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คํานํา 

   
  คูมือการบริหารความเสี่ยงเปนเครื่องมือที่สําคัญ เปนสื่อกลางที่ชวยใหพนักงาน     
ใชเปนแนวทางบริหารความเสี่ยงทั้งระดับกิจกรรมและระดับองคกร และสรางความเขาใจรวมกัน
ในการจัดการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการดําเนินกิจกรรมของหนวยงานและองคกร            
การปรับปรุงคูมือบริหารความเสี่ยงมีวัตถุประสงคเพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดลอม และใหการดําเนินงานขององคการอุตสาหกรรมปาไมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ตอบสนองตอความเสี่ยงไดอยางตอเนื่องและเปนปจจุบันตลอดเวลา สงเสริมใหเปนการบริหาร
ความเสี่ยงองคกรโดยรวมและเปนไปตามมาตรฐานสากลทั่วไปที่เปนหลักประกันตอการ
บริหารงานที่จะบรรลุวัตถุประสงคนําไปสูวิสัยทัศนที่ตั้งไวอีกทั้งเปนการสรางมูลคาใหแกองคกรที่
เปนรูปธรรม และสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดี  

องคการอุตสาหกรรมปาไม จึงไดดําเนินการปรับปรุงคูมือการบริหารความเสี่ยงครั้งนี้
ซึ่งเปนการปรับปรุงจากคูมือบริหารความเสี่ยงเดิมจาก ตุลาคม 2549   เพื่อเปนแนวทางในการ
บริหาร     ความเสี่ยงขององคกร เพื่อใหพนักงานนําไปปฏิบัติทั่วทั้งองคกรใหบรรลุวัตถปุระสงคของ
องคการอุตสาหกรรมปาไมอยางจริงจังและเปนรูปธรรมที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
   
 
                                                                              ผูรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยง 

    องคการอุตสาหกรรมปาไม 
 ธันวาคม 2550
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สารบัญ 
                     หนา 
คํานํา 
1. วัตถุประสงคของการปรับปรุงคูมือการบริหารความเสี่ยง อ.อ.ป.ป 2551   1 
2. นโยบายการบริหารความเสี่ยงองคกรโดยรวม ของ อ.อ.ป.     1 
3. ความหมายและคําจํากัดความของการบริหารความเสี่ยง     2 
4. โครงสรางการบริหารความเสี่ยงองคกรโดยรวม ของ อ.อ.ป.    3 
5. หนาที่และความรับผิดชอบตามโครงสรางการบริหารความเสี่ยงองคกรโดยรวม  5 
6. กระบวนการบริหารความเสี่ยงองคกร       9
 6.1 การกําหนดวัตถุประสงค        10 

6.2 การระบปุจจัยเสี่ยง         10 
6.3 การประเมินความเสี่ยง        10 
6.4 การจัดการความเสี่ยงและการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง    17 
6.5 การรายงานและการติดตามผล       19 
6.6 การประเมินผลการจัดการแผนบริหารความเสี่ยง     19 

ภาคผนวก 1 
๏ การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)         บส 01   
๏ การประเมนิความเสี่ยง (Risk Assessment)       
 การประเมินระดับความเสี่ยง (Risk Score)     บส 02 
  การประเมินระดับความเปนไปได (Likelihood Score)   บส 0201
 การประเมินระดับผลกระทบ/ความรนุแรง (Impact Score)   บส 0202 
๏ แผนบรหิารความเสี่ยงระดับองคกร       บส 03 
๏ รายงานความกาวหนาแผนบริหารความเสี่ยงประจําเดือน    บส 04  
๏ สรุปผลการดําเนินงานตามแผนบรหิารความเสี่ยงระดับองคกร    บส 05 
๏ รายงานสรุปผลการจัดการความเสี่ยงและความเห็นตอผลการดําเนินงาน               

ตามแผนบรหิารความเสี่ยงระดับองคกร     บส 06 
ภาคผนวก 2 พจนานุกรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Dictionary) 
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พจนานุกรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Dictionary) 
ท่ี Risk Item ความหมาย 
1 ความเสี่ยง                             

(Risk) 
เหตุการณที่มีความไมแนนอน (ภาวะคุกคาม ปญหา 
อุปสรรค หรอืการสูญเสียโอกาส)    ซึ่งหากเกิดขึ้นจะมี
ผลกระทบในเชิงลบ (ไมสามารถบรรลุหรือกอใหเกิด 
การเสียหาย) ตอวัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคกร   
ทั้งในทางกลยุทธ การปฏิบัติงาน การเงินและการดําเนิน
ธุรกิจอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ 

2 โอกาส 
(Opportunity) 

เหตุการณที่มีความไมแนนอน ซึ่งหากเกิดขึ้นจะมีผล 
กระทบในเชงิบวก ตอวัตถุประสงคหรือเปาหมายของ
องคกร 

3 การควบคุม                                 
(Control) 

ข้ันตอน กระบวนการ หรือกลไก ซึ่งองคกรกําหนดขึ้น 
เพื่อใหมั่นใจวากิจกรรมในการดําเนินธุรกิจจะประสบ
ความสําเร็จ และไดผลลัพธตามวัตถปุระสงค ที่ได
กําหนดไว ซึ่งการควบคุมเหลานี้ไดแก การปองกัน 
(Prevention)      การตรวจสอบ (Detection) และการแกไข 
(Correction) 

4 การบริหารความเสี่ยง 
(Risk Management) 

การกําหนดแนวทาง และกระบวนการในการบงชี ้
วิเคราะห ประเมิน จัดการ ตดิตาม และส่ือสาร  
ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับกิจกรรม หนวยงาน หรือ
กระบวนการดําเนินงานขององคกร เพื่อชวยใหองคกร
ลดความสูญเสียนอยที่สุดและเพิ่มโอกาสใหแกธุรกิจมาก
ที่สุด การบริหารความเสี่ยงยังหมายถึงการประกอบกัน
อยางลงตัวของวัฒนธรรมองคกร กระบวนการและ
โครงสรางองคกร ซึ่งมีผลโดยตรงตอประสิทธิภาพการ
บริหารและผลไดผลเสียของธุรกิจ 
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ท่ี Risk Item ความหมาย 
5 การบริหารความเสี่ยงองคกร

โดยรวม 
(Enterprise Wide Risk 
Management) 

การบริหารความเสี่ยงโดยมีโครงสรางองคกรประกอบ
เขาดวยกันและมีลักษณะที่สําคัญ ไดแก 

 ผสมผสานและเปนสวนหนึ่งของ
ธุรกิจ การบริหารความเสี่ยงควรสอดคลองกับ  
แผนธุรกิจ วัตถุประสงค การตัดสินใจ และสามารถ
นําไปใชกับองคประกอบอื่นๆ ในการบริหารองคกร 

 พิจารณาความเสี่ยงทั้งหมด       
โดยครอบคลุมความเสี่ยงทั่วทั่งองคกรไดแก ความเสี่ยง
เกี่ยวกับกลยุทธ การดําเนินงาน การเงิน และการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งความเสี่ยงเหลานี้อาจทําให
เกิดความเสียหาย ความไมแนนอน และการสูญเสีย
โอกาส รวมถึงการมีผลกระทบตอวัตถุประสงค และ
ความตองการ ของผูมีสวนไดเสีย 

 มีความคิดแบบมองไปขางหนา   
โดยบงชี้ความเสี่ยงอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นบาง และหาก
เกิดขึ้นจริงจะมีผลกระทบอยางไรตอวัตถุประสงค
เพื่อใหองคกรไดมีการเตรียมการบริหารความเสี่ยง 

 ไดรับการสนับสนุนและมีสวนรวม
โดยทุกคนในองคกรตั้งแตระดับ กรรมการ  ผูบริหาร
ระดับสูง  และพนักงานทุกคนมีสวนรวมในการบริหาร
ความเสี่ยง 

6 ความเสี่ยงที่ยอมรับได                
(Risk Appetite) 

ประเภทและจํานวนความเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบตอการ
บรรลุภารกิจและวิสัยทัศน แตเปนความเสี่ยงที่องคกร
สามารถยอมใหเกิดขึ้นได 

7 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได       
(Risk Tolerance) 

ความเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงหรือความไมแนนอนที่
อาจสงผลกระทบกับการบรรลุวัตถุประสงคในการ
ปฏิบัติงานที่องคกรยอมใหเกิดขึ้นได 
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ท่ี Risk Item ความหมาย 
8 ความเสี่ยงที่องคกรมีอยู 

(Inherent Risk) 
ความเสี่ยงที่องคกรตองเผชิญจากการดําเนินธุรกิจโดย
ปกติ  กอนทีจ่ะมีการดําเนินการหรือการกําหนดมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยงนั้นๆ 

9 ความเสี่ยงคงเหลือ                      
(Residual Risk) 

ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยูหลังจากที่ผูบริหารดําเนินการ
จัดการหรือกําหนดใหมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงนั้นๆ 

10 ความเสี่ยงดานกลยุทธ 
(Strategic Risk)  

ความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอความไดเปรียบทางการ
แขงขัน การบริหารสินทรัพยและการลงทุน การดําเนิน
ธุรกิจอยางตอเนื่อง ซึ่งจะทําใหองคกรไมสามารถบรรลุ
กลยุทธและการเพิ่มมูลคาใหแกองคกรได 

11 ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน 
(Operational Risk) 

ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานอันเปนปกติขององคกร 
โดยพิจารณาถึง คน ระบบงาน ข้ันตอนการทํางาน  
ซึ่งจะสงผลตอประสิทธภิาพและประสิทธิผลในการ
ดําเนินธุรกิจขององคกร 

12 ความเสี่ยงดานการเงิน 
(Financial Risk) 

ความเสี่ยงจากการขาดการจัดหาขอมูล การวิเคราะห 
การวางแผน  การควบคุม และการจัดทํารายงาน เพื่อ
นํามาใชในการบริหารการเงินไดอยางถูกตองเหมาะสม 
ทําใหขาดประสิทธิภาพและไมทันตอสถานการณ       
ซึ่งจะสงผลกระทบตอฐานะทางการเงินขององคกร 

13 ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ        
(Compliance Risk) 

ความเสี่ยงจากการฝาฝนไมสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ หรือมาตรฐานที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินงาน รวมทั้งไมสามารถปฏิบัติตามนโยบาย  
และวิธีการปฏิบัติงานที่องคกรไดกําหนดขึ้น 

 
 



คํานํา 
   
  คูมือการบริหารความเสี่ยงเปนเครื่องมือที่สําคัญ เปนสื่อกลางที่ชวยให
พนักงาน     ใชเปนแนวทางบริหารความเสี่ยงทั้งระดับกิจกรรมและระดบัองคกร และ
สรางความเขาใจรวมกันในการจัดการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการดําเนินกิจกรรม
ของหนวยงานและองคกร            การปรับปรุงคูมือบริหารความเสี่ยงมีวัตถุประสงคเพื่อ
ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม และใหการดําเนินงานขององคการ
อุตสาหกรรมปาไมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตอบสนองตอความเสี่ยงไดอยางตอเนื่อง
และเปนปจจุบันตลอดเวลา สงเสริมใหเปนการบริหารความเสี่ยงองคกรโดยรวมและ
เปนไปตามมาตรฐานสากลทั่วไปที่เปนหลักประกนัตอการบริหารงานที่จะบรรลุ
วัตถุประสงคนําไปสูวิสัยทัศนที่ตั้งไวอีกทั้งเปนการสรางมูลคาใหแกองคกรที่เปน
รูปธรรม และสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดี  

องคการอุตสาหกรรมปาไม จึงไดดําเนินการปรับปรุงคูมือการบริหารความ
เสี่ยงครั้งนี้ซึ่งเปนการปรับปรุงจากคูมือบริหารความเสี่ยงเดิมจาก ตุลาคม 2549   เพื่อเปน
แนวทางในการบริหาร     ความเสี่ยงขององคกร เพื่อใหพนักงานนําไปปฏิบัติทั่วทั้งองคกร
ใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการอุตสาหกรรมปาไมอยางจริงจังและเปนรูปธรรมที่
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
   
 
                                                                              ผูรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยง 
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1.  วัตถุประสงคของการปรับปรุงคูมือการบริหารความเสี่ยง อ.อ.ป. ป 2551 
 เพื่อตอบสนองตอการประเมินการบรหิารความเสี่ยงที่ตองปรบัปรุง     

ตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม 
 เพื่อใหเกิดความเขาใจในการบริหารความเสี่ยงทั้งตอระดับองคกร      

และระดับกจิกรรม 
 เพื่อใหฝายบริหารและฝายปฏิบัติการ เขาใจหลักการและกระบวนการ

บริหารความเสี่ยงของ อ.อ.ป. 
 เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบและดําเนินการจัดการความเสี่ยง           

ที่เกี่ยวของ 
 เพื่อเปนเครือ่งมือในการสื่อสารและสรางความเขาใจ ความสัมพันธ 

ตลอดจนเชือ่มโยงระหวางการบริหารความเสี่ยงกับกลยุทธขององคกร 
 เพื่อใชเปนเครื่องมอืในการสรางวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ 

ระดับขององคกร 
 

2.  นโยบายการบริหารความเสี่ยงองคกรโดยรวมของ อ.อ.ป. 
นโยบายฝายบริหาร            องคการอุตสาหกรรมปาไมและพนักงานทุกคน  ตระหนักใน
วัตถุประสงคการสรางมูลคาเพิ่มแกองคกรอยางย่ังยืน เนนภารกิจสําคัญในการสงเสริมและ
พัฒนาปาเศรษฐกิจอยางครบวงจร ซึ่งเปนภารกิจหลักขององคกร และงานบริการแกลูกคา 
ประชาชน และภารกิจทางดานบริการเชิงสังคมที่ไดรับมอบหมายจากรัฐ จึงเห็นถึงความสําคัญ
ของการระมดัระวังภัย ภาวะคุกคาม ปญหา อุปสรรค และความเสียหายที่จะทําใหองคกรไมบรรลุ
วัตถุประสงคที่กําหนดไว ซึ่งจะกอใหเกิดความเสียหายตอองคกรและผูมสีวนไดสวนเสียโดยรวม 
รวมถึงการแสวงหาโอกาสที่สรางความเปนธรรมใหเกิดขึ้นกับวงจรทางธรุกิจที่เกี่ยวของ และสราง
ความพึงพอใจแกผูมีสวนไดเสียอยางตอเนื่อง โดยมีการบูรณาการความเสี่ยงกับการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการที่ดี 
วัฒนธรรมองคกร      องคการอุตสาหกรรมปาไม กระตุนใหพนักงานทุกคนตระหนกัถึง
ความสําคัญของการบรหิารความเสี่ยง ปฏิบตัิใหเปนกิจกรรมสวนหนึ่งของการดําเนินงานจน
เปนวัฒนธรรมองคกร โดยกําหนดคําขวัญในการบริหารความเสี่ยง (Risk Management 
Awareness) ดังนี้ 
  “มุงมั่นพฒันา   ศึกษาความเสี่ยง 
  หลีกเล่ียงความเสียหาย มุงหมายความสําเร็จองคกร” 
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แสวงหาโอกาส เพื่อสรางมูลคาเพิ่มแกองคกร    องคการอุตสาหกรรมปาไม จะบริหาร
โอกาสที่เปนความไมแนนอน หรือเหตุการณที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบเชิงบวกตอ
วัตถุประสงคใหเกิดประโยชนสูงสุด เพื่อเนนการสรางมูลคาเพิ่มแกองคกร และผลประโยชนแกผู
มีสวนไดเสียทุกสวน 

 
3. ความหมายและคําจํากัดความของการบริหารความเสี่ยง 
ความเสี่ยง (Risk)    หมายถึง เหตุการณที่มีความไมแนนอน (ภาวะคกุคาม ปญหา อปุสรรค 
หรือการสูญเสียโอกาส)    ซึ่งหากเกิดขึ้นจะมีผลกระทบในเชิงลบ (ไมสามารถบรรลุหรือ
กอใหเกิดการเสียหาย) ตอวัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคกร ทั้งในทางกลยุทธ การ
ปฏิบัติงาน       การเงินและการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ 
โอกาส (Opportunity) หมายถึง เหตุการณที่มีความไมแนนอน ซึ่งหากเกิดขึ้นจะมีผล กระทบ
ในเชิงบวก ตอวตัถุประสงคหรือเปาหมายขององคกร 
การควบคุม (Control) หมายถึง ข้ันตอน กระบวนการ หรือกลไก ซึ่งองคกรกําหนดขึ้น 
เพื่อใหมั่นใจวากิจกรรมในการดําเนินธุรกิจจะประสบความสําเร็จและไดผลลัพธตามวตัถุประสงค 
ที่ไดกําหนดไว ซึ่งการควบคุมเหลานี้ไดแก การปองกัน (Prevention)      การตรวจสอบ 
(Detection) และการแกไข (Correction)  
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง การกําหนดแนวทาง และกระบวนการ
ในการบงชี ้ วิเคราะห ประเมิน จดัการ ติดตาม และส่ือสารความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับกิจกรรม 
หนวยงาน หรือกระบวนการดําเนินงานขององคกร เพือ่ชวยใหองคกรลดความสูญเสียนอยที่สุด
และเพิ่มโอกาสใหแกธุรกิจมากที่สุด การบริหารความเสี่ยงยังหมายถึงการประกอบกันอยางลง
ตัวของวัฒนธรรมองคกร กระบวนการและโครงสรางองคกร ซึ่งมีผลโดยตรงตอประสิทธิภาพ
การบริหารและผลไดผลเสียของธุรกิจ 
การบริหารความเสี่ยงองคกรโดยรวม  (Enterprise Wide Risk Management)   คือ  
การบริหารความเสี่ยงโดยมีโครงสรางองคกรประกอบเขาดวยกันและมีลักษณะที่สําคัญ ไดแก 

 ผสมผสานและเปนสวนหนึ่งของธุรกิจ การบริหารความเสี่ยงควรสอดคลอง
กับแผนธุรกิจ วัตถุประสงค การตัดสินใจ และสามารถนําไปใชกับองคประกอบอื่นๆ ในการ
บริหารองคกร 
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 พิจารณาความเสี่ยงทั้งหมด  โดยครอบคลุมความเสี่ยงทั่วทั่งองคกร    
ไดแก ความเสี่ยงเกี่ยวกับกลยุทธ การดําเนินงาน การเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ   ซึ่ง
ความเสี่ยงเหลานี้อาจทาํใหเกิดความเสียหาย ความไมแนนอน และการสูญเสียโอกาส รวมถึง
การมีผลกระทบตอวัตถุประสงค และความตองการ ของผูมีสวนไดเสีย 

 มีความคิดแบบมองไปขางหนา โดยบงชี้ความเสี่ยงอะไรที่อาจจะเกิดขึ้น
บางและหากเกิดขึ้นจริงจะมีผลกระทบอยางไรตอวัตถุประสงคเพื่อใหองคกรไดมีการเตรียมการ
บริหารความเสี่ยง 

 ไดรับการสนับสนุนและมีสวนรวมโดยทุกคนในองคกรตั้งแตระดับ 
กรรมการ  ผูบริหารระดับสูง  และพนักงานทุกคนมีสวนรวมในการบริหารความเสี่ยง 
 

4. โครงสรางการบริหารความเสี่ยงองคกรโดยรวมของ อ.อ.ป. 
โครงสรางการบริหารความเสี่ยงองคการโดยรวมขององคการอุตสาหกรรมปาไม 

 (กอนกําหนดผูรับผิดชอบการบรหิารความเสี่ยงองคกร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหาร 

ผูอํานวยการ
คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการตรวจสอบ

สํานักตรวจสอบภายใน 

รองผูอํานวยการ 
( นายอํานาจ  ขมัภลขิิต ) 

รองผูอํานวยการ 
( นายชัยภัฎ  สมบรูณดํารงกุล ) 

รองผูอํานวยการ 
( นายบุญเลิศ  ศรีสขุใส ) 

๑. งานสํานักอํานวยการ 
๒. งานสํานักทรัพยากรมนุษย 
๓. งานสํานักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ 
๔. งานสํานักกฎหมาย 
๕. งานสํานักสงเสริมและพัฒนาไม

เศรษฐกิจภาคใต 
๖. งานสํานักอุตสาหกรรมไม 

๑. งานสํานักบัญชีและการเงิน 
๒. งานสํานักกิจกรรมสัมพันธ 
๓. งานสํานักนโยบายแผนและ

งบประมาณ 
๔. งานสํานักสงเสริมและพัฒนาไม

เศรษฐกิจภาคกลาง 
๕. งานสํานักสงเสริมและพัฒนาไม

เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๖. งานสํานักธุรกิจและการตลาด 

๑. งานสํานักสงเสริมและพัฒนาไม
เศรษฐกิจภาคเหนือตอนบน 

๒. งานสํานักสงเสริมและพัฒนาไม
เศรษฐกิจภาคเหนือตอนลาง 

๓. งานสถาบันคชบาลแหงชาติ ใน
พระอุปถัมภ 
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โครงสรางการบริหารความเสี่ยงองคกรโดยรวมขององคการอุตสาหกรรมปาไม 
(ปจจุบัน หลงัจัดตั้งผูรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงองคกร) 

 
                                
 
 
 
 
 

 
 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
                               
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
                                                                   Reporting Line            - สายการรายงาน 
                                                                   Communication Line  - สายการติดตอสื่อสาร 

คณะกรรมการ 
อ.อ.ป. 

คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
อ.อ.ป. 

สํานักตรวจสอบ
ภายใน 

ผูอํานวยการ 

คณะกรรมการ                
บริหารความเสี่ยง 

ผูอํานวยการสํานัก  

ผูรับผิดชอบ               
การบริหารความเสี่ยง 

(เลขานุการ) 
หัวหนาฝาย ประจํา อ.อ.ป. 

คณะอนุกรรมการ     
กล่ันกรองงาน อ.อ.ป. 

ท่ีปรึกษา
คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการ         
บริหารความเสี่ยง 

ของสํานัก 

ผูรับผิดชอบ              
บริหารความเสี่ยง 

ของสํานัก 

ผูรับผิดชอบ            
บริหารความเสี่ยง 

ของสํานัก 

ผูรับผิดชอบ            
บริหารความเสี่ยง 

ของสํานัก 

คณะกรรมการ         
บริหารความเสี่ยง 

ของสํานัก 

คณะกรรมการ         
บริหารความเสี่ยง 

ของสํานัก 
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5. หนาที่ความรับผิดชอบตามโครงสรางการบริหารความเสี่ยงองคกรโดยรวม 
5.1 การบริหารความเสี่ยงระดับคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการ อ.อ.ป. 

 กํากับนโยบาย ใหคําแนะนําและความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงองคกร 
 สงเสริมและกระตุนใหมีการดําเนินการที่เหมาะสม เพื่อจัดการความเสี่ยง    

 คณะกรรมการตรวจสอบภายใน อ.อ.ป. 
 กํากับดูแลและติดตามการบริหารความเสี่ยงอยางเปนอิสระ 
 ติดตามประสิทธิภาพการทํางานของฝายตรวจสอบภายในและผูรับผิดชอบ   

การบริหารความเสี่ยงองคกร 
 สื่อสารกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อใหเขาใจความเสี่ยงที่สําคัญ  

และเชื่อมโยงกับการควบคุมภายใน เพื่อใหเกิดความมั่นใจวามีการควบคุมภายใน และการ
บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองคกรมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงาน อ.อ.ป. 

 กําหนดแนวนโยบาย พิจารณา และกลั่นกรองรายละเอียดกลยุทธและแผน
บริหารความเสี่ยง 

 ติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงองคกรโดยรวม (Enterprise Wide 
Risk Management – ERM) 
5.2 การบริหารความเสี่ยงระดับองคกร 
 ผูอํานวยการและฝายบริหารระดับสูง 

 ติดตามความเสี่ยงที่สําคัญทั่งองคกรและกาํกับใหการบริหารมั่นใจไดวา     
มีการตอบสนองความเสี่ยง โดยมีแผนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม 

 สงเสริมนโยบายการบริหารความเสี่ยงและกํากับใหการบริหารมั่นใจวา
กระบวนการบริหารความเสี่ยงไดรับการปฏิบัติทั่วทั้งองคกร 

 กํากับ ดูแล และควบคุมกระบวนการบริหารความเสี่ยงองคกร โดย
พิจารณาวตัถุประสงค   การระบ ุการประเมิน การจดัการและจดัทาํแผน การรายงานตดิตามผล
และการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ใหอยูในระดับที่องคการอตุสาหกรรมปาไมยอมรบัได
และสอดคลองกับวตัถุประสงคและกลยุทธขององคกร 

 บริหารความเสี่ยงองคกรโดยรวมใหสอดคลองไปในทิศทางเดียวกับการ
เปล่ียนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกองคกร 
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 บริหารจัดการใหการบริหารความเสี่ยงองคกรมกีารใชระบบสารสนเทศ 
และมีการบูรณาการอยางเปนระบบ 

 แตงตั้งคณะทํางานหรือเจาหนาที่เพื่อชวยปฏิบตังิานตามความเหมาะสม 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร 

 กํากับ ดูแล และควบคุม กระบวนการบริหารความเสี่ยงองคกร โดย
พิจารณาวตัถุประสงค การระบ ุ การประเมิน การจัดการและจัดทําแผน การรายงานติดตามผล 
และการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ใหอยูในระดับที่องคการอตุสาหกรรมปาไมยอมรบัได
และสอดคลองกับวตัถุประสงคและกลยุทธขององคกร 

 จัดทํานโยบายและคูมือการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงขององคการ
อุตสาหกรรมปาไม 

 สรุปและนําเสนอการบรหิารความเสี่ยงองคกรโดยรวม ตอฝายบริหาร
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงาน คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และ
คณะกรรมการ อ.อ.ป. 

 บริหารจัดการใหการบริหารความเสี่ยงองคกรมกีารใชระบบสารสนเทศ 
และมีการบูรณาการอยางเปนระบบ 

 อื่น ๆ ตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากฝายบริหาร 
 สํานักตรวจสอบภายใน 

 ดําเนินการและสงเสริมใหฝายบริหารและหนวยงานมีการจัดวางระบบ
ควบคมุภายใน การประเมินการควบคุมดวยตนเอง(Control Self Assessment) และการบริหาร
ความเสี่ยง ทั้งในสวนของกิจกรรมหลักและกิจกรรมรองทั้งหมดภายในองคกร 

 ตรวจสอบการตอบสนองความเสี่ยง ผลการดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงและระบบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมขององคกร เพื่อการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ 
องคการอตุสาหกรรมปาไม 
 ผูรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงองคกร 

 ศึกษา ตดิตาม สถานการณภายในและภายนอก ตลอดจนการ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สภาพแวดลอมทั้งในและตางประเทศ ที่อาจสงผลกระทบตอ
วัตถุประสงคขององคกร โดยมีการสื่อสารถึงการเปลี่ยนแปลงของสถานะความเสี่ยงที่สําคัญ
ใหแกผูที่เกี่ยวของไดรับทราบอยางสม่ําเสมอ 
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 จัดทํารางนโยบาย กลยุทธ แผนบริหารความเสี่ยงระดับองคกร และ
คูมือการบรหิารความเสี่ยง ตามกระบวนการบรหิารความเสี่ยง เพือ่ใหบรรลุวตัถปุระสงค  จดัทาํ
เอกสารขอมลูและขาวสาร จัดเตรียมวาระ และเตรียมงานการนําเสนอและชี้แจงรวมทั้ง
ขอเสนอแนะตอฝายบรหิารและคณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวกับการบรหิารความเสี่ยงระดับ
องคกร 

 ใหขอมูลและคําแนะนําแกหนวยงานตางๆเกี่ยวกับการระบุ การประเมิน
และ การจัดการความเสีย่ง รวมทั้งประสานงานกับหนวยงานในการรายงานผลการบริหารความ
เสี่ยงที่หนวยงานไดจัดทําขึ้น 

 ติดตาม รวบรวม ประเมิน และสรุปรายงานการบริหารความเสี่ยงที่
สําคัญขององคกรตอฝายบริหาร และคณะกรรมการดานการบริหารความเสี่ยงขององคกรอยาง
ตอเนื่อง 

 ดําเนินการตอบสนองหรอืจัดการความเสี่ยงระดับองคกร ตามนโยบาย
การกํากับและสั่งการจากคณะกรรมการและฝายบริหาร 

 จัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยงขององคกรและรายงานปจจัยเสี่ยง 
รวมถึงการรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงระดับองคกรอื่นที่มีการกําหนดไว 

 ทําหนาที่เลขานุการคณะกรรมการดานการบริหารความเสี่ยงขององคกร 
โดยสนับสนุนและใหขอมูลเพื่อระบ ุประเมิน และจัดการกับความเสี่ยงในระดับองคกร 

 พัฒนาความพรอมและสรางความตระหนักขององคกรในเรื่องการบริหาร
ความเสี่ยง โดยมุงเนนการเผยแพรความรูเรื่องการบริหารความเสี่ยงใหแกพนักงานทกุระดับ 
เพื่อสรางใหเปนวัฒนธรรมองคกร 
5.3 การบริหารความเสี่ยงในระดบัหนวยงาน 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจําหนวยงาน 

 ดําเนินการรวมวางแผนงานและดําเนินการตามแผนงาน นโยบาย และ
กลยุทธการบริหารความเสี่ยง ที่คณะอนุกรรมการพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงกําหนด 

 กํากับ ดูแล และติดตาม ใหหนวยงานในสายงานมีการปฏิบัตงิานตาม
กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

 สนับสนุนและสงเสริมใหการบริหารความเสี่ยงเปนการปฏิบัตงิานปกติ 
และเปนวัฒนธรรม มีการบริหารระบบการควบคมุภายในใหมีประสิทธิภาพเปนมาตรฐาน 

 อื่น ๆ ตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากฝายบริหารและคณะการ           
การบริหารความเสี่ยงองคกร 
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 ผูบริหารหนวยงาน (สํานัก) 
 จัดวางระบบการควบคมุภายใน และการประเมินการควบคมุดวยตนเอง 

(Control Self Assessment) โดยระบุและประเมนิความเสี่ยง วางแผนปองกัน    และจัดการ
ความเสี่ยงในแตละกระบวนงานตามหนาที่ความรับผิดชอบ รวมถึงการบังคับบญัชา ควบคุม 
ติดตามเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนทีก่ําหนด 

 สงเสริมใหพนักงานในหนวยงานตระหนักถึงความสําคัญของการบริหาร
ความเสี่ยง มีสวนรวมในการประชมุสัมมนาเชงิปฏิบัติการ เพื่อจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 
(สําหรับความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับหนวยงานของตน) 

 รับมอบหมายงานตามแผนบริหารความเสี่ยงจากตนสังกัด 
 มอบหมายหนาที่ใหผูปฏิบัติงานดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 เปนผูรับผิดชอบหรอืแตงตั้งผูรับผิดชอบแผนบรหิารความเสี่ยงของ

หนวยงาน เพื่อติดตามและรายงานความกาวหนาของแผนบริหารความเสี่ยงที่หนวยงานไดรับ
มอบหมาย 

 แตงตั้งเจาหนาที่ หรือ ผูรับผิดชอบงานเพื่อใหการบริหารความเสี่ยง 
ประจําหนวยงาน มีความเหมาะสม และมีประสทิธิภาพ 
 ผูรับผิดชอบแผนบริหารความเสี่ยงของหนวยงาน 

 กํากับดูแลความกาวหนาของแผนบริหารความเสี่ยง 
 ประสานงานกับเลขาฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือผูรับผิดชอบ

การบริหารความเสี่ยงระดับองคกร เพื่อรายงานความกาวหนาของแผนบริหารความเสี่ยงที่ไดรับ
มอบหมาย 
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6. กระบวนการบริหารความเสี่ยงองคกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 การ
ประเมินผล    
จัดการและ
แผนบริหาร
ความเสี่ยง 

1 
การกําหนด
วัตถุประสงค

5 การ
รายงาน
ติดตามผล
และสื่อสาร 
ทําความ

2 
การบงชี้ 
ความเสี่ยง 

3 
การประเมิน 
ความเสี่ยง 

4 
การจัดการ
และจัดทํา
แผนบริหาร 
ความเสี่ยง 
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ขั้นตอนกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ อ.อ.ป. 
6.1 การกําหนดวัตถุประสงค 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยมีผูรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงองคกรเปน 
เลขานุการ จะพจิารณาจากแผนวิสาหกิจของ หรือแผนกลยุทธ ของ อ.อ.ป. และปจจัยเสี่ยงทั้ง
จากปจจัยภายในและปจจัยภายนอกที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร โดยจะ
นํามาประมวล และวิเคราะหเพื่อกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค และกลยุทธในการบริหารความ
เสี่ยง รวมทัง้สรางนโยบายการบริหารความเสี่ยงองคกรผนวกเขากับวัฒนธรรมองคกร 
6.2 การระบุความเสี่ยง 
 การระบุความเสี่ยงเพื่อพจิารณาวามีเหตุการณอะไรที่จะทําใหไมบรรลุวัตถุประสงค 
มีหลักการสําคัญในการระบุความเสี่ยงดังนี ้

 ศึกษา ประมวลผล และสรุปขอมูลและขาวสารเกี่ยวกับความเสี่ยง ทั้งจากปจจัย
ภายในและปจจัยภายนอก 

 ศึกษา และวิเคราะหขอมลู ตามหนาที่ความรับผิดชอบของแตละหนวยงาน 
 ประชมุสัมมนาเชิงปฏิบตัิการ การสัมภาษณ การหาขอมูลจากตนแหลง 
 (ภาคผนวก 1 - แบบฟอรม บส 01 - การระบุความเสี่ยง) 

การระบุความเสี่ยงระบุตามประเภทความเสีย่ง 4 ดาน 
 ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) 
 ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน (Operational Risk) 
 ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk) 
 ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) 

6.3 การประเมินความเสี่ยง 
 การประเมินความเสี่ยง เปนการประเมินถึงผลกระทบของความเสี่ยง และโอกาสหรือ
ความเปนไปไดที่จะเกิดความเสี่ยง โดยการใหคะแนน ซึ่งเปนการประเมินความเสี่ยงเชิง
คุณภาพ (Quantitative Risk Assessment) ทั้งนี้ ตองอาศัยความรู ประสบการณ และดุลย
พินิจของผูประเมิน 
 
 
 
ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง 
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จากความเสีย่งที่ได ระบุไว ในขั้นตอนที่ 2 จะนํารายการความเสี่ยงทั้งหมดมาพิจารณาเพื่อ
ประเมินระดับความเสี่ยง 
 
 

6.3.1 การประเมินระดับความเสีย่ง (Risk Score) 

รายการความเสี่ยงที่ไดระบุไว        
เพื่อการประเมิน 

การใหคะแนนความเปนไปได 
และผลกระทบของความเสี่ยง 

การประเมินระดับความเสี่ยง 
 

การตอบสนองและการจัดการ 
ความเสี่ยง (ไมยอมรับความเสี่ยง) 

จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 
 

ตํ่า 

ปานกลาง 

สูง 

สูงมาก 

ระบุผู รับผิดชอบแผนบริหารความเสี่ยง 

ระบุทรัพยากรที่จําเปนและระยะเวลา 
เชน งบประมาณ ทรัพยสิน เปนตน 

ระดับที่ยอมรับได โดยไมตองควบคุมความเสี่ยง 
ไมตองมีการจัดการเพิ่มเติม 

ระดับที่พอยอมรับได    แตตองมีการควบคุม 
เพื่อปองกันไมใหความเสี่ยงเคลื่อนยาย            

ไปยังระดับที่ยอมรับไมได 
 

ระดับที่ไมสามารถยอมรับได                    
โดยตองจัดการความเสี่ยง                      

เพื่อใหอยูในระดับที่ยอมรับไดตอไป 

ระดับที่ไมสามารถยอมรับได                    
จําเปนตองเรงจัดการแกไขทันที 
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6.3.1.1 การประเมินความเปนไปได (Likelihood) พิจารณาไดในรูปแบบของ
ความถี ่(Frequency)หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง โดยแบงออกเปน 5 ระดับ ดังนี้ 

 

โอกาสจะเกิดความเสี่ยง ความถี่โดยเฉลี่ย คะแนน
สูงมาก   ทุกเดือน 5 
สูง   3  เดือนตอครั้ง 4 

ปานกลาง   6    เดือนตอครั้ง 3 
นอย  1   ปตอครั้ง 2 

นอยมาก  เกินกวา  1  ปตอครั้ง 1 
 

(ภาคผนวก 1 - แบบฟอรม บส 02 , บส 0201 - การประเมินความเปนไปได) 
6.3.1.2) การประเมินผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับ

องคกรมีดังนี้ 
(1) ผลกระทบดานการเงิน - เปนผลกระทบหรือความเสยีหายที่เกิดจากความ

เสี่ยง และสามารถประเมินคาเปนตวัเงินได ไดแก 
� ผลกระทบจากคาความเสียหายในดานตางๆ ตอทรัพยสนิของ อ.อ.ป. 
� ผลกระทบจากการลงทุน/การรวมลงทุน 
� ผลกระทบคาใชจายการลงทุน 
� ผลกระทบตอการเบกิจายงบประมาณ 
(2) ผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจและความสามารถการแขงขันทางธุรกิจ - 

เปนผลกระทบที่มีความเสยีหายกับการดําเนินธุรกิจ หรือการใหบริการตอลูกคาของ อ.อ.ป. 
รวมถึงความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจ ซึ่งมีผลตอระบบการดําเนินงาน ตอรูปแบบการ
ดําเนินธุรกิจ ไดแก 

� ผลกระทบจากปจจัยภายนอก นโยบายรัฐบาล และกฎหมาย 
� ผลกระทบจากการสูญเสียจํานวนลูกคารายใหญ 
� ผลกระทบจากการสูญเสียรายไดจําหนาย 
� ผลกระทบจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
� ผลกระทบจากการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
(3) ผลกระทบดานชื่อเสยีงขององคกร-เปนความเสียหายตอชื่อเสียง ไมวาจะเปน

ผลจากการดําเนินงานทั้งทางตรงและทางออมสงผลตอภาพพจนและความเชื่อถอืของ อ.อ.ป. 
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(4) ผลกระทบดานความปลอดภัย - สงผลตอสินทรัพยของ อ.อ.ป. ชีวติ และ 
ความปลอดภัยของพนักงาน 

(5) ผลกระทบดานกฎ ระเบียบ และขอบังคับ สัญญา และขอผูกพัน 
(6) ผลกระทบตอความพงึพอใจของลูกคา ไดแก ผลกระทบที่มีตอระดับความพึง

พอใจของลูกคา 
ระดับของความรุนแรง  (ผลกระทบของความเสี่ยงตอองคกร) 
 

ผลกระทบ มูลคาความเสียหาย คะแนน 
สูงมาก เงินสดเหลือ < 5 ลานบาท 5 
สูง เงินสดเหลือ > 10 ลานบาท 4 

ปานกลาง เงินสดเหลือ > 15 ลานบาท 3 
นอย เงินสดเหลือ > 20 ลานบาท 2 

นอยมาก เงินสดเหลือ > 25 ลานบาท 1 
 

หมายเหตุ : มูลคาความเสียหาย และความถี่เปนเพียงตัวอยางการนําไปใช ควรมีการกําหนดให 
       เหมาะสมกับขนาดภารกิจและลักษณะการดําเนินงานขององคกร 

(ภาคผนวก 1 - แบบฟอรม บส 02 , บส 0202 การประเมินผลกระทบ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระดับของความรุนแรง  (ผลกระทบของความเสี่ยงตอชื่อเสียงขององคกร) 
 

ผลกระทบ มูลคาความเสียหาย คะแนน 
สูงมาก มีการพาดหัวขาวทั้งจากสื่อภายในและตางประเทศ 5 
สูง มีการเผยแพรขาวในวงกวางสําหรับส่ือภายในประเทศและ 4 
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มีการเผยแพรขาวในวงจาํกดัของสื่อตางประเทศ 
ปานกลาง มีการเผยแพรขาวในหนังสือพิมพภายในประเทศหลาย

ฉบับ ( 2 – 5 ) 
3 

นอย มีการเผยแพรขาวในวงจาํกดัภายในประเทศ ( 1 วัน )  2 
นอยมาก ไมมีการเผยแพรขาว 1 

หมายเหตุ : ผลกระทบของความเสยีหาย เปนเพียงตัวอยางการนําไปใช ควรมีการกําหนดให 
       เหมาะสมกับขนาดภารกิจและลักษณะการดําเนินงานขององคกร 
 

ระดับของความรุนแรง  (ผลกระทบของความเสี่ยงตอระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ) 
 

ผลกระทบ มูลคาความเสียหาย คะแนน 
สูงมาก เกิดความสูญเสียตอระบบ IT ที่สําคัญทั้งหมดและเกิด

ความเสียหายอยางมากตอความปลอดภยัของขอมูลลกูคา
หรือขอมูลธุรกิจ 

5 

สูง เกิดปญหากับระบบ IT ที่สําคัญ และระบบความปลอดภัย
ซึ่งสงผลตอความถูกตองของขอมูลบางสวน 

4 

ปานกลาง ระบบมีปญหาและมคีวามสูญเสียไมมาก 3 
นอย เกิดเหตุรายเล็กนอยทีแ่กไขได  2 

นอยมาก เกิดเหตุรายทีไ่มมีความสาํคัญ 1 
หมายเหตุ : ผลกระทบของความเสยีหาย เปนเพียงตัวอยางการนําไปใช ควรมีการกําหนดให 

       เหมาะสมกับขนาดภารกิจและลักษณะการดําเนินงานขององคกร 
 
 
 
 
ระดับของความรุนแรง  (ผลกระทบของความเสี่ยงตอการตอเนื่องของการดําเนินธุรกิจ) 
 

ผลกระทบ มูลคาความเสียหาย คะแนน 
สูงมาก การหยดุดําเนินการของธรุกิจและกระบวนการเปนเวลา 2 

เดือน 
5 

สูง มีผลกระทบตอกระบวนการและการดาํเนนิงานทางธุรกจิอยาง
รุนแรง เชน การหยดุดาํเนินงาน 1 เดือน 

4 
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ปานกลาง มีการชะงกังันอยางมีนัยสําคัญของกระบวนการและการ
ดําเนินงานทางธุรกิจ 

3 

นอย มีผลกระทบเล็กนอยตอกระบวนการและการดาํเนินงาน
ทางธุรกิจ 

2 

นอยมาก ไมมีการชะงักงันของกระบวนการและการดําเนินงานทาง
ธุรกิจ 

1 

หมายเหตุ : ผลกระทบของความเสยีหาย เปนเพียงตัวอยางการนําไปใช ควรมีการกําหนดให 
       เหมาะสมกับขนาดภารกิจและลักษณะการดําเนินงานขององคกร 

 

การประเมินระดับความเสี่ยง พิจารณาจากผลคูณของตัวเลขที่แทนคาโอกาสและคาผลกระทบ
จากความเสี่ยงแตละปจจัย คาระดับความเสี่ยง = คาคะแนนของโอกาสที่จะเกิด X คาคะแนนของ
ผลกระทบ  ซึ่งจะแบงระดับของความเสี่ยงออกเปน 4 ระดับ และมีคาความเสี่ยงรวมเทากับ 25 
คะแนน (Level of Risk) โดยการนําผลที่ไดจากการประเมินความเปนไปไดและผลกระทบมา
จัดทําแผนผังประเมินความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix) 

                                ระดับของความเสียหาย (Degree of Risks) 
5      
4      
3      

ผล
กร
ะท

บข
อง

คว
าม
เสี่ย

ง 

2      
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1      
 1 2 3 4 5 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
  มีความเสี่ยงสูงมาก  มีความเสี่ยงสูง 
 มีความเสี่ยงปานกลาง  มีความเสี่ยงต่ํา 

จาก Risk Assessment Matrix นํารายการความเสี่ยงของแตละระดับความเสี่ยงที่ไดจัดเรียงลําดับไว 
(Risk Ranking) มาวิเคราะหเปรียบเทียบกับเกณฑความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง 
(Criteria for Acceptability of Risk) 
เกณฑความสามารถในการยอมรับความเสีย่ง 

ระดับ       
ความเสี่ยง 

ระดับ
คะแนน 

แทนดวย  
แถบส ี

ความหมาย 
 

สูงมาก 16 - 25    ระดับที่ไมสามารถยอมรับความเสีย่งได จําเปนตองเรงจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ือใหอยูในระดับที่สามารถยอมรับไดทันที 

สูง 9 - 15    ระดับที่ไมสามารถยอมรับความเสีย่งได จําเปนตองจัดการความ
เสี่ยงเพ่ือใหอยูในระดับที่สามารถยอมรับไดตอไป 

ปานกลาง 4 – 8    ระดับที่พอยอมรับความเสีย่งได แตตองมีการควบคุมเพ่ือปองกัน 
ไมใหความเสีย่งเคลื่อนยายไปยังระดับที่ไมสามารถยอมรับได 

ต่ํา 1 - 3     ระดับที่ยอมรับความเสี่ยงได ไมตองมีการควบคุม                    
ไมตองมีการจัดการเพิ่มเติม 

               ระดับความเสีย่งปานกลาง การควบคุมตองมีการติดตามประเมินผลตอความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
จริงอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตองมีผูรับผิดชอบโดยตรง เชน มีแผนปฏิบัติ คูมือปฏิบัติงาน      
มีการมอบหมายงานที่ชัดเจน 

 
6.3.2 ความสําคัญของการควบคุมในปจจุบัน 

ในการจัดการความเสี่ยง ผูรับผิดชอบตองมีการรวบรวม ประมวลขอมูล และ
ศึกษาระบบการควบคมุภายในหรือการบริหารจัดการที่ไดมีการปฏิบัติจริงในปจจุบนั (ระดับการ
ควบคมุ) เพื่อใหการดําเนินงานในขั้นตอไปเกิดประสิทธิภาพ  การควบคุม พิจารณาไดจาก 

- หนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงาน 
- แผนงาน/โครงการ 
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- แผนปฏิบัติงานประจํา 
- งานของคณะกรรมการ หรือคณะทํางานภายในหนวยงาน 
- ฯลฯ 
การพิจารณาการควบคมุมีวตัถุประสงคเพื่อใหการจัดการความเสี่ยง และการ

จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงในขั้นตอนตอไปไมเกิดความซ้ําซอน และสรางมูลคาเพิ่มแกองคกร 
อีกทั้งยังสามารถใชเปนขอมูลประกอบการจัดทาํรายละเอียดแผนบริหารความเสี่ยงดวย 
6.4 การจัดการความเสี่ยงและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 

6.4.1 การจัดการความเสี่ยง 
ในการจัดการความเสี่ยงจะตองวิเคราะหถึงสาเหตุของความเสี่ยงในแตละประเด็น 

เพื่อนําไปสูการหามาตรการจัดการกับปจจัยความเสี่ยงใหตรงจุด โดยเลือกรายการความเสี่ยง
จาก Risk Assessment Matrix ที่มีความสําคญัที่สุดมาดําเนินการกอน 

การจัดการความเสี่ยง คือ การดําเนินการเพื่อควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับที่
ยอมรับไดโดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้ 

- การหลีกเล่ียง (Avoid) : ไมยอมรับความเสี่ยง เชน 
� เปล่ียนวัตถุประสงค 
� หยุดดําเนินกิจกรรม 
�ไมดําเนินการกิจกรรมนั้นๆ เมื่อวเิคราะหความเสี่ยงแลวอยูในระดับไมยอมรับ

ความเสี่ยง เชน การลงทุนในโครงการตาง ๆ การลงทุนในธุรกิจอื่น เปนตน 
 
 

- การรวมจัดการ (Share) : เปนการรวมหรือแบงความรับผิดชอบกับผูอื่นในการ
จัดการความเสี่ยง เชน 

� การทําประกันภัย 
� การจางบุคคลภายนอกดําเนินการแทน 

- การลด (Reduce) : ดําเนินการเพิ่มเตมิ    เพื่อลดโอกาสที่อาจเกิดขึ้น หรือ
ผลกระทบของความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได ไดแก การลงทุนในสินทรัพย หรือการหา
มาตรการในการปองกันความเสี่ยงอยางเต็มรูปแบบ เชน การจัดซื้ออุปกรณเพื่อปองกัน
อันตรายจากการทํางาน หรือการจัดหาอุปกรณเพิ่มเติมจากเดิม การปรับปรุงแกไขกระบวนงาน 
การจัดทําแผนฉุกเฉิน การจัดทํามาตรฐานความปลอดภัย 
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- การยอมรับ (Accept) : ยอมรับใหความเสี่ยงเกิดขึ้นภายใตระดับความเสี่ยง    ที่
สามารถยอมรับได โดยไมตองมีการจัดการเพิ่มเติม    
การจัดการความเสี่ยง ตองมีการนําแผนผังความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix) มา
พิจารณาจัดลําดับคาความเสี่ยงจากสูงมากถึงต่าํ โดยเลือกรายการความเสี่ยงที่มีคาระดับความ
เสี่ยงสูงมาก/สูง ซึ่งอยูในเกณฑความเสี่ยงที่ยอมรับไมไดมาจัดการความเสี่ยงตอไป 

6.4.2 การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 
หลังจากที่ไดมีการประเมินความเสีย่งแลว ผูประเมินจะเลือกวิธีการจัดการกับ   

ความเสี่ยง ที่เหมาะสมและดําเนินการจัดทําเปนแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อใหสามารถติดตาม
และประเมินผลการจัดการความเสี่ยงได โดยแผนบริหารความเสี่ยงมีองคประกอบ ดังนี้ 

� วธิีการดําเนินงาน 
� หนวยงานผูรับผิดชอบ 
� กําหนดระยะเวลาดําเนินการของแผนบริหารความเสี่ยง 

(ภาคผนวก 1 - แบบฟอรม บส 03 - แผนบริหารความเสี่ยงระดับองคกร) 
 
 
 
 
6.5 การรายงานและการติดตามผล 

6.5.1 หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ รายงานความกาวหนาแผนบริหารความเสี่ยงระดับ
องคกร (รายเดือน) (ภาคผนวก 1 - แบบฟอรม บส 04) โดยมีผูประสานความเสีย่งของ แตละ
หนวยงาน ทําหนาที่ในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานของแผนบริหาร      ความ
เสี่ยง  ตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจาํหนวยงาน เพื่อพจิารณาตรวจสอบ       ให
ขอคิดเห็น และจัดสงใหผูรับผิดชอบบริหารความเสี่ยงองคกร และประสานงานและสอบถาม
ขอมูลกับผูรบัผิดชอบการบริหารความเสี่ยงองคกรดวย 

6.5.2 ผูรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงองคกร นําขอมูลจากรายงานความกาวหนา
แผนบริหารความเสี่ยงระดับองคกรของแตละหนวยงาน มาจัดทําเปนรายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รายเดือน/รายไตรมาส (ภาคผนวก 1 - แบบฟอรม 
บส 05) โดยติดตามผลกับหนวยงานหรือผูรับผิดชอบแผนฯ และใหความเห็นตอผลการ
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง พรอมนําเสนอรายงานสรุปผลดังกลาวใหแกผูบริหาร
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ระดับสูง/คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/คณะกรรมการตรวจสอบภายใน เพื่อทราบ เปนราย
เดือน พรอมจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง นําเสนอคณะอนกุรรมการกลั่นกรองงาน       
อ.อ.ป.พิจารณา และรายงานตอคณะกรรมการ อ.อ.ป.ตอไป เปนรายไตรมาส 
6.6 การประเมินผลการจัดการแผนบริหารความเสี่ยง 

ผูรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงองคกร ดําเนินการ ดังนี้ 
- รายไตรมาส  ดําเนินการตอเนื่องจากการรายงานและการติดตามผล 
- รายป นําขอมูลจากรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบรหิารความเสี่ยงฯ  

(ประจําไตรมาส)      มารวบรวมประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และจัดทําเปนรายงานสรุป
ความกาวหนาผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจําป (ภาคผนวก1-แบบฟอรม 
บส 06) พรอมกับจัดทาํรายงานการบริหารความเสี่ยง อ.อ.ป. นําเสนอใหแกผูบริหารระดับสูง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบภายใน เพื่อทราบ และนําเสนอ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงาน อ.อ.ป. พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยง          และรายงานตอ
คณะกรรมการ อ.อ.ป. และจะนําบรรจุไวในรายงานประจําป (Annual Report) เพื่อเผยแพรตอ
ผูมีสวนไดเสีย 

 
- นําขอมูลสรุปจากรายงานสรุปผลการจัดการความเสี่ยงและความเห็นตอผล 

การดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (ภาคผนวก1 - แบบฟอรม บส 06)           ปจจัย
ภายนอกและภายใน ขอพิจารณาของคณะกรรมการ อ.อ.ป.    และคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
งาน อ.อ.ป.     รวมถึงผลการประชมุรวมกับผูบริหารระดับสูงและหัวหนาหนวยงาน   ที่
เกี่ยวของ มาดําเนินการทบทวนและประเมนิผลการบริหารความเสี่ยงใหม เพื่อจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยงองคกรตอเนื่องตอไป 

การรายงาน ติดตามผล และประเมินความเสี่ยง กรณีฉุกเฉิน เรงดวน 
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงาน อ.อ.ป. ฝายบริหารระดับสูง และคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง อาจมกีารรายงานติดตามผลและประเมินความเสี่ยง กรณีมีเหตุฉุกเฉินเรงดวน หรือกรณี
ที่หากไมตอบสนองความเสี่ยงแลวจะเกิดความเสียหายเรงดวนอยางมาก 
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    การระบคุวามเสี่ยง(Risk Identification)                                                                                                                                                               บส 01 
 

วัตถุประสงค/             
กระบวนการหลักทางธุรกิจ 

(1) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(2) 

รายการ 
ความเสี่ยง 

(3) 

รายละเอียด 
ความเสี่ยง 

(4) 

ปจจัย 
ความเสี่ยง 

(5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กําหนดประเภทความเสี่ยง               
4 ดาน คือ 
1) ความเสี่ยงดานกลยุทธ 
(Strategic Risk –S) 
2)ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน 
(Operational Risk – O) 
3) ความเสี่ยงดานการเงิน 
(Financial Risk – F) 
4) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติ     
ตามกฎระเบียบ 
(Compliance Risk – C) 

ระบุความเสี่ยงที่เปนเหตุการณ        
ที่ทําใหไมสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคที่กําหนดไว 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ขยายความเขาใจของรายการ    
ความเสี่ยง โดยคําอธิบาย             
ควรมีความกระชับและชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สาเหตุที่ทําใหเกิดความเสี่ยง 
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     การประเมินความเสี่ยง(Risk Assessment)                                                                                                                                                    บส 02                          
     การประเมินระดับความเสี่ยง (Risk  Score) 
 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

  (1) 

รายการ 
ความเสี่ยง 

(2) 

รายละเอียด 
ความเสี่ยง 

(3) 

ปจจัย 
ความเสี่ยง 

(4) 

 
โอกาสเกิด/ความเปนไปได 

(Likelihood Score - L) 
(5) 

 

ผลกระทบ 
(Impact Score – I)           

(6) 

ผลลัพธ 
 

(7) = (5) X (6) 

 
 
 
 
 
 
 

   นํารายการความเสี่ยงมาหาระดับ
ความถี่ (FreQuency)  หรือระดับ
ความเปนไปได (Likelihood - L) 

นํารายการความเสี่ยงมาหา
ระดับผลกระทบ                       
(Imact - I) ที่นาจะเกิดขึ้น 

 

 
 
 
 
 
 
 

      

 
     การประเมินความเปนไปได                                                                                                                                                                       บส 0201                          
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     การประเมินระดับความเปนไปได (Likelihood  Score) 
 

                                  ระดับคาประเมิน 
 
 ความเปนไปได 
 

นอยมาก นอย ปานกลาง 
 

สูง 
 

สูงมาก                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกินกวา  1  ป 
ตอครั้ง 

1   ปตอครั้ง   6    เดือนตอครั้ง   3  เดือนตอครั้ง ทุกเดือน 

 
 
     การประเมินผลกระทบ                                                                                                                                                                                         บส 0202                    
     การประเมินระดับผลกระทบ / ความรุนแรง(Impact  Score) 
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                     ระดับคาประเมิน 
 
 ผลกระทบ 
 

ไมเปนสาระสําคัญ /   นอย
มาก ต่ํา / นอย ปานกลาง 

 
สูง / วิกฤต 

 
สูงมาก  / หายนะ               

1.ผลกระทบดานการเงิน          

   - คาความเสียหาย 
เงินสดเหลือ > 5 ลานบาท เงินสดเหลือ > 10 ลานบาท เงินสดเหลือ > 15 ลานบาท เงินสดเหลือ > 20 ลานบาท เงินสดเหลือ > 25 ลานบาท

   - คาใชจายการลงทุน 
   

คาใชจายเพิ่มขึ้น= 10 % 
 

10 % < คาใชจาเพิ่มขึ้น 
< 15 % 

15 %< คาใชจายเพิ่มขึ้น 
< 20 % 

คาใชจายเพิ่มขึ้น       
>= 20 % 

- การลงทุน/การรวมทุน 
 
 
   

ผลตอบแทน > เงินฝาก
ประจําป 

/พันธบัตรรฐับาล+อัตรา
เงินเฟอ 

ผลตอบแทน = เงินฝาก
ประจําป 

/พันธบัตรรฐับาล+อัตรา
เงินเฟอ 

ผลตอบแทน < เงินฝาก 
ประจําป 

/พันธบัตรรฐับาล+อัตรา   
เงินเฟอ 

ไมไดรับผลตอบแทน 
 
 
 

 
 

     

 
 
     การประเมินผลกระทบ                                                                                                                                                                                         บส 0202                     
     การประเมินระดับผลกระทบ / ความรุนแรง (Impact  Score) 
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                     ระดับคาประเมิน 
 
 ผลกระทบ 
 

ไมเปนสาระสําคัญ /          
นอยมาก ต่ํา / นอย ปานกลาง 

 
สูง / วิกฤต 

 
สูงมาก  / หายนะ               

2.ผลกระทบดานการ
ดําเนินธุรกิจ          
   - นโยบายรฐัและ
กฏหมาย 

สูญเสียโอกาสดําเนิน
ธุรกิจ 10 % 

สูญเสียโอกาส       
ดําเนินธุรกิจ 20 % 

สูญเสียโอกาส         
ดําเนินธุรกิจ 30 % 

สูญเสียโอกาส         
ดําเนินธุรกิจ 40 % 

สูญเสียโอกาส         
ดําเนินธุรกิจ 50 % 

   - สูญเสียรายไดการ
จําหนาย   

สูญเสียรายไดจําหนาย
ไมยูคาลิปตัส 5 % 

สูญเสียรายไดจําหนาย   
ไมยูคาลิปตัส 10 % 

สูญเสียรายไดจําหนาย   
ไมยูคาลิปตัส 15 % 

สูญเสียรายไดจําหนาย   
ไมยูคาลิปตัส > 15 % 

   - การดําเนินงานตาม
แผนงานปลูกสรางสวนปา   ลาชากวาแผน 1 เดือน ลาชากวาแผน 3 เดือน ลาชากวาแผน 6 เดือน ลาชากวาแผน 12 เดือน 

   - ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ           
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     การประเมินระดับผลกระทบ / ความรุนแรง(Impact  Score) 
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                     ระดับคาประเมิน 
 
 ผลกระทบ 
 

ไมเปนสาระสําคัญ /          
นอยมาก ต่ํา / นอย ปานกลาง 

 
สูง / วิกฤต 

 
สูงมาก  / หายนะ               

3.ผลกระทบดานชื่อเสียง
ขององคกร      

- ผลกระทบดานชื่อเสียง
ขององคกร 

 

ไมมีขาวในเชงิลบ เปนขาวในเชิงลบ 1 วัน เปนขาวในเชิงลบ 2 วัน เปนขาวในเชิงลบ > 3 วัน เปนขาวในเชิงลบ >  5วัน 

4.ผลกระทบดานกฏ
ระเบียบ ขอกฏหมาย 
สัญญาขอผูกพัน           
   - ผลกระทบดานกฏ
ระเบียบ ขอกฏหมาย 
 สัญญาขอผูกพัน 

เสียคาปรับไมเกิน 1   
ลานบาท/ป 

เสียคาปรับไมเกิน 5    
ลานบาท/ป 

เสียคาปรับไมเกิน 10 
ลานบาท/ป 

เสียคาปรับไมเกิน 20 
ลานบาท/ป 

เสียคาปรับ > 50      
ลานบาทขึ้นไป/ป 

 
 
     การประเมินผลกระทบ                                                                                                                                                                                        บส 0202                     
     การประเมินระดับผลกระทบ / ความรุนแรง(Impact  Score) 
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                     ระดับคาประเมิน 
 
 ผลกระทบ 
 

ไมเปนสาระสําคัญ /          
นอยมาก ต่ํา / นอย ปานกลาง 

 
สูง / วิกฤต 

 
สูงมาก  / หายนะ               

5.ผลกระทบดานความ
พึงพอใจ           
   - ผลกระทบดานความ
พึงพอใจของลูกคา   

รักษาความพงึพอใจ
มากกวา 80 % 

รักษาความพงึพอใจ
มากกวา 70 % 

รักษาความพงึพอใจ
มากกวา 60 % 

รักษาความพงึพอใจ
มากกวา 50 % 

6.ผลกระทบดานความ
ปลอดภัย           

   - ผลกระทบดานความ
ปลอดภัย   

ทําการปฐมพยาบาล 
 

เขาโรงพยาบาลรักษา 
 

เกิดการบาดเจ็บสูญเสีย
อวัยวะหลายราย 

เสียชีวติมากกวา 1 ราย 
 

      
 
 
                   บส 03 

แผนบริหารความเสี่ยงระดับองคกร 
แผนบริหารความเสี่ยง : …………………………………………………………………………………………………… 
กลยุทธ : ……………………………………………………………………………………………………………… 
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ประเภทความเสี่ยง : ………………………………………………………………………………………………………. 
ความเสี่ยง :… .……………………………………………………………………………………………………………….. 
ปจจัยความเสี่ยง : ……………………………………………………..…………………………………………………. 
 

1. หลกัการและเหตุผล     
2. วัตถุประสงค 
3. เปาหมาย (ตามกลยุทธองคกร) 
4. ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite) 
5. ชวงเบี่ยงเบนระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Tolerance) 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
7. ผูรับผิดชอบดําเนินการ 
 
 
8. แผนปฏบิตัิโดยละเอียด ประกอบดวย 

กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลาการดําเนินการของกิจกรรม หนวยงานดําเนินการ 
 กําหนดแลวเสร็จ ความถี่  
6.1........................................................ ........................................  ........................................ 
6.2........................................................ ........................................  ........................................ 
6.3........................................................ ........................................  ........................................ 
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9. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 ................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   บส 04 

รายงานความกาวหนาแผนบริหารความเสี่ยง 
ประจําเดือน …………………………….. 

แผนบริหารความเสี่ยง : …………………………………………………………………………………………………… 
ประเภทความเสี่ยง : ………………………………………………………………………………………………………. 
ประเภทความเสี่ยงยอย :… .……………………………………………………………………………………………………………….. 
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รายการความเสี่ยง : ………………………………………………………………………………………………………. 
 

ระยะเวลาดําเนินการ   
ของกิจกรรม 

ผลการดําเนินงาน กิจกรรม   
การจัดการ 
ความเสี่ยง 

ผลลัพธ          
ของกิจกรรม       
การจัดการ        
ความเสี่ยง 

ผลการดําเนินงาน      
ของกิจกรรม          
การจัดการ           
ความเสี่ยง 

หนวยงาน/
ผูรับผิดชอบ 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

กําหนด     
แลวเสร็จ 

ความถี่ %   
ดําเนินการ
เดือนนี้ 

%   
ดําเนินการ
สะสม 

ปญหาและ
แนว

ทางแกไข 

 
 

         

 
 

         

 
ผูรายงานความกาวหนา……………………………………                                                                     วันที่รายงาน………………………………… 
                           (………………………………………) 
                   บส 05 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองคกร 
ประจําเดือน …………………………….. 

 
ลําดับ
ที่ 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง หนวยงาน/
กําหนดแลวเสร็จ 

ผลการดําเนนิงาน 
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                   บส 06 
รายงานสรุปผลการจัดการความเสี่ยงและความเห็นตอผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองคกร 
O ประจําไตรมาส……………..                                 O ประจําป........................ 
 

ผลการดําเนินงาน รายละเอียดการจัดการ
ความเสี่ยง 

ประเภท  
ความ   
เสี่ยง 

รายการ    
ความ     
เสี่ยง 

รายละเอียด   
ความ       
เสี่ยง 

ลําดับ  
ที่ 

แผน
บริหาร
ความ
เสี่ยง    

กําหนดแลว
เสร็จ/

ผูรับผิดชอบ แลว
เสร็จ 

แลวเสร็จ   
และ      

อยู       
ระหวาง

กิจกรรม
การจัดการ

ผลลัพธ   
ของ

สรุปความเห็น                 
ตอผลการดําเนินงาน             

ตามแผนบริหารความเสีย่ง 



                                                                                                                                                                                                                               คูมือการบริหารความเสี่ยง องคการอุตสาหกรรมปาไม 
                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 12

ดําเนินการ  
ตอเนื่อง 

ดําเนินการ ความ  
เสี่ยง 

กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 

           

 
 
 
 
 
 
 

           

 


