คํานํา
คูมือการบริหารความเสี่ยงเปนเครื่องมือสื่อสาร ชวยสรางความเขาใจรวมกันใน การเชื่อมโยงระหวางการ
บริหารความเสี่ยงกับกลยุทธขององคการอุตสาหกรรมปาไม (อ.อ.ป.) ชวยสรางวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงใน
ทุกระดับของ อ.อ.ป. เพื่อ ใหผูปฏิบัติงานเขาใจหลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะสงผลใหการ
ดําเนินงานของ อ.อ.ป. มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลม ากยิ่งขึ้น ตอบสนองตอความเสี่ยงไดอยางตอเนื่อง
สงเสริมใหการบริหารความเสี่ยงของ อ.อ.ป. เปนไปตามมาตรฐานสากล
ในป พ.ศ. 255 9 อ.อ.ป. ไดปรับ ปรุง คูมือการบริหารความเสี่ยง ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอม โดยมีการเพิ่มแบบเอกสาร “แบบประเมินความเสี่ยง ไตรมาส.............ประจําป ............” ซึ่งบรรจุ
หัวขอตางๆ ที่สําคัญและจําเปนของแผนบริหารความเสี่ยงแตละแผน ไวอยางครบถวน โดยยังคงเนื้อหาและ
รายละเอียดตางๆ ซึ่งสามารถนําไปปฏิบัตไิ ดทั่วทั้งองคกร เปนการสรางมูลคาเพิ่มให อ.อ.ป. อยางเปนรูปธรรม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
องคการอุตสาหกรรมปาไม
มิถุนายน 2559

สารบัญ
หนา
คํานํา
สารบัญ
1. นโยบายการบริหารความเสี่ยงของ อ.อ.ป.
2. โครงสรางการบริหารความเสี่ยงของ อ.อ.ป.
3. หนาที่และความรับผิดชอบตามโครงสรางการบริหารความเสี่ยง
4. กระบวนการบริหารความเสี่ยง
4.1 การกําหนดวัตถุประสงค
4.2 การระบุความเสี่ยง
4.3 การประเมินความเสี่ยง
4.4 การตอบสนองความเสี่ยง
4.5 การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
4.6 การรายงานและการติดตามผล 1
4.7 การประเมินผลการจัดการแผนบริหารความเสี่ยง 1
4.8 การทบทวนการบริหารความเสี่ยง 1
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ก. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) (บส.01)
ข. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
(i) การประเมินระดับความเสี่ยง (Risk Score) (บส.02)
(ii) การประเมินระดับความเปนไปได (Likelihood Score) (บส.0201)
(iii) การประเมินระดับผลกระทบ/ความรุนแรง (Impact Score) (บส.0202)
ค. แผนบริหารความเสี่ยงระดับองคกร (บส.03)
ง. รายงานความกาวหนาแผนบริหารความเสี่ยงประจําเดือน (บส.04)
จ. แบบประเมินความเสี่ยง
ฉ. พจนานุกรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Dictionary)
ช. คาเกณฑชี้วัดความเสี่ยง
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1. นโยบายการบริหารความเสี่ยงของ อ.อ.ป.
นโยบาย ตามเกณฑการประเมินผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ดานการบริหารจัดการ ได
กําหนดใหการบริหารความเสี่ยง เปนเกณฑหนึ่งในการประเมินผล โดยมีการกําหนดระดับการประเมินผล ที่
สะทอนถึงพัฒนาการของการบริหารความเสี่ยง และวิเคราะหปจจัยตางๆ ที่สําคัญของการบริหารความเสี่ยง
มาใชในการบริหารงานขององคการอุตสาหกรรมปาไม เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายทางดานตางๆ
และสนับสนุนสงเสริมการดําเนินงาน ใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายตามที่กําหนดไว
โดยใหทุกหนวยงาน
ถือเปนนโยบายที่สําคัญ และแปลงไปสูภาคปฏิบัติใหเห็นผลเปนรูปธรรมที่ชัดเจนในทุกระดับสวน/งาน โดยเร็ว ทั้งนี้
ใหผูบริหารทุกคนถือเปนภาระหนาที่ ที่ตองรับไปดําเนินการใหเปนผลสําเร็จ พรอมทั้งกําหนดใหผูปฏิบัติงานทุกคน
มีสวนรวมปฏิบัติในนโยบายที่สําคัญนี้ดวย
คานิยมขององคการอุตสาหกรรมปาไม
1. ทํางานเปนทีม
เปนการสรางคานิยมใหผูปฏิบัติงานรูรักสามัคคี รูจักชวยเหลือซึ่งกันและกัน และสามารถแบงปนถายทอด
ความรูใหกันและกันอยางเต็มใจและบริสุทธิ์ใจ
2. อุทิศเวลาใหกับองคการอยางเต็มที่
ปลูกจิตสํานึกใหผูปฏิบัติงานมีความรักในองคกร มีความรับผิดชอบตอหนาที่ ๆไดรับหมอบหมายและตรง
ตอเวลาสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด
3. ปฏิบัติงานอยางโปรงใส
ปลูกฝงใหมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตยสุจริต ตั้งใจจริงในการปฏิบัติงาน ไมเห็นแกพวกพองและ
ผลประโยชนสวนตัว
4. มีมนุษยสัมพันธที่ดีและมุมมองในเชิงบวก
สรางทัศนคติที่ดีตอกันระหวางผูบริหาร เพื่อนรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา รูจักมองโลกในแงดี ใหเกียรติซึ่ง
กันและกัน ใหความเคารพผูอาวุโส(รูจักพี่รูจักนอง) เพื่อเปนการสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางานอยางหนึ่งและสิ่ง
สําคัญอีกอยางหนึ่ง คือ ตองปรับตัวเขากับสังคมทองถิ่นใหเปนที่ยอมรับเพื่อประโยชนในการปฏิบัติงานใหเสร็จ
ลุลวงตามเปาหมายที่กําหนด
5. รูจักพัฒนาตนเอง
ศึกษาหาความรูและเทคโนโลยีใหมๆ ที่สามารถนํามาปรับใชกับการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรู ความสามารถ เพิ่มทักษะ
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จรรยาบรรณตอหนวยงาน
1. ใชและรักษาทรัพยสินของ อ.อ.ป. ใหเกิดประโยชนสูงสุด และไมนําไปใชเพื่อประโยชนตนเองหรือ
บุคคลอื่น รวมทั้งชวยกันดูแลสถานที่ทํางานใหเปนระเบียบและสะอาดอยูเสมอ
2. รักษาความลับ ขอมูล ขาวสารของ อ.อ.ป. โดยดูแลและระมัดระวังมิใหเอกสารที่ไมพึงเปดเผยแก
บุคคลภายนอก
3. ละเวนหรือหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นตอบุคคลภายนอกหรือสื่อมวลชน ในเรื่องที่เกี่ยวของกับ
งานของหนวยงาน โดยตนเองไมมีอํานาจหนาที่ หรือเรื่องอื่นใดที่อาจกระทบกระเทือนตอชื่อเสียงและการ
ดําเนินงานของหนวยงาน
4. ปฏิบัติหนาที่ดวยความสื่อสัตยสุจริต หลีกเลี่ยงการกระทําใดที่อาจทําใหเกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงตอ
หนวยงาน
5. รักษาภาพพจน ชื่อเสียงอันดีงามตอหนวยงานใหปรากฏตอสาธารณชน

2
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2. โครงสรางการบริหารความเสี่ยงของ อ.อ.ป.
2.1 โครงสรางการของ อ.อ.ป.
คณะกรรมการของ อ.อ.ป.
คณะกรรมการตรวจสอบ
อ.อ.ป.
ผูอํานวยการ
สํานักตรวจสอบภายใน

รองผูอํานวยการ

สายสนับสนุน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

สํานักอํานวยการ
สํานักบัญชีและการเงิน
สํานักกิจกรรมสัมพันธ
สํานักทรัพยากรมนุษย
สํานักนโยบายแผนและ
งบประมาณ
สํานักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ
สํานักกฎหมาย
สํานักนวัตกรรมไมเศรษฐกิจ
สํานักธุรกิจและการตลาด

รองผูอํานวยการ

รองผูอํานวยการ

สายผลิต

1.
2.
3.
4.

องคการอุตสาหกรรมปาไม ภาคเหนือบน
องคการอุตสาหกรรมปาไม ภาคเหนือลาง
องคการอุตสาหกรรมปาไม ภาคกลาง
องคการอุตสาหกรรมปาไม ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
5. องคการอุตสาหกรรมปาไม ภาคใต
6. สถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ
7. สํานักอุตสาหกรรมไม

1
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2.2 โครงสรางการบริหารความเสี่ยงของ อ.อ.ป.
คณะกรรมการของ อ.อ.ป.

คณะกรรมการตรวจสอบ อ.อ.ป.

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อ.อ.ป.
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(หนวยงาน)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(หนวยงาน)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(หนวยงาน)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ
(หนวยงาน)

3. หนาที่ความรับผิดชอบตามโครงสรางการบริหารความเสี่ยง
3.1 คณะกรรมการของ อ.อ.ป.
3.1.1 กําหนดนโยบาย ใหคําแนะนํา และใหความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงองคกร
3.1.2 สงเสริม และสนับสนุน ใหมีการดําเนินการที่เหมาะสม เพื่อการ บริหารความเสี่ยง
3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ อ.อ.ป.
3.2.1 กํากับดูแล และติดตามการบริหารความเสี่ยงอยางเปนอิสระ
3.2.2 ติดตามประสิทธิภาพการทํางานของผูตรวจสอบภายใน และผูรับผิดชอบการบริหาร
ความเสี่ยง ของ อ.อ.ป.
3.2.3 สื่อสารกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อ ความเขาใจในบริบทของ ความเสี่ยงและ
เชื่อมโยงกับการควบคุมภายใน เพื่อใหเกิดความมั่นใจวามีการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่
เหมาะสม เพื่อจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร รวมถึงมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี
3.3 ผูอํานวยการ และผูบริหารระดับสูง
3.3.1 สงเสริมนโยบายการบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยงไดรับการปฏิบัติทั่วทั้ง อ.อ.ป.

และกํากับใหมั่นใจวากระบวนการบริหาร
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3.3.2 กํากับ ดูแล และควบคุมกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ อ.อ.ป. โดยพิจารณา
วัตถุประสงค การระบุ การประเมิน การจัดการ และจัดทําแผน การรายงานติดตามผลและการประเมินผลการ
บริหารความเสี่ยง ใหอยูในระดับที่ยอมรับได
3.3.3 ติดตามการบริหารความเสี่ยงหลักของ อ.อ.ป. และกํากับ เพื่อความมั่นใจไดวามีการ
ตอบสนองความเสี่ยง โดยมีแผนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
3.3.4 กํากับ ดูแลและควบคุมการบริหารความเสี่ยงใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทั้งจาก
ภายใน และภายนอกองคกร
3.3.5 กํากับ ดูแลและควบคุมการบริหารจัดการใหการบริหารความเสี่ยงของ อ.อ.ป. มีการใช
ระบบสารสนเทศ และมีการบูรณาการอยางเปนระบบ
3.3.6 แตงตั้งคณะทํางานหรือเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติงานตามความเหมาะสม
3.4 สํานักตรวจสอบภายใน
3.4.1 สงเสริมใหผูบริหารและหนวยงานมีการจัดวางระบบควบคุมภายใน การประเมินการ
ควบคุมดวยตนเอง (Control Self-Assessment) และการบริหารความเสี่ยง ทั้งในสวนของกิจกรรมหลักและ
กิจกรรมรองทั้งหมดภายใน อ.อ.ป.
3.4.2 ตรวจสอบการตอบสนองความเสี่ยง ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและ
ระบบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมขององคกร เพื่อการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ อ.อ.ป.

3.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อ.อ.ป. มี 2 ระดับ คือ ระดับองคกร และระดับหนวยงาน

3.5.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองคกร 1
1.
กํากับ ดูแล และควบคุมกระบวนการบริหารความเสี่ยง อ.อ.ป. โดยพิจารณา
วัตถุประสงค การระบุ การประเมิน การจัดการและจัดทําแผน การรายงาน
ติดตามผล และการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ใหอยูในระดับที่ อ.อ.ป.
ยอมรับได ตลอดจนทบทวนการบริหารความเสี่ยง
2.
จัดทํานโยบายและคูมือการบริหารความเสี่ยงของ อ.อ.ป.
3.
สรุปและนําเสนอการบริหารความเสี่ยง
ของ อ.อ.ป. ตอ ผู บริหาร
คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง งานของ อ.อ.ป. คณะกรรมการตรวจสอบ อ.อ.ป.
(Audit Committee) และคณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.อ.ป.
4.
บริหารจัดการใหการบริหารความเสี่ยงองคกรมีการใชระบบสารสนเทศ และมี
การบูรณาการอยางเปนระบบ

3.5.2 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ
1.
ศึกษา ติดตาม สถานการณภายในและภายนอก ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิ จสภาพแวดลอมทั้งในและตางประเทศ
ที่อาจสงผลกระทบตอ
วัตถุประสงคของ อ.อ.ป. โดยมีการสื่อสารถึงการเปลี่ยนแปลงของสถานะ
ความเสี่ยงที่สําคัญใหแกผูที่เกี่ยวของไดรับทราบอยางสม่ําเสมอ
1

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ประกอบดวย ผูอํานวยการ อ.อ.ป. เปนประธาน ผูอํานวยการสํานักตางๆ เปนกรรมการ
(ยกเวน ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน) โดยมีผูอํานวยการสํานักนโยบายแผนและงบประมาณ เปนเลขานุการคณะกรรมการฯ
มีหนาที่รับผิดชอบตามขอ 3.5.2
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จัดทํารางนโยบาย กลยุทธ แผนบริหารความเสี่ยงระดับองคกร และคูมือการ
บริหารความเสี่ยง ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง นําเสนอตอผูบริหาร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ เพื่อขอความเห็นชอบ
3.
ใหขอมูลและคําแนะนําแกหนวยงานตางๆ เกี่ยวกับการระบุ การประเมิน และ
การจัดการความเสี่ยง รวมทั้งประสานงานกับหนวยงานในการรายงานผลการ
บริหารความเสี่ยงที่หนวยงานไดจัดทําขึ้น
4.
ติดตาม รวบรวม ประเมิน และสรุปรายงานการบริหารความเสี่ยงที่สําคัญของ
องคกรตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ อ.อ.ป. และผูบริหาร อยาง
ตอเนื่อง
5.
พัฒนาความพรอม และสรางความตระหนักขององคกรในเรื่องการบริหารความ
เสี่ยง โดยมุงเนนการเผยแพรความรูเรื่องการบริหารความเสี่ยงใหแกพนักงาน
ทุกระดับ เพื่อสรางใหเปนวัฒนธรรมองคกร
3.5.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหนวยงาน 2
1.
รวมวางแผนงานและดําเนินการตามแผนงาน นโยบาย และกลยุทธการบริหาร
ความเสี่ยง ที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกําหนด
2.
กํากับ ดูแล และติดตามใหหนวยงานปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง
3.
สนับสนุน และสงเสริมใหการบริหารความเสี่ยงเปนการปฏิบัติงานปกติ และเปน
วัฒนธรรมของหนวยงาน มีการบริหารระบบการควบคุมภายในใหมี
ประสิทธิภาพเปนมาตรฐาน
3.5.4 ผูบริหารหนวยงาน (ผูอํานวยการสํานัก)
1.
จัดวางระบบการควบคุมภายใน
และการประเมินการควบคุมดวยตนเอง
(Control Self-Assessment) โดยระบุและประเมินความเสี่ยง วางแผนปองกัน
และจัดการความเสี่ยงในแตละกระบวนงานตามหนาที่ความรับผิดชอบ รวมถึง
การบังคับบัญชา ควบคุม ติดตามเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนที่กําหนด
2.
สงเสริมใหพนักงานในหนวยงานตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความ
เสี่ยง มีสวนรวมในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทําแผนบริหารความ
เสี่ยง (สําหรับความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับหนวยงานของตน)
3.
แตงตั้งผูรับผิดชอบแผนบริหารความเสี่ยงของหนวยงาน
เพื่อติดตาม และ
รายงานความกาวหนาของแผนบริหารความเสี่ยงที่หนวยงานไดรับมอบหมาย
และแผนบริหารความเสี่ยงของหนวยงาน

2

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ระดับหนวยงาน มีผูอํานวยการสํานัก เปนประธาน และมีหนาที่รับผิดชอบตามขอ 3.5.4
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4. กระบวนการบริหารความเสี่ยงของ อ.อ.ป.

8. การทบทวน
การบริหาร
ความเสี่ยง

1. การกําหนด
วัตถุประสงค
(Stratcgic
objecfives)

7. การประเมินผล
การบริหาร
ความเสี่ยง

2. การระบุ
ความเสี่ยง
(Risk
Identification)

6. การรายงาน
และ
ติดตามผล

3. การประเมิน
ความเสี่ยง
(Risk
Assessment)

5. การจัดการ
และการจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยง

4. การตอบสนอง
ความเสี่ยง
(Risk response)
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4.1 การกําหนดวัตถุประสงค (Strategic Ojectives) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ที่มี
ผูอํานวยการสํานักนโยบายแผนและงบประมาณเปนเลขานุการ จะพิจารณาแผนวิสาหกิจ หรือแผนกลยุทธ อ.อ.ป.
และปจจัยเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของ อ.อ.ป. โดยจะนํามา
ประมวลและวิเคราะหเพื่อกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค และกลยุทธในการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งกําหนด
นโยบายการบริหารความเสี่ยงของ อ.อ.ป. ผนวกเขากับวัฒนธรรมองคกร
4.2 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) เพื่อพิจารณาวามีเหตุการณอะไรที่จะทําใหไมบรรลุ
วัตถุประสงคและภารกิจหลักขององคกร พิจารณาโดยการศึกษา ประมวลผล และสรุปขอมูลและขาวสารเกี่ยวกับ
ความเสี่ยง ทั้งจากปจจัยภายในและภายนอกองคกรในทุกดานที่อาจเกิดขึ้น ทําใหสามารถระบุความเสี่ยง
ตามประเภทความเสี่ยง 4 ดาน ดังนี้
4.2.1
ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) ที่อาจเกิดขึ้น ไดแก
− กําหนดกลยุทธผิดพลาดไมสอดคลองกับวิสัยทัศนขององคกร
− กิจกรรมตามแผนกลยุทธไมนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคหลักขององคกร
− กลยุทธขององคกรขาดการพัฒนาจนไมสามารถแขงขันได
4.2.2
ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ที่อาจเกิดขึ้น ไดแก
− ขาดทักษะความชํานาญ และความรูเฉพาะทาง
− ไดรับอันตรายจากการปฏิบัติการ
− เทคโนโลยีลาสมัย ปริมาณไมเพียงพอ
− สรางมลพิษและ/หรือความเดือดรอนตอประชาชน
4.2.3
ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk) ที่อาจเกิดขึ้น ไดแก
− เบิกจายงบประมาณไมทันตามกําหนด งบประมาณไมเพียงพอ
− ขาดสภาพคลองทางการเงิน
− การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน ดอกเบี้ย
4.2.4
ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) ที่อาจจะเกิดขึ้น
ไดแก
− ดําเนินการไมแลวเสร็จตามกําหนดที่ระบุไวในสัญญา
− การดําเนินงานไมเปนไปตามขอตกลง
− องคกรไดรับความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย
− บุคลากรตอตาน กฎ ระเบียบใหม
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4.3 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง การวิเคราะห และประเมินระดับความเสี่ยงที่
สงผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงค และภารกิจหลักขององคกร โดยพิจารณาจากระดับผลกระทบ ( Impact)
และโอกาสที่ความเสี่ยงจะเกิดขึ้น (Likelihood) เปนคาความเสี่ยงโดยรวม เพื่อจัดลําดับความสําคัญในการบริหาร
ความเสี่ยง จากความเสี่ยงที่ได ระบุไว จะนํา รายการความเสี่ยงทั้งหมดมาพิจารณาเพื่อประเมินระดับความเสี่ยง
ตอไป
ระดับความเสี่ยง
รายการความเสี่ยงที่ระบุไว
เพื่อการประเมิน

การใหคะแนนความเปนไปไดและ
ผลกระทบของความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง
สูงมาก

ระดับที่ไมสามารถยอมรับได
จําเปนตองเรงจัดการแกไขทันที

สูง

ระดับที่ไมสามารถยอมรับได ตองจัดการความเสี่ยง
เพื่อใหอยูในระดับที่ยอมรับไดตอไป

ปานกลาง

ระดับที่พอยอมรับไดแตตองมีการควบคุม เพื่อปองกัน
ไมใหความเสี่ยงเคลื่อนยายไปยังระดับที่ยอมรับไมได

ต่ํา

ระดับที่ยอมรับได โดยไมตองควบคุมความเสี่ยง
ไมตองมีการจัดการเพิ่มเติม

การประเมินระดับความเสี่ยง

การตอบสนองและการจัดการ
ความเสี่ยง (ไมยอมรับความเสี่ยง)

ระบุผูรับผิดชอบแผนบริหารความเสี่ยง
จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
ระบุทรัพยากรที่จําเปนและระยะเวลา
เชน งบประมาณ ทรัพยสิน เปนตน
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4.3.1 โอกาสจะเกิดความเสี่ยง 3 (Likelihood) หมายถึง ความ เปนไปไดที่เหตุการณจะเกิดขึ้น
โดยพิจารณาจากรูปแบบของความถี่ (Frequency) โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงแบงออกเปน 5 ระดับ
โอกาสจะเกิดความเสี่ยง
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
นอย
นอยมาก

ความถี่โดยเฉลี่ย
ทุกเดือน
3 เดือนตอครั้ง
6 เดือนตอครั้ง
1 ปตอครั้ง
เกินกวา 1 ปตอครั้ง

คะแนน
5
4
3
2
1

โอกาสจะเกิดความเสี่ยง
สูงมาก

เปอรเซ็นตโอกาสที่จะเกิดขึ้น

คะแนน
5

สูง

มากกวา 40 %
31 – 40 %

ปานกลาง

21 – 30 %

นอย

11 – 20 %

นอยมาก

นอยกวา 10 %

โอกาสจะเกิดความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิดขึ้น (ดําเนินการตามแผน)
สูงมาก
ดําเนินการตามแผนไดนอยกวา 79.9 %
สูง
ดําเนินการตามแผนได 80 – 99.9 %
ปานกลาง
นอย
นอยมาก

ดําเนินการตามแผนได 100 %
ดําเนินการไดตามแผนและเสร็จกอนกําหนด
ดําเนินการไดดีกวาแผน

4
3
2
1

คะแนน
5
4
3
2
1

4.3.2 ผลกระทบ 4 (Impact) หมายถึง ผลจากเหตุการณใดเหตุการณหนึ่ง ซึ่งอาจเกิดผลประการ
เดียวหรือหลายประการ โดยเกิดไดทั้งเชิงบวกและเชิงลบ เชน
(1) ผลกระทบดานการเงิน เปนผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดจากความเสี่ยง ซึ่งสามารถ
ประเมินคาเปนตัวเงินได ไดแก
− ผลกระทบตอทรัพยสิน
− ผลกระทบตอการลงทุน/การรวมลงทุน
− ผลกระทบตอคาใชจายการลงทุน
− ผลกระทบตอการเบิกจายงบประมาณ
3
4

การประเมินโอกาสจะเกิดความเสี่ยงใหใชแบบ บส.0201
การประเมินผลกระทบใชแบบ บส 0202
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ผลกระทบของความเสี่ยง ตอสภาพคลองทางการเงิน
ผลกระทบ
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
นอย
นอยมาก

สภาพคลองทางการเงิน
เงินสดเหลือ < 30 ลานบาท
เงินสดเหลือ 30 - 60 ลานบาท
เงินสดเหลือ 60 - 70 ลานบาท
เงินสดเหลือ 70 - 80 ลานบาท
เงินสดเหลือ > 80 ลานบาท

คะแนน
5
4
3
2
1

(2) ผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจและความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจ เปนผลกระทบที่มี
ความเสียหายกับการดําเนินธุรกิจหรือการใหบริการลูกคาของ อ.อ.ป. รวมถึงความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจ
ซึ่งมีผลตอระบบการดําเนินงาน ตอรูปแบบการดําเนินธุรกิจ ไดแก
− ผลกระทบจากปจจัยภายนอก นโยบายรัฐบาล และกฎหมาย
− ผลกระทบจากการสูญเสียลูกคารายใหญ
− ผลกระทบจากการสูญเสียรายได
− ผลกระทบตอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
− ผลกระทบจากการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
ผลกระทบของความเสี่ยงตอความตอเนื่องของการดําเนินธุรกิจ
ผลกระทบ
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
นอย
นอยมาก
ผลกระทบ
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
นอย
นอยมาก

ความเสียหาย
มีการหยุดดําเนินการของธุรกิจหลักของ อ.อ.ป. และการทํางานตั้งแต 1 เดือน
เปนตนไป
มีการหยุดดําเนินการของธุรกิจและกระบวนการเปนเวลา 15 ถึง 1 เดือน
มีการหยุดดําเนินการของธุรกิจหลักและการทํางาน ตั้งแต 8 ถึง 15 วัน
มีการหยุดดําเนินการของธุรกิจหลักและการทํางาน ตั้งแต 1 ถึง 7 วัน
ไมมีการหยุดการดําเนินธุรกิจหลักของ อ.อ.ป.

คะแนน
5

ความเสียหาย

คะแนน
5

ดําเนินการตามแผนไดนอยกวา 79.9 %
ดําเนินการตามแผนได 80 – 99.9 %
ดําเนินการตามแผนได 100 %
ดําเนินการไดตามแผนและเสร็จกอนกําหนด
ดําเนินการไดดีกวาแผน

4
3
2
1

4
3
2
1
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ผลกระทบของความเสี่ยงตอระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ผลกระทบ
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
นอย
นอยมาก

ความเสียหาย
เกิดความสูญเสียตอระบบ IT ที่สําคัญทั้งหมดและเกิดความเสียหายอยางมาก
ตอความปลอดภัยของขอมูลลูกคาหรือขอมูลธุรกิจ
เกิดปญหากับระบบ IT ที่สําคัญ และระบบความปลอดภัยซึ่งสงผลตอความ
ถูกตองของขอมูลบางสวน
เกิดปญหากับระบบ IT ที่สําคัญ และระบบความปลอดภัยซึ่งสงผลตอความ
ถูกตองของขอมูลบางสวนไมมาก
เกิดปญหากับระบบ IT ที่สําคัญ และระบบความปลอดภัยซึ่งสงผลตอความ
ถูกตองของขอมูลบางสวนเล็กนอยที่แกไขได
เกิดปญหากับระบบ IT ที่สําคัญ และระบบความปลอดภัยซึ่งสงผลตอความ
ถูกตองของขอมูลบางสวนที่ไมมีความสําคัญ

คะแนน
5
4
3
2
1

(3) ผลกระทบดานชื่อเสียงขององคกร เปนความเสียหายตอชื่อเสียง ไมวาจะเปนผลจากการ
ดําเนินงานทั้งทางตรง และทางออม ซึ่งสงผลตอภาพพจน และความเชื่อถือของ อ.อ.ป.
ผลกระทบของความเสี่ยงตอชื่อเสียงของ อ.อ.ป.
ผลกระทบ
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
นอย
นอยมาก

พนักงาน

ความเสียหาย
มีการเผยแพรขาวในหนังสือพิมพในเชิงลบ > 6 ครั้ง/ป
มีการเผยแพรขาวในหนังสือพิมพในเชิงลบ 1 - 5 ครั้ง/ป
ไมมีการเผยแพรขาวในหนังสือพิมพในเชิงลบ
ไมมีการเผยแพรขาวในหนังสือพิมพในทางเสียหาย และมีการเผยแพรขาวใน
หนังสือพิมพใน 3 ครั้งตอป
ไมมีการเผยแพรขาวในหนังสือพิมพในทางเสียหาย และมีการเผยแพรขาวใน
หนังสือพิมพใน มากกวา 3 ครั้งตอป

คะแนน
5
4
3
2
1

(4) ผลกระทบดานความปลอดภัย สงผลตอสินทรัพยของ อ.อ.ป. ชีวิต และความปลอดภัยของ
ผลกระทบของความเสี่ยงตอสินทรัพยของ อ.อ.ป.

ผลกระทบ
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
นอย
นอยมาก

ความเสียหาย
มีการบาดเจ็บจากการทํางานที่ตองไดรับการรักษาทางการแพทย จํานวน
มากกวา 6 ครั้งตอป
มีการบาดเจ็บจากการทํางานที่ตองไดรับการรักษาทางการแพทย จํานวน 4
ถึง 6 ครั้งตอป
มีการบาดเจ็บจากการทํางานที่ตองไดรับการรักษาทางการแพทย จํานวน 3
ครั้งตอป
มีการบาดเจ็บจากการทํางานที่ตองไดรับการรักษาทางการแพทย จํานวนนอย
กวา 3 ครั้งตอป
ไมมีมีการบาดเจ็บจากการทํางาน

คะแนน
5
4
3
2
1
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(5) ผลกระทบดานกฎ ระเบียบ ขอบังคับ สัญญา และขอผูกพัน
(6) ผลกระทบตอความพึงพอใจของลูกคา ไดแก ผลกระทบที่มีตอระดับความพึงพอใจของลูกคา
4.3.2 การประเมินระดับความเสี่ยง พิจารณาจากความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
และผลกระทบของความเสี่ยงตอองคกรกอใหเกิดความเสี่ยงระดับใด แสดงได ดังนี้

ผลกระทบของความเสี่ยง

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risks)

5
4
3
2
1

มีความเสี่ยงสูงมาก
มีความเสี่ยงปานกลาง

1

2

3

4

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

5

มีความเสี่ยงสูง
มีความเสี่ยงต่ํา

รายการความเสี่ยงของแตละระดับความเสี่ยงที่ไดจัดเรียงลําดับไว เมื่อนํา มาวิเคราะหเปรียบเทียบกับเกณฑ การ
ยอมรับความเสี่ยง ดังนี้
ระดับ
ความเสี่ยง

ระดับ
แทนดวย
คะแนน

ความหมาย

สูงมาก

16 - 25

ระดับที่ไมสามารถยอมรับความเสี่ยงได
จําเปนตองเรงจัดการ
ความเสี่ยงเพื่อใหอยูในระดับที่สามารถยอมรับไดทันที

สูง

11 - 15

ระดับที่ไมสามารถยอมรับความเสี่ยงได จําเปนตองจัดการความเสี่ยง
เพื่อใหอยูในระดับที่สามารถยอมรับไดตอไป

ปานกลาง

6 – 10

ระดับที่พอยอมรับความเสี่ยงได แตตองมีการควบคุมเพื่อปองกัน ไมให
ความเสี่ยงเคลื่อนยายไปยังระดับที่ไมสามารถยอมรับได

ต่ํา

1-5

ระดับที่ยอมรับความเสี่ยงได ไมตองมีการควบคุม ไมตองมีการจัดการ
เพิ่มเติม
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4.4.2 การควบคุมที่มีอยู ความเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายใน อยูภายใตการควบคุมของฝายบริหาร
การปองกันหรือลดความความเสี่ยง ทําไดโดยจัดใหมีกิจกรรมควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม การควบคุมมีรูปแบบ
ดังนี้
รูปแบบการควบคุม
รายละเอียด
การควบคุม (Directive)

การปองกัน (Preventive)
การคนหา การสืบสวน (Detective)
การแกไข (Corrective)

การกําหนดใหทําตามหลัก กฎเกณฑ และกระบวนที่กําหนดไวเพื่อ
หลีกเลี่ยงสถานการณที่มีความเสี่ยง เชน ชุดทํางานในที่อันตราย การฝก
อบรมกอนทํางาน รวมทั้งการแบงปนความเสี่ยง
การควบคุมที่มุงผลกระทบอันไมพึงประสงคใหเหลือนอยที่สุด เชน การ
แบงแยกหนาที่เพื่อปองกันทุจริต
การควบคุมที่มุงคนหาวา ผลลัพธที่ไมพึงประสงคนั้น เกิดขึ้นมาไดอยางไร
เพื่อเปนบทเรียนสําหรับอนาคต เชน การตรวจนับสินคาคงคลัง การ
ทบทวนหลังการนํานโยบายบางอยางไปปฏิบัติ
การควบคุมที่มุงแกไขผลลัพธที่ไมพึงประสงค หรือ บรรเทาผลกระทบให
ทุเลาลง เชน การเขียนเงื่อนไขในสัญญาใหมีการชดใช หากมีการจายเงิน
เกิน หรือการประกันภัย

ในการจัดการความเสี่ยง ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการควบคุมภายใน ผูรับผิดชอบตองรวบรวม ประมวลผล และ
ศึกษาระบบการควบคุมภายในหรือการบริหารจัดการที่ปฏิบัติจริงในปจจุบัน (ระดับการควบคุม) เพื่อใหการจัดการ
ความเสี่ยง และการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงในขั้นตอนตอไปไมเกิดความซ้ําซอน และสรางมูลคาเพิ่มแกองคกร
4.4 การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) ในการจัดการความเสี่ยงจะตองวิเคราะหถึงสาเหตุของ
ความเสี่ยงในแตละประเด็นเพื่อนําไปสู การหามาตรการจัดการกับปจจัยความเสี่ยงใหตรงจุด โดยเลือกรายการ
ความเสี่ยง ที่มีระดับความเสี่ยงสูงที่สุด มาดําเนินการกอน
ดังนั้น การตอบสนองความเสี่ยง คือ การดําเนินการเพื่อควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับไดโดย
วิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้
4.4.1 การหลีกเลี่ยง ความเสี่ยง : เมื่อวิเคราะหความเสี่ยงแลวอยูในระดับ ที่ไมอาจ ยอมรับ
ความเสี่ยงได อาจควบคุมโดย การเปลี่ยนวัตถุประสงค ยกเลิกเปาหมาย โครงการงานหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยง
นั้น แตการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอาจทําใหสูญเสียผลประโยชนไปดวย
4.4.2 การแบงปนความเสี่ยง (Risk sharing): เปนการรวมหรือแบงความรับผิดชอบกับผูอื่นใน
การจัดการรับภาระความเสียหายหรือรับประโยชนจาก ความเสี่ยง การทําประกันภัย และ การจางบุคคลภายนอก
ดําเนินการแทน
4.4.3 การลดความเสี่ยง (Risk Reduction): ดําเนินการเพื่อ ควบคุมทั้ง โอกาส และผลกระทบ
ของความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได ไมใชการจัดความเสี่ยงใหหมดไป ไดแก การกําหนดมาตรการในการ
ปองกันความเสี่ยงอยางเต็มรูปแบบ การจัดซื้ออุปกรณเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน หรือการจัดหาอุปกรณ
เพิ่มเติม การปรับปรุงแกไขกระบวนการ การจัดทําแผนฉุกเฉิน และการจัดทํามาตรฐานความปลอดภัย
4.4.4 การยอมรับความเสี่ยง (Risk Retention): ยอมรับใหความเสี่ยงเกิดขึ้น โดยไมตองมีการ
จัดการเพิ่มเติม เพราะตนทุนการจัดการความเสี่ยงอาจไมคุมกับผลประโยชนที่ไดรับ
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4.5 การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง หลังจากที่ไดมีการประเมินความเสี่ยงแลว ผูประเมินจะเลือกวิธีการ
จัดการกับความเสี่ยงที่เหมาะสม และจัดทําเปนแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อใหสามารถติดตามและประเมินผลการ
จัดการความเสี่ยงได โดยแผนบริหารความเสี่ยงมีองคประกอบ ดังนี้
องคประกอบ

ตัวชี้วัดความคืบหนา และความสําเร็จ

รายละเอียด
อธิบายสั้น ๆ วาประเด็นความเสี่ยงคืออะไร
ระบุลําดับคะแนน อาจใชสีไฟจราจร
ระบุคะแนนผลกระทบโอกาส การควบคุม การปรับปรุง
และระยะเวลา
ระบุวาความเสี่ยงประเภทใด
ระบุสาเหตุ และผลกระทบตอเปาประสงคใด
ระบุแนวทางดําเนินการในปจจุบัน
ระบุแนวทางในการดําเนินกิจกรรมที่เกิดขึ้นใหม
นอกเหนือจากแผนปฏิบัติงานทั่วไป หากกิจกรรมใด
ระบุเปาหมายไดใหระบุเปาหมายดวย พรอมทั้งมีการ
กําหนดระยะเวลา ผูรับผิดชอบ ผูมีสวนไดสวนเสีย
ระบุวาถาทําตามตัวชี้วัดแลว ความเสี่ยงลดลงหรือไม

แนวทางการตรวจสอบ และรายงาน

ระบุความคืบหนาในการดําเนินการ (รอยละ)

ชื่อความเสี่ยง
ลําดับความเสี่ยงเพื่อการปฏิบัติ
คะแนนลําดับความสําคัญ

ประเภทของความเสี่ยง
พื้นฐานของความเสี่ยง
การควบคุมความเสี่ยงในปจจุบัน
แผนปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยง

4.6 การรายงานและการติดตามผล เป นการติดตามวาแผนภูมิความเสี่ยง เปลี่ยนแปลงหรือไม เพื่อให

มั่นใจวาการบริหารความเสี่ยงนั้นไดผลจริง หากพบปญหาจะสามารถกําหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงไดทันที

4.6.1 หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ ความเสี่ยง ( Risk Owner) รายงานความกาวหนาแผนบริหาร

ความเสี่ยงระดับองคกร (แบบฟอรม บส.04) โดยมีผูประสานความเสี่ยงของแตละหนวยงาน ทําหนาที่ในการ
ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานของแผนบริหารความเสี่ยง ตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจํา
หนวยงาน เพื่อพิจารณาตรวจสอบ ใหขอคิดเห็น และจัดสงใหผูรับผิดชอบบริหารความเสี่ยงองคกร และ
ประสานงานและสอบถามขอมูลกับผูรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงองคกรดวย

4.6.2 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ นําขอมูลจากรายงานความกาวหนาแผน

บริหารความเสี่ยงระดับองคกรของแตละหนวยงาน มาจัดทําเปนรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง รายเดือน/รายไตรมาส โดยติดตามผลกับหนวยงานหรือผูรับผิดชอบแผนฯ และใหความเห็นตอผลการ
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง พรอมนําเสนอรายงานสรุปผลดังกลาวใหแกผูบริหารระดับสูง /คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทราบ เปนรายเดือน พรอมจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง
นําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบภายใน อ.อ.ป.พิจารณา และรายงานตอคณะกรรมการ อ.อ.ป.ตอไป เปนรายไตร
มาส
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4.7 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดําเนินการ ดังนี้
- รายไตรมาส ดําเนินการตอเนื่องจากการรายงานและการติดตามผล หากดําเนินงานครบทุก
กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงแลวแตผลกระทบกลับไมลดลง ตองทบทวนแผนและกําหนดกิจกรรมบริหารความ
เสี่ยงเพิ่มเติม
- รายป นําขอมูลจากรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ
(ประจํา
ไตรมาส) มารวบรวมประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และจัดทําเปนรายงานสรุปความกาวหนาผลการดําเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยงประจําป พรอมกับจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง อ.อ.ป. นําเสนอใหแกผูบริหาร
ระดับสูง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทราบ และรายงานตอคณะกรรมการ
อ.อ.ป. และจะนําบรรจุไวในรายงานประจําป (Annual Report) เพื่อเผยแพรตอผูมีสวนไดสวนเสีย

4.8 การทบทวนการบริหารความเสี่ยง นําขอมูลสรุปจากรายงานสรุปผลการจัดการความเสี่ยงและ

ความเห็นตอผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ปจจัยภายนอกและภายใน ขอพิจารณาของ
คณะกรรมการ อ.อ.ป. และคณะกรรมการ ตรวจสอบ รวมถึงผลการประชุมรวมกับผูบริหารระดับสูงและหัวหนา
หนวยงาน ที่เกี่ยวของมาดําเนินการทบทวนและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงใหม
เพื่อจัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยงองคกรตอเนื่องตอไป
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ก. การระบุความเสี่ยง(Risk Identification)
วัตถุประสงค/
กระบวนการหลักทางธุรกิจ
(1)

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

บส.01
รายการความเสี่ยง
(3)

รายละเอียดความเสี่ยง
(4)

ปจจัยความเสี่ยง
(5)

ระบุความเสี่ยงที่เปนเหตุการณ
ขยายความเขาใจของรายการ
ที่ทําใหไมสามารถบรรลุวัตถุประสงค ความเสี่ยง โดยคําอธิบาย
ที่กําหนดไว
ควรมีความกระชับและชัดเจน

สาเหตุที่ทําใหเกิดความเสี่ยง

ข. การประเมินความเสี่ยง(Risk Assessment)
(i) การประเมินระดับความเสี่ยง (Risk Score)

ประเภท
ความเสี่ยง
(1)

รายการ
ความเสี่ยง
(2)

รายละเอียด
ความเสี่ยง
(3)

ปจจัย
ความเสี่ยง
(4)

บส.02
โอกาสเกิด/ความเปนไปได
(Likelihood Score - L)
(5)
นํารายการความเสี่ยงมาหาระดับ
ความถี่ (Frequency) หรือระดับ
ความเปนไปได (Likelihood - L)

ผลกระทบ
(Impact Score – I)
(6)
นํารายการความเสี่ยงมาหา
ระดับผลกระทบ
(Impact - I) ที่นาจะเกิดขึ้น

ผลลัพธ
(7) = (5) X (6)

(ii) การประเมินระดับความเปนไปได (Likelihood Score)
ประเมิน
ความเปนไปได

บส.0201

ระดับคา
นอยมาก

นอย

ปานกลาง

สูง

สูงมาก

(iii) การประเมินระดับผลกระทบ / ความรุนแรง (Impact Score)
ประเมิน
ผลกระทบ

บส.0202

ระดับคา
ไมเปนสาระสําคัญ/
นอยมาก

ต่ํา/นอย

ปานกลาง

สูง /วิกฤต

สูงมาก/หายนะ

ค.แผนบริหารความเสี่ยงระดับองคกร

บส.03

ผลกระทบของความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยง : ……………………………………………………………………………………………………
กลยุทธ : ……………………………………………………………………………………………………….…………………
ประเภทความเสี่ยง : ………………………………………………………………………………..……………………….
ความเสี่ยง :… .…………………………………………………………………..……………………………………………..
ปจจัยความเสี่ยง : ………………………………….……………………..………………………………………………….
การประเมินระดับความเสี่ยง
โอกาส (Likelihood)
โอกาสจะเกิดความเสี่ยง
ความถี่โดยเฉลี่ย
คะแนน
ผลกระทบ
สูงมาก
สูงมาก
สูง
สูง
ปานกลาง
ปานกลาง
นอย
นอย
นอยมาก
นอยมาก

5
4
3
2
1

1

2

3

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

4

ผลกระทบ (Impact)
มูลคาความเสียหาย

5

คะแนน

แผนบริหารความเสี่ยงระดับองคกร

1. หลักการและเหตุผล
2. วัตถุประสงค
3. เปาหมาย (ตามกลยุทธองคกร)
4. ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite)
5. ชวงเบี่ยงเบนระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Tolerance)
6. ระยะเวลาดําเนินการ
7. ผูรับผิดชอบดําเนินการ
8. แผนปฏิบัติโดยละเอียด ประกอบดวย
กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง
8.1
8.2
8.3
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ

ระยะเวลาการดําเนินการของกิจกรรม
กําหนดแลวเสร็จ

บส.03/น2

หนวยงานดําเนินการ

บส.04

ง. รายงานความกาวหนาแผนบริหารความเสี่ยงระดับองคกร

องคการอุตสาหกรรมปาไม

ลําดับ
ที่

แผนบริหารความเสี่ยง

กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง

ระยะเวลา
แลวเสร็จ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ดําเนินการแลวเสร็จ
ตามกําหนด

เสร็จชากวากําหนด

อยูระหวางดําเนินการ

ยังไมไดดําเนินการ

ชื่อความเสี่ยง : …………………………………………………………………………………………Risk Appetite : …………………………………………………………………………….. Risk Tolerance : …………………………………………………….……………………………...

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

รายละเอียดความกาวหนาและการแกไขปญหา

(10)

- ผลการดําเนินงานตามโอกาสจะเกิดความเสี่ยง
และผลกระทบตอองคกร (ในไตรมาสที่รายงาน)
- โอกาสจะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ (ใหม)
- สาเหตุที่โอกาสจะเกิดความเสี่ยงไมลดลง
- สาเหตุที่ผลกระทบตอองคกรไมลดลง
- แนวทางแกไขปญหา

* ระดับความกาวหนา (6) ดําเนินการแลวเสร็จ (7) อยูระหวางดําเนินการ (8) ยังไมไดดําเนินการ

จ. พจนานุกรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Dictionary)

คําศัพท
Compliance Risk
ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ ขอบังคับและกฎหมาย

Control
การควบคุม

ความหมาย

ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบขอบังคับตาง ๆ รวมถึงขอบังคับเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอม กฎและระเบียบ ขอบังคับเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน และขอบังคับอื่น ๆ
ที่กําหนดไวเพื่อปกปองพนักงานจากผลกระทบของการ
ปฏิบัติงานขององคกร
การที่องคกรมีกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให
ความเสี่ยงที่เผชิญอยู หรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู
ในระดับที่เหมาะสม หรือการเฝาระวังมิใหความเสี่ยง
สงผลกระทบรุนแรงทําความเสี่ยงหายแกองคกร

การบริหารความเสี่ยงที่มีโครงสรางองคกร กระบวนการ
Enterprise Wide Risk
และวัฒนธรรมองคกรประกอบเขาดวยกัน และมีความ
Management
การบริหารความเสีย่ งองคกรโดยรวม สอดคลองกับวัตถุประสงค เปาหมาย และวิสัยทัศนของ
องคกร มีการพิจารณาความเสี่ยงใหครอบคลุมทั่วทั้ง
องคกรเพื่อบงชี้เหตุการณที่อาจเปนไปไดซึ่งอาจมี
ผลกระทบตอ องคกร และ ทําใหระดับความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้นทั้งในปจจุบันและอนาคตอยูในระดับที่ยอมรับได
โดยไดรับการสนับสนุนและมีสวนรวมในการบริหาร
ความเสี่ยงจากทุกคนในองคกรตั้งแตระดับ
คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนในองคกร

Financial Risk
ความเสี่ยงดานการเงิน

ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับนโยบายและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานดานการเงิน เทคนิคและระบบการบริหาร
การเงิน และการลงทุน เชน ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับ
การจัดทําบัญชีและรายงานทางการเงิน ( Accounting
and Reporting) ความเสีย หายจากการจัดทําบัญชีและ
รายงานทางการเงินผิดพลาดหรือลาชา

Impact
ผลกระทบ

ผลจากเหตุการณใดเหตุการณหนึ่ง ซึ่งอาจเกิดผล
ประการเดียวหรือหลายประการ โดยเกิดไดทั้งเชิงบวก
และเชิงลบ

Likelihood
โอกาสที่จะเกิด

ความเปนไปไดที่เหตุการณจะเกิดขึ้นและมีผลกระทบตอ
การบรรลุวัตถุประสงคขององคกร

Operational Risk
ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน

ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน เทคนิค
การปฏิบัติงาน ทรัพยสิน บุคลากร เทคโนโลยี
สารสนเทศ และระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการ
ดําเนินงานใหไดตามมาตรฐานที่กําหนด โดยมีการใชจาย
งบประมาณและการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตาม
วัตถุประสงคที่วางไว เชน ความเสี่ยงดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ( Information Technology) ความเสี่ยง
ดานความรู ( Knowledge) ความเสี่ยงเกี่ยวของกับ
กระบวนการปฏิบัติ (Process) ความเสี่ยงเกี่ยวของ
ทรัพยสิน ( Physical Assets) ความเสี่ยงเกี่ยวของกับ
บุคลากร (People) รวมถึงโครงสรางพื้นฐาน เปนตน

Problem
ปญหา

เหตุการณที่ไดเกิดขึ้นแลว และมีการนําผลที่ไดรับมา
พิจารณาหาวิธีแกไข เนื่องจากมีผลกระทบในเชิงลบตอ
การบรรลุวัตถุประสงคหรือภารกิจขององคกร

Residual Risk
ความเสี่ยงที่เหลืออยู

ความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยูภายหลังจากการที่มีการจัด
วางระบบการควบคุมภายในแลว และประเมินการ
ควบคุมไดวาไมเพียงพอ ซึ่งตองปรับปรุงแนวทางการ
ควบคุมหรืออาจใชแผนการบริหารความเสี่ยงในการ
ดําเนินการตอไป

Risk
ความเสี่ยง

เหตุการณไมแนนอนที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งหากเกิดขึ้นจะมี
ผลกระทบในเชิงลบตอการบรรลุวัตถุประสงคหรือ
ภารกิจขององคกร หรือโอกาสที่จะเกิดความสูญเสีย
หรือสิ่งที่ไมคิดหวัง/ไมพึงประสงคจากการดําเนินงาน
หรือเสียโอกาสทางธุรกิจ ตัวอยาง เชน ภัยธรรมชาติ
การกอการราย ความ เสีย หายของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ บุคลากรไมมีความรู และประสบการณที่
เหมาะสมอยางเพียงพอตอองคกร หรือการถูก
ดําเนินการทางกฎหมาย

Risk Appetite
ความเสี่ยงที่ยอมรับได

คาความเสี่ยงโดยรวมที่องคกรยอมรับเพื่อใหองคกร
บรรลุเปาหมาย ความเสี่ยงที่ยอมรับไดที่องคกรจะ
กําหนดนั้นจะระบุเปนเปาหมายคาเดี่ยวหรือระบุเปน
ชวงก็ได ซึ่งขึ้นอยูกับความเหมาะสมของแตละปจจัย
เสี่ยง

Risk Assessment
การประเมินความเสี่ยง

การวิเคราะหและประเมินระดับความเสี่ยงที่สงผล
กระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคและภารกิจหลักของ
องคกร โดยพิจารณาจากระดับของผลกระทบ (Impact)
และโอกาสที่ความเสี่ยงอาจจะเกิดขึ้น (Likelihood)
เปนคาความเสี่ยงโดยรวม ( Risk Exposure) เพื่อ
จัดลําดับความสําคัญในการบริหารความเสี่ยง

Risk Identification
การระบุความเสี่ยง

การระบุหรือบงชี้เหตุการณที่อาจกอใหเกิดความเสี่ยงที่มี
ผลกระทบตอวัตถุประสงคและภารกิจหลักขององคกร
โดยพิจารณาที่มา/แหลงของความเสี่ยง ทั้งจากปจจัย
ภายในและภายนอกองคกรทุกดานที่อาจเกิดขึ้น เชน
ดานกลยุทธ ดานการดําเนินงาน ดานการเงิน และดาน
กฎระเบียบ และกฎหมาย

Risk Management
การบริหารความเสี่ยง

กระบวนการในการระบุความเสี่ยง การประเมินความ
เสี่ยง การจัดลําดับความสําคัญ และการกําหนด
มาตรการในการบริหารความเสี่ยงใหอยูในระดับที่
องคกรยอมรับเพื่อใหมั่นใจไดวาการดําเนินงานของ
องคกรสามารถบรรลุวัตถุประสงคและภารกิจที่กําหนด
ไว โดยการบริหารความเสี่ยง เปนกระบวนการที่
คณะกรรมการขององคกร ผูบริหารและบุคลากรทุกคน
ในองคกร จะตองทําความเขาใจและใหความสําคัญ
เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง

Risk Map
แผนทีค่ วามเสี่ยง

แผนภาพแสดงความสัมพันธของความเสี่ยงที่มีความ
เชื่อมโยงกัน โดยมีการพิจารณาถึงความสัมพันธระหวาง
ความเสี่ยงและผลกระทบที่มีตอหนวยงานตาง ๆ ภายใน
องคกร ชวยใหองคกรสามารถจัดการความเสี่ยงจาก
สาเหตุที่แทจริง

Risk Owner
หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ/เจาของ
ความเสี่ยง

บุคคลหรือกลุมบุคคลซึ่งมีความรับผิดชอบโดยตรงตอ
การบริหารความเสี่ยงใดความเสี่ยงหนึ่ง โดยเปนผูระบุ
ที่มาของความเสี่ยง (สาเหตุหรือปจจัยเสี่ยง) รวมทั้งทํา
หนาที่ตัดสินใจหรือใหขอเสนอแนะในการลดหรือ

ควบคุมความเสี่ยง หรือปรับเปลี่ยนกิจกรรมการควบคุม
ตามความจําเปนภายใตขอบเขตความรับผิดชอบของตน
เพื่อใหความเสี่ยงอยูในระดับที่ยอมรับได

Risk Profile
แผนภูมิความเสี่ยง

แผนภูมิแสดงสถานะของระดับความเสียหายโดยรวม
เปรียบเทียบความเสี่ยงกอนการบริหารกับเปาหมายและ
ผลหลังการบริหารความเสี่ยง โดยแสดงเปนพิกัดของ
โอกาสและผลกระทบแบงระดับเปนชั้นสี 4 สี โดยแทนสี
เขียวที่ระดับความเสี่ยงโดยรวมต่ํา
สีเหลืองที่
ระดับความเสี่ยงโดยรวมปานกลาง สีสมระดับความเสี่ยง
โดยรวมสูง และสีแดงที่ระดับความเสี่ยงโดยรวมสูงมาก

Risk Tolerance
ชวงเบี่ยงเบนระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได

ระดับความเบี่ยงเบนจากเกณฑ ซึ่งทําใหองคกรมั่นใจวา
องคกรไดดําเนินการบริหารความเสี่ยงอยูภายในเกณฑที่
ยอมรับได

Strategic Risk
ความเสี่ยงดานกลยุทธ

ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับกลยุทธและองคกรภายใตปจจัย
ภายในและภายนอกที่สําคัญเพื่อใหการดําเนินงานของ
องคกรบรรลุตามเปาหมายหลัก รวมถึงการจัดสรร
ทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด เชน ความเสี่ยงที่
เกี่ยวของกับชื่อเสียง ( Reputation) ความเสี่ยงที่
เกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจการเมือง (Economic and
Political)

ฉ. คาเกณฑชี้วัด
ระดับ 1

การบริหารความเสี่ยง
นอยมาก :
- บริหารเชิงรับเปนสวน
ใหญ
- ไมมีคณะทํางานเพื่อ
จัดการความเสี่ยงใน
รูปแบบบูรณาการ
- มีองคประกอบใน
บริหารความเสี่ยงไม
ครบถวน
- ไมมีคูมือการบริหาร
ความเสี่ยง

ระดับ 2

การบริหารความเสี่ยง
เบื้องตนที่มีระบบ :
- มีการบริหารเปนกลยุทธระยะ
สั้น (15%)
- มีคณะทํางาน/กอง/งาน/ฝาย
เพื่อจัดการความเสี่ยงในรูปแบบ
บูรณาการ (10%)
- มีองคประกอบในการบริหาร
ความเสี่ยงที่มีครบถวน โดยมี
การวิเคราะหระดับความรุนแรง
(I/L) ที่ชัดเจนเปนระบบ (55%)
- มีคูมือการบริหารความเสี่ยง
ตามเกณฑ และเผยแพรให
พนักงานทุกระดับ (20 %)

ระดับ 3

การบริหารความเสี่ยง
ในเชิงบูรณาการ :
- มีการดําเนินงานครบถวนใน
ระดับ 2
- มีการบริหารความเสี่ยงที่เปน
กลยุทธ หรือการดําเนินงานที่
ตอเนื่องทั้งองคกร (20%)
- มีคณะทํางาน/กอง/งาน/ฝาย
เพื่อจัดการความเสี่ยง มีแผนงาน
ที่ชัดเจน รวมถึงสามารถบรรลุ
เปาหมายในแผนงานไดครบถวน
(20%)
- มีการกําหนดเกณฑระดับ
ความรุนแรง แยกรายปจจัยเสี่ยง
กําหนดเปาหมายในเชิงระดับ
ความรุนแรงของแตละปจจัย
เสี่ยงรายไตรมาส (20%)
- มีการกําหนด Risk Appetite
และ Risk Tolerance ทุกปจจัย
เสี่ยง (20%)
- มีการบริหารความเสี่ยงแบบ
บูรณาการ (20%)

ระดับ 4 - 5

- มีการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ดี
- มีกลยุทธการบริหารความเสี่ยง
เชื่อมโยงกับการกําหนดนโยบาย/
กลยุทธ/การวางแผน/การลงทุน
- มีการทบทวนและปรับปรุงการ
บริหารความเสี่ยงสม่ําเสมอ
- จัดใหมีบรรยากาศและวัฒนธรรมที่
สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง
- มีการสนับสนุนการบริหารฯ เพื่อเพิ่ม
มูลคา
- กระบวนการบริหารความเสี่ยงเปน
กิจกรรมประจําวันของทุกหนวยงาน
และสัมพันธกับคาตอบแทน
- การบริหารความเสี่ยงเปนการ
สนับสนุนการบริหารเพื่อสรางสรรค
มูลคาใหกับองคกร (Value Creation)
- ผลการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
จริง
หลักเกณฑเพิ่ม
- Portfolio View of Risk
- Integrated Governance, Risk
and Compliance

