บทนำ
การดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจไทยในปัจจุบันอยู่ภายใต้ความไม่แน่นอนหลายประการที่
อาจกระทบต่อการดาเนิ น ธุรกิ จ เช่น การแข่งขัน ในภาวะเศรษฐกิจที่ผัน ผวนภายใต้กระแส
โลกาภิวัตน์ ที่มีก ารเปลี่ ยนแปลงอย่ า งรุน แรงและรวดเร็ ว ความก้า วหน้ า ในการพัฒนาและ
ใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพิ่มขึ้น ความกดดันต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการกากับดูแลที่ดี
ซึ่ ง ล้ ว นเป็ น ปั จ จั ย ที่ รั ฐ วิ ส าหกิ จ ควรค านึ ง ถึ ง ในการวางกลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารจั ด การและ
การดาเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ดังนั้น รัฐวิสาหกิจไทย
จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบริหารความเสี่ยงและวางระบบการควบคุมภายในอย่าง
มีประสิทธิภาพ
ด้วยเหตุนี้ สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง จึงได้ให้
ไพร้ ซ วอเตอร์ เ ฮาส์ คู เ ปอร์ ส เป็ น ที่ ป รึ ก ษาโครงการพั ฒ นาระบบบริ ห ารความเสี่ ย งและ
การควบคุ ม ภายในของรั ฐ วิ ส าหกิ จ ภายใต้ โ ครงการเสริ ม สร้ า งระบบธรรมาภิ บ าลที่ ดี ใ น
รัฐวิสาหกิจ โดยนาผลจากการศึกษาวิเคราะห์หลักเกณฑ์ /แนวทางปฏิบัติทั้งในและต่างประเทศ
มาประยุกต์เพื่อจัดทาหลักเกณฑ์ /แนวทางปฏิบัติ และคู่มือการปฏิบัติงานสาหรับการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของรัฐวิสาหกิจ
ทั้ ง นี้ ส านั ก งานคณะกรรมการนโยบายรั ฐ วิ ส าหกิ จ หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า คู่ มื อ
การปฏิบัติงานสาหรับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือช่วย
ในการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล และเป็น
อี ก เครื่ อ งมื อ หนึ่ ง ที่ จ ะช่ ว ยให้ รั ฐ วิ ส าหกิ จ สามารถพั ฒ นาระบบการบริ ห ารความเสี่ ย งและ
การควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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วัตถุประสงค์ของคู่มือ
คู่มือปฏิบัติเกี่ ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในสาหรับ รัฐวิสาหกิจฉบับ นี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้รัฐวิสาหกิจได้นาไปใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานเกี่ยวกับการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยมีลาดับขั้นตอนในการนาเสนอดังนี้
วิธีกำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรบริหำรควำมเสี่ยง
1. อ้างถึงหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง
2. อ้างถึงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
3. อธิบายวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง พร้อมด้วยการขยายความเนื้อหาที่สาคัญ
ตัวอย่างข้อความ รูปแบบเอกสาร รูปแบบการรายงานที่รัฐวิสาหกิจสามารถนาไปใช้ปฏิบัติ
เพื่อสนับสนุนให้เกิดการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
วิธีกำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยใน
1. อ้างถึงหลักเกณฑ์การควบคุมภายใน
2. อ้างถึงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
3. อธิบายวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายใน พร้อมด้วยการขยายความเนื้อหาที่สาคัญ
ตัวอย่างข้อความ รูปแบบเอกสาร รูปแบบการรายงานที่รัฐวิสาหกิจสามารถนาไปใช้ปฏิบัติ
เพื่อสนับสนุนให้เกิดการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.)
กระทรวงกำรคลัง

3

ส่วนที่ 1
หลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของรัฐวิสาหกิจ

1
ควำมเชื่อมโยงของกำรบริหำรควำมเสี่ยง
และกำรควบคุมภำยใน

1
ควำมเชื่อมโยงของกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มักเป็นเรื่องที่ได้รับการกล่าวถึงควบคู่กันอยู่เสมอ
การควบคุ ม ภายในเป็ น กระบวนการและมาตรการต่ า งๆ ที่ อ งค์ ก รได้ ก าหนดขึ้ น เพื่ อ ให้
ความมั่ น ใจอย่ า งสมเหตุ ส มผลในด้ า นการด าเนิ น งาน การรายงาน และการปฏิ บั ติ ต าม
กฎระเบียบ จากคาจากัดความดังกล่าว อาจเกิดคาถามขึ้นว่า เหตุใดต้องทาให้เกิดความมั่นใจ
ทั้ ง นี้ เนื่ อ งจาก ทุ ก องค์ ก ร ไม่ ว่ า ขนาดเล็ ก ขนาดใหญ่ และไม่ ว่ าจะอยู่ ในธุ รกิ จประเภทใด
ย่อมเผชิญกับความไม่แน่นอนในรูปแบบต่างๆ ความไม่แน่นอนนี้ หากเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วจะส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานขององค์กร หรือเป็นอุปสรรคในการบรรลุวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมาย เราเรียกว่าเป็น “ความเสี่ยง” สาเหตุของความเสี่ยงอาจมีได้ทั้งปัจจัยภายใน เช่น
ความสามารถของบุ ค ลากร ระบบสารสนเทศ หรื อ ปั จ จั ย ภายนอก เช่ น สภาพเศรษฐกิ จ
การเมื อ ง ภั ย ธรรมชาติ เป็ น ต้ น หากรั ฐ วิ ส าหกิ จ มิ ไ ด้ ต ระหนั ก ถึ ง ความเสี่ ย งต่ า งๆ แล้ ว
รัฐวิสาหกิจจะมีความมั่นใจได้อย่างไรว่าการดาเนินงานจะบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
การบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ได้รับการออกแบบให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจ
เกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อองค์กร และสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับ
เพื่อ ให้ได้รับ ความมั่น ใจอย่า งสมเหตุสมผลในการบรรลุวัตถุป ระสงค์ จากคาจากัดความนี้
จะเห็นได้ว่า รัฐวิสาหกิจจาเป็นต้องทราบว่าองค์กรมีความเสี่ยงอะไรบ้าง และในระดับที่มาก
หรือน้อยเพียงใด เพื่อที่จะได้กาหนดวิธีการจัดการ และนามาตรการต่างๆ มาปฏิบัติ เพื่อให้
เกิดความมั่น ใจว่าความเสียหายหรือความผิดพลาดจะไม่เกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้น ก็ยังอยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ มาตรการต่างๆ ที่กาหนดขึ้นเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงนี้ ก็คือ การควบคุม
ภายในนั่นเอง
ในการพิจารณาว่าการควบคุมภายในที่ปฏิบัติอยู่นั้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอ
หรือไม่ หรือต้องออกแบบมาตรการในการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีกมากเพียงใด รัฐวิสาหกิจ
ต้องพิจารณาร่วมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) กล่าวคือ มาตรการใน
การควบคุมดังกล่าว เมื่อนาไปปฏิบัติแล้ว ควรจะลดความเสี่ยงลงมาให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
องค์กรที่มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะช่วย
ส่งเสริมให้องค์กรมีระบบธรรมาภิบาลที่ดี และช่วยสนับสนุนให้การดาเนินงานบรรลุเป้าหมายที่
กาหนดไว้ ตลอดจนสามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างเหมาะสม
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2
วิธีกำรปฏิบัติเกี่ยวกับ
กำรบริหำรควำมเสี่ยง

6

คู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

2
วิธีกำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรบริหำรควำมเสี่ยง
หลักเกณฑ์/แนวทาง และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง พิจารณาองค์ประกอบที่
เกี่ยวโยงกัน 8 ประการ ซึ่งสัมพันธ์กับการดาเนินงานและกระบวนการบริหารงาน องค์ประกอบ
ทั้ง 8 ประการ ประกอบด้วย
องค์ประกอบที่ 1

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร

องค์ประกอบที่ 2

การกาหนดวัตถุประสงค์

องค์ประกอบที่ 3

การระบุเหตุการณ์

องค์ประกอบที่ 4

การประเมินความเสี่ยง

องค์ประกอบที่ 5

การตอบสนองต่อความเสี่ยง

องค์ประกอบที่ 6

กิจกรรมการควบคุม

องค์ประกอบที่ 7

สารสนเทศและการสื่อสาร

องค์ประกอบที่ 8

การติดตามประเมินผล
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องค์ประกอบที่ 1 สภำพแวดล้อมภำยในองค์กร (Internal Environment)
หลักเกณฑ์
รั ฐ วิ ส าหกิ จ ควร ก าหนดสภาพแวดล้ อ มภายในองค์ ก ร ให้ ส นั บ สนุ น การ บ ริ ห าร
ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยสภาพแวดล้อมภายในองค์กรควรมีความเหมาะสมกับลักษณะของ
องค์กรนั้นๆ ทั้งในด้านปรัชญาการบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ บทบาทและ
หน้าที่ของคณะกรรมการ จริยธรรมองค์กร ความมุ่งมั่น ต่อการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร
โครงสร้างองค์กร อ านาจและความรับผิดชอบ มาตรฐานด้านบุคลากร สภาพแวดล้อมภายใน
องค์กรถือเป็นพื้นฐานขององค์ประกอบอื่นของการบริหารความเสี่ยง
แนวทำงปฏิบัติ
1. คณะกรรมการและผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจควรกาหนดให้รัฐวิสาหกิจมีระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk
Tolerance) ที่มีความสอดคล้องกับการกาหนดกลยุทธ์องค์กร รวมทั้ง คณะกรรมการและ
ผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจควรมีบทบาทหน้าที่ในการกากับดูแลการบริหารความเสี่ยงองค์กร
รั บ ทราบและให้ ค วามเห็ น ชอบต่ อ ระดั บ ความเสี่ ย งที่ ย อมรั บ ได้ ข ององค์ ก ร ตลอดจน
การบริหารความเสี่ยงองค์กรให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ดังกล่าว
วิธีกำรปฏิบัติ
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) ที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยงนั้น
จะต้องมีวิธีการปฏิบัติที่มีความชัดเจน กาหนดเป็ นมาตรฐาน และมี การสื่อสารให้ทุกคนใน
องค์ ก รเกิ ด ความเข้ า ใจที่ ต รงกั น ในขั้ น ตอนการพิ จ ารณา เพื่ อ ให้ อ งค์ ก รมี ก ารสร้ า ง
สภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่เหมาะสมกับการบริหารความเสี่ยง ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจควร
พิจารณาในรายละเอียด ดังต่อไปนี้
• กำรกำหนดระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับ
ควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) กำรกำกับดูแลของผู้บริหำรรัฐวิสำหกิจ และ
กำรจัดสรรทรัพยำกร
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ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) หมายถึง ระดับของความเสี่ยงที่กาหนดขึ้นใน
ภาพรวม (Broad-based amount) ซึ่งองค์กรสามารถยอมรับได้ในการมุ่งไปสู่พันธกิจ (หรือ
วิสัยทัศน์) ขององค์กรนั้น
โดยทั่ ว ไป การด าเนิ น งานให้ ไ ด้ ผ ลตอบแทนนั้ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ อาจจ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งยอมรั บ
ความเสี่ยงบ้า ง การกาหนดระดับ ความเสี่ยงที่ยอมรับ ได้ หรือ Risk Appetite จะช่วยให้
รัฐวิสาหกิจทราบว่า ความเสี่ยงประเภทใด ความเสี่ยงลักษณะใด ความเสี่ยงระดับที่สูงเพียงใด
ที่รัฐวิสาหกิจสามารถยอมรับ เพื่อให้สามารถดาเนินงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กาหนด นอกจากนี้
Risk Appetite ยังสามารถนามาใช้เป็นกรอบในการดาเนินงานและการตัดสินใจต่างๆ ของ
รัฐวิสาหกิจได้ ตัวอย่างเช่น ในการดาเนิ นโครงการใหม่ รัฐวิสาหกิจควรพิจารณาว่ามีปั จจัย
ใดบ้างที่อาจทาให้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่สูงเกินกว่า Risk Appetite เช่น สถานที่ตั้งอยู่ใกล้
ชุมชนมากเกินไปจนอาจก่อให้เกิดข้อร้องเรียนหรือกรณีพิพาทหรือไม่ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
อยู่ในระดับที่สูงเกินกว่าค่าที่กฎหมายกาหนดหรือไม่ เป็นต้น ซึ่ง Risk Appetite ที่รัฐวิสาหกิจได้
กาหนดไว้จะทาหน้าที่เป็นกรอบในการตัดสินใจว่าจะอนุมัติการดาเนินโครงการนี้หรือไม่ หรือ
หากจะดาเนินโครงการนี้ รัฐวิสาหกิจได้จัดให้มีมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่าง
เหมาะสมเพียงใด มาตรการดังกล่าวสามารถช่วยลดความเสี่ยงให้ลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
หรือไม่
การกาหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ – ทาอย่างไร
• ผู้บ ริห ารของรัฐวิ สาหกิ จ ควรเป็ น ผู้ก าหนดระดับ ความเสี่ยงที่ ยอมรับ ได้ และเสนอ
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเพื่อขออนุมัติ
• ปัจจัยที่ควรคานึงถึงในการกาหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ได้แก่
o ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
o วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของรัฐวิสาหกิจ
o ความเสี่ยงในการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
o ปัจจัยภายในองค์กร รัฐวิสาหกิจมีมุมมองต่อความเสี่ยงอย่างไร รับความเสี่ยงได้
หรือไม่ยอมรับความเสี่ยง (Risk Taker vs. Risk Averse)
สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.)
กระทรวงกำรคลัง
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o ปัจจัยภายนอกองค์กร สภาพแวดล้อมต่างๆ ในการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
มีความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนมากเพียงใด
o ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้สามารถกาหนดได้ทั้งแบบเชิงปริมาณและแบบเชิง
คุณภาพ ทั้งนี้ อาจขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของข้อมูลที่มีอยู่ในองค์กร
• ตัวอย่างคาถามที่ช่วยรัฐวิสาหกิจในการกาหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ มีดังนี้
o ความเสี่ยงอะไรบ้างที่รัฐวิสาหกิจสามารถยอมรับได้และไม่สามารถยอมรับได้
o รัฐ วิ ส าหกิ จ จะยอมรั บ ความเสี่ย งที่ เ พิ่ม ขึ้ น จากที่ มี อ ยู่ไ ด้ ห รื อไม่ ด้ วยระดั บ
ผลตอบแทนที่ต้องการเท่าใด
o ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของรัฐวิสาหกิจเทียบกับรัฐวิสาหกิจอื่นในประเภท
ธุรกิจเดียวกันมีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไร
o มีความเสี่ยงเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะที่องค์กรไม่สามารถยอมรับได้หรือไม่
เช่น ความเสี่ยงที่อาจทาให้องค์กรไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย
o รัฐวิสาหกิจมีการกาหนดกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ อย่างไร
o พิจารณาตัวอย่างและผลของการบริหารความเสี่ยงในอดีต ที่รัฐวิสาหกิจยอมรับ
ความเสี่ยงมากหรือน้อยเกินควร เพื่อเปรียบเทียบกับกลยุทธ์ วัตถุป ระสงค์
และเป้าหมาย
ขั้นตอนการกาหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก ดังต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากภายในและภายนอกรัฐวิสาหกิจ
เกี่ยวกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
2. การกาหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้จากระดับบนลงสู่ระดับล่าง (Top-down) โดย
เชื่อมโยงเข้ากับกลยุทธ์และวัตถุประสงค์การดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
3. การกาหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้จากระดับล่างขึ้นสู่ระดับบน (Bottom-up) จาก
การวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงของรัฐวิสาหกิจในแต่ละด้าน
4. การกาหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร โดยพิจารณาจากผลที่ได้จากขั้นตอน
ที่ 1 – 3
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ระดั บ ความเสี่ ย งที่ ย อมรั บ ได้ ข องรั ฐ วิ ส าหกิ จ สามารถแสดงอยู่ ใ นรู ป แบ บต่ า งๆ
ได้หลายรูปแบบ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่ำงที่ 1 กำรกำหนดระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้เชิงคุณภำพ
ประเภทของ
ควำมเสี่ยง
ปฏิบัติการ
(Operational)

ระดับที่
ยอมรับได้
ต่า

การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ
(Compliance)
ตลาด (Market)

ไม่ยอม
รับเลย

กลยุทธ์
(Strategic)

ปานกลาง

ต่า

คำอธิบำย / แนวทำงปฏิบัติ
• ยอมรับความเสี่ยงได้ต่าสาหรับเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
• ยอมรับความเสี่ยงได้ต่าสาหรับเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการในกระบวนการ
ทางานที่ทาอยู่แล้วเป็นประจา
• ไม่ยอมรับความเสี่ยงในการละเมิดกฎหมายหรือกฎระเบียบ
• ไม่ยอมให้มีการละเมิดหลักจรรยาบรรณพนักงาน โดยจะติดตามดูแลอย่าง
เข้มงวด
• ยอมรับความเสี่ยงได้ต่าสาหรับผลขาดทุนจากการบริหารเงิน (Treasury
Operations)
• การทาธุรกรรมเพื่อการเก็งกาไร (Speculative) สามารถทาได้ตาม
ความจาเป็นเท่านั้น
• จัดให้มีเงินลงทุนเพื่อดาเนินโครงการใหม่ๆ เพื่อการวิจัยและพัฒนา

ตัวอย่ำงที่ 2 กำรกำหนดระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้เชิงกึ่งปริมำณ (Semi-Quantitative)
ประเภทของควำมเสี่ยง
การขยายการดาเนินงาน

•

คุณภาพของการบริการ

•
•

การเงิน

•

บุคลากร

•

ข้อควำมแสดงระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้
รัฐวิสาหกิจจะไม่ขยายการดาเนินงานไปในธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักในระยะ 5 ปี
ข้างหน้า
รัฐวิสาหกิจไม่ต้องการให้เกิดการควบรวมกิจการกับหน่วยงานอื่น
รัฐวิสาหกิจมีความมุ่งมั่นในการให้บริการที่ดีที่สุดแก่ประชาชนผู้ใช้บริการ และจะไม่
ยอมให้คุณภาพการบริการลดลงต่ากว่าคู่แข่ง
รัฐวิสาหกิจไม่ต้องการให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) มากกว่า
หรือเท่ากับ 2 ต่อ 1
รัฐวิสาหกิจจะรักษาระดับความพึงพอใจของพนักงานและการให้สวัสดิการแก่
พนักงานในระดับที่ไม่ต่ากว่าของหน่วยงานอืน่ ๆ ในภาคอุตสาหกรรมเดียวกัน
สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.)
กระทรวงกำรคลัง
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ตัวอย่ำงที่ 3 กำรกำหนดระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ในแผนภำพควำมเสี่ยง
(Heat Map / Risk Map)
โอกาส
เกิด

ต่า
(1)

ผล
กระทบ
สูงมาก ปำน
(4)
กลำง
ปำน
สูง
(3)
กลำง
ปานกลาง
ต่ำ
(2)
ต่า
ต่ำ
(1)

ปาน
กลาง
(2)

สูง
(3)

สูงมาก
(4)

สูง

สูง
มำก

สูง
มำก
สูง
มำก

ปำน
กลำง
ปำน
กลำง
ต่ำ

สูง
ปำน
กลำง
ปำน
กลำง

สูง
ปำน
กลำง

โอกาส
เกิด
ผล
กระทบ
สูงมาก
(4)
สูง
(3)
ปานกลาง
(2)
ต่า
(1)

ต่า
(1)

ปาน
กลาง
(2)

สูง

สูง
มำก

ปำน
กลำง

สูง

ต่ำ

ปำน
กลำง

สูง

ต่ำ

ต่ำ

ปำน
กลำง

สูง
(3)

สูงมาก
(4)

สูง
มำก
สูง
มำก

สูง
มำก
สูง
มำก
สูง
มำก
สูง

แผนภาพความเสี่ยงนี้ ใช้ในการแสดงผลของการประเมินความเสี่ยงว่ามีโอกาสเกิดและผลกระทบ
อยู่ในระดับใด รัฐวิสาหกิจอาจกาหนดให้ระดับความเสี่ยง “สูงมาก” คือ 3 ช่อง ดังแสดงใน
ภาพด้า นซ้า ย หรือ ก าหนดให้ ร ะดับ ความเสี่ยง “สู งมาก” ครอบคลุมจานวนช่องที่มากขึ้ น
ดังแสดงในภาพด้านขวา กล่าวคือ องค์กรที่กาหนดให้ระดับความเสี่ยง “สูงมาก” มีจานวนช่อง
ที่มากกว่า เป็นองค์ก รที่ยอมรับความเสี่ยงได้น้ อยกว่านั่ นเอง นอกจากนี้ การกาหนดเกณฑ์
การประเมินความเสี่ยง ว่าระดับผลกระทบเท่ากับ 4 หมายถึงอะไร ระดับ 3 หมายถึงอะไรนั้น
ก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้เช่นกัน ทั้งนี้
รายละเอี ยดเกี่ ยวกั บ การประเมิ น ความเสี่ยงและการกาหนดเกณฑ์ ก ารประเมิน ความเสี่ย ง
ได้อธิบายไว้ในองค์ประกอบที่ 4 ของคู่มือฉบับนี้
ช่วงเบี่ยงเบนของระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) หมายถึง ระดับความเบี่ยงเบน
ที่ยอมรับได้ที่สัมพันธ์กับการบรรลุวัตถุประสงค์ ตัวอย่างเช่น องค์กรแห่งหนึ่งมีเป้าหมายใน
การให้บริการที่ลูกค้าพึงพอใจ ซึ่งในการพิจารณาช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้นั้น
ผู้บริหารได้ระบุว่า
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• ค่าเป้า หมายของระดับความพึงพอใจของลูกค้า เท่ากับร้อยละ 85 มาเป็นเวลานาน
หลายปี ซึ่งองค์กรก็สามารถดาเนินงานได้ตามค่าเป้าหมายนี้มาโดยตลอด
• ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม เท่ากับร้อยละ 80 และมีแนวโน้มคงที่
• หากความพึ งพอใจของลูก ค้า ลดลงเป็ น การชั่วคราว และยังคงอยู่ในระดับ ที่สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม พบว่ามีผลกระทบน้อยมากต่อการตัดสินใจใช้บริการของ
ลูกค้า
• หากจะทาให้ความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มขึ้นสูงกว่าร้อยละ 87 ต้องใช้ทรัพยากรเพิ่มขึ้น
อย่างมากและไม่คุ้มกับผลที่ได้รับ
• องค์ก รก าลังถู ก จั บ ตามองจากสาธารณชนและมีการวิพากษ์วิจารณ์ ถึงการที่องค์กร
ไม่สามารถลดต้นทุนได้
จากข้อมูลดังกล่าว ผู้บริหารจึงกาหนดว่าควรคงค่าเป้าหมายของระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่
ร้อยละ 85 และมีช่วงความเบี่ยงเบนของความเสี่ยงที่ยอมรับได้อยู่ระหว่างร้อยละ 82-86
ภำพแสดงตัวอย่ำงกำรกำหนด Risk Tolerance
Risk Tolerance
82%

86%

80%

85%

ค่าเฉลี่ยของ
อุตสาหกรรม

ค่าเป้าหมาย
ขององค์กร

87%

ต้นทุนสูง
ไม่คุ้มค่า

• กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management Process)
รั ฐ วิ ส าหกิ จ ควรจั ด ให้ มี ก ระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ เ ป็ น มาตรฐานเดี ย วกั น และมี
ความสอดคล้องกัน เพื่อให้ทุกคนในองค์กรนาไปปฏิบัติได้ และควรจัดทาเป็นลายลักษณ์อักษร
โดยอาจอยู่ ใ นรู ป แบบคู่ มื อ การบริ ห ารความเสี่ ย ง ซึ่ ง จะอธิ บ ายเพิ่ ม เติ ม ในหั ว ข้ อ เรื่ อ ง
องค์ประกอบที่ 2 แนวทางปฏิบัติที่ 3 ของเอกสารฉบับนี้
สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.)
กระทรวงกำรคลัง
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ทั้งนี้ ขั้น ตอนต่า งๆ ในกระบวนการบริหารความเสี่ยง จะอธิบ ายในรายละเอียดภายใน
องค์ประกอบที่ 2 ถึง องค์ประกอบที่ 8 ของคู่มือฉบับนี้
• วัฒนธรรมองค์กร และกำรกำกับดูแลของคณะกรรมกำรและผู้บริหำร
รัฐวิสาหกิจควรให้ความสาคัญกับการบริหารความเสี่ยง ควรจัดให้มีการบริหารความเสี่ยง
ทุกระดับอย่างทั่วถึง และต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร กล่าวคือ ให้พนักงานทุกคนมี
ส่วนร่วมและตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารความเสี่ยง
หลังจากที่รัฐวิสาหกิจมีการกาหนดปรัชญาการบริหารความเสี่ยง ซึ่งแสดงถึงความเชื่อและ
ทัศนคติร่วมกันในองค์กร รัฐวิสาหกิจควรมีการประยุกต์ใช้ ให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรทั้งใน
ระดับ องค์ก รและระดับ หน่วยงานย่อ ยผ่านการปฏิบัติในทุกๆ ด้าน ทั้งในรูปแบบการออก
นโยบายที่เป็นลายลักษณ์อักษร นโยบายที่มีการประกาศใช้ การสื่อสารทางวาจา มาตรฐาน
ความประพฤติ ดัชนีชี้วัดการปฏิบัติงาน และการรายงานต่างๆ ในการปฏิบัติงานจริงใน
แต่ละวัน ตลอดจนแนวทางการตัดสินใจของผู้บริหาร
นอกจากการนาการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติตามปรัชญาการบริหารความเสี่ยงและวัฒนธรรม
องค์กร รัฐวิสาหกิ จควรให้ความสาคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรม และจรรยาบรรณของ
องค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จรรยาบรรณในระดับผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากเป็นผู้กาหนด
แนวทางปฏิบัติ และมีอานาจในการตัดสินใจในส่วนอื่นๆ
การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสาคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรม และจรรยาบรรณ
สามารถท าได้ด้ ว ยการสื่ อ สาร เช่น การจั ด ท าหลั ก การ การแถลงการณ์ ว่า องค์ กรได้ ใ ห้
ความสาคัญกับเรื่องจริยธรรม และจรรยาบรรณ การจัดทา “ประมวลจรรยาบรรณ” โดย
ประมวลจรรยาบรรณนี้ ควรจะแสดงถึ งความเชื่อมโยงระหว่า งพั น ธกิจ วิสัยทัศ น์ องค์กร
กับนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2. คณะกรรมการและผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจควรให้ความสาคัญกับการบริห ารความเสี่ยงมี
การบริหารความเสี่ยงทุกระดับอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยให้
บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมและตระหนักถึงความสาคัญ ของการบริหารความเสี่ยง รัฐวิสาหกิจ
ควรกาหนดปรัชญาการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Philosophy) ของรัฐวิสาหกิจ
ที่แสดงถึงความเชื่อและทัศนคติร่วมกันในองค์กร ปรัชญาการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวนี้
จะต้องสามารถสื่อสารได้ ทั้งโดยวาจาและที่เป็นลายลักษณ์อักษร
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วิธีกำรปฏิบัติ
รั ฐ วิ ส าหกิ จ ควรก าหนดปรั ช ญาการบริ ห ารความเสี่ ย งเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร โดยปรั ช ญา
การบริหารความเสี่ยงที่จัดทาขึ้นครอบคลุมประเด็นต่างๆ ในรายละเอียดที่สามารถใช้เป็นกรอบ
ในการพิ จ ารณาความเสี่ ย งในทุ ก กิ จ กรรมขององค์ ก ร ตั้ ง แต่ ก ารก าหนดกลยุ ท ธ์ จ นถึ ง
การปฏิบัติงานในกิจกรรมประจาวัน ปรัชญาการบริหารความเสี่ยงนี้จะช่วยสร้างความเชื่อและ
ทัศนคติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่บุคลากรทุกคนในองค์กรต้องมีร่วมกัน
ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจควรสื่อสารปรัชญาการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับการพัฒนาให้บุคลากรทุกคน
ในองค์กรเข้าใจและยอมรับเป็นอย่างดี เพื่อให้องค์กรอยู่ในสถานะที่สามารถรับรู้ความเสี่ยงและ
จัดการกับความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิผล การสื่อสารปรัชญาการบริหารความเสี่ยงอาจปรากฏ
อยู่ในนโยบายที่ประกาศใช้ การสื่อสารทางวาจาและเป็นลายลักษณ์อักษร ตลอดจนการตัดสินใจ
ของผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
ปรัชญาการบริหารความเสี่ยงที่ดีควรสะท้อนให้เห็นถึงการนาองค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยง
ขององค์กรมาประยุกต์ใช้ วิธีการระบุความเสี่ยง ประเภทของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และวิธีที่
องค์กรจัดการกับความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจต้องพึงระวังความแตกต่างของ
วัฒนธรรมระหว่างหน่วยงาน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความแตกต่างในการนาปรัชญาการบริหารความเสี่ยง
ไปปฏิบัติใช้ ความแตกต่างดังกล่าวอาจทาให้หน่วยงานต่างๆ ขาดความร่วมมือในการบริหาร
ความเสี่ยงขององค์กร
ในการพัฒนาปรัชญาการบริหารความเสี่ยง รัฐวิสาหกิจอาจจัดให้มีการสารวจพนักงานในประเด็นของ
วัฒนธรรมองค์กรในส่วนที่เกี่ยวกับความเสี่ยง เพื่อให้ทราบถึงความเสี่ยงที่ปรากฏในองค์กร
ความเข้มแข็งของคุณลักษณะสาคัญที่สัมพันธ์กับความเสี่ยง และคุณลักษณะของความเสี่ยงที่
ควรได้รับการบริหารจัดการเพิ่มเติม

สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.)
กระทรวงกำรคลัง
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3. รัฐวิสาหกิจควรจัดให้มี นโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร โดยให้แสดงถึงความมุ่งมั่นในการให้ความสาคัญกับการบริหารความเสี่ยง
กระบวนการปฏิบัติในองค์กร และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านการบริหารความเสี่ยง
รั ฐ วิ ส าหกิ จ ควรจั ด ให้ มี โ ครงสร้ า งองค์ ก รที่ ส นั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การบริ ห ารความเสี่ ย งที่ มี
ประสิทธิภาพ มีการกาหนดสายการรายงาน การมอบอานาจและความรับผิดชอบ สามารถ
แก้ไขปัญ หาต่างๆ ได้อย่า งเหมาะสม รวมทั้งให้มีการกาหนดเจ้า ของความเสี่ยง (Risk
Owner) ที่จะต้องดาเนินการรับผิดชอบในการจัดการบริหารความเสี่ยงนั้นๆ นอกจากนี้ ควรมี
การกาหนดผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนา วางระบบ และติดตามการบริหารความเสี่ยงของ
องค์กร
วิธีกำรปฏิบัติ
ในการจัดทานโยบายการบริหารความเสี่ยง รัฐวิสาหกิจควรพิจารณาให้ครอบคลุมหัวข้อ
ดังต่อไปนี้
1. วัตถุประสงค์ของนโยบาย
2. คาจากัดความของความเสี่ยง
3. หลักสาคัญในการปฏิบัติ
4. บทบาทและความรับผิดชอบ
5. การทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง
ตัวอย่ำงนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง

นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง
วัตถุประสงค์ของนโยบำย
เพื่อให้องค์กร [กขค] สามารถใช้การบริหารความเสี่ยงในการบริหารจัดการองค์กรให้บรรลุตาม
เป้าหมายการดาเนินงาน สร้างมูลค่าเพิ่มและความมั่นคงเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และสอดคล้องตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
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นโยบายนี้มีผลบังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในองค์กร [กขค] โดยจัดทาขึ้น
จากการพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงาน และแผนงานโครงการ
รวมทั้ง กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานขององค์กร
คำจำกัดควำมของ “ควำมเสี่ยง”
ความเสี่ยง (Risk) คือ ความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจเกิดขึ้นและเป็น
อุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
หลักสำคัญในกำรปฏิบัติ
1. รักษาสมดุลระหว่างระดับความเสี่ยง (Risk) และผลตอบแทน (Return) เพื่อให้มั่นใจถึงการบรรลุ
ตามเป้าหมายจากการดาเนินงาน ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้ถือหุ้นภายใต้ความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้
2. กลยุทธ์การดาเนินงานต้องสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่คณะกรรมการพิจารณายอมรับได้
3. การบริหารความเสี่ยงเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมที่สาคัญขององค์กร ที่จาเป็นต้องดาเนินการอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยผู้บริหารและพนักงานทุกคน
4. ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของ [กขค] จะต้องได้รับ
การจัดการอย่างทันเวลาและต่อเนื่อง ดังนี้
- ต้องมีการระบุความเสี่ยงอย่างครอบคลุมและทันเวลา
- ต้องมีการประเมินความเสี่ยงในด้านของโอกาสที่เหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้น (Likelihood)
และผลกระทบ (Impact) หากความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น
- ต้องมีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่คณะกรรมการและผู้บริหารยอมรับได้
ทั้งนี้ ต้องมีการพิจารณาความเหมาะสมของต้นทุน และผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น
ควบคู่กันไปด้วย
- ต้องมีการติดตามและรายงานความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้สามารถบริหารความเสี่ยง
ของ [กขค] ได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา
บทบำทและควำมรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการเป็นผู้กากับดูแลและสนับสนุนการนานโยบายการบริหารความเสี่ยงนี้ไปปฏิบัติใน
[กขค] ผ่านทางคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารสูงสุดของ [กขค]
สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.)
กระทรวงกำรคลัง
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2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้กากับดูแลการนานโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง
ไปปฏิบัติภายในองค์กร ติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ความเพียงพอของการจัดการ
ความเสี่ยงที่สาคัญ และรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นระยะ
3. ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการนานโยบายการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติ และติดตาม
การนาไปใช้อย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. พนักงานทุกคนต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายและคู่มือการบริหารความเสี่ยง
กำรทบทวนนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง
1. ในกรณีที่ผู้บริหารพบว่านโยบายการบริหารความเสี่ยงไม่เหมาะสมกับสภาพการดาเนินงาน
ต้องนาเสนอต่อคณะกรรมการ ผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อขออนุมัติใน
การปรับปรุงนโยบายการบริหารความเสี่ยง
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงทุกปี และนาเสนอ
ต่อคณะกรรมการ เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายดังกล่าวยังเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
การดาเนินงานขององค์กร
ทั้งนี้ นโยบายนี้มีผลบังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน นับแต่นี้เป็นต้นไป
อนุมัติโดย
___________________________________
(.............................................................)
ประธานกรรมการ
วันที่ ................................................
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ตัวอย่างโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงสาหรับรัฐวิสาหกิจ

สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.)
กระทรวงกำรคลัง
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โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงที่ดีจะช่วยสนับสนุนให้เกิดความชัดเจนและความราบรื่นในการนา
การบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติ ตัวอย่างโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงสาหรับรัฐวิสาหกิจที่
แสดงดังภาพข้างต้นมุ่งเน้นการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและหน่วยงานบริหารความเสี่ยง
ซึ่งเป็นกลไกสาคัญในการผลักดันการบริหารความเสี่ยง การกาหนดสายการรายงาน บทบาท
หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน โครงสร้าง
องค์กรและการกาหนดบทบาทหน้าที่ ที่ชัดเจนจะช่วยให้ทุกส่วนงานปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมายได้ และช่วยให้ก ารบ่งชี้ ประเมิน จั ดการ และติดตามความเสี่ยง เป็ น ไปอย่า งมี
ประสิทธิภาพและทันเวลา
นอกจากนี้ การกาหนดเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) เป็นเรื่องที่รัฐวิสาหกิจควรให้
ความส าคั ญ เช่ น เดี ย วกั น เจ้ า ของความเสี่ ย งเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก ในการบริ ห ารจั ด การ
ความเสี่ยงที่ตนเป็นเจ้ าของ เป็ นผู้ติดตามให้มั่น ใจว่า แผนจัดการความเสี่ยงได้รับการนาไป
ปฏิบัติอย่างเหมาะสม และเมื่อจัดการความเสี่ยงแล้ว ควรทบทวนผลการประเมินความเสี่ยงว่า
ความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับที่ยอมรับได้แล้วใช่หรือไม่
4. ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจควรแสดงความมุ่งมั่นต่อการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรให้มี
ความรู้ความชานาญที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย และจะต้องมีการจัดสรร
ทรั พ ยากรที่ เ หมาะสมให้ เ พี ย งพอในแต่ ล ะขั้ น ตอนของกระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย ง
นอกจากนี้ ผู้บริหารรัฐวิสาหกิ จควรจัดให้มีระบบสารสนเทศที่สนับ สนุน ต่อกระบวนการ
บริ ห ารความเสี่ ย ง รั ฐ วิ ส าหกิ จ ควรจั ด ให้ มี ก ารบู ร ณาการของการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การ
การบริ หารความเสี่ ย ง และการปฏิ บัติ ต ามกฎระเบีย บ โดยเกิ ด จากการมี ส่ ว นร่ว มของ
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
วิธีกำรปฏิบัติ
1. การพัฒนาบุคลากรเป็นเรื่องที่ทุกองค์กรยอมรับว่ามีความสาคัญมากเป็นอันดับต้นๆ ใน
การบริ ห ารจั ด การองค์ ก ร ส าหรั บ การบริ ห ารความเสี่ ย งก็ เ ช่ น เดี ย วกั น บุ ค ลากรที่ มี
ความสามารถ มีความชานาญในการปฏิบัติงาน เข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
เป็นปัจจัยที่สาคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนให้องค์กรมีสภาพแวดล้อมในการบริหารความเสี่ยง
ที่เหมาะสม กล่าวคือ บุคลากรที่เข้าใจในงานของตน จะสามารถทาการบ่งชี้ ประเมิน จัดการ
และติดตามความเสี่ยง ในส่วนงานที่ตนรับผิดชอบและในภาพรวมขององค์กรได้เป็นอย่างดี
วิธีการปฏิบัติเพื่อพัฒนาบุคลากรนั้นสามารถทาได้หลายรูปแบบ ตัวอย่างเช่น
• พิ จ ารณายุ ทธศาสตร์ขององค์ ก รให้เข้ า ใจว่า จะเติบ โตอย่า งไร และมี ความต้อ งการ
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บุ ค ลากรแบบใด จ านวนเท่ า ใด เพื่ อ ที่ จ ะสามารถขั บ เคลื่ อ นองค์ ก รให้ เ ติ บ โตได้
ตามเป้าหมายที่กาหนด โดยจัดทาเป็นแผนแม่บทการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กร
• จากแผนแม่บ ทดังกล่า ว พิ จ ารณาจั ดทากิจ กรรมที่ต้องดาเนิ น การ เช่น การสรรหา
บุคลากรให้ทันกับการเติบโตขององค์กรนั้น อาจต้องสรรหาทั้งจากภายในและภายนอก
หากสรรหาจากภายใน ควรพิจารณาว่าบุคลากรปัจจุบันนั้นมีทักษะ ความรู้ความชานาญ
ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานเพียงพอหรือไม่ ทาการศึกษา วิเคราะห์ ทาความเข้าใจใน
ทักษะ ความรู้ความชานาญที่ต้องการ เปรียบเทียบกับทักษะ ความรู้ความชานาญของ
บุคลากรในปัจจุบัน แล้วจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ได้คุณภาพตามที่ต้องการ
หากสรรหาจากภายนอก ควรพิจ ารณาจัดทาหรือปรับ ปรุงหลักเกณฑ์ ในการสรรหา
บุคลากรให้สอดคล้อ งกั บ ความต้อ งการ เช่น ข้อกาหนดเรื่องคุณ สมบัติ การศึกษา
ประสบการณ์ เป็นต้น พร้อมทั้งทบทวนอัตราผลตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ให้อยู่ใน
ระดับที่แข่งขันได้
2. การพั ฒ นาระบบสารสนเทศที่ ส นั บ สนุ น ต่ อ กระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย ง จะช่ ว ยให้
การบริหารจัดการข้อมูลต่างๆ ที่ช่วยในการบ่งชี้ ประเมิน จัดการ และติดตามความเสี่ยง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา จะช่วยให้ผู้บริหาร
สามารถตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
ตัวอย่างการนาระบบสารสนเทศมาใช้สนับสนุนกระบวนการบริหารความเสี่ยง ได้แก่
• การจัดทารายงานความเสี่ยงโดยใช้ Application ที่สามารถนาข้อมูลดิบมาจัดทาให้
อยู่ในรูปแบบรายงานที่ต้องการได้
• การติดตามค่าของดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก (Key Risk Indicator) แบบ Real-time
และให้แสดงผลทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ของผู้รับผิดชอบ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการ
ได้ทันเวลา เป็นต้น
3. การบู ร ณาการของการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การ การบริ ห ารความเสี่ ย ง และการปฏิ บั ติ ต าม
กฎระเบียบ สามารถทาให้เกิดขึ้นได้โดยการสร้างความเข้าใจในสิ่งที่กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานแต่ละคนต้องปฏิบัติ เพื่อให้ทุกคนเข้าใจว่ามีมาตรการหรือกฎระเบียบอะไรบ้างที่
ต้อ งทราบและปฏิบัติต ามให้ ไ ด้ โดยสามารถปฏิบัติ เป็ นส่วนหนึ่ งของการดาเนิ นงานตาม
ความรับผิดชอบของตน

สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.)
กระทรวงกำรคลัง

21

กำรบูรณำกำรระหว่ำง Corporate Governance - Risk management - Compliance (GRC)
ควำมหมำยของ GRC
การกากับ ดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Corporate
Governance, Risk Management & Compliance: GRC) คือ การจัดให้มีบุคลากรที่มี
ความรู้และคุณสมบัติเหมาะสม (People) ขั้นตอนการทางานที่โปร่งใส และมีการควบคุม
ภายในที่ดี (Process) การบริหารจัดการข้อมูลให้ถูกต้อง เหมาะสม ทันเวลา (Information)
และการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ (Technology) เพื่อช่วยให้องค์กรมีการกากับดูแล
กิจการที่ดี มีการบริหารความความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อ งได้อย่างครบถ้วน ทั้งนี้ เพื่อ ช่วยเพิ่มความมั่นใจว่า องค์กรจะสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างสมเหตุสมผล
การบูรณาการ GRC ให้เป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินงาน (Integrated GRC) ประกอบด้วย
• การมีวิสัยทัศน์ที่ถูกต้องในเรื่องการกากับดูแลกิจการ (Governance: G) ซึ่งหมายถึง
การมอบหมายอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ และผู้บริหาร
รวมถึงการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม
เพื่อให้ คณะกรรมการ และผู้บริหาร สามารถสั่งการ บริหารจัดการองค์กร และตัดสินใจ
ในเรื่องสาคัญต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีผลการดาเนินงานตามเป้าหมายที่กาหนด
เพิ่มคุณค่าต่อผู้ถือหุ้น และเป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
• การบริ ห ารความเสี่ ย งถู ก รวมเข้ า เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการด าเนิ น งานขององค์ ก ร
(Risk: R) มีการคานึงถึงการบริหารความเสี่ยงประกอบการตัดสินใจ และ
การวางแผนกลยุทธ์
• การให้ความสาคัญต่อเรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance: C) กล่าวคือ
องค์กรมีความตระหนักว่า การปฏิบัติตามกฎระเบียบ เป็นผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้น
มิได้เป็นเพียงหน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น ซึ่งกฎระเบียบดังกล่าว
อาจอยู่ในรูปของนโยบายขั้นตอนการทางานที่กาหนดขึ้นภายในองค์กร และกฎหมาย
หรื อระเบี ยบที่ ก าหนดขึ้ นโดยหน่ วยงานภายนอก และต้ องมี ความสอดคล้ องกั บ
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย
ในการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้นั้น รัฐวิสาหกิจ
ควรก าหนดกลยุ ท ธ์โ ดยค านึ ง ถึ ง ระดับ ความเสี่ ย งที่ ย อมรั บ ได้ แ ละช่ ว งเบี่ ย งเบนของระดั บ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite & Risk Tolerance) มีการมอบหมายอานาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบให้แก่ผู้บริหารและพนักงานในระดับต่างๆ อย่างเหมาะสม กาหนดนโยบาย
และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน (Policies & Standards) ที่มีความชัดเจน รัดกุม และ
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สอดคล้องกับกลยุทธ์ของรัฐวิสาหกิจ โดยมีการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่าง
เพียงพอ หากความเสี่ยงใดสูงกว่าระดับที่ยอมรับได้ก็จัดให้มีการบริหารจัดการ หากการควบคุมใด
มีจุดอ่อนก็จั ดให้มีการปรับปรุงการควบคุมนั้ น นอกจากนี้ ยังต้องมีการติดตามประเมินผล
เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการตามแผนที่กาหนด และมีการปรับปรุงการควบคุมให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยจัดให้มีการสอบทานอย่างสม่าเสมอ มีการรายงานประเด็นที่
สาคัญให้คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจได้รับทราบ และจัดให้มีการสื่อสาร
และให้ความรู้แก่พนักงานทุกระดับ กิจกรรมที่กล่าวมาข้างต้นนี้ จะช่วยส่งเสริมการบูรณาการ
GRC ภายในรัฐวิสาหกิจ โดยสามารถดาเนินการผ่านองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ การบริหาร
จั ด การบุ ค ลากร (People) การจั ด ให้ มี ก ระบวนการปฏิ บั ติ ง านที่ เ หมาะสม (Process)
การบริหารจัดการข้อมูล (Information) และการนาเทคโนโลยีมาใช้ (Technology)
ประโยชน์ของ GRC
• รักษาชื่อเสียงขององค์กรและคุณค่าของตราสินค้า (Reputation and brand value)
• สอดคล้ อ งกั บ ความคาดหวั ง ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ได้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น
หน่วยงานกากับดูแล ลูกค้า/ผู้บริโภค คู่ค้า พนักงาน และประชาชนทั่วไป เป็นต้น
• สร้างคุณค่าแก่องค์กรด้วยการดาเนินงานตามหลักจรรยาบรรณและการกากับดูแล
กิจการที่ดี
• ช่วยเตรียมความพร้อมในการดาเนินงานภายใต้ภาวะวิกฤต โดยรวมถึงการบริหารจัดการ
ในกรณีที่ถูกฟ้องร้องดาเนินคดี การเรียกร้องค่าปรับหรือค่าเสียหาย การถูกลงโทษ
และในกรณีที่การดาเนินงานหยุดชะงัก
แนวทำงปฏิบัติ
แนวทางปฏิบัติเพื่อส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจมีการบูรณาการ GRC มีดังนี้
1. บุคลำกร (People)
• จัดให้มีก ารสื่อสารเรื่อ งความสาคัญ ของ GRC จากกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจถึงพนักงานทุกระดับอย่างทั่วถึง
• จัดให้มีการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง GRC ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานทุกระดับของรัฐวิสาหกิจ
• สร้างจิตสานึกในการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของรัฐวิสาหกิจ และจัดให้มี
การติดตามการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณอย่างสม่าเสมอ เพื่อสร้างวัฒนธรรม
สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.)
กระทรวงกำรคลัง
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GRC และความรู้สึกมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแนวทาง GRC ให้เกิดขึ้นภายใน
รัฐวิสาหกิจ
• มี ก ารก าหนดบทบาทหน้ า ที่ ของคณะกรรมการ ในส่ วนที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ GRC
อย่างชัดเจน และจัดให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการถึงการดาเนิน งานของ
รัฐวิสาหกิจว่าเป็นไปตามหลักการของ GRC หรือไม่ อย่างสม่าเสมอ
2. กำรจัดให้มีกระบวนกำรปฏิบัติงำนที่เหมำะสม (Process)
• กาหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงาน (Policies & Procedures) ที่ชัดเจน
โดยคานึงถึงประสิทธิภาพในการทางานควบคู่กับการจัดให้มีการควบคุมภายในที่ดี
เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของงานนั้นๆ
• กาหนดบทบาทหน้ า ที่ของหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับ การดาเนิ น งานด้า น GRC
เพื่อให้มั่นใจว่ามีความครอบคลุมและมีการบูรณาการอย่างเหมาะสม โดยไม่มี
กระบวนการที่ ซ้ าซ้ อ นกั น หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วได้ แ ก่ หน่ ว ยงานที่ ดู แ ลเรื่ อ ง
การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การ หน่ ว ยงานบริ ห ารความเสี่ ย ง หน่ ว ยงานที่ ดู แ ลเรื่ อ ง
การควบคุมภายใน หน่วยงานที่ดูแลเรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หน่วยงาน
ด้านทรัพยากรบุคคล หน่วยงานกฎหมาย และหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นต้น
3. กำรบริหำรจัดกำรข้อมูล (Information)
• ทาให้มั่นใจว่าข้อมูลที่นามาใช้นั้นมีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา
• ข้อ มูลเกี่ ยวกั บ GRC มีก ารบัน ทึกและสื่อสารอย่างเหมาะสม เช่น รายงาน
เหตุ ก ารณ์ ค วามสู ญ เสี ย ข้ อ มู ล สนั บ สนุ น ส าหรั บ ประเด็ น ความเสี่ ย งและ
การควบคุ ม ภายใน การบั น ทึ ก เหตุ ก ารณ์ ทุ จ ริ ต การบั น ทึ ก เหตุ ก ารณ์ ล ะเมิ ด
กฎระเบียบ เป็ น ต้น รวมถึ งการจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับ
GRC ภายในองค์กร และกาหนดระดับในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ อย่างเหมาะสม
• ก าหนดรู ป แบบของการรายงานและข้ อ มู ล ที่ น ามาใช้ ใ นการรายงานให้ มี
ความเหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้ เช่น ข้อมูลสาหรับผู้บริหารระดับสูงมี
ความกระชั บ สรุ ป เฉพาะประเด็ น ที่ ส าคั ญ ที่ ต้ อ งใช้ ใ นการตั ด สิ น ใจ อาจมี
แผนภาพประกอบที่ช่วยให้เข้าใจได้ง่าย ในขณะที่ข้อมูลสาหรับหน่วยงานที่มี
หน้ า ที่ ใ นการวิ เ คราะห์ นั้ น อาจอยู่ ใ นรู ป แบบของข้ อ มู ล ดิ บ ที่ มี ค วามละเอี ย ด
มากกว่า เพื่อให้สามารถนาไปวิเคราะห์ได้ในมุมมองต่างๆ ตามความต้องการ
เป็นต้น
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4. กำรนำเทคโนโลยีมำใช้ (Technology)
• โดยทั่วไป รัฐวิสาหกิจที่ต้องใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการองค์กรเป็นจานวนมาก
ได้นาเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจอยู่แล้ว
ดังนั้น การบูรณาการ GRC ก็เช่นเดียวกัน รัฐวิสาหกิจควรพิจารณาถึงระบบ
ข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีอยู่ ว่า สามารถนามาสนับ สนุน งาน
ด้าน GRC ได้อย่างเหมาะสมเพียงใด และต้องมีการปรับปรุงระบบเดิมหรือ
จัดหาระบบใหม่หรือไม่ โดยพิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี้
1) การนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อช่วยในการจัดทารายงานสาหรับกรรมการและ
ผู้บริหาร รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกรัฐวิสาหกิจ เพื่อ
ส่งเสริมการกากับดูแลกิจการที่ดี
2) การนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อช่วยในการระบุ ประเมิน จัดการ และติดตาม
ความเสี่ยง ได้อย่า งครอบคลุมและทัน เวลา รวมถึงการออกแบบระบบ
เตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning)
3) การนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและ
วิธีการปฏิบัติงาน (Policies & Procedures) ที่กาหนด รวมถึงช่วยให้
การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎระเบียบทั้งภายในและภายนอกองค์กร
4) การน าเทคโนโลยี ม าใช้ เ พื่ อ ช่ ว ยออกแบบการควบคุ ม ภายในให้ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น เช่น การแบ่งแยกหน้าที่ การอนุมัติ
รายการ การเข้าถึงฐานข้อมูล การกระทบยอด เป็นต้น
5) การนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อช่วยในการติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
ของรัฐวิสาหกิจเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้
6) การนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อช่วยให้ข้อมูล มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา
มากยิ่งขึ้น
กำรวัดควำมสำเร็จของกำรบูรณำกำร GRC
ตัวอย่างตัวชี้วัดความสาเร็จของการบูรณาการ GRC ได้แก่
• ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ ป ระหยั ด ได้ จ ากการลดกิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บที่
ซ้าซ้อนกันหรือที่มีมากเกินความจาเป็น
• จานวนครั้งของการละเมิดข้อกาหนดในนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ
สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.)
กระทรวงกำรคลัง
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• ระยะเวลาที่คณะกรรมการได้อุทิศให้กับการกากับดูแลเรื่องการบริหารความเสี่ยง
และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
กำรบริหำรควำมเสี่ยงเพื่อเพิ่มมูลค่ำขององค์กร (Value Enhancement)
ควำมหมำยของกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพื่อเพิ่มมูลค่ำขององค์กร (Value Enhancement)
“มูล ค่ า ” ของรั ฐวิ ส าหกิ จ แสดงอยู่ใ นรูป ของวิ สัย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ แผนยุ ทธศาสตร์ หรื อ
แผนวิสาหกิจ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์กร ดังนั้น การบริหารความเสี่ยง
เพื่อเพิ่มมูลค่าขององค์กร (Value Enhancement) คือ การที่รัฐวิสาหกิจมีการระบุ ประเมิน และ
จัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเพื่อลดโอกาสเกิด และ/หรือ ผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
หรื อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข ององค์ ก ร เพื่ อ ช่ ว ยเพิ่ ม ความมั่ น ใจอย่ า งสมเหตุ ส มผล (Reasonable
assurance) ว่ารัฐวิสาหกิจจะสามารถดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ ดีกว่า
ที่คาดไว้ ซึ่งจะมีผลต่อการเพิ่มมูลค่าขององค์กรนั่นเอง
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ประโยชน์ของกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพื่อเพิ่มมูลค่ำขององค์กร (Value Enhancement)
การบริ ห ารความเสี่ ย งที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล นอกจากจะช่ ว ยลดความสู ญ เสี ย ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จาก
เหตุการณ์ต่างๆ แล้ว ยังช่วยส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีความตระหนักถึงความเสี่ยง
การเห็นความสาคัญของการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและบรรเทาความเสี่ยง ซึ่งจะทาให้
การทางานเป็นไปด้วยความรัดกุมและรอบคอบ และในที่สุดจะช่วยให้รัฐวิสาหกิจมีความมั่นใจ
อย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ การบริหาร
ความเสี่ยงยังช่วยสนับสนุนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ซึ่งจะ
ส่งเสริมพัฒนาทักษะ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากร รวมถึงส่งเสริมและสร้าง
บรรยากาศเพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ขององค์กรด้วย
แนวทำงปฏิบัติ
1. รวบรวมข้อ มู ลที่แ สดงถึ งมู ลค่า (Value) ของรั ฐวิส าหกิ จ ได้แ ก่ วิสั ยทัศ น์ พั น ธกิ จ
แผนยุทธศาสตร์ แผนวิสาหกิจ หรือ แผนการดาเนินงานขององค์กร เป็นต้น
2. หารือร่วมกั บ ผู้บริหารระดับ สูงของรัฐวิสาหกิจเพื่อระดมสมองและทาการวิเคราะห์
ความเสี่ยงโดยให้เชื่อมโยงกับ Value ที่รัฐวิสาหกิจกาหนดไว้ การหารือนี้อาจจัดทาโดย
ใช้วิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้
(1) ระบุเหตุการณ์/บ่งชี้ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยพิจารณาดังนี้
• มีเหตุการณ์ใดบ้างที่อาจเกิดขึ้นแล้วจะมีผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าของ
รัฐวิสาหกิ จ เช่น อะไรบ้างที่อาจเกิดขึ้นแล้วทาให้ ร ายได้เพิ่มขึ้น ต่ากว่า
เป้ า หมาย ความพึงพอใจของลูกค้า ลดลง การดาเนิ นงานไม่เป็ น ไปตาม
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
• มีเหตุการณ์ใดบ้างที่อาจเกิดขึ้นแล้วจะมีผลกระทบในทางลบต่อการเป็ น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (อ้างถึง หลักการองค์กรแห่งการเรียนรู้ 5 ประการ
ของ Peter Senge) เช่น
ก. อะไรบ้ า งที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น แล้ ว จะท าให้ รั ฐ วิ ส าหกิ จ ไม่ ส ามารถจั ด ให้ มี
กระบวนการคิด/วางแผน/จัดการทีเ่ ป็นระบบได้ (Systems Thinking)
ข. อะไรบ้างที่อาจเกิดขึ้นแล้วจะทาให้รัฐวิสาหกิจไม่สามารถสร้างวินัยของ
บุคคลได้ (Personal Mastery)
ค. อะไรบ้างที่อาจเกิดขึ้น แล้วจะทาให้รัฐวิสาหกิจไม่ สามารถปรับเปลี่ยน
แนวความคิดของบุคคลได้ (Mental Models)
สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.)
กระทรวงกำรคลัง
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ง. อะไรบ้า งที่อ าจเกิดขึ้น แล้วจะทาให้รัฐวิสาหกิจไม่สามารถสร้า งการมี
วิสัยทัศน์ร่วมกันได้ (Building shared vision)
จ. อะไรบ้ า งที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น แล้ ว จะท าให้ รั ฐ วิ ส าหกิ จ ไม่ ส ามารถจั ด ให้ มี
การเรียนรู้ของกลุ่ม/ฝ่าย/ทีม ได้ (Team learning)
(2) ประเมิ น โอกาสเกิ ด และผลกระทบของความเสี่ ย งเพื่ อ จั ด ล าดั บ ความส าคั ญ
โดยใช้เกณฑ์ก ารประเมินความเสี่ยงของรั ฐวิสาหกิจ (ดูร ายละเอียดในหัวข้อ
การประเมินความเสี่ยง)
(3) ระบุเจ้าของความเสี่ยง กาหนดแผนจัดการความเสี่ยงและกาหนดเวลาที่คาดว่า
จะแล้วเสร็จ
3. สรุปผลที่ได้จากการหารือ/ประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยจัดทาเป็นแผนการบริหารความเสี่ยง
เพื่อเพิ่มมูลค่าขององค์กร
4. สื่อ สารความคืบหน้า ของการบริหารความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่า ง
สม่าเสมอ การสื่อสารภายในได้แก่ การรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจทุกไตรมาส
ทั้ ง นี้ เพื่ อ น าข้ อ มู ล ความเสี่ ย งมาใช้ ป ระกอบการตั ด สิ น ใจที่ ส าคั ญ ของรั ฐ วิ ส าหกิ จ
ส่ ว นการสื่ อ สารภายนอก ได้ แ ก่ การรายงานต่ อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย อย่ า งไรก็ ดี
รัฐวิสาหกิจควรคานึงถึงความเหมาะสมของระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกด้วย
เช่ น รายงานเรื่ อ งปั จ จั ย เสี่ ย งที่ เ ปิ ด เผยในรายงานประจ าปี อาจไม่ จ าเป็ น ต้ อ งมี
รายละเอียดมากเท่ากับรายงานความเสี่ยงที่ใช้ภายในองค์กรที่นาเสนอต่อผู้บริหาร เป็นต้น
ตัวอย่างเช่น การที่รัฐวิสาหกิจกาหนดเป้าหมายขององค์กรไว้ว่าต้องการมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ
20 ภายในสิ้นปีงบประมาณ แล้วจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงโดยคานึงถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่
อาจเกิดขึ้นแล้วจะทาให้รัฐวิสาหกิจมีรายได้ต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนด แล้วดาเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยงเพื่อลดโอกาสเกิด และ/หรือ ผลกระทบของเหตุการณ์ต่างๆ เหล่านั้น ผลที่ได้
จากการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงนี้ อาจทาให้รัฐวิสาหกิจมีรายได้เพิ่มขึ้นเท่ากับหรือ
มากกว่า ร้อ ยละ 20 นั่ น หมายความว่า รัฐ วิสาหกิจสามารถเพิ่มมู ลค่า ขององค์กรได้จาก
การบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ มูล ค่า ขององค์ก รอาจอยู่ในรูป แบบที่เป็ น ตัวเงิน เช่น รายได้ที่
เพิ่ ม ขึ้ น ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ ล ดลง หรื อ อยู่ ใ นรู ป แบบที่ ไ ม่ ใ ช่ ตั ว เงิ น ก็ ไ ด้ เช่ น คุ ณ ภาพการบริ ก าร
ความพึงพอใจ เป็นต้น
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กำรบริหำรควำมเสี่ยงเพื่อสร้ำงสรรค์มูลค่ำขององค์กร (Value Creation)
ควำมหมำยของกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพื่อสร้ำงสรรค์มูลค่ำขององค์กร (Value Creation)
การบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างสรรค์มูลค่าขององค์กร (Value Creation) คือ การที่องค์กร
สามารถระบุเหตุการณ์ที่เป็นโอกาส (Opportunity) ที่ช่วยสร้างมูลค่าขององค์กรได้ โดยเป็น
การดาเนินกิจกรรมใหม่ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากภารกิจเดิมขององค์กร ทั้งนี้ โอกาส หมายถึง
ความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งจะเกิดขึ้นและส่งผลดีต่อการบรรลุวัตถุประสงค์

สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.)
กระทรวงกำรคลัง
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ประโยชน์ของกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพื่อสร้ำงสรรค์มูลค่ำขององค์กร (Value Creation)
ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างสรรค์มูลค่าขององค์กร (Value Creation) นั้น
ได้แ ก่ ป ระโยชน์ ที่อ งค์ก รได้รับ จากเหตุ ก ารณ์ ที่เป็ น โอกาส (Opportunity) กล่า วคือ องค์ก ร
มองเห็นช่องทาง กิจกรรม หรือโครงการใหม่ๆ ที่สามารถดาเนินการได้เพื่อสร้างมูลค่าของ
องค์กร เมื่อมีโอกาสเกิดขึ้น ผู้บริหารควรนาโอกาสนั้นกลับไปพิจารณาในกระบวนการกาหนด
กลยุทธ์ขององค์กร เพื่อที่จะวางแผนดาเนินกิจกรรมต่างๆ ในอันที่จะฉวยโอกาสนั้นไว้ ดังนั้น
ประโยชน์ที่องค์ก รได้รับ ก็คือกลยุทธ์ที่ได้รับการปรับปรุงให้มีความสร้างสรรค์ต่อมูลค่าของ
องค์กรมากขึ้นนั่นเอง
แนวทำงปฏิบัติ
1. รวบรวมข้อ มู ลที่แ สดงถึ งมู ลค่า (Value) ของรั ฐวิส าหกิ จ ได้แ ก่ วิสั ยทัศ น์ พั น ธกิ จ
แผนยุทธศาสตร์ แผนวิสาหกิจ หรือ แผนการดาเนินงานขององค์กร เป็นต้น
2. ห า รื อ ร่ ว ม กั บ ผู้ บ ริ ห า ร ร ะ ดั บ สู ง ข อ ง รั ฐ วิ ส า ห กิ จ เ พื่ อ ร ะ ด ม ส ม อ ง แ ล ะ
ทาการวิเคราะห์ SWOT (Strength, Weakness, Opportunity & Threat) ให้เชื่อมโยง
กับ Value ที่รัฐวิสาหกิจกาหนดไว้ การหารือนี้อาจพิจารณาจัดทาโดยใช้วิธีการประชุม
เชิงปฏิบัติการ (Workshop) ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้
(1) ทาการวิเคราะห์ SWOT ให้เชื่อมโยงกับ Value ที่รัฐวิสาหกิจกาหนดไว้
(2) ระบุเหตุการณ์ที่เป็นโอกาส (Opportunity) สาหรับรัฐวิสาหกิจ
(3) บ่งชี้ความเสี่ยงที่รัฐวิสาหกิจจะสูญเสียโอกาสดังกล่าว
(4) ประเมิน โอกาสเกิ ดและผลกระทบ ที่รัฐวิ สาหกิจจะสูญ เสียโอกาสดังกล่า วไป
โดยใช้เกณฑ์ก ารประเมินความเสี่ยงของรั ฐวิสาหกิจ (ดูร ายละเอียดในหัวข้อ
การประเมินความเสี่ยง)
(5) ระบุ ผู้ รั บผิ ดชอบ ก าหนดแผนจั ดการ ซึ่ งเป็ นกิ จกรรมใหม่ ภารกิ จใหม่ หรื อ
โครงการใหม่ของรัฐวิสาหกิจ และกาหนดเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ
3. สรุ ป ผลที่ ไ ด้ จ ากการหารื อ /ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร โดยจั ด ท าเป็ น แผนการบริ ห าร
ความเสี่ยงเพื่อสร้างสรรค์มูลค่าขององค์กร
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ตัวอย่างเช่น รัฐวิสาหกิจมีทรัพย์สิน (เช่น ที่ดิน) ซึ่งเดิมไม่ได้นามาใช้ประโยชน์ และสามารถ
ระบุ เ หตุ ก ารณ์ ที่ เ ป็ น โอกาสที่ จ ะได้ ใ ช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ย์ สิ น นั้ น เพื่ อ เพิ่ ม รายได้ ใ ห้ แ ก่
รัฐวิสาหกิจ หรืออาจคิดเป็นโครงการหรือกิ จกรรมใหม่ๆ ขึ้นมา ที่สามารถก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อรัฐวิสาหกิจได้ ซึ่งในที่สุดแล้วจะมีผลให้มูลค่าขององค์กรเพิ่มขึ้น

สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.)
กระทรวงกำรคลัง
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องค์ประกอบที่ 2 กำรกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)
หลักเกณฑ์
รัฐวิสาหกิจควรกาหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และสอดคล้องกัน ทั้งวัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์
และวัตถุประสงค์ด้านการดาเนินงานขององค์กร และจะต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร
แนวทำงปฏิบัติ
1. ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจควรกาหนดกระบวนการกาหนดวัตถุประสงค์ที่ทาให้วัตถุประสงค์ด้าน
กลยุ ท ธ์ แ ละด้ า นการด าเนิ น งาน สอดคล้ อ งกั บ พั น ธกิ จ ขององค์ ก ร รวมทั้ ง กลยุ ท ธ์ แ ละ
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวเนื่องกันนั้นจะต้องสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
วิธีกำรปฏิบัติ
การกาหนดวัตถุประสงค์ เรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากผลของ
การบริหารความเสี่ยงนั้นก็เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่าง
สมเหตุสมผล วัตถุประสงค์มีหลายระดับ ตั้งแต่ระดับที่เป็นภาพรวมขององค์กร คือ วิสัยทัศน์
พันธกิจ ซึ่งจะนาไปสู่วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของรัฐวิสาหกิจ ระดับรองลงมาคือวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมายของสายงานหรือฝ่ายงานต่างๆ และยังมีระดับที่ย่อยลงไปจนถึงวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายของกระบวนการและโครงการ ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ทั้งในระดับเดียวกันและในระดับที่
สูงขึ้นไป ตลอดจนกลยุทธ์และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของรัฐวิสาหกิจจะต้องสอดคล้องกัน
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า กิจกรรมต่างๆ ที่สายงาน/ฝ่ายงาน ผู้บริหาร และพนักงานได้ดาเนินการ
จะช่วยสนับสนุนต่อการบรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของรัฐวิสาหกิจในภาพรวม
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ภาพด้านล่างแสดงถึงความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ในระดับต่างๆ

เมื่อการกาหนดวัตถุประสงค์ในระดับองค์กร (Entity-Level Objectives) แล้วเสร็จ ผู้บริหาร
รัฐวิสาหกิจควรจัดให้มีการกาหนดวัตถุประสงค์ในระดับกิจกรรม (Activity-Level Objectives)
ที่สนับสนุนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในระดับองค์กร
การกาหนดวัตถุประสงค์ที่ดี ควรเป็นไปตามหลักการที่เรียกว่า SMART โดยวัตถุประสงค์ที่ดี
ควรมีความชัดเจน (Specific) สามารถวัดผลได้ (Measurable) สามารถบรรลุได้ (Achievable)
มีความเกี่ยวข้องสอดคล้องกัน (Relevant) และมีการกาหนดระยะเวลา (Time bound) ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้

สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.)
กระทรวงกำรคลัง
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วัตถุ ประสงค์ควรมี ความชั ดเจนเพื่ อให้ เกิดความเข้ าใจตรงกันในผลตอบแทนหรื อ
ผลลัพธ์ที่ต้องการชัดเจน
Measurable วั ต ถุ ป ระสงค์ ค วรสามารถวั ด ผลได้ ควรมี ก ารระบุ ห ลั ก เกณฑ์ แ ละข้ อ มู ล ที่
ต้องการใช้ในการวัดผล ในกรณีที่ไม่สามารถวัดผลได้ ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจควร
เพิ่มความระมัดระวังในการพิจารณากิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์
รวมถึงขนาดของการลงทุนในกิจกรรมนั้นๆ ด้วย
Achievable วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายต้องมีความสมเหตุสมผลและสามารถบรรลุได้จริง
โดยพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพตลาด ช่วงเวลา การจัดสรรทรัพยากร
เป็นต้น
Relevant วัตถุประสงค์ที่กาหนดขึ้นต้องสอดคล้องและสนับสนุนต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
ทั้งในระดับเดียวกันและวัตถุประสงค์ที่สูงกว่า
Time
ควรกาหนดเวลำในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน
bound
Specific

สิ่งที่สาคัญคือ วัตถุ ประสงค์ ทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ตลอดจนพันธกิจ กลยุทธ์
แผนการดาเนินงาน และความเสี่ยงที่ยอมรับได้จะต้องสอดคล้องกัน เพื่อให้การถ่ายทอดจาก
ระดับองค์กรลงไปสู่วัตถุประสงค์ย่อย และกิจกรรมการดาเนินงานหลายอย่างทั่วทั้งองค์กรมี
ความเชื่อมโยง ผสมผสาน และเป็นไปในทางเดียวกัน
ตัวอย่างวัตถุประสงค์ที่เป็นไปตามหลักการ SMART
• เพิ่มระดับการบริการของศูนย์บริการลูกค้า (Call Center) ให้ลูกค้ามีความพึงพอใจที่มากกว่าปีที่
ผ่านมาอย่างน้อย 5% ภายในธันวาคม 2555
• ขยายการดาเนินงานด้านสินเชื่อรถยนต์ให้ครอบคลุมทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยให้วงเงินเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าของปีที่ผา่ นมา ภายใน 3 ปีข้างหน้า
• พัฒนาบุคลากรในหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้ได้เป็นผู้ตรวจสอบภายในวิชาชีพอย่างน้อย
5 คน ภายในธันวาคม 2555
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ตัวอย่างวัตถุประสงค์ที่ไม่เป็นไปตามหลักการ SMART
• เพิ่มระดับการบริการให้ลูกค้าพึงพอใจมากที่สุด (ไม่ชัดเจนว่ามากที่สุดคือเท่าใด ไม่ระบุว่า
วัดผลอย่างไร ไม่กาหนดเวลา)
• ขยายการดาเนินงานให้ครอบคลุมภูมิภาคใหม่ๆ ภายในไตรมาสแรกของปี (ไม่ชัดเจนว่าจะ
ขยายในส่วนงานใด ภูมิภาคใด ไม่ระบุว่าวัดผลอย่างไร เป็นไปได้ยากที่จะบรรลุได้ภายใน
เวลาที่กาหนด)
• พัฒนาบุคลากร (ไม่ชัดเจนว่าผลที่ต้องการคืออะไร ไม่ระบุว่าวัดผลอย่างไร ไม่กาหนดเวลา)
2. รัฐวิสาหกิจควรมีแผนการบริหารความเสี่ยงปรากฏในแผนกลยุทธ์ประจาปีของรัฐวิสาหกิจ
และเป้าหมายในแผนบริหารความเสี่ยงควรสอดคล้องกับเป้าหมายที่ระบุในแผนปฏิบัติการ
ประจาปีของรัฐวิสาหกิจ
วิธีกำรปฏิบัติ
เมื่อการกาหนดวัตถุประสงค์แล้วเสร็จ ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจควรจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยง
ที่เป็นลายลักษณ์อักษร กระบวนการจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยง ควรปฏิบัติดังต่อไปนี้
1. ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ วั ต ถุ ป ระสงค์ จ ากระดั บ องค์ ก รที่ ถ่ า ยทอดลงไปสู่ ร ะดั บ กิ จ กรรม ที่
หลากหลายทั่ ว ทั้ ง องค์ ก ร เพื่ อ ท าความเข้ า ใจในความเชื่ อ มโยงในการปฏิ บั ติ และ
ความสอดคล้องของแต่ละเป้าหมาย
2. พิ จ ารณาทิ ศ ทางการด าเนิ น งานขององค์ ก ร และวิ เ คราะห์ แ ผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ข อง
รัฐวิสาหกิจ เพื่อจัดแยกหมวดหมู่กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงที่องค์กรจะต้องปฏิบัติทั้ งใน
ระยะสั้นและในระยะยาว
3. วิเคราะห์ถึงปัจจัยทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่อาจส่งผลกระทบต่อแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยง และจัดทาข้อสรุปเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาจัดร่างแผนการบริหารความเสี่ยง
4. จัดทาร่างแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อนาเสนอต่อผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ
5. ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ พิจารณาอนุมัติ แผนการบริหารความเสี่ยง และกาหนดให้มีการระบุ
แผนการบริหารความเสี่ยงไว้ในแผนกลยุทธ์ของรัฐวิสาหกิจ
สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.)
กระทรวงกำรคลัง
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3. รัฐวิสาหกิจ ควรจัดทาคู่มือ การบริหารความเสี่ยงที่เป็น ลายลักษณ์ อักษร และเผยแพร่ให้
พนักงานทุกระดับ โดยคู่มือนี้จะต้องมีเนื้อหาครอบคลุมถึงโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
นโยบาย วัตถุประสงค์ ขอบเขตของการดาเนินงาน ระยะเวลาและกิจกรรมการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบในการดาเนินงาน นอกจากนี้ รัฐวิสาหกิจควรจัดทารายงานการบริหารความเสี่ยง
ที่จะต้องมีการระบุถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานขององค์กร จะต้องมีการระบุ
ระดับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น การจัดลาดับความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ความเสียหาย
และการคัดเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว
วิธีกำรปฏิบัติ
หนึ่งในแนวทางปฏิบัติภายใต้องค์ประกอบการกาหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง
ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจควรจัดให้มีคู่มือการบริหารความเสี่ยงที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรต่อไป และเผยแพร่ให้ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจและ
พนักงานทุกระดับทราบและนาไปปฏิบัติ
คู่มือการบริหารความเสี่ยงควรมีเนื้อหาครอบคลุมถึงประเด็นดังต่อไปนี้
1. โครงสร้างของการบริหารความเสี่ยงขององค์กร (หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการบริหาร
ความเสี่ยง/การติดตามงาน/การรายงานผลการบริหารความเสี่ยง)
2. นโยบาย วัตถุประสงค์ ขอบเขตของการดาเนินงาน ระยะเวลาและกิจกรรมในการดาเนินการ
รวมถึงการกาหนดผู้รับผิดชอบในการดาเนินงาน
3. การระบุความเสี่ยง เป็นการพิจารณาว่ามีความเสี่ยงใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจการ
ขององค์กร เช่น ความเสี่ยงทางการเงิน อาจประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หรือ ความเสี่ยงด้าน
การดาเนินงานอาจประกอบไปด้วยความเสี่ยงด้านการบริหารและการจัดการ เป็นต้น
4. การระบุถึงระดับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากความเสี่ยงแต่ละประเภท (ระดับ
ความเสียหาย = ระดับของความรุนแรง x โอกาสของการเกิดความเสี่ยง) และมีการจัดลาดับ
ความเสี่ยงจากผลการวิเคราะห์ความเสียหายข้างต้น
5. การกาหนด/คัดเลือกวิธีการจัดการต่อความเสี่ยง โดยพิจารณาถึงผลกระทบและโอกาส
ที่จะเกิด ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้ และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของความเสี่ยงที่
เหลืออยู่ (Residual Risk) ขององค์กร
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6. การรายงานการบริ ห ารความเสี่ ย งและการติ ด ตามประเมิ น ผลการบริ ห ารความเสี่ ย ง
คู่มือการบริหารความเสี่ยงต้องได้รับการเผยแพร่ให้กับพนักงานทุกระดับผ่านช่องทางที่
เหมาะสม โดยรัฐวิสาหกิจจะต้องมีกระบวนการในการตรวจสอบถึงความเข้าใจของผู้บริหาร
และพนักงานในคู่มือดังกล่าวด้วย
ตัวอย่างหัวข้อที่ควรมีในคู่มือการบริหารความเสี่ยง
1. วัตถุประสงค์ของคู่มือ
2. นโยบายการบริหารความเสี่ยง
3. คาจากัดความที่สาคัญและกรอบการบริหารความเสี่ยง
4. โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยง
5. กระบวนการบริหารความเสี่ยง
6. ตัวอย่างรูปแบบรายงาน

สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.)
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องค์ประกอบที่ 3 กำรระบุเหตุกำรณ์ (Event Identification)
หลักเกณฑ์
รัฐวิสาหกิจควรสามารถระบุเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่ อองค์กรทั้งด้านที่เป็ น
โอกาสและความเสี่ยง และจะต้องมีความเข้าใจถึงปั จจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ทั้งเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีต และการคาดการณ์ในอนาคต โดยในการพิจารณาเพื่อระบุ
เหตุการณ์ รัฐวิสาหกิจควรจะต้องคานึงถึงความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงระหว่างเหตุการณ์ต่างๆ
เพื่อให้เป็นส่วนประกอบสาคัญของการประเมินความเสี่ยงและการตอบสนองต่อความเสี่ยง
แนวทำงปฏิบัติ
1. รั ฐ วิ ส าหกิ จ ควรสามารถระบุ เ หตุ ก ารณ์ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น และส่ ง ผลกระทบต่ อ กลยุ ท ธ์ แ ละ
การดาเนินงานขององค์กร ทั้งนี้ รัฐวิสาหกิจควรสามารถระบุถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลทั้งปัจจัย
ภายในและภายนอกองค์กร และประเภทของเหตุการณ์ที่เป็นผลจากปัจจัยนั้น
วิธีกำรปฏิบัติ
กรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ (COSO Enterprise Risk
Management – Integrated Framework) ได้ให้คาจากัดความไว้ดังนี้
• เหตุการณ์ (Event) หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นหรือเรื่องที่เกิดขึ้นจากแหล่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
ภายในหรือภายนอกองค์กร ซึ่งมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
• ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง ความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจเกิดขึ้น
และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
กล่า วคือ เหตุก ารณ์ หนึ่ งๆ จะได้รับ การพิ จ ารณาว่า เป็น “ความเสี่ยง” หากมีผลกระทบใน
ทางลบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ แต่หากเหตุการณ์หนึ่งๆ มีผลกระทบในทางบวกต่อการบรรลุ
วัตถุ ป ระสงค์ จะได้รับ การพิ จ ารณาว่า เป็น “โอกาส” อย่า งไรก็ดี เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน
สาหรับการอธิบายในองค์ประกอบที่ 3 นี้ จะใช้คาว่า ความเสี่ยง และ เหตุการณ์ ในความหมาย
เดียวกัน
หลังจากที่ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจได้ทาความเข้าใจในภาพรวมขององค์กร และแนวทางที่องค์กร
วางแผนจะดาเนินงานต่อไป ผ่านการรวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ต่างๆ ที่กล่าวไว้ในขั้นตอน
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การกาหนดวัตถุประสงค์ ขั้นตอนต่อมาของการบริหารความเสี่ยงคือ การระบุเหตุการณ์ โดยมี
ขั้นตอนการปฏิบัติดังต่อไปนี้
1. ศึกษา และพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่จะทาให้องค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆ ตามที่กาหนด
เบื้องต้นไว้ในแผน โดยพิจารณาทั้งปัจจัยทั้งภายในและภายนอก เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว
หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
ในการระบุเหตุการณ์/ความเสี่ยง รัฐวิสาหกิจควรพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ให้ครบถ้วน
และครอบคลุม ตัวอย่างปัจจัยความเสี่ยงมีดังต่อไปนี้
• ปัจจัยภายนอกและภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ เช่น
o ปัจจัยภายใน – ทรัพยากรบุคคล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการ และ
ระบบงานสนับสนุนต่างๆ
o ปัจจัยภายนอก – การเมือง กฎระเบียบ กฎหมาย สภาวะตลาด เทคโนโลยี ความไม่สงบทาง
การเมือง และภัยธรรมชาติ เป็นต้น
• เหตุก ารณ์ในอดีต ความเสี่ยงที่มีอ ยู่ในปัจจุบัน และแนวโน้ มของเหตุการณ์ ที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคต
• อัตราความเร็วของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
• นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ๆ ที่องค์กรต้องการพัฒนา
• โอกาสหรือกิจกรรมใหม่ๆ ที่อาจเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กร
2. สรุปประเด็นเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และสาเหตุของ
เหตุ ก ารณ์ ห รื อ ความเสี่ ย งดั ง กล่ า ว ให้ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร เพื่ อ หารื อ ร่ ว มกั น ระหว่ า ง
ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง หากเหตุ ก ารณ์ ที่ มี ผ ลกระทบในเชิ ง ลบถื อ เป็ น ความเสี่ ย งที่ ผู้ บ ริ ห าร
รัฐวิสาหกิจต้องประเมินและจัดการความเสี่ยงนั้น สาหรับเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงบวก
เป็นโอกาสซึ่งผู้บริหารควรนาไปพิจารณาอีกครั้งในกระบวนการกาหนดวัตถุประสงค์ และ
กลยุทธ์ในการดาเนินงานต่อไป
สำเหตุของควำมเสี่ยง
การวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบ่งชี้ความเสี่ยง
ผู้วิเคราะห์ควรให้ความสาคัญต่อการบ่งชี้และบันทึกสาเหตุของความเสี่ยงรวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
เนื่องจากมีความเป็นไปได้ว่าความเสี่ยงข้อหนึ่งๆ อาจมี สาเหตุมากกว่าหนึ่งข้อ หรือความเสี่ยง
หลายข้ออาจมีสาเหตุร่วมกัน หรือ ความเสี่ยงข้อหนึ่งๆ อาจมีผลกระทบหลายอย่าง หรือความเสี่ยง
สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.)
กระทรวงกำรคลัง
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หลายข้ออาจมีผลกระทบที่เหมือนกัน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การกาหนดแผนจัดการความเสี่ยง
สามารถแก้ ไ ขได้ ต รงกั บ สาเหตุ แ ละสามารถลดความเสี่ ย งได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลมากขึ้น
ตัวอย่า งเช่น หากวั ตถุ ป ระสงค์ขององค์ ก ร คือ “การดาเนิ น ธุร กิจให้ มั่น คงและมีคุณ ภาพ”
เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและทาให้องค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เช่น
ก. การที่อุปสงค์ของสินค้าและ/หรือบริการที่องค์กรดาเนินงานอยู่ลดลง
ข. การขาดความต่อเนื่องในการดาเนินงาน
ค. การที่คุณภาพสินค้าและ/หรือบริการตกต่าลง เป็นต้น
รายการเหตุการณ์/ความเสี่ยงดังกล่าว อาจมาจากสาเหตุเดียวกันคือ เหตุการณ์วิกฤตน้าท่วม
เนื่องจากน้าท่วมส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจของประเทศ และความสามารถในการใช้จ่าย
ของประชาชน ส่งผลกระทบให้อุปสงค์ลดลง นอกจากนี้ น้าท่วมยังทาให้การผลิตหยุดชะงัก
หรื อ ช่ อ งทางการจ าหน่ า ยต้ อ งหยุ ด การให้ บ ริ ก าร และน้ าท่ ว มยั ง ท าให้ ใ ห้ คุ ณ ภาพใน
การให้บริการลดลง
ในขณะเดียวกัน การขาดความต่อเนื่องในการดาเนินงาน ก็อาจเกิดจากสาเหตุอื่นอีก เช่น การเกิด
เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง การเกิดความเสียหายด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการบริหารจัดการธุรกิจ การที่ผู้ส่งวัตถุดิบงดการส่งสินค้าให้กับกระบวนการผลิตในองค์กร
เป็นต้น
Tip: ในการบ่งชี้ความเสี่ยง จะต้องระบุสาเหตุของความเสี่ยงด้วยทุกครั้ง และควรระบุให้ครบ
ทุก สาเหตุที่ทาให้เกิ ด ความเสี่ยงดังกล่า ว เพื่อให้ ผู้บริหารสามารถกาหนดแผนจัดการ
ความเสี่ยงให้บริหารจัดการความเสี่ยงได้ตรงกับสาเหตุที่ทาให้เกิดความเสี่ยง และสามารถ
ลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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ตำรำงสรุปเนื้อหำตำมตัวอย่ำงข้ำงต้น
เลขที่
ควำมเสี่ยง
ควำมเสี่ยง
R1
การที่อุปสงค์ของ
สินค้าและ/หรือ
บริการที่องค์กร
ดาเนินงานอยู่ลดลง

R2

การขาด
ความต่อเนื่อง
ในการดาเนินงาน

เลขที่
สำเหตุควำมเสี่ยง
สำเหตุ
C1
เหตุกำรณ์วิกฤตน้ำท่วม เนื่องจากน้าท่วม
ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจของ
ประเทศ และความสามารถในการใช้จ่าย
ของประชาชน ส่งผลกระทบให้อุปสงค์
ลดลง
C1

C2
C3
C4

R3

การที่คุณภาพสินค้า C1
และ/หรือบริการ
ตกต่าลง

หมำยเหตุ เครื่องหมาย

เหตุกำรณ์วิกฤตน้ำท่วม เนื่องจากน้าท่วม
ส่งผลทาให้การผลิตหยุดชะงัก หรือ
ช่องทางการจาหน่ายต้องหยุดการให้บริการ
การเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทาง
การเมือง
การเกิดความเสียหายด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารจัดการธุรกิจ
การที่ผู้ส่งวัตถุดิบงดการส่งสินค้าป้อน
ให้กับกระบวนการผลิตในองค์กร
เหตุกำรณ์วิกฤตน้ำท่วม เนื่องจากน้าท่วม
ส่งผลทาให้คุณภาพในการให้บริการลดลง

หมายถึง สาเหตุเดียวกัน ที่ทาให้เกิดความเสี่ยงต่างๆ มากกว่าหนึ่งความเสี่ยง

สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.)
กระทรวงกำรคลัง
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เทคนิคกำรบ่งชี้ควำมเสี่ยง
การบ่งชี้ความเสี่ยงสามารถจัดทาโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคล เช่น คณะผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ
พนั ก งานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เป็ น ต้ น โดยอาศั ย เทคนิ ค และเครื่ อ งมื อ ต่ า งๆ เช่ น การประชุ ม เชิ ง
ปฏิ บั ติ ก าร การสั ม ภาษณ์ ห รื อ การส ารวจความคิ ด เห็ น รายการเหตุ ก ารณ์ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น
การเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น การรายงานเหตุการณ์สูญเสีย และการวิเคราะห์แผนภาพขั้นตอน
การปฏิบัติงาน เป็นต้น คาอธิบายเทคนิคต่างๆ มีดังนี้
1. ผู้ปฏิบัติงำนเป็นผู้บ่งชี้ควำมเสี่ยง
ผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้ที่มีข้อมูล ความรู้ และความเข้าใจในการปฏิบัติงานของตน และสามารถ
บ่งชี้ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานได้ ตัวอย่างเช่น องค์กรที่มีการดาเนินธุรกิจหลัก
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในโรงงาน พนักงานในส่วนปฏิบัติงานในโรงงานจะสามารถบ่งชี้
และระบุความเสี่ยงที่อาจทาให้เครื่องจักรหยุดการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน
2. กำรสัมภำษณ์หรือกำรสำรวจควำมคิดเห็นด้ำนควำมเสี่ยง เพื่อรับฟังควำมคิดเห็ นของ
ผู้อื่น
ในการบ่งชี้ความเสี่ยงบางครั้งผู้ป ฏิบัติงานอาจมองไม่ เห็น ความเสี่ยงของตนเอง ดังนั้ น
การรับ ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ในการระบุความเสี่ยง จึงเป็น อีกแนวทางหนึ่ งที่ช่วยให้
สามารถระบุความเสี่ยงที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น การสัมภาษณ์และแบบสอบถามสามารถใช้
เป็นเทคนิคที่เป็นประโยชน์สาหรับการรวบรวมข้อมูลความเสี่ยง ข้อมูลที่รวบรวมได้จาก
การสัมภาษณ์ หรือ การสารวจความคิดเห็นสามารถใช้เป็ นจุดเริ่มต้นสาหรับ การหารือใน
การประชุมเชิงปฏิบัติการความเสี่ยงได้เป็นอย่างดี
3. กำรวิเครำะห์แผนภำพขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
การทาความเข้า ใจการดาเนิน งานปัจ จุ บัน หรือกระบวนการตามแนวปฏิบัติที่ดี (Best
Practice) สามารถช่วยบ่งชี้ถึ งปั จจั ยความเสี่ยงในระดับ กระบวนการได้ โดยแผนภาพ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานอาจอยู่ในรูปแบบแผนภาพกระบวนการ (Process map) หรือ
คาอธิบาย หรือทั้งสองอย่างรวมกัน
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4. กำรแสวงหำข้อมูลเพื่อช่วยในกำรระบุควำมเสี่ยง
• การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการเป็นวิธีที่ ใช้โดยทั่วไปในการระบุความเสี่ยง การประชุมเชิง
ปฏิบัติการควรดาเนินการโดยผู้ประสานงาน (Facilitator) ที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อให้
แน่ใจว่า สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้กระบวนการและเวลาที่กาหนด สิ่งที่ต้อง
ระมั ด ระวั ง คื อ การคั ด เลื อ กผู้ เ ข้ า ร่ ว มการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารให้ เ หมาะสม โดย
ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ หรือมีความรู้ในประเด็นหรือ
กระบวนการที่จะหารือในการประชุมเชิงปฏิบัติการและสามารถมีส่วนร่วมในการหารือ
ดังกล่าว
• การเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น
การค้นคว้าและเปรียบเทียบกับองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศอาจช่วยให้ รัฐวิสาหกิจ
สามารถระบุความเสี่ยงได้ครอบคลุมมากขึ้น เทคนิคการค้นคว้าและเปรียบเทียบนี้ ทาได้
โดยการศึกษาวารสารที่เกี่ยวข้อง การเข้าร่วมสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของ
องค์กร การสอบถามองค์กรที่เกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศ การค้นหาข้อมูล
ทางอินเตอร์เน็ต การสอบถามความคิดเห็น การหารืออย่างเป็ นทางการและไม่เป็ น
ทางการกับตัวแทนจากองค์กรอื่นๆ
• แหล่งข้อมูลภายใน
เช่น จากรายงานการตรวจสอบภายใน หารือกับฝ่ายบริหารความเสี่ยง เป็นต้น
• แหล่งข้อมูลภายนอก
เช่น จากบทความทางธุร กิ จ ข้อ แนะน าจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก องค์กรกากับ ดูแ ล
เป็นต้น
Tip: ในการบ่งชี้ความเสี่ยง ผู้วิเคราะห์ควรจะพิจารณาทั้งเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีต
และเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต (Emerging Risk) ซึ่งรายละเอียดของ
เรื่อง Emerging Risk แสดงในแนวทางปฏิบัติข้อ 4 ในองค์ประกอบที่ 8
Tip: การบ่งชี้ความเสี่ยง จะต้องเป็นการระบุเหตุการณ์ที่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว จะส่งผลกระทบ
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของรัฐวิสาหกิจ ไม่ใช่ประโยคปฏิเสธของวัตถุประสงค์
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Tip: เมื่อบ่งชี้ความเสี่ยงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนการดาเนินการในขั้นตอนต่อไป ผู้วิเคราะห์
ควรทบทวนรายการความเสี่ยงทั้งหมด เพื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของความเสี่ยงทั้งหมด
ซึ่งบางความเสี่ยงอาจจะเป็นสาเหตุที่ทาให้เกิดอีกความเสี่ยงหนึ่ง ดังนั้น ผู้วิเคราะห์ควร
จะพิ จ ารณาให้ ถี่ ถ้ ว น เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น ความเสี่ ย งเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลและ
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ในการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง รัฐวิสาหกิจควรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอและถูกต้อง
และควรจั ดให้ผู้ เชี่ย วชาญที่มี ความรู้ ที่เกี่ ยวข้องในความเสี่ ยงนั้ น ๆ เข้า มามีส่ว นร่ว มใน
การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงด้วย
วิธีกำรปฏิบัติ
หนึ่งในแนวทางปฏิบัติภายใต้องค์ประกอบการระบุความเสี่ยง องค์ประกอบที่ 3 ผู้บริหาร
รัฐวิสาหกิจควรมีการประเมินความเพียงพอและถูกต้องของข้อมูลที่องค์กรใช้ในการบริหาร
จัดการความเสี่ยง ขั้นตอนในการประเมินความเพียงพอและถูกต้องของข้อมูล สามารถทาได้
ดังต่อไปนี้
1. สืบค้นข้ อมูลผ่านทางสื่อต่างๆ เพื่ อค้นหารายงานการวิเคราะห์ บทสรุปภาคธุรกิจ รายงาน
วิเคราะห์ของภาคอุตสาหกรรม ที่รัฐวิสาหกิจนั้น ๆ ดาเนิ นธุรกิจอยู่ รายงานดังกล่าวอาจ
จัดทาขึ้นโดยบุคลากรภายในองค์ก รหรือ อาจเป็น รายการที่บุคคลภายนอกจัดทาขึ้นก็ได้
แต่ควรมาจากหน่วยงาน หรือแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
2. ศึ ก ษา และวิ เ คราะห์ เพื่ อ หาเหตุ ก ารณ์ ทั่ ว ไปที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น ในอุ ต สาหกรรมหรื อ ใน
หน่วยงาน จากนั้น นามาพิจารณาร่วมกับการดาเนินงานขององค์กร ตัวอย่างเช่น หากองค์กร
อยู่ในธุรกิจด้านสาธารณูปโภค และมีทิศทางที่จะขยายการดาเนินงานไปในธุรกิจที่ เกี่ยวเนื่อง
อื่นๆ เช่น ธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ หากปัจจุบันองค์กรยังไม่มีข้อมูลด้านความเสี่ยงใน
ธุ ร กิ จ ดั ง กล่ า ว องค์ ก รอาจเที ย บเคี ย งข้ อ มู ล กั บ องค์ ก รอื่ น ๆ ที่ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ พลั ง งาน
แสงอาทิ ต ย์ ใ นประเทศ หรื อ ต่ า งประเทศก็ ไ ด้ เพื่ อ ช่ ว ยให้ ก ารวิ เ คราะห์ และการระบุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม
3. สาหรับข้อมูลเชิงปริมาณที่มีส่วนสาคัญในการวิเคราะห์ความเสี่ยง ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจควรมี
การสอบทานข้อมูลให้ชัดเจน ว่าข้อมูลดังกล่าวสะท้อนถึงความเสี่ยง หรือเป็นส่วนหนึ่งใน
การใช้วิเคราะห์ความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับช่วงระยะเวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์
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และแสดงถึงกิจกรรมการปฏิบัติงานที่เกี่ยวเนื่องในองค์กร นอกจากนี้ ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ
ควรให้ความมั่นใจว่าข้อมูลที่ใช้มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่าเสมอ
4. ในบางกรณี องค์ กรอาจมีการจั ดผู้ เชี่ ยวชาญจากภายนอกที่ มี ความรู้ ในด้ านนั้ นๆ เข้ า มามี
ส่วนร่วมในการระบุความเสี่ยงด้วย โดยอาจมีการจัดทารายงานเป็นการเฉพาะเรื่อง จากนั้น
องค์ก รอาจนาข้อมูลดังกล่า วมาพิจ ารณาประกอบกับ สภาพแวดล้อมขององค์กร เพื่อให้
เชื่อมโยงกับความเสี่ยงขององค์กรยิ่ งขึ้น และสอดคล้องกับวิธีการบริหารความเสี่ยงที่ใช้อยู่
โดยทั่วไปในองค์กร
3. รัฐวิสาหกิจควรกาหนดให้มีการระบุความเสี่ยงที่ชัดเจน ครอบคลุมถึงทุกการดาเนินงาน
ขององค์กร เช่น ความเสี่ยงทางการเงิน อาจประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงสภาพคล่อง หรือความเสี่ยงจากการดาเนินงาน
อาจประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านการบริหาร และความเสี่ยงด้านการจัดการ
วิธีกำรปฏิบัติ
จากรายการความเสี่ยงที่ได้มีการร่างเบื้องต้น ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจควรมีการจัดกลุ่ม ความเสี่ยง
ที่ชัดเจน เพื่ อ ให้มีความสะดวก คล่องตัวในการปฏิบัติงาน และมีความเข้า ใจในความเสี่ยง
ชนิดความเสี่ยง ได้อย่างเป็นระเบียบ และเป็นไปในทางเดียวกัน
กรอบโครงสร้ า งการบริ ห ารความเสี่ ย งขององค์ ก รเชิ ง บู ร ณาการ และเกณฑ์ ป ระเมิ น ผล
การดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ ด้านการบริหารจัดการองค์กร กระทรวงการคลัง ได้แบ่งประเภทของ
ความเสี่ยงเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1. ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการสูญเสีย
ทางการเงิน หรือศักยภาพในการแข่งขัน อันเนื่องมาจากกระบวนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่
ไม่เหมาะสม ตัวอย่างความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ เช่น
- การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
- ไม่สามารถเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่ายได้ตามเป้าหมายที่กาหนด
- การเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้า
2. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติกำร (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ
การดาเนิ น งานขององค์ก ร อั น เนื่ อ งมาจากความผิ ดพลาดที่เ กิดจากการปฏิบัติงานของ
บุคลากร ระบบ หรือกระบวนการต่างๆ ตัวอย่างความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ เช่น
สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.)
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- ขาดบุคลากรที่มีคุณภาพ
- การก่อการร้าย อุทกภัย วินาศภัย ฯลฯ
- การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เต็มประสิทธิภาพ

3. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของตัวแปร
ทางการเงิน เช่น อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย สภาพคล่องทางการเงิน และราคาสินค้า
โภคภัณฑ์ (Commodity) เป็นต้น ซึ่งก่อให้เกิดการสูญเสียทางการเงิน ตัวอย่างความเสี่ยง
ด้านการเงิน เช่น
- ความเสี่ยงด้านเครดิต
- ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
- การขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
- ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
4. ควำมเสี่ยงด้ำนกฎระเบียบ /ข้อบังคับ (Compliance/Regulatory) คือ ความเสี่ยงที่เกิด
จากการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบาย กระบวนการ หรือการควบคุมต่างๆ ที่กาหนดขึ้น
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ กฎระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ข้ อ สั ญ ญา และข้ อ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การดาเนินงานขององค์กร ตัวอย่างความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ/ข้อบังคับ เช่น
- การทุจริต
- การถูกฟ้องร้อง ร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง
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องค์ประกอบที่ 4 กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment)
หลักเกณฑ์
รัฐวิสาหกิจควรมีการประเมินความเสี่ยงที่ชัดเจนและเป็นระบบ โดยการประเมินความเสี่ยงจะมี
การพิจ ารณาทั้งด้านโอกาสที่ความเสี่ยงจะเกิ ดขึ้น และผลกระทบหากความเสี่ยงเกิดขึ้นจริง
ช่วงระยะเวลาที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงควรสอดคล้องกับ กลยุทธ์และวัตถุประสงค์ของ
องค์กร และสอดคล้องกับข้อมูลที่มีอยู่ การประเมินความเสี่ยงสามารถทาได้ทั้งในเชิงคุณภาพ
และในเชิงปริมาณ และสามารถทาการประเมินได้ตั้งแต่ระดับองค์กรไปจนถึงระดับหน่วยงาน
แนวทำงปฏิบัติ
1. รัฐวิสาหกิจควรมีการประเมินความเสี่ยงโดยจะต้องวิเคราะห์โอกาสที่ความเสี่ยงดังกล่า ว
จะเกิดขึ้น และผลกระทบหากความเสี่ยงเกิดขึ้นจริง โดยการประเมินความเสี่ยงจะต้อง
ประเมินทั้งความเสี่ยงที่มีอยู่ตามธรรมชาติ (Inherent Risk) และความเสี่ยงที่เหลืออยู่
หลังการตอบสนองต่อความเสี่ยง (Residual Risk)
วิธีกำรปฏิบัติ
เมื่อการกาหนดวัตถุประสงค์ และระบุเหตุการณ์ในการบริหารความเสี่ยงแล้วเสร็จ รัฐวิสาหกิ จ
ควรจั ด ท าการประเมิ น ความเสี่ ย งในเบื้ อ งต้ น เพื่ อ จั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ของเรื่ อ งที่ ต้ อ ง
บริหารจัดการ ดังต่อไปนี้
1. จากรายการความเสี่ยงที่มีการระบุไว้ รัฐวิสาหกิจควรประเมินว่าผลกระทบของความเสี่ยง
เหล่านั้นเป็นไปในเชิงบวกหรือเชิงลบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตั้งแต่ระดับองค์กรไปจนถึง
ระดับหน่วยงาน ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจควรระบุระดับ ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยพิจารณา
ถึงโอกาสเกิด (Likelihood) ที่ความเสี่ยงจะเกิดขึ้นและผลกระทบ (Impact) หากความเสี่ยง
เกิดขึ้นจริง ซึ่งสามารถนามาแสดงอยู่ในรูปของผังจัดระดับความเสี่ยง

สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.)
กระทรวงกำรคลัง
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ตัวอย่ำงผังจัดระดับควำมเสี่ยง
โอกาสเกิด
ผลกระทบ
สูงมาก (4)
สูง (3)
ปานกลาง (2)
ต่า (1)

ต่า (1)

ปานกลาง (2)

สูง (3)

สูงมาก (4)

สูง
ปำนกลำง
ต่ำ
ต่ำ

สูงมำก
สูง
ปำนกลำง
ต่ำ

สูงมำก
สูงมำก
สูง
ปำนกลำง

สูงมำก
สูงมำก
สูงมำก
สูง

ตัวอย่างดังที่แสดงนี้ เป็นผังจัดระดับความเสี่ยงแบบ 4x4 กล่าวคือมีโอกาสเกิด 4 ระดับ และมี
ผลกระทบ 4 ระดับ ในทางปฏิบัติแล้วรัฐวิสาหกิจสามารถพิจารณาผังจัดระดับความเสี่ยงใน
แบบอื่นๆ ได้เช่นกัน เช่น 3x3 หรือ 5x5 ตามการพิจารณาของผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ และ
ความเหมาะสมของแต่ละองค์กร
สาหรับการกาหนดสีต่างๆ รัฐวิสาหกิจสามารถพิจารณาได้หลายรูปแบบตาม Risk Appetite
ของแต่ละองค์กร ตัวอย่างเช่น บางองค์กรอาจให้การระบายสีมีพื้นที่สีแดงมากกว่า เพื่อแสดงถึง
Risk Appetite ที่ต่ากว่า เป็นต้น (อ้างถึงคาอธิบายเรื่อง Risk Appetite ในองค์ประกอบที่ 1)
นอกจากนี้ เพื่อให้การประเมินความเสี่ยงมีแนวทางที่สอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร และเพื่อให้ทุกคน
ในองค์กรมีความเข้าใจที่ตรงกันถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงแต่ละข้อ กล่าวคือ ระดับสูงมาก
สูง ปานกลาง และ ต่า ว่าต้องดาเนินการอย่างไร รัฐวิสาหกิจควรกาหนดคาอธิบายระดับ
ความเสี่ยง และจัดทาเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง (Risk Rating Scale) ด้านโอกาสเกิด และ
ด้านผลกระทบ ดังตัวอย่างที่แสดงต่อไปนี้
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ตัวอย่ำงคำอธิบำยระดับควำมเสี่ยงที่ปรำกฏบนผังจัดระดับควำมเสี่ยง
ระดับควำมเสี่ยง
สูงมำก

สี
สีแดง

สูง

สีส้ม

ปำนกลำง

สีเหลือง

ต่ำ

สีเขียว

คำอธิบำย
ความเสี่ยงที่มีความสาคัญสูงมาก จะต้องได้รับ
การจัดการทันที
ความเสี่ยงที่มีความสาคัญสูง จะต้องได้รับ
การจัดการในลาดับถัดมา
ความเสี่ยงที่มีความสาคัญ และต้องติดตาม
การปฏิบัติตามมาตรการจัดการความเสี่ยงที่
ดาเนินการอยู่ในปัจจุบันอย่างเคร่งครัด
ความเสี่ยงที่มีความสาคัญน้อย อยู่ในระดับที่
ผู้บริหารยอมรับได้ แต่ต้องติดตามอย่างสม่าเสมอ

ตัวอย่ำงเกณฑ์กำรประเมินควำมเสี่ยง – ด้ำนโอกำสเกิด (Likelihood)
ระดับ
4-สูงมำก

โอกำสเกิด
มากกว่า 75%

•

3-สูง

อยู่ระหว่าง
51 – 75%

•
•
•

2-ปำนกลำง

อยู่ระหว่าง
25 – 50%
น้อยกว่า 25%

1-ต่ำ

•
•
•
•

คำอธิบำย
เคยเกิดขึ้นในองค์กรมากกว่า 1 ครั้ง ภายใน
1 ปี หรือ
คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี
เคยเกิดขึ้นในองค์กรมากกว่า 1 ครั้ง หรือ
คาดว่าจะเกิดขึ้นเกินกว่า 1 ครั้งในช่วง
5 ปีข้างหน้า
เคยเกิดขึ้นในองค์กร 1 ครั้ง หรือ
คาดว่าจะเกิดขึ้นได้ในช่วง 5 ปีข้างหน้า
ไม่เคยเกิดขึ้นในองค์กรมาก่อน หรือ
มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก แต่เป็นไปได้ทาง
ทฤษฎี

สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.)
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ตัวอย่ำงเกณฑ์กำรประเมินควำมเสี่ยง – ด้ำนผลกระทบ (Impact)
1–ต่ำ

2–ปำนกลำง

ผลกระทบเชิงปริมำณ
ผลกาไรสุทธิ ผลกาไรสุทธิ
ด้ำน
ไม่ต่ากว่าค่า ต่ากว่า
กำรเงิน
เป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
ผลกระทบเชิงคุณภำพ
มีการ
ด้ำน
นาเสนอข่าว
ชื่อเสียง
เชิงลบผ่าน
สื่อท้องถิ่น
1 วัน

4–สูงมำก

ผลกาไรสุทธิ
ต่ากว่า
ค่าเป้าหมาย

ผลกาไรสุทธิ
ต่ากว่า
ค่าเป้าหมาย
มากกว่า 20%

1-10%

11-20%

มีการนาเสนอข่าว
เชิงลบผ่านสื่อ
ภายในประเทศ
1 วัน

มีการนาเสนอข่าว
เชิงลบผ่านสื่อ
ภายในประเทศ
2-3 วัน /
มีการร้องเรียน
ด้วยวาจาถึง
หน่วยงานรัฐ

มีการนาเสนอข่าว
เชิงลบผ่านสื่อ
ภายในประเทศ
มากกว่า 3 วัน
หรือนาเสนอข่าว
ผ่านสื่อ
ต่างประเทศ/
มีการร้องเรียน
เป็นลายลักษณ์
อักษรถึง
หน่วยงานรัฐ

การให้บริการ
ลูกค้าหยุดชะงัก
24-36 ชม.

การให้บริการ
ลูกค้าหยุดชะงัก
เกิน 36 ชม.

การให้บริการ
ด้ำนควำม การให้
ลูกค้าหยุดชะงัก
ต่อเนื่องใน บริการ
กำรบริกำร ลูกค้าหยุด 4-24 ชม.
ชะงักไม่เกิน
4 ชม.
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3–สูง
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ด้ำนควำม
ปลอดภัย

1–ต่ำ

2–ปำนกลำง

3–สูง

4–สูงมำก

มีการ
บาดเจ็บ
เล็กน้อย
สามารถ
รักษาได้โดย
การปฐม
พยาบาล

มีการบาดเจ็บที่
ต้องได้รับการ
รักษาทาง
การแพทย์/
พนักงานหยุดงาน
ไม่เกิน 10 วัน

มีการบาดเจ็บที่
ต้องได้รับ
การรักษาทาง
การแพทย์อย่าง
ต่อเนื่อง/
พนักงานหยุดงาน
เกิน 10 วัน แล้ว
สามารถกลับมา
ทางานได้

มีพนักงาน
ทุพพลภาพหรือ
เสียชีวิต

Tip: ในการกาหนดเกณฑ์การประเมินผลกระทบด้านการเงินนั้น รัฐวิสาหกิจสามารถ
ดาเนิ น การโดยพิ จ ารณาจากงบการเงิน ของรัฐวิ สาหกิจ และรายงานเหตุ การณ์
สูญเสีย เพื่อพิจารณาจานวนเงินที่รัฐวิสาหกิจเคยสูญเสีย เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดๆ
โดยจะต้องพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของรัฐวิสาหกิจด้วย
นอกจากนี้ รัฐวิสาหกิจควรกาหนดให้มี การทบทวนเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง
ทั้งด้านผลกระทบและโอกาสที่จะเกิด เป็นประจาอย่างสม่าเสมอ เมื่อสภาพแวดล้อม
ของรัฐวิสาหกิจมีการเปลี่ยนแปลงไป
จากตัวอย่างเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ด้านผลกระทบข้างต้น ระดับผลกระทบ
ด้านการเงิน ที่ระดับปานกลาง ผลกาไรสุทธิ ต่ากว่าค่าเป้าหมาย 1 – 10% แต่หาก
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของรัฐวิสาหกิจสูงขึ้น คือ ยอมรับได้หากผลกาไรสุทธิ
ต่ากว่าเป้าหมายได้เพียง 5% ดังนั้น ระดับผลกระทบด้านการเงิน ที่ระดับปานกลางนี้
จะต้องมีการปรับปรุง ให้ผลกาไรสุทธิต่ากว่าค่าเป้าหมาย 1 – 5% ในขณะที่ระดับ
ผลกระทบที่ระดับต่า สูง และสูงมาก ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้อง
กับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เช่นกัน
+

สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.)
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2. ผู้บ ริ หารรัฐ วิ สาหกิ จ ควรประเมิ น ระดั บ ความเสี่ย งทั้ งระดับ ความเสี่ ย งก่อ นการควบคุ ม
(Inherent Risk) และระดับความเสี่ยงหลังการควบคุม (Residual Risk)
ตัวอย่างแผนภาพแสดงระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม และระดับความเสี่ยง
หลังการควบคุม

จากแผนภาพข้างต้น จะเห็นได้ว่า Inherent Risk จะอยู่ที่ระดับสูงกว่า Residual Risk เมื่อ
องค์ ก รได้ มี ก ารจั ด การความเสี่ ย งตามมาตรการการควบคุ ม ที่ มี อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น นอกจากนี้
หากรั ฐ วิ ส าหกิ จ มี ก ารพิ จ ารณาต่ อ ไปว่ า มาตรการจั ด การความเสี่ ย งที่ มี อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น
มีประสิทธิภาพเพียงพอหรือ ไม่ จากนั้น มีการกาหนดแผนจัดการความเสี่ยงและดาเนิน การ
ตามแผนดังกล่าวเพิ่มเติม และหากการดาเนินการมีประสิทธิภาพ องค์กรจะสามารถลดระดับ
ความเสี่ยงลงจนไปถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร
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คาอธิบายระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม (Inherent Risk) และ ระดับความเสี่ยงหลังการควบคุม
(Residual Risk)
ระดับควำมเสี่ยงก่อนกำรควบคุม
(Inherent Risk)
ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม คือ ระดับ
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการดาเนินกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์กร โดยที่ผู้บริหารยังไม่ได้
ดาเนินการใดๆ เพื่อลดผลกระทบหรือ
โอกาสเกิดของความเสี่ยงนั้น การประเมิน
ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุมจะทาให้
ผู้บริหารสามารถประมาณการทรัพยากรที่
ต้องใช้และระดับการควบคุมที่ต้องมีใน
การจัดการความเสี่ยง

ระดับควำมเสี่ยงหลังกำรควบคุม
(Residual Risk)
ระดับความเสี่ยงหลังการควบคุม คือ ระดับ
ความเสี่ยงคงเหลือหลังจากที่ได้พิจารณาถึง
การควบคุมต่างๆ ที่ผู้บริหารกาหนดให้มีใน
ปัจจุบัน การประเมินระดับความเสี่ยงหลัง
การควบคุม ทาให้ผู้บริหารสามารถพิจารณาได้ว่า
มาตรการจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบันมี
ประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่ หรือมีการควบคุม
เกินความจาเป็น หากระดับความเสี่ยงหลัง
การควบคุมอยู่ในระดับที่สูงเกินกว่าระดับที่
องค์กรยอมรับได้ ผู้บริหารจะต้องกาหนดแผน
จัดการความเสี่ยงและดาเนินการตามแผน
ดังกล่าว

การพิจารณาความเพียงพอและประสิทธิภาพของการควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน สามารถทาได้
ดังต่อไปนี้
• พิจ ารณาการออกแบบการควบคุม (Design effectiveness) เปรียบเทียบกับ
แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของการควบคุมภายใน โดยมีเป้าหมายสูงสุดที่จะ
พิจารณาว่าการควบคุมนั้นก่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลในวัตถุประสงค์ที่
ได้ ก าหนดไว้ ห รื อ ไม่ ตั ว อย่ า งเช่ น การก าหนดให้ ผู้ ม าติ ด ต่ อ ทุ ก คนต้ อ งแลก
บัตรประชาชนกับ พนักงานรัก ษาความปลอดภัยและลงชื่อในสมุดลงทะเบียนก่อน
เข้ามาในบริเวณสานักงาน เป็นต้น
• พิจ ารณาว่า การควบคุมที่ได้ออกแบบไว้นั้ น ได้รับการนาไปปฏิบัติอย่า งเหมาะสม
หรือไม่ (Operating effectiveness) ตัวอย่างเช่น การติดตามและประเมินผลเพื่อให้
มั่นใจว่า ผู้เกี่ ยวข้อ งทุกคนได้ปฏิบัติตามการควบคุมที่ได้ออกแบบไว้นั้น กล่าวคือ
ผู้ ม าติ ด ต่ อ ได้ แ ลกบั ต รประชาชนกั บ พนั ก งานรั ก ษาความปลอดภั ย และลงชื่ อ ใน
สมุ ด ลงทะเบี ย นก่ อ นเข้ า มาในบริ เ วณส านั ก งานทุ ก ครั้ ง หรื อ ไม่ พนั ก งานรั ก ษา
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ความปลอดภัยได้บังคับใช้ระเบียบดังกล่าวอย่างเข้มงวดเพียงใด เป็นต้น
• การควบคุ มเกิ น ความจ าเป็ น คื อ การก าหนดขั้ น ตอน หรื อมาตรการต่ า งๆ เพื่ อ
การควบคุมในแต่ละกิจกรรมมากเกินไป เมื่อเปรียบเทียบกับระดับความเสี่ยง ซึ่งอาจ
ต้ อ งใช้ ท รั พ ยากร เช่ น บุ ค ลากร เทคโนโลยี เ พื่ อ การบริ ห ารจั ด การ มากเกิ น
ความจาเป็น ตัวอย่างเช่น การจ้างพนักงานเงินเดือน 150,000 บาทเพื่อดูแลและ
ควบคุมการจ่ายเงินสดจานวน 10,000 บาท เป็นต้น
3. เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง มาตรการจั ด การความเสี่ ย งที่ มี อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น แล้ ว หากพบว่ า ยั ง ไม่ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอ ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจควรจะต้องจัดทาแผนจัดการ
ความเสี่ยงเพิ่มเติมและติดตามการปฏิบัติตามแผนจัดการความเสี่ยงนั้น เพื่อให้ความเสี่ยง
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
2. รัฐวิสาหกิจควรมีการกาหนดแนวทางการประเมินความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข ององค์ ก ร และสอดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล ที่ มี อ ยู่ รวมทั้ ง ระยะเวลาที่ ต้ อ งใช้ ใ น
การประเมินความเสี่ยง และควรให้ความสาคัญกับความเสี่ยงต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน
ตัว อย่ า งเช่ น เหตุ ก ารณ์ ห นึ่ ง อาจก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี่ ย งหลายประการ ดั งนั้ น บุ ค ลากรที่
เกี่ยวข้องในการบริหารความเสี่ยงในระดับหน่วยงานจะต้องพัฒนาการประเมินความเสี่ยง
ทุกด้านในระดับหน่วยงาน ในขณะที่ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจควรมีความสามารถในการพิจารณา
ความเสี่ยงจากมุมมองความเสี่ยงในภาพรวม
วิธีกำรปฏิบัติ
1. ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจอาจจะพิจารณาจากร่างรายการความเสี่ยงที่มีอยู่ และพิจารณากลยุทธ์
และวัตถุประสงค์ขององค์กร รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวกับความเสี่ยงที่มีอยู่
2. ประเมินความสัมพันธ์ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง โดยมีแนวทางการประเมินความเสี่ยงจากภาพรวม
สู่ระดับหน่วยงาน หากความเสี่ยงต่างๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้น ไม่ได้มีความสัมพันธ์กัน ฝ่ายบริหาร
สามารถประเมินแต่ละเหตุการณ์แยกจากกัน แต่หากความเสี่ยงต่างๆ มีความสัมพันธ์กัน
ทาให้ผลกระทบแตกต่า งออกไปอย่างมาก ฝ่ายบริหารก็ควรประเมินความเสี่ยงเหล่านั้ น
ร่วมกัน ในขณะที่ผลกระทบของความเสี่ยงเพียงความเสี่ยงเดียวอาจมีน้อย แต่ผลกระทบ
ของความเสี่ ย งที่ ต่ อ เนื่ อ งกั น หรื อ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ร่ ว มกั น อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ องค์ ก รอย่ า งมี
นัยสาคัญก็ได้ ในขั้นตอนนี้ ผู้บริหารสามารถใช้แนวทางในการพิจารณาดังที่กล่าวมาแล้วใน
องค์ประกอบที่ 3 ในเรื่องสาเหตุของเหตุการณ์/ความเสี่ยง
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3. พิจารณาเครื่องมือและวิธีที่ช่วยในการวิเคราะห์ความเสี่ยง ดังที่จะกล่าวต่อไปในแนวทาง
ปฏิบัติที่ 4
4. พิจารณาเลือกเครื่องมือและวิธีการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสมกับองค์กร สื่อสารให้กับ
บุคคลผู้เกี่ยวข้องในแนวทางการประเมินที่คัดเลือกแล้ว เพื่อนาไปปฏิบัติต่อไปให้เป็นไป
ในทางเดียวกัน
5. ในการพิ จ ารณาความเสี่ยงจากมุมมองความเสี่ยงในภาพรวม รัฐวิสาหกิจสามารถจัดทา
แบบจาลองเพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยง (Portfolio View of Risk) ดังนี้
กำรจัดทำแบบจำลองเพื่อใช้ในกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Portfolio View of Risk)
การจัดทาแบบจาลองเพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยง (Portfolio View of Risk) เป็นเทคนิค
ชนิดหนึ่งในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง โดยนาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่
ต้องการพิจารณามาใช้กับแบบจาลอง (Model) เพื่อประเมินผลกระทบของความเสี่ยง
ออกมาในรูปของตัวเลขหรือ จานวนเงิน (Risk Quantification) และน าผลดังกล่า วมา
พิจารณาถึงทางเลือกที่เหมาะสมในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ขั้นตอนการจัดทา Portfolio View of Risk แสดงเป็นแผนภาพในหน้าถัดไป
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แผนภำพแสดงขั้นตอนกำรจัดทำ Portfolio View of Risk
เริ่มต้น

1. คัดเลือกความเสี่ยง

2. กาหนดผลกระทบ (Output)
ที่ต้องการทราบ

3. เตรียมข้อมูลประมาณการ
ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

4. เลือกเทคนิคการประเมิน
และวิเคราะห์ความเสี่ยง

5. ระบุและรวบรวมตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับ
ความเสี่ยงที่คัดเลือกไว้
6. สร้างแบบจาลอง (Model)

7. พิจารณาความเชื่อมโยงของข้อมูล

8. วิเคราะห์ผลลัพธ์

ไม่ถูกต้อง

9. สอบทานความถูกต้องของ
แบบจาลอง (Sanity Check)
ถูกต้องแล้ว
10. กาหนดแผนการจัดการความเสี่ยง
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จบกระบวนการ

วิธีกำรจัดทำ Portfolio View of Risk ควรประกอบด้วยขั้นตอนอย่ำงน้อยดังนี้
1. คั ด เลื อ กความเสี่ ย งจากรายการความเสี่ ย งที่ รั ฐ วิ ส าหกิ จ ระบุ ไ ว้ เพื่ อ น ามาท า
การวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งเชิ ง ปริ ม าณ โดยความเสี่ ย งที่ จ ะน ามาใช้ นั้ น ควรพิ จ ารณา
ความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น เป็นความเสี่ยงที่สาคัญ มีผลการประเมินความเสี่ยงอยู่
ในระดับสูง มีข้อมูลสนับสนุนที่เพียงพอ เป็นต้น
2. กาหนดผลกระทบ (Output) ที่รัฐวิสาหกิจต้องการทราบ โดยผลกระทบของความเสี่ยง
ดังกล่าวอาจอยู่ในรูปแบบของ รายได้ กาไรสุทธิ สินทรัพย์ เป็นต้น
3. เตรียมข้อมูลประมาณการทางการเงินที่เกี่ยวข้อง (Financial forecast) เช่น งบกาไรขาดทุน
งบดุล เป็นต้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทาแบบจาลอง
4. เลือกเทคนิคการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง ซึ่งมีหลากหลายวิธี ตัวอย่างเช่น
4.1 ประเมิ นจากข้ อมูลในอดี ตโดยใช้ ข้อมู ลทั้ งภายนอกและภายในรั ฐวิ สาหกิ จ (Past
history – internal & external data)
4.2 ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ
4.3 การวิเคราะห์ความไว (Sensitivity analysis)
4.4 การวิเคราะห์แยกเป็นสถานการณ์ (Scenario analysis)
4.5 การวิเคราะห์ตามแผนภูมิต้นไม้ (Decision tree analysis)
4.6 การวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการจาลองสถานการณ์ (Simulations) เช่น Monte Carlo
5. ระบุ แ ละรวบรวมตัว แปรที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ความเสี่ ยงที่ คัด เลือ กไว้ ทั้ งหมด เช่น อัตรา
แลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย ราคาน้ามัน อัตราการเติบโตของตลาด ส่วนแบ่งตลาด เป็นต้น
ทั้ ง นี้ หากไม่ มี ข้ อ มู ล ที่ ต้ อ งการ สามารถใช้ ก ารตั้ ง สมมติ ฐ าน โดยอาศั ย ข้ อ มู ล จาก
ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สมมติฐานดังกล่าวมีความเหมาะสมกับ
รัฐวิสาหกิจ
6. สร้างแบบจาลอง (Model) โดยใช้ข้อมูลประกอบตามที่ได้เตรียมไว้ในข้อ 3
7. พิจารณาความเชื่อมโยงของข้อมูลของตัวแปรที่เกี่ยวข้อง กับข้อมูลประมาณการของ
งบการเงินที่ได้จัดเตรียมไว้ เพื่อนาข้อมูลตัวแปรไปผูกกับแบบจาลองดังกล่าว และ
ดาเนินการตามเทคนิคการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เลือกไว้ (Run model)
8. วิเคราะห์ผลลัพธ์ในรูปแบบของผลกระทบที่มีต่อ Output ที่กาหนดไว้ตามข้อ 2

สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.)
กระทรวงกำรคลัง

57

9. สอบทานความถูกต้องของแบบจาลอง (Sanity Check) เพื่อค้นหาข้อผิดพลาดของ
แบบจาลอง ในกรณีผลลัพธ์ที่ได้มีความผิดปกติหรือไม่ถูกต้อง
10. นาผลที่ได้มาใช้ในการกาหนดแผนการจัดการความเสี่ยงต่อไป
ตัวอย่างผลที่ได้จากการจัดทา Portfolio View of Risk

ประโยชน์ที่ได้จำกกำรจัดทำ Portfolio View of Risk
1. ทาให้มีความเข้าใจความเสี่ยงขององค์กรเพิ่มมากขึ้น
2. เป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันเนื่องจากมีการจัดการความเสี่ยงที่ดีขึ้น
3. เป็นข้อมูลในการตัดสินใจที่เห็นเป็นรูปธรรม ทาให้สามารถตัดสินใจบริหารความเสี่ยงได้ดีขึ้น
4. ทาให้สามารถประมาณการต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับในการจัดการความเสี่ยง
5. สามารถคานวณประมาณการความสูญเสียที่เกิดจากความเสี่ยงได้
6. สอบทานและจัดการความคาดหวังและมุมมองที่เกี่ยวกับความเสี่ยงได้
7. ช่วยกาหนดระดับการดารงเงินทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk-based capital)
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Tip: 1. การคัดเลือกความเสี่ยงที่จะนามาจัดทา Portfolio View of Risk อาจใช้หลักการของ
พาเรโต (80-20 Rule) ได้ ตัวอย่างเช่น ในจานวนความเสี่ยงทั้งหมด 10 ข้อ อาจมี
ความเสี่ยงที่สาคัญมากที่สุดเพียง 2 ข้อที่มีผลกระทบต่อองค์กรถึงร้อยละ 80 ดังนั้น
จึงควรเลือกความเสี่ยง 2 ข้อดังกล่าวมาทาการวิเคราะห์
2. ข้อมูลที่นามาใช้ ในบางกรณี การตั้งสมมติฐานโดยผู้เชี่ยวชาญอาจให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า
การใช้ข้อมูลในอดีต
3. ผลที่ได้จากการทา Portfolio View of Risk สามารถนามาใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนใน
การทบทวนผลการประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพได้
4. ผลที่ได้จากการทา Portfolio View of Risk สามารถนามาใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนใน
การประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงได้ เช่น เมื่อจัดการความเสี่ยงแล้ว
ระดับความเสี่ยงลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้แล้วใช่หรือไม่
3. รั ฐ วิ ส าหกิ จ ควรจั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ผลและการจั ด ท ารายงานการบริ ห ารความเสี่ ย ง
ที่ครอบคลุมความเสี่ยงครบทั้ง 4 ด้าน ตามที่กระทรวงการคลังระบุ เช่น ความเสี่ยงทางด้าน
การเงิน (Financial Risk) ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน (Operational Risk) ความเสี่ยง
ด้านธุรกิจ (Business Risk) และความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก (Event Risk) เป็นต้น
หรือความเสี่ยง 4 ด้าน ซึ่งแบ่งออกเป็น Strategic Risk/ Operational Risk/ Financial
Risk/ Compliance Risk (S-O-F-C)
วิธีกำรปฏิบัติ
ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจควรนาร่างรายการความเสี่ยง พิจารณาจัดประเภท หรือกลุ่มความเสี่ยง
ตามที่กระทรวงการคลังระบุ โดยแบ่งความเสี่ยง เป็น 4 ด้าน ซึ่งแบ่งออกเป็น Strategic Risk,
Operational Risk, Financial Risk, Compliance Risk (S-O-F-C) การจัดกลุ่มความเสี่ยง
ดังกล่าวสาหรับแต่ละความเสี่ยง จัดทาเพื่อให้แต่ละความเสี่ยงมีการจัดกลุ่มความเสี่ยงให้
ถูกต้อง เหมาะสม และเป็นไปในแนวเดียวกัน โดยความหมายและตัวอย่างของความเสี่ยงแต่ละ
ประเภทได้แสดงในแนวทางปฏิบัติที่ 3 ขององค์ประกอบที่ 3
ตัวอย่างเช่น หากองค์กรมีรายการความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจควรจัดรวมความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ใน
กลุ่มความเสี่ยงทางการเงิน (F) และทาการประเมินความเสี่ยง การประเมินควรมีการพิจารณา
ด้วยว่าความเสี่ยงแต่ละเรื่องดังกล่าวควรจะมีการรายงานผู้บริหารหรือ ผู้รับผิดชอบคนใด และ
ความถี่เท่าใด เพื่อให้การประเมินความเสี่ยงในด้านต่างๆ นั้นสะท้อนภาพการดาเนินงานและ
สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.)
กระทรวงกำรคลัง
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ความเสี่ยงโดยรวมขององค์กรที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
4. รัฐ วิส าหกิ จ ควรมี ก ารพิ จ ารณาถึ ง สาเหตุ แ ละที่ ม าของความเสี่ ยงนั้ น ๆ ผลกระทบทั้ง ใน
ทางบวกและทางลบ และโอกาสที่ความเสี่ยงนั้นจะเกิดขึ้น การวิเคราะห์ควรครอบคลุมไปถึง
ปัจจัยที่มีต่อผลกระทบและโอกาสเกิด
วิธีกำรปฏิบัติ
ในขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงที่กล่าวแล้วข้างต้น เมื่อผู้บริหารรัฐวิสาหกิจนาร่างรายการ
ความเสี่ ยงมาพิ จ ารณาถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ในแต่ ล ะวัต ถุ ป ระสงค์ และการจั ด กลุ่ ม ความเสี่ ย ง
ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจควรมีการวิเคราะห์ในเชิงลึกถึงสาเหตุและที่มาของความเสี่ยงนั้นๆ เพื่อเป็น
ส่วนหนึ่งในการนามาวิเคราะห์หาแนวทางการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่เหมาะสมในขั้นต่อไป
การวิเคราะห์สาเหตุและที่มาของความเสี่ยงที่ชัดเจน สามารถช่วยผู้บริหารรัฐวิสาหกิจในการวาง
แนวทางที่จะลดโอกาสเกิด (Likelihood) และ/หรือ ผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงนั้นได้
อย่างถูกต้อง จากทั้งกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง บางครั้ งผู้บริหารรัฐวิสาหกิจสามารถ
ทาการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและที่มาของความเสี่ยงได้ตั้งแต่ขั้นตอนการระบุเหตุการณ์ ดังที่ได้
อธิบายในองค์ประกอบที่ 3
แนวทางในการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงควรตอบคาถามดังต่อไปนี้ได้
 สาเหตุหลักของความเสี่ยงแต่ละข้อคืออะไร
 มาตรการในการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าวคืออะไร
เครื่องมือ หรือเทคนิคที่ใช้ในกำรประเมินควำมเสี่ยง
ปัจจัยหลักในการพิจารณาเครื่องมือที่จะเลือกใช้ในการประเมินความเสี่ยงขึ้นอยู่กับ ความรุนแรง
ของความเสี่ ย งนั้ น ๆ ความซั บ ซ้ อ นของความเสี่ ย ง ความเพี ย งพอของข้ อ มู ล ที่ จ ะใช้ ใ น
การประเมิน ความสามารถหรือความต้องการขององค์กรในการใช้ แนวทางหรือเครื่องมือใน
การประเมินนั้นๆ และต้นทุนที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง
เครื่องมือ หรือเทคนิ คที่ใช้ในการประเมิ นความเสี่ยงที่นิ ยมใช้กันมากและเป็ นวิธีที่ง่าย ได้แ ก่
Bow-Tie Analysis โดยการประเมินความเสี่ยงในลักษณะนี้ มีลักษณะเน้นไปที่การวิเคราะห์
สาเหตุและผลกระทบของความเสี่ยง
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คู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

แนวทางในการวิเคราะห์ด้วยวิธี Bow-Tie Analysis จะต้องมีการบ่งชี้ปัจจัยต่างๆ ที่เป็นสาเหตุ
ของความเสี่ยง และผลกระทบเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงนั้นๆ ชื่อวิธีการ Bow-Tie Analysis
มาจากลั ก ษณะแผนภาพที่ มี ก ารแสดงถึ ง สาเหตุ แ ละผลกระทบของเหตุ ก ารณ์ ค วามเสี่ ย ง
โดยทั่ วไปแล้ว จะใช้ วิธี นี้ ใ นการสัม มนากลุ่ม หรือ การประชุม เชิ งปฏิบั ติก าร เพื่อ หารือ และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ (Brainstorming) ในเรื่องความเสี่ยง
ประโยชน์ของ Bow-Tie Analysis คือการช่วยให้การวิเคราะห์ความเสี่ยงครอบคลุมไปถึง
สาเหตุ ต่ า งๆ อย่ า งรอบด้ า น เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารประเมิ น ได้ ต่ อ ไปว่ า สาเหตุ ใ นเรื่ อ งใดที่ มี
ความสาคัญมากที่สุด และควรกาหนดแผนจัดการความเสี่ยงอย่างไรเพื่อให้สอดคล้องกับสาเหตุ
ของความเสี่ ย งนั้ น และควรจั ด สรรทรั พ ยากรในการจัด การความเสี่ย งอย่ า งไร นอกจากนี้
การแสดงผลกระทบในหลายๆ ด้านจะช่วยให้ผู้บริหารทราบว่า ควรนาเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง
ด้านใดมาใช้ เช่น ผลกระทบด้านที่เป็นตัวเงิน หรือ ด้านชื่อเสียง เป็นต้น
ภำพแสดงหลักกำรของ Bow-Tie Analysis
สำเหตุ

ผลกระทบ

สำเหตุ

ผลกระทบ
เหตุกำรณ์
ควำมเสี่ยง

สำเหตุ

ผลกระทบ

สำเหตุ

ผลกระทบ

สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.)
กระทรวงกำรคลัง
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ตัวอย่ำงกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงตำมวิธี Bow-Tie Analysis

Cause
หลักเกณฑ์การสรรหาบุคลากรไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการของหน่วยงาน

Cause
ไม่มีแผนสืบทอดตาแหน่งงานของ
ระดับบริหารที่เหมาะสมและ
เพียงพอ

Impact
ขาดบุคลากรในตาแหน่งงานที่สาคัญ
ที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามเป้าหมาย

Risk Event
การพัฒนาบุคลากร
ไม่ทันกับอัตราการ
เติบโตขององค์กร

Cause
หลักสูตรการอบรมไม่ตรง
ความต้องการของลักษณะงาน

Cause
ไม่มีการวิเคราะห์และประเมินระดับ
ความสามารถที่จาเป็นต้องมีในพนักงานแต่ละ
คนสาหรับลักษณะงานแต่ละแบบ
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Impact
ขาดความต่อเนื่องใน
การดาเนินงานและกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์กร

Impact
ในระยะยาวองค์กรจะ
ไม่สามารถดาเนินธุรกิจได้อย่าง
มั่นคง

Impact
องค์กรสูญเสียโอกาสในการดาเนินธุรกิจ
ใหม่ๆ หรือขาดการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ
ในธุรกิจเดิม ซึง่ จะส่งผลต่อความสามารถใน
การแข่งขัน

คู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

องค์ประกอบที่ 5 กำรตอบสนองต่อควำมเสี่ยง (Risk Response)
หลักเกณฑ์
ภายหลังการประเมินความเสี่ยง รัฐวิสาหกิจควรมีการกาหนดการตอบสนองต่อความเสี่ยงให้
เหมาะสม กล่าวคือ การตอบสนองต่อความเสี่ยงควรมีความสอดคล้องกับระดับความรุนแรง
ของความเสี่ยง และช่วงความเบี่ยงเบนของระดับ ความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ แนวทางใน
การตอบสนองต่อความเสี่ยงที่รัฐวิสาหกิจสามารถนาไปพิจารณาปฏิบัติมี 4 ทาง คือ การหลีกเลี่ยง
ความเสี่ยง การลดความเสี่ยง การหาผู้ร่วมรับความเสี่ยง และการยอมรับความเสี่ยง
แนวทำงปฏิบัติ
1. รัฐวิสาหกิจ ควรพิ จ ารณาแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง 4 ทาง คือ การหลีกเลี่ยง
ความเสี่ยง การลดความเสี่ยง การหาผู้ร่วมรับความเสี่ยง และการยอมรับความเสี่ยง และใช้
ทางเลือกในการตอบสนองต่อความเสี่ยงให้สอดคล้องกับระดับความรุนแรงของความเสี่ยง
และช่ว งความเบี่ ยงเบนของระดั บ ความเสี่ ยงที่ องค์ กรยอมรั บ ได้ ทั้ ง นี้ ควรพิ จารณาถึ ง
ความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการตอบสนองต่อความเสี่ยงเดิม
วิธีกำรปฏิบัติ
เมื่ อ การประเมิ น ความเสี่ ย งแล้ ว เสร็ จ ผู้ บ ริ ห ารรั ฐ วิ ส าหกิ จ ควรพิ จ ารณาก าหนดแนวทาง
การตอบสนองต่อความเสี่ยง และจัดทาแผนจัดการความเสี่ยง ดังต่อไปนี้
1. ศึกษาและวิเคราะห์ความเสี่ยงแต่ละข้อ ระดับความเสี่ยง สาเหตุและที่มาของความเสี่ยงนั้น
เพื่ อ ท าความเข้ า ใจในแต่ ล ะองค์ ป ระกอบและความสั ม พั น ธ์ ข องแต่ ล ะความเสี่ ย ง และ
เหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่องต่างๆ โดยในการวิเคราะห์ให้เน้นไปที่อะไรคือ สาเหตุที่แท้จริงของ
ความเสี่ยง ทั้งนี้ ความเสี่ยง 1 ข้อ อาจมีสาเหตุมากกว่า 1 ประการก็ได้
2. พิจารณาแนวทางการตอบสนองต่อความเสี่ยงทั้ง 4 แนวทาง ดังตารางแสดงกลยุทธ์
การจัดการความเสี่ยง
3. วางแผนและปรึ ก ษาร่ ว มกั น ระหว่ า งผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ หาข้ อ สรุ ป
แนวทางการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่องค์กรจะเลือกดาเนินการต่อไป เพื่อลดผลกระทบ
สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.)
กระทรวงกำรคลัง
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และ/หรือ โอกาสเกิดของความเสี่ยงให้ลดลงถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
4. กาหนดเวลาในการดาเนินงานที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี) ของแผนจัดการความเสี่ยง
ให้ชัดเจน
5. ก าหนดเจ้ า ของความเสี่ ย ง (Risk Owner) ซึ่ ง หมายถึ ง ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการก าหนด
รายละเอียดของแผนจัดการความเสี่ยงหรือกิจกรรมการควบคุมที่จาเป็น รวมถึงงบประมาณ
ที่จาเป็นในการดาเนินการ เพื่อให้มั่นใจว่า มาตรการในการจัดการความเสี่ยงนั้น สามารถ
จัดการกับความเสี่ยงได้อย่างมีป ระสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล และสามารถสัมฤทธิ์ผลได้
ตามเวลาที่กาหนด
6. ในขั้นตอนการกาหนดแผนจัดการความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบควรกาหนดแผนจัดการความเสี่ยง
ให้สอดคล้อ งกับ สาเหตุของความเสี่ยง โดยอาจพิจารณามาตรการที่มีอยู่แ ล้วในปั จจุบัน
แล้ววิเคราะห์หาแนวทางหรือมาตรการที่ควรจัดให้มีเพิ่มขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ แผนจั ดการความเสี่ยงไม่ควรเป็ น กิจกรรมที่ทาอยู่แ ล้วในปัจจุบัน แต่ควรเป็ น
กิจกรรมที่ต้องจัดให้มีขึ้นเพิ่มเติม
7. นาเสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติตามลาดับขั้น จากนั้นจึงถ่ายทอดให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
และนาไปปฏิบัติ รวมถึงจัดให้มีการติดตามความคืบหน้าของการนาแผนจัดการความเสี่ยงไป
ปฏิบัติด้วย (รายละเอียดของการติดตามจะอธิบายในองค์ประกอบที่ 8)
8. การตอบสนองต่อความเสี่ยงควรทาอย่างต่อเนื่อง และมีการทบทวนอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้
การตอบสนองต่อความเสี่ยงนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์
กลยุทธ์กำรตอบสนองต่อควำมเสี่ยง/กำรจัดกำรควำมเสี่ยง
กลยุทธ์/แนวทำง
ควำมหมำยของกลยุทธ์และกำรปฏิบัติ
การยอมรับ
ยอมรับความเสี่ยง โดยไม่มีการดาเนินการใดๆ เพิ่มเติมเพือ่ ลดโอกาสเกิด
ความเสี่ยง
หรือผลกระทบของความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่องค์กร
(Acceptance)
ยอมรับได้ หรือค่าใช้จ่ายของการจัดการความเสี่ยงนั้นไม่คุ้มค่ากับผลที่
องค์กรจะได้รับ
• ตัวอย่างการตอบสนองต่อความเสี่ยงโดยใช้กลยุทธ์นี้ เช่น
การติดตามความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจ
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กลยุทธ์/แนวทำง
ควำมหมำยของกลยุทธ์และกำรปฏิบัติ
การลดความเสี่ยง ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ ต้องดาเนินการเพื่อลดโอกาสเกิดหรือ
(Reduction)
ลดผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือทั้งสองอย่าง
โดยจัดทาแผนจัดการความเสี่ยงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการลดความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยงลักษณะนี้ โดยทั่วไปจะ
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจทางธุรกิจในทุกๆ วัน
• ตัวอย่างการตอบสนองต่อความเสี่ยงโดยใช้กลยุทธ์นี้ เช่น
การปรับปรุงและพัฒนานโยบายและกระบวนการ การลงทุนใน
ระบบสารสนเทศ/software/อุปกรณ์ การแก้ไขกระบวนการ
ทางธุรกิจใหม่
การหาผู้ร่วมรับ
การถ่ายโอนหรือแบ่งความเสี่ยงบางส่วนไปยังบุคคลหรือองค์กรอื่น
ความเสี่ยง
เพื่อลดโอกาสเกิดความเสี่ยงหรือลดผลกระทบ เช่น การซื้อประกัน
(Sharing)
การซื้ออนุพันธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) การใช้
ผู้รับเหมา หรือผู้รับจ้าง อย่างไรก็ตาม การถ่ายโอนความเสี่ยงไปยัง
บุคคลหรือองค์กรอื่น อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงใหม่ เนื่องจากบุคคลหรือ
องค์กรอื่นนั้น อาจไม่มีวิธีการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล หรือไม่
รับรู้ถึงหน้าที่ในการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว
• ตัวอย่างการตอบสนองต่อความเสี่ยงโดยใช้กลยุทธ์นี้ เช่น
การทาประกันภัยโรงงาน การทา Hedging การร่วมทุนกับ
บริษัทอื่น
การหลีกเลี่ยง
ยกเลิกหรือหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง การหลีกเลี่ยง
ความเสี่ยง
ความเสี่ยงอาจเกี่ยวกับการหยุดสายการผลิต การยกเลิกการขยายตลาด
(Avoidance)
ในภูมิภาค หรือการขายหน่วยงาน (Spin off)
• ตัวอย่างการตอบสนองต่อความเสี่ยงโดยใช้กลยุทธ์นี้ เช่น
การหยุดและเลิกการดาเนินกิจการ การปรับปรุงวัตถุประสงค์
เริ่มแรกของธุรกิจ หรือแผนกลยุทธ์

สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.)
กระทรวงกำรคลัง

65

2. รัฐวิสาหกิจควรจัดให้มีการตอบสนองต่อความเสี่ยง โดยการพิจารณาถึงผลกระทบ และ
โอกาสเกิด ค่าใช้จ่ายในการจัดการความเสี่ยง ผลประโยชน์ที่ได้รับ และระดับความเสี่ยงที่
เหลืออยู่ขององค์กร (Residual Risk)
3. ในการเลื อ กแนวทางต่ า งๆ เพื่ อ ตอบสนองต่ อ ความเสี่ ย ง รั ฐ วิ ส าหกิ จ ควรพิ จ ารณา
ความสมดุลของต้นทุนที่ต้องใช้ในการตอบสนองต่อความเสี่ยง และผลได้จากการตอบสนอง
ต่อความเสี่ยงนั้น รัฐวิสาหกิจควรพิจารณาหลายๆ แนวทางในการตอบสนองต่อความเสี่ยง
เนื่องจากการตอบสนองต่อความเสี่ยงสามารถประยุกต์ใช้ต่อความเสี่ยงแต่ละรายความเสี่ยง
หรือการตอบสนองต่อความเสี่ยงหลายๆ ความเสี่ยงในการดาเนินการเดียวกัน
วิธีกำรปฏิบัติ
ในการก าหนดแนวทางตอบสนองต่ อ ความเสี่ ย ง/แผนจั ด การความเสี่ ย ง รั ฐ วิ ส าหกิ จ ควร
พิจารณาการตอบสนองต่อความเสี่ยงให้สอดคล้องกับระดับความรุนแรงของความเสี่ยง
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ตัวอย่ำงแผนภำพแสดงแนวทำงในกำรกำหนดกลยุทธ์เพื่อตอบสนอง/จัดกำรควำมเสี่ยง
โอกาสเกิด
ต่า (1)

ปานกลาง (2)

สูง (3)

สูงมาก (4)

ผลกระทบ
สูงมาก (4)

สูง (3)

ปานกลาง (2)

ต่า (1)

โอกาสเกิดต่า ผลกระทบสูง
ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ตัวอย่างเช่น
 กาหนดแผนการดาเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง
 จัดให้มีการประกันภัยพิบัติ
ต่างๆ

โอกาสเกิดสูง ผลกระทบสูง
รายงานและบริหารความเสี่ยง
ทันที ตัวอย่างเช่น
 จัดตั้งคณะทางานทันที
 รายงานความคืบหน้าและ
ระดับความเสี่ยงต่อผู้บริหาร
ระดับสูงอย่างสม่าเสมอ
 รายงานความคืบหน้าต่อ
คณะกรรมการ

โอกาสเกิดปานกลาง ผลกระทบปานกลาง
บริหารและติดตามผลเพื่อไม่ให้ผลเสียหาย
เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น
 จัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อลดความเสี่ยง
 ติดตามการดาเนินการตามแผน
โอกาสเกิดสูง ผลกระทบต่า
อาจไม่ต้องจัดการความเสี่ยง
ทันที แต่การจัดการความเสี่ยงจะ
โอกาสเกิดต่า ผลกระทบต่า
สามารถทาให้ผลการดาเนินงาน
ไม่ต้องให้ความสนใจในการจัดการ
โดยรวมดีขึ้น ตัวอย่างเช่น
ความเสี่ยงมากนัก ตัวอย่างเช่น
 ทาให้กระบวนการต่างๆ เป็น
 ติดตามการควบคุมและ
อัตโนมัติเพื่อลดความผิดพลาด
กระบวนการปฏิบัติงานตามปกติ
ที่เกิดซ้าๆ
และต่อเนื่อง
 พัฒนาการฝึกอบรม
 พิจารณาความเสี่ยงตามวาระปกติ  กาหนดกิจกรรมการควบคุม

จากนั้ น ควรมี ก ารคัด เลื อ กแนวทางต่ า งๆ เพื่ อ ตอบสนองต่ อ ความเสี่ ยง ซึ่ ง สามารถท าได้
ดังต่อไปนี้
1. ในขั้นตอนการวางแผนและปรึกษาร่วมกัน ระหว่างผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหา
ข้อสรุปแนวทางการตอบสนองต่อความเสี่ยง ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจควรมีการประมาณการ
ต้นทุน และผลประโยชน์ที่ได้รับของวิธีการตอบสนองต่อความเสี่ยงในแต่ละทางเลือก โดย
อาจพิจารณาทั้งต้นทุนทางตรง และต้นทุนทางอ้อม รวมถึงต้นทุนค่ าเสียโอกาสในการใช้
ทรัพยากรด้วย เช่นเดียวกันกับทางด้านผลประโยชน์ ที่ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจควรพิจารณา
สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.)
กระทรวงกำรคลัง
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ประมาณการทั้งผลประโยชน์ทางตรงและทางอ้อม
คาอธิบาย
• ต้นทุนทางตรง คือ ต้นทุนที่ใช้ในการก่อให้เกิดกิจกรรมนั้นๆ โดยตรง
• ต้นทุนทางอ้อม คือ ต้นทุนที่ไม่อาจคิดเข้าโดยตรงเพราะมีการใช้ร่วมกัน จึงจาเป็นต้อง
มีเกณฑ์การปันส่วน
• ต้ น ทุ น ค่ า เสี ย โอกาส คื อ มู ล ค่ า ของผลตอบแทนจากกิ จ กรรมที่ สู ญ เสี ย โอกาสไป
ในการเลื อ กท ากิ จ กรรมอย่ า งหนึ่ ง ซึ่ ง เป็ น ต้ น ทุ น ที่ ต้ อ งค านึ ง ถึ ง เสมอในทาง
เศรษฐศาสตร์
• ผลประโยชน์ทางตรง คือ ผลประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมนั้นๆ โดยตรง
• ผลประโยชน์ทางอ้อม คือ ผลประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมที่ไม่ได้ ดาเนินการ ซึ่งอาจ
เป็ นผลประโยชน์ ที่ได้จากการดาเนิ นการของกิ จกรรมอื่นๆ นอกหน่ วยงาน แต่ไ ด้ส่ ง
ผลประโยชน์มาสู่หน่วยงาน
2. ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจควรพิจารณาต่อไปอีกว่า ควรเลือกวิธีการตอบสนองต่อความเสี่ยงวิธีใด
วิธีหนึ่งหรือใช้หลายๆ วิธีร่วมกันเพื่อทาให้โอกาสเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงลดลงมา
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3. การคั ด เลื อ กแนวทางการตอบสนองต่ อ ความเสี่ ย ง รั ฐ วิ ส าหกิ จ ควรพิ จ ารณาแนวทาง
การตอบสนองความเสี่ ย ง โดยค านึ ง ถึ ง ต้ น ทุ น และผลประโยชน์ ที่ จ ะได้ รับ ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้
การจัดสรรทรัพยากรในการตอบสนองต่อความเสี่ยงเป็นไปอย่างคุ้มค่า
4. นอกเหนือจากการพิจารณาต้นทุน และผลได้ของแต่ละความเสี่ยง ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจควร
พิจารณาเพิ่มเติมต่อเนื่องไปอีก ถึงความเป็นไปได้ในการตอบสนองต่อความเสี่ยงหลายๆ ข้อ
ด้วยวิธีการจัดการแบบเดียวกัน ตัวอย่างเช่น การจัดอบรมพนักงานเพื่อพัฒนาศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน จัดเป็นการตอบสนองต่อความเสี่ยงได้หลายความเสี่ยงผ่านการดาเนินการ
ด้วยวิธี เดียวกั น กล่ า วคือ การจั ดอบรบพนั กงานเพื่ อพัฒนาศักยภาพในการปฏิ บัติงาน
สามารถลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานผิดพลาด ในขณะเดียวกัน สามารถลดความเสี่ยง
จากคุณภาพของสินค้าหรือบริการที่ลดลง
5. พิจารณาว่าสาหรับความเสี่ยงแต่ละข้อ ควรกาหนดแผนจัดการความเสี่ยงที่ลด “โอกาสเกิด”
หรือ “ผลกระทบ” อย่างเหมาะสม ตัวอย่างเช่น การอบรม เป็นการจัดการความเสี่ยงที่ช่วย
ลดโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ในขณะที่การจัดหากรมธรรม์ประกันภัย
เป็นการจัดการความเสี่ยงที่ช่วยลดผลกระทบที่เป็นความเสียหายทางการเงิน เป็นต้น
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Tip: หำกรัฐวิสำหกิจสำมำรถกำหนดกำรตอบสนองต่อควำมเสี่ยงหลำยควำมเสี่ยง
ด้วยวิธีกำรจัดกำรแบบเดียวกัน จะช่วยลดต้นทุนในกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้
Tip: กำรก ำหนดแผนจั ด กำรควำมเสี่ ย งที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ จะต้ อ งก ำหนดใ ห้
ครอบคลุมทุกๆ สำเหตุควำมเสี่ยง
ตัวอย่ำงแบบฟอร์มที่ช่วยในกำรพิจำรณำทำงเลือกที่เหมำะสมในกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
กลยุทธ์
คำอธิบำยวิธีกำรจัดกำร
กำรจัดกำร
ควำมเสี่ยง
ควำมเสี่ยง
กำรยอมรับ
ควำมเสี่ยง
(Acceptance)
กำรลด
ควำมเสี่ยง
(Reduction)
กำรหำผู้ร่วม
รับควำมเสี่ยง
(Sharing)
กำรหลีกเลี่ยง
ควำมเสี่ยง
(Avoidance)
สรุปทำงเลือกที่เหมำะสมในกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
คำอธิบำย
ควำมเสี่ยง

ต้นทุน

ผลประโยชน์
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4. รั ฐ วิ ส าหกิ จ ควรก าหนดแนวทางการเลื อ กสรรและการจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ให้ ชั ดเจน
ถึงแนวทางต่างๆ ที่รัฐวิสาหกิจเลือกใช้ในการตอบสนองต่อความเสี่ยง
วิธีกำรปฏิบัติ
แนวทางการตอบสนองต่อความเสี่ยงมีหลากหลาย และบางครั้งการตอบสนองความเสี่ยงจาก
หนึ่งกิจกรรมยังอาจช่วยลดความเสี่ยงได้มากกว่าหนึ่งความเสี่ยง ดังนั้น กระบวนการพิจารณา
แนวทางการเลือกสรร รวมทั้งการจัดลาดับความสาคัญ ควรดาเนินการอย่างเป็นระบบ เพื่อให้
หน่วยงานต่างๆ มีความเข้าใจที่ตรงกัน
โดยทั่ ว ไปแล้ ว แนวทางการตอบสนองต่ อ ความเสี่ ย งที่ไ ด้ เ ลื อ กแล้ ว อาจไม่ เ พี ย งพอ หรื อ
ไม่เหมาะสมเมื่อสถานการณ์บางอย่างเปลี่ยนแปลงไป รัฐวิสาหกิจจึงควรพิจารณาปรับเปลี่ยน
แนวทางการเลื อ กสรรและการตอบสนองความเสี่ ย งตามความเหมาะสมของสถานการณ์
ตัวอย่างเช่น หากรัฐวิสาหกิจมีทิศทางการขยายการดาเนินงานไปสู่ธุรกิจใหม่ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจหลักดั้งเดิมของรัฐวิสาหกิจ และเคยมีการระบุถึงความเสี่ยง และการตอบสนองต่อความเสี่ยง
ที่เกี่ยวเนื่องนั้นๆ แล้ว แต่เมื่อทิศทางในการดาเนินงานเปลี่ยนแปลงไป ผู้บริหารอาจพิจารณา
ปรับเปลี่ยนการตอบสนองต่อความเสี่ยงนั้น โดยการ “ยอมรับความเสี่ยง” เพื่อที่จะติดตาม
โอกาสใหม่ๆ ในการพัฒ นาธุรกิจนั้นๆ ได้เช่นกัน หรืออีกตัวอย่างหนึ่ง เช่น เมื่อเวลาผ่านไป
ผลการประเมิน ความเสี่ยงในรูปของ ผลกระทบ และ/หรือ โอกาสเกิด อาจเปลี่ยนแปลงไป
รัฐวิสาหกิจอาจจาเป็นต้องปรับวิธีการจัดการความเสี่ยงที่ได้เลือกแล้ว ไปใช้วิธีการอื่นๆ ที่มี
ความเหมาะสมมากกว่า เป็นต้น
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องค์ประกอบที่ 6 กิจกรรมกำรควบคุม (Control Activities)
หลักเกณฑ์
รัฐวิสาหกิจควรมีกิจกรรมการควบคุม เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรได้มีการดาเนินการตามแนวทาง
การตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ฝ่ายบริหารได้กาหนดไว้ กิจกรรมการควบคุมสามารถจัดประเภท
ได้ตามลักษณะของความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งได้แก่ กลยุทธ์ การปฏิบัติการ
การรายงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ สะท้อนผ่านทางนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติ
อย่างเหมาะสมและทันกาล ผู้บริหารองค์กรสามารถพิจารณาเลือกประเภทของกิ จกรรมควบคุม
ที่ มี อ ยู่ ห ลากหลาย เช่ น การควบคุ ม เชิ ง ป้ อ งกั น การควบคุ ม เชิ ง ค้ น หา การควบคุ ม ด้ า น
การบริหาร การควบคุมระบบสารสนเทศ
แนวทำงปฏิบัติ
1. ในการก าหนดกิ จ กรรมการควบคุ ม รั ฐ วิ ส าหกิ จ ควรต้ อ งพิ จ ารณาความเชื่ อ มโยงและ
ความเหมาะสมของกิจกรรมการควบคุมที่มีต่อการตอบสนองต่อความเสี่ยงและวัตถุประสงค์
ที่เกี่ยวข้อง
วิธีกำรปฏิบัติ
เมื่ อ ผู้ บ ริ ห ารรั ฐ วิ ส าหกิ จ ได้ ก าหนดการตอบสนองต่ อ ความเสี่ ย งตามแนวทางปฏิ บั ติ ใ น
องค์ประกอบที่ 5 เรียบร้อยแล้ว ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจควรพิจารณากาหนดกิจกรรมการควบคุมที่
จะช่วยให้มั่นใจว่า องค์กรได้มีการดาเนินการตอบสนองต่อความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ต่อเนื่อง
และทันเวลา
ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของวัตถุประสงค์ การตอบสนองต่อความเสี่ยง
และกิจกรรมการควบคุม
บริษัทแห่งหนึ่งกาหนดวัตถุประสงค์จะสร้างความพึงพอใจของลูกค้า ให้เท่ากับหรือมากกว่า
เป้าหมาย โดยความเสี่ยงคือ การไม่มีข้อมูลเรื่องความต้องการของลูกค้าปัจจุบันและอนาคต
ฝ่ายบริหารต้องการลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จึงกาหนดให้จัดทา
ประวัติการซื้อของลูกค้าปัจจุบัน และดาเนินโครงการวิจัยตลาดใหม่ แนวทางการตอบสนองต่อ
ความเสี่ ย งนี้ จึ ง เป็ น แนวทางในการก าหนดกิ จ กรรมการควบคุ ม ซึ่ ง รวมทั้ ง การติ ด ตาม
สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.)
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ความคืบหน้า ของการจั ดทาประวัติก ารซื้อของลูกค้า เทียบกับตารางเวลาที่ได้กาหนดไว้และ
การกาหนดขั้นตอนการดาเนิ นการ เพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องของข้อมูลที่รายงาน ในกรณี นี้
จะเห็นได้ว่า กิจกรรมการควบคุมได้ถูกกาหนดเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการบริหารจัดการ
โดยตรง ทั้ ง นี้ ในบางกรณี อ าจจ าเป็ น ต้อ งมี กิ จ กรรมการควบคุ มหลายๆ กิ จ กรรมส าหรั บ
การตอบสนองต่อความเสี่ยงรายการหนึ่งๆ
ในการกาหนดกิจ กรรมการควบคุม ฝ่ายบริหารจะพิจารณาว่ากิจกรรมการควบคุมเหล่านั้ น
เกี่ ย วพั น กั น อย่ า งไร ในบางกรณี กิ จ กรรมการควบคุ ม เพี ย งกิ จ กรรมเดี ย วอาจมี ผ ลต่ อ
การตอบสนองต่อความเสี่ยงหลายกรณี ดังตัวอย่างที่กล่าวไปแล้วในเรื่อง การตอบสนองต่อ
ความเสี่ยงหลายข้อในการดาเนินการเดียวกัน
2. ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจสามารถพิจารณาเลือกประเภทของกิจกรรมควบคุมที่มีอยู่หลากหลาย
เช่น การควบคุมเชิงป้องกัน การควบคุมเชิงค้นหา การควบคุมด้านการบริหาร การควบคุม
ระบบสารสนเทศ
วิธีกำรปฏิบัติ
ในขั้น ตอนการควบคุมนี้ ผู้บ ริหารรัฐ วิสาหกิ จ ควรพิจารณากิจกรรมการควบคุม และเลือ ก
แนวทางการควบคุมที่เหมาะสมกับความเสี่ยง รายละเอียดประเภทของกิจกรรมการควบคุม
พร้อมทั้งตัวอย่าง แสดงในบทที่ 3 วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายใน องค์ประกอบที่ 3
กิจกรรมการควบคุม ของคู่มือฉบับนี้
3. กิจกรรมการควบคุมควรเกิดขึ้นในทุกระดับ ทุกหน้าที่งาน ทั่วทั้งองค์กร โดยมีกิจกรรมต่างๆ
กัน เช่น การอนุมัติ การมอบหมายอานาจหน้าที่ การยืนยันความถูกต้อง การกระทบยอด
การสอบทานผลการปฏิบัติงาน การดูแลรักษาสินทรัพย์ และการแบ่งแยกหน้าที่งาน
วิธีกำรปฏิบัติ
ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจควรมีการพิจารณาให้มีกิจกรรมการควบคุม ที่มีส่วนช่วยในการจัดการให้
การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีระบบแบบแผน และมีความโปร่งใส หนึ่งในแนวทางนั้นคือ
ต้องให้มีการควบคุมเกิดขึ้นในทุกระดับ ทุกหน้าที่งาน ทั่วทั้งองค์กร ตัวอย่างเช่น หน่วยงานด้าน
การตลาด ย่อมมีวัตถุประสงค์และแรงจูงใจในการขยายตลาด ขยายการขาย และขยายช่องทาง
การจาหน่าย ในบางกิจกรรม พนักงานอาจละเลย หรือลืมพิจารณาถึงเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้น และมีผลกระทบต่อ องค์ก รได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากพนั กงานมีผลตอบแทนจาก
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ยอดขาย เป็ น แรงจู ง ใจหลั ก ดั ง นั้ น ผู้ บ ริ ห ารรั ฐ วิ ส าหกิ จ ควรมี ก ารจั ด ตั้ ง หน่ ว ยงาน หรื อ
ผู้รับ ผิด ชอบ เพื่ อ สอบทานการปฏิบั ติงาน หรือ มีขั้น ตอนการอนุ มัติที่ เป็ น ระบบ เพื่อให้ มี
กิจกรรมการควบคุมที่เหมาะสม และช่วยลดความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ความเสี่ยง
จากการฉ้อฉล ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง เนื่องจากการนาสินค้าเวชภัณฑ์ที่อาจยังไม่ได้รับการวิจัย
เพียงพอลงขายสู่ตลาด เป็นต้น
รายละเอียดและตัวอย่างของกิจกรรมการควบคุม แสดงในบทที่ 3 วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การควบคุมภายใน องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุม ของคู่มือฉบับนี้
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องค์ประกอบที่ 7 สำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Information & Communication)
หลักเกณฑ์
รัฐวิสาหกิจควรก าหนดให้มีสารสนเทศและการสื่อสารที่สนั บสนุนการบริหารความเสี่ยง ข้อมูล
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งจากแหล่งข้อมูลภายในองค์กรและภายนอกองค์กรควรต้อง
ได้ รั บ การบั น ทึ ก และสื่ อ สารอย่ า งเหมาะสมและทั น กาล โดยเฉพาะข้ อ มู ล สนั บ สนุ น ที่ มี
ความสาคัญเกี่ยวกับการบ่งชี้ ประเมิน และการตอบสนองต่อความเสี่ยง เพื่อให้องค์กรสามารถ
ตอบสนองต่อความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รัฐวิสาหกิจควรมีการสื่อสารให้
บุคลากรมีความตระหนักและเข้าใจการบริหารความเสี่ยง
แนวทำงปฏิบัติ
1. รัฐ วิ ส าหกิ จ ควรก าหนดให้ มี ก ารบริ หารสารสนเทศเพื่ อ การจั ด การที่ ดี โดยควรจั ด ให้ มี
คณะทางานหรือ ผู้ รับ ผิ ดชอบด้ า นการบริ หารงานสารสนเทศ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิท ธิ ภาพใน
การด าเนิ น งานขององค์ ก ร โดยรั ฐ วิ ส าหกิ จ จะต้ อ งพิ จ ารณาถึ ง ความสมดุ ล ระหว่ า ง
ผลตอบแทนจากการลงทุน และการจัดการด้านเทคโนโลยี และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
วิธีกำรปฏิบัติ
เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงในองค์กรได้เห็นผลในทางปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ
ควรพิจารณากาหนดให้มีระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการที่ดี ที่สามารถสนับสนุนการบริหาร
ความเสี่ยงขององค์กรได้ โดยจัดให้มีการปฏิบัติดังต่อไปนี้
1. รวบรวม และศึกษา รายการความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง และแผนจัดการความเสี่ยง รวมทั้ง
รายละเอี ย ดที่ เ กี่ ย วข้ อ งจากการประชุ ม ร่ ว มกั น ระหว่ า งผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งในการบริ ห าร
ความเสี่ยง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งจากภายในองค์กรและภายนอกองค์กร
2. พิจารณาถึงความต้องการข้อมูลสาคัญต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์เรื่องความเสี่ยง
และการบริหารจัดการความเสี่ยง ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจอาจมีการจัดตั้งคณะทางานกลุ่มย่อยๆ
ในแต่ละส่วนงาน เพื่อวิเคราะห์ในรายละเอียดถึงความต้องการด้านข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณ
และในเชิงคุณภาพ รวมทั้งวิเคราะห์และหาแนวทาง เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลมีความเพียงพอ
ถูกต้อง ทันกาล
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3. นอกจากนี้ ในระดับองค์กร รัฐวิสาหกิจควรจัดให้มีการจัดการที่ดีถึงกลยุทธ์ทางด้าน IT ของ
รัฐวิสาหกิจ เช่น การจัดตั้งคณะอนุกรรมการการกาหนดกลยุทธ์ทางด้าน IT (IT Strategy
Committee) โดยอย่า งน้ อ ยมีผู้บ ริหารระดับ สูงของรัฐวิสาหกิจเป็น ประธาน และกาหนด
หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการด าเนิ น งาน รวมถึ ง ด าเนิ น การประชุ ม ทุ ก เดื อ น หรื อ มี
การประชุมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสาคัญของระบบสารสนเทศขององค์กร
4. ระหว่างขั้นตอนของการพิจารณาเรื่องข้อมูล คณะทางานกลุ่มย่อย หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ควรมีการสื่อสารที่ชัดเจน ถึงวัตถุประสงค์ในการดาเนินการ และสรุปสิ่งที่ได้จากการสัมภาษณ์
หรือประชุมกับผู้เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลประกอบต่างๆ เรื่องความเสี่ยง ลักษณะข้อมูลต่างๆ
ที่ต้องการใช้ ลักษณะความถี่ของข้อมูลที่มีการนาเสนอ รวมทั้งรูปแบบของข้อมูล โดยทั่วไปแล้ว
ข้อ มูลสาคัญที่องค์กรต้อ งนามาใช้ในการวิเคราะห์เรื่องความเสี่ยง เป็ น ข้อมูลที่มีอยู่แ ล้ว
แต่อาจกระจัดกระจายไปตามส่วนงานต่างๆ และอยู่ในรูปแบบต่างๆ เช่น ในรูป Excel
Spreadsheet ในบางเรื่องของฝ่ายนั้นๆ หรือ ในรูปเอกสารการประชุม เป็นต้น
5. ในขั้นตอนการวิเคราะห์เรื่องระบบสารสนเทศนี้ ในบางกรณี บทสรุปการวิเคราะห์ ชี้ให้เห็นว่า
องค์กรควรมีการลงทุนเพิ่มเติมในด้านระบบสารสนเทศใหม่ๆ เช่น การลงทุนซื้อ Software
Hardware หรือ Application ใหม่ๆ คณะทางานควรมีการจัดทาการวิเคราะห์และประเมิน
เรื่องต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนด้วย นอกจากนี้ หากในกระบวนการพิจารณาเพื่อ
อนุมัติจากฝ่ายบริหารดาเนินการแล้วเสร็จ ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจควรมีการวางแผนแนวทางใน
การประเมิน ควบคุมและติดดามต่อไป เพื่อให้กระบวนการลงทุนและจัดตั้งระบบสารสนเทศนั้น
ส าเร็ จ ได้ ต ามระยะเวลาที่ ก าหนด และสามารถให้ ป ระโยชน์ หรื อ ผลตอบแทนตามที่
ประมาณการไว้
6. รัฐวิสาหกิจควรจัดให้มีการประเมินศักยภาพของ IT และการจัดการดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ
ทั้งในด้านการเงิน และมิใช่การเงิน เช่น อัตราการเพิ่มของผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุน
ทางด้าน IT และระยะเวลาของการเปลี่ยนแปลงกระบวนการและระบบการทางาน เป็นต้น
หากการประเมินพบว่า ผลการดาเนินงานด้าน IT ดังกล่าวต่ากว่าเป้าหมายมากกว่าระดับที่
องค์กรรับได้ รัฐวิสาหกิจควรจัดทาแผนรองรับที่ชัดเจน
7. นอกจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น รัฐวิสาหกิจควรพิจารณาจัดทาระบบการจัดการดาเนินธุรกิจ
อย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Management: BCM) ของงานหลักๆ ทุกด้าน เพื่อให้
องค์กรสามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อ ง ในขั้นตอนนี้ รัฐวิสาหกิจควรมีการวิเคราะห์
ผลกระทบต่อการดาเนินงาน (Business Impact Analysis: BIA) เพื่อให้มั่นใจว่ามี
การเตรียมความพร้อมอย่างเหมาะสมเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
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2. รัฐวิสาหกิจ ควรจั ดให้มีข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ องค์กรทั้งจากแหล่งข้อมูลภายใน
องค์กรและภายนอกองค์กร และควรจะต้องได้รับการบันทึกและสื่อสารอย่างเหมาะสมและ
ทันกาล
วิธีกำรปฏิบัติ
สิ่งที่ท้าทายในเรื่อ งระบบสารสนเทศและการจัดการความเสี่ยง คือการที่จะประมวลผลและ
การกลั่นกรองข้อมูลที่มีอยู่จานวนมากมายให้กลายเป็นสารสนเทศที่ใช้งานได้ และสามารถเป็น
ส่ว นประกอบในการตัด สิน ใจต่ า งๆ ของผู้ บริ หารในเรื่ องกลยุ ทธ์ และการด าเนิ นงาน ระบบ
สารสนเทศดังกล่าวนี้ อาจมาจาก
1. แหล่งข้อมูลภายในองค์กร เช่น รายงานการประชุมประจาเดือน รายงานทิศทางธุรกิจองค์กร
รายงานการตรวจสอบภายใน รายงานสภาพคล่อง รายงานความเสี่ยง เป็นต้น
2. แหล่งข้อมูลภายนอกองค์กร เช่น ข้อมูลทางเศรษฐกิจ ข้อมูลทางการตลาด บทความทาง
ธุรกิจ บทความที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่องค์กรดาเนินอยู่ เป็นต้น
ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในเรื่องการจัดการความเสี่ยงนี้ควรมีการบันทึกอย่างเป็นระบบตาม
ความเหมาะสมของข้อมูลนั้นๆ เช่น อาจมีการบันทึกในรูปแบบรายงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร
หรื อ อาจมี ก ารบั น ทึ ก ในรู ป แบบตั ว เลขข้ อ มู ล ในระบบคอมพิ ว เตอร์ นอกจากนี้ ข้ อ มู ล
สารสนเทศควรมีการสื่อสารให้เป็นที่เข้าใจในทางเดียวกันอย่างเหมาะสม
ตัวอย่า งเช่น หากข้อมูลที่เกี่ ยวกับ ความเสี่ยงในระดับองค์กร ข้อมูลที่เกี่ยวข้องนั้ น ๆ ควรมี
การคานวณรวบรวมขึ้นมาสู่ระดับองค์กร เพื่อให้ผู้บริหารได้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงหลักที่มี
ต่อองค์กร เพื่อใช้ข้อมูลสารสนเทศนั้นๆ ประกอบการพิจารณาในเชิง นโยบายของทั้งองค์กร
ต่อไป ในขณะเดียวกัน หากพนักงานปฏิบัติการที่รับผิดชอบด้านความเสี่ยงบางส่วน ข้อมูลของ
ความเสี่ยงนั้น ควรมีการคานวณและวิเคราะห์โดยรวบรวมจากหน่วยงานนั้นๆ เพื่อให้มีมุมมอง
ของความเสี่ยงที่หน่วยงานนั้นเผชิญอยู่ เป็นต้น
ระบบสารสนเทศกั บการสื่อสารที่เหมาะสมอย่า งทันกาล จะขึ้นอยู่กับ ลักษณะความเสี่ยงที่มี
การพิ จ ารณา ตัวอย่า งเช่ น ความเสี่ยงระดับ องค์ กร คือ การพิจ ารณาความเสี่ ยงในภาพรวม
ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว การพิจารณาดังกล่าวอาจทาเป็นรายไตรมาสหรือรายปี หรือเมื่อมีเหตุการณ์
ส าคั ญ ที่ อ าจส่ ง ผลกระทบในภาพรวมขององค์ ก ร ผู้ บ ริ ห ารต้ อ งการข้ อ มู ล สารสนเทศเพื่ อ
ประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกล่าวร่วมกับการวางแผนกลยุทธ์ ในขณะเดียวกัน หากพิจารณา
ระบบสารสนเทศสาหรับการบริหารความเสี่ย งด้านตลาด เช่น อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย
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ราคาน้ ามั น เป็ น ต้ น การพิ จ ารณาดั ง กล่ า วควรด าเนิ น การเป็ น รายวั น เพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ ข้ อ มู ล
ประกอบการตัดสินใจอย่างเหมาะสมและทันเวลา
3. รัฐวิสาหกิจอาจกาหนดให้มีช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือจากช่องทางการสื่อสาร
ปกติขององค์กร เพื่อให้บุคลากรสามารถรายงานเพิ่มเติมอื่นๆ ที่จะไม่ส่งผลร้ายต่อผู้รายงาน
วิธีกำรปฏิบัติ
ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจควรจัดให้มีช่องทางสื่อสารอื่นๆ ที่แยกออกจากการรายงานตามสายงาน
การบังคับบัญชาแบบปกติ เพื่อเป็นกลไกป้องกันความผิดพลาดในกรณีช่องทางปกติไม่ทางาน
ไม่ โ ปร่ ง ใส หรื อ ท าให้ ผู้ ที่ ต้ อ งการรายงานเกิ ด ความไม่ มั่ น ใจในความปลอดภั ย ในหน้ า ที่
รับผิดชอบของตนเอง รัฐวิสาหกิจอาจพิจารณาจัดให้มีช่องทางการสื่อสารโดยตรงถึงหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือฝ่ายกฎหมาย หรือเจ้าหน้าที่ระดับสูงอื่นๆ ที่สามารถเข้าถึง
คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจได้
โดยรัฐวิสาหกิจสามารถกาหนดเป็นนโยบายการรายงานเบาะแส หรือนโยบายการร้องเรียน
(Whistle Blowing Policy) โดยนโยบายนี้จะช่วยให้รัฐวิสาหกิจได้ทราบถึงความผิดปกติที่
อาจจะเกิดขึ้นภายในรัฐวิสาหกิจ โดยการรายงานนี้จะมีการกาหนดช่องทางสาหรับพนักงานใน
การรายงานการกระทาผิดกฎหมาย การทุจริต คอรัปชั่น การกระทาที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม
หรือผิดศีลธรรม ซึ่งช่องทางที่รัฐวิสาหกิจสามารถกาหนดให้พนักงานรายงานได้ เช่น กล่องรับ
ข้อร้องเรียน เบอร์โทรศัพท์ที่พนักงานสามารถโทรเข้ามาเพื่อรายงาน (สายด่วนเพื่อรายงาน)
E-mail หรือ Website ของรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น
ทั้งนี้ รัฐวิสาหกิ จจะต้อ งก าหนดหน่ วยงานผู้รับ ผิดชอบ และกาหนดแนวทางการปฏิบัติของ
นโยบายและขั้นตอนอย่างชัดเจน ตัวอย่างของแนวปฏิบัติ เช่น
• หน่วยงานผู้รับผิดชอบจะต้องดาเนินการกับเรื่องที่ได้รับการรายงานอย่างเป็นความลับ
ตั้งแต่การรับเรื่อง การสอบสวน ตลอดจนการจัดการที่เหมาะสม
• จะต้องมีมาตรการ เพื่อคุ้มครองพนักงานซึ่งเป็นผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนดังกล่าว
• จะต้องรายงานให้กับผู้บริหารระดับสูง หรือคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจได้รับทราบ
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ตัวอย่างหัวข้อของนโยบายการรายงานเบาะแส หรือนโยบายการร้องเรียน
• บทนา
• ขอบเขตของนโยบาย
• การคุ้มครองผู้ร้องเรียน
• การรักษาความลับ
• การเปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียน
• ขั้นตอนการร้องเรียน
• ขั้นตอนการสอบสวน
4. รัฐวิสาหกิจควรมีการกาหนดกระบวนการ การดาเนินการสร้างความตระหนักและความรู้
ความเข้าใจพื้นฐานด้านการบริหารความเสี่ยงให้กับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากร
นอกจากนี้ ควรจัดให้มีการสื่อสารและการฝึกอบรมถึงการบริหารความเสี่ยง และนโยบาย
หลักปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงแก่บุคลากรผู้เกี่ยวข้องในการรับผิดชอบด้านการบริหาร
ความเสี่ยง
วิธีกำรปฏิบัติ
เนื่องจากความตระหนักในความเสี่ยงและการสื่อสารที่มีประสิทธิผล เป็นปัจจัยสาคัญประการหนึ่ง
ของความส าเร็ จ ในการบริ ห ารความเสี่ ย งของรั ฐ วิ ส าหกิ จ การสื่ อ สารที่ ไ ม่ เ พี ย งพอหรื อ
ขาดประสิ ท ธิ ผ ลจะท าให้ เ กิ ด ความล้ ม เหลวในการสร้ า งการยอมรั บ ในนโยบายและกรอบ
การบริหารความเสี่ยง ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจจึงควรมีการวางแนวทางการสร้างความตระหนักเรื่อง
ความเสี่ยงให้กับ องค์ก ร เช่น อาจมีการจัดแถลงการณ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายการบริหาร
ความเสี่ ย งขององค์ ก ร และการมอบหมายอ านาจหน้ า ที่ ที่ ชั ด เจน การสื่ อ สารเกี่ ย วกั บ
กระบวนการและวิธีการปฏิบัติงานที่ควรจะสอดคล้องและเสริมสร้างวัฒนธรรมที่พึงประสงค์
ในกระบวนการสื่อสารควรจะสื่อถึงเรื่องดังต่อไปนี้
1. ความสาคัญและความจาเป็นของการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่มีประสิทธิผล
2. วัตถุประสงค์ขององค์กร
3. ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้และช่วงความเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงทีย่ อมรับได้
4. การใช้ภาษาเดียวกันในเรื่องการบริหารความเสี่ยง
5. บทบาทและความรับผิดชอบของบุคลากรที่จะสนั บ สนุ นและน าองค์ป ระกอบต่างๆ ของ
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การบริหารความเสี่ยงขององค์กรมาใช้
ตัวอย่ำงกำรออกแบบหลักสูตรกำรอบรม
• หลักสูตรสาหรับกรรมการและผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ
การอบรมอาจจัดให้มีประมาณปีละหนึ่งครั้ง
• หลักสูตรสาหรับพนักงาน
การอบรมอาจจัดให้มีตามความเหมาะสมของลักษณะงาน และความจาเป็น
• หลักสูตรสาหรับหน่วยงานบริหารความเสี่ยง
การอบรมอาจจัดให้มีประมาณปีละสองครั้ง
ตัวอย่ำงหัวข้อกำรอบรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
1. ความสาคัญของการบริหารความเสี่ยง
2. กรอบการบริหารความเสี่ยงตามหลักสากล
• COSO
• AS/NZS ISO 31000: 2009 Risk Management
3. โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยง
4. กระบวนการบริหารความเสี่ยง
5. การสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร
6. ความเชื่อมโยงของการบริหารความเสี่ยงและการวางแผนกลยุทธ์
7. ดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก (Key Risk Indicator: KRI)
อย่ า งไรก็ ต าม ควรมี ก ารคั ด กรองเนื้ อ หาต่ า งๆ ของการอบรมให้ เ หมาะสมกั บ หน้ า ที่
ความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมการอบรม และควรให้สอดคล้องต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน เพื่อให้
ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถนาความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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องค์ประกอบที่ 8 กำรติดตำมประเมินผล (Monitoring)
หลักเกณฑ์
รัฐ วิ ส าหกิ จ ควรก าหนดให้ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งเป็ น ไปอย่ า งอย่า งสม่ าเสมอและต่ อ เนื่ อ ง
โดยผสมผสานให้เข้ากับกระบวนการดาเนินการต่างๆ ตามปกติของธุรกิจ ควรมีการติดตาม
ดูแลกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนการบริหาร
ความเสี่ยงหรือประยุกต์ใช้ ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างทันกาล
แนวทำงปฏิบัติ
1. รัฐวิสาหกิจควรจัดให้มีการรายงานด้านการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
ผ่า นการผสมผสานให้เ ข้า กั บ กระบวนการดาเนิ น การต่า งๆ ตามปกติของธุรกิจ โดยให้ มี
คณะทางานหรื อผู้รับผิดชอบเพื่อดาเนิ นการติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง
ให้กับผู้ที่มีตาแหน่งที่เกี่ยวข้อง
วิธีกำรปฏิบัติ
การบริหารจัดการความเสี่ยงอาจไม่สามารถบรรลุผลได้อย่างยั่งยืน หากปราศจากการติดตาม
และประเมินผลอย่างสม่าเสมอ ดังนั้น ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจควรสนับสนุนให้มีการจัดโครงสร้าง
ระบบในการติดตามเรื่องความเสี่ยง โดยทั่วไปแล้ว ขั้นตอนการปฏิบัติสามารถทาได้ดังต่อไปนี้
1. มอบหมายให้หน่วยงานบริหารความเสี่ยงเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการติดตามการบริหาร
ความเสี่ ย ง โดยหน่ ว ยงานบริ ห ารความเสี่ ย งสามารถก าหนดให้ เ จ้ า ของความเสี่ ย งเป็ น
ผู้ ติ ด ตามและรวบรวมข้ อ มู ล เพื่ อ รายงานความคื บ หน้ า ของแผนจั ด การความเสี่ ย งต่ อ
หน่วยงานบริหารความเสี่ยงเป็นระยะ
2. หน่วยงานบริหารความเสี่ยงควรคัดกรองและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างสม่าเสมอ ตามความเหมาะสม
ของระดับความรุนแรงและข้อมูล เช่น อาจมีการรวบรวมและวิเคราะห์คัดกรองเป็นรายเดือน
หรือรายไตรมาส เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. ในขั้นตอนการนาเสนอควรมุ่งเน้นภาพรวมสถานะความเสี่ยงที่สาคัญ ความคืบหน้าของแผน
จัดการความเสี่ยง ความเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมการดาเนินงานปัจจัยทั้งภายในและ
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ภายนอก ที่อาจส่งผลต่อระดับความเสี่ยง หรือทาให้เกิดความเสี่ยงใหม่ รวมทั้งน าเสนอ
แนวคิด คาแนะนาในการจัดการความเสี่ยง
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาอนุมัติ หรือให้ข้อคิดเห็น /คาแนะนาในการจัดการ
ความเสี่ ย งเพิ่ ม เติ ม แล้ ว ให้ ห น่ ว ยงานบริ ห ารความเสี่ ย งน าสิ่ ง ที่ ไ ด้ จ ากมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งไปปฏิ บั ติ โดยสื่ อ สารไปยั ง ผู้ ที่ มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบใน
เรื่องต่างๆ ต่อไป เช่น เจ้าของความเสี่ยง
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงควรจะมีการประชุมอย่างสม่าเสมอ ตามความเหมาะสมของ
แต่ละองค์กร โดยทั่วไปแล้ว อาจมีการประชุมกันทุกเดือน หรืออย่างน้อยทุกไตรมาส เพื่อ
ติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถแก้ไข หรือ
ควบคุมความเสี่ยงได้อย่างทันกาล
ตัวอย่ำงวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
• รายการความเสี่ยง ผลการประเมินความเสี่ยง และแผนจัดการความเสี่ยงที่สาคัญ
ปีงบประมาณ xxxx
• แผนภาพความเสี่ยง
• ความคืบหน้าของการดาเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยง รวมถึงปัญหา อุปสรรค (ถ้ามี)
• ค่าของดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก และแผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ถ้ามี)
• ผลการติดตามสภาพแวดล้อมในการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจและการบ่งชี้ความเสี่ยง
เพิ่มเติม (ถ้ามี)
ตัวอย่ำงแบบฟอร์มทะเบียนควำมเสี่ยง (Risk Register)
เพื่อทาให้การปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นไปในแนวทางเดียวกัน รัฐวิสาหกิจ
สามารถนารูปแบบทะเบียนความเสี่ยงดังตัวอย่า งที่จะอธิบายต่อไปนี้มาใช้เพื่อบันทึกข้อมูล
ความเสี่ยง นอกจากนี้ ทะเบียนความเสี่ยงยังสามารถน ามาใช้เป็ น เครื่องมือในการติดตาม
ความเสี่ยงได้อีกด้วย
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คำอธิบำยหัวข้อในทะเบียนควำมเสี่ยง
1. วัตถุประสงค์ อาจแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ คือ
• วั ต ถุ ป ระสงค์ ร ะดั บ องค์ ก ร พิ จ ารณาเป้ า หมายที่ มี ผ ลกระทบ หรื อ สอดคล้ อ งกั บ
แผนยุทธศาสตร์ของรัฐวิสาหกิจ
• วั ต ถุ ป ระสงค์ ร ะดั บ ฝ่ า ยงาน พิ จ ารณาเป้ า หมายที่ มี ผ ลกระทบ หรื อ สอดคล้ อ งกั บ
แผนปฏิบัติงานประจาปีของแต่ละฝ่ายงาน
• วัตถุป ระสงค์ร ะดับกระบวนการ พิ จารณาเป้า หมายที่มีผลกระทบ หรือสอดคล้องกับ
กระบวนการปฏิบัติงานนั้นๆ
ทั้ ง นี้ รั ฐ วิ ส าหกิ จ อาจพิ จ ารณาใช้ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นด้ า นอื่ น ๆ ตามความเหมาะสม เช่ น
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการ เนื่ อ งจากการบ่ ง ชี้ ค วามเสี่ ย งนั้ น สามารถท าได้ ใ นทุ ก ระดั บ
ขึ้นอยู่กับว่ารัฐวิสาหกิจจะใช้วัตถุประสงค์ในระดับใดเป็นตัวตั้งต้น
2. ความเสี่ย ง หมายถึ ง ความเป็ น ไปได้ที่ เหตุการณ์ ใดเหตุก ารณ์ ห นึ่ งอาจเกิ ดขึ้ น และเป็ น
อุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
3. รายละเอี ยดความเสี่ย ง หมายถึ ง คาอธิบ ายอย่า งละเอีย ด ซึ่ งครอบคลุมถึ ง สาเหตุของ
ความเสี่ยง ผลกระทบที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. ผลการประเมินความเสี่ยง หมายถึง การประเมินความเสี่ยงทั้งโอกาสเกิดและผลกระทบ
โดยคานึ งถึ งการควบคุมหรือมาตรการจั ดการความเสี่ยงที่มีอยู่แล้ว (Residual Risk)
ทั้งนี้ อ้างถึงเกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงที่รัฐวิสากิจได้จัดทาขึ้น ดังรายละเอียดที่อธิบาย
ในหัวข้อ การประเมินความเสี่ยง
5. มาตรการในการจัดการความเสี่ยงที่ดาเนินการอยู่แล้วในปั จจุบัน หมายถึ ง การควบคุม
กิจกรรม หรือมาตรการที่ดาเนินการอยู่ในปัจจุบัน เพื่อจัดการกับความเสี่ยงนั้นๆ
6. แผนจัดการความเสี่ยง หมายถึง แผนจัดการความเสี่ยงที่ต้องทาเพิ่มเติม ซึ่งกาหนดโดย
เจ้าของความเสี่ยง
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7. เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) หมายถึง ผู้รับผิดชอบหลักในการกาหนดแผนจัดการ
ความเสี่ ยง และก าหนดเวลาที่ คาดว่ า การปฏิ บั ติ ต ามแผนฯ จะแล้ ว เสร็ จ และติ ด ตาม
ความคืบหน้าของการนาแผนจัดการความเสี่ยงไปปฏิบัติ และรายงานต่อหน่วยงานบริหาร
ความเสี่ยงและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ถ้ามี) ผู้ที่ควรเป็นเจ้าของความเสี่ยง ได้แก่
ผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดหากเหตุการณ์ความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น หรือผู้ที่มี ความเกี่ยวข้อง
กับเหตุการณ์ความเสี่ยงนั้นโดยตรง ทั้งนี้ เจ้าของความเสี่ยงอาจมิใช่ผู้ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง
แต่เป็นผู้ที่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นได้ดีที่สุด
8. กาหนดการแล้วเสร็จ หมายถึง กาหนดเวลาในการดาเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยงที่
คาดว่า จะแล้ว เสร็จ (วัน เดือ น ปี ) หากเป็น กิจกรรมที่ต้องการดาเนิ นการอย่า งต่อเนื่อง
ควรระบุกาหนดเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ และความถี่ เช่น เดือนละครั้ง หรือ ไตรมาสละครั้ง
เป็นต้น ให้ชัดเจนด้วย
2. หากรั ฐ วิ ส าหกิ จ ก าหนดให้ มี ก ารประเมิ น แยกต่ า งหาก โดยมุ่ ง เน้ น ที่ ป ระสิ ท ธิ ผ ลของ
การบริ ห ารความเสี่ ย ง รั ฐ วิ ส าหกิ จ ควรจั ด ให้ มี ก ารจั ด ท าการวิ เ คราะห์ ก ารออกแบบ
การบริหารความเสี่ยงขององค์กรและผลการทดสอบโดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ผู้บริหาร
ได้ประกาศใช้
วิธีกำรปฏิบัติ
การติดตามความเสี่ยง โดยทั่วไปแบ่งเป็ น 2 รูป แบบ ได้แ ก่ การติดตามความเสี่ยงผ่า น
ความคืบหน้าของแผนจัดการความเสี่ยง และการติดตามความเสี่ยงโดยใช้ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง
(Key Risk Indicator: KRI) การติดตามความเสี่ยงโดยใช้ความคืบหน้าของแผนจัดการความเสี่ยง
เป็นรูปแบบที่สามารถทาได้โดยง่าย กล่าวคือ สามารถดาเนินการได้แม้ว่าองค์กรจะมีการกาหนด
KRI หรือไม่ก็ตาม โดยเจ้าของความเสี่ยงเป็นผู้ทาการติดตามว่า การนาแผนจัดการความเสี่ยง
ไปปฏิบัตินั้น ได้ดาเนินการตามแผนงานและกรอบเวลาที่กาหนดไว้หรือไม่ แล้วบันทึกสถานะ
ของการติดตามว่า ดาเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดาเนินการ ดาเนินการล่าช้ากว่าที่กาหนด หรือยัง
ไม่เริ่มดาเนินการ จากนั้น เจ้าของความเสี่ยงจะต้องประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบของความเสี่ยง
อีกครั้ งหนึ่ ง เพื่ อให้ มั่ นใจว่ า ระดั บความเสี่ ยงลดลงมาอยู่ ในระดั บที่ ยอมรั บได้ แล้ วใช่ หรื อไม่
ในกรณี ที่ระดับความเสี่ยงยังสูงเกิ นกว่า ระดับ ที่ยอมรับ ได้ เจ้า ของความเสี่ยงจะต้องจัดให้ มี
มาตรการเพิ่มเติมเพื่อจัดการความเสี่ยงดังกล่าว
การติดตามความเสี่ยงโดยใช้ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator: KRI) เป็นวิธีการ
ติดตามความเสี่ยงอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งนา KRI มาใช้เป็นเครื่องมือ ข้อดีประการหนึ่งของการนา
KRI มาใช้ในการติดตามความเสี่ยงคือ มีความชัดเจน เนื่องจาก KRI โดยทั่วไปมีลักษณะเป็น
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ตั ว ชี้ วั ด ที่ ส ามารถก าหนดค่ า ได้ (Target/Trigger/Threshold) เจ้ าของความเสี่ ยงสามารถ
เปรียบเทียบค่าจริงกับค่าเป้าหมายของ KRI เพื่อที่จะพิจารณานาแผนจัดการความเสี่ยงมาปฏิบัติ
ข้อดีอีกประการหนึ่งของ KRI คือสามารถทาหน้าที่เป็นตัวเตือนภัยล่วงหน้าก่อนที่ความเสี่ยงนั้น
จะเกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม การนา KRI มาใช้นั้นมีข้อควรคานึงถึง กล่าวคือ ความยาก-ง่ายใน
การเข้า ถึงข้อมูลที่ต้อ งนามาใช้ในการคานวณ KRI รวมถึงการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายและ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดทา KRI ทั้งนี้ การนา KRI มาใช้ในการติดตามความเสี่ยง ควร
ดาเนินการร่วมกับการติดตามความเสี่ยงโดยใช้ความคืบหน้าของแผนจัดการความเสี่ยงด้วย
3. รัฐวิสาหกิจควรจัดทาการวิเคราะห์ถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอก ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในเกณฑ์ความเสี่ยง และประเด็นความเสี่ยง ซึ่งอาจ
ส่งผลให้รัฐวิสาหกิ จต้องมีก ารทบทวนถึ งการตอบสนองต่อความเสี่ยง และการจัดลาดับ
ความสาคัญของความเสี่ยงที่ได้ประเมินมาก่อนหน้านี้
วิธีกำรปฏิบัติ
การติ ด ตามความเสี่ ย งควรด าเนิ น การอย่ า งต่ อ เนื่ อ งดั ง ที่ ไ ด้ ก ล่ า วมาแล้ ว ดั ง นั้ น ผู้ บ ริ ห าร
รัฐวิสาหกิจควรต้องทาการวิเคราะห์ เพื่อทบทวนการตอบสนองความเสี่ยง และการจัดลาดับ
ความสาคัญ กิจกรรมที่ใช้ในการติดตามอาจทาได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่ำงของกิจกรรมกำรติดตำมควำมเสี่ยง
1. ผู้บริหารติดตามผลและดูแลกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงผ่านการประชุมตามปกติหรือ
การประชุมเฉพาะกิจ
2. การประชุมติดตามผลเฉพาะกิจ เพื่อสนับสนุนให้ผู้เกี่ยวข้องได้แสดงความคิดเห็น
3. การบั น ทึ ก และการวั ดประสิท ธิภ าพการปฏิบั ติง านของกิ จกรรมการจัด การความเสี่ยง
โดยอาจวัดจากระยะเวลาหรือ ความก้าวหน้าของกิจกรรม เป็นต้น
4. การวัดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยอาศัยตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน เช่น การพิจารณา
จาก KPI หรือ Scorecard หรือ Milestone
5. การสังเกตการณ์ผลจากการดาเนินการตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยง
6. การพิจารณาและวิเคราะห์จากรายงานเหตุการณ์ร้ายแรงหรือเหตุการณ์ไม่คาดคิด
7. การสารวจผลการดาเนินการหรือการเปรียบเทียบกับมาตรฐานต่างๆ (Benchmarking)
8. การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self Assessment: CSA)
สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.)
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9. การประเมินผลการดาเนินงานของเจ้าของความเสี่ยง
10. การสารวจความเห็นของผู้ร่วมดาเนิน กิ จกรรมหรือผู้ที่ได้รับ ผลกระทบจากการจัดการ
ความเสี่ยง
11. การสอบทานการปฏิบัติตามนโยบาย กระบวนการ หรือขั้นตอนที่กาหนดขึ้นเพื่อจัดการ
ความเสี่ยง
12. การติดตามผลจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
13. การสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตัวอย่ำงกำรเปลี่ยนแปลงปัจจัยภำยในและปัจจัยภำยนอก
• ปัจจัยภายใน – ทรัพยากรบุคคล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบงานสนับสนุนต่างๆ
• ปัจจัยภายนอก – กฎระเบียบ กฎหมาย เทคโนโลยี สภาวะตลาด ภัยธรรมชาติ ความไม่สงบ

ทางการเมือง
4. รัฐวิสาหกิจควรมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิด ขึ้นใหม่ (Emerging Risk) ซึ่งเป็นความเสี่ยง
ที่มีโอกาสเกิ ดต่าแต่ผลกระทบรุนแรงมากต่อองค์กร และควรจัดหาแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงดังกล่าวอย่างเหมาะสม
วิธีกำรปฏิบัติ
Emerging Risk คือ ลักษณะความเสี่ยงที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ และไม่สามารถจัดการใดๆ
โดยองค์กรหนึ่งองค์กรใดได้ ลักษณะความเสี่ยงอาจปรากฏทั้งในรูปแบบทางด้าน เศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อม ประชากร เป็นต้น
ตัวอย่างของ Emerging Risk เช่น
• วิกฤตเศรษฐกิจโลกอย่างรุนแรง
• การแพร่กระจายของโรคระบาด หรือเชื้อโรคร้ายแรง
• วิกฤตน้าท่วม
• Cloud Computing
• Nano Technology
• ภาวะโลกร้อน
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สิ่งสาคัญที่รัฐวิสาหกิจพึงปฏิบัติ คือ การปรับตัวให้เข้ากับสภาวการณ์ต่างๆ และสามารถที่จะ
ติดต่อสื่อสารภายในองค์กรและภายนอกองค์กรถึงเรื่องความเสี่ยงดังกล่าวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่ม
การบริหารจัดการ Emerging Risk แตกต่างจากการบริหารความเสี่ยงทั่วๆ ไป (Traditional
Risk Management) กล่าวคือ การบริหารจัดการ Emerging Risk จะมุ่งเน้นในประเด็นต่อไปนี้
• การทาความเข้าใจในเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นพร้อมๆ กัน
• ความพร้อมที่จะตอบสนองต่อเหตุการณ์ในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นในลักษณะที่แตกต่างไป
จากที่คาดการณ์ไว้เดิม
• การทาความเข้าใจว่าความเสี่ยงใดที่จะกระทบต่อวัตถุประสงค์องค์กรมากที่สุด
• Emerging Risk ควรพิจารณาโอกาสเกิดในระยะยาวกว่าความเสี่ยงทั่วไป ในขณะที่ควร
พิจารณาผลกระทบที่มีต่อเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว
• รัฐวิสาหกิจสามารถประเมินและจัดลาดับความสาคัญความเสี่ยงดังกล่าว โดยขึ้นอยู่กับ
ความเข้า ใจเรื่อ งความสั มพั น ธ์ข องความเสี่ย งต่ า งๆ ทั้งภายในรัฐ วิสาหกิ จเองและ
ปฏิสัมพันธ์ที่มีกับสภาพแวดล้อมภายนอก
• รัฐวิ สาหกิ จอาจริ เริ่มการวางแผนการบริ หารจัดการความเสี่ยงหลายๆ แบบในเวลา
เดียวกัน

สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.)
กระทรวงกำรคลัง
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วิธีกำรปฏิบัติเกี่ยวกับ
กำรควบคุมภำยใน
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3
วิธีกำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยใน
หลักเกณฑ์/แนวทาง และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายใน พิจารณาองค์ประกอบที่
เกี่ยวโยงกัน 5 ประการ ซึ่งสัมพันธ์กับการดาเนินงานและกระบวนการบริหารงาน องค์ประกอบ
ทั้ง 5 ประการ ประกอบด้วย
องค์ประกอบที่ 1
สภาพแวดล้อมของการควบคุม
องค์ประกอบที่ 2

การประเมินความเสี่ยง

องค์ประกอบที่ 3

กิจกรรมการควบคุม

องค์ประกอบที่ 4

สารสนเทศและการสื่อสาร

องค์ประกอบที่ 5

การติดตามประเมินผล

องค์ประกอบที่ 1 สภำพแวดล้อมของกำรควบคุม (Control Environment)
หลักเกณฑ์
สภาพแวดล้อมของการควบคุมเป็นสิ่งกาหนดวัฒนธรรมองค์กร แนวทางการดาเนินกิจกรรมต่างๆ
ทางธุรกิจ และสะท้อนให้เห็นทัศนคติของบุคลากรระดับต่างๆ ในองค์กร โดยให้ความสาคัญกับ
การควบคุมภายในที่มุ่งให้เกิดจิตสานึกที่ดีในการดาเนินงาน
แนวทำงปฏิบัติ
1. รัฐวิสาหกิจควรสร้างมาตรฐานทางพฤติกรรมและกรอบทางกฎหมาย และขนบธรรมเนียม
เพื่อนาเป็นแนวทางในการดาเนินงานในองค์กร โดยกาหนดมาตรฐานทางจริยธรรม (Code
of Conduct) ซึ่งเป็นกฎเกณฑ์มาตรฐานของพฤติกรรมและความประพฤติ ซึ่งสามารถอ้างอิง
เป็นเอกสารสาหรับองค์กร หรือบุคคลทั่วไปที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง
วิธีกำรปฏิบัติ
1. กาหนดมาตรฐานทางจริยธรรม (Code of Conduct) เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมาตรฐาน
ดังกล่าวต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร และควรครอบคลุมในเรื่อง
ดังต่อไปนี้
สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.)
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• การกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) คือ ระบบบริหารจัดการที่คานึงถึง
ความรับผิดชอบในการจัดการที่มีความเท่าเทียม เป็นธรรมมีประสิทธิภาพ โปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อันจะนาไปสู่ความเติบโตและเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืนของรัฐวิสาหกิจ
• การประกอบธุรกิจ ด้วยความเป็น ธรรม โดยไม่เห็นแก่ผลประโยชน์อื่นอันได้มาจาก
การดาเนินการที่ไม่ถูกต้อง เช่น จัดให้มีแนวทางการจัดการเพื่อป้องกันการจ่ายสินบน
หรือทุจริต เป็นต้น
• ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย (Stakeholders) ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย ลู ก ค้ า
พนั ก งาน คู่ ค้ า ผู้ ถื อ หุ้ น หรื อ ผู้ ล งทุ น เจ้ า หนี้ ชุ ม ชนที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจาก
การดาเนิน งานของรัฐวิสาหกิจ สังคม และภาครัฐ เป็นต้น และการจัดทารายงานที่
เกี่ยวข้อง โดยควรให้ความสาคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นการปฏิบัติตาม
แนวทางด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility:
CSR) ซึ่งข้อมูลที่เปิดเผยนี้นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายแล้ว
ยังช่วยในการสอบทานให้รัฐวิสาหกิจทราบได้ว่าได้ดาเนินการในด้าน CSR ตรงกับ
เป้าหมายที่วางไว้หรือไม่
ตัวอย่ำงมำตรฐำนทำงจริยธรรม*
[กขค] จะยึดมั่นในแนวทางการดาเนินกิจการที่ดี ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบ ความ
โปร่งใส โดยคณะกรรมการ [กขค] ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน จะยึดถือเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติในการทางานดังนี้
1. การปฏิบัติต่อตนเอง
1.1 ดารงตนตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม มีจริยธรรมใน
การดาเนินงาน
1.2 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ทุ่มเทกาลังกายและกาลังความคิดใน
การทางานโดยถือประโยชน์ขององค์กรเป็นสาคัญ
1.3 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียร รวมทั้งแสวงหาแนวทางในการพัฒนาและ
ปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
1.4 รักษาเกียรติของตนให้เป็นที่ยอมรับในสังคม
1.5 เป็นผู้มีวินัย และประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร ค่านิยมขององค์กร
และประเพณีอันดีงาม ไม่ว่าจะระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม
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1.6 หลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ อันอาจกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร
หรือเป็นปัญหาแก่องค์กร ในภายหลังได้
1.7 ไม่ใช้เวลาปฏิบัติงานขององค์กรไปทางานอื่น หรือใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ที่ส่งผล
ให้ไม่สามารถปฏิบัติงานในเวลาทางานขององค์กรได้อย่างเต็มที่
1.8 เสริมสร้างการทางานเป็นทีมโดยให้ความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
เพื่อประโยชน์ต่องาน ขององค์กรโดยส่วนรวม
1.9 ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือ
ผู้อื่นโดยมิชอบ
1.10 ห้ า มรั บ สิ่ ง ของหรื อ ผลประโยชน์ อื่ น ใดจากบุ ค คลอื่ น ที่ มี ห น้ า ที่ ห รื อ ธุ ร กรรม
เกี่ยวข้องกับองค์กร เว้นแต่ในโอกาสหรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยมที่คนทั่วไป
พึงปฏิบัติต่อกัน
1.11 การรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่กันในกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างองค์กร
หรือเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างองค์กร ให้ผู้รับรายงานผู้บังคับบัญชา
ของตนทราบ และส่งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในกิจการขององค์กร
ภายใน 7 วัน
2. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2.1 การปฏิบัติต่อลูกค้า
2.1.1 อานวยความสะดวกและปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อด้วยความสุภาพเรียบร้อยอย่าง
เต็มใจและเต็มความสามารถ โดยไม่ชักช้า
2.1.2 ให้ ค วามส าคั ญ ในการรั ก ษาข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ความลั บ ของลู ก ค้ า อย่ า งจริ ง จั ง
และสม่าเสมอ และไม่นาข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเองและ
ผู้เกี่ยวข้อง
2.1.3 ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับลูกค้า
2.2 การปฏิบัติต่อพนักงาน
2.2.1 ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน
อย่างเคร่งครัด
2.2.2 การแต่งตั้ง และการโยกย้าย รวมทั้งการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน
ต้องกระทาด้วยความเสมอภาค สุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้
ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทั้งการกระทา หรือการปฏิบัติ ของ
พนักงานนั้นๆ
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2.2.3 รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและ
เสมอภาค
2.3 การปฏิบัติต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
2.3.1 ให้ความร่วมมือ และควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์
ของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2.3.2 ปลูกฝังจิตสานึกความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นใน
พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
2.3.3 ให้ความสาคัญในการมีส่วนร่วม และสร้า งความสั มพันธ์อัน ดีให้เกิดขึ้น
ระหว่ า งองค์ ก รและสั ง คม บนพื้ น ฐานของความถู ก ต้ อ ง โปร่ ง ใส
เป็นธรรม เพื่อร่วมสร้างองค์ความรู้และนาไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
*ที่มา จรรยาบรรณ กลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. สื่อ สารมาตรฐานทางจริยธรรม (Code of Conduct) ให้กับ ผู้บ ริ หารและพนั กงาน
ทุกฝ่ายในองค์กร และบุคคลทั่วไปได้รับทราบ โดยวิธีการสื่อสารอาจทาได้โดยประกาศบน
เว็บไซต์ขององค์กร การติดประกาศ การจัดทาแผ่นพับ หรือคู่มือจริยธรรมฉบับพกพา
(Booklet) การจัดฝึกอบรม เป็นต้น
2. รั ฐ วิ ส าหกิ จ ควรจั ด ท าคู่ มื อ จรรยาบรรณและจริ ย ธรรมทางธุ ร กิ จ โดยมี ข้ อ ก าหนดด้ า น
จริยธรรมและบทลงโทษเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดให้มีการฝึกอบรมให้พนักงานทราบ
และเข้าใจลักษณะของพฤติกรรมที่ยอมรับและไม่ยอมรับ โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริหารระดับสูง
เพื่อให้พนักงานทางานด้วยสานึกของความถูกต้อง ผู้บริหารควรส่งเสริมและสนับสนุน
วัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความสาคัญของความซื่อสั ตย์และจริยธรรม ผู้บริหารควรกาหนด
เป้าหมายการดาเนินงานที่เป็นไปได้และไม่สร้างความกดดันให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงาน
ให้บรรลุเป้าหมายที่เป็นไปไม่ได้ คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรมีความเข้าใจและทาหน้าที่
ดูแลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร
3. ปรัชญาและรูป แบบการดาเนิ น งานของผู้บ ริหารควรมีทัศ นคติแ ละรูป แบบการทางานที่
สนับสนุนให้องค์กรมีการควบคุมภายในที่ดีมีประสิทธิภาพ และสามารถปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิผล
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วิธีกำรปฏิบัติ
1. จัดทาคู่มือจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร โดยคู่มือจรรยาบรรณ
และจริยธรรมทางธุรกิจดังกล่าว ควรครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้
• จรรยาบรรณ และจริยธรรมต่อตนเอง เช่น ความรับผิดชอบในหน้าที่ ความซื่อสัตย์
สุจริต และการพัฒนาตนเอง เป็นต้น
• จรรยาบรรณ และจริยธรรมต่อบุคลากรภายในองค์กร และต่อองค์กร เช่น การตรงต่อ
เวลา ความร่วมมือในการทางาน เป็นต้น
• จรรยาบรรณ และจริยธรรมต่อบุคลากรภายนอกองค์กร เช่น ประพฤติตนเป็นที่เชื่อถือ
แก่บุคคลทั่วไป ความเป็นอิสระ และเป็นกลาง เป็นต้น
2. ก าหนดข้ อห้ าม และบทลงโทษ เป็ นลายลั กษณ์ อั กษร เช่ น ข้ อ ห้ า มของฝ่ า ยบริ ห าร และ
พนักงานมิให้ปฏิบัติตนในลักษณะที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์กับองค์กร หรือ
ข้อห้ามพนักงานในลักษณะที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)
Conflict of Interest หมายถึง สถานการณ์ที่บุคคลหนึ่งมีบ ทบาทหน้า ที่แ ละ/หรือ
ความสัมพันธ์อื่นที่มีวัตถุประสงค์หรือผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้องที่ทับซ้อนกับบทบาท
หน้าที่ในหน่วยงาน ทาให้การปฏิบัติงานของบุคคลนั้นขาดความเป็นอิสระและเป็นกลาง
ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากผลประโยชน์ส่วนตัวไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของหน่วยงาน ทาให้
บุคคลนั้นต้องอยู่ ในสภาวการณ์ที่ต้องเลือกทางใดทางหนึ่ง ซึ่งอาจไม่ก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อหน่วยงาน และอาจนาไปสู่การทุจริตและประพฤติมิชอบ เช่น พนักงานขององค์กรที่
เกี่ยวข้องในหน้าที่นั้น เข้าไปเป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญา หรือเป็นหุ้นส่วนหรือ
ผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับองค์กร ดังนั้น ฝ่ายบริหารควรกาหนด
ข้อห้ามเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนดังกล่าวไว้ในข้อกาหนดด้านจริยธรรม ทั้งฝ่ายบริหาร
และพนักงานทุกคนในองค์กรต้องหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย
3. สื่อสารจรรยาบรรณ และจริยธรรมทางธุรกิจ รวมถึงข้อห้าม และบทลงโทษ ให้กับทุกฝ่ายใน
องค์กรได้รับทราบ โดยวิธีการสื่อสารอาจอยู่ในรูปของคู่มือการปฏิบัติงาน บันทึก จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดติดประกาศ การอบรมพนักงานใหม่ เป็นต้น
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4. กาหนดเป้าหมายในการดาเนิ นงานที่ท้าทาย เพื่อเป็นการจูงใจ ให้สามารถดาเนินการได้
ตามวัตถุ ประสงค์แ ละเป้า หมายขององค์กร ในขณะเดียวกันเป้ าหมายดังกล่า วควรได้รับ
การยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น พนักงานผู้ปฏิบัติงานด้วย ดังนั้น ควรมีการปรึกษาหารือ
ร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงานในการกาหนดเป้าหมายข้างต้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ที่ตรงกัน และได้รับการยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
5. จัดให้มีก ารติดตามและประเมิน ผลการควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดความเข้า ใจ และเป็ น
การดู แ ลเกี่ ย วกั บ สภาพแวดล้อ มของการควบคุม ภายในที่ เกี่ ยวข้ องภายในองค์ กร โดย
กาหนดผู้รับ ผิดชอบในการติดตาม ความถี่ในการติดตาม เพื่ อประเมินผลการควบคุม
ภายในของหน่วยงาน การมอบข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ หรือมอบนโยบายอันเป็นประโยชน์
ต่อ ระบบการควบคุม ภายในขององค์ ก ร โดยคณะกรรมการรั ฐ วิส าหกิ จ ควรดูแ ลให้
ฝ่ายบริหารมีการติดตามผลการควบคุมภายในและมีการทบทวนระบบการควบคุมภายใน
ให้มีความเพียงพอและเหมาะสม กล่าวคือ คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานรายงานทาง
การเงินเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน และสอบทานระบบการควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายในหรือความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการควบคุมภายในตาม
มาตรฐานสากล รวมถึงการเปิดเผยรายงานกิจกรรมคณะกรรมการตรวจสอบ
6. ส่งเสริมให้ผู้บริหารมีทัศนคติ และรูปแบบการทางานที่สนับสนุนให้องค์กรมีการควบคุม
ภายในที่ ดีมี ป ระสิท ธิภ าพ และสามารถปฏิบั ติ ได้ อย่ า งมี ประสิ ทธิ ผล เนื่ องจาก ผู้บริหาร
ระดับสูงตั้งแต่คณะกรรมการมีส่วนสาคัญอย่างยิ่งในการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี
ขององค์กร ทัศนคติต่ อประสิทธิภาพของการควบคุมภายในจะรับรู้ได้ทั่วทั้งองค์กร ตั้งแต่
ผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง ระดับปฏิบัติงาน จนถึงพนักงานทุกคน ซึ่งถ้าหากผู้บริหาร
ทุกระดับให้ความสนใจในการจัดสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในให้ดีย่อมทาให้องค์กรนั้นๆ
มี ส ภาพแวดล้ อ มการควบคุ ม ที่ มี เ สถี ย รภาพ เป็ น รากฐานให้ อ งค์ ป ระกอบการควบคุ ม
ภายในอื่ น ๆ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพก่ อ ให้ เ กิ ด วั ฒ นธรรมองค์ ก รที่ ดี ใ นระยะยาว เช่ น จั ด ให้ มี
การประชุม หรือสัมมนา เพื่อชี้แจงถึงผลดีที่จะเกิดขึ้นจากการมีการควบคุมภายในที่ดีและ
การปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กาหนดไว้ และผลเสียหากไม่ปฏิบัติ เป็นต้น
ปรัชญาและรูปแบบการบริหาร หมายถึ ง แนวคิด ทัศนคติและวิธีการปฏิบัติงานที่ผู้บ ริหาร
สามารถนามาใช้ในการบริหารองค์กร ผู้บริหารแต่ละคนมีแนวคิดและวิธีการปฏิบัติงานรวมทั้ง
ประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ปรัชญาและรูปแบบการบริหารที่แตกต่างกัน จะทาให้เกิดจุดอ่อน
การควบคุ ม ภายในที่ แ ตกต่ า งกั น ซึ่ ง ส่ ง ผลกระทบโดยตรงต่ อ โครงสร้ า งและประสิ ท ธิ ผ ล
การควบคุมภายใน
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4. โครงสร้างองค์กรควรกาหนดโครงสร้างและสายงานการบังคับบัญชา ความสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยงาน หน้าที่และความรับผิดชอบที่สาคัญให้ชัดเจน
วิธีกำรปฏิบัติ
1. โครงสร้างองค์กรที่ได้รับการจัดไว้อย่างดีย่อมเป็นเป็นพื้นฐานสาคัญที่จะทาให้ผู้บริหารสามารถ
วางแผน สั่งการ และควบคุมการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
จะเป็นสิ่งที่บ่งบอกให้เห็นถึงกรอบการทางานของแต่ละกิจกรรมที่ทาให้การดาเนินงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ดังนั้น รัฐวิสาหกิจจึงควรจัดโครงสร้างองค์กรโดยให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบใน
งาน 3 ด้านดังต่อไปนี้ออกจากกัน
• การอนุมัติ หรือให้ความเห็นชอบ
• การจดบันทึกข้อมูล
• การดูแลรักษาทรัพย์สินขององค์กร
โดยจะต้ อ งไม่ ให้ ห น่ ว ยงานเดีย ว หรื อ คนเพีย งคนเดี ย วท าหลายหน้ า ที่ เพราะจะท าให้
ขาดระบบการสอบยัน ความถู ก ต้อ งระหว่า งกัน และถือเป็ น จุดอ่อนอย่า งหนึ่ งของระบบ
การควบคุมภายใน
ตัวอย่างของการจัดโครงสร้างองค์กรตามหลักการข้างต้น ได้แก่ การจัดโครงสร้างองค์กรให้
ผู้บริหารในระดับสูงกว่าหน่วยปฏิบัติเป็นผู้มีอานาจตัดสินใจจัดซื้อหรืออนุมัติการจ่ายเงิน
แล้วจัดให้ฝ่ายบัญชีรับผิดชอบในส่วนที่เป็นงานจดบันทึกรายการทางบัญชีทั้งหมด ซึ่งรวมถึง
การรวบรวมตัวเลขสถิติต่างๆ และการคิดคานวณราคาต้นทุนผลิตภัณฑ์และบริการ ส่วนฝ่าย
การเงิน จะถูกจั ดให้รับ ผิดชอบในการติดต่อธนาคาร ดูแลรักษาบัญชีเงิน ฝากที่เก็บไว้กับ
ธนาคาร ดูแลรักษาทรัพย์สิน สภาพคล่องอื่นๆ รับผิดชอบในการรับ และจ่ายเงินสดและ
เงินฝากธนาคาร รวมถึงการนาเงินส่วนที่เหลือเก็บไปลงทุนให้เกิดประโยชน์งอกเงย เป็นต้น
การจัดโครงสร้างองค์กรที่ดีควรชัดเจน การมีสายบังคับบัญชา และความสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยงานภายในองค์กรที่เหมาะสม ชัดเจน และสอดคล้องกับขนาดและการดาเนินงานของ
องค์กร

สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.)
กระทรวงกำรคลัง
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2. จัดทาคาพรรณนาลักษณะงาน (Job Description) ของพนักงานในทุกระดับอย่างชัดเจน
เพื่ อ ใช้ เ ป็ น เกณฑ์ ใ นการพิ จ ารณาบรรจุ แ ต่ ง ตั้ ง บุ ค ลากรให้ เ หมาะสมกั บ หน้ า ที่ แ ละ
ความรับผิดชอบ เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ทั้ง นี้ ในการจั ดท าค าพรรณนาลั ก ษณะงาน ควรมี ก ารกาหนดผู้ รับ ผิด ชอบในการจัด ท า
การสอบทาน และการอนุมัติ รวมถึงมีการปรับปรุง คาพรรณนาลักษณะงานให้เป็นปัจจุบัน
สอดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ และเป้ า หมายขององค์ ก รอย่ า งสม่ าเสมอ รวมทั้ ง สื่ อ สาร
คาพรรณนาลักษณะงานดังกล่าว ให้พนักงานได้รับทราบเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน
ตัวอย่ำงคำพรรณนำลักษณะงำน
ตำแหน่ง
สถำนที่ปฏิบัตงิ ำน
ฝ่ำย
รำยงำนต่อ
ค่ำล่วงเวลำ
ลักษณะงำน

ควำมรับผิดชอบ

บุคคลที่ต้องติดต่อ
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ผู้อานวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สานักงานใหญ่
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานทรัพยากรบุคคล
ไม่มีค่าล่วงเวลา
ความรับผิดชอบหลักคือ การวางแผนนโยบายและกาหนดแผนงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของพนักงานในองค์กรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร
 ให้คาปรึกษาเชิงกลยุทธ์และคาแนะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานด้าน
ทรัพยากรบุคคล
 กาหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในระดับปฏิบัติงานและสร้างความมั่นใจว่า
นโยบายต่างๆ แผนงานและโครงการต่างๆ ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 จัดทาแผนอัตรากาลังคน และทบทวนปรับปรุงให้เป็นปัจจุบน
ั อย่างสม่าเสมอ
 กาหนดระเบียบและแนวปฏิบัตใิ นเรือ
่ งการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจน และ
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพการณ์อยู่เสมอ
 คณะกรรมการบริหาร
 กรรมการผู้จัดการ
 รองกรรมการผู้จัดการ สายงานทรัพยากรบุคคล
 ผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ผู้บริหารของฝ่ายงานต่างๆ ในองค์กร

คู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

พนักงำนใต้บังคับ
บัญชำ





ควำมรู้




ควำมสำมำรถ และ
ทักษะต่ำงๆ






กำรศึกษำ




ประสบกำรณ์ทำงำน




ข้อกำหนดทำง
กำยภำพ
เครื่องมือช่วย
ในกำรทำงำน





ผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ความรู้ความเข้าใจในด้านการพัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคล
ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับงาน
บุคคลและการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
ความเป็นผูน้ า
ทักษะในการคิด วิเคราะห์
การใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในการอ่าน และเขียนรายงาน
ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทาเอกสารและนาเสนองาน
ปริญญาตรีด้านการพัฒนาหรือบริหารทรัพยากรบุคคล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ปริญญาโทด้านการบริหาร
ประสบการณ์ทางานในด้านการพัฒนา และ/หรือ บริหารทรัพยากรบุคคล 5
ปีขึ้นไป
ประสบการณ์ทางานในตาแหน่งบริหาร 3 ปีขึ้นไป
นั่งทางานหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน
คอมพิวเตอร์
โทรศัพท์

3. จัดทาคู่มือระบบงาน (Manual documentation) ในทุกกระบวนการทางาน โดยกาหนด
ผู้รับ ผิด ชอบในการจั ด ทา การเก็ บ รัก ษาเอกสาร การสอบทานคู่ มือ เพื่ อให้เ ป็ น ปั จ จุบั น
อยู่เสมอ เพื่อให้การทางานเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง ไม่มี ความเสี่ยงที่พนักงานที่เหลืออยู่จะไม่
สามารถปฏิบัติงานได้ หากผู้รับผิดชอบเดิมไม่สามารถปฏิบัติงานได้
ทั้งนี้ ในการจัดทาคู่มือระบบงาน ควรมีการกาหนดผู้รับผิดชอบในการจัดทา การสอบทาน
และการอนุ มั ติ รวมถึ ง มี ก ารปรั บ ปรุ ง คู่ มื อ ระบบงานให้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น สอดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กรอย่างสม่าเสมอ รวมทั้งสื่อสารคู่มือระบบงานดังกล่าว
ให้พนักงานได้รับทราบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน

สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.)
กระทรวงกำรคลัง
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ตัวอย่ำงคู่มือระบบงำน
คู่มือระบบงำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง

หน่วยงานผู้ร้องขอ

หน่วยงานจัดซื้อรับใบขอซื้อ
(Purchase Requisition – PR)
จากหน่วยงานผู้ร้องขอ

ไม่ถูกต้อง
ตรวจสอบความ
ถูกต้องของใบขอซื้อ

ถูกต้อง
พิจารณาเลือกผู้ขาย

จัดทาใบคาสั่งซื้อ
(Purchase Order - PO)
ไม่อนุมัติ

อนุมัติใบคาสั่งซื้อ

อนุมัติ
จัดส่งใบคาสั่งซื้อให้ผู้ขาย

ผู้ขาย
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คำอธิบำย
เจ้าหน้าที่หน่วยงานจัดซื้อรับเอกสารใบขอซื้อ (Purchase Requisition-PR) จากหน่วยงาน
ผู้ร้ อ งขอ จากนั้ น ท าการตรวจเอกสารใบขอซื้ อ ว่ า มี ข้ อ มู ลครบถ้ ว น ถู ก ต้ อ ง และได้ รั บ
การอนุมัติอย่างถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้องเจ้าหน้าที่หน่วยงานจัดซื้อส่งใบขอซื้อให้กับ
หน่วยงานผู้ร้องขอเพื่อทาการแก้ไข
ในกรณีที่ข้อมูลในใบขอซื้อ มีความครบถ้ วน ถูกต้อง และได้รับการอนุ มัติเรียบร้อยแล้ว
เจ้ า หน้ า ที่ จั ดซื้ อ ส่ ง ใบขอซื้ อ ให้ กั บ เจ้ า หน้ า ที่ จั ด ซื้ ออาวุ โ ส เพื่ อพิ จ ารณาเลือ กผู้ ข ายจาก
ฐานข้อมูลในระบบ และจัดทาเอกสารใบคาสั่งซื้อ (Purchase Order-PO) จากนั้นส่งให้
หัวหน้าหน่วยงานจัดซื้อตรวจสอบ และพิจารณาอนุมัติ
เมื่อใบคาสั่งซื้อได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จัดซื้อส่งใบคาสั่งซื้อต้นฉบับให้กับ
ผู้ขาย และเก็บสาเนาใบสั่งซื้อเข้าแฟ้ม
5. บุคลากรควรได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถรวมทั้งความชานาญและประสบการณ์ที่
จ าเป็ น ส าหรั บ การปฏิ บั ติ ง าน และได้ รั บ การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านโดยอ้ า งอิ ง
ผลความสาเร็จของงาน
6. รัฐวิสาหกิจควรกาหนดให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับมอบอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ในระดับที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล
วิธีกำรปฏิบัติ
1. จัดให้มีการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน เช่น การอบรม
เกี่ยวกับการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง หรือ Control Self Assessment (CSA) เป็นต้น
2. กาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการประเมินผลงาน และศักยภาพของพนักงานในแต่ละ
ระดับ รวมทั้งสื่อสารเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าวให้พนักงานได้รับทราบ
เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน
3. จั ด ให้ มี ก ารจั ด ท าคู่ มื อ มอบหมายอ านาจหน้ า ที่ ร ะหว่ า งคณะกรรมการรั ฐ วิส าหกิ จ และ
ผู้บ ริหารระดับ สูงของรัฐวิสาหกิจ โดยมีการระบุอย่า งชัดเจน ถึงอานาจหน้ า ที่แ ละ
ความรับผิดชอบของส่วนงานที่มีความสาคัญ เป็นต้น
สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.)
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4. กาหนดขอบเขตระดับของอานาจอนุมัติให้ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรและการสื่อสารให้
พนักงานภายในองค์กรทราบ รวมทั้งมีระบบการติดตามงานระหว่างผู้บริหารระดับสูงและ
ระดับปฏิบัติการ
7. รัฐวิสาหกิ จควรออกแบบนโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคล และน าไปปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล
นโยบายและวิธีบริหารด้านบุคลากร ควรมีการกาหนดให้มีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่การสรรหาบุคลากร การฝึกอบรมและการพัฒนา
บุคลากร การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนตาแหน่ง และการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรอย่างชัดเจนและเป็นธรรม และเผยแพร่แนวทางหรือหลักเกณฑ์ด้านทรัพยากรบุคคล
ให้พ นัก งานรับทราบโดยละเอี ยด โดยการประเมิน นโยบายและวิธีบริหารบุคลากรมุ่งเน้น ที่
เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในโดยตรง
วิธีกำรปฏิบัติ
1. ด้านการบริหาร
• กาหนดผังการบริหารงานขององค์กรที่ชัดเจน และปรับปรุงให้เหมาะสมอยู่เสมอ
• ก าหนดขอบเขตหน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบของหน่ ว ยงานและพนั ก งานให้ เ หมาะสม และ
ไม่ซ้าซ้อนกัน
• กาหนดระเบียบและแนวปฏิบัติในเรื่องการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจน และปรับปรุงให้
สอดคล้องกับสภาพการณ์อยู่เสมอ
• การด าเนิ น งานด้ า นการบริ ห ารงานบุ ค คลควรจั ด ท าในรู ป คณะกรรมการ ซึ่ ง
ประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ
• มีการมอบอานาจในการดาเนินงานให้เหมาะสม เพื่อให้หน่วยงานมีความคล่องตัว
ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งดูแลปรับปรุงให้สอดคล้องกับการขยายหรือลด ขอบเขตใน
การปฏิบัติงาน
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2. อัตรากาลังพล
• มีการจัดทาแผนและงบประมาณกาลังพล พร้อมทั้งปรับปรุงอยู่เสมอ
• กาหนดนโยบาย แผน และแนวทางปฏิบัติงานการใช้กาลังพล
• การอนุ มั ติ นโยบาย แผน และแนวปฏิ บั ติ การใช้ ก าลั งพล ผ่ านความเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
3. การคัดเลือกและบรรจุพนักงาน
• คัดเลือกผู้สมัครงานและตัดสินรับเข้าทางานโดยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
• กาหนดอัตราค่าจ้างเริ่มต้นตามวุฒิการศึกษา และประสบการณ์
• กาหนดหลักเกณฑ์ในการคานวณค่าประสบการณ์
• มีหนังสือเงื่อนไขการทดลองงาน สัญญาว่าจ้าง ที่เป็นมาตรฐาน
4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
• ก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละแนวปฏิ บัติในการประเมิน ผลงาน และศักยภาพพนั กงาน
แต่ละคน
• จัดทาแบบฟอร์มประเมินผลไว้เป็นมาตรฐาน และกาหนดระยะเวลาในการประเมินผล
• มีการประเมินจุดอ่อนหรือจุดแข็งของพนักงาน เพื่อประโยชน์ในการดูแลและพัฒนา
พนักงานให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
• จัดให้มีระบบการให้คาปรึกษาหารือแก่พนักงาน ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
5. การบริหารค่าจ้าง
• มีนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติในการบริหารค่าจ้าง
• กาหนดให้มีคณะกรรมการบุคคลเพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงค่าจ้าง ในกรณีต่างๆ
ให้ลูกจ้าง
• การจ่ายค่าจ้าง การเปลี่ยนแปลงค่าจ้าง และการหักค่าจ้างต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
กฎหมายแรงงาน
• การกาหนดงบประมาณขึ้นค่าจ้างประจาปี ให้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบุคคล

สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.)
กระทรวงกำรคลัง
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6. การพัฒนาและฝึกอบรม
• กาหนดนโยบายด้านการพัฒนาพนักงาน
• กาหนดแผนการพัฒนาและเป้าหมายการฝึกอบรมประจาปี
• มีก ารสารวจความจ าเป็น ในการอบรม ดาเนิ น การจัดอบรม และระบบติดตามผล
การอบรมของพนักงานที่ผ่านการอบรม
• จัดทาประวัติการฝึกอบรมพนักงานไว้เป็นรายบุคคล
• แสวงหา ริเริ่ม แนวความคิดใหม่ๆ ในการพัฒนาพนักงานมาประยุกต์ใช้ในองค์กร
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องค์ประกอบที่ 2 กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment)
หลักเกณฑ์
การประเมิน ความเสี่ยงเป็นการประเมิน เพื่อให้ทราบว่าองค์กรมีความเสี่ยงอย่า งไร มีระดับ
ความสาคัญและโอกาสที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด เนื่องจากกิจการต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่เกิด
จากปั จ จั ย ภายในและปั จ จั ย ภายนอกที่ ห ลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้ ซึ่ ง ส่ ง ผลกระทบต่ อ ผลส าเร็ จ ตาม
วัตถุประสงค์ขององค์ก ร ดังนั้น ผู้บริหารต้องพิจารณาว่าองค์กรควรมีมาตรการหรือบริหาร
จัดการอย่างไร เพื่อจัดการกับความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
แนวทำงปฏิบัติ
1. วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ผู้บริหารควรกาหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กรและ
ระดับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในให้ชัดเจน พร้อมระบุหลักเกณฑ์ เพื่อให้
สามารถระบุความเสี่ยงที่อาจส่งผลให้องค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
วิธีกำรปฏิบัติ
1. ก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ร ะดั บ องค์ ก รที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การควบคุ ม ภายให้ ชั ด เจน เช่ น
เป็นรัฐวิสาหกิจที่ดาเนินการเพื่อประโยชน์ต่อสังคม โดยมีการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good
Governance) และดาเนินการด้วยความเป็นธรรม ปราศจากการทุจริต
2. กาหนดวัตถุประสงค์ระดับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน เช่น
• การแบ่งแยกหน้าที่ที่ชัดเจน
• การกาหนดให้มีการสอบทาน และอนุมัติในขั้นตอนการทางานที่สาคัญ หรือมีผลกระทบ
อย่างเป็นสาระสาคัญต่อการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
ในการดาเนินกิจการขององค์กร มักจะกาหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายไว้ทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว วัตถุประสงค์ระดับกิจการ (Entity-Wide Objective) มักแสดงอยู่ในแถลงการณ์
ภารกิจ (Mission Statement) ซึ่งวัตถุ ประสงค์เหล่านี้มักจะถูกเชื่อมโยงและประสานกับ
วัตถุประสงค์ย่อยที่กาหนดไว้เฉพาะเจาะจงในแต่ละกิจกรรม ซึ่งเรียกว่า วัตถุประสงค์ระดับ
กิจกรรม (Activity Level Objective) โดยวัตถุประสงค์ทั้งสองชนิดนี้ต้องสอดคล้องกัน
สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.)
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การที่จะช่วยให้ผู้บริหารดาเนินงานให้บรรลุวัตถุ ประสงค์ได้ คือ การสร้างระบบการควบคุม
ภายในที่ดี ซึ่งวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในมี 3 ประการ ดังนี้
1. ด้านการดาเนินงาน (Operations) ซึ่งมุ่งหมายให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล ด้วยการกากับใช้ทรัพยากรทุกประเภทของรัฐวิสาหกิจ ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยประหยัด ได้ผลคุ้มค่า และบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้
2. ด้านการรายงานทางการเงิน (Financial Reporting) กล่าวคือ รายงานต้องมีความเชื่อถือได้
และทันเวลา
3. ด้านการปฏิบัติให้เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ และนโยบาย (Compliance with applicable
laws and regulations) กล่าวคือ การปฏิบัติงาน หรือการดาเนินงานต้องสอดคล้อง
หรือเป็นไปตามบทบัญญัติ หรือข้อกาหนดของกฎหมาย นโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน หรือการดาเนินงาน
2. รัฐวิสาหกิจควรระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายนอกและภายใน ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ
การดาเนินงานอย่างมีนัยสาคัญ ควรมีการกาหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความสาคัญ
ของความเสี่ยง จัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง
วิธีกำรปฏิบัติ
ระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยระบุ เหตุการณ์ความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายนอกและภายใน ซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อการดาเนินงานอย่างมีนัยสาคัญ โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ทาความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ และการรวบรวมข้อมูล โดยผู้ประเมินต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
ธุรกิจขององค์กรในแต่ละระดับ ดังต่อไปนี้
• ระดับกิจการโดยรวม (Entity-Wide level) ได้แก่ ประเภทธุรกิจหลักของกิจการ
โครงสร้างขององค์กรและโครงสร้างบริหารงาน ลักษณะของอุตสาหกรรม สภาวะทาง
เศรษฐกิจ และแนวโน้มทางธุรกิจ นโยบายการบริหารงาน และนโยบายการบัญชี และ
การเงิน เป็นต้น
• ระดับกิจกรรมทางธุรกิจ (Activity level) ได้แก่ ลักษณะของรายการค้า ตลอดจน
ช่องทางการจัดจาหน่าย หน่วยงานต่างๆ ในองค์กร ลักษณะความซับซ้อนของรายการ
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ทางธุรกิจ ความมีสาระสาคัญของจานวนเงิน หรือยอดคงเหลือในงบการเงิน รายการค้า
กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลักษณะของระบบข้อมูล และการบัญชี เช่น ระบบการประมวล
ข้ อ มู ล มี ก ารพั ฒ นาโดยองค์ ก รเอง หรื อ ว่ า จ้ า งบุ ค คลภายนอก ขอบเข ตและ
ความซ้าซ้อนของระบบคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
โดยการทาความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ สามารถทาได้โดย
• ใช้ข้อมูลในปี ก่อนๆ ได้แก่ รายงานประจาปี รายงานการประชุมในส่วนที่เกี่ยวกับ
การตั ด สิ น ใจในเรื่ อ งส าคั ญ ๆ ของการด าเนิ น การ ตั ว เลขสถิ ติ ที่ ส าคั ญ เป็ นต้ น
ซึ่งสามารถน ามาใช้เป็ นแนวทาง และเป็ นข้อมูลเบื้องต้นได้ โดยข้อมูล เหล่า นี้ ต้องมี
การแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน
• สอบถามจากเจ้าหน้าที่ขององค์กร ได้แก่ การสอบถามผู้บริหาร และพนักงาน โดย
ควรมีการคิดคาถามไว้ล่วงหน้า เช่น จัดทาเป็นแบบสอบถาม เพื่อให้สามารถแน่ใจว่า
สามารถได้ขอ้ มูลที่ต้องการอย่างครบถ้วน
• ศึก ษาจากคู่มือ ปฏิบัติงาน และเอกสารเกี่ยวกับ ระบบงานต่า งๆ ได้แ ก่ คู่มือบัญ ชี
ผังการจัดองค์กร และคู่มือนโยบายขององค์กร
• การตรวจดูเอกสารและสมุดบันทึก เพื่อให้เข้าใจว่าเอกสารต่างๆ มีลักษณะอย่างไร
เอกสารจัดทาขึ้นอย่างไร ส่งผ่านเอกสารอย่างไร และบันทึกเอกสารเพื่อการควบคุม
อย่างไร
• การสังเกตการณ์การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะช่วยให้เกิดความเข้าใจ และเห็นได้ว่า
นโยบายการควบคุม และขั้นตอนการปฏิบัติงานได้มีการปฏิบัติตามจริง
2. ระบุปัจจัยเสี่ยง
การระบุความเสี่ยง ฝ่ายบริหารจาเป็นต้องตั้งคาถามว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของ
กระบวนการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดความผิดพลาด เสียหาย ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนด
รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จาเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา เช่น ความเสี่ยงจากการจัดซื้อ
จั ด จ้ า งในราคาแพง ความเสี่ ย งจากการซื้ อ พั ส ดุ ที่ มี คุ ณ ภาพต่ ากว่ า ที่ ก าหนด เป็ น ต้ น
รายละเอียดดังอธิบายในบทที่ 2 วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง องค์ประกอบ
ที่ 3 เรื่อง การระบุเหตุการณ์
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105

3. กาหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความสาคัญของความเสี่ยง และจัดลาดับความสาคัญของ
ความเสี่ยง
การวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยทั่วไปจะวิเคราะห์โดยประมาณโอกาสและความถี่ที่ความเสี่ยง
อาจเกิ ด ขึ้น ว่ า มีม ากน้ อ ยเพี ย งใด (Likelihood) และพิ จ ารณาผลกระทบจากความเสี่ ย ง
(Impact) และจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงที่มีผลต่อองค์กร โดยการใช้วิธีการให้
คะแนน รายละเอี ย ดดัง อธิบ ายในบทที่ 2 วิ ธี การปฏิ บั ติเ กี่ ยวกั บ การบริ หารความเสี่ ย ง
องค์ประกอบที่ 4 เรื่องการประเมินความเสี่ยง
3. รัฐวิสาหกิ จควรก าหนดมาตรการและวิธีการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่น ใจว่าการควบคุม
ภายในสามารถควบคุมจุดที่มีความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงควรติดตามให้มี
การปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมที่กาหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด
วิธีกำรปฏิบัติ
การจัดการความเสี่ยง เป็นขั้นตอนลดความเสี่ยงโดยจะต้องวิเคราะห์สาเหตุที่ทาให้เกิดความเสี่ยง
และพิ จ ารณาว่ า จะจั ด การกั บ ความเสี่ ย งนั้ น อย่ า งไร ในการพิ จ ารณาเลื อ กการด าเนิ น ก าร
ผู้บ ริหารต้อ งพิ จารณาถึงค่า ใช้จ่ า ยหรือ ต้น ทุน ในการจัดการความเสี่ยงนั้ น เปรียบเทียบกับ
ประโยชน์ที่จะได้รับว่าเหมาะสมและคุ้มค่าหรือไม่
การจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกซึ่งมิได้อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือ
ความเสี่ยงจากกิจการโดยรวม การป้องกันความเสี่ยงสามารถทาได้โดยการบริหารความเสี่ยง
โดยสามารถลดความเสี่ยงได้ดังนี้
• การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Avoidance)
• การลดความเสี่ยง (Reduction)
• การหาผู้ร่วมรับความเสี่ยง (Sharing)
• การยอมรับความเสี่ยง (Acceptance)
รายละเอียดดังอธิบายในบทที่ 2 วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง องค์ประกอบที่ 5
เรื่อง การตอบสนองต่อความเสี่ยง
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ตัวอย่ำงของกำรกำหนดวิธีกำรควบคุม เพื่อจัดกำรควำมเสี่ยงจำกปัจจัยภำยนอก*
ควำมเสี่ยง
การซื้อสินค้าผูกขาดโดย
ผู้ผลิตน้อยราย

กิจกรรมควบคุม
พยายามหาแหล่งผู้ผลิตรายอื่นเพื่อเป็นทางเลือก และ
ป้องกันไม่ให้การดาเนินงานขององค์กรต้องขึ้นอยู่กับผู้ผลิต
รายใดรายหนึ่ง
บริษัทมีเจ้าหนี้การค้า
องค์กรอาจประกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่
ต่างประเทศ โดยการจัดทาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ล่วงหน้า หรือยอมรับความเสี่ยง ถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่า
ต่างประเทศผันผวนมาก
ความเสียหายที่อาจจะเกิดจากความเสี่ยงดังกล่าว มีน้อยกว่า
ในขณะที่การขายสินค้า
ต้นทุนการทาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
เป็นการขายสินค้าในประเทศ ในขณะเดียวกันอาจพิจารณาหาแหล่งผู้ผลิตในประเทศ
เป็นเงินบาท
เป็นทางเลือกด้วย เพื่อให้มีเจ้าหนี้การค้าเป็นเงินบาท
เหตุสุดวิสัยที่อาจทาให้
• จัดให้มีการจัดทาแผนการรองรับการหยุดชะงักของ
การดาเนินงานหยุดชะงัก
ระบบงาน รวมทั้งกาหนดผู้รับผิดชอบในการวางแผน
เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ
การรองรับการหยุดชะงักของระบบงานดังกล่าว
• จัดให้มีการทดสอบแผนงาน
• ปรับปรุงแผนงานให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
*ที่มา แนวทางการจัดระบบการควบคุมภายใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สาหรับปัจจัยภายในซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐวิสาหกิจ การป้องกันหรือลดความเสี่ยง
ทาได้โดยการจัดให้มีกิ จกรรมการควบคุมอย่า งเพียงพอและเหมาะสม อาทิ ความเสี่ยงจาก
การจัดซื้อพัสดุราคาแพงแต่คุณภาพต่า อาจจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมเกี่ยวกับการจัดซื้อให้
รัดกุมมากขึ้น เช่น การกาหนดนโยบายการคัดเลือกผู้ขายที่ดีที่สุดทั้งในเรื่องคุณภาพและราคา
การกาหนดวงเงินการอนุมัติจัดซื้อให้เหมาะสม การแบ่งแยกหน้าที่ตามหลักการควบคุมภายใน
ที่ดี เป็นต้น
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ตัวอย่ำงของกำรกำหนดวิธีกำรควบคุม เพื่อจัดกำรควำมเสี่ยงจำกปัจจัยภำยใน
ควำมเสี่ยง
ฝ่ายจัดซื้อ จะซื้อจากผู้ขาย
เจ้าประจาเป็นระยะเวลานาน**

ทรัพย์สินขององค์กรสูญหาย

กิจกรรมควบคุม
เพื่อป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น
ในแผนกจัดซื้อหรือการเสียประโยชน์ขององค์กรที่
อาจเกิดขึ้นเนื่องจากซื้อสินค้าที่มีราคาแพงกว่ารายอื่น
องค์กรควรจัดให้มีการควบคุมภายใน เช่น
• กาหนดนโยบายการคัดเลือกผู้จาหน่ายที่ดีที่สุด
ในเรื่องคุณภาพและราคา
• มีการจัดทาทะเบียนประวัติผู้ขาย รวมทั้งสถิติ
ราคา และปริมาณ
• จัดให้มีการหมุนเวียนเจ้าหน้าที่จัดซื้อ
• กาหนดวงเงินในการอนุมัติการซื้อให้เหมาะสม
เพื่อป้องกันความเสี่ยง องค์กรควรจัดให้มี
การควบคุมภายใน เช่น
• มีการทาทะเบียนคุมทรัพย์สิน ซึ่งแสดง
รายละเอียดราคาทุน วันที่ได้มา ค่าเสื่อมราคา
และสถานที่ตั้งของทรัพย์สินแต่ละรายการ
• มีการให้รหัสทรัพย์สิน และติดป้ายรหัสไว้ที่
ทรัพย์สินทุกชิ้น เพื่อสะดวกในการตรวจนับ
• ตรวจนับทรัพย์สินที่มียู่จริงเทียบกับที่มีใน
ทะเบียนคุม
• มีการทาประกันภัยสาหรับทรัพย์สินที่มี
มูลค่าสูง หรือเสี่ยงต่อการสูญหาย หรือ
ถูกทาลาย

**ที่มา แนวทางการจัดระบบการควบคุมภายใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมกำรควบคุม (Control Activities)
หลักเกณฑ์
กิจกรรมการควบคุมเป็ น วิธีก ารต่ า งๆ ที่น ามาใช้ ในการปฏิบัติ งาน โดยเป็ น มาตรการหรื อ
ขั้นตอนในการปฏิบัติงานตามนโยบาย เพื่อให้สามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
แนวทำงปฏิบัติ
1. การควบคุมภายในควรบูรณาการร่วมกับการประเมินความเสี่ยง รัฐวิสาหกิจควรมีการเลือก
และพั ฒ นากิ จ กรรมการควบคุ ม โดยพิ จ ารณาจากความคุ้ ม ค่ า และความเป็ น ไปได้ ข อง
กิ จ กรรมการควบคุ ม ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลเพื่ อ ลดความเสี่ ย งต่ อ การบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
การควบคุมภายใน
2. รัฐวิสาหกิจควรกาหนดและสื่อสารนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในไปทั่วทั้งองค์กร
พร้อมด้วยขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับนโยบาย เพื่อให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติ
ตามการสั่งการของฝ่ายบริหาร
กิจกรรมการควบคุมมีอยู่ในทุกหน้าที่และทุกระดับของการปฏิบัติงาน ผู้ บริหารจะต้องจัดให้มี
กิจกรรมการควบคุมอย่างเหมาะสมและเพียงพอกับระดับความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย
ประเภทของการควบคุม สามารถจัดกลุ่มได้หลายประเภทดังนี้
• การควบคุมแบบป้องกัน (Preventive control) เป็นการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง
จากความผิดพลาด ความเสียหาย เช่น การแบ่งแยกหน้าที่การงาน การควบคุมการเข้าถึง
ทรัพย์สิน เป็นต้น
• การควบคุมแบบค้นหา (Detective control) เป็นการควบคุมเพื่อค้นพบความเสียหายหรือ
ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทานงาน การสอบการยักยอก การตรวจนับพัสดุ
เป็นต้น
• การควบคุมแบบแก้ ไข (Corrective control) เป็น วิธีการควบคุมที่กาหนดขึ้น เพื่อแก้ไข
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้าอีกในอนาคต
เช่น การมีแผนรองรับเหตุสุดวิสัย (Disaster Recovery Plan) การมีสถานที่ประมวลผล และ
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ระบบคอมพิวเตอร์สารอง เป็นต้น
• การควบคุมแบบส่งเสริม (Directive control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้
เกิดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี เป็นต้น
อย่ า งไรก็ ต าม การควบคุ ม ในทุ ก ประเภทข้ า งต้ น ก็ เ พื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ดี ย วกั น คื อ เพื่ อ ให้
การดาเนินงานมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้
กิจกรรมการควบคุมภายในเบื้องต้นจะต้องแบ่งแยกหน้าที่งานอย่างเหมาะสม ไม่มอบหมายให้
บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานที่สาคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหาย
ตั้งแต่ต้นจนจบ แต่ถ้ามีความจาเป็น ให้กาหนดกิจกรรมการควบคุมอื่นที่เหมาะสมทดแทน
ตัวอย่างเช่น จัดให้มีการสอบทานงาน และ/หรืออนุมัติโดยหัวหน้างาน เป็นต้น
วิธีกำรปฏิบัติ
1. กาหนดกิจกรรมการควบคุม ซึ่งการควบคุมทั่วไปที่สามารถนาไปใช้ได้ในระดับต่างๆ ของ
องค์กร ได้แก่
• การสอบทานโดยผู้บริหารสูงสุด หมายถึ ง กิจกรรมการควบคุมที่ผู้บริหารสูงสุด เป็ นผู้ใช้
การสอบทานในที่นี้ หมายถึงการใช้วิธีวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างผลการปฏิบัติงานจริง
กับแผนงาน งบประมาณ หรือ ประมาณการ ซึ่งได้จัดทาหรือกาหนดขึ้นไว้เป็นการล่วงหน้า
ผลการสอบทานจะทาให้ผู้บริหารสูงสุดเห็นภาพรวมว่าการดาเนินงานมีปัญหาใหญ่ ๆ
ด้านใดบ้าง ช่วยให้สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุซึ่งนาไปสู่การพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหา
ที่จาเป็น
• การสอบทานโดยผู้บริหารระดับกลาง หมายถึง ผู้บริหารที่มีหน้าที่ รับผิดชอบงานด้านใด
ด้านหนึ่งภายในองค์ กร เช่น การจัดหา การเงิน การบัญชี เป็ นต้น ผู้บ ริหารระดับ กลาง
ควรสอบทาน รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นต่ า งๆ ใน
หน่วยงานที่ตนรับผิดชอบ การสอบทานอาจกระทากับข้อมูลเป้าหมายที่จัดทาขึ้นตาม
แผนงาน หรือนโยบายของรัฐวิสาหกิจ นอกจากนี้ ผู้บริหารระดับกลางยังจาเป็นต้อง
สอบทานวิธีการปฏิบัติจริงกับระเบียบปฏิบัติ ตัวเลขสถิติผลการปฏิบัติงานในอดีต และ
เป้าหมายของหน่วยงานอีกด้วย
• การประมวลข้ อ มู ล ซึ่ ง หมายรวมถึ ง ทั้ ง ข้ อ มู ล ทางบั ญ ชี และข้ อ มู ล อื่ น โดยกิ จ กรรม
การควบคุมที่จาเป็นในกระบวนการนี้ ได้แก่ การอนุมัติรายการก่อนที่จะบันทึกรายการนั้น
ลงในบัญชี ทะเบียน หรือแฟ้มหลักฐานอื่นใดขององค์กร การสอบยันความถูกต้องของ
ข้อมูลก่ อนการบันทึก การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมช่วยในการประมวลข้อมูล รวมถึง
การใช้บุคคลากรที่มีความรู้ประสบการณ์ทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการประมวลข้อมูล
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คู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

• การควบคุมทางกายภาพ ซึ่งหมายถึ ง การดูแ ลป้ องกั น ทรัพย์ สิน อัน ได้แ ก่ เครื่องมื อ
เครื่องใช้ เงินสด เอกสารสาคัญอื่นๆ โดยกิจกรรมการควบคุมที่ควรนามาพิจารณาใช้
รวมถึงการตรวจนับ การจัดเวรยามรักษาการณ์ การประกันภัย การเปรียบเทียบจานวนที่
มีจริงกับทะเบียนหรือหลักฐานทางบัญชี
• การแบ่งแยกหน้าที่ โดยหลักการคือ จัดแบ่งหน้าที่ระหว่างบุคคล หรือหน่วยงาน เพื่อให้
มีการสอบยันความถูกต้องสมบูรณ์ระหว่างกัน ซึ่งควรใช้ในกรณีที่งานมีลักษณะเสี่ยงต่อ
ความผิดพลาดหรือเสียหาย เนื่องจากการกระทาที่ไม่เหมาะสม หรือไม่สุจริตได้โดยง่าย
หากจัดให้บุคคลคนเดียว หรือหน่วยงานเดียวเป็นผู้ปฏิบัติงานนั้นตามลาพังตั้งแต่ต้นจน
สิ้นสุดกระบวนการ ตัวอย่างลักษณะงานที่จาเป็นต้องแบ่งแยกกันทา ได้แก่
o การอนุมัติร ายงาน การจดบันทึกรายการ และการรับ จ่าย เก็บ รักษาทรัพย์สิน ที่
อนุมัติและจดบันทึกนั้น
o หน้าที่ระหว่างการรับ จ่าย เก็บรักษาเงินกับการลงบัญชีเงินสด การติดต่อธนาคาร
• ดัชนีวัดผลการดาเนินงาน โดยดัชนีวัดผลการดาเนินงานที่นิยมใช้เป็นเครื่องมือวัดผล
การดาเนิ น งานมัก อยู่ในรู ป อั ตราส่วนต่ า งๆ ที่แ สดงความสัมพัน ธ์ร ะหว่ า งข้อ มูลทาง
การเงิ น หรื อ การด าเนิ น งานอย่ า งหนึ่ ง กั บ ข้ อมู ล อี ก อย่ า งหนึ่ ง การติด ตามวิเ คราะห์
ความเคลื่อ นไหวของอั ตราส่ว น หรือ แนวโน้ มของความเปลี่ ยนแปลงค่า อั ตราส่วนที่
คานวณขึ้น โดยอัตราส่วนที่ผิดปกติ หรือแนวโน้มที่น่าสังเกตเป็นดัชนีบ่งชี้ให้ต้องติดตาม
หรือให้ความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษเพื่อตัดสินใจสั่งการแก้ไขปัญหาทั้งด้ าน
การดาเนินงานและด้านการจัดทารายงานทางการเงิน
2. ก าหนดความถี่ ในการปฏิบั ติต ามกิ จ กรรมควบคุม ซึ่ งความถี่ในการปฏิ บัติ ขึ้น กั บ ระดั บ
ความเสี่ยงที่ประเมินได้ เช่น หากความเสี่ยงที่ประเมินได้อยู่ในระดับสูง การกาหนดความถี่
ในการปฏิบัติตามกิจกรรมควบคุมอาจกาหนดให้เป็นเดือนละ 1 ครั้ง ในขณะที่ หากความเสี่ยง
ที่ประเมินได้อยู่ในระดับต่า ความถี่ในการปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมอาจกาหนดให้มี
เพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น เป็นต้น
3. ทบทวน และปรับปรุงกิจกรรมการควบคุม ให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายขององค์กรอย่างสม่าเสมอ

สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.)
กระทรวงกำรคลัง

111

ตัวอย่างกิจกรรมการควบคุมอื่นๆ ที่ปฏิบัติโดยทั่วไป มีดังนี้
• การอนุมัติ ควรมีการกาหนดขอบเขตระดับ ของอานาจในการอนุมัติให้ชัดเจนเป็ น
ลายลัก ษณ์ อั ก ษรของพนั ก งานทุ ก ระดั บ และมีก ารสื่อ สารให้ พนั ก งานภายในองค์ ก ร
รับทราบ ผู้ที่ได้รับมอบหมายอานาจหน้าที่ให้เป็นผู้อนุมัติควรสอบถามความเพียงพอ
ของเอกสารประกอบการขออนุ มัติว่า ถู ก ต้ อง เหมาะสมและเป็ น ไปตามกฎ ระเบีย บ
นโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และมีวงเงินที่อนุมัติอยู่ภายใต้ขอบเขต
อานาจที่ตนสามารถอนุมัติได้ รวมทั้งควรสอบถามรายการผิดปกติจากผู้ที่เกี่ยวข้องก่อน
ลงนามอนุมัติ และไม่ควรลงนามอนุมัติในแบบฟอร์มเปล่าหรือแบบฟอร์มที่ไม่มีข้อมูล
รายการที่ขออนุมัติอย่างเพียงพอ
• การสอบทานงาน การสอบทานรายงานทางการเงินและรายงานผลการดาเนินงานที่มิใช่
การเงิน และการสอบทานกิจกรรมการปฏิบัติงาน ได้แก่ การสอบทานการกระทาที่เป็นไป
ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร รวมถึงกรณีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยเป็น
การสอบทานจากผู้บริหารแต่ละระดับขององค์กร การสอบทานเป็นกิจกรรมการควบคุมที่
สาคัญที่ควรกระทาอย่างต่อเนื่องโดยสม่าเสมอ และควรบันทึกผลการสอบทานที่ผู้บริหาร
จาเป็นต้องแก้ไข ติดตามเป็นลายลักษณ์อักษร
• การดูแลป้องกันทรัพย์สิน พิจารณาจากการที่องค์กรดูแล รักษา ป้องกันทรัพย์สินที่มี
ความเสี่ยงสูง เช่น เงินสด ทรัพย์สินที่มีค่า เอกสารหลักฐานและระบบงานที่สาคัญ และ
ข้อมูลสารสนเทศขององค์กร เป็นต้น โดยจากัดการเข้าถึงทรัพย์สิ นที่มีความเสี่ยงสูง
การดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุมและเพียงพอ เป็นต้น รวมทั้งพิจารณาการกระทบยอด
พิ จ ารณาจากการเปรี ย บเที ย บรายการบั ญ ชี ท รั พ ย์ สิ น กั บ ทรั พ ย์ สิ น ที่ มี อ ยู่ จ ริ ง
การเปรียบเทียบรายการในบัญชีกับทะเบียนคุม เป็นต้น
• การทาเอกสารอ้างอิง ควรมีการจัดทาหลักฐานเป็นเอกสาร หรือ หนังสือ สาหรับ
ระบบงานที่มีความสาคัญ เพื่อให้บุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องได้ทราบ เข้าใจและสามารถ
ค้นคว้า อ้างอิงได้ รวมทั้งสามารถใช้ในการตรวจสอบ สอบทานความถูกต้อง พิจารณา
อนุมัติอย่างชัดเจน เช่น ระเบียบ คาสั่ง คู่มือการปฏิบัติงาน ผังทางเดินของระบบงาน
3. เทคโนโลยี ส ารสนเทศควรได้ รั บ การออกแบบและน าไปใช้ เ พื่ อ สนั บ สนุ น ให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
วิธีกำรปฏิบัติ
1. ออกแบบและนาเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ โดยคานึงถึง การควบคุมทั่วไปและการควบคุม
เฉพาะระบบงาน เพื่อให้ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลทั้งในรูปของสารสนเทศหรือรายงาน
จะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และให้เนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ
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การควบคุมทั่วไป (General Control) หมายถึง การควบคุมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
สภาพแวดล้อ มของการควบคุม นโยบายและวิธีการในการควบคุมระบบสารสนเทศ
การควบคุมความปลอดภัย การควบคุมการพัฒนาและปรับปรุง และการป้องกัน/ลด
ความเสียหายของระบบ เป็นการควบคุมภายในสาหรับองค์กรในภาพรวมหรือควรมีในทุกๆ ส่วน
ของระบบสารสนเทศ
ตัวอย่างของการควบคุมทั่วไป
• การกาหนดนโยบายในการใช้สารสนเทศ โดยผู้บริหารควรจัดให้มีการจัดทานโยบาย
การควบคุมการใช้ระบบสารสนเทศ โดยนโยบายดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจาก
ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร และจะต้องเผยแพร่ให้ทุกคนในองค์กร นอกจากนี้ควรมี
การกาหนดบทลงโทษในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม หรือเพิกเฉยต่อการปฏิบัติ ตัวอย่างของ
นโยบายในการใช้สารสนเทศ เช่น นโยบายด้าน User ID และ Password การกาหนด
ลาดับความสาคัญของข้อมูล การเปลี่ยนแปลงและแก้ไขระบบงาน เป็นต้น
• การแบ่งแยกหน้าที่งานในระบบสารสนเทศ โดยควรแบ่งแยกการทางานในหน้า ที่
ต่อไปนี้ออกจากกันอย่างชัดเจน การบริหารงานทั่วไป การควบคุมความปลอดภัยของ
ระบบคอมพิวเตอร์ การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงระบบงาน/โปรแกรม การปฏิบัติการ
และการบริหารระบบสื่อสารและเครือข่าย
• การควบคุมโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
• การควบคุมการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบ
• การควบคุมการปฏิบัติงานในศูนย์คอมพิวเตอร์
• การควบคุมการเข้าถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
• การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและทรัพยากรสารสนเทศ
• การควบคุมการเข้าถึงระบบงาน
การควบคุมเฉพาะระบบงาน (Application Control) เป็นการควบคุมที่กาหนดขึ้น เพื่อให้
มั่นใจในความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้อง ได้รับการอนุมัติ และเกิดขึ้นอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย ระเบียบและนโยบาย ของรายการทั้งหมดที่นาเข้าสู่การประมวลผลของระบบงาน
ความถูกต้อง การประมวลผล และการแสดงผลลัพธ์
ตัวอย่างของการควบคุมเฉพาะระบบงาน
• การควบคุมการเข้าถึงฟังก์ชั่นภายในระบบงาน โดยในการออกแบบหรือการนา
โปรแกรมส าเร็ จ รู ป มาใช้ ง าน สิ่ ง ที่ ค วรค านึ ง ถึ ง คื อ ระบบต้ อ งสามารถแบ่ งแยก
การท างานโดยการก าหนดฟั ง ก์ ชั่ น ให้ ผู้ ใ ช้ ง านแต่ ล ะคนได้ และหลั ก เกณฑ์ ใ น
การจัดฟังก์ชั่นควรจัดตามความจาเป็นในการใช้งาน
สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.)
กระทรวงกำรคลัง
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• การควบคุมด้าน Input เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการนาข้อมูลเข้าสู่ระบบ
สารสนเทศ ซึ่งการตรวจสอบและควบคุมความถูกต้องของ Input ที่ทาโดยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เช่น Double Entry / Format Control และ Duplication Controls
เป็นต้น
• การควบคุมการรับส่งข้อมูล เช่น วิธีแปลงรหัส (Encrypted and Decrypted)
• การควบคุมการประมวลผล เช่น Balance Controls ซึ่งสามารถควบคุมความถูกต้อง
ทั้งของ Master Files และระบบฐานข้อมูล โดยในการควบคุมความถูกต้องของ
Master Files นั้น โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะทาการเช็คจานวน Record ของ Master
File แต่ละ File ก่อนการเปลี่ยนแปลง กับจานวน Record หลังการเปลี่ยนแปลงแล้ว
น าไปเที ย บกั บ จ านวน ธุ ร กรร มที่ เ กิ ด ขึ้ น ระหว่ า งวั น ส าหรั บ การควบคุ ม
ความถูกต้องของระบบฐานข้อมูลนั้น โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะทาการตรวจสอบยอด
คงเหลือของระบบฐานข้อมูลใน File ที่สาคัญๆ โดยใช้ยอดยกมาก่อนการปรับปรุง
รวมด้วยยอดธุรกรรม แล้วนาไปเปรียบเทียบกับยอดยกไป (Ending Balance) ถ้าไม่
ตรงกันแสดงว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เป็นต้น
• การควบคุมด้าน Output เพื่อลดโอกาสที่บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตนา Output ไปใช้
เช่น การใช้ Report Distribution List เพื่อช่วยควบคุมให้รายงานต่างๆ ถูกส่งไปที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น โดย Report Distribution List ต้องมีการลงนามรับ
รายงานเพื่อจะเป็นเครื่องมือในการระบุผู้รับผิดชอบในกรณีที่รายงานเกิดการสูญหาย
อีกด้วย
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องค์ประกอบที่ 4 สำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Information and Communication)
หลักเกณฑ์
ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับการดาเนินงานทั้งที่เป็นข้อมูลสารสนเทศจากแหล่งภายในและแหล่ง
ภายนอก ช่วยสนับสนุนประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการกาหนดกลยุทธ์ ประเมินความเสี่ยง
และกิจกรรมการควบคุม ผู้บริหารต้องจัดให้มีสารสนเทศอย่างเพียงพอ เหมาะสม เชื่อถือได้
แนวทำงปฏิบัติ
1. รั ฐ วิ ส าหกิ จ ควรวางแผนการด าเนิ น การด้ า นข้ อ มู ล สารสนเทศ และด าเนิ น การอย่ า งมี
ประสิทธิภาพเพื่อให้การใช้ข้อมูลสารสนเทศภายในองค์กรสอดคล้องกับหลักการการควบคุม
ภายในที่ดี
สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลและถูกจัดให้อยู่ในรูปที่มีความหมายและ
เป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน
สารสนเทศ ประกอบไปด้วยสารสนเทศทางการเงิน (Financial Information) และสารสนเทศที่
เกี่ยวกับการดาเนินงานทีม่ ิใช่การเงิน (Non-financial Information)
วิธีกำรปฏิบัติ
1. จั ดให้มีนโยบายการควบคุมการใช้งานสารสนเทศที่เป็ นลายลักษณ์ อักษร และเผยแพร่ให้
ทุกคนในรัฐวิสาหกิจทราบ โดยนโยบายดังกล่าวควรได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง และ
การอนุมัติต้องรวมถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายทุกครั้ง
ทั้งนี้ นโยบายการควบคุมการใช้งานสารสนเทศควรครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้
• นโยบายด้าน User ID และ Password
• นโยบายเกี่ยวกับ Privilege ID
• การกาหนดความสาคัญของข้อมูล
• การกาหนดเจ้าของระบบงาน
• การกาหนดความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน
สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.)
กระทรวงกำรคลัง
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•
•
•
•

การเปลี่ยนแปลงระบบงาน
แผนป้องกันการหยุดชะงักของระบบงาน
มาตรฐานระบบคอมพิวเตอร์
การใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

2. จัดโครงสร้า งภายในหน่วยงานคอมพิ วเตอร์ โดยหน่ วยงานคอมพิวเตอร์ควรขึ้น ตรงกับ
ผู้บ ริหารระดับ สูง และเป็ น หน่ วยงานอิ สระ รวมทั้งจัดให้ มีการแบ่งแยกหน้ า ที่งานอย่า ง
ชัดเจนสาหรับหน้าที่หลักต่อไปนี้
• การบริหาร
• การพัฒนาระบบงาน
• การปฏิบัติการ
• การควบคุมความปลอดภัย
3. จัดให้มีร ะเบียบวิธีป ฏิบัติงานในฝ่า ยคอมพิ วเตอร์เป็ น ลายลักษณ์ อักษร โดยระเบียบวิธี
ปฏิบัติควรครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้
• การประมวลผลการปฏิบัติงาน
• การสารองข้อมูล
• การพิมพ์และการจัดส่งรายงาน
4. จัดให้มีการควบคุมความปลอดภัยระบบสารสนเทศ เช่น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
สถานภาพของผู้ใช้งานจะต้องมีการแจ้งให้ Security Administrator รับทราบเพื่อดาเนินการ
ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง User ID ของผู้ใช้งานนั้นๆ อย่างทันท่วงที
2. รัฐวิสาหกิ จ ควรจัดให้มีร ะบบการจัดการฐานข้อมูล เพื่อน ามาใช้ป ระโยชน์ ในการทางาน
โดยคุณสมบัติของข้อมูล ควรมีเนื้อ หาที่จ าเป็น ต่อการตั ดสินใจอยู่ในรูปแบบที่เข้า ใจง่า ย
มีความถูกต้องสมบูรณ์ มีความเป็นปัจจุบัน ความทันกาล และความสะดวกในการเข้าถึง
สารสนเทศ
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วิธีกำรปฏิบัติ
1. จัดให้มีข้อมูลสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลที่ดี ซึ่งข้อมูลสารสนเทศที่ดี หมายถึง ข้อมูล
สารสนเทศที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
• มีความเหมาะสมกับการใช้งาน หมายถึง ข้อมูลสารสนเทศที่บรรจุ เนื้อหาสาระที่
จาเป็นสาหรับการตัดสินใจ
• ความถูกต้องสมบูรณ์ หมายถึง ข้อมูลสารสนเทศที่สะท้อนผลตามความเป็นจริง และ
มีรายละเอียดที่จาเป็นครบถ้วน
• ความเป็นปัจจุบัน หมายถึง ข้อมูลสารสนเทศที่ให้ตัวเลข และ ข้อเท็จจริงล่าสุด หรือ
ใกล้เคียงวันที่ใช้ตัดสินใจมากที่สุด
• ความทั น เวลา หมายถึ ง จั ด ท าอย่ า งรวดเร็ วเพื่ อให้ ผู้ตั ด สิน ใจได้ รับ ทั น วั น เวลาที่
ต้องการใช้ข้อมูลข่าวสารนั้น
• ความสะดวกในการเข้าถึง หมายถึง ความยากง่ายในการเข้าถึง ซึ่งควรง่ายสาหรับผู้ที่มี
อานาจหน้าที่เกี่ยวข้อง และมีระบบรักษาความปลอดภัยมิให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้
โดยการจัดให้มีข้อมูลสารสนเทศที่ดี สามารถทาได้โดยจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ทางวิชาชีพ รวมถึงต้องจัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยี และระบบงานที่ดี
ซึ่งประกอบด้วยระบบเอกสาร ระบบบัญชี และระบบการประมวลข้อมูลเพื่อการบริหารอื่นๆ
นอกจากนี้ ระบบจัดการฐานข้อมูล ควรรวมถึงการมีสารสนเทศที่เป็นสัญญาณอันตรายหรือ
สัญญาณเตือนภัยที่อาจบอกถึงสิ่งขาดตกบกพร่องจากการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นด้วย
3. รัฐวิ สาหกิ จ ควรจั ด ให้ มีก ารสื่อ สารภายในองค์ กร เพื่อ ช่ว ยสนั บ สนุ น ให้เ กิด ความเข้ า ใจ
ตลอดจนมี ก ารด าเนิ น การตามวัต ถุ ป ระสงค์ข องการควบคุ ม ภายใน กระบวนการ และ
ความรับผิดชอบรายบุคคลในทุกระดับขององค์กร
การสื่อสารภายในองค์กรที่ดี ควรเป็นการสื่อสารหลายทาง เช่น การสื่อสารข้อมูลทั้งจาก
ระดับบนลงล่าง (Top-Down) หรือจากล่างขึ้นบน (Bottom-up) หรือการสื่อสารระหว่าง
หน่วยงานในระดับเดียวกัน (Horizontal) และการสื่อสารดังกล่าวเกิดขึ้นในทุกช่วงเวลาใน
การดาเนินกิจกรรมต่างๆขององค์กร และมีเทคนิคหรื อเครื่องมือที่นามาใช้ในการสื่อสารข้อมูล
ระหว่างกัน เช่น การจัดสัมมนาระหว่างผู้บริหารและพนักงานประจาปี การจัดให้มี Intranet
สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.)
กระทรวงกำรคลัง

117

เพื่อถาม-ตอบภายในองค์กร การใช้ E-learning และ Knowledge base sharing การใช้
Video/Telephone Conference เป็นต้น
วิธีกำรปฏิบัติ
1. จัดให้มีระบบการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิผล โดยการสื่อสารหมายถึงการสื่อสาร
ข้อมูลที่จัดทาไว้แล้ว ส่งไปถึงผู้ที่ควรได้รับ หรือมีไว้พร้อมสาหรับผู้ที่ควรใช้ข้อมูลสารสนเทศนั้น
ณ ฐานข้อ มูลองค์ก ร โดยประสิท ธิผลของการสื่อสารในที่นี้ หมายถึ งการที่ผู้ได้รั บ ข้อมู ล
สารสนเทศได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวให้เกิดประโยชน์ในการตัดสินใจด้านต่างๆ ดังนี้
• บุคลากรที่มีภาระหน้าที่ด้านต่างๆ ในองค์กรจะต้องได้รับข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ใน
การดาเนินงาน หรือการปฏิบัติงานในหน้าที่ของแต่ละคนอย่างครบถ้วน
• ทุกคนในองค์กรต้องได้รับการสื่อความที่ชัดเจนจากผู้บริหารสูงสุดว่าบุคลากรทุกคน
จะต้องให้ความสาคัญกับการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมภายในทุกมาตรการที่
องค์กรจัดให้มีขึ้น การละเมิดถือเป็นความบกพร่อง หรืออาจได้รับการลงโทษ
ตัวอย่างของข้อมูลสารสนเทศที่ควรสื่อสารให้บุคลากรได้รับทราบทั่วกัน ได้แก่
• มาตรการการควบคุ ม ภายในต่ า งๆ ที่ ใ ช้ อ ยู่ ใ นองค์ ก ร เช่ น นโยบาย แผนงาน
งบประมาณ หรือประมาณการ กฎ ระเบียบต่างๆ
• บทบาท อ านาจ หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของบุ ค ลากรแต่ ล ะต าแหน่ ง หน้ า ที่
มาตรฐานผลงานที่ต้องการจากการปฏิบัติ
• รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบาย แผนงาน และโครงการที่กาหนดขึ้น
• ความสัมพันธ์ของงานในหน้าที่ของบุคคล หรือหน่วยงานหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคล
หรือหน่วยงานอื่น
• ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นสัญญาณอันตราย หรือสัญญาณเตือนภัยถึงสิ่งขาดตกบกพร่อง
จากการปฏิบัติงานที่เกิ ดขึ้น หรื อ อาจเป็น เหตุให้เกิดความบกพร่องนั้ นในอนาคต
อันใกล้
• สิทธิประโยชน์ด้านต่างๆ ที่กาหนดไว้สาหรับบุคลากรแต่ละระดับ
ทั้ ง นี้ ระบบการสื่ อ สารภายในองค์ ก รควรได้ รั บ การประเมิ น เพื่ อ ทราบประสิ ท ธิ ภ าพ และ
ประสิทธิผลของระบบการสื่อสารเป็นระยะๆ อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้การสื่อสารเป็นส่วนหนึ่ง
ของระบบการควบคุมภายในที่ให้ประโยชน์สูงสุดอยู่เสมอ
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4. รัฐวิสาหกิจควรกาหนดให้ระบบสื่อสารเชื่อมโยงกัน (Integrated) ซึ่งสามารถให้สารสนเทศ
ส่ง ถึ ง ผู้ที่ ค วรได้ รั บ หรือ มี ไ ว้พ ร้ อ มอย่ า งทั น กาล รัฐ วิ ส าหกิ จ ควรจั ด ให้ มีก ารสื่ อสารกั บ
หน่วยงานภายนอกถึงผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
วิธีกำรปฏิบัติ
1. จัดให้มีระบบการสื่อสารภายนอกองค์กรที่มีประสิทธิผล โดยการสื่อสารหมายถึงการสื่อสาร
ข้อมูลที่จัดทาไว้แล้ว ส่งไปถึงผู้ที่ควรได้รับ หรือมีไว้พร้อมสาหรับผู้ที่ควรใช้ข้อมูลสารสนเทศนั้น
ณ ฐานข้อ มูลองค์ก ร โดยประสิท ธิผลของการสื่อสารในที่นี้ หมายถึ งการที่ผู้ได้รั บ ข้อมู ล
สารสนเทศได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวให้เกิดประโยชน์ในการตัดสินใจด้านต่างๆ โดยการสื่อสารกับ
แหล่งข้อมูลภายนอก ควรทาอย่างเป็นทางการเป็นระยะๆ อย่างสม่าเสมอ หรือ อาจทาเมื่อมี
เหตุจ าเป็ น เป็ น ครั้งคราวก็ ได้ โดยสื่อ ที่ใช้ ในการสื่ อสารกับ บุคคลภายนอกอาจอยู่ในรู ป
การติดต่อทางโทรศัพท์ การเชิญพบปะสังสรรค์ การใช้จดหมายหรือแบบสอบถาม
ทั้งนี้ ระบบการสื่อสารภายนอกองค์กรควรได้รับการประเมินเพื่อทราบประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลของระบบการสื่อสารเป็นระยะๆ อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้การสื่อสารเป็นส่วนหนึ่ง
ของระบบการควบคุมภายในที่ให้ประโยชน์สูงสุดอยู่เสมอ
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องค์ประกอบที่ 5 กำรติดตำมประเมินผล (Monitoring)
หลักเกณฑ์
การติดตามและประเมินผล ควรมีขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานและการประเมินผลเป็นรายครั้ง
อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ เพื่อให้ผู้บริหารมีความมั่นใจได้อย่างสมเหตุสมผลต่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
แนวทำงปฏิบัติ
1. รัฐวิสาหกิจควรกาหนดให้มีการประเมินผลแบบต่อเนื่องและการประเมินผลแบบเฉพาะคราว
แต่ทาอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าการควบคุมภายใน
ยังคงทาหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่อง รัฐวิสาหกิจควรจัดให้มีการประเมินการควบคุมภายในอย่าง
เป็นอิสระ โดยผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกแบบมาตรการหรือวางระบบการควบคุม
ภายใน เพื่อให้สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างตรงไปตรงมาชัดเจน และมีความหมาย
เหมาะสม
การติดตามประเมิน ผลเป็น องค์ประกอบหนึ่ งที่ขาดไม่ได้ของระบบการควบคุมภายใน โดย
วัตถุประสงค์ที่สาคัญของการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในมีดังนี้
• การควบคุมที่เพียงพอ (Adequate Control) เกิดขึ้นเมื่อฝ่ายบริหารได้มีการวางแผนและ
ออกแบบการควบคุมในลักษณะที่สามารถสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า องค์กรจะ
ประสบความสาเร็จ ตามวัตถุ ประสงค์และเป้า หมายที่กาหนดไว้อย่างมีป ระสิทธิภาพและ
โดยประหยัด
• การควบคุมที่มีประสิทธิผล (Effective Control) เกิดขึ้นเมื่อฝ่ายบริหารได้สั่งการ และ
ติดตามกากับดูแลให้มีการปฏิบัติ เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในได้ทาหน้าที่อย่างที่กาหนด
และสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า องค์กรจะประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่กาหนดไว้
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในแบ่งได้ 2 ประเภทหลัก คือ
1. การประเมินผลต่อเนื่อง (Ongoing Monitoring) หมายถึง การติดตามประเมินผลที่ได้
กาหนดหรือออกแบบให้มีเทคนิควิธีการติดตามประเมินผลคุณภาพของงานแทรกแฝงไว้
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เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมหรือกระบวนการปฏิบัติงานจริงตามปกติประจาวันขององค์กร
กระทาโดยฝ่า ยบริหาร ผู้จั ดการสายงาน และ/หรือผู้ที่ได้รับ มอบหมายเฝ้า สังเกต หรือ
สอบทานผลการปฏิบัติตามระบบการควบคุมที่กาหนดในทันทีขณะที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง
และตามลาดับชั้นอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น
การวิเคราะห์ผลต่า งระหว่า งผลงานจริงกั บ แผนการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลเพื่อหา
ความสัมพันธ์ที่ผิดปกติ ความไม่สม่าเสมอ
อนึ่ง ผู้ประเมินควรสังเกตความแตกต่างระหว่างกิจกรรมการติดตามประเมินผลต่อเนื่องกับ
กิจกรรมการควบคุมที่กระทาตามกระบวนการขั้นตอนวิธีปฏิบัติหรือตามที่คู่มือปฏิบัติงาน
กาหนด เช่น การอนุมัติรายการ การจัดทางบกระทบยอดบัญชี การตรวจสอบความถูกต้อง
ของการปรั บ ปรุ ง แฟ้ มข้ อ มู ล หลั ก ให้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น ซึ่ ง เป็ น การกระท าตามกระบวนการ
ประมวลผลทางบัญ ชีเป็ น กิจ กรรมการควบคุม แต่ไม่ใช่กิจกรรมการติดตามประเมิน ผล
ต่อเนื่อง
2. การประเมินผลแบบเฉพาะคราว (Separate Evaluations) หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นครั้ง
คราวตามงวดเวลาที่ ก าหนดหรื อ ตามความเหมาะสม หรื อ จั ด ขึ้ น เป็ น กรณี พิ เ ศษเพื่ อ
ตอบสนองต่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ฉพาะ เช่ น เพื่ อ จั ด ท ารายงานอย่ า งเป็ น ทางการเกี่ ย วกั บ
การควบคุมภายใน
การประเมินผลการปฏิบัติงานเฉพาะ แตกต่างจากการติดตามประเมินผลต่อเนื่อง เนื่องจาก
การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านเฉพาะมี ค วามมุ่ ง หมายเพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง ประสิ ท ธิ ผ ลของ
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งโดยตรงหรือประสิทธิผลของการควบคุมภายใน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
ที่ก าหนด ในขณะที่ก ารติดตามประเมิน ผลในระหว่า งการปฏิบัติงานจริง ครอบคลุ มทุก
กิจกรรมขององค์กรและต่อเนื่องตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติกิจกรรมนั้น
การประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ (Independent Assessment) เป็นการประเมินผลที่
กระทาโดยผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงานนั้นๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า
ผลการประเมินจะให้ข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน การประเมินผลอย่างอิสระ
อาจกระทาโดยผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอก โดยพิจารณาการจัดทารายงานแล้วเสร็จ
ตามแผนงานที่กาหนด และมีการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระครบทั่วทั้งองค์กร และ
มีการติดตามข้อเสนอแนะ
แม้ ว่ า ฝ่ า ยบริ ห ารและฝ่ า ยตรวจสอบภายในมี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบโดยตรงในการจั ด ให้ มี
การติดตามประเมิน ผลการควบคุมภายในก็ตาม แต่พนักงานทุกระดับ ในองค์กร ควรมี
หน้ า ที่ความรับ ผิดชอบร่วมกั น ในการจั ดให้มีกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในของส่ วนงานที่ ตนรั บผิ ดชอบ โดยถื อเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของกิ จ กรรมการบริ ห ารและ
การปฏิบัติงานประจาวันขององค์กร เพื่อที่จะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในองค์กร
สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.)
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วิธีกำรปฏิบัติ (อ้างอิงจาก แนวทางการจัดระบบการควบคุมภายใน ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย)
1. กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนสาหรับการควบคุมนั้นๆ โดยฝ่ายบริหาร โดย
กาหนดเป็นรูปธรรมที่ทุกคนเข้าใจหรือกาหนดเป็นระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หรือระดับ
ความสาเร็จที่ต้องการ
2. เลื อ กเรื่ อ งที่ จ ะประเมิ น เช่ น การเลื อ กว่ า จะประเมิ น ทั้ ง ระบบ หรื อ จะประเมิ น เฉพาะ
วัตถุประสงค์หนึ่งของการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง หรือจะประเมินเฉพาะองค์ประกอบ
ด้านใดด้านหนึ่งก็ได้ ซึ่งวิธีการเลือกมาจาก 2 แหล่ง คือ เลือกตามคาสั่ง และเลือกตาม
ความริเริ่มของผู้ประเมิน ทั้งนี้หากเป็นการเลือกตามความคิดริเริ่มของผู้ประเมินเอง วิธีการ
ที่นิยมใช้ในการเลือกคือการประเมินและจัดลาดับตามความเสี่ยงของเรื่อง
3. ศึ ก ษาท าความเข้ า ใจโครงสร้ า งของระบบการควบคุ ม ว่ า ประกอบด้ ว ยองค์ ป ระกอบ
การควบคุมภายในครบถ้ วนทุก ด้านหรือไม่ อย่า งไร ซึ่งเทคนิ คสาหรับผู้ป ระเมิน ที่ใช้ใน
การทาความเข้าใจโครงสร้างของของระบบการควบคุมอาจจะใช้วิธีสอบถาม ประชุมปรึกษาหารือ
กับผู้บริหาร และการสอบทานเอกสารเกี่ยวกับการควบคุมผู้เกี่ยวข้องกับการกาหนดระบบ
การควบคุมภายใน เช่น คู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังการแบ่งส่วนงาน การกาหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบในงาน แผนงานงบประมาณ แผนภาพแสดงขั้นตอนการปฏิบั ติงาน เป็นต้น
และเริ่ ม จั ด ท าเอกสารเกี่ ย วกั บ การประเมิ น ระบบการควบคุ ม ภายใน เช่ น การจั ด ท า
แบบสอบถาม การทาแผนภาพ การทากระดาษทาการประเมินผล องค์ประกอบการควบคุม
ภายใน เป็นต้น เพื่อใช้เป็นหลักฐานขั้นต้นประกอบการประเมินผลต่อไป
4. การทดสอบการมีอยู่จริงและการปฏิบัติงานจริ งของระบบการควบคุม ซึ่งเป็นการประเมิน
ขั้น ต้ น ว่า ระบบการควบคุม นั้ น มี อ ยู่จ ริง ใช้ป ฏิบัติ งานจริง หรือ ไม่ หากไม่มี หรือ ไม่ไ ด้ใ ช้
ปฏิบัติงานจริง องค์กรมีวิธีควบคุมอย่างอื่นชดเชยหรือไม่
โดยในขั้นตอนนี้ผู้ประเมินต้องหาหลักฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานจริงในปัจจุบันว่ามีวิ ธีการ
อย่างไร ยังคงเหมือนหรือแตกต่างกับรูปแบบโครงสร้าง หรือองค์ประกอบการควบคุมที่
กาหนดไว้หรือไม่ เพราะวิธีการควบคุมบางอย่างอาจจะเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์จริง หรือปฏิบัติตามบ้างไม่ปฏิบัติตามบ้าง หรือละเลยไม่ได้ปฏิบัติมานานแล้ว
ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ยังไม่ได้แก้ไขในเอกสารที่เกี่ยวข้อง และฝ่ายบริหารไม่ทราบการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้น
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การทดสอบการมีอยู่และการปฏิบัติงานจริง ผู้ประเมินอาจใช้วิธีการ ดังต่อไปนี้
• สอบถามผู้ปฏิบัติงาน ผู้ควบคุมงาน และตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง
• สังเกตการณ์การปฏิบัติงานตามขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบ (Walk Through)
• ออกเยี่ยมสถานที่ต่างๆ ที่มีความสาคัญต่อการดาเนินงาน เพื่อให้เห็นสภาพที่ทางาน
การจัดเก็บรักษาอุปกรณ์
• การทดสอบแบบจากัด ซึ่งหมายถึงการสุ่มตัวอย่างแบบจากัดจานวน แล้วทดสอบกับ
ปัจจัยทุกๆ ด้านที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบที่ใช้ เอกสารที่เกี่ยวข้อง และผลลัพธ์
ที่ได้จากการควบคุมนั้น เช่น การทดสอบแบบจากัดเกี่ยวกับการควบคุมคลังสินค้า
ซึ่ ง สิ่ ง ที่ ผู้ ป ระเมิ น ต้ อ งการทราบ คื อ จ านวนสิ น ค้ า ที่ รั บ ตรงกั บ จ านวนใบสั่ ง ซื้ อ
ใบก ากั บ สิ น ค้ า และใบรั บ สิ น ค้ า หรื อ ไม่ ผู้ ป ระเมิ น อาจหาค าตอบเบื้ องต้ น โดย
การทดสอบแบบจากัดดังนี้
1. ผู้ป ระเมิ น อาจใช้ วิธีตรวจสอบแฟ้ มเอกสารการสั่ งซื้อ และรับ สิน ค้า นี้ ไว้ ที่
แผนกบัญ ชี เพื่อ ดูก ารจั ดเก็ บเอกสารใบสั่งซื้อว่า เรียงลาดับ เลขที่ เอกสาร
การสั่งซื้อแต่ละชุดมีเอกสารทั้ง 3 ประเภทแนบติดกันเป็นชุดอย่างครบถ้วน
หรือไม่
2. ผู้ประเมินอาจจะเลือกเอกสารจานวน 10 – 15 ชุด มาตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้องตรงกันของเอกสารทั้ง 3 ใบในแต่ละชุดนั้น
ทั้งนี้ ผู้ประเมินควรใช้วิธีการทดสอบหลายวิธีร่วมกัน เนื่องจากแต่ละวิธีก็มีข้อดีและข้อเสีย
แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ผู้ประเมินได้จัดทาแบบสอบถามการควบคุมภายในแล้ว ได้รับ
คาตอบจากแบบสอบถามการควบคุมภายในที่ไม่แน่นอน ผู้ประเมินอาจเลือกคาถามนี้มา
ตรวจสอบกับเอกสารตลอดระบบ หรือไปสังเกตการณ์ปฏิบัติงานจริงเพื่อประเมินขั้นตอน
การปฏิบัติงานจริงของคาถามนั้น
5. ประเมิน ประสิทธิผลของการควบคุมว่า ได้ผลตามวัตถุป ระสงค์ที่กาหนดหรือไม่ ซึ่งเป็ น
การประเมินขั้นสุดท้ายโดยอาศัยหลักฐานที่รวบรวมได้จากการประเมินในขั้นต้น แล้วขยายผล
การประเมิน โดยจะขยายผลการประเมินไปอย่างไรนั้น มีหลักในการพิจารณาว่า การขยาย
ผลการประเมินนั้นจะให้ข้อมูล หรือหลักฐานที่มี 3 คุณลักษณะต่อไปนี้หรือไม่
• ตรงกับวัตถุประสงค์หรือความเสี่ยงที่จะประเมิน เช่น ความเชื่อถือได้ ความทันต่อ
เวลา
• คุ้มค่า ไม่เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการประเมินมากเกินจาเป็น แต่จะให้ข้อมูลที่เพิ่ม
คุณค่า และประโยชน์ต่อองค์กร
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• ปฏิบัติได้ โดยผู้ประเมินมีความรู้ทักษะที่จะประเมิน หรือโดยอาศัยความรู้และทักษะ
จากผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษา
ซึ่งการขยายผลการประเมิน อาจใช้วิธีดังนี้
• เพิ่มจานวนการทดสอบการปฏิบัติตามระบบ
• การใช้วิธีสอบทานเชิงวิเคราะห์
• การทดสอบสาระสาคัญ
• การทดสอบยอดคงเหลือ
6. สรุปผลการประเมิน โดยในการสรุปผลการประเมินต้องมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบถึง
ผลการตรวจสอบที่แ สดงถึ งจุดอ่ อนและความไม่เพียงพอต่อการควบคุมภายในที่สาคัญ
ที่ท าให้ เ กิ ด ความเสี่ ย งต่ อ ความส าเร็ จ ของงานสูง กว่า ระดั บ ที่ย อมรั บ ได้ พร้ อ มทั้ ง เสนอ
วิธีแก้ไข ทั้งนี้ต้องคานึงถึงต้นทุน และผลประโยชน์ที่ได้รับจากวิธีการแก้ไขนั้นด้วย
ตัวอย่ำงตำรำงสรุปผลกำรประเมิน
แบบสรุปผลกำรประเมินกำรควบคุมภำยใน
ประเภทของการประเมิน
(การประเมินผลต่อเนื่อง/การประเมินผลแบบเฉพาะคราว)...............................................
ช่วงเวลาที่ทาการประเมิน.....................................................................
เรื่องที่ทาการประเมิน
1.

ผลการประเมิน

ข้อเสนอแนะ

2.
3.

ผู้ประเมิน.............................................
ผู้สอบทาน...........................................
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2. รัฐวิสาหกิจควรจัดให้มีให้การติดตามและประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
และการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเรียกว่าการประเมินการควบคุมภายในด้วย
ตนเอง (Control Self-Assessment) รัฐวิสาหกิจควรประเมิน ผลความเพียงพอและ
ประสิทธิผลของการควบคุมภายใน และประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรใน
ลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเองและ/หรือการประเมิน การควบคุมอย่า งเป็ น
อิสระ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
การประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self-Assessment: CSA) ครบทั่วทั้ง
องค์กร เป็นการติดตามประเมินผลโดยกาหนดให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานของส่วนงานย่อยๆ ร่วมกัน
พิจารณาถึงความเพียงพอและมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และค้นหาความเสี่ยง
ของงานในความรับผิดชอบ เพื่อพิจารณาปรับปรุงกระบวนการและกิจกรรมการควบคุ มที่มีอยู่
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น ควรดาเนินการพร้อมทั้งมีการบูรณาการ
กับการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ และมีการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะ ความถี่ใน
การติดตามและรายงานผลการดาเนินงาน และความสาเร็จในการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะ/
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในทั้งในระดับองค์กร และหน่วยงานย่อย รวมทั้ง
การจัดส่งรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบข้อ ๖ แก่สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
วิธีกำรปฏิบัติ
1. ระบุผู้รับผิดชอบในการดาเนิ นการประเมิน การควบคุมภายในด้วยตนเอง สาหรับแต่ละ
หน่วยงาน
2. กาหนดขอบเขตของการดาเนินการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง เช่น รายการของ
กระบวนการปฏิบัติงานที่จะทาการประเมิน
3. ระบุวัตถุ ป ระสงค์ของกระบวนการ ความเสี่ยงของกิจกรรมที่สาคัญ ระบุการควบคุมที่มี
ในปัจจุบันและที่ควรจะมีสาหรับความเสี่ยงที่สาคัญของกระบวนการ
4. จัดทาแบบสอบถามการควบคุมภายใน
5. ประเมิน การควบคุมภายใน ระบุความเสี่ยงที่การควบคุมยังไม่เพียงพอ และจัดทาแผน
ปรับปรุงการควบคุมสาหรับการควบคุมที่ยังไม่เพียงพอ
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6. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ CSA (CSA Workshop) เพื่อหาข้อสรุปผลการประเมิน
การควบคุมและแผนปรับปรุง
7. จัดทารายงานสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง และนาเสนอต่อผู้บริหาร
ตามลาดับขั้น
8. จัดทารายงานตามระเบียบของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
9. ติดตามการปฏิบัติตามแผนปรับปรุงการควบคุม
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ภำคผนวก
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ภำคผนวก
ตัวอย่ำงชื่อควำมเสี่ยง และคำอธิบำยควำมเสี่ยง
ตารางต่อ ไปนี้ แ สดง ตัวอย่า งชื่อ ความเสี่ยง และคาอธิบ ายความเสี่ยง เพื่อให้ผู้บ ริหารและ
พนักงานเข้าใจไปในทางเดียวกัน และช่วยลดปัญหาการตีความที่แตกต่างกัน

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

ชื่อควำมเสี่ยง
(Risk Category)
ความเสี่ยงด้าน
กลยุทธ์ (Strategy)

คำอธิบำยควำมเสี่ยง (Definition/ Description)

ความเสี่ยงทีเ่ กิดจากการเปลี่ยนแปลงที่ไม่พงึ ประสงค์ทางด้านเศรษฐกิจ
มหภาค การเมือง สังคม และปัจจัยทางเทคโนโลยี รวมทั้งความไม่
เหมาะสมทางด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์
ความเสี่ยงด้านทรัพยากร ภัยคุกคามอันเกิดจากความไม่เพียงพอของพนักงานที่มีความสามารถที่
บุคคล (Human
เหมาะสมกับการดาเนินงานในองค์กร หรือการขาดการกระตุ้นให้
Resources)
พนักงานมีสานึกในความรับผิดชอบหน้าที่ในกิจกรรมธุรกิจทีด่ าเนินอยู่
ซึ่งรวมถึงเรื่องอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับองค์กร เช่น สุขภาพ ความปลอดภัย
การประท้วง หรือข้อโต้แย้งต่างๆ ขององค์กร
ความเสี่ยงด้านจริยธรรม ความเสี่ยงที่ทาให้เกิดความสูญเสียจากเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
จรรยาบรรณ (Integrity ความซื่อสัตย์สุจริต จริยธรรม จรรยาบรรณ หรือการแบ่งแยกกันใน
and Ethical Values)
องค์กร
ความเสี่ยงด้าน
เหตุการณ์ที่นาไปสู่ความกดดันทางด้านกฎระเบียบ การคว่าบาตร หรือ
กฎระเบียบ
การโดนปรับค่าเสียหาย การเพิ่มขึ้นของกฎระเบียบ หรือความซับซ้อน
(Regulatory)
ของกฎระเบียบใหม่ๆ
ความเสี่ยงด้านตลาด
ความเสี่ยงที่ทาให้เกิดความเสียหาย อันเกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงที่
(Market)
ไม่พึงประสงค์ทางด้านตลาด ที่มคี วามเกี่ยวเนื่องกับ อัตราดอกเบี้ย
สินค้าอุปโภคบริโภค อัตราแลกเปลี่ยน หรือ การลงทุนในตลาดหุน้
ความเสี่ยงด้านเครดิต
ความเสี่ยงทีเ่ กิดจากลูกหนี้ไม่ชาระหนี้
(Credit)
ความเสี่ยงด้าน
ความเสี่ยงทีเ่ กิดจากการไม่สามารถจะปฏิบัติตามภาระผูกพันทาง
สภาพคล่อง (Liquidity) การเงินในปัจจุบัน เนื่องจากขาดการวางแผนในการเตรียมทุนสารอง
ทางการเงินให้เหมาะสมกับสถานการณ์

สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.)
กระทรวงกำรคลัง
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8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.
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ชื่อควำมเสี่ยง
(Risk Category)
ความเสี่ยงด้าน
การรายงานทางการเงิน
(Financial Reporting)
ความเสี่ยงด้าน
การทุจริตจากภายใน
องค์กร (Internal Fraud)
ความเสี่ยงด้าน
การทุจริตจากภายนอก
องค์กร (External Fraud
and Security)
ความเสี่ยงด้าน
สารสนเทศ (Information
Technology)
ความเสี่ยงด้านกฎหมาย
(Legal)
ความเสี่ยงด้านภาษี
(Tax)

ความเสี่ยงด้านการทา
ธุรกรรม (Transaction
Processing)
ความเสี่ยงด้าน
การขาดความต่อเนื่อง
ในการดาเนินงาน
(Business Disruption)
ความเสี่ยงด้าน
ความเสียหายของ
ทรัพย์สิน (Damage to
Physical Assets)

คำอธิบำยควำมเสี่ยง (Definition/ Description)
ความเสี่ยงทีเ่ กิดจากการเปิดเผยรายงานทางการเงิน ที่มีความผิดพลาด
อย่างมีนัยสาคัญ
ความเสี่ยงที่ทาให้เกิดความสูญเสียเงินทุน ทีเ่ กิดจากการตั้งใจ ฉ้อฉล
โกง หลอกลวงจากพนักงานภายในองค์กร โดยอาจมี หรือไม่มีผสู้ มรู้
ร่วมคิด ทั้งจากภายในองค์กรและภายนอกองค์กร
ความเสี่ยงที่ทาให้เกิดความสูญเสียเงินทุน ทีเ่ กิดจากการตั้งใจ ฉ้อฉล
โกง หลอกลวงจากบุคคลภายนอกองค์กร

ความเสี่ยงจากการขาดความต่อเนื่อง หรือการขัดขวางใดๆ ที่ทาให้องค์กร
ไม่สามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาจเกิดจากขาด
ความเหมาะสมในการพัฒนา และลงวางระบบ รวมทัง้ การสูญเสีย
เทคโนโลยีสารสนเทศแม้ในระยะสั้น
ความสูญเสียทีเ่ กิดจากการดาเนินการตามกฎหมาย หรือความล้มเหลว
จากการบังคับใช้กฎหมายกับคู่กรณี
ความสูญเสียที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่ไม่พึงประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมายทางด้านภาษี หรือความล้มเหลวที่เกิดจากการนากฎหมาย
ทางด้านภาษีไปใช้ได้อย่างถูกต้อง หรือการฝ่าฝืนทางด้านกฎหมายที่
เกี่ยวกับภาษี
ความสูญเสียทีเ่ กิดจากความผิดพลาดหรือการละเลยเพิกเฉยใน
การดาเนินการด้านธุรกรรม หรือเกิดจากการขาดความต่อเนื่อง
ความสูญเสียทีเ่ กิดจากการขาดความต่อเนื่องในการดาเนินงาน ทาให้
องค์กรไม่สามารถดาเนินงานได้ตามปกติ ในแต่ละกระบวนการ

ความสูญเสียจากการเจตนา หรือไม่เจตนา ที่ทาให้เกิดความเสียหาย
ของทรัพย์สิน ที่นอกเหนือไปจากผลของความเสียหายที่เกิดจาก
การขาดความต่อเนื่องในการดาเนินงาน

คู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

17.

ชื่อควำมเสี่ยง
คำอธิบำยควำมเสี่ยง (Definition/ Description)
(Risk Category)
ความเสี่ยงด้านลูกค้า
ความสูญเสียทีเ่ กิดจากความไม่เหมาะสม หรือการปฏิบัติที่ผิดกฎหมาย
สินค้า และ การปฏิบัติทาง ในเรื่องทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการพัฒนาและการตลาดสาหรับผลิตภัณฑ์ของ
ธุรกิจ (Clients, Products องค์กร การติดต่อปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า และการดาเนินธุรกิจโดยทัว่ ไป
and Business Practices)

สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.)
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คำถำม – คำตอบที่น่ำรู้เรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน
คำถำม
1. การบริหาร
ความเสี่ยง และ
การควบคุมภายใน
แตกต่างกัน
อย่างไร และมี
ความเกี่ยวข้องกัน
หรือไม่ อย่างไร

คำตอบ
การบริหารความเสี่ยง คือ การพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระทาเพื่อ
จัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ตามผลการประเมินความเสี่ยง
ซึ่งต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดย
เปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่เกิดกับระดับ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
และความคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยงที่เหลืออยู่ ในขณะที่
การควบคุมภายใน คือ กระบวนการเพื่อให้มั่นใจว่าวิธีการที่ระบุ
ข้างต้น ได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพเพียงพอ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และระเบียบที่ใช้บังคับขององค์กร

2. หากเหตุการณ์/
ความเสี่ยงเรื่อง
หนึ่งมีหลายสาเหตุ
ควรจะต้องระบุทุก
สาเหตุความเสี่ยง
หรือไม่ และควร
ประเมิน
ความเสี่ยงรวมกัน
หรือแยกกัน
อย่างไร

รายการเหตุการณ์/ความเสี่ยงหนึ่งๆ อาจจะมีที่มาจากหลายสาเหตุ
ซึ่งผู้วิเคราะห์ควรจะต้องวิเคราะห์ให้รอบด้าน เพื่อให้ผู้บริหารหรือ
ผู้ประเมินความเสี่ยงมีข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ เนื่องจากแต่ละ
สาเหตุของความเสี่ยงหนึ่งๆ อาจนามาซึ่งระดับผลกระทบที่แตกต่างกัน
ซึ่งหากระบุสาเหตุของความเสี่ยงได้ครบถ้วน จะช่วยให้ผู้บริหารหรือ
ผู้ประเมินความเสี่ยงสามารถพิจารณาและวิเคราะห์ได้ถึงสาเหตุที่
สาคัญที่สุดในการประเมินความเสี่ยง
นอกจากนี้ การระบุสาเหตุของความเสี่ยงได้ครบถ้วน จะช่วยสนับสนุน
ให้ผู้บริหารกาหนดแผนจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เนื่องจากการกาหนดแผนจัดการความเสี่ยงนั้น
เป็นการช่วยลดสาเหตุการเกิดความเสี่ยง ซึ่งจะส่งผลให้ลดระดับ
ผลกระทบ และ/หรือ โอกาสจะเกิดได้ ดังนั้น หากผู้วิเคราะห์สามารถ
ระบุสาเหตุของความเสี่ยงได้ครบถ้วน ก็จะช่วยให้ผู้บริหารหรือ
ผู้ประเมินความเสี่ยงสามารถกาหนดแผนจัดการความเสี่ยงได้
ครอบคลุมทุกสาเหตุของความเสี่ยง ซึ่งจะส่งผลให้บริหารจัดการ
ความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้อีกด้วย

3. การบริหาร
ความเสี่ยงและ
การกาหนดกลยุทธ์
มีความสัมพันธ์กัน
อย่างไร

การบริหารความเสี่ยงของรัฐวิสาหกิจนั้น ควรจะเริ่มตั้งแต่ขั้นตอน
การกาหนดกลยุทธ์ เพื่อให้การกาหนดกลยุทธ์เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากในการพิจารณากาหนดกลยุทธ์นั้น จะเริ่มจาก
การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength: S) จุดอ่อน (Weakness: W) โอกาส
(Opportunity: O) และอุปสรรค (Threats: T) (SWOT Analysis)
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คำถำม

คำตอบ
ของการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งในขั้นตอนนี้ รัฐวิสาหกิจ
สามารถพิจารณาถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์ของรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งนาความเสี่ยงที่
เหลืออยู่ของปีที่ผ่านมาพิจารณาร่วมกับการวิเคราะห์ SWOT ของ
รัฐวิสาหกิจ เพื่อจะกาหนดเป็นกลยุทธ์ในการดาเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจ
ทั้งนี้ จากกลยุทธ์ที่กาหนดขึ้น รัฐวิสาหกิจควรพิจารณาถึงเหตุการณ์/
ความเสี่ยงที่ส่งผลให้รัฐวิสาหกิจไม่สามารถดาเนินงานได้ตามกลยุทธ์
ที่กาหนด เพื่อกาหนดเป็นแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการต่อไป
ตัวอย่าง รัฐวิสาหกิจ ก ได้กาหนดกลยุทธ์ขึ้น 2 กลยุทธ์ ได้แก่
กลยุทธ์ที่ 1 ขยายเครือข่ายสาขา ไปยังพื้นที่ใหม่ที่อยู่ในแหล่งชุมชน
กลยุทธ์ที่ 2 ลดเครือข่ายสาขาลง 50% และขยายการบริการโดยผ่าน
Internet และศูนย์บริการทางโทรศัพท์
เมื่อพิจารณาถึงเหตุการณ์/ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นสาหรับกลยุทธ์
ทั้ง 2 เรื่อง
กลยุทธ์
1
2

ควำมเสี่ยง
อาจไม่มีที่จอดรถรองรับกับ
จานวนลูกค้าที่เพิ่มขึน้
รายได้อาจลดลง

ผลกระทบ
ปานกลาง

โอกำสเกิด
ต่า

สูง

ปานกลาง

S2

S1

รูปแสดงระดับความเสี่ยงของกลยุทธ์ที่ 1 และกลยุทธ์ที่ 2
สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.)
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คำถำม

คำตอบ
จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นได้ว่า ความเสี่ยงของกลยุทธ์ที่ 1 อาจไม่มี
ที่จอดรถรองรับกับจานวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้น เมื่อมีการขยายสาขาไปยัง
พื้นที่ใหม่ที่อยู่ในแหล่งชุมชนนั้น แม้ว่าจะมีโอกาสเกิดต่าแต่ผลกระทบ
จากเหตุการณ์/ความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับปานกลาง ในขณะที่
ความเสี่ยงของกลยุทธ์ที่ 2 รายได้อาจลดลงนั้น มีผลกระทบอยู่ใน
ระดับสูง แม้ว่าโอกาสเกิดจะปานกลาง ซึ่งจากรูปแสดงระดับความ
เสี่ยงของกลยุทธ์ที่ 1 และกลยุทธ์ที่ 2 แสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์ที่ 2 นั้น
อยู่สูงกว่าระดับความเสี่ยงที่รัฐวิสาหกิจ ก ยอมรับได้ ดังนั้น หาก
รัฐวิสาหกิจ ก จะเลือกกลยุทธ์ที่ 2 รัฐวิสาหกิจ ก จะต้องกาหนด
วิธีการจัดการความเสี่ยง โดยกาหนดในแผนวิสาหกิจและแผน
ปฏิบัติการต่อไป

4. ดัชนีชี้วัด
ความเสี่ยงหลัก
(Key Risk
Indicator: KRI)
และดัชนีชี้วัดผล
การดาเนินงาน
(Key Performance
Indicator: KPI)
เหมือนหรือ
ต่างกันอย่างไร

ดัชนีชี้วัดควำมเสี่ยงหลัก (Key Risk Indicator: KRI) คือ
เครื่องมือวัดกิจกรรมที่อาจทาให้รัฐวิสาหกิจมีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น
เช่น อัตราความพึงพอใจของลูกค้า หรืออัตราการร้องเรียนจากลูกค้า
อาจส่งผลต่อความผันผวนของรายได้ของรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น
ประโยชน์ของดัชนีชี้วัดควำมเสี่ยงหลัก
ดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก เป็นปัจจัยในการพิจารณาทิศทางของ
ความเสี่ยงว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหรือลดลง ดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก
ที่ดีจะสามารถชี้ให้เห็นการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงได้แม่นยามากขึ้น
และช่วยแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของความเสี่ยงในด้านต่างๆ เช่น
ด้านการปฏิบัติงาน และการเงิน ซึ่งสามารถนาไปใช้สนับสนุนการวัด
ความเสี่ยงเชิงปริมาณได้ การกาหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลักทาให้มี
สัญญาณเตือนปัญหา เพื่อนาไปสู่การค้นหาสาเหตุและปรับปรุงแก้ไข
ทั้งนี้ ดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลักต้องเอื้อประโยชน์ให้องค์กร สามารถ
รับรู้และจัดการความเสี่ยงได้ทันต่อเหตุการณ์ และสนับสนุนกิจกรรม
การควบคุมภายในด้วย
ดัชนีชี้วัดผลกำรดำเนินงำน (Key Performance Indicator: KPI)
เป็นการวัดผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริง เพื่อแสดงผลสาเร็จของ
การวัดตามวัตถุประสงค์ เช่น จานวนข้อร้องเรียนจากลูกค้า
จานวนสินค้าที่ได้รับคืน จานวนรายได้/ค่าใช้จ่าย เป็นต้น
จากคาจากัดความของ KRI และ KPI ข้างต้น จะเห็นได้ว่า KRI และ
KPI นั้นมีวัตถุประสงค์การนาไปใช้งานที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม

134

คู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

คำถำม

5. เหตุการณ์/
ความเสี่ยง
หนึ่งเรื่องสามารถ
มีดัชนีชี้วัด
ความเสี่ยงหลัก
(Key Risk
Indicator: KRI)
ได้มากกว่า 1
ดัชนีหรือไม่ และ
เหตุการณ์/
ความเสี่ยง
หลายเรื่องสามารถ
มี KRI ร่วมกันได้
หรือไม่

คำตอบ
ในบางครั้ง KRI และ KPI อาจจะเป็นเรื่องเดียวกันได้ เช่น
เรื่องรายได้ หรือค่าใช้จ่าย สาหรับความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อรายได้
ของรัฐวิสาหกิจ จานวนข้อร้องเรียนจากลูกค้า สาหรับความเสี่ยงเรื่อง
ความพึงพอใจจากการให้บริการต่อลูกค้า เป็นต้น โดยปกติ KPI จะถูก
กาหนดขึ้นเพื่อพิจารณาการดาเนินงานในภาพรวมขององค์กร และ
ของหน่วยงานหลักขององค์กร ซึ่งจะเป็นข้อมูลผลการดาเนินงาน
ในช่วงที่ผ่านมา ในขณะที่ KRI นั้นจะเป็นดัชนีชี้วัดนา (Leading
Indicators) เพื่อแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการเกิดความเสี่ยงใหม่
ในการกาหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลักเพื่อพิจารณาแนวโน้มของ
ความเสี่ยงใดๆ ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไป สามารถกาหนดได้มากกว่า
1 ดัชนี เพื่อให้มั่นใจว่าสถานะความเสี่ยงได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมี
นัยสาคัญ โดยการกาหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลักนี้ จะขึ้นอยู่กับ
จานวนสาเหตุที่ทาให้เกิดความเสี่ยงนั้นๆ ดังตัวอย่างที่แสดงใน
ตารางต่อไปนี้
เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง
ความผันผวนของรายได้

ขาดบุคลากรที่มีคุณภาพ

ตัวอย่ำง KRI
• อัตราความพึงพอใจของลูกค้า
• อัตราการร้องเรียนของลูกค้า
• ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
• อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
• จานวนชัว่ โมงในการฝึกอบรม

อย่างไรก็ตาม รัฐวิสาหกิจควรคานึงถึงต้นทุนที่จะเกิดขึ้นในการกาหนด
ดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลักเพื่อติดตามแนวโน้มของความเสี่ยง
เนื่องจากการกาหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลักนั้น จะต้องมีการกาหนด
ผู้รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูลและเฝ้าติดตามแนวโน้มของความเสี่ยง
โดยความถี่ในการติดตามอาจจะเริ่มจากทุกวัน ทุกสัปดาห์ หรือ
ทุกเดือน ขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูลที่ต้องการ ซึ่งอาจจะทาให้
ต้นทุนในการติดตามสูงเกินความจาเป็น
นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นการประหยัดต้นทุนในการเก็บข้อมูลเพื่อเฝ้าดู
แนวโน้มของความเสี่ยงหนึ่งๆ รัฐวิสาหกิจอาจจะกาหนดดัชนีชี้วัด
ความเสี่ยงหลัก 1 ดัชนี สาหรับเฝ้าระวังเหตุการณ์/ความเสี่ยง
มากกว่า 1 เรื่องได้
สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.)
กระทรวงกำรคลัง
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6. สายการรายงาน
ของหน่วยงาน
บริหารความเสี่ยง
ควรจะเป็นอย่างไร
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คำตอบ
กรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ ได้
ระบุว่า ฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบโดยตรงต่อกิจกรรมทั้งปวงของ
องค์กร ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยงขององค์กรด้วย โดยปกติแล้ว
ผู้บริหารในระดับที่ต่างกันจะมีความรับผิดชอบต่อการบริหารความเสี่ยง
ขององค์กรที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของแต่ละ
องค์กร ซึ่งอาจจะแตกต่างกันไป
ในองค์กรใดๆ ก็ตาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีความรับผิดชอบ
สูงสุดในการเป็นเจ้าของการบริหารความเสี่ยงขององค์กร และมี
ความรับผิดชอบดูแลว่าองค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงของ
องค์กรทั้งหมดมีอยู่ครบถ้วนและเหมาะสม นอกจากนี้ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารยังมีหน้าที่ในการติดตามดูแลกิจกรรมและ
ความเสี่ยงที่มคี วามสัมพันธ์กับระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้
เมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ
มั่นใจได้ว่า รัฐวิสาหกิจมีการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หน่วยงานบริหารความเสี่ยงควรรายงาน
ความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงให้แก่ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ
ได้รับทราบ ตั้งแต่รายการความเสี่ยง ผลการประเมินความเสี่ยง
การตอบสนองต่อความเสี่ยง การจัดทาแผนจัดการความเสี่ยง
ความคืบหน้าของการดาเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยง
การกาหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง ตลอดจนการติดตามความเสี่ยงตาม
ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง
อย่างไรก็ตาม รัฐวิสาหกิจส่วนมาก คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
จะประกอบด้วยผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ และผู้บริหารระดับสูง
จากหน่วยงานต่างๆ ดังนั้น เพื่อให้กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง
ครอบคลุมในความเสี่ยงทุกๆ ด้าน หน่วยงานบริหารความเสี่ยงจึง
ควรรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสาหรับกิจกรรม
การบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในรัฐวิสาหกิจ
ทั้งนี้ หากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของรัฐวิสาหกิจไม่ได้
ประกอบด้วย คณะผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ แต่มาจากการแต่งตั้งของ
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจจะ
แต่งตั้งคณะผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจเป็นคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง เพื่อทาหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องการบริหารความเสี่ยง
ของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งกรณีนี้ หน่วยงานบริหารความเสี่ยงจะรายงาน
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7. เหตุใดการบริหาร
ความเสี่ยงจึงยังไม่
มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
เพียงพอ แม้
รัฐวิสาหกิจจะมี
กรอบและคู่มือ
การบริหาร
ความเสี่ยง
ครบถ้วน

8. มีความจาเป็นที่
ผู้บริหารสูงสุดของ
รัฐวิสาหกิจจะต้อง
มีส่วนร่วมใน
การบริหาร
ความเสี่ยงหรือไม่
สามารถมอบหมาย

คำตอบ
การดาเนินการในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับหนึ่ง และ
ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจจะเป็นผู้รายงานต่อคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง โดยมีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงเป็นผู้สนับสนุน
เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่เป็นระบบเพื่อช่วย
องค์กรในการบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ประเมินความเสี่ยง
จัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง และหาวิธีการตอบสนองเพื่อ
จัดการต่อความเสี่ยงเหล่านั้น โดยให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
ของรัฐวิสาหกิจ ดังนั้น การมีกรอบการบริหารความเสี่ยงและคู่มือ
การบริหารความเสี่ยงจึงไม่เพียงพอ หากรัฐวิสาหกิจมิได้ทาให้
กระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อระบุ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ นอกจากนั้น รัฐวิสาหกิจต้องสามารถทาให้การบริหาร
ความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารเชิงกลยุทธ์ขององค์กรด้วย
นอกจากนี้ การประเมินผลรัฐวิสาหกิจยังขึ้นอยู่กับความมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการบริหารจัดการเมื่อเกิดเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึ่ง ที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
รัฐวิสาหกิจ ซึ่งหากรัฐวิสาหกิจไม่ได้ระบุเหตุการณ์ดังกล่าวในรายการ
ความเสี่ยงของรัฐวิสาหกิจ แสดงให้เห็นว่ารัฐวิสาหกิจไม่ได้วิเคราะห์
เหตุการณ์/ความเสี่ยงอย่างรอบด้าน หรือหากรัฐวิสาหกิจได้ระบุ
เหตุการณ์ดังกล่าวในรายการความเสี่ยง แต่ไม่ได้มีการจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ก็อาจส่งผลให้รัฐวิสาหกิจไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ที่กาหนดไว้เช่นกัน
อีกทั้งการบริหารความเสี่ยงนั้น ไม่ได้เป็นการกาจัดให้ความเสี่ยง
หมดไป แต่เป็นการบริหารจัดการเพื่อให้ผู้บริหารมีความมั่นใจว่า
ความเสี่ยงของรัฐวิสาหกิจได้ถูกบริหารให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้
กรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ
ได้ระบุว่า ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ
และมีความเป็นเจ้าของต่อการนาการบริหารความเสี่ยงองค์กร
(Enterprise Risk Management) ไปปฏิบัติใช้ ดังนั้น การบริหาร
ความเสี่ยงองค์กรจะประสบผลสาเร็จได้ เมื่อผู้บริหารสูงสุดของ
รัฐวิสาหกิจให้ความสาคัญและมีส่วนร่วมในทุกๆ กิจกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงขององค์กร นอกจากนี้ การที่ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ
สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.)
กระทรวงกำรคลัง
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ให้ผู้อื่นได้หรือไม่

9. บทบาทของ
หน่วยงานบริหาร
ความเสี่ยงควร
เป็นอย่างไร
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คำตอบ
ให้ความสาคัญต่อกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง จะทาให้พนักงาน
ทุกคนในองค์กรเห็นถึงความสาคัญของการบริหารความเสี่ยง และจะ
ให้ความร่วมมือในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ซึ่งจะทา
ให้การบริหารความเสี่ยงองค์กรประสบผลสาเร็จได้
โดยปกติ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจมักจะมีคาถาม 2 คาถามใน
ระดับกลยุทธ์ คือ มีเหตุการณ์/ความเสี่ยงใดบ้างที่ยังไม่ได้ถูกระบุขึ้น
ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น จะส่งผลกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของรัฐวิสาหกิจ และหากเหตุการณ์/ความเสี่ยงดังกล่าว
เกิดขึ้นจริง รัฐวิสาหกิจได้มีการดาเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้
เหตุการณ์/ความเสี่ยงดังกล่าวเกิดขึ้น หรือได้มีวิธีการใดจัดการกับ
เหตุการณ์/ความเสี่ยงนั้น หากเกิดขึ้นจริง ซึ่งหากรัฐวิสาหกิจมี
การดาเนินกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรอย่างต่อเนื่อง
จะสามารถตอบคาถามดังกล่าวได้ ดังนั้น ผู้บริหารสูงสุดของ
รัฐวิสาหกิจจะต้องมีส่วนร่วมอย่างเพียงพอในการบริหารความเสี่ยง
ขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการบริหารความเสี่ยงได้
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมความเสี่ยงที่สาคัญ
โดยเฉพาะความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
เนื่องจากหน่วยงานบริหารความเสี่ยงไม่ใช่เจ้าของความเสี่ยง ดังนั้น
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของหน่วยงานบริหารความเสี่ยง
คือ การเป็นผู้สนับสนุนและประสานงานในกิจกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง โดยบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของหน่วยงาน
บริหารความเสี่ยง มีดังต่อไปนี้
1. จัดทาและปรับปรุงกรอบการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมถึง
นโยบายการบริหารความเสี่ยง ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ บทบาท
หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง โครงสร้าง
กระบวนการ และปัจจัยพื้นฐานที่ใช้ในการสนับสนุนการบริหาร
ความเสี่ยง
2. จัดทาแผนการนาการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติในรัฐวิสาหกิจ
3. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจา
อย่างน้อยทุกไตรมาส
4. ศึกษาและติดตามความก้าวหน้าของแนวทางการปฏิบัติที่ดีใน
การบริหารความเสี่ยง เพื่อนามาพัฒนาและปรับปรุงกรอบ
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5.

6.
7.

8.

คำตอบ
การบริหารความเสี่ยง นโยบายการบริหารความเสี่ยง ความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กรตาม
ความเหมาะสม
จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเรื่องข้อมูลความเสี่ยงและระบบ
การบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ และทันกาล
รวมทั้งดาเนินการสื่อสาร ให้คาแนะนา จัดฝึกอบรมเรื่องระบบ
การบริหารความเสี่ยงให้กับทุกหน่วยงาน และโครงการใน
รัฐวิสาหกิจ เพื่อสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในองค์กร
ประสานงานและติดตามหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดการดาเนินงาน
ตามกรอบการบริหารความเสี่ยง
พัฒนา ติดตาม ปรับปรุงข้อมูลความเสี่ยงขององค์กร และรายงาน
ข้อมูลความเสี่ยงและความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงต่อ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประสานงานกับหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อ
รัฐวิสาหกิจ

10. งานของผู้
บทบาทและความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายใน ในการสอบทาน
ตรวจสอบภายใน กระบวนการบริหารความเสี่ยง สามารถแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ ได้แก่
ในการสอบทาน
กระบวนการบริหาร 1. บทบำท และควำมรับผิดชอบหลักของหน่วยงำนตรวจสอบ
ความเสี่ยง
ภำยในต่อกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ควรเป็นอย่างไร
งานหลักที่ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติ คือ การทาให้เกิด
ความมั่นใจว่าระบบบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยมีบทบาทดังนี้
• ดาเนินการให้มั่นใจว่ากรอบการบริหารความเสี่ยงมี
ประสิทธิภาพทั้งในด้านการออกแบบและการนาไปใช้
• ดาเนินการให้มั่นใจว่าการประเมินความเสี่ยงมีความน่าเชื่อถือ
และการบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามกรอบและนโยบายที่
กาหนดไว้
2. บทบำท และควำมรับผิดชอบที่หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
สำมำรถดำเนินกำรได้อย่ำงมีข้อจำกัด
บทบาท และความรับผิดชอบที่หน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถ
สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.)
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คำตอบ
เข้าไปร่วมดาเนินการได้มีหลายรูปแบบ อย่างไรก็ตาม ต้องมี
การพิจารณาถึงความเหมาะสมและต้องเป็นไปตามกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตัวอย่างบทบาทดังกล่าว
มีดังนี้
• เป็นผู้อานวยความสะดวก (Facilitator) ในการประชุม
เชิงปฏิบัติการและกาหนดแนวทางในการตอบสนอง
ความเสี่ยง
• เป็นผู้ประสานงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยง
• ให้คาแนะนาแก่ผู้บริหารเกี่ยวกับวิธีการในการตอบสนอง
ความเสี่ยง
• รวบรวมรายงานความเสี่ยง
3. บทบำท และควำมรับผิดชอบที่ไม่ควรอยู่ภำยใต้ควำม
รับผิดชอบของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
บทบาท และความรับผิดชอบบางอย่างไม่ควรให้หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในเป็นผู้รับผิดชอบ โดยเฉพาะความรับผิดชอบ
ในการจัดการกับการบริหารความเสี่ยงโดยตรง เนื่องจากหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในต้องทาหน้าที่สอบทานประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร
ตัวอย่างบทบาทที่หน่วยงานตรวจสอบภายในไม่ควรเข้าไป
มีส่วนร่วม คือ
• กาหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้
• กาหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยง
• ตัดสินใจในการตอบสนองความเสี่ยง
• เป็นผู้ดาเนินการจัดการความเสี่ยงแทนผู้บริหาร
• เป็นผู้รับผิดชอบในกระบวนการบริหารความเสี่ยง
11. การควบคุมภายใน การควบคุมภายในเป็นเครื่องมือช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริหาร
มีประโยชน์ต่อ
ในเรื่องดังต่อไปนี้
องค์กรอย่างไร
1. การดาเนินงานขององค์กรมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์
ที่วางไว้
2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างคุ้มค่า
3. รายงานทางการเงิน ทั้งที่ใช้เพื่อการภายใน และเสนอต่อ
บุคคลภายนอก มีความถูกต้องสมบูรณ์และเชื่อถือได้
4. การปฏิบัติการด้านต่างๆ สอดคล้องกับกฎหมาย และระเบียบที่
ใช้บังคับกับองค์กร
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12. ทาอย่างไรให้
ส่วนงานต่างๆ
เห็นความสาคัญ
ของการควบคุม
ภายใน มากกว่า
ความสาคัญของ
ภารกิจหลักของ
ตนเองเท่านั้น

คำตอบ
รัฐวิสาหกิจควรสร้างความเข้าใจ และการยอมรับถึงความสาคัญ และ
ประโยชน์ของการควบคุมภายในว่า ระบบการควบคุมภายในที่ดีนั้น
นอกจากจะเป็นเครื่องมือช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริหารแล้ว
ยังสามารถทาให้หน่วยงานต่างๆ หรือผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้นๆ
ปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากระบบการควบคุม
ภายในที่ดี จะช่วยลดความผิดพลาดในการทางาน ลดความซ้าซ้อนใน
การทางาน ทาให้ปฏิบัติงานได้รวดเร็วมากขึ้น เป็นต้น

13. ในการประเมิน
ความเสี่ยง และ
การควบคุม
ภายในสาหรับ
หน่วยงาน
ที่ผู้ประเมินไม่มี
ความรู้ หรือ
ความเข้าใจใน
กระบวนการของ
ส่วนงานนั้นๆ
สามารถใช้วิธีการ
หรือเทคนิคใด
ได้บ้าง

วิธีการ หรือเทคนิคที่สามารถช่วยในการประเมินส่วนงานที่ผู้ประเมิน
ไม่มีความรู้หรือความเข้าใจในกระบวนการทางาน สามารถทาได้โดย
1. ศึกษาทาความเข้าใจงานที่จะประเมินว่ากระบวนงานนั้น มีกิจกรรม
และขั้นตอนการทางาน รวมทั้งวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
อย่างไร โดยวิธีศึกษาอาจทาโดยดูจากเอกสารการแบ่งส่วนงาน
ภายในองค์กร คาพรรณนาลักษณะงาน รวมทั้งการสอบถามจาก
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
2. สารวจข้อมูลเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ ซึ่งเทคนิค
ต่างๆ ที่สามารถทาได้ ได้แก่ การสอบถาม หรือสัมภาษณ์ผู้ที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งศึกษาจากเอกสารที่มีอยู่ เช่น แผนภาพแสดง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระเบียบ ข้อบังคับ เป็นต้น
3. ดาเนินการทดสอบประสิทธิภาพการควบคุมภายในและสอบทาน
การปฏิบัติตามระบบ เพื่อให้มั่นใจว่า การควบคุมภายในนั้นมี
อยู่จริงและมีประสิทธิภาพหรือไม่ เพียงใด

14. การประมวลผล
ภาพรวม
การควบคุมภายใน
ในระดับองค์กร
ควรเป็นหน้าที่
ของใคร

ผู้ตรวจสอบภายในควรรับผิดชอบในการสอบทานการประเมินผล
การควบคุมภายในในฐานะผู้ประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ
เพื่อให้ความมั่นใจว่าการประเมินผลในภาพรวมขององค์กรได้ดาเนินไป
อย่างเที่ยงธรรม ตามความเป็นจริง หรือไม่ เพียงใด ยังมีจุดอ่อน/
ความเสี่ยงใดที่ควรได้รับการแก้ไขเพิ่มเติม ที่ควรรายงานให้ผู้บริหารทราบ
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15. ผู้ตรวจสอบ
ภายใน สามารถ
เป็นผู้ร่างคาสั่ง
ระเบียบปฏิบัติ
ข้อบังคับต่างๆ
เพื่อบังคับใช้ใน
องค์กรได้หรือไม่
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คำตอบ
ผู้ตรวจสอบภายในไม่ควรเป็นผู้ร่างคาสั่ง ระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับ
ต่างๆ เพื่อบังคับใช้ในองค์กร เนื่องจากจะทาให้ผู้ตรวจสอบภายใน
ขาดความเป็นอิสระ (Independence) และความเป็นกลาง
(Objectivity) ซึ่งส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่
อาจจะเสียความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น หรือมีข้อขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) อย่างไรก็ตาม ผู้ตรวจสอบ
ภายในสามารถให้คาแนะนาต่อคาสั่ง ระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับต่างๆ
ก่อนออกประกาศใช้ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด
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นิยำมของคำสำคัญ
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นิยำมของคำสำคัญ
นิยำมของคำสำคัญเกี่ยวกับกำรบริหำรควำมเสี่ยง
คำที่ใช้
การบริหารความเสี่ยงขององค์กร
(Enterprise Risk Management)

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance)
การให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล
(Reasonable Assurance)

ความเสี่ยง (Risk)

ความเสี่ยงที่มีอยู่ตามธรรมชาติ
(Inherent Risk)

ควำมหมำย
กระบวนการที่กาหนดและนาไปปฏิบัติโดย
คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและบุคลากร
เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการกาหนดกลยุทธ์
และการวางแผนขององค์กรในทุกระดับ โดย
ได้รับการออกแบบให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่
อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อองค์กร และ
สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
องค์กรยอมรับเพื่อให้ได้รับความมั่นใจอย่าง
สมเหตุสมผลในการบรรลุวัตถุประสงค์
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
แนวคิดที่ว่า ไม่ว่าการบริหารความเสี่ยงของ
องค์กรจะได้รับการออกแบบมาดีหรือนามาใช้ได้
ดีเพียงใด ก็ไม่สามารถรับประกันการบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กรได้ ทั้งนี้ เนื่องมาจาก
ข้อจากัดต่างๆ ที่มีอยู่ตามธรรมชาติของ
การบริหารความเสี่ยงขององค์กรนั่นเอง
ความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง
อาจเกิดขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์
ความเสี่ยงที่มีต่อองค์กรโดยที่ฝ่ายจัดการยัง
ไม่ได้กระทาการใดๆ เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลง
โอกาสที่จะเกิดหรือผลกระทบของความเสี่ยง
นั้นๆ
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คำที่ใช้
ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk)

ควำมหมำย
ความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังจากที่ฝ่ายจัดการได้
ดาเนินการที่จะเปลี่ยนแปลงระดับของโอกาสที่
จะเกิดหรือผลกระทบของความเสี่ยง
ความไม่แน่นอน (Uncertainty)
ความไม่สามารถที่จะทราบล่วงหน้าถึงโอกาสที่
จะเกิดขึ้นหรือผลกระทบของเหตุการณ์ใน
อนาคตได้อย่างถูกต้องแม่นยา
ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ช่วงเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ที่สัมพันธ์กับ
(Risk Tolerance)
การบรรลุวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่ง
ผลกระทบ (Impact)
ผลลัพธ์หรือผลที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึ่ง ผลกระทบอาจเกิดขึ้นได้
หลากหลายแบบจากเหตุการณ์เดียว
ผลกระทบอาจเป็นทางบวกหรือทางลบต่อ
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องขององค์กร
ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้
ระดับของความเสี่ยงที่กาหนดขึ้นในภาพรวม
(Risk Appetite)
(Broad-based amount) ซึ่งองค์กรสามารถ
ยอมรับได้ในการมุ่งไปสู่พันธกิจ (หรือ
วิสัยทัศน์) ขององค์กรนั้น
โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)
ความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์หนึ่งจะเกิดขึ้นและ
ส่งผลในทางบวกต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
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นิยำมของคำสำคัญ
นิยำมของคำสำคัญเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยใน
คำที่ใช้
การควบคุมภายใน (Internal Control)

การปฏิบัติการ (Operations)

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance)
การรายงาน (Reporting)

ควำมหมำย
กระบวนการที่กาหนดขึ้นและนาไปปฏิบัติโดย
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรอื่นๆ
ในองค์กร โดยกระบวนการดังกล่าวได้
ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้เกิดความเชื่อมั่น
ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติการ
2. ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
3. การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผล และ
ประสิทธิภาพของกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรใด
องค์กรหนึ่ง รวมถึงเป้าหมายเกี่ยวกับผล
การดาเนินงานและความสามารถในการทา
กาไร และการป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียของ
ทรัพยากร
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือของ
การรายงานขององค์กร ซึ่งรวมทั้งการรายงาน
ภายในและภายนอกองค์กร ทั้งที่เป็นรายงาน
ทางการเงินและที่ไม่ใช่รายงานทางการเงิน
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คำที่ใช้
ความซื่อสัตย์ (Integrity)

นโยบาย (Policy)

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)
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ควำมหมำย
คุณภาพหรือสภาพของการดารงชีวิตด้วยหลัก
ความชอบธรรม ได้แก่ ความซื่อตรง
ความซื่อสัตย์ ความจริงใจ รวมทั้ง
ความปรารถนาที่จะกระทาสิ่งที่ถูกต้อง เช่น
ประกอบอาชีพและดารงชีพให้อยู่ในกรอบของ
คุณค่าและความคาดหวังต่างๆ
การสั่งการของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับสิ่งที่ต้อง
กระทาเพื่อก่อให้เกิดผลต่อการควบคุม ทั้งนี้
นโยบายเป็นพื้นฐานในการกาหนดการควบคุม
กลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากองค์กร เช่น ผู้กากับ
ดูแล ผู้ถือหุ้น ชุมชนที่ซึ่งองค์กรดาเนินงานอยู่
พนักงาน ลูกค้า และผู้ขาย
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