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ควบคุมภายในจึงไดปรับปรุงคูมือบริหารความเสี่ยง เพ่ือใชเปนแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของ
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บทที่ 1  การบริหารความเสี่ยงระดับองคการของโรงงานไพ 

1.1 วัตถุประสงคของคูมือการบริหารความเสี่ยง 

คูมือการบริหารความเส่ียงนี้  จัดทําขึ้นเพื่อใหความเขาใจในหลักการและกระบวนการ
บริหารความเส่ียงของโรงงานไพ  โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 

1. เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาและการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความ
เส่ียงใหเปนไปอยางมีระบบและตอเนื่อง 

2. เพ่ือเปนเครื่องมือในการส่ือสารและสรางความเขาใจ   ความสัมพันธ  
ตลอดจนเชื่อมโยงระหวางการบริหารความเส่ียงกับกลยุทธขององคการ 

3. เพ่ือใหทุกฝายท่ีเกี่ยวของไดรับทราบและดําเนินการจัดการความเสี่ยงท่ีเกีย่วของกนั 
4. เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการสรางวัฒนธรรมการบริหารความเส่ียงในทุกๆ 

ระดับขององคการ 

1.2 ความหมายของการบริหารความเสี่ยงระดับองคการ 
เหตุการณ (Event)  หมายถึง  เหตุการณความไมแนนอนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต  ซ่ึง

มีผลกระทบตอองคการทางดานลบ  หรือทางดานบวก  หรือท้ังสองดาน 

ความเสี่ยง (Risk)  หมายถึง  เหตุการณความไมแนนอนที่อาจเกิดขึ้นท่ีมีผลทางดาน
ลบ   ซ่ึงทําใหองคการไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคสําคัญท่ีกําหนดไว 

โอกาส (Opportunity)  หมายถึง  เหตุการณความไมแนนอนที่อาจเกิดขึ้นท่ีมีผล
ทางดานบวก  เปนชองทางใหมในการบริหารและปฏิบัติงาน  เพ่ือเพ่ิมมูลคาเพิ่มหรือความ
เจริญเติบโตในระยะยาวตอองคการ 

การบริหารความเสี่ยง  (Enterprise Risk Management)  คือ  กระบวนการ
ปฏิบัติงานท่ีคณะกรรมการ  ฝายบริหาร  และพนักงานในองคการสรางขึ้น  และประยุกตใช
ในการกําหนดกลยุทธและการปฏิบัติงานท่ัวท้ังองคการ  เพ่ือ 

• ระบุเหตุการณสําคัญท่ีอาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบตอองคการ 
• การจัดการความเส่ียงใหอยูในระดับท่ียอมรับได 
• การเปล่ียนวิกฤตใหเปนโอกาส 
• ใชในการสอบทานเกี่ยวกับการบรรลุวัตถุประสงคขององคการอยาง 

สมเหตุสมผล 
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1.3 ความจําเปนในการบริหารความเสี่ยง 
1. โรงงานไพตองปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  ซ่ึงกําหนด

โดยคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 2542  ซ่ึงใชการประเมินบริหารความเส่ียง
เปนองคประกอบตามมาตรฐานการควบคุมภายใน 

2. โรงงานไพตองปฏิบัติตามเกณฑประเมินของระบบ Performance Agreement 
:PA  ตามกรอบวัดเรื่องการกํากับดูแลท่ีดี  “เกณฑวัดผลการดําเนินงาน
รัฐวิสาหกิจการบริหารจัดการองคการ”  ซ่ึงไดกําหนดใหการบริหารความ
เส่ียงเปนสวนหนึ่งของเกณฑวัดผลดังกลาวซ่ึงไดจัดระดับของการบริหาร
ความเส่ียงของรัฐวิสาหกิจเปรียบเทียบกับกรอบที่ไดกําหนดไว 5 ระดับ ไดแก 

ระดับท่ี 1 มีการบริหารความเส่ียงนอยมาก 
ระดับท่ี 2 มีการบริหารความเส่ียงเบื้องตนท่ีมีระบบ 
ระดับท่ี 3 มีการเชื่อมโยงและบูรณาการความเสี่ยงกับการบริหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ (IT) 
ระดับท่ี 4 มีการบริหารความเส่ียงท่ีสรางมูลคาเพิ่มแกองคการ 
ระดับท่ี 5 มีการปลูกฝงใหการบริหารความเส่ียงเปนสวนหนึ่งของการ

ดําเนินกิจกรรมและเปนวัฒนธรรมขององคการ 

1.4 การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง 
โรงงานไพ  เปนองคการที่มีภาระหนาท่ีความรับผิดชอบตามระเบียบกระทรวงการคลัง  

วาดวยการจัดตั้งโรงงานไพ  กรมสรรพสามิต  พ.ศ. 2535  กําหนดภาระหนาท่ีของโรงงานไพ ดังนี้ 

• ผลิตไพตามพระราชบัญญัติไพ พุทธศักราช 2486  และรับจางพิมพส่ิงพิมพทุก
ชนิด  เพ่ือหารายไดเขารัฐ 

• ดําเนินธุรกิจท่ีเกี่ยวของตอเนื่องกัน  หรือเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว
ขางตน 

• ทําการคาเกี่ยวกับผลิตภัณฑของโรงงานไพ 
• ตั้งและรับเปนสาขาตัวแทน ตัวแทนการคาตางๆ อันเกี่ยวกับกิจการตาม

วัตถุประสงค 

ในระยะแรก  การบริหารงานตามภาระหนาท่ีของโรงงานไพยังอิงกับระบบราชการ  
และการบริหารความเส่ียงยังเปนแบบเชิงรับ  คือเมื่อเกิดปญหาจึงแกไขและทําแบบเฉพาะกิจ
ตามความจําเปนแตไมเพียงพอในการบริหารในปจจุบัน 
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ดังนั้น  เพ่ือเพ่ิมความสําเร็จในการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่
กําหนดในแผนวิสาหกิจ โรงงานไพจึงเริ่มพัฒนาระบบบริหารความเส่ียงในป 2549 โดยแผน
บริหารความเส่ียงในป 2549 ประกอบดวย 

• การเตรียมการและการทําความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียง 
• การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเส่ียงและควบคุมภายใน 
• การอบรมและจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งท่ี 1 
• จัดทําคูมือการบรหิารความเส่ียง 
• รายงานคูมือการบริหารความเส่ียงตอคณะกรรมการโรงงานไพ 
• การประกาศใชคูมือและแผนงานการบริหารความเส่ียง 
• การประชุมของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงรายไตรมาส 
• การรายงานผลตอคณะกรรมการโรงงานไพรายไตรมาส 
• การจัดทํารายงานประจําป 

ในป 2550  หลังจากการเริ่มมีระบบบริหารความเส่ียง คณะกรรมการโรงงานไพ 
ผูบริหารและพนักงาน มีความเขาใจและเห็นความสําคัญท่ีจะพัฒนาระบบความเสี่ยงใหมี
คุณภาพเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจนถึงระดับสูงสุด  ใหเปนแนวทางในการบริหารความเส่ียงแบบ
บูรณาการทั่วท้ังองคการ  เพ่ือประโยชนในการเพิ่มโอกาสการบรรลุวัตถุประสงค  และเพิ่ม
มูลคาสูงสุดใหกับองคการและสาธารณชน  จึงไดมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียงและควบคุมภายใน  โรงงานไพ  และใหผูตรวจสอบภายในประเมินผลการปฏิบัติงาน
อิสระอยางนอย ปละ 1 ครั้ง เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใหคณะกรรมการฯ ชุดนี้
มีอํานาจหนาท่ี ดังนี ้

1. พิจารณา และอนุมัตินโยบายและกรอบการบริหารความเส่ียง 
2. ติดตามการพัฒนากรอบการบริหารความเส่ียง และติดตามการปฏิบัติงานตาม

มาตรฐานการควบคุมภายใน 
3. ติดตามกระบวนการบงช้ีและประเมินความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาคัดเลือกความ

เส่ียงท่ีมีนัยสําคัญมาจัดทําแผนตอบสนองความเสี่ยงท่ีเหมาะสม 
4. ประเมินและอนุมัติแผนการจัดการความเส่ียง 
5. รายงานผลการดําเนินงานบริหารความเส่ียงตอคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการโรงงานไพ 

ในป 2552  โรงงานไพปรับปรุงวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมายทางธุรกิจของโรงงานไพ
และมีแผนปฏิบัติการสําคัญท่ีจะกําหนดเปนแผนบริหารความเส่ียงประจําป 2552  โดยพิจารณา
ความสอดคลองตามยุทธศาสตร  และแผนวิสาหกิจของโรงงานไพรวม 5 แผน คือ 



คูมือการบริหารความเสี่ยง   

 

4 

 

แผนที่ 1  แผนแปรรูปเปนนิติบุคคลและกิจกรรมการปรับปรุงกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

แผนที่ 2  แบงเปนกิจกรรมการบริหารรายได  แผนสนับสนุนการปองกันและ
ปราบปรามการลักลอบนําเขา  และแผนการลดความสูญเสียในการผลิต (แผนการลดความ
สูญเสียจะสนับสนุนท้ังยุทธศาสตรท่ี 2  และ 3) 

แผนที่ 3  แบงเปนแผนการปดงบการเงินดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)   กิจกรรมการ
สรางความเชื่อมโยงของระบบบัญชีกับระบบการผลิตเพื่อใหสามารถวิเคราะหติดตามผลตาง
ระหวางตนทุนมาตรฐานกับตนทุนจริงท่ีบันทึกในระบบบัญชี   และแผนรักษาความปลอดภัย
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 

แผนที่ 4  แบงเปน   กิจกรรมการสรางความเชื่อมโยงของขอมูลความสูญเสียในการ
ผลิตเขากับระบบคิวซีของโรงงาน   เพ่ือใหสามารถวิเคราะหความสูญเสียในแตละล็อตการผลิต
ไดอยางทันทวงที  และกิจกรรมการนําผลสํารวจความตองการของลูกคาท่ีสํารวจในป 2551  มา
ปรับในกระบวนการผลิต  เพ่ือใหตรงกับความตองการของลูกคามากขึ้น 

แผนที่ 5  ประกอบดวยแผนการสรางวัฒนธรรมองคกร  การสํารวจสมรรถภาพ
พนักงาน 

ดังนั้น   คณะกรรมการโรงงานไพ  ผูบริหารและพนักงานทุกคน  ควรทราบถึง
วิสัยทัศน  ภารกิจและยุทธศาสตรของโรงงานไพในระหวางป 2552 – 2555  และควรมีความ
เขาใจเกี่ยวกับกระบวนการบริหารความเส่ียงและความสําคัญของการบริหารความเส่ียง  โดยให
ตระหนักถึงความเส่ียงสําคัญท่ีมีอยู   และการระบุความเส่ียงสําหรับแผนการบริหารความเส่ียง
ในป 2552  เพ่ือใหเปนแนวทางในการบริหารความเส่ียงแบบบูรณาการทั่วท้ังองคการ  จึงไดมี
คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการฯ  และคณะทํางานฯ พรอมกับการกําหนดบทบาทและหนาท่ีใหม
(ภาคผนวก)  ในป 2551 ดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน โรงงานไพ คําส่ังโรงงานไพท่ี 
23/2551 ลงวันท่ี 9 กรกฏาคม 2551 

2. คณะทํางานบริหารจัดการความเส่ียงและควบคุมภายใน โรงงานไพ คําส่ังโรงงาน
ไพท่ี 12/2551 ลงวันท่ี 17 เมษายน 2551 

3. กรรมการจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการดานการผลิตและการตลาด คําส่ัง
โรงงานไพท่ี 4/2551 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2551 

4. คณะทํางานเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการจําหนายไพ คําส่ังโรงงานไพท่ี 
6/2551 ลงวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2551 
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บทที่  2  นโยบายโครงสรางและสภาพแวดลอมการบริหารความเสี่ยง 

2.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 
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เพ่ือใหมีกระบวนการบริหารความเส่ียงอยางเปนระบบ เพ่ือใหทราบเหตุการณความ
เส่ียงสําคัญท่ีมีผลตอการบรรลุวัตถุประสงค และเพิ่มโอกาสความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แผนวิสาหกิจ  โดยใหสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาลและการกํากับดูแลท่ีดี สามารถสรางการ
เจริญเติบโตอยางมั่นคงใหกับโรงงานไพ กรมสรรพสามิต   ผูอํานวยการโรงงานไพ ไดประกาศ
นโยบายการบริหารความเส่ียงเมื่อวันท่ี  19  มกราคม  2550   

2.2 โครงสรางและสภาพแวดลอมการบริหารความเสี่ยงโดยรวม 

คณะกรรมการโรงงานไพ

ผูอํานวยการโรงงานไพ

คณะทํางานบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน โรงงานไพ

ฝายโรงพิมพ ฝายผลิตไพ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝายอํานวยการ

สวนธุรการและทรัพยากรบุคคล

สวนพัสดุและอาคารสถานท่ี

สวนสารสนเทศและพัฒนาระบบ

สวนบัญชีและการเงิน

งานตรวจสอบภายใน
งานความปลอดภัยโรงงาน

โครงสรางและสภาพแวดลอมการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของโรงงานไพ

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน

โรงงานไพ

งานเลขานุการ

สวนแผนงานและพัฒนาธุรกิจ

สวนผลิตสิ่งพิมพ

สวนเตรียมการพิมพ สวนผลิตไพปอก

สวนผลิตไพตัวเล็ก

งานประทับตราไพ

 
 

ภาพ 2-1  โครงสรางและสภาพแวดลอมการบริหารความเสีย่งโดยรวมของโรงงานไพ 
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2.3 บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง 

จากโครงสรางการบริหารความเส่ียงโดยรวมของโรงงานไพ (ภาพ 2-1)  โรงงานไพได
กําหนดบทบาทและหนาท่ีความรับผิดชอบในการบริหารความเส่ียงในแตละระดับ ดังนี้ 

บทบาท และความรับผิดชอบของคณะกรรมการโรงงานไพ  
 กํากับดูแลการบริหารความเส่ียงเพื่อใหม่ันใจวานโยบายการบริหารความเส่ียง
ไดรับการนําไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง 

 อนุมัติความเส่ียงท่ียอมรับได (Risk Appetite) และนโยบายการบริหารความเส่ียง 
 สนับสนุนใหโรงงานไพมีวัฒนธรรมการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน
ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 มีความเขาใจความเส่ียงท่ีสําคัญของโรงงานไพท่ีอาจมีผลกระทบรายแรงตอองคกร 
 ใหขอเสนอแนะและใหความเห็นชอบการบริหารความเส่ียงของโรงงานไพ 
 ติดตามผลการดําเนินงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ  และคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงและควบคุมภายในโรงงานไพ  เพ่ือใหม่ันใจวามีการดําเนินการที่
เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงของโรงงานไพโดยรวม และสามารถจัดการ
ความเส่ียงใหอยูในระดับท่ียอมรับได 

บทบาท และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 สอบทานกรอบการบริหารความเส่ียงและเสนอแนะวิธีการปรับปรุงในกรณีท่ี
จําเปนเพื่อใหม่ันใจวากรอบการบริหารความเส่ียงไดรับการปฏิบัติอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 มีความเขาใจในความเส่ียงท่ีสําคัญของโรงงานไพ  และสอบทานเพื่อใหม่ันใจวา
ผูบริหารมีกระบวนการจัดการความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
และทําใหเกิดความมั่นใจวาโรงงานไพมีการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อจัดการ
ความเส่ียงท่ัวท้ังองคกร 

 ทําใหม่ันใจวามีการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อจัดการความเส่ียงท่ัวท้ังองคกร 
 กํากับดูแลและติดตามการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในอยางเปนอิสระและ
จัดทํารายงานเสนอตอคณะกรรมการโรงงานไพ เกี่ยวกับประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการควบคุมภายใน 

 ใหคําปรึกษาการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในตอคณะกรรมการ 
บริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน โรงงานไพ 
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 สอบทานและสื่อสารกับคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 
โรงงานไพ  เพ่ือใหเขาใจความเสี่ยงท่ีสําคัญไดรับการจัดการและเชื่อมโยงกับ
ระบบการควบคุมภายในอยางเหมาะสม 

 ติดตามประสิทธิภาพการทํางานของหนวยตรวจสอบภายใน 

บทบาท และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและควบคมุภายใน โรงงานไพ 
 พิจารณา และอนุมัตินโยบายและกรอบการบริหารความเส่ียง 
 ติดตามการพัฒนากรอบการบริหารความเส่ียง และติดตามการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการควบคุมภายใน 

 ติดตามกระบวนการบงช้ีและประเมินความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาคัดเลือกความ
เส่ียงท่ีมีนัยสําคัญมาจัดทําแผนตอบสนองความเสี่ยงท่ีเหมาะสม 

 ประเมินและอนุมัติแผนการจัดการความเส่ียง 
 รายงานผลการดําเนินงานบริหารความเส่ียงตอคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการโรงงานไพ 

บทบาท และความรับผิดชอบของผูอํานวยการโรงงานไพ 
 การวางแผนและดําเนินการตามนโยบาย และแผนงานการบริหารความเส่ียง
รวมกับคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน ในโรงงานไพ 

 ส่ังการและติดตามใหทุกหนวยงานปฎิบัติงานตามกระบวนการบริหารความเส่ียง 
 แตงตั้งเจาหนาท่ีหรือผูรับผิดชอบ  เพ่ือใหการบริหารความเส่ียงมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

 สนับสนุนและสงเสริมใหการบริหารความเส่ียงเปนการปฎิบัติงานตามปกติและ
เปนวัฒนธรรมของหนวยงาน 

 อ่ืนๆ  ตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการโรงงานไพ 

บทบาท และความรับผิดชอบของผูบริหารระดับตางๆ 
 รวบรวมและวิเคราะหเหตุการณและประเมินผลความเส่ียงเบื้องตน  เพ่ือรายงาน
ตอคณะทํางานบริหารจัดการความเส่ียงและควบคุมภายใน โรงงานไพ 

 มีสวนรวมในการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ  เพ่ือจัดทําแผนบริหารความเส่ียง 
 สงเสริมใหพนักงานในหนวยงานตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเส่ียง 
 เปนผูรับผิดชอบหรือแตงตั้งผูรับผิดชอบการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน
ของหนวยงานที่รับผิดชอบ  เพ่ือติดตามและรายงานความกาวหนาตามแผนงานที่
ไดรับมอบหมาย 
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 สงเสริมใหพนักงานในหนวยงานตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความ
เส่ียง 

 ประสานงานกับเลขาฯ  คณะทํางานบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
โรงงานไพ เพ่ือรายงานความกาวหนาของแผนบริหารความเส่ียงท่ีไดรับมอบหมาย 

 อ่ืนๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย 

บทบาท และความรับผิดชอบของเจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 
 ตรวจสอบการบริหารความเส่ียงอยางอิสระเปนรายครั้ง 
 จัดทําแผนและปฎิบัติงานตรวจสอบตามผลของการประเมนิความเสี่ยง 
 ประสานงานกับหนวยงานบริหารความเส่ียงเพื่อทําความเขาใจเกีย่วกับการ
ประเมินความเสี่ยงและดําเนนิการตรวจสอบภายในตามแนวความเสี่ยง 

 อ่ืนๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย 

บทบาท และความรับผิดชอบของคณะทํางานบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน โรงงานไพ 
 ประธานคณะทํางาน ฯ ทําหนาท่ีเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและ
ควบคุมภายใน โรงงานไพ 

 ปฏิบัติหนาท่ีประจําวันแทนคณะกรรมการบริหารความเส่ียงฯ 
 จัดทํานโยบายการบริหารความเส่ียง กรอบการบริหารความเส่ียง และกระบวนการ
ใหกับหนวยงานและเสนอคณะกรรมการบริหารความเส่ียงฯ  เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 กําหนด/จัดวางระบบ/ควบคุม/ติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการควบคุม
ภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

 ใหการสนับสนุนและแนะนํากระบวนการบริหารความเส่ียงแกหนวยงานตางๆ 
ภายในองคกรตามที่มีการรองขอ 

 รวบรวมกล่ันกรองขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ จัดทําเปนฐานขอมูลเพ่ือการ
ตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพ  ตามลําดับความสําคัญของความเสี่ยงและมาตรการ
จัดการ 

 สนับสนุนใหมีการพัฒนากระบวนการบริหารความเส่ียงแกหนวยงานตาง ๆ 
ภายในองคกรท่ีมีการรองขอ 

 ดําเนินการประสัมพันธตอผูมีสวนไดสวนเสีย  กรณีท่ีมีเหตุการณวิกฤติ  ซ่ึงมี
ผลกระทบที่จะสรางความเสียหาย  รั่วไหล  หรือสูญเปลา  อันจะทําใหการ
บริหารงานของโรงงานไพไมประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่
กําหนดไว 

 การส่ือความ/ทําความเขาใจ/ใหความรูท่ัวท้ังองคกรในเรื่องการบริหารความเส่ียง 
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 ทบทวนและประเมินผลตามมาตรการหรือแผนปฏิบัติการ  เพ่ือกําหนดแนว
ทางการปรับปรุงระบบบริหารความเส่ียงของโรงงานไพ  และนําเสนอให
คณะกรรมการฯ  พิจารณาใหความเห็นชอบ 

 สนับสนุนแกผูบริหารระดับสูง  และคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุม
ภายในฯ  ในการติดตามการบริหารความเส่ียง  และรายงานสถานการณการบรหิาร
ความเส่ียงท่ัวท้ังองคกร 

พนักงาน 
 ระบุเหตุการณท่ีอาจมีความเส่ียงตอองคกร 
 อ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

2.4 แผนการพัฒนาการบริหารความเสี่ยง 
โรงงานไพไดจัดทําแผนการบริหารความเส่ียงซ่ึงมีระยะเวลา 4 ป (2552 – 2555) ได

จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเส่ียง (Enterprise Risk Management)  เพ่ือ 
 การทบทวนความเขาใจในการบริหารความเส่ียงระดับตาง ๆ  
 การกําหนด Risk Appetite/Risk Tolerance ท่ีชัดเจนและไมกําหนดต่ํากวา
เปาหมายท่ีองคกรกําหนด 

 การบริหารความเส่ียงท่ีตอเนื่องท่ัวท้ังองคกร 
 การบริหารความเส่ียงแบบบูรณาการกับการปฏิบัติงาน 
 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีดี 
 ผลของการบริหารความเส่ียงตองเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติ เพ่ิมมูลคาขององคกร และความสามารถเชิง
แขงขัน 

แผนการบริหารความเส่ียงประจําป 2552-2555 ไดแยกกิจกรรมท่ีจะจัดทําในแตละป  
โดยจะพัฒนาเพื่อเพ่ิมระดับคุณภาพในการบริหารจัดการองคกรใหขึ้นสูระดับสูงสุด กิจกรรมที่
จะทําในแตละปแสดงในรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ (ดูจากวาระที่ 13) 

 

 



บทที่  3  การกําหนดวัตถุประสงคและเกณฑการจัดระดับความเสี่ยง 

3.1 สภาพแวดลอมภายใน 

โรงงานไพไดมีการบริหารจัดการความเส่ียง  และใชเครื่องมือการบริหารหลายรูปแบบ  
เพ่ือใหการบริหารของโรงงานไพเปนท่ีชัดเจน  และมีแนวทางปฏิบัติงานสําหรับคณะกรรมการ  
ฝายบริหาร  และพนักงานทุกระดับ  เพ่ือเปนไปตามวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีกําหนดไวในชวงป 
พ.ศ. 2552- 2555 ดังนี้ 

วิสัยทัศน (Vision) 
“ โรงงานไพเปนผูนําของภูมิภาคอาเซียนในการผลิตและจัดจําหนายไพท่ีมีคุณภาพ

และไดมาตรฐานเปนท่ียอมรับในระดับสากล ” 

ทิศทางที่สําคญัของภาครัฐสําหรับโรงงานไพ (Statement of Direction : SOD) ไดแก 
1. ปรับปรุงคุณภาพไพใหทัดเทียมกับไพตางประเทศ 
2. ลดตนทุนการผลิตไพ เพ่ือรองรับการเปดเสรีในอนาคต 
3. การตลาดและการจําหนายไพดําเนินการโดยโรงงานไพ 
4. เพ่ิมศักยภาพในการสงออก 
5. ปรับองคกรใหเปนนิติบุคคล 

ภารกิจหรือพันธกิจ (Mission) 
ภารกิจหรือพันธกิจในชวงป พ.ศ.2552 – 2555 ประกอบดวย 5 ภารกิจ ดังนี้ 

1. ผลิตไพใหมีคุณภาพและเชื่อถือได 
2. พัฒนาความรูความสามารถเพื่อกาวเขาสูเทคโนโลยีสมัยใหม 
3. รักษาสภาพแวดลอม ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยท่ีดใีนการทํางาน 
4. กํากับการจดัจําหนายไพภายในประเทศไทยใหมีประสิทธิภาพ 
5. จําหนายไพกับประเทศตางๆ ในแถบภูมิภาคอาเซียน 
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ยุทธศาสตร (Strategy) 
 ยุทธศาสตรในชวงป พ.ศ.2552 – 2555 ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

1. การปรับปรุงกฏ  ระเบียบ  และสถานะของหนวยงานใหเปนนิติบุคคล 
- การแปรรูปโรงงานไพใหเปนหนวยงานที่มีฐานะเปนนิติบุคคลในรูปบริษัท

จํากัดหรือรัฐวิสาหกิจท่ีมีการจัดตั้งบริษัทในเครือเพ่ือใหสามารถรวมทุนกับ
ตางชาติได 

- การปรับปรุงกฎ ระเบียบของหนวยงานและเสนอปรับปรุงกฏ ระเบียบท่ี
เกี่ยวของเพื่อใหโรงงานไพมีความคลองตัวในการบริหารจัดการและสามารถ
รวมลงทุนกับเอกชนได 

2. การวางแผนธุรกิจและการตลาดจําหนายไพและส่ิงพิมพทั้งในและตางประเทศ 
- การจัดหาผูมีความเชี่ยวชาญเพื่อวางแผนพัฒนาธุรกิจและจัดทําแผนการตลาด

ดานการจําหนายไพและส่ิงพิมพ 
- การวางแผนการพัฒนาธุรกิจและการตลาดดานการจําหนายไพและส่ิงพิมพ

รวมกับการควบคุมการผลิตส่ิงพิมพใหมีคุณภาพ ควบคุมตนทุนใหเหมาะสม 
เพ่ือการกําหนดราคาที่สามารถแขงขันได 

- การสรางโอกาสในการขยายตลาด สงเสริมการตลาด เพ่ือการจําหนายไพและ
ส่ิงพิมพ 

3. การปรับปรุงเทคโนโลยีและพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อเพ่ิมคุณภาพการผลิตและ
ส่ิงพิมพ 
- การจัดซ้ือเครื่องจักรท่ีทันสมัย สมรรถะสูง รวมทั้งวัสดุการพิมพท่ีมีคุณภาพ

เพ่ือทดแทนเครื่องจักรและวัสดุท่ีใชอยู 
- การกําหนดเงื่อนไขใหผูรับผลประโยชนหรือผูรวมทุนในอนาคตจัดซ้ือ

เครื่องจักร วัสดุ อุปกรณการพิมพท่ีทันสมัย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไพ
และส่ิงพิมพ 

- การติดตามความกาวหนาของเทคโนโลยีการผลิตและกระบวนการผลิตท่ี
ทันสมัย รวมทั้งศึกษาหาความรูเกี่ยวกัวการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตท้ังใน
และตางประเทศ 

 
 
 



คูมือการบริหารความเสี่ยง   

 

13 

 

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการองคการและการบริหารทรัพยากรบุคคล 
- การปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานของโรงงานไพ  เพ่ือใหเปน

หนวยงานที่มีศักยภาพที่สามารถผลิตส่ิงพิมพท่ีมีคุณภาพภายใตตนทุนท่ี
เหมาะสม 

- การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีความรู 
ความสามารถดานการพิมพ เทคโนโลยีใหมๆ  การจัดการฐานขอมูล และ
ความรูในการทํางานดานอ่ืนๆ 

- การวางแผนกําลังคน  พัฒนาสมรรถนะพนักงานใหพรอมรับการทํางาน
รูปแบบใหม  ปรับลดพนักงานที่หยอนประสิทธิภาพ  และรับพนักงานที่มี
สมรรถนะสูงกวา 

- การสรางวัฒนธรรมของหนวยงานใหเกิดความรวมแรงรวมใจ สรางความพึง
พอใจในการทํางานของพนักงานที่จะพัฒนาการทํางาน   เพ่ือเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานไพ 

เปาหมายรวมของโรงงานไพ 
1. สรางผลกําไร  เพ่ือหารายไดใหสูงขึ้นท้ังในสวนของการจําหนายไพและรายไดจากการพิมพ 
2. เพ่ิมคุณภาพในการผลิต  โดยการนําเทคโนโลยีมาชวยในกระบวนการผลิต  และ

พัฒนาผลิตภัณฑไพปอกใหมีคุณภาพทัดเทียมกับตางประเทศ  เพ่ือทดแทนการนําเขาและ
สงออกไปจําหนายในตางประเทศ 

3. พัฒนางานส่ิงพิมพใหทันสมัย  และสอดคลองกับสภาพความตองการของตลาด  
เพ่ือใหตอบสนองตอความตองการของลูกคา 

4. เพ่ิมปริมาณการผลิต  จําหนายไพ  และส่ิงพิมพทุกชนิด  เพ่ือเพ่ิมสวนแบงตลาด
และทดแทนการนําเขาไพปอกพลาสติกจากตางประเทศ  โดยการ 

4.1 ขยายตลาดจําหนายไพไปสูตลาดตางประเทศ 
4.2 ขยายตลาดลูกคาในประเทศใหเพ่ิมขึ้นท้ังทางดานผลิตภัณฑไพและส่ิงพิมพ 
4.3 ลดตนทุนการผลิต 

5. บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด 
6. นวัตกรรม  โดยการ 

6.1  นําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑไพและส่ิงพิมพ  
เพ่ือใหไดมาตรฐานสากล 

6.2  ปรับเปล่ียนวิธีการบริหารงานเปนการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ 
6.3  ปรับระบบการดําเนินงานกึ่งราชการไปสูระบบธุรกิจอยางเต็มรูปแบบ 
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7. พัฒนาบุคลากรเพื่อใหมีคุณภาพ  และประสิทธิภาพ  เพ่ือรองรับกับสภาพแวดลอม
ท่ีเปล่ียนแปลงและเทคโนโลยีใหม  โดยการ 

7.1  วางแผนพัฒนากําลังคนในระยะยาว 
7.2  พัฒนาความรู  ทักษะ  และความสามารถ 
7.3  พัฒนาบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 
7.4  พัฒนาทางดานจริยธรรม  คุณธรรม  จรรยาบรรณ 
 

8. เปาหมายทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โดยการ 
8.1  การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาเปนเครื่องมือชวยในการดําเนินงาน  การ

วิเคราะห  การตัดสินใจ  เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยการ
พัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ  เพ่ือจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานที่สําคัญ 

8.2  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เพ่ือ
ใหบริการขอมูลภายในโรงงานไพ 

8.3  พัฒนาบุคลากรใหมีความรู  ความสามารถทางดาน ICT 
9. เปาหมายทางการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 

9.1  นําการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในมาใชในองคกร เพ่ือเปน
เครื่องมือในการบริหารองคกรใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีวางไว
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

9.2  พัฒนาและปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในให
เปนไปอยางมีระบบและตอเนื่องเพื่อใหการบริหารความเส่ียงและควบคุม
ภายในปลูกฝงอยูในองคกร 

เครื่องมือท่ีใชในการบริหารเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามพันธกิจขางตน  เชน  
ระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ (Performance Agreement : PA)   ดัชนีวัดผลการ
ดําเนินงาน (Key Performance Indicators: KPIs) และระบบการบริหารความเส่ียง  โดยไดนํา
กรอบงานและกระบวนการบริหารความเส่ียงตามมาตรฐานสากลมาประยุกตใชใน
สภาพแวดลอมของโรงงานไพ 
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3.2  การกําหนดวัตถุประสงคในการบริหารความเสี่ยง 
การกําหนดวัตถุประสงค  หมายถึง  การระบุส่ิงท่ีองคการหรือหนวยงานนั้นคาดหวังท่ี

จะประสบความสําเร็จ 
การกําหนดวัตถุประสงคที่ดี  ควรมีลักษณะ SMART  กลาวคือ 

Strategic Alignment – การเชื่อมโยงกับกลยุทธ 
Measurable – การกําหนดตวัวัดและเปาหมายท่ีชัดเจน 
Achievable – การกําหนดเปาหมายท่ีทาทายแตสามารถบรรลุผลไดไม

สูงหรือต่ําไป 
Reliable – เช่ือถือได   มีหลักฐานยืนยันวาเปนจริง 
Timeframe – กําหนดเปาหมายเวลาที่ชัดเจนและเหมาะสม 

 

วัตถุประสงคและเปาหมายของโรงงานไพมีหลายระดับตั้งแตระดับองคการและระดับ
กิจกรรมตางๆ  ในการบริหารความเส่ียงไดพิจารณาวัตถุประสงคสําคัญของโรงงานไพและ
เปาหมายความสําเร็จท่ีตองการของกิจกรรมหลักตามแผนวิสาหกิจของโรงงานไพ 

3.3  การกําหนดระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได 
การกําหนดตวัวัดควรมท้ัีงตัววัดทางการเงิน และตัววัดท่ีไมใชทางการเงนิ 

ระดับความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได  หมายถึง  การกําหนดระดับความคลาดเคลื่อน
จากตวัวัดเปาหมายของความสําเร็จท่ีองคการยอมรับได 

หลังจากการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายในการบริหารความเส่ียงท่ีชัดเจนตาม
หลัก SMART แลว    คณะกรรมการบริหารจัดการความเส่ียงและควบคุมภายในหรือผูท่ีไดรับ
มอบหมายรวมกับผูบริหารท่ีเกี่ยวของ   ควรพิจารณากําหนดระดับความคลาดเคลื่อนจาก
เปาหมายความสําเร็จท่ีองคการยอมรับได  เพ่ือใชในการบริหารความเส่ียงในระดับตางๆ ท่ี
เกี่ยวของตอไป ดังแสดงในภาพที่ 3-1 ขางลาง 
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ภาพที่ 3 -1 การเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ 
 
 
 

ตัวอยาง ในป 2552  โรงงานไพไดกําหนดตัววัดท้ังทางการเงินและไมใชทางการเงิน  
ท้ังในระดับโรงงานไพภาพรวม  และในระดับแผนปฏิบัติการที่สําคัญ แสดงในรายงานการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ  (ดูวาระท่ี 4 )  

 
 



คูมือการบริหารความเสี่ยง   

 

17 

 

บทที่  4  กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

4.1 ความหมาย 

กระบวนการบริหารความเส่ียง  หมายถึง  กระบวนการที่ใชในการระบุเหตุการณ
ความเส่ียง  การประเมิน  จัดระดับความเส่ียงท่ีมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของ
กระบวนการทํางานของหนวยงานหรือขององคการ  รวมทั้งการบริหารและการจัดการความ
เส่ียงเพื่อใหความเส่ียงอยูในระดับความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได  รวมทั้งเพื่อเพ่ิมโอกาสการ
บรรลุวัตถุประสงคขององคกร 

กระบวนการบริหารความเส่ียงจะสําเร็จไดตองมีการส่ือสารใหคนในองคกรมีความรู 
ความใจในเรื่องการบริหารความเส่ียงในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนควรมีการจัดทําระบบ
สารสนเทศ เพ่ือใชในการประเมินความเสี่ยง ท้ังนี้โรงงานไพ มีขั้นตอนสําคัญในกระบวนการ
บริหารความเส่ียง ดังภาพที่ 4-1 

 
ภาพ 4-1  ขั้นตอนสําคญัในกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
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4.2 การระบุเหตุการณความเสี่ยง (Risk Identification) 

การระบุเหตุการณ   หมายถึง  การระบุเหตุการณท่ีอาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบตอ
ความสําเร็จของวัตถุประสงค  ตัววัด เปาหมายของแผนงานที่กําลังพิจาณาบริหารความเส่ียง    
การระบุเหตุการณควรพิจารณาจากแหลงท่ีอาจเกิดจากปจจัยท้ังภายนอกและภายในองคการ   
เหตุการณท่ีเคยเกิดขึ้นในอดีต  ปจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

ปจจัยภายนอก  หมายถึง  ปจจัยท่ีเกิดจากภายนอกองคการที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จ
ของวัตถุประสงค   เปนปจจัยท่ีผูบริหารควบคุมไมได  แตตองติดตามศึกษาเพื่อหาแนวโนมท่ี
จะเกิดและวิธีท่ีควรปฏิบัติไวลวงหนา  เพ่ือเปล่ียนวิกฤตเปนโอกาส  หรือเพ่ือลดความเสียหายท่ี
จะเกิดขึ้น  ตัวอยางปจจัยภายนอก  เชน 

• ภัยธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (Natural Environment)  เชน น้ําทวม  ไฟไหม  
แผนดินไหว  และเหตุการณท่ีทําความเสียหายตออาคาร  ทรัพยสิน  แหลง
วัตถุดิบ  แรงงาน 

• ภาวะเศรษฐกิจ (Economic)  เชน  ภาวะเงินเฟอ  เงินฝด  อัตราดอกเบี้ย  อัตรา
แลกเปล่ียน  การเคล่ือนไหวของตนทุนวัตถุดิบ  และเหตุการณท่ีเกี่ยวของกับ
ราคาสินคา 

• ภาวะการเมือง (Political)  เชน  กฎหมาย  ระเบียบ  และเหตุการณท่ีเปดหรือ
จํากัดโอกาสการเขาสูตลาดตางประเทศ  การเปล่ียนแปลงอัตราภาษี 

• สังคม (Social)  เชน  มาตรฐานและรสนิยมของสังคมและลูกคา 

ปจจัยภายใน  หมายถึง  ปจจัยท่ีเกิดภายในองคการที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จของ
วัตถุประสงค  และเปนปจจัยท่ีผูบริหารสามารถบริหารจัดการได  ตัวอยางปจจัยภายใน  เชน 

• โครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure)  เชน  เครื่องมืออุปกรณเทคโนโลยีและ
กําลังการผลิต  เหตุการณท่ีกระทบตอการผลิต   การเพิ่มความพึงพอใจของ
ลูกคา 

• กระบวนการ (Process)  ไดแก  เหตุการณเกี่ยวกับกระบวนการและกิจกรรม
หลัก  เชน  การผลิต  การควบคุมคุณภาพ  การสงมอบสินคา  การควบคุมท่ีไม
เพียงพอ  ไมมีประสิทธิภาพ  และเกิดความไมพึงพอใจของลูกคา 

• พนักงาน (Personnel)  เชน  การขาดพนักงานที่มีความรูและทักษะในงาน  
การเกิดอุบัติเหตุของพนักงาน  การทุจริต  การหยุดผลิต 

• เทคโนโลยี (Technology)  เชน  ความลาสมัย  การหยุดชะงักของระบบการ
ผลิต  ความไมสามารถปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 
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วิธีการในการระบุเหตุการณและเก็บขอมูล   มีไดหลายวิธีท้ังวิธีเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ   วิธีการเชิงปริมาณ  เชน  การเก็บขอมูลเกี่ยวกับจํานวนการผลิต  เวลาที่ใช  จํานวนเงิน  
จํานวนคน   ซ่ึงอาจเหมาะในเหตุการณท่ีซับซอนและมีขอมูลเชิงปริมาณที่สามารถเก็บได  อาจ
ทําไดยากแตทําใหไดขอมูลท่ีชัดเจนในการวิเคราะหเชิงสถิติในระดับสูง   แตเหตุการณบาง
ประการ  เชน  ความพึงพอใจ   หรือเหตุการณท่ีอาจตองใชดุลยพินิจ   อาจตองใชวิธีเชิงคุณภาพ  
ไดแก  การกําหนดเปนคาระดับหรือเสกลตางๆ  เชน  ระดับ 1-5  ซ่ึง 1 หมายถึงนอย  และ 5 
หมายถึงมากสุด   การเก็บขอมูลเชิงคุณภาพเก็บไดงายกวาเชิงปริมาณ  แตอาจมีขอจํากัดดาน
ความถูกตองเช่ือถือได  ในการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ  ควรเก็บจากผูเกี่ยวของรอบดานให
เหมาะสมตามความจําเปน  เชน  เก็บจากผูบริหาร  พนักงาน  ลูกคา  ผูจัดสงสินคา  เปนตน 

ตวัอยางเทคนิคในการระบุเหตุการณ 

• การวิเคราะหจุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  และความเส่ียง (SWOT Analysis) 
• การวิเคราะหผังภาพกระบวนการปฏิบัติงาน (Flowchart Analysis) 
• การวิเคราะหอัตราสวนการเงิน (Financial Ratio Analysis) 
• การวิเคราะหตัววัดผลท่ีเปนตัวกอหรือเหตุใหเกิดเหตุการณ  เชน  ความพึง

พอใจของลูกคาเปนเหตุทําใหยอดขายเพิ่มขึ้น 
• การใชแบบรายการเหตุการณท่ีมีผูจัดทําไว 
• การใชผังกางปลา (Fishbone Analysis) ในการวิเคราะหความสัมพันธ

ระหวางปจจัย-เหตุการณ-วัตถุประสงค 

ตัวอยางเทคนิคที่ใชในการเก็บขอมูล 

• การประชุมเชิงปฏิบัติการ   
• การประชุมประเมินผลตนเอง 
• การสัมภาษณ 
• การใชแบบสอบถาม 
• การสํารวจวิจัย 

ในการบริหารความเส่ียง  การรวบรวมขอมูลและความคิดเห็นท้ังจากบุคคลภายใน  
เชน  คณะกรรมการ   ฝายบริหาร  ผูบริหารระดับตางๆ ท่ีเกี่ยวของ  พนักงาน  และจาก
บุคคลภายนอก  เชน  ผูเช่ียวชาญ  ลูกคา  และผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ  จะทําใหไดขอสรุปท่ีเปนท่ี
ยอมรับรวมกันของทุกฝาย 
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4.3 การจัดประเภทและความสัมพันธของความเสี่ยง 
การจัดประเภทความเสี่ยงจะชวยใหการพิจารณาความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบตอ

วัตถุประสงคขององคการชัดเจนและสมบูรณ  ซ่ึงโรงงานไพไดจัดประเภทความเสี่ยงท่ี
เกี่ยวของกับวัตถุประสงคสําคัญไว  4  ดาน ดังนี้ 

1) ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk)  หมายถึง  ความเส่ียงท่ีเกิดจากนโยบาย 
การบริหารแผนงาน การตัดสินใจที่ผิดพลาด ทําใหโรงงานไพไมสามารถบรรลุวัตถุประสงค 
และตัวช้ีวัดท่ีระบุไวแผนวิสาหกิจ (ประจําป 2552 -2555) และแผนปฏิบัติการประจําป 2552 
ของโรงงานไพ เชน  ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมภายนอกและการ
แขงขัน 

2) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน (Operation Risk) หมายถึง  ความเส่ียงท่ีเกิดจาก
ระบบงาน กระบวนการทํางาน เทคโนโลยี รวมทั้งคนในองคการที่สงผลกระทบและทําใหองคกรไม
บรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนด เชน  ความเส่ียงจากการมอบหมายอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบไม
ชัดเจน ความเส่ียงจากความลมเหวลของระบบ IT ขององคกรสงผลใหเกิดความสูญหายของขอมูล 

3) ความเสี่ยงดานการรายงานและบัญชี (Financial and Reporting Risk)  
หมายถึง  ความเส่ียงท่ีเกี่ยวของกับการบริหารและควบคุมทางการเงิน และงบประมาณของ
โรงงานไพใหเปนไปอยางมีประสิทธิผล ผลกระทบทางการเงินที่เกิดจากปจจัยภายนอก  เชน 
ขอบังคับเกี่ยวกับการเงินและงบประมาณของหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก  กรมบัญชีกลาง  
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  และสํานักงบประมาณ 

4) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฏหมาย ขอบังคับ (Compliance Risk)  หมายถึง  
ความเส่ียงท่ีเกิดจากการฝาฝนหรือไมสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย  สัญญา  หรือกฎระเบียบ  
ขอบังคับตางๆ ท้ังจากหนวยงานภายในและภายนอก รวมทั้งไมสามารถปฏิบัติตามนโยบาย 
และวิธีการปฏิบัติงานท่ีองคการไดกําหนดขึ้น 

โรงงานไพไดกําหนดโมเดลความเสี่ยง  โดยกําหนดความเสี่ยงออกเปน  4 ดานหลัก
ตามที่กลาวแลว  ในแตละดานไดระบุความเส่ียงยอย  และระบุความสัมพันธของความเส่ียง  ซ่ึง
ความเส่ียงแตละประเภทไดกําหนดรหัสความเส่ียง   เพื่อใหงายตอการจัดทําฐานขอมูล (ตาราง 
4-1) 
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ตาราง 4 - 1 :  ตารางประเภท  ความสัมพันธ  และรหัสความเสี่ยง 
รหัส S  ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risks)  หมายถึง  ความเส่ียงท่ีเกี่ยวของกับกลยุทธ
และความเส่ียงอ่ืนท่ีมีผลกระทบตอโรงงานไพ 

รหัสความ
เส่ียง ชื่อความเสี่ยง อาจมีความสัมพันธ 

S-1 ความเส่ียงทางการเมือง  การเปล่ียนแปลงนโยบาย  การ
แปลงสภาพเปนนิติบุคคล  การเปดการแขงขันเสรีหรือ
การเปดการคาโลก (WTO) 

S-4 , C-1 

S-2 ความเส่ียงจากสังคม  การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมผูใช
สินคา  

S-3, O-10 

S-3 ความพึงพอใจของลูกคา O-10, O-13, O-15 
S-4 การเปดประมูลไมทัน   S-1 
S-5 อ่ืนๆ  โปรดระบุ  ..........................................................  

 
รหัส O  ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน (Operational Risks)  หมายถึง  ความเส่ียงท่ีเกี่ยวของ
กับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในกระบวนการหรือหนาท่ีการปฏิบัติงานหลักของโรงงานไพ 

รหัสความ
เส่ียง ชื่อความเสี่ยง อาจมีความสัมพันธ 

O-1 วัตถุดิบไมไดคุณภาพ O-3 
O-2 วัตถุดิบมาไมทัน  การขาดแคลนวัตถุดิบ  
O-3 คุณภาพของสินคา/สินคาไมไดคณุภาพ S-3 
O-4 ราคาสินคาแพงกวาคูแขงขนั  
O-5  เครื่องจักรหรือเทคโนโลยีลาสมัย  ขาดการซอมบํารุง 

ขาดอะไหลเครื่องจักรสํารอง  ไมมีแผนการบํารุงรักษา
เครื่องจักรในการผลิตไพและส่ิงพิมพ  

 

O-6 ขาดการวางแผน หรือการเตรียมการทํางานลาชา S-4, C-1 
O-7 การขาดความตอเนื่องสําหรับผูบริหารระดับกลาง  
O-8 ขาดบุคลากร  บุคลากรไมเพียงพอ  บุคลากรเจ็บปวย O-17 
O-9 บุคลากรมีทักษะไมตรงกับสายงาน/ขาดทกัษะเฉพาะ

ดาน 
O-14, O-22, F-9 

O-10 ขาดชองทางการส่ือสาร การประสานงาน  และรับขอ S-3 
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รหัสความ
เส่ียง ชื่อความเสี่ยง อาจมีความสัมพันธ 

รองเรียนจากบคุคลภายในและภายนอก 
O-11 กระบวนการปฏิบัติงานไมไดถูกกําหนด O-12 
O-12 กระบวนการปฏิบัติงานไมชัดเจน  O-13 
O-13 พนักงานไมปฏิบัตติามกระบวนการQC O-3, O-14 
O-14 ขาดแผนการเชื่อมโยงขอมูล/แผนการเชื่อมโยงขอมูล

สารสนเทศลาชา 
O-9, O-13, F-5 

O-15 กระบวนการจัดทําแบบสอบถาม(Survey) ไม
ครอบคลุมหรือไมชัดเจน 

S-3 

O-16 การสงงานลาชา/สงมอบไมทันตามกําหนด C-3 
O-17 การรกัษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน O-8 
O-18 การรกัษาความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ R-1 
O-19 ขาดสภาพคลองทางการเงิน R-2, F-7 
O-20 ผูรับประโยชนไมปฏิบัติตามสัญญาและชําระเงินไม

ตามสัญญา 
R-2 

O-21 ขาดการกําหนดตัววัดผลงาน (KPI) หรือขาดการ
ลงโทษหากไมทําตาม KPI 

O-13 

O-22 ความเพียงพอและประสิทธิผลของการอบรม O-9 
O-23 อ่ืนๆ  โปรดระบุ  ...........................................................  

 
รหัส F/R  ความเส่ียงดานการรายงานและบัญชี (Financial and Reporting Risk)  หมายถึง  
ความเส่ียงท่ีเกี่ยวของกับการรายงานและบัญชี 

รหัสความ
เส่ียง ชื่อความเสี่ยง อาจมีความสัมพันธ 

R-1 ความถูกตองเชื่อถือไดของรายงานการปฏิบัติงาน O-17 
R-2 ขาดการรายงานของผูรับประโยชนท่ีไมปฏิบัติตาม

สัญญา 
O-19 

R-3 อ่ืนๆ  โปรดระบุ ............................................................  
F-1 ความถูกตองเชื่อถือไดของงบการเงิน C-3 
F-2 ขาดวิธีการปนสวนคาใชจายท่ีใชรวมกัน F-5 
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รหัสความ
เส่ียง ชื่อความเสี่ยง อาจมีความสัมพันธ 

F-3 ขาดการตรวจสอบอิสระหรือการกระทบยอดความ
ถูกตองของยอดบัญชีคุมท่ีสําคัญ เชน เงินสด เงินฝาก
ธนาคาร วัตถุดิบ สินคา 

F-5 

F-4 ขาดผังรหัสบัญชีท่ีครบถวนและการรองรับแผนดาน IT F-5 
F-5 ปดงบการเงิน งบตนทุนการผลิต ลาชา/ไมถูกตอง O-14 
F-6 การจัดสงเอกสารของฝายตางๆ มาใหฝายบัญชีไมทัน

ตามกําหนด หรือขาดการกระทบยอดทางบัญชีกับ
เอกสาร 

F-5 

F-7 การรกัษาผลกําไรไมไดตามเปาหมาย O-19 
F-8 งบทดลองในระบบมือ(Manual) ไมเปนปจจุบัน F-5 
F-9 ขาดขอมูลในการบนัทึก หรือไมมีขอมูลในการบันทึก F-5 
F-10 อ่ืนๆ  โปรดระบุ  ...........................................................  

 
รหัส C  ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ขอบังคับ (Compliance Risks)  หมายถึง  
ความเส่ียงท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานตามกฏหมาย  สัญญา  และระเบียบท่ีสําคัญ 

รหัสความ
เส่ียง ชื่อความเสี่ยง อาจมีความสัมพันธ 

C-1 การประกาศใชหรือการเปล่ียนแปลงกฎหมาย สัญญา 
กฏระเบียบสําคัญใหมไมทัน 

C-2 

C-2 ขาดผูติดตาม/ผูชํานาญเกี่ยวกับกฏหมาย สัญญา 
กฎระเบียบสําคัญ 

C-1, C-3 

C-3 ถูกปรับ ถูกฟองรอง O-16, F-1, C-2 
C-4 อ่ืนๆ  โปรดระบุ  ...........................................................  

 
ในกรณีท่ีมีความเส่ียงอ่ืน  ใหระบุรายละเอียด  เพ่ือใหคณะกรรมการบริหารจัดการ

ความเส่ียงและควบคุมภายในพิจารณาตามกระบวนการบริหารความเส่ียงตอไป 
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ความสัมพันธของความเสี่ยง 
ความเส่ียงบางความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นตามลําพัง  แตบางความเสี่ยงอาจกอใหเกิดหรือมี

ความสัมพันธกับความเส่ียงหนึ่ง   เชน  การขาดแคลนวัตถุดิบอาจทําใหงานลาชา  และงานลาชาอาจ
ทําใหลูกคาไมพอใจ   เม่ือลูกคาไมพอใจอาจทําใหเลิกซ้ือ  และทําใหองคการไมอาจเพิ่มรายไดหรอื
สวนแบงตลาดไดตามที่ตองการ  หรือความเส่ียงของการมีพนักงานที่ไมมีความรู  สะสมกับความ
เส่ียงของการขาดคูมือการปฏิบัติงาน  อาจทําใหเกิดความเส่ียงในการปฏิบัติงานท่ีผิดพลาดสูงขึน้ได 

ในทางตรงขาม  เหตุการณความเส่ียงหนึ่งอาจมีผลกระทบทางดานลบกับฝายหนึ่ง
และมีผลกระทบทางดานบวกกับอีกฝายหนึ่ง  เชน  ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ีสูงขึ้นอาจ
ทําใหซ้ือวัตถุดิบจากตางประเทศสูงขึ้น  แตทําใหการขายสินคาในตางประเทศไดสูงขึ้น  ซ่ึง
เหตุการณดังกลาวกอใหเกิดการชดเชยกันไดในบางสวนของภาพรวม 

ดังนั้น  องคการควรพิจารณาความสัมพันธของความเส่ียงเพื่อศึกษาผลกระทบและ
หาวิธีการจัดการของความเสี่ยงในภาพรวมใหเหมาะสม  เชน การจัดทําแผนผังความสัมพันธ
ของความเส่ียงของแผนปฏิบัติการที่สําคัญป 2552 (Risk Map) ดังตัวอยางแสดงในภาพที่ 4-2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาพที่ 4-2 แผนผงัความสัมพันธของความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการสําคญั ป 2552 

แผนผังความสัมพันธของความเสี่ยงของแผนปฏบิัติการสําคัญ ป 2552

การเชื่อมโยง
รายงานกับ

QC

แปรรูปเปน
นติบิุคคล 

ปรับปรุง
กฎระเบียบ

= แผนปฏิบัติการสําคัญป 2552

ย

แผนปรับปรุงกฎระเบียบและ
สถานะองคกร

ย.111
แผนพัฒนา

กระบวนการผลิตและ
บริการอยางตอเนือ่ง

ย.344

การปดงบ
ดวยIT

การเชื่อมโยง
ระบบบัญชีกับ
ระบบการผลิต

แผนITดาน
ค.ปลอดภัย

แผนพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางบูรูณาการ

33
ย.3

การบริหารรายได
จากการลงทนุ

การวางแผนธุรกิจ
และการตลาด

ย.222

= ยุทธศาสตรป 2552-2555

แผนแมบทวัฒนธรรม
องคกร

แผน พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการและ

บุคลากร

55 ย.4

การลดความ
สูญเสีย

ความเสี่ยง
ดาน S ความเสี่ยงดาน O ความเสี่ยง

ดาน F/R
ความเสี่ยง
ดาน C

S1 

S2

S3

การเมือง
ไมสงบ

ค.พึงพอใจ
ของสังคม

ค.พึงพอใจ
ของลูกคา

O1 วัตถุดิบ

การอาศัย
ที่ปรึกษา

O9 
บุคลากร
ขาดทักษะ

O11 กระบวนการ
ไมดี

ขาดการ
ตรวจสอบ

กระบวนการ
ไมเปนตามQC

ขาดระบบ
เชื่อมโยง

การบันทึกบัญชี
ขัดกับแนวกท .คลัง

C1 การปรับปรุง
กฎระเบียบ
ไมทันกําหนดขาดขอมูล

F8 
ขาดยอดยกมา

F7 
ขาดการบริหาร
เงินรายได

O12 

O13 

ลักษณะสินคา
ไมตรงกับ
ที่ลูกคาตองการ

O14 

O9 บุคลากรขาดทักษะเปนสาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงภายในรวม

O8 

 วิสัยทศัน: เปนผูนําของภูมิภาคอาเซียนในการผลิตและ
จําหนายไพทีม่ีคณุภาพเชื่อถือได

F1 

F6

O15



4.4 การประเมินความเสีย่ง 
การประเมินความเสี่ยง  หมายถึง  การวิเคราะหและจัดระดับความเส่ียงของเหตุการณท่ี

มีตอวัตถุประสงคท่ีกําลังพิจารณา  การประเมินระดับความเส่ียงจะประเมินจากระดับความ
นาจะเกิดและระดับผลกระทบของเหตุการณนั้น 

ระดับความนาจะเกิด (Likelihood, Probability)  หมายถึง  การพิจารณาโอกาสหรือ
ความนาจะเกิดของเหตุการณนั้นในชวงเวลาที่พิจารณา  กําหนดเปนระดับตางๆ 

โรงงานไพไดกาํหนดคาและคําอธิบายระดับความนาจะเกิด (Likelihood)  และระดับ
ผลกระทบ (Impact)  เปน  5 ระดับ  โดยกําหนดทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพสรุปไดดังนี้ 

1. ระดับความนาจะเกิด (Likelihood) เชิงปริมาณ   พิจารณาจากระยะเวลาคาดวาจะ
เกิดภายในเวลา 4 ป ของแผนวิสาหกิจ   สําหรับเชิงคุณภาพ  พิจารณาจากความคิดเห็นของ
โรงงานไพเกี่ยวกับความถ่ีท่ีจะเกิด  สรุปในตารางที่ 4-2 :- 

ตารางที่ 4-2  การกําหนดระดับความนาจะเกดิเชงิปริมาณและเชิงคุณภาพ 

ระดับ ความนาจะเกิด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
1 นอยมาก > 4 ป นานๆ ครั้ง 
2 นอย อาจเกิดภายใน 3-4 ป  ไมบอย 
3 ปานกลาง อาจเกิดภายใน 2 - 3 ป ปานกลาง 
4 สูง อาจเกิดภายใน 1 - 2 ป บอย 
5 สูงมาก นอยกวา 1 ป บอยครั้ง 

 

2. ระดับผลกระทบ (Impact)  เชิงปริมาณ   พิจารณาจากจํานวนเงิน หรือความลาชา
ของงาน   สําหรับเชิงคุณภาพ   พิจารณาจากระดับความผิดตามกฎระเบียบขอบังคับ  หรือ  
ระดับความสําคัญของงานวา  เปนงานประจําวัน  งานประจําเดือน  งานสําคัญตามแผนวิสาหกจิ   
หรือระดับความสําคัญของบัญชีวา  เปนบางรายการบัญชี  บัญชีท่ีไมสําคัญ  บัญชีท่ีสําคัญ  เปน
ตน  สรุปไดในตารางที่ 4-3:- 



ตารางที่ 4-3: ระดับผลกระทบเชิงปริมาณและเชงิคุณภาพ 
ระดับผลกระทบ (Impact Scales 

ผลกระทบดาน 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ระดับ คําอธิบาย 
จํานวนเงิน ความลาชาของงาน ระดับความผิดตามกฎระเบยีบ และขอบังคับ ระดับความสําคัญของงาน/บัญชี 

1 นอยมาก < 100,000 < 1 เดือน เปนความผิดเล็กนอย  ไมถูกทักทวงเปนลายลักษณ
อักษร 

เปนงานประจําวัน (Routine) หรือเปนรายการบัญชีบาง
รายการ 

2 นอย < 1,000,000 1- 3 เดือน ถูกทักทวงจากหนวยงานภายในหรือภายนอก/สตง. 
และตองจัดทํารายงานหรือชี้แจง  

เปนงานประจําเดือน/ประจําไตรมาส  หรือเปนบัญชีที่ไม
สําคัญ 

3 ปานกลาง < 3,000,000 ลาน 
ผอ. 

4 - 6 เดือน ตั้งคณะกรรมการสอบสวน , ภาคฑัณฑ เปนบางสวนของแผนวิสาหกิจ หรือเปนบางสวนของบัญชี
ที่มีความสําคัญ 

4 สูงมาก < 15  ลาน 
ประธานบอรด 

7 - 12 เดือน โทษตัดเงินเดือน เปนแผนสําคัญของวิสาหกิจ  หรือเปนบัญชีที่มคีวามสําคัญ
ตองบตนทุน  งบกําไรขาดทุน  งบดุล 

5 หายนะ > 15 ลานบาท 
ประธานโดยบอรด 

> 12 เดือน ปลดออก, ใหออก,   ไลออก เปนแผนงานสําคัญและมีผลกระทบกบัทั้งองคการ  หรือ
ผลกระทบตองบการเงินทั้งงบ 



ระดับความเสี่ยง 
ระดับความเส่ียง  จะพิจารณาจากความสัมพันธของระดับผลกระทบและระดับความ

นาจะเกิด  โดยอาจนําคาระดับมาบวกกันหรือมาคูณกันและหาคาเฉล่ียและนิยมแสดงเปนตาราง
ตําแหนงความเส่ียง   โรงงานไพใชวิธีการนําคาระดับผลกระทบและคาระดับความนาจะเกิดมาคูณ
กันดังตัวอยางแสดงในภาพที่ 4-3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 4-3  แสดงระดับความเส่ียงท่ียอมรับได  ในระดับความเส่ียงปานกลาง (M) โดย 

ระดับความเสี่ยงสงูมาก  (E)  ใชสีแดงเปนสัญญลักษณ    เปนระดับความเส่ียงสูงมากที่
โรงงานไพไมสามารถยอมรับได   และตองรายงานใหคณะกรรมการโรงงานไพทราบทันที  
พรอมแผนแกไขที่เปนลายลักษณอักษร  เพ่ือใหคณะกรรมการโรงงานไพใชในการบริหาร
จัดการความเส่ียงและติดตามผล 

ระดับความเสี่ยงสูง  (H)   ใชสีสมเปนสัญญลักษณ   เปนระดับความเส่ียงสูงท่ีโรงงาน
ไพไมสามารถยอมรับได  และตองรายงานใหผูบรหิารโรงงานไพทราบทันที  พรอมแผนแกไข
ท่ีเปนลายลักษณอักษร  เพ่ือใหผูบริหารโรงงานไพใชในการบริหารจัดการความเสี่ยงและ
ติดตามผล 

ภาพ 4-3  ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite Level)

- 3 -

 การกําหนดระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได(Risk Appetite)
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Certain 

5
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4

Moderate 
3

Unlikely 
ไมคอย 

2

Rare 
นอยมาก 

1

Likelihood ความนาจะเปน
Consequences
ผลกระทบ 
ผลเสียหาย

ใตเสนนี้คือระดับความ
เสี่ยงที่ยอมรับได

ใตเสนนี้คือระดับความ
เสี่ยงที่ยอมรับได

L ยอมรับได
ไมเพิ่มการจัดการ

M พอยอมรับ
แตคณะทํางานตองติดตาม

ควบคุมไว

H ไมยอมรับ
ตองมีแผนการจัดการ

โดยระดับสูง

E ไมยอมรับ
ตองมีแผนจัดการทันที
โดยระดับสูง/คณะกก.
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ระดับความเสี่ยงปานกลาง  (M)  ใชสีเหลืองเปนสัญญลักษณ   เปนระดับความเส่ียง
ปานกลางที่โรงงานไพพอจะยอมรับได    แตจะตองควบคุมอยางใกลชิดเพื่อไมใหความเส่ียงท่ีมี
อยูสูงขึ้นไปอยูในระดับท่ีไมสามารถยอมรับได  โดยควรมอบหมายใหคณะทํางานบริหาร
จัดการความเส่ียงและควบคุมภายในโรงงานไพรับผิดชอบและรายงานตามกําหนด   เพ่ือการ
ติดตามผล 

ระดับความเสี่ยงต่ํา  (L)  ใชสีเขียวเปนสัญญลักษณ   เปนระดับความเส่ียงต่ําท่ีโรงงาน
ไพยอมรับได   โดยโรงงานไพไมตองบริหารจัดการความเสี่ยงใด  และใหผูบริหารงานที่
เกี่ยวของติดตามผลและรายงานตามกําหนด 

ระดับความเสี่ยงและการมอบหมายความรับผิดชอบ 
องคการควรมอบหมายผูรับผิดชอบในการเปนเจาของและติดตามการบริหารจัดการ

ความเส่ียงและควบคุมภายในตางกันตามผลจากการประเมินระดับความเส่ียงกอนการจัดการ 

ท้ังนี้ความเส่ียงหลังจากการจัดการที่ยังไมอยูในระดับท่ียอมรับได  ควรมีการ
รายงานตามลําดับช้ันจนถึงคณะทํางานบริหารจัดการความเส่ียงและควบคุมภายใน โรงงานไพ
เพ่ือรายงานตอผูอํานวยการโรงงานไพ   คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 
โรงงานไพ  คณะกรรมการโรงงานไพ  และคณะกรรมการตรวจสอบ   

ความเสี่ยงกอนการจัดการและความเสี่ยงคงเหลือ 
ความเสี่ยงกอนการจัดการ (Inherent Risk)  หมายถึง  ระดับความเส่ียงท่ีอาจเกิดตาม

ลักษณะของงานโดยยังไมคํานึงถึงการจัดการหรือการควบคุมใดๆ 

ความเส่ียงคงเหลือ (Residual Risk)  หมายถึง  ระดับความเส่ียงท่ียังเหลือหลังจากมี
วิธีการจัดการความเส่ียง  โดยพิจารณาประสิทธิผลของการจัดการและกระบวนการควบคุมท่ีมีตอ
ความเส่ียงท่ีมีในปจจุบัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4 - 4  ความเสี่ยงกอนการจัดการและความเสี่ยงคงเหลอื 

ความเส่ียง
กอนการจัดการ
(Inherent Risk)

ความเสี่ยงคงเหลือ
(Residual Risk)

แผนแกไข

มาตรการปจจุบัน

ความเส่ียงคงเหลือ

ท่ีมีอยูปจจุบัน

ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได
Tolerance level

มาตรการปจจุบัน

แผนแกไขเพิ่ม

ระดับวัตถปุระสงคที่ตองการ
Objective level

ความเส่ียง
กอนการจัดการ
(Inherent Risk)

ความเสี่ยงคงเหลือ
(Residual Risk)

แผนแกไข

มาตรการปจจุบัน

ความเส่ียงคงเหลือ

ท่ีมีอยูปจจุบัน

ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได
Tolerance level

มาตรการปจจุบัน

แผนแกไขเพิ่ม

ระดับวัตถปุระสงคที่ตองการ
Objective level
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จากภาพท่ี 4 - 4  การประเมินความเสี่ยง   ควรประเมินความเสี่ยงสองครั้ง  คือ  ความ
เส่ียงกอนการจัดการและความเสี่ยงคงเหลือ   เพ่ือใชพิจารณาการตอบสนองความเสี่ยงท่ีเหมาะสม   
ซ่ึงหากความเสี่ยงคงเหลือท่ียังไมอยูในระดับความเส่ียงท่ียอมรับได   ผูบริหารอาจเลือกจัดการ
ตอบสนองความเสี่ยงเพิ่มเติม  โดยมีแผนการแกไขและมีผูรับผิดชอบ  หรืออาจเปล่ียนแปลงระดับ
ความคลาดเคลื่อนและความเสี่ยงท่ียอมรับได 

4.5 วิธีการจัดการความเสี่ยง 
หลังจากที่ไดมีการระบุปจจัยเส่ียงและประเมินระดับความเส่ียงท่ียังคงเหลืออยูแลว 

ผูบริหารจะตองหาวิธีการในการจัดการความเสี่ยง  โดยตัดสินใจที่จะใชวิธีการดําเนินการ
เพ่ือท่ีจะลดโอกาสหรือผลกระทบที่เกิดจากปจจัยเส่ียงในแตละดาน  ซ่ึงในการที่จะเลือกวิธีใด
ในการจัดการความเส่ียงจะตองคํานึงความสอดคลองระหวางความเสี่ยงท่ียอมรับไดกับตนทุน
ในการจัดการความเส่ียงท่ีใชไปในการวิธีจัดการความเส่ียงในแตละวิธีเพ่ือควบคุมความเส่ียงให
อยูในระดับท่ียอมรับได  โดยวิธีการจัดการความเสี่ยงท่ีเปนพ้ืนฐาน  แบงเปน 4 ประเภท  ท่ี
เรียกวา 4 T ในการจัดการความเส่ียง  ดังนี้ 

• การแกไข (Treat)  ไดแก  การกระทําใดๆ และกิจกรรมควบคุมท่ีจะลด
ผลกระทบหรือความนาจะเกิด   เชน  การจัดกิจกรรมควบคุมท่ีเพียงพอและมี
ประสิทธิผล   การใชรายงานและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจที่ดี  
การกําหนดระดับอนุมัติ  การมีคูมือการปฏิบัติงานท่ีดี   การแบงแยกหนาท่ีท่ี
เหมาะสม  การมีแผนปองกันภัย  แผนกูภัย  หรือแผนสํารองในเหตุฉุกเฉิน 
(Contingency Plan)  เปนตน 

• การแบงปนหรือกระจายความเสี่ยง (Transfer)  ไดแกการประกันภัย  การทําสัญญา
ซ้ือ-ขายลวงหนา  หรือการกระจายสินคาและบริการใหหลากหลาย  เปนตน 

• การหลีกเลี่ยง (Terminate)  ไดแก  การเลิกทํากิจกรรมท่ีมีความเส่ียงนั้น  การ
เลิกขายสินคานั้น  การลดการขยายในกิจกรรมนั้น  เปนตน 

• การยอมรับ (Take)  ไดแก  การไมกําหนดวิธีการจัดการความเส่ียงเพิ่มเติม  ให
ติดตามเฝาระวังและใชวิธีการที่มีอยูในปจจุบัน   วิธีนี้ใชในกรณีท่ีเห็นวาความ
เส่ียงอยูในระดับท่ียอมรับไดแลว  หรือไมคุมคาท่ีจะแกไข  เปนตน 
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4.6 กิจกรรมการควบคุม 
หมายถึง  การกําหนดนโยบาย  และวิธีการปฏิบัติงานรวมทั้งและแผนการแกไขการ

บริหารความเส่ียงท่ีกําหนดขึ้น  เพ่ือใหความเส่ียงคงเหลืออยูในระดับท่ียอมรับได  และม่ันใจวา
มีการปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมจริงอยางมีประสิทธิผล 

กิจกรรมการควบคุมสําคัญ  รวมถึง 
• การขอความเห็นชอบ  การอนุมัติ 
• การกําหนดระดับอนุมัติท่ีเหมาะสม 
• การยืนยันยอด 
• การกระทบยอด 
• การสอบทานการปฏิบัติงาน  ท้ังการสอบทานโดยผูบริหารระดับสูงและ

ผูบริหารตามสายการบังคับบัญชา 
• การรักษาความปลอดภัยม่ันคงใหกับทรัพยสิน  การจัดทําทะเบียนทรัพยสินท่ี

เปนปจจุบัน   การตรวจนับสินคาท่ีมีใหตรงกับทะเบียน 
• การแบงแยกหนาท่ีไมใหผูใดปฏิบัติงานสําคัญคนเดียวตั้งแตตนจนจบ  เชน  

ควรแบงหนาท่ีในการอนุมัติ  การดําเนินการ  และการรายงานในเรื่องท่ีสําคัญ  
หรือท่ีเกี่ยวกับสินทรัพยสภาพคลอง  เพ่ือปองกันการทุจริต  เปนตน 

• การกําหนดตัววัดผลงานหลักท่ีเหมาะสม 
• การมีหลักฐานเอกสารประกอบการอนุมัติและการปฏิบัติงาน  และควบคุม

การเก็บเอกสารใหปลอดภัย  และการใชเอกสารเรียงลําดับตามเลขที่ 

ในกรณีท่ีมีการประมวลผลดวยคอมพิวเตอร   ควรมีการควบคุมดานสารสนเทศ  
ประกอบดวยการควบคุมท่ัวไป  และการควบคุมระบบงาน 

การควบคุมทั่วไปดานคอมพิวเตอร  เชน  การแบงแยกหนาท่ีในการปฏิบัติงานดาน
คอมพิวเตอร  การกําหนดรหัสผานและระดับการอนุมัติ  การควบคุมความปลอดภัย  การ
ควบคุมการเขาถึงระบบ  โปรแกรมและสารสนเทศ  การควบคุมการส่ือสารฯ 

การควบคุมระบบงาน  เปนการควบคุมในการบันทึก  ประมวลผล  และผลลัพธจาก
ระบบงาน  ซ่ึงมีหลายวิธี  เชน  การใชยอดคุมรวม   การใชโปรแกรมในการสอบทานความ
ถูกตองของฟลดขอมูลตางๆ  ฯลฯ 

การประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน   อาจตองใชดุลย
พินิจของผูตรวจสอบภายใน  ผูเช่ียวชาญอิสระ  รวมกับผูบริหารและผูปฏิบัติงานท่ีเขาใจใน
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วัตถุประสงคและความเส่ียงในเรื่องนั้นเปนอยางดี   เพราะขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม  สภาพ
อุตสาหกรรม  ขนาดของกิจการ  ความซับซอนของกิจการ  ลักษณะ  ประวัติ  วัฒนธรรมของ
องคการ  ซ่ึงมีผลตอการควบคุมท่ีไมเปนทางการ (Soft Control)  ท่ีแตกตางกัน 

4.7 ความเสี่ยงและมาตรการจัดการควบคุมตามฐานความเสี่ยง 
โรงงานไพ  ควรกําหนดมาตรการจัดการควบคุมตามฐานความเสี่ยง ตัวอยาง เชน 

4.7.1  ความเสี่ยงดานกลยทุธ (Strategic Risks) 
รหัส ความเสี่ยง มาตรการจัดการควบคุม 
S-1 ความเส่ียงทางการเมือง  การ

เปล่ียนแปลงนโยบาย  การแปลง
สภาพเปนนิติบุคคล  การเปดการ
แขงขันเสรีหรือการเปดการคา
โลก (WTO) 

 ติดตามสถานการณหากมกีารเปล่ียนแปลง  
ตองเสนอแผนสํารอง เหตุผลและความ
จําเปนตอคณะรัฐมนตรีชุดใหมทันที 
 จัดใหมีการระดมความคิดของผูบริหาร
ระดับสูงหรือการเชิญผูเช่ียวชาญภายนอกมา
ใหความรู  และเพื่อวิเคราะหแนวโนมใน
อนาคตทุก 1 - 3 ป 
 จัดใหมีการศกึษาวิเคราะหการเปดแขงขัน
เสรีและผลกระทบที่เกี่ยวของ 
 จางที่ปรึกษาภายนอก(ศูนยบรกิารวิชาการ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) ศึกษาแนวทาง
และผลกระทบโดยมีขอบเขตการศึกษา ดังนี ้
1. ศึกษาความเปนไปไดและผลกระทบเมื่อมี
การแปรรูปโรงงานไพ 

2. จัดทําขอเสนอ ขั้นตอน วิธีการ และ
แนวทางการแปรรูปโรงงานไพไปสู
องคการที่เหมาะสมรวมทั้งจัดทําขอเสนอ
เกี่ยวกับการรวมทุนกับภาคเอกชน 

S-2 ความเส่ียงจากสังคม  การ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมผูใชสินคา 

 จัดใหมีชองทางการส่ือสาร การรับความ
คิดเห็นจากผูใชสินคา 

S-3 ความพึงพอใจของลูกคา  จัดใหมีการสํารวจหรือการใชแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของลูกคาเปาหมายอยาง
ตอเนื่อง 
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รหัส ความเสี่ยง มาตรการจัดการควบคุม 
 การรายงานและการแกไขตามผลที่ไดจาก
แบบสํารวจ 

S-4 การเปดประมูลไมทัน    จางที่ปรึกษาภายนอก(ศูนยบรกิารวิชาการ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) ศึกษาแนวทาง
จําหนายไพใหชัดเจน มีระยะเวลา 3 เดือน 
 ประกาศแตงตั้งผูรับซ้ือไพช่ัวคราว 

 
4.7.2  ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน (Process Risks) 

รหัส ความเส่ียง มาตรการจัดการควบคุม 
O-1 วัตถุดิบไมไดคุณภาพ  กําหนดใหคณะกรรมการ QC รวม

ตรวจสอบคณุภาพวตัถุดิบท่ีสําคัญ 
 กําหนดมาตรการตรวจสอบวัตถุดิบท่ีชัดเจน 
หรือเปนลายลักษณอักษร 
 เพ่ิมความเขมงวดในการตรวจรับวตัถุดิบ 
 การลงโทษปรับผูขายที่จดัสงวัตถุดิบไมได
คุณภาพหรือไมตรงกับท่ีกําหนดไว 

O-2 วัตถุดิบมาไมทัน , การขาดแคลน
วัตถุดิบ 

 ใหสวนพัสดุฯ ส่ังซ้ือวัตถุดิบตามแผนการ
ผลิตท่ีหัวหนาสวนผลิตแจงลวงหนา 
 ดําเนินการตามนโยบายสํารองวัตถุดิบของ
โรงงานไพ 

O-3 คุณภาพของสินคา/สินคาไมได
คุณภาพ 

 กําหนดเจาหนาท่ีตรวจสอบคุณภาพสินคา 
 กําหนดหลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบ  
เพ่ือถือเปนหลักปฏิบัติ 
 กําหนดแบบฟอรมการรายงานตนทุนท่ี
เกิดขึน้จริงกับประมาณการในแตละใบส่ัง
พิมพ (การใชเลขที่ส่ังพิมพตองเรียงลําดับ) 
 เสนอรายงานใหประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบและควบคุมคณุภาพ   โดยจัดทํา
เปนรายงานสรุปจํานวน และสาเหตุ 
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รหัส ความเส่ียง มาตรการจัดการควบคุม 
 จัดหาเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ 
ไดแก 

1.1 เครื่องวัดความเปนกรดดางพรอม
อุปกรณ 

1.2 เครื่องตรวจวัดและแสดงคาผลตาง
ความชื้นในอากาศ 

1.3 แทงวัดไฮโดรมิเตอรวัดแอลกอฮอล
ชวง 0.-30% 

1.4 เครื่องวัดสีงานพิมพSpectrophotometer 
O-4 ราคาสินคาแพงกวาคูแขงขนั  ศึกษาวิจัยวิธีการลดตนทุนการผลิตหรือลด

การสูญเสีย 
 กําหนดใหจํานวนตนทุนท่ีลดลงไดเปน
ตัวช้ีวัดผลงานของทุกหนวยงาน 

O-5  เครื่องจักรหรือเทคโนโลยีลาสมัย  
ขาดการซอมบํารุง ขาดอะไหล
เครื่องจักรสํารอง  ไมมีแผนการ
บํารุงรักษาเครื่องจกัรในการผลิต
ไพและส่ิงพิมพ  

 จางบริษัทตรวจเชค็เครื่องจกัรตามระยะเวลา
ท่ีกําหนด 
 กําหนดงบประมาณคาใชจายในการดูแล
รักษาเครื่องจกัร 
 จัดทําแผนการบํารุงรกัษาเครื่องจักร 

O-6 ขาดการวางแผน หรือการ
เตรียมการทํางานลาชา 

 ควรกําหนดใหมีการวางแผนการผลิต 

O-7 การขาดความตอเนื่องสําหรับ
ผูบริหารระดับกลาง 

 จัดทําแผนงานสราง/พัฒนาบุคลากรให
สอดคลองกับภารกจิสําคัญและเกดิความ
เปนเลิศและอยางตอเนื่อง 

O-8 ขาดบุคลากร  บุคลากรไมเพียงพอ  
เจ็บปวย 

 การวางแผนในกรณีบุคลากรเจ็บปวยหรือ
เกิดเหตุฉกุเฉิน 
 การใชจํานวนวนัลา การขาดงานโดยไมแจง
ลวงหนาเปนตัววัดผลงานของพนกังาน 

O-9 บุคลากรมีทักษะไมตรงกับสาย
งาน / ขาดทกัษะเฉพาะดาน 

 วางแผนการพฒันา การฝกอบรมใหกับ
พนักงานผูรบัผิดชอบ เพ่ือสรางทักษะและ
พัฒนาบุคลากรใหตรงกับสายงานอยาง
ตอเนื่อง 
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รหัส ความเส่ียง มาตรการจัดการควบคุม 
 การกําหนดความรู ความสามารถในแตละ
ตําแหนง การสรรหา การบรรจุพนกังานให
ตรงกับทักษะที่มีความสามารถที่ตองการใน
แตละตําแหนง 
 จางที่ปรึกษาจากภายนอก 

O-10 ขาดชองทางการส่ือสาร การ
ประสานงาน  และรับขอรองเรียน
จากบุคคลภายในและภายนอก 
 

 จัดใหมีศูนยและระบบการรับขอรองเรียน
จากบุคคลภายในหลายชองทาง เชน ทาง 
Web Site ฯลฯ  และมีรายงานการแกไข
อยางเหมาะสม 
 จัดใหมีศูนยและระบบการรับขอรองเรียน
จากบุคคลภายนอกหลายชองทาง เชน ทาง 
Web Site ฯลฯ  และมีรายงานการแกไข
อยางเหมาะสม 
 แจงใหผูท่ีเกี่ยวของทราบเปนลายลักษณ
อักษรหรือเม่ือมีการประชุม 

O-11 กระบวนการปฏิบัติงานไมไดถูก
กําหนด 

 ควรกําหนดวิธีการปฏิบัติงานและ
ผูรับผิดชอบใหเปนลายลักษณอักษร 

O-12 กระบวนการปฏิบัติงานไมชัดเจน  ควรกําหนดกระบวนการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน
และกําหนดวิธีการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ท่ีเปนลายลักษณอักษร 
 ใหผูปฏิบัติงานดําเนนิการตามขั้นตอนการ
ตรวจสอบคณุภาพแบบพิมพท่ีกําหนดไว 

O-13 พนักงานไมปฏิบัตติาม
กระบวนการ QC 

 กําหนดใหผูปฏิบัติงานดําเนนิการตาม
ขั้นตอนการตรวจสอบคณุภาพกําหนดไว 
 กําหนดใหผูปฏิบัติงานดําเนนิการตามแผน 
เชน ใหคณะกรรมการ QC เขมงวด
ตรวจสอบทุกใบส่ังผลิต  คณะกรรมการ QC 
ประชุมวางแผนแกไขตรวจสอบความ
ถูกตอง ใหเจาหนาท่ีรายงานตามแบบที่
กําหนด 
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รหัส ความเส่ียง มาตรการจัดการควบคุม 
O-14 ขาดแผนการเชื่อมโยงขอมูล/

แผนการเชื่อมโยงขอมูล
สารสนเทศลาชา 

 กําหนดบคุคลที่รับผิดชอบและระยะเวลาใน
การจัดทําแผนเชื่อมโยงขอมูลสารสนเทศ 

O-15 กระบวนการจัดทําแบบสอบถาม
(Survey) ไมครอบคลุมหรือไม
ชัดเจน 

 จัดใหมีการสํารวจหรือการจัดทํา
แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกคาเปน 5 
ระดับ คือ พอใจมากที่สุด พอใจมาก พอใจ 
พอใจเล็กนอย ไมพอใจ 

O-16 การสงงานลาชา/สงมอบไมทัน
ตามกําหนด 

 การวางแผนการผลิตโดยใหเผ่ือเวลา
คลาดเคล่ือนท่ีอาจจะเกดิจากวัตถุดิบมาสง
ไมทันชวงเวลาที่ตองรองานจากบรษิัท 
 กําหนดใหจํานวนการสงสินคาท่ีตรงเวลา
เปนตัวช้ีวดัผลงานของฝายผลิต 

O-17 การรกัษาความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน 

 มีปายสัญลักษณอันตรายหรือปายขอความ
เตือนประกาศใหพนกังานทกุคนทราบและ
ปฏิบัติตามอยางเครงครดั 
 มีการประชาสัมพันธรณรงคใหมีการใช
อุปกรณความปลอดภัยตางๆ ใหทุกสวนงาน
ทราบ 
 สงเจาหนาท่ีไปอบรมและนําความรูท่ีไดมา
เผยแพร 

O-18 การรกัษาความปลอดภัยดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 กําหนดสิทธิและระดับในการเขาใชงานและ
การเขาถึงฐานขอมูลคอมพวิเตอรในแตละ
ระบบงาน 
 กําหนดมาตรการใชรหัสผาน(password) 
 เปล่ียนรหัสผาน(password) ทุก 3 เดือน เปน
อยางนอย 
 จัดใหมีคูมือการใชระบบงานคอมพิวเตอร 
 จัดหา Fire wall ท่ีมีความทันสมัยเขามาใช
ในการปองกันการถูกเจาะขอมูล 
 สํารองขอมูล(Back up Database) และ
สํารองโปรแกรมระบบงานทกุ 1 เดือน 
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รหัส ความเส่ียง มาตรการจัดการควบคุม 
 จัดทําแผนฉกุเฉนิทางดาน IT 
 การวางแผนระบบสารสนเทศ (IT)  
 กําหนดผูรับผิดชอบในการตดิตามแผน IT ป
ละ 1 ครั้ง 

O-19 ขาดสภาพคลองทางการเงิน  จัดเตรียมเงินสํารองเพื่อหมุนเวียนเปน
คาใชจายรายเดือนประมาณ 15 ลานบาท 
 โอนเงินจากบญัชีเงินฝากประจําเขาบัญชีเงนิ
ฝากออมทรัพย (เงินฝากประจําดอกเบี้ย 
2.75% เงินฝากออมทรัพยดอกเบี้ย 0.75% มี
ผลตาง 2% ตอเดือน) 

O-20 ผูรับประโยชนไมปฏิบัติตาม
สัญญาและชําระเงินไมตามสัญญา 

 ใหคณะควบคุมการทํางานตรวสอบการ
ทํางานของผูรับประโยชนใหเปนไปตาม
แผนที่กําหนด 
 ใหประธานคณะควบคุมการทํางานจัดทํา
รายงานผลความคืบหนาทุกเดือน 

O-21 ขาดกําหนดตวัวัดผลงาน (KPI) 
หรือขาดการลงโทษหากไมทํา
ตาม KPI 

 กําหนดตวัช้ีวดัผลงาน พรอมกับกําหนด
บทลงโทษ 

O-22 ความเพียงพอและประสิทธิผล
ของการอบรม 

 จัดทําแผนพัฒนาและฝกอบรมทั้งระยะส้ัน 
และระยะยาว  
 กําหนดบุคคลที่ตองอบรมในแตละหลักสูตร 
ระยะเวลาในการฝกอบรม และแจงใหผูเขารับ
อบรมทราบลวงหนากอนอบรม 1 สัปดาห 

4.7.3  ความเสี่ยงดานการรายงานและบญัชี (Financial and Reporting Risk) 
รหัส ความเสี่ยง มาตรการจัดการควบคุม 
R-1 ความถูกตองเชื่อถือไดของ

รายงานการปฏิบัติงาน 
 กําหนดเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบใหตรวจสอบ
ความถูกตองของรายงานการปฏิบัติงาน 

R-2 ขาดการรายงานของผูรับ
ประโยชนท่ีไมปฏิบัติตามสัญญา 

 กําหนดใหมีการจัดทํารายงานของผูรับ
ประโยชนท่ีไมปฏิบัติตามสัญญา พรอมกับ
ผูรับผิดชอบ 
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รหัส ความเสี่ยง มาตรการจัดการควบคุม 
F-1 ความถูกตองเชื่อถือไดของงบ

การเงิน 
 จัดทําแผนการอบรม ใหความรูเกี่ยวกับ
มาตรฐานการบญัชีแกผูท่ีเกี่ยวของ  เพ่ือให
งบการเงินท่ีจดัทําขึน้เชื่อถือได  และเปนไป
ตามมาตรฐานการบัญชี 
 กําหนดผูรับผิดชอบใหตรวจสอบความ
ถูกตองของงบการเงิน 

F-2 ขาดวิธีการปนสวนคาใชจายท่ีใช
รวมกนั 

 กําหนดฐานการปนสวนคาใชจายการผลิต
ใหกับฝายตางๆ อยางเปนลายลักษณอักษร 

F-3 ขาดการตรวจสอบอิสระหรือการ
กระทบยอดความถูกตองของยอด
บัญชีคุมท่ีสําคัญ เชน เงินสด เงนิ
ฝากธนาคาร วัตถุดิบ สินคา 

 กําหนดใหมีการกระทบยอดความถูกตอง
ของบัญชีท่ีสําคัญ เชน เงินฝากธนาคาร
ระหวางยอดของทางบัญชีกับรายงานของ
ธนาคาร (Bank Statement)  โดยเจาหนาท่ี
ตรวจสอบภายในทกุเดือน 

F-4 ขาดผังรหัสบัญชีท่ีครบถวนและ
การรองรับแผนดาน IT 

 จัดทําแผนการจัดทําบัญชีดวยคอมพิวเตอร 
กําหนดโครงสรางของบัญชี โดย 

 จัดทําผังบัญชี (Chart of Account)   
 การบันทึก/การประมวลผล 
 รายงาน เชน งบดุล งบกาํไรขาดทุน งบ
ตนทุนการผลิต ฯลฯ 

F-5 ปดงบการเงิน งบตนทุนการผลิต 
ลาชา/ไมถูกตอง 

 กําหนดแผน และผูรับผิดชอบในการปดงบ
การเงิน งบตนทุนการผลิตดวยมือ และดวย
คอมพิวเตอร 
 กําหนดใหรายงานผลการปดงบการเงิน งบ
ตนทุนการผลิตตอสวนสารสนเทศและ
พัฒนาระบบทกุเดือน 

F-6 การจัดสงเอกสารของฝายตางๆ 
มาใหฝายบัญชีไมทันตามกําหนด 
หรือขาดการกระทบยอดทาง
บัญชีกับเอกสาร 

 กําหนดใหมีการวางแผนการผลิตและ
ปริมาณการใชวตัถุดิบไวลวงหนาในแตละ
เลขที่ใบส่ังผลิต   และรายงานใหหัวหนา
สวนพัสดุฯ ทราบทกุครั้ง 
 กําหนดการเบิกวัตถุดิบตองใชใบเบกิ
วัตถุดิบ และใบเบิกวัตถุดิบของทุกใบตอง
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รหัส ความเสี่ยง มาตรการจัดการควบคุม 
ผานการอนุมัตจิากผูมีอํานาจ 
 ใบเบิกวตัถุดิบตองมีการใชโดยเรียงตาม
เลขที่ใบเบิก 
 กําหนดใหผูควบคุมคลังสินคาจัดทํารายงาน
การรับ-จายวตัถุดิบดวยคอมพิวเตอร และ
รายงานใหหัวหนาสวนทุกเดือน  
 กําหนดเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ   ระยะเวลา
การสงเอกสารของฝายตาง ๆ ท่ีสงใหกับ
สวนบัญชีฯ อยางเปนลายลักษณอักษร 
 กาํหนดระยะเวลาที่จะตองสงเอกสารให
ครบถวนและใชเปนตัววัดผลงาน (KPI) 
 กําหนดเวลาที่ผูบริหารจําเปนตองใชใน
กระบวนการอนุมัติทุกขั้นตอน 
 การกระจายอํานาจหรือกําหนดระดับการ
อนุมัติใหผูบริหารระดับรองที่เหมาะสม 
 การมีระบบประเมนิผูบังคับบัญชาหรือมีการ
ประเมินผลตนเองของผูบังคับบัญชาปละ 1 ครั้ง 
 การประชุมปฏิบัตกิารหรือการหาทางแกไข
รวมกนัระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติงานใน
ขั้นตอนที่เปนวิกฤต 
 กําหนดใหมีการกระทบยอดระหวางสวนพัสดุฯ
และสวนบัญชีฯ ทุกวัน (Daily Batch Control) 
 กําหนดผูรับผิดชอบการกระทบยอด และ
ผูตรวจสอบ 

F-7 การรกัษาผลกําไร  กําหนดใหมีควบคุมการผลิต และการ
ควบคุมคุณภาพของสินคา 

F-9 ผูรับประโยชนไมสามารถทําตาม
สัญญา/สงงานลาชา/สงมอบไม
ทัน 

 ใหคณะควบคุมการทํางานตรวสอบการ
ทํางานของผูรับประโยชนใหเปนไปตาม
แผนที่กําหนด 
 ใหประธานคณะควบคุมการทํางานจัดทํา
รายงานผลความคืบหนาทุกเดือน 
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4.7.4  ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ขอบังคับ (Compliance Risk) 
รหัส ความเสี่ยง มาตรการจัดการควบคุม 
C-1 การประกาศใชหรือการ

เปล่ียนแปลงกฎหมาย สัญญา    
กฏระเบียบสําคัญใหม 

  ทําหนังสือแจงใหผูท่ีเกี่ยวของทราบ/มีการ
ประชุม 
 ตั้งคณะติดตามและประสานงาน 

C-2 ขาดผูติดตาม/ผูชํานาญเกี่ยวกับ
กฏหมาย สัญญา กฎระเบียบ
สําคัญ 

 จางหรือขอความรวมมือจากกรมสรรพสามติ 

C-3  ถูกปรับ   การกํากับและควบคุมตามสายบังคับบัญชา 
 
4.8 แผนแกไขและกิจกรรมควบคุมเพ่ิม 

ในกรณีท่ีเห็นวาระดับความเส่ียงคงเหลือจากการจัดการความเส่ียงและการควบคุมท่ี
มีในปจจุบัน   ยังอยูในระดับสูงท่ีไมเปนท่ีพอใจ  ผูบริหารควรกําหนดแผนแกไขและกิจกรรม
การควบคุมเพิ่มเติม   โดยหากเปนเรื่องสําคัญหรือเกี่ยวของกับหลายฝาย  ควรจัดทําเปนแผน
แกไข (Treatment Plan)   กําหนดผูรับผิดชอบ  ระยะเวลา  ผลลัพธท่ีชัดเจนหรือวัดผลไดจาก
แผนการนั้น 
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บทที่  5  ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 

5.1 ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 
ระบบสารสนเทศ  หมายถึง  ระบบการรายงานหรือสารสนเทศที่เกี่ยวของ  ในการ

บริหารความเส่ียงท่ีดี   ผูบริหารและพนักงานทุกระดับขององคการตองการระบบขอมูลหรือ
สารสนเทศที่เกี่ยวกับความเส่ียงท้ังทางการเงินและการปฏิบัติงานท้ังจากภายในและภายนอก
องคการ  ระบบดังกลาวตองใหขอมูลท่ีถูกตอง  ทันกาล  เปนปจจุบัน  และเขาถึงได 

การสื่อสาร  หมายถึง  ชองทางหรือวิธีการที่จะเกิดความเขาใจกันระหวางองคการ   เปน
ส่ิงท่ีแฝงอยูในระบบสารสนเทศ  ท้ังรูปแบบที่เปนทางการ  เชน  การจัดทําเปนนโยบาย  คูมือ  
บันทึก  ประชุม  บอรดประชาสัมพันธ  อีเมล  ประกาศในเว็บไซต  วีดีโอ  และไมเปนทางการ  
เชน  ในการพูดและการใชภาษากาย  เปนตน    ผูบริหารควรระลึกวาการส่ือสารดวยการกระทํา
และมีตัวอยางสําคัญกวาส่ิงอ่ืนใดทั้งหมด   และองคการที่มีประวัติภูมิหลังดานความซ่ือตรงหรอืถือ
ความซ่ือตรงเปนวัฒนธรรมองคการจะไมพบปญหาในการส่ือสารมากตางจากองคการที่ไมมี
วัฒนธรรมดังกลาว 

ตัวอยางระบบสารสนเทศและการสื่อสารจากแหลงภายใน  เชน 

• นโยบาย  คูมือวิธีปฏิบัติเกีย่วกับการบริหารความเส่ียง 
• การกําหนดระดับความเส่ียงและความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได 
• บทบาทและหนาท่ีความรับผิดชอบของทุกคน 
• การกําหนดเปนวาระในการประชุมการบริหารงาน 
• การจัดทําบอรด 
• การจัดทําเว็บไซด 
• การประกาศเสียงตามสาย    

ตัวอยางระบบสารสนเทศและการสื่อสารจากแหลงภายนอก เชน 
• ระบบรับขอรองเรียนและสอบถามความเห็นจากลูกคา  ตัวแทนจาํหนาย  

เพ่ือใหทราบรสนิยมและความตองการเกีย่วกับสินคาและบริการ 
• การส่ือสารกับสถาบันกํากับดูแล  เชน  กระทรวงการคลัง  คณะกรรมการ

ตรวจเงินแผนดิน  เพ่ือใหเกิดความเขาใจในเหตกุารณ  ความเส่ียง  และจะได
ม่ันใจวาการปฏิบัติสอดคลองกับกฎหมายหรือกฎระเบียบท่ีสําคัญแลวหรือไม 
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5.2 การแจงเหตุการณความเสี่ยง 
องคการไดกําหนดกระบวนการบริหารความเส่ียงอยางเปนระบบ  ในนโยบายการ

บริหารความเส่ียง  โดยใหถือเปนหนาท่ีและความรับผิดชอบผูบริหาร  คณะทํางานบริหารจัดการ
ความเส่ียงและควบคุมภายใน โรงงานไพ  และพนักงานทุกคนรวมกับปฏิบัติตามกระบวนการ
บริหารความเส่ียงท่ีกําหนดขึ้น  และใหคณะทํางานบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน โรงงานไพนําเสนอรายงานสรุปผลการบริหารความเส่ียงตอคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียงและควบคุมภายใน โรงงานไพ  และคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 
โรงงานไพสงรายงานสรุปการบริหารความเส่ียงตอคณะกรรมการตรวจสอบ  และคณะกรรมการ
โรงงานไพ 

5.3 ทะเบียนความเส่ียง 

ทะเบียนความเสี่ยง หมายถึง การจัดทําเอกสารบันทึกการบริหารความเส่ียงและควบคุม
ภายในที่มีอยูในปจจุบัน   ซ่ึงการจัดทะเบียนความเส่ียง  อาจจัดทําดวยมือหรือโดยระบบ
คอมพิวเตอร  เพ่ือใหสามารถเชื่อมโยงหรือเรียกดูขอมูลอ่ืนในรายละเอียด หรือในภาพรวมของทั้ง
องคการได โดยรูปแบบทะเบียนความเสี่ยงท่ีกําหนดขึ้นควรมีคอลัมนอยางนอย  คอลัมน ดังนี้ 

1. รหัสความเส่ียง 
2. ช่ือความเส่ียง 
3. ความเส่ียงกอนการจัดการ แบงเปนคอลัมนยอย 

 ระดับโอกาสเกิด (Likelihood) 
 ระดับความเส่ียง (Impact) 
 ความเส่ียงกอนการจัดการ (Inherent Risk Level) 

4. เปาหมายความเส่ียงหลังการจัดการ แบงเปนคอลัมนยอย 
 ระดับโอกาสเกิด (Likelihood) 
 ระดับความเส่ียง (Impact) 
 ความเส่ียงคงเหลือ (Residual Risk Level) 

5. มาตรการจัดการเพิ่ม(4T_คุมคา) 
6. ผูรับผิดชอบ 

 
ดังแสดงตัวอยางทะเบียนความเสี่ยงตารางที่5-1 



ตารางที่ 5-1 ตัวอยางทะเบียนความเสี่ยง 
 

กอนการ
จัดการ 

 

เปาหมาย
หลังการ
จัดการ ที่ แผนปฏิบัติการสําคัญป 2552 

ประเภทความเสี่ยง 
SORC 

รหัสความ
เสี่ยง สาเหตุความเสี่ยง 

L I 

วิธีการจัดการตอบสนองความเสี่ยง 

L I 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

1 การปรับปรุงกฏ  ระเบียบ  และสถานะของหนวยงานใหเปนนิติบุคคล (ยุทธศาสตรที่ 1) 
 1. การปรับปรุงและเสนอรางพระรา

ชกฤษฏีกาใหคณะรัฐมนตรีหความ
เห็นชอบ 

O-การปฏิบัติงาน O-9 1. ขาดผูเชี่ยวชาญในการ
ปรับปรงุ  

5 4 1. จางทีป่รึกษาภายนอก (มธ.) 3 3 คุณมณี /รองผอ. 

  C- การปฏิบัติตาม
กฎหมาย ขอบังคับ  

C-1 2. การปรับปรุง 
และเสนอรางพระราชกฤษฎีกา
เสร็จไมทันตามกําหนด 

4 4 2. ตั้งคณะติดตามและประสานงาน  
โดยรอง ผอ.เปนประธาน เพื่อเสนอ
รายงานความคืบหนาตอ ผอ. ทุก
เดือน 

4 3 คุณมณี/รองผอ. 

  S- กลยุทธ S-1 3. ความไมสงบทางการเมือง
และ การเปลี่ยนแปลง
คณะรัฐมนตร ี

5 4 3.  ติดตามสถานการณหากมีการ
เปลี่ยนแปลง ตองเสนอแผนสํารอง  
เหตุผลและความจําเปนตอ
คณะรัฐมนตรีชุดใหมทันท ี

5 3 คณะกรรมการ
โรงงานไพ 

2 การวางแผนและการตลาดจําหนายไพและสิ่งพิมพทั้งในและตางประเทศ (ยุทธศาสตรที่ 2) 
 2.1 การลดความสูญเสียในการผลิต

ไพ  
O-การปฏิบัติงาน O-1 1. วัตถุดิบ  ไดแก  พลาสติค 

และกระดาษไมสะอาด มีผง
ฝุนปะปน 

5 2 1. เพิ่มความเขมงวดในการตรวจรับ
วัตถุดิบ 
 

3 2 คุณกนิษฐ หัวหนา
ฝายผลิตไพ 



บทที ่ 6  การติดตามผล 

6.1 การติดตามผล 

หมายถึง  การที่องคการมีการติดตามผลและปรับปรุงการบริหารความเส่ียงให
เหมาะสม  ทันสมัย  และมีประสิทธิผลอยูเสมอ  เพราะองคการอาจเปล่ียนวัตถุประสงคใหม  
เปล่ียนผูบริหารใหม  เปล่ียนกระบวนการปฏิบัติงานใหม  ทําใหวิธีการจัดการและการควบคุม
ภายในเดิมใชไมไดผล 

6.2 ประเภทของการติดตามผล 

6.2.1 การติดตามผลของผูบริหาร 
ผูบริหารควรมีการติดตามผลระหวางการปฏิบัติงานปกติประจําวัน  เชน การ

วิเคราะหจากสารสนเทศการปฏิบัติงานท่ีไดรับ  เชน  การวิเคราะหความแปรปรวน  การวิเคราะห
เปรียบเทียบขอมูล ฯลฯ  หากพบความผิดปกติของความสัมพันธ  ความไมสมํ่าเสมอ  ส่ิงบอกเหตุ
ตางๆ  หรือเม่ือเกิดสถานการณความเปล่ียนแปลงจากปกติ  ควรมีการกระทําเพื่อแกไขทันที   จึง
ทําใหสามารถระบุปญหาหรือความเส่ียงไดเร็วอยางมีประสิทธิผล 

6.2.2 การประเมินผลอิสระเปนรายคร้ัง 
เปนการประเมินผลโดยผูตรวจสอบภายใน  หรือผูประเมินผลอิสระ  ท่ี

จัดทําในกรณีพิเศษ  เพ่ือไดมุมมองที่แตกตางจากการติดตามผลโดยผูบริหาร  ตามคําส่ังท่ี 
1/2550 เรื่องแตงตั้งคณะทํางานบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในของโรงงานไพให
ประเมินผลมาตรการหรือแผนปฏิบัติการ  เพ่ือกําหนดแนวทางการปรับปรุงระบบบริหารความ
เส่ียงของโรงงานไพ และนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน
พิจารณาใหความเห็นชอบ 

6.2.3 การประเมินผลตนเอง 
หมายถึงการจัดการประเมินผล  การประชุมเชิงปฏิบัติการโดยผูบริหาร   

พนักงาน  รวมกับผูเช่ียวชาญ  และผูตรวจสอบภายในเปนครั้งคราว   เพ่ือใหเกิดความเขาใจ  หา
แนวทางในการปฏิบัติงานรวมกัน  โรงงานไพไดจัดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ประเมินผลตนเองและเพื่อพัฒนาระบบการบริหารความเส่ียงอยางนอยปละครั้ง 



คูมือการบริหารความเสี่ยง   
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6.3 การรายงาน 
การรายงานการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในแบงเปน   การรายงานตอผูบริหาร

ภายใน  การรายงานตอบุคคลภายนอก  และรายงานประจําป 

การรายงานตอผูบริหารภายใน   หมายถึง  การรายงานจากผูบริหารระดับตางๆ  ตอ
คณะกรรมการบริหารจัดการความเส่ียงและควบคุมภายใน โรงงานไพตามวาระการประชุมการ
บริหารความเส่ียงท่ีกําหนดไว  และคณะกรรมการบริหารจัดการความเส่ียงและควบคุมภายใน 
โรงงานไพจัดทํารายงานสรุปผลการบริหารความเส่ียงตอคณะกรรมการตรวจสอบ  เพ่ือเสนอตอ
คณะกรรมการโรงงานไพตามวิธีการและคําส่ังท่ีกําหนด   เชน  ใหรายงานเฉพาะความเสี่ยงท่ีมี
ความเส่ียงสูง  หรือความเส่ียงท่ีไมอยูในระดับท่ียอมรับไดเปนรายไตรมาส1   

การรายงานตอบุคคลภายนอก  หมายถึง  การรายงานตอสถาบันกํากับดูแล  หนวยงาน
ประเมินผลภายนอก  หรือคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  ตามรูปแบบและระยะเวลาที่
บุคคลภายนอกกําหนด 

รายงานประจําป  หมายถึง  การรวบรวมกิจกรรมแผนและผลงานที่เกี่ยวกับการบริหาร
ความเส่ียงและควบคุมภายใน  เพ่ือเปดเผยในรายงานประจําปตามหลักการกํากับดูแลท่ีดี  หรือตาม
ขอกําหนด 

 

 

                                                
1[ความถี่หรือระยะเวลาในการรายงานขึ้นอยูกับทางโรงงานไพเปนผูกําหนด] 



 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารภาคผนวก 1 : เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โรงงานไพ 

 



 



เอกสารภาคผนวก 2 : เร่ือง แตงตั้งคณะทํางานบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน โรงงานไพ 
 

 



 
 



เอกสารภาคผนวก 3 : เรื่อง แตงต้ังกรรมการจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการดานการผลิตและการตลาด 
 
 

 



เอกสารภาคผนวก 4 : เรื่อง แตงต้ังคณะทํางานเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการจําหนายไพโดยโรงงานไพ 

 



 

ภาคผนวก 5 
 

คําจํากัดความเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง 
 

ลําดับท่ี รายการ ความหมาย 

1 ความเสี่ยง (Risk) โอกาสที่จะเกดิความผิดพลาด  ความเสียหาย การ
ร่ัวไหล ความสูญเปลา หรือเหตุการณซ่ึงไมพึงประสงค
ที่ทําใหงานไมประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค 
(Objective) และเปาหมาย (Target) ที่กําหนด 

2 ความเสี่ยงท่ียอมรับได 
 ( Risk Appetite) 

เปนการกําหนดประเภทและระดับความเสีย่ง  เชน 
กําหนดเปนระดับสูง-กลาง-ต่ํา หรือกําหนดในเชิง
ปริมาณเปนจํานวนเงิน  เพื่อใชเปนแนวทางในการ
กําหนดระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได 

3 ความคลาดเคลื่อนของความเสี่ยงท่ี
ยอมรับได ( Risk Tolerance ) 

เปนการกําหนดระดับความเบี่ยงเบนจากหนวยวัดผล
และเปาหมายวัตถุประสงคที่ผูบริหารยอมรับได เชน 
ตองการอัตรากําไรขั้นตน 10% โดยยอมรับความ
คลาดเคลื่อน ±20% 

4 การจัดทําแผนตรวจสอบ   
(Audit Plan) 

เปนการตรวจสอบการรายงานผลการตรวจสอบและ
ติดตามการจดัการความเสี่ยงของแตละหนวยงาน 
เพื่อใหเกิดความมั่นใจวามีการติดตามผลในระหวางการ
ปฏิบัติงานและการประเมนิการควบคุมดวยตนเองได
ดําเนินการไปอยางถูกตองเหมาะสม 

5 การโอน/ยาย ความเสี่ยง เปนทางเลือกหนึ่งของการจดัการความเสีย่ง การ
เลือกใชกลยุทธนี้ แสดงวามคีวามเสี่ยงอยูในระดับที่สูง 
และจัดการควบคุมไมได จึงโอนไปใหผูอ่ืน เชน การ
จางบุคคลภายนอกที่มีความรูความสามารถมากกวามา
ดําเนินการแทน (Outsource) การทําประกนัภัย รวมทั้ง
การทํา Reinsurance 

6 การจัดการความเสี่ยง  
(Risk Management) 

หลังจากประเมินความเสี่ยงแลวตองมีการประเมินการ
จัดการความเสี่ยงที่หนวยงานสามารถนําไปปฏิบัติได
และผลของการจัดการนั้น ตองคํานึงถึงความเสี่ยงที่
หนวยงานยอมรับได มีการคํานวณตนทุนที่เกิดขั้น 
เปรียบเทียบกบัผลประโยชนที่จะไดรับ เพื่อใหการ
บริหารความเสี่ยงมีประสิทธิผลมากที่สุด 

 



ลําดับท่ี รายการ ความหมาย 

7 การระบุปจจัยเสี่ยง การระบุปจจยัเสี่ยง เปนขั้นตอนเริ่มตนในกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง ซ่ึงมีกระบวนการทีจ่ะตองดําเนินการ 
2 ประการ คือ 1.1) กําหนดวตัถุประสงคของการ
ดําเนินงานของหนวยงานหรือขององคกรนั้น และ   
1.2) การระบุความเสี่ยงที่จะทําใหวัตถุประสงคนั้นไม
สามารถบรรลุได 

8 การควบคุมความเสี่ยง เปนทางเลือกหนึ่งของการจดัการความเสีย่ง การใชกล
ยุทธนี้แสดงวามีความเสี่ยงอยูในระดับที่ไมสูงมากและ
ยอมรับได จึงควบคุมความเสี่ยงไวไมใหมากกวานี ้

9 
 

การลดความเสี่ยง เปนทางเลือกหนึ่งของการจดัการความเสีย่ง การ
เลือกใชกลยุทธนี้แสดงวามีความเสี่ยงอยูในระดับที่สูง
แตยังสามารถบริหารจัดการได มักจะกําหนดแผนใน
ลักษณะของการควบคุม เชน แผนการควบคุมภายใน 

10 วัตถุประสงคในระดับกิจกรรม 
(Activity-Level  Objective) 

เปนวัตถุประสงคของการดําเนินงานที่เฉพาะเจาะจงลง
ไปสําหรับแตละกิจกรรมทีอ่งคกรกําหนดเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคขององคกร ซ่ึงวัตถุประสงคของแตละ
กิจกรรมจะตองสอดคลองกับวัตถุประสงคในระดับ
องคกร 

11 การบริหารความเสี่ยงเชงิสัมพันธ
ระดับองคกร 

เปนกระบวนการปฏิบัติงานที่กระทําโดยคณะกรรมการ
ฝายบริหาร และพนักงานในองคกร ใชในการกําหนด
กลยุทธและในการปฏิบัติงานทั่วองคการ 

12 ปรัชญาดานการบริหารความเสี่ยง แนวคดิ ความเชื่อ ทัศนคติของฝายบริหารและ
คณะกรรมการบริษัทที่มีตอความเสี่ยง ซ่ึงสะทอนผล 
ไปยังวฒันธรรมองคการและสไตลการปฏิบัติงาน
ประจําวนั 

13 ความเสี่ยงท่ีเหลืออยู ความเสี่ยงที่คงเหลือหลังจากที่ผูบริหารไดดําเนนิการ
เพื่อเปลี่ยนแปลงโอกาสที่เกิดขึ้นหรือผลกระทบของ
ความเสี่ยงนัน้ 

 
 
 



ลําดับท่ี รายการ ความหมาย 

14 ความเสี่ยงกอนการจัดการ 
(Inherent Risk) 

ระดับความเสีย่งที่เกดิตามธรรมชาติ หรือตามลักษณะ
ของงานที่กําลังพิจารณา โดยไมมีการจัดการหรือการ
ควบคุมใดๆ ทีจ่ะลดความนาจะเกิดหรือผลกระทบ 

15 ความเสี่ยงคงเหลือ 
(Residual Risk) 

ระดับความเสีย่งที่ยังเหลือเมือ่พิจารณาจากประสิทธิผล
ของวิธีการตอบสนองและกระบวนการควบคุมที่มีตอ
ความเสี่ยงที่มใีนปจจุบนั 

16 ระดับความนาจะเกิด 
(Likelihood, Probability) 

การพิจารณาโอกาสหรือความนาจะเกิดของเหตุการณ
นั้นในชวงเวลาที่พิจารณา กาํหนดเปนระดบัตางๆ 

17 การประเมินความเสี่ยง กระบวนการทีใ่ชในการระบแุละการวิเคราะหความ
เสี่ยงที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของ
หนวยงาน รวมท้ังการกําหนดแนวทางที่จําเปนตองใช
ในการควบคุมความเสี่ยง หรือการบริการความเสี่ยง 

18 โอกาส (Opportunity) เหตุการณความไมแนนอนทีอ่าจเกิดขึน้ซึ่งทําใหเกิดผล
ทางดานบวกแกองคกร 

19 ผลกระทบ (Impact) ความเสียหายทางการเงิน ช่ือเสียงและผลเสียหายอืน่ที่
จะเกิดจากเหตกุารณนัน้ๆ 

20 ความเสี่ยงเดิม ความเสี่ยงตอองคกรกอนทีผู่บริหารดําเนนิการใดเพื่อ
เปลี่ยนโอกาสที่เกิดขึ้นหรือผลกระทบของความเสี่ยง
นั้น 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


