผนผังความสัมพันธของความ
เสี่ยง (Risk Map) ดังตัวอยางแสดงในภาพ 4-1
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Risk Map
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4.4 การประเมินความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง หมายถึง การวิเคราะหและจัดระดับความเสี่ยงของเหตุการณที่มี
ตอวัตถุประสงคที่กําลังพิจารณา การประเมินระดับความเสี่ยงจะประเมินจากระดับความนาจะเกิด
และระดับผลกระทบของเหตุการณนั้น
ระดับความนาจะเกิด (Likelihood, Probability) หมายถึง การพิจารณาโอกาสหรือความ
นาจะเกิดของเหตุการณนั้นในชวงเวลาที่พิจารณา กําหนดเปนระดับตาง ๆ
โรงงานไพไดกําหนดระดับความนาจะเกิดเปน 5 ระดับ โดยมีความหมายตามที่แสดงใน
ตาราง 4-2 ดังนี้
ตาราง 4-2: ตารางระดับโอกาสเกิด
ระดับความนาจะเกิด ( Likelihood Scale )
ระดับ
1
2
3
4
5

ความหมาย

รายละเอียด

นาน ๆ ครั้ง

ไมเกิดภายใน 3 ป

ไมบอย

อาจเกิดภายใน 1-3 ป หรือปละ 1 ครั้ง

ปานกลาง

อาจเกิดภายในหรือทุกป หรือปละ 2-3 ครั้ง

บอย

อาจเกิดภายในหรือทุก 3 เดือน หรือเกิดปละ 4-12 ครั้ง

บอยครั้ง

อาจเกิดภายในหรือทุกเดือนหรือเกิดแลวในปจจุบัน หรือใน 1
ปเกิดมากกวา 12 ครั้ง

ระดับผลกระทบหรือความรุนแรง ( Impact, Consequence, Exposure ) หมายถึง การ
พิจารณาผลกระทบหรือความเสียหายหากเหตุการณนั้นเกิดขึ้น ซึ่งอาจเปนผลกระทบทางการเงิน
เชน การเสียชือ่ เสียง การเสียความพึงพอใจ โดยกําหนดเปนระดับตาง ๆ
โรงงานไพไดกําหนดระดับผลกระทบเปน 5 ระดับ โดยมีความหมายตามที่แสดงในตาราง
4-3 ดังนี้
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ตาราง 4-3 : ตารางระดับผลกระทบ
ระดับผลกระทบ ( Impact Scales )
ผลกระทบดาน
ระดับ

คําอธิบาย

การเงิน

กฎระเบียบ และขอบังคับ

1

นอยมาก

<=50,000

2

นอย

50,001-200,000

เปนความผิดเล็กนอย ไมถูกทักทวง
เปนลายลักษณอักษร
ถูกทักทวงจากหนวยงานภายในหรือ
ภายนอก/สตง.และตองจัดทํา
รายงานหรือชี้แจง
ตั้งคณะกรรมการสอบสวน

3

ปานกลาง

200,001-2.9ลาน

4

สูงมาก

3ลาน-10ลาน

5

หายนะ

>10 ลาน

โทษตัดเงินเดือน

ปลดออก, ใหออก , ไลออก

ความพึงพอใจ
ของลูกคา
5
( >90%)
4
( >80%)
3
( >75-79%)
2
( >74-70%)
1
( <70%)

ระดับความสําคัญ
งานประจําวัน
งานประจําเดือน/ประจําไตรมาสหรือเปนบัญชีที่
ไมสําคัญ
เปนบางสวนของแผนวิสาหกิจ หรือเปนบัญชีที่มี
ความสําคัญ
เกี่ยวกับแผนงานสําคัญของวิสาหกิจหรือเปน
บัญชีที่มีความสําคัญตองบตนทุน
งบกําไรขาดทุน งบดุล
เกี่ยวกับแผนงานสําคัญและมีผลกระทบกับทั้ง
องคการ
หรือเปนบัญชีที่มีผลกระทบตองบ
การเงิน

ความลาชา
ของงาน
<1 เดือน

คลาดเคลื่อนจาก
ระดับที่ยอมรับได
TL
<TL
=TL

1-3 เดือน
4-6 เดือน

>TL*10-29%
>TL*30-49%

7-12 เดือน
>TL*50%
>12 เดือน
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ระดับความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยง จะพิจารณาจากความสัมพันธของระดับผลกระทบและระดับความนา
จะเกิด โดยอาจนํ าคา ระดับมาบวกกัน หรือมาคูณกัน และหาคาเฉลี่ ย และนิ ย มแสดงเปนตาราง
ตําแหนงความเสี่ยง โรงงานไพใชวิธีการนําคาระดับผลกระทบและคาระดับความนาจะเกิดมาบวก
กันตามตัวอยางขางลาง
ตารางระดับความเสี่ยง
ระดับความนาจะเกิด
ระดับผลกระทบ
5 ภัยพิบัติรายแรงมาก
Catastrophic
4 สําคัญคอนขางมาก
Major
3 สําคัญปานกลาง
Moderate
2 สําคัญนอย
Minor
1 ไมมีนัยสําคัญ
Insignificant

1(Rare)
นอยมาก

2(Unlikely)
นอย

3(Moderate)
ปานกลาง

4(Likely)
เปนไปได
คอนขางมาก

5(Almostcertain)
เปนไปไดมาก
เกือบแนนอน

6E

7E

8E

9E

10E

5M

6H

7H

8E

9E

4L

5M

6M

7H

8H

3L

4L

5M

6M

7M

2L

3L

4L

5M

6M

ระดับความเสี่ยงและการมอบหมายความรับผิดชอบ
องคการควรมอบหมายผูรับผิดชอบในการเปนเจาของและติดตามการบริหารจัดการความ
เสี่ยงและควบคุมภายในตางกันตามผลจากการประเมินระดับความเสี่ยงกอนการจัดการ เชน
ระดับความเสี่ยงสูงมาก ( E: Extreme High risk) ความเสี่ยงที่มีอยูในระดับสูงมาก
( สีแดง ) เปนระดับความเสี่ยงที่ไมสามารถยอมรับได ตองรายงานคณะกรรมการโรงงานไพดวน
พรอมแผนแกไขเปนลายลักษณอักษรเพื่อการติดตามผล
ระดับความเสี่ยงสูง ( H: High risk ) ความเสี่ยงที่อยูในระดับสูง (สีสม) เปนระดับความ
เสี่ยงที่ไมสามารถยอมรับได จะตองจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ตองรายงาน ผอ.ดวน พรอมแผนแกไขเปนลายลักษณอักษร
ระดับความเสี่ยงปานกลาง (M: moderate risk) ความเสี่ยงที่อยูในระดับปานกลาง
(สีเหลือง) เปนระดับความเสี่ยงที่พอจะยอมรับได แตจะตองควบคุมความเสี่ยงไมใหเพิ่มสูงขึ้นไป
อยูในระดับที่ไมสามารถยอมรับได และมอบหมายใหคณะทํางานบริหารจัดการความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน โรงงานไพรับผิดชอบและรายงานตามกําหนดเพื่อการติดตามผล
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ระดับความความเสี่ยงต่ํา (L: Low risk) ความเสี่ยงที่อยูในระดับต่ํา (สีเขียว) เปนระดับที่
ยอมรับความเสี่ยงได โดยใหผูบริหารงานที่เกี่ยวของติดตามผลและรายงานตามกําหนด
ทั้ง นี้ ค วามเสี่ ย งหลั ง จากการจั ด การที่ ยั ง ไม อ ยูใ นระดั บ ที่ ย อมรั บ ได ควรมี ก ารรายงาน
ตามลําดับชั้นจนถึงคุณทํางานบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในโรงงานไพ เพื่อรายงาน
ต อ ผู อํ า นวยการโรงงานไพ คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งและควบคุ ม ภายในโรงงานไพ
คณะกรรมการโรงงานไพ และคณะกรรมการตรวจสอบ
ความเสี่ยงกอนการจัดการและความเสี่ยงคงเหลือ
ความเสี่ยงกอนการจัดการ (Inherent Risk) หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่อาจเกิดตาม
ลักษณะของงานโดยยังไมคํานึงถึงการจัดการหรือการควบคุมใดๆ
ความเสี่ยงคงเหลือ (Residual Risk) หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ยังเหลือหลังจากมีวิธีการ
จัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาประสิทธิผลของการจัดการและกระบวนการควบคุมที่มีตอความ
เสี่ยงที่มีในปจจุบัน

ความเสี่ยง
กอนการจัดการ
(Inherent Risk)

ที่มีอยูปจจุบัน

มาตรการปจจุบัน

มาตรการปจจุบัน
แผนแกไข

ความเสี่ยงคงเหลือ

แผนแกไข

(Residual Risk)
ความเสี่ยงคงเหลือ

ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได
Tolerance level

ระดับวัตถุประสงคที่ตองการ
Objective Risk

ภาพ 4-2 ความเสี่ยงกอนการจัดการและความเสี่ยงคงเหลือ
จากภาพ 4-2 การประเมินความเสี่ยง ควรประเมินความเสี่ยงสองครั้ง คือ ความเสี่ยงกอน
การจัดการและความเสี่ยงคงเหลือ เพื่อใชพิจารณาการตอบสนองความเสี่ยงที่เหมาะสมซึ่งหาก
ความเสี่ยงคงเหลือที่ยังไมอยูในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได ผูบริหารอาจเลือกจัดการตอบสนอง
ความเสี่ ย งเพิ่ ม เติ ม โดยมี แ ผนการแก ไ ขและมี ผู รั บ ผิ ด ชอบหรื อ อาจเปลี่ ย นแปลงระดั บ ความ
คลาดเคลื่อนและความเสี่ยงที่ยอมรับได
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4.5 วิธีการจัดการความเสี่ยง
หลั ง จากที่ ไ ด มี ก ารระบุ ป จ จั ย เสี่ ย งและประเมิ น ระดั บ ความเสี่ ย งที่ ยั ง คงเหลื อ อยู แ ล ว
ผูบริหารจะตองหาวิธีการในการจัดการความเสี่ยง โดยตัดสินใจที่จะใชวิธีการดําเนินการเพื่อที่จะ
ลดโอกาสหรือผลกระทบที่เกิดจากปจจัยเสี่ยงในแตละดาน ซึ่งในการที่จะเลือกวิธีใดในการจัดการ
ความเสี่ยงจะตองคํานึงถึงความสอดคลองระหวางความเสี่ยงที่ยอมรับไดกับตนทุนในการจัดการ
ความเสี่ยงที่ใชไปในการวิธีจัดการความเสี่ยงในแตละวิธีเพื่อควบคุมความเสี่ยงไดอยูในระดับที่
ยอมรับได โดยวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เปนพื้นฐาน แบงเปน 4 ประเภท ที่เรียกวา 4 T ในการ
จัดการความเสี่ยง ดังนี้
• การแกไข (Treat) ไดแก การกระทําใดๆ และกิจกรรมควบคุมที่จะลดผลกระทบ
หรื อความน า จะเกิ ด เชน การจัด กิจกรรมควบคุมที่เ พี ย งพอและมี ป ระสิ ทธิ ผ ล
การใชรายงานและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจที่ดี การกําหนด
ระดับอนุมัติ การมีคูมือการปฏิบัติงานที่ดี การแบงแยกหนาที่ที่เหมาะสม การ
มีแผนปองกันภัย แผนกูภัย หรือแผนสํารองในเหตุฉุกเฉิน (Contingency Plan)
เปนตน
• การแบงปนหรือกระจายความเสี่ยง (Transfer) ไดแกการประกันภัย การทํา
สัญญา ซื้อ-ขาย ลวงหนา หรือการกระจายสินคาและบริการใหหลากหลาย เปนตน
• การหลีกเลี่ยง (Terminate) ไดแก การเลิกทํากิจกรรมที่มีความเสี่ยงนั้น การเลิก
ขายสินคานั้น การลดการขยายในกิจกรรมนั้น เปนตน
• การยอมรับ (Take) ไดแก การไมกําหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
ใหติดตามเผาระวังและใชวิธีการที่มีอยูในปจจุบัน วิธีนี้ใชในกรณีที่เห็นวาความ
เสี่ยงอยูในระดับที่ยอมรับไดแลว หรือไมคุมคาที่จะแกไข เปนตน
4.6 กิจกรรมการควบคุม
หมายถึง การกําหนดนโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานรวมทั้งและแผนการแกไขการบริหาร
ความเสี่ยงที่กําหนดขึ้น เพื่อใหความเสี่ยงคงเหลือยูในระดับที่ยอมรับได และมั่นใจวามีการปฏิบัติ
ตามกิจกรรมการควบคุมจริงอยางมีประสิทธิผล
กิจกรรมการควบคุมสําคัญ รวมถึง
• การขอความเห็นชอบ การอนุมัติ
• การกําหนดระดับอนุมัติที่เหมาะสม
• การยืนยันยอด
• การกระทบยอด
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• การสอบทานการปฏิบัติงาน ทั้งการสอบทานโดยผูบริหารระดับสูงและผูบริหาร
ตามสายการบังคับบัญชา
• การรักษาความปลอดภัยมั่นคงใหกับทรัพยสิน การจัดทําทะเบียนทรัพยสินที่เปน
ปจจุบัน การตรวจนับสินคาที่มีใหตรงกับทะเบียน
• การแบ ง แยกหน า ที่ ไ ม ไ ด ผู ใ ดปฏิ บั ติ ง านสํ า คั ญ คนเดี ย วตั้ ง แต ต น จนจบ เช น
ควรแบงหนาที่ในการอนุมัติ การดําเนินการ และการรายงานในเรื่องที่สําคัญ หรือ
ที่เกี่ยวกับสินทรัพยสภาพคลอง เพื่อปองกันการทุจริต เปนตน
• การกําหนดตัววัดผลงานหลักที่เหมาะสม
• การมีหลักฐานเอกสารประกอบการอนุมัติและการปฏิบัติงาน และควบคุมการเก็บ
เอกสารใหปลอดภัย และการใชเอกสารเรียงลําดับตามเลขที่
ในกรณีที่มีการประมวลผลดวยคอมพิวเตอรควรมีการควบคุมดานสารสนเทศประกอบดวย
การควบคุมทัว่ ไป และการควบคุมระบบงาน
การควบคุ ม ทั่ ว ไปด า นคอมพิ ว เตอร เช น การแบ ง แยกหน า ที่ ใ นการปฏิ บั ติ ง านด า น
คอมพิวเตอร การกําหนดรหัสผานและระดับการอนุมัติ การควบคุมความปลอดภัย การควบคุมการ
เขาถึงระบบ โปรแกรมและสารสนเทศ การควบคุมการสื่อสารฯ
การควบคุ ม ระบบงาน เป น การควบคุ ม ในการบั น ทึ ก ประมวลผล และผลลั พ ธ จ าก
ระบบงาน ซึ่งมีหลายวิธี เชน การใชยอดคุมรวม การใชโปรแกรมในการสอบทานความถูกตอง
ของฟลดขอมูลตางๆ ฯลฯ
การประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน อาจตองใชดุลยพินิจของ
ผูตรวจสอบภายใน ผูเชี่ยวชาญอิสระ รวมกับผูบริหารและผูปฏิบัติงานที่เขาใจในวัตถุประสงคและ
ความเสี่ยงในเรื่องนั้นเปนอยางดี เพราะขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม สภาพอุตสาหกรรม ขนาดของ
กิจการ ความซับซอนของกิจการ ลักษณะ ประวัติ วัฒนธรรมขององคการ ซึ่งมีผลตอการควบคุมที่
ไมเปนทางการ (Soft Control) ที่แตกตางกัน
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4.7 ความเสี่ยงและมาตรการจัดการควบคุมตามฐานความเสี่ยง
โรงงานไพ ควรกําหนดมาตรการจัดการควบคุมตามมาตรฐานความเสีย่ ง ตัวอยาง เชน
4.7.1 ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risks)
รหัส
S-1

ความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงจากทางการเมือง การ
เปลี่ยนแปลงนโยบาย การปรับ/แปรรูป
รัฐวิสาหกิจ

S-2

2. การเปดการแขงขันเสรี

S-3
S-4

3. ความเสี่ยงจากสังคม/การเปลี่ยนแปลง •
พฤติกรรมผูใชสินคา
4. การขาดการกํากับดูแลที่ดี
•

S-5

5. ความพึงพอใจของลูกคา

•

S-6

•

S-7

6. ความไมสําเร็จตามแผนกลยุทธที่
เกี่ยวของ
7. การจัดจําหนาย

S-8

8. การเปดการคาโลก (WTO) ป 2553

•

•

มาตรการจัดการควบคุม
จัดใหมีการระดมความคิดของผูบริหาร
ระดับสูง หรือการเชิญผูเชี่ยวชาญภายนอกมา
ใหความรู และเพื่อวิเคราะหแนวโนมใน
อนาคตทุก 1-3 ป
จัดใหมีการศึกษาวิเคราะหการเปดแขงขันเสรี
และผลกระทบที่เกี่ยวของ
จัดใหมีสํารวจหรือการใชแบบสอบถามความ
พึงพอใจของลูกคาเปาหมายอยางตอเนื่อง
กําหนดใหหวั หนาสวนควบคุมการบันทึก
ขอมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอรใหครบถวน
และถูกตอง
การรายงานและการแกไขตามผลที่ไดจาก
แบบสํารวจ
การรายงานทุกเดือนตามระดับที่กําหนด

• นําเสนอคณะกรรมการโรงงานไพเพื่อกําหนด
แนวทางและราง TOR โดยการตออายุสัญญา
หรือเปดประมูลขายสงไพ
• จัดตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษาผลกระทบ
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4.7.2 ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน (Process Risks)
รหัส
O-1

ความเสี่ยง
1. วัตถุดิบไมไดคุณภาพ

•
•
•

O-2

2. วัตถุดิบมาไมทัน, การขาดแคลน
วัตถุดิบ

•
•

O-3

3. คุณภาพของสินคา/สินคาไมได
คุณภาพ

•
•
•

•

O-4

4. ราคาสินคาแพงกวาคูแขงขัน

•
•

O-5

5. เครื่องจักรลาสมัย/เทคโนโลยีลาสมัย/ •
ขาดการซอมบํารุง
•

มาตรการจัดการควบคุม
กําหนดใหคณะกรรมการ QC รวมตรวจสอบ
คุณภาพวัตถุดบิ ที่สําคัญ
กําหนดมาตรการตรวจสอบวัตถุดิบที่ชัดเจน
หรือเปนลายลักษณอกั ษร
การลงโทษปรับผูขายที่จัดสงวัตถุดิบไมได
คุณภาพหรือไมตรงกับที่กําหนดไว
ใหสวนพัสดุฯ สั่งซื้อวัตถุดิบตามแผนการผลิต
ที่หัวหนาสวนผลิตแจงลวงหนา
ดําเนินการตามนโยบายสํารองวัตถุดิบของ
โรงงานไพ
กําหนดเจาหนาที่ตรวจสอบคุณภาพสินคา
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบ เพื่อ
ถือเปนหลักปฏิบัติ
กําหนดแบบฟอรมการรายงานตนทุนที่เกิดขึ้น
จริงกับประมาณการในแตละใบสั่งพิมพ (การ
ใชเลขที่สั่งพิมพตองเรียงลําดับ)
เสนอรายงานใหประธาน คณะกรรมการ
ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ โดยจัดทําเปน
รายงานสรุปจํานวน และสาเหตุ
ศึกษาวิจัยวิธีการลดตนทุนการผลิตหรือลด
การสูญเสีย
กําหนดใหจํานวนตนทุนทีล่ ดลงไดเปน
ตัวชี้วดั ผลงานของทุกหนวยงาน
จางบริษัทตรวจเช็คเครื่องจักรตามระยะเวลาที่
กําหนด
กําหนดงบประมาณคาใชจายในการดูแลรักษา
เครื่องจักร
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รหัส
O-6

ความเสี่ยง
6. ผูรับประโยชนไมสามารถทําตาม
สัญญา/สงงานลาชา/สงมอบไมทัน

•

O-7

7. งานเรงดวนนอกเหนือแผน

•

O-8
O-9

O-10

•
8. กระบวนการปฏิบัติงานไมครอบคลุม •
หรือไมชัดเจน
9. การขาดความตอเนื่องสําหรับ
•
ผูบริหารระดับกลาง
10. บุคลากรไมพอเจ็บปวย

•
•

O-11

11. บุคลากรมีทักษะไมตรงกับสายงาน/ •
ขาดทักษะเฉพาะดาน

•

O-12

12. ขาดชองทางการสื่อสาร การ
ประสานงาน และรับขอรองเรียนจาก
บุคคลภายใน

•

O-13

13. ขาดชองทางการสื่อสาร การ
ประสานงาน และรับขอรองเรียนจาก
บุคคลภายนอก

•

มาตรการจัดการควบคุม
ใหคณะควบคุมการทํางานตรวจสอบการ
ทํางานของผูรับประโยชนใหเปนไปตามแผน
ที่กําหนด
วางแผนการผลิตในกรณีมีงานเรงดวนหรือ
เหตุฉุกเฉิน
ควรมีสตอกสินคาเผื่อไวในเหตุการณฉกุ เฉิน
ฝายผลิตกําหนดกระบวนการวิธีการตรวจสอบ
และผูรับผิดชอบเปนลายลักษณอักษร
จัดทําแผนงานสราง/พัฒนาบุคลากรให
สอดคลองกับภารกิจสําคัญและเกิดความเปน
เลิศและอยางตอเนื่อง
การวางแผนในกรณีบุคลากรเจ็บปวยหรือเกิด
เหตุฉุกเฉิน
การใชจํานวนวันลา การขาดงานโดยไมแจง
ลวงหนาเปนตัววัดผลงานของพนักงาน
วางแผนการพัฒนา การฝกอบรมใหกับ
พนักงานผูรับผิดชอบ เพื่อสรางทักษะและ
พัฒนาบุคลากรใหตรงกับสายงานอยาง
ตอเนื่อง
การกําหนดความรู ความสามารถในแตละ
ตําแหนง การสรรหา การบรรจุพนักงานให
ตรงกับทักษะที่มีความสามารถที่ตองการให
แตละตําแหนง
จัดใหมีศูนยและระบบการรับขอรองเรียนจาก
บุคคลภายในหลายชองทาง เชน ทาง Web
Site ฯลฯ และมีรายงานการแกไขอยาง
เหมาะสม
จัดใหมีศูนยและระบบการรับขอรองเรียนจาก
บุคคลภายในหลายชองทาง เชน ทาง Web
Site ฯลฯ และมีรายงานการแกไขอยาง
เหมาะสม
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รหัส
O-14

ความเสี่ยง
14. การควบคุมไมครอบคลุมหรือไม
ชัดเจน

O-15

15. ความลาชาเนื่องจากเอกสาร
ประกอบการอนุมัติไมครบถวน

•

•
•
•
•
•

O-16
O-17

16. ขาดกําหนดตัววัดผลงาน (KPI) หรือ •
ขาดการลงโทษหากไมทําตาม KPI
17. ขาด/ไมทําตามกระบวนการ QC
•
•

O-18
O-19

18. ขาดขอมูลใจการควบคุมและ
ตัดสินใจ
19. ความเพียงพอและประสิทธิผลของ
การอบรม

•
•
•

•

มาตรการจัดการควบคุม
ฝายผลิตกําหนดกระบวนการวิธีการ
ตรวจสอบและผูรับผิดชอบเปนลายลักษณ
อักษร
กําหนดเอกสารที่ตองสงใหครบถวนและใช
เปนตัววัดผลงาน (KPI)
กําหนดเวลาทีผ่ ูบริการจําเปนตองใชใน
กระบวนการอนุมัติทุกขั้นตอน
การกระจายอํานาจหรือกําหนดระดับการ
อนุมัติใหผูบริการระดับรองที่เหมาะสม
การมีระบบประเมินผูบังคับบัญชาหรือมีการ
ประเมินผลตนเองของผูบังคับบัญชาปละ 1 ครั้ง
การประชุมปฏิบัติการหรือการหาทางแกไข
รวมกันระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติงานใน
ขั้นตอนที่เปนวิกฤต
กําหนดตัวชีว้ ดั ผลงาน พรอมกับกําหนด
บทลงโทษ
ใหผูปฏิบัติงานดําเนินการตามขั้นตอนการ
ตรวจสอบคุณภาพแบบพิมพที่กําหนดไว
เรงรัดใหผูปฏิบัติงานดําเนินการตามแผน เชน
ใหคณะกรรมการ QC เขมงวดตรวจสอบทุก
ใบสั่งผลิตคณะกรรมการ QC ประชุมวางแผน
แกไขตรวจสอบความถูกตองใหเจาหนาที่
รายงานตามแบบที่กําหนด
กําหนดบุคคลที่รับผิดชอบในการหาขอมูล
เทคโนโลยีที่ชวยในการควบคุมและตัดสินใจ
จัดทําแผนการฝกอบรม
กําหนดบุคคลที่ตองอบรมในแตละหลักสูตร
ระยะเวลาในการฝกอบรมและแจงใหผูเขารับ
อบรมทราบลวงหนากอนอบรม 1 สัปดาห
ติดตอกับสถาบันฝกอบรม วิทยากร ไมนอย
กวา 1 เดือนกวาอบรม
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รหัส
O-20

ความเสี่ยง
20. กระบวนการจัดทําแบบสอบถาม
(Survey) ไมครอบคลุมหรือไมชัดเจน

O-21

21. ควบคุมการใชจายในการดําเนินงาน •

O-22

22. ความปลอดภัยในการเขาถึง
ระบบงานคอมพิวเตอร

O-23

23. การผลิตไพสงออกไมเปนไปตาม
เปาหมาย

•

•
•
•
•
•

•
•

O-24

24. ความปลอดภัยทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

O-25

25. บริหารสินคา

•

O-26

26. กระบวนการผลิตไพ

O-27

27. เครื่องจักรผลิตสิ่งพิมพ

•
•
•

O-28

28. เครื่องมือที่ใชควบคุมคุณภาพ

มาตรการจัดการควบคุม
จัดใหมกี ารสํารวจหรือการจัดทําแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของลูกคาเปน 5 ระดับ คือ
พอใจมากที่สดุ พอใจมาก พอใจ พอใจ
เล็กนอย ไมพอใจ
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประหยัด
พลังงาน
กําหนดสิทธิ์ในการเขาใชงานและการเขาถึง
ฐานขอมูลคอมพิวเตอรในแตละระบบงาน
จัดใหมีคูมือการใชระบบงานคอมพิวเตอร
กําหนดมาตรการใชรหัสผาน (password)
จัดทําแผนการผลิตระหวางป
เตรียมความพรอมในการผลิต เชน เตรียม
วัตถุดิบ วัสดุ เครื่องจักร พนักงานใหพรอม
หากมีปญหาใหรายงานผูบังคับบัญชาทราบ
ติดตามผูแทนจําหนาย
กําหนดใหมีการเขารหัสกอนถึงระบบ
ฐานขอมูลทั้งหมด 2 ครั้ง คือ
1. การเขารหัสครั้งแรกสําหรับ Login เพื่อเขา
Server
2. การเขารหัสครั้งที่ 2 สําหรับ Login เพื่อเขา
Oracle หรือฐานขอมูล
ใหฝายผลิตไพสงไพสําเร็จรูปเขาคลังพัสดุ
สัปดาหละ 2 ครั้ง
จัดทําแผนการผลิตระหวางป
บํารุงรักษาเครื่องจักรใหใชงานไดอยูเ สมอ
เจาหนาที่ประจําเครื่องพิมพดูแลและ
บํารุงรักษาเครื่องจักรดวยตนเอง
-
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รหัส
O-29
O-30

ความเสี่ยง
29. การจัดเก็บฐานขอมูลไมครบถวน
(ขอมูลเพื่อการตัดสินใจ)
30. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

มาตรการจัดการควบคุม
• มีอุปกรณในการปองกันอันตรายใหกับ
พนักงานสวมใสเพื่อความปลอดภัย
• มีตรวจสุขภาพประจําปใหกับพนักงาน

4.7.3 ความเสี่ยงดานการรายงานและบัญชี (Financial and Reporting Risk)
รหัส
R-1
FR-1
FR-2

FR-3

FR-4

FR-5

ความเสี่ยง
มาตรการจัดการควบคุม
1. ความถูกตองเชื่อถือไดของรายงาน
• กําหนดเจาหนาที่ผูรับผิดชอบใหตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน
ความถูกตองของรายงาน
2. ขาดวิธีการปนสวนคาใชจายที่ใช
• กําหนดฐานการปนสวนคาใชจายการผลิต
รวมกัน
ใหกับฝายตางๆ อยางเปนลายลักษณอักษร
3. การจัดสงเอกสารของฝายตางๆ มาให • กําหนดเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ระยะเวลาการ
สวนบัญชีฯ ไมทันตามกําหนด
สงเอกสารของฝายตางๆ ที่สงใหกับสวน
บัญชีฯอยางเปนลายลักษณอกั ษร
4. ขาดการกระทบยอดทางบัญชีกับ
• กําหนดใหมีการกระทบยอดระหวางสวนพัสดุฯ
เอกสารที่จายจริงทุกเดือน
และสวนบัญชีฯ ทุกเดือน
• กําหนดผูรับผิดชอบการกระทบยอดและ
ผูตรวจสอบ
5. ขาดการตรวจสอบอิสระหรือการ
• กําหนดใหการกระทบยอดความถูกตองของ
กระทบยอดความถูกตองของยอดบัญชี
บัญชีที่สําคัญ เชน เงินฝากธนาคารระหวาง
คุมที่สําคัญ เชน เงินสด เงินฝากธนาคาร
ยอดของทางบัญชีกับรายงานของธนาคาร
วัตถุดิบ สินคา
(Bank Statement) โดยเจาหนาที่ตรวจสอบ
ภายในทุกเดือน
6. ขาดผังรหัสบัญชีที่ครบถวนและการ • จัดทําแผนการจัดทําบัญชีดว ยคอมพิวเตอร
รองรับแผนดาน IT
กําหนดโครงสรางของบัญชี โดย
1. จัดทําผังบัญชี (Chart of Account)
2. การบันทึก/การประมวลผล
3. รายงาน เชน งบดุล งบกําไรขาดทุน ฯลฯ
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รหัส
FR-6
FR-7

FR-8

FR-9

ความเสี่ยง
มาตรการจัดการควบคุม
7. แผนการปรับเปลี่ยนระบบสารสนเทศ • การวางแผนระบบสารสนเทศ (IT)
ลาชา/ไมเปนไปตามแผน
8. ปดงบการเงิน งบตนทุนการผลิต
• กําหนดแผน และผูรับผิดชอบในการเปดงบ
ลาชา/ไมถูกตอง
การเงิน งบตนทุนการผลิตดวยมือและดวย
คอมพิวเตอร
• กําหนดใหรายงานผลการปดงบการเงิน งบ
ตนทุนการผลิตตอฝายสารสนเทศทุกเดือน
9. ขอมูลการบันทึกรับ – จายวัตถุดิบไม • กําหนดใหมีการวางแผนการผลิตและปริมาณ
ตรงกับยอดความเปนจริง
การใชวัตถุดิบไวลวงหนาในแตละเลขที่ใบสั่ง
ผลิต และรายงานใหหัวหนาสวนพัสดุฯ ทราบ
ทุกครั้ง
• กําหนดการเบิกวัตถุดิบตองใชใบเบิกวัตถุดบิ
และใบเบิกวัตถุดิบของทุกใบตองผานการ
อนุมัติจากผูมอี ํานาจ
• ใบเบิกวัตถุดิบตองมีการใชโดยเรียงตามเลขที่
ใบเบิก
• กําหนดใหผูควบคุมคลังสินคาจัดทํารายงาน
การรับ-จายวัตถุดิบดวยคอมพิวเตอร และ
รายงานใหหวั หนาสวนทุกเดือน
10. ปฏิบัติตามสัญญา
• ทําหนังสือแจงผูรับประโยชนใหทราบ
• ทําหนังสือแจงกรมสรรพสามิต
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4.7.4 ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ขอบังคับ (Compliance Risk)
รหัส
C-1
C-2
C-3
C-4
C-5

C-6

ความเสี่ยง
1. การประกาศใชหรือการเปลี่ยนแปลง
กฎหมาย สัญญา กฎระเบียบสําคัญใหม
2. ขาดผูติดตาม/ผูชํานาญเกีย่ วกับ
กฎหมายสัญญา กฎระเบียบสําคัญ
3. ถูกปรับ
4. ขาดชองทางในการรับรูเงือ่ นไขตาม
สัญญา
5. สงงานไมทันตามสัญญาเนื่องจากขาด
อะไหลที่สําคัญในการผลิต

6. สภาพคลองทางดานการเงิน

มาตรการจัดการควบคุม
• ทําหนังสือแจงใหผูที่เกีย่ วของทราบ/มีการ
ประชุม
• จางหรือขอความรวมมือจากกรมสรรพสามิต
• การกํากับและควบคุมตามสายบังคับบัญชา
• แจงใหผูเกี่ยวของทราบเปนลายลักษณอักษร
หรือเมื่อมีการประชุม
• แจงตัวแทนจําหนายเมื่อสงงานไมทัน
• จัดเตรียมอะไหล พัสดุ ฯลฯ ที่สําคัญสํารอง
จายไวอยางนอง 1 ชุด
• ใหผูรับประโยชนสามารถซื้อไพชนิดอื่น
ทดแทนได
• มีการจัดทํางบประมาณรายรับ-รายจาย
• เรงรัดใหผูรับประโยชนจายเงินคาไพอยาง
ตอเนื่อง

4.8 แผนแกไขและกิจกรรมควบคุมเพิ่ม
ในกรณีที่เห็นวาระดับความเสี่ยงคงเหลือจากการจัดการความเสี่ยงและควบคุมที่มี
ในปจจุบันยังอยูในระดับสูงที่ไมเปนที่พอใจ ผูบริหารควรกําหนดแผนแกไขและกิจกรรมการ
ควบคุ ม เพิ่ ม เติ ม โดยหากเป น เรื่ องสํ าคัญหรือเกี่ย วของกั บ หลายฝ าย ควรจั ด ทํา เป น แผนแกไ ข
(Treatment Plan) กําหนดผูรับผิดชอบ ระยะเวลา ผลลัพธที่ชัดเจนหรือวัดผลไดจากแผนการนั้น
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บทที่ 5 ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
5.1 ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบการรายงานหรือสารสนเทศที่เกี่ยวของ ในการบริหาร
ความเสี่ยงที่ดี ผูบริหารและพนักงานทุกระดับขององคการตองการระบบขอมูลหรือสารสนเทศที่
เกี่ยวกับความเสี่ยงทั้งทางการเงินและการปฏิบัติงานทั้งจากภายในและภายนอกองคการ ระบบ
ดังกลาวตองใหขอมูลที่ถูกตอง ทันกาล เปนปจจุบัน และเขาถึงได
การสื่อสาร หมายถึง ชองทางหรือวิธีการที่จะเกิดความเขาใจกันระหวางองคการ เปนสิ่งที่
แฝงอยูในระบบสารสนเทศ ทั้งรูปแบบที่เปนทางการ เชน การจัดทําเปนนโยบาย คูมือบันทึก
ประชุม บอรดประชาสัมพันธ อีเมล ประกาศในเว็บไซต วีดีโอ และไมเปนทางการ เชน ในการ
พูดและการใชภาษากาย เปนตน ผูบริหารควรระลึกวาการสื่อสารดวยการกระทําและมีตัวอยาง
สําคัญกวาสิ่งอื่นใดทั้งหมด และองคการที่มีประวัติภูมิหลังดานความซื่อตรงหรือถือความซื่อตรง
เปนวัฒนธรรมองคการจะไมพบปญหาในการสื่อสารมากตางจากองคการที่ไมมีวัฒนธรรมดังกลาว
•
•
•
•
•
•
•

ตัวอยางระบบสารสนเทศและการสื่อสารจากแหลงภายใน เชน
นโยบาย คูมือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
การกําหนดระดับความเสี่ยงและความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได
บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบของทุกคน
การกําหนดเปนวาระในการประชุมการบริหารงาน
การจัดทําบอรด
การจัดทําเว็บไซด
การประกาศเสียงตามสาย

ตัวอยางระบบสารสนเทศและการสื่อสารจากแหลงภายนอก เชน
• ระบบรับขอรองเรีย นและสอบถามความเห็นจากลูกคา ตัวแทนจําหนายเพื่ อใหทราบ
รสนิยมและความตองการเกี่ยวกับสินคาและบริการ
• การสื่อสารกับสถาบันกํากับดูแล เชน กระทรวงการคลัง คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
เพื่อใหเกิดความเขาใจในเหตุการณ ความเสี่ยง และจะไดมั่นใจวาการปฏิบัติสอดคลองกับ
กฎหมายหรือกฎระเบียบที่สําคัญแลวหรือไม
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5.2 การแจงเหตุการณความเสี่ยง
องคการไดกําหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบ ในนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยง โดยใหถือเปนหนาที่และความรับผิดชอบผูบริหาร คณะทํางานบริหารจัดการความเสี่ยง
และควบคุมภายในโรงงานไพ และพนักงานทุกคนรวมกับปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงที่กําหนดขึ้น และใหคณะทํางานบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในโรงงานไพ
นําเสนอรายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในโรงงานไพ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในโรงงานไพสงรายงาน
สรุปการบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการโรงงานไพ
5.3 ทะเบียนความเสี่ยง
ทะเบียนความเสี่ยง หมายถึง การจัดทําเอกสารบันทึกการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในที่ มี อ ยู ใ นป จ จุ บั น ซึ่ ง การจั ด ทะเบี ย นความเสี่ ย ง อาจจั ด ทํ า ด ว ยมื อ หรื อ โดยระบบ
คอมพิวเตอรเพื่อใหสามารถเชื่อมโยงหรือเรียกดูขอมูลอื่นในรายละเอียด หรือในภาพรวมของทั้ง
องคการไดโดยรูปแบบทะเบียนความเสี่ยงที่กําหนดขึ้นควรมีคอลัมนอยางนอยคอลัมนดังนี้
1. รหัสความเสี่ยง
2. ชื่อความเสี่ยง
3. ความเสี่ยงกอนการจัดการ แบงเปนคอลัมนยอย
• ระดับโอกาสเกิด (Likelihood)
• ระดับความเสีย่ ง (Impact)
• ความเสี่ยงกอนการจัดการ (Inherent Risk Level)
4. เปาหมายความเสี่ยงหลังการจัดการ แบงเปนคอลัมนยอย
• ระดับโอกาสเกิด (Likelihood)
• ระดับความเสีย่ ง (Impact)
• ความเสี่ยงคงเหลือ (Residual Risk Level)
5. มาตรการจัดการเพิ่ม (4T_คุมคา)
6. ผูรับผิดชอบ
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ตารางที่ 5-1 ตัวอยางทะเบียนความเสี่ยง

ชื่อความเสี่ยง

ความเสี่ยงกอนการ
จัดการ
L
I
IRL

เปาหมายความเสี่ยง
หลังการจัดการ
L
I
IRL

O-2

วัตถุดิบมาไมทัน

3

3

6

2

1

3

O-3

คุณภาพของสินคา

3

2

5

2

1

3

O-5

เครื่องจักรลาสมัย/เทคโนโลยี
ลาสมัย/ขาดการซอมบํารุง

4

2

6

2

1

3

มาตรการจัดการ/ควบคุมที่มีใน
ปจจุบัน
ใหสวนพัสดุฯ สั่งซื้อวัตถุดิบตาม
แผนการผลิตที่หัวหนาสวนผลิตแจง
ลวงหนา
สินคาที่มีตําหนิตองจัดพิมพใหม
และใหคณะกรรมการ QC
ตรวจสอบทุกขั้นตอนการผลิต
จางบริษัทตรวจเช็คเครื่องจักรตาม
ระยะเวลาที่กําหนด

มาตรการเพิ่ม(4T_คุมคา)
ดําเนินการตามนโยบายสํารองวัตถุดิบ
ของโรงงานไพ
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบ
เพื่อถือเปนหลักปฏิบัติ
กําหนดใหมีผูควบคุมดุแลเครื่องจักร

ผูรับผิดชอบ
หัวหนาสวนพัสดุฯ

คณะกรรมการ
ควบคุมคุณภาพ
หัวหนาสวนผลิตไพ
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บทที่ 6 การติดตามผล
6.1 การติดตามผล
หมายถึง การที่องคการมีการติดตามผลและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงใหเหมาะสม
ทันสมัย และมีประสิทธิผลอยูเสมอ เพราะองคการอาจเปลี่ยนวัตถุประสงคใหม เปลี่ยนผูบริหาร
ใหม เปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติงานใหม ทําใหวิธีการจัดการและการควบคุมภายในเดิมใชไมไดผล
6.2 ประเภทของการติดตามผล
6.2.1 การติดตามผลของผูบริหาร
ผู บ ริ ห ารควรมี ก ารติ ด ตามผลระหว า งการปฏิ บั ติ ง านปกติ ป ระจํ า วั น เช น
การวิเคราะหจากสารสนเทศการปฏิบัติงานที่ไดรับ เชน การวิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะห
เปรียบเทียบขอมูล ฯลฯ หากพบความผิดปกติของความสัมพันธ ความไมสม่ําเสมอ สิ่งบอกเหตุ
ตางๆ หรือเมื่อเกิดสถานการณความเปลี่ยนแปลงจากปกติ ควรมีการกระทําเพื่อแกไขทันที จึงทําให
สามารถระบุปญหาหรือความเสี่ยงไดเร็วอยางมีประสิทธิผล
6.2.2 การประเมินผลอิสระเปนรายครัง้
เปนการประเมินผลโดยผูตรวจสอบภายใน หรือผูประเมินผลอิสระ ที่จัดทําใน
กรณีพิเศษ เพื่อไดมุมมองที่แตกตางจากการติดตามผลโดยผูบริหาร ตามคําสั่งที่ 2/2550 เรื่องแตงตั้ง
คณะทํางานบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในของโรงงานไพใหประเมินผลมาตรหรือ
แผนปฏิบัติการ เพื่อกําหนดแนวทางการปรับปรุงระบบบริหารความเสี่ยงของโรงงานไพ และ
นําเสนอตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในพิจารณาใหความเห็นชอบ
6.2.3 การประเมินผลตนเอง
หมายถึงการจัดการประเมินผล การประชุมเชิงปฏิบัติการโดยผูบริหารพนักงาน
รมกับผูเชี่ยวชาญ และผูตรวจสอบภายในเปนครั้งคราว เพื่อใหเกิดความเขาใจ หาแนวทางในการ
ปฏิบัติงานรวมกัน โรงงานไพไดจัดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลตนเองและเพื่อ
พัฒนาระบบบริหารการบริหารความเสี่ยงอยางนอยปละครั้ง
6.3 การรายงาน
การรายงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในแบงเปน การรายงานตอผูบริหาร
ภายใน การรายงานตอบุคคลภายนอก และรายงานประจําป
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การรายงานต อ ผู บ ริ ห ารภายใน หมายถึ ง การรายงานจากผู บ ริ ห ารระดั บ ต า งๆ ต อ
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน โรงงานไพตามวาระการประชุมการ
บริหารความเสี่ยงที่กําหนดไว และคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน
โรงงานไพจัดทํารายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอตอ
คณะกรรมการโรงงานไพตามวิธีการและคําสั่งที่กําหนด เชน ใหรายงานเฉพาะความเสี่ยงที่มีความ
เสี่ยงสูง หรือความเสี่ยงที่ไมอยูในระดับที่ยอมรับไดเปนรายไตรมาส1
การรายงานต อ บุ ค คลภายนอก หมายถึ ง การรายงานต อ สถาบั น กํ า กับ ดูแ ล หน ว ยงาน
ประเมิ น ผลภายนอก หรื อ คณะกรรมการตรวจเงิ น แผ น ดิ น ตามรู ป แบบและระยะเวลาที่
บุคคลภายนอกกําหนด
รายงานประจําป หมายถึง การรวบรวมกิจกรรมแผนและผลงานที่เกี่ยวกับการบริหารความ
เสี่ ย งและควบคุ ม ภายใน เพื่ อ เป ด เผยในรายงานประจํ า ป ต ามหลั ก การกํ า กั บ ดู แ ลที่ดี หรื อ ตาม
ขอกําหนด

ภาคผนวก

ภาคผนวก 5
คําจํากัดความเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
ลําดับที่
รายการ
1
ความเสี่ยง (Risk)

2

ความเสี่ยงที่ยอมรับได
( Risk Appetite)

3

ความคลาดเคลื่อนของความเสี่ยงที่
ยอมรับได ( Risk Tolerance )

4

การจัดทําแผนตรวจสอบ
(Audit Plan)

5

การโอน/ยาย ความเสี่ยง

6

การจัดการความเสี่ยง
(Risk Management)

ความหมาย
โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การ
รั่วไหล ความสูญเปลา หรือเหตุการณซึ่งไมพึงประสงค
ที่ทําใหงานไมประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค
(Objective) และเปาหมาย (Target) ที่กําหนด
เปนการกําหนดประเภทและระดับความเสีย่ ง เชน
กําหนดเปนระดับสูง-กลาง-ต่ํา หรือกําหนดในเชิง
ปริมาณเปนจํานวนเงิน เพื่อใชเปนแนวทางในการ
กําหนดระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได
เปนการกําหนดระดับความเบี่ยงเบนจากหนวยวัดผล
และเปาหมายวัตถุประสงคที่ผูบริหารยอมรับได เชน
ตองการอัตรากําไรขั้นตน 10% โดยยอมรับความ
คลาดเคลื่อน ±20%
เปนการตรวจสอบการรายงานผลการตรวจสอบและ
ติดตามการจัดการความเสี่ยงของแตละหนวยงาน
เพื่อใหเกิดความมั่นใจวามีการติดตามผลในระหวางการ
ปฏิบัติงานและการประเมินการควบคุมดวยตนเองได
ดําเนินการไปอยางถูกตองเหมาะสม
เปนทางเลือกหนึ่งของการจัดการความเสีย่ ง การ
เลือกใชกลยุทธนี้ แสดงวามีความเสี่ยงอยูใ นระดับที่สูง
และจัดการควบคุมไมได จึงโอนไปใหผูอนื่ เชน การ
จางบุคคลภายนอกที่มีความรูความสามารถมากกวามา
ดําเนินการแทน (Outsource) การทําประกันภัย รวมทั้ง
การทํา Reinsurance
หลังจากประเมินความเสี่ยงแลวตองมีการประเมินการ
จัดการความเสี่ยงที่หนวยงานสามารถนําไปปฏิบัติได
และผลของการจัดการนั้น ตองคํานึงถึงความเสี่ยงที่
หนวยงานยอมรับได มีการคํานวณตนทุนที่เกิดขั้น
เปรียบเทียบกับผลประโยชนที่จะไดรับ เพื่อใหการ
บริหารความเสี่ยงมีประสิทธิผลมากที่สุด

ลําดับที่
รายการ
7
การระบุปจจัยเสี่ยง

8

การควบคุมความเสี่ยง

9

การลดความเสี่ยง

10

วัตถุประสงคในระดับกิจกรรม
(Activity-Level Objective)

11

การบริหารความเสี่ยงเชิงสัมพันธ
ระดับองคกร

12

ปรัชญาดานการบริหารความเสี่ยง

13

ความเสี่ยงที่เหลืออยู

ความหมาย
การระบุปจจัยเสี่ยง เปนขั้นตอนเริ่มตนในกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง ซึ่งมีกระบวนการทีจ่ ะตองดําเนินการ
2 ประการ คือ 1.1) กําหนดวัตถุประสงคของการ
ดําเนินงานของหนวยงานหรือขององคกรนั้น และ
1.2) การระบุความเสี่ยงที่จะทําใหวัตถุประสงคนั้นไม
สามารถบรรลุได
เปนทางเลือกหนึ่งของการจัดการความเสีย่ ง การใชกล
ยุทธนี้แสดงวามีความเสี่ยงอยูในระดับที่ไมสูงมากและ
ยอมรับได จึงควบคุมความเสี่ยงไวไมใหมากกวานี้
เปนทางเลือกหนึ่งของการจัดการความเสีย่ ง การ
เลือกใชกลยุทธนี้แสดงวามีความเสี่ยงอยูในระดับที่สูง
แตยังสามารถบริหารจัดการได มักจะกําหนดแผนใน
ลักษณะของการควบคุม เชน แผนการควบคุมภายใน
เปนวัตถุประสงคของการดําเนินงานที่เฉพาะเจาะจงลง
ไปสําหรับแตละกิจกรรมทีอ่ งคกรกําหนดเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคขององคกร ซึ่งวัตถุประสงคของแตละ
กิจกรรมจะตองสอดคลองกับวัตถุประสงคในระดับ
องคกร
เปนกระบวนการปฏิบัติงานที่กระทําโดยคณะกรรมการ
ฝายบริหาร และพนักงานในองคกร ใชในการกําหนด
กลยุทธและในการปฏิบัติงานทั่วองคการ
แนวคิด ความเชื่อ ทัศนคติของฝายบริหารและ
คณะกรรมการบริษัทที่มีตอความเสี่ยง ซึ่งสะทอนผล
ไปยังวัฒนธรรมองคการและสไตลการปฏิบัติงาน
ประจําวัน
ความเสี่ยงที่คงเหลือหลังจากที่ผูบริหารไดดําเนินการ
เพื่อเปลี่ยนแปลงโอกาสที่เกิดขึ้นหรือผลกระทบของ
ความเสี่ยงนัน้

ลําดับที่
รายการ
14
ความเสี่ยงกอนการจัดการ
(Inherent Risk)
15

ความเสี่ยงคงเหลือ
(Residual Risk)

ความหมาย
ระดับความเสีย่ งที่เกิดตามธรรมชาติ หรือตามลักษณะ
ของงานที่กําลังพิจารณา โดยไมมีการจัดการหรือการ
ควบคุมใดๆ ทีจ่ ะลดความนาจะเกิดหรือผลกระทบ
ระดับความเสีย่ งที่ยังเหลือเมือ่ พิจารณาจากประสิทธิผล
ของวิธีการตอบสนองและกระบวนการควบคุมที่มีตอ
ความเสี่ยงที่มใี นปจจุบนั

