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คํานํา 
 คู่มือการบริหารความเสี่ยงเป็นเคร่ืองมือการสื่อสารที่ช่วยให้พนักงานสร้างความเข้าใจร่วมกันในความ
เช่ือมโยงระหว่างการบริหารความเสี่ยงกับกลยุทธ์ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ช่วยสร้างวัฒนธรรมการ
บริหารความเสี่ยงในทุกระดับของ อ.อ.ป. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้เข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
ซึ่งจะส่งผลให้การดําเนินงานของ อ.อ.ป. มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ตอบสนองต่อความเสี่ยงได้อย่างต่อเน่ือง 
ส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงของ อ.อ.ป. เป็นการบริหารความเส่ียงขององค์กรโดยรวม และเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 

ในปี พ.ศ. 2554 อ.อ.ป. ได้ปรับปรุงคู่มือการบริหารความเส่ียง ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อม โดยมีการปรับแก้ข้อความบางส่วนบางตอนให้สั้น กะทัดรัด และง่ายต่อความเข้าใจ รวมถึงเพ่ิมเติม
รายละเอียดบางประการ เช่น พจนานุกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ชัดเจนมากย่ิงขึ้น เพ่ือให้สามารถนําไปปฏิบัติ
ได้ทั่วทั้งองค์กรและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ อ.อ.ป. อย่างเป็นรูปธรรม 
 
 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
                   องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
             มิถุนายน 2554 
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1.  นโยบายการบริหารความเสี่ยงของ อ.อ.ป. 

นโยบาย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ตระหนักในวัตถุประสงค์การสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างย่ังยืน 
โดยเน้นภารกิจสําคัญและเป็นภารกิจหลักของ อ.อ.ป. คือ การส่งเสริมและพัฒนาป่าเศรษฐกิจอย่างครบวงจร 
รวมถึงภารกิจทางด้านบริการเชิงสังคมที่ได้รับมอบหมายจากรัฐ ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการระมัดระวังภัย ภาวะ
คุกคาม ปัญหา อุปสรรค และความเสียหายที่จะทําให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ อันอาจส่งผลให้เกิดความเสียหาย
ต่อองค์กร และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการแสวงหาโอกาสในการสร้างความเป็นธรรมให้เกิดข้ึนกับวงจรทาง
ธุรกิจที่เก่ียวข้อง และ/หรือสร้างความพึงพอใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเน่ือง โดยมีการบูรณาการความเสี่ยงกับ
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการที่ดี 

วัฒนธรรมองค์กร อ.อ.ป.มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความสําคัญของการ
บริหารความเสี่ยง และถือปฏิบัติเป็นกิจกรรมหน่ึงของการดําเนินงานจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร ด้วยคําขวัญในการ
บริหารความเสี่ยง (Risk Management Awareness) ว่า 

“มุ่งม่ันพัฒนา ศึกษาความเส่ียง หลีกเลี่ยงความเสียหาย มุ่งหมายความสําเร็จองค์กร” 
แสวงหาโอกาส เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม อ.อ.ป. มุ่งเน้นการบริหารโอกาสที ่เป็นความไม่แน่นอน หรือ

เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบเชิงบวกต่อวัตถุประสงค์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือการสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่
องค์กร และผลประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน 
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2. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของ อ.อ.ป. 

2.1 โครงสร้างการบริหารงานของ อ.อ.ป. 

 
 คณะกรรมการบริหาร
 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบ 

 
ผู้อํานวยการ  

สํานักตรวจสอบภายใน  
 
 
 
 
 
 

รองผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

สายสนับสนุน สายผลิต 

1. สํานักอํานวยการ 
2. สํานักบัญชีและการเงิน 
3. สํานักกิจกรรมสัมพันธ์ 
4. สํานักทรัพยากรมนุษย์ 
5. สํานักนโยบายแผนและงบประมาณ 
6. สํานักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ 
7. สํานักกฎหมาย 
8. สํานักนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจ 
9. สํานักธุรกิจและการตลาด 

1. สํานักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคเหนอืบน 
2. สํานักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคเหนอืล่าง 
3. สํานักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคกลาง 
4. สํานักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
5. สํานักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคใต้ 
6. สถาบันคชบาลแหง่ชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ 
7. สํานักอุตสาหกรรมไม้ 
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2.2 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของ อ.อ.ป. 

 

 

คณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.อ.ป.

คณะกรรมการตรวจสอบ อ.อ.ป. 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง อ.อ.ป. 

คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง (หนวยงาน) 
 

คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง (หนวยงาน) 

 

คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง (หนวยงาน) 
 

คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงฯ (หนวยงาน) 
 

 

3. หน้าท่ีความรับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง 

3.1   คณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.อ.ป. 
3.1.1 กําหนดนโยบาย ให้คําแนะนํา และให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร 
3.1.2 ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการดําเนินการที่เหมาะสม เพ่ือการบริหารความเสี่ยง 

3.2   คณะกรรมการตรวจสอบ อ.อ.ป. 
3.2.1 กํากับดูแล และติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นอิสระ 
3.2.2 ติดตามประสิทธิภาพการทํางานของผู้ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบการบริหาร

ความเสี่ยงของ อ.อ.ป. 
3.2.3 สื่อสารกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือความเข้าใจในบริบทของความเสี่ยงและ

เชื่อมโยงกับการควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามีการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี ่ยงที่
เหมาะสม เพ่ือจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร รวมถึงมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

3.3   ผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูง 
3.3.1 ส่งเสริมนโยบายการบริหารความเสี ่ยง และกํากับให้มั ่นใจว่ากระบวนการบริหาร 

ความเสี่ยงได้รับการปฏิบัติทั่วทั้ง อ.อ.ป. 
 
 



 คู่มือการบริหารความเส่ียง 2554  

  4

 
3.3.2 กํากับ ดูแล และควบคุมกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ อ.อ.ป. โดยพิจารณา

วัตถุประสงค์ การระบุ การประเมิน การจัดการ และจัดทําแผน การรายงานติดตามผลและการประเมินผลการ
บริหารความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

3.3.3 ติดตามการบริหารความเสี่ยงหลักของ อ.อ.ป. และกํากับเพื่อความมั่นใจได้ว่ามีการ
ตอบสนองความเสี่ยง โดยมีแผนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม 

3.3.4 กํากับ ดูแลและควบคุมการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งจาก
ภายใน และภายนอกองค์กร 

3.3.5 กํากับ ดูแลและควบคุมการบริหารจัดการให้การบริหารความเสี่ยงของ อ.อ.ป. มีการใช้
ระบบสารสนเทศ และมีการบูรณาการอย่างเป็นระบบ 

3.3.6 แต่งต้ังคณะทํางานหรือเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติงานตามความเหมาะสม 

3.4   สํานักตรวจสอบภายใน 
3.4.1 ส่งเสริมให้ผู้บรหิารและหน่วยงานมีการจัดวางระบบควบคุมภายใน การประเมินการ

ควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment) และการบริหารความเสี่ยง ทัง้ในส่วนของกิจกรรมหลักและ
กิจกรรมรองทัง้หมดภายใน อ.อ.ป. 

3.4.2 ตรวจสอบการตอบสนองความเสี่ยง ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและ
ระบบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมขององค์กร เพ่ือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ อ.อ.ป. 

3.5   คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อ.อ.ป. มี 2 ระดับ คือ ระดับองค์กร และระดับหน่วยงาน 

3.5.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร1 
3.5.1.1 กํากับ ดูแล และควบคุมกระบวนการบริหารความเสี่ยง อ.อ.ป. โดยพิจารณา

วัตถุประสงค์ การระบุ การประเมิน การจัดการและจัดทําแผน การรายงาน
ติดตามผล และการประเมินผลการบริหารความเส่ียง ให้อยู่ในระดับที่ อ.อ.ป. 
ยอมรับได้ ตลอดจนทบทวนการบริหารความเสี่ยง 

3.5.1.2 จัดทํานโยบายและคู่มือการบริหารความเสี่ยงของ อ.อ.ป. 
3.5.1.3 ส รุปและ นํ า เ สนอกา รบ ริห า รคว าม เ ส่ี ย งขอ ง  อ .อ .ป . ต่ อผู้ บ ริ ห า ร 

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ อ.อ.ป. คณะกรรมการตรวจสอบ อ.อ.ป. 
(Audit Committee) และคณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.อ.ป. 

3.5.1.4 บริหารจัดการให้การบริหารความเสี่ยงองค์กรมีการใช้ระบบสารสนเทศ และมี
การบูรณาการอย่างเป็นระบบ 

3.5.2 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ 
3.5.2.1 ศึกษา ติดตาม สถานการณ์ภายในและภายนอก ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจสภาพแวดล้อมทั้งในและต่างประเทศ ที่อาจส่งผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์ของ อ.อ.ป. โดยมีการส่ือสารถึงการเปลี่ยนแปลงของสถานะ 
ความเสี่ยงที่สําคัญให้แก่ผู้ที่เก่ียวข้องได้รับทราบอย่างสมํ่าเสมอ 

                                                 
1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ประกอบด้วย ผู้อํานวยการ อ.อ.ป. เป็นประธาน ผู้อํานวยการสํานักต่างๆ เป็นกรรมการ 
(ยกเว้น ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน) โดยมีผู้อํานวยการสํานักนโยบายแผนและงบประมาณ เป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ 
มีหน้าท่ีรับผิดชอบตามข้อ 3.5.2 
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3.5.2.2 จัดทําร่างนโยบาย กลยุทธ์ แผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร และคู่มือการ
บริหารความเสี่ยง ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง นําเสนอต่อผู้บริหาร 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ เพ่ือขอความเห็นชอบ 

3.5.2.3 ให้ข้อมูลและคําแนะนําแก่หน่วยงานต่างๆ เก่ียวกับการระบุ การประเมิน และ
การจัดการความเสี่ยง รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานในการรายงานผลการ
บริหารความเสี่ยงที่หน่วยงานได้จัดทําขึ้น 

3.5.2.4 ติดตาม รวบรวม ประเมิน และสรุปรายงานการบริหารความเสี่ยงที่สําคัญของ
องค์กรต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ อ.อ.ป. และผู้บริหารอย่าง
ต่อเน่ือง 

3.5.2.5 พัฒนาความพร้อม และสร้างความตระหนักขององค์กรในเร่ืองการบริหารความ
เสี่ยง โดยมุ่งเน้นการเผยแพร่ความรู้เรื่องการบริหารความเส่ียงให้แก่พนักงาน 
ทุกระดับ เพ่ือสร้างให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร 

3.5.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน2 
3.5.3.1 ร่วมวางแผนงานและดําเนินการตามแผนงาน นโยบาย และกลยุทธ์การบริหาร

ความเสี่ยง ที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกําหนด 
3.5.3.2 กํากับ ดูแล และติดตามให้หน่วยงานปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
3.5.3.3 สนับสนุน และส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงเป็นการปฏิบัติงานปกติ และเป็น

วัฒนธรรมของหน่วยงาน  มีการบริหารระบบการควบคุมภายในให้มี
ประสิทธิภาพเป็นมาตรฐาน 

3.5.4 ผู้บรหิารหน่วยงาน (ผู้อํานวยการสํานัก) 
3.5.4.1 จัดวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง 

(Control Self-Assessment) โดยระบุและประเมินความเสี่ยง วางแผนป้องกัน
และจัดการความเสี่ยงในแต่ละกระบวนงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึง
การบังคับบัญชา ควบคุม ติดตามเพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามแผนที่กําหนด 

3.5.4.2 ส่งเสริมให้พนักงานในหน่วยงานตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความ
เสี่ยง มีส่วนร่วมในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพ่ือจัดทําแผนบริหารความ
เสี่ยง (สําหรับความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับหน่วยงานของตน) 

3.5.4.3 แต่งต้ังผู้รับผิดชอบแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน เพ่ือติดตาม และ
รายงานความก้าวหน้าของแผนบริหารความเสี่ยงที่หน่วยงานได้รับมอบหมาย 
และแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน 

 

 

 

 

 
                                                 
2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ระดับหน่วยงาน มีผู้อํานวยการสํานัก เป็นประธาน และมีหน้าท่ีรับผิดชอบตามข้อ 3.5.4 



คู่มือการบริหารความเส่ียง 2554  

  6

 

 

4. กระบวนการบริหารความเสี่ยงของ อ.อ.ป. 

 

1. การกําหนด 
วัตถุประสงค์  
(Stratcgic 

objecfives) 

5. การจัดการ 
และการจัดทาํแผน
บริหารความเส่ียง 

 

7. การประเมนิผล 
การบริหาร 
ความเส่ียง 

 

2. 

6. การรายงาน 
และ 

ติดตามผล 

8. การทบทวน 
การบริหาร 
ความเส่ียง 

3. การประเมนิ 
ความเส่ียง 

(Risk Assessment) 

4. การตอบสนอง  
ความเส่ียง   

(Risk response) 

การระบุ 
ความเส่ียง 

 (Risk 
Identification) 
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4.1 การกําหนดวัตถุประสงค์ (Strategic Ojectives) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ที่มี
ผู้อํานวยการสํานักนโยบายแผนและงบประมาณเป็นเลขานุการ จะพิจารณาแผนวิสาหกิจ หรือแผนกลยุทธ์ อ.อ.ป. 
และปัจจัยเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ อ.อ.ป. โดยจะนํามา
ประมวลและวิเคราะห์เพ่ือกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง รวมท้ังกําหนด
นโยบายการบริหารความเสี่ยงของ อ.อ.ป. ผนวกเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร 

4.2 การระบคุวามเสี่ยง (Risk Identification) เพ่ือพิจารณาว่ามีเหตุการณ์อะไรที่จะทําให้ไมบ่รรลุ
วัตถุประสงค์และภารกิจหลักขององค์กร พิจารณาโดยการศึกษา ประมวลผล และสรปุข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับ
ความเสี่ยง ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กรในทุกด้านที่อาจเกิดขึ้น ทําใหส้ามารถระบุความเสี่ยง  
ตามประเภทความเสี่ยง 4 ด้าน ดังน้ี 

4.2.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ ์(Strategic Risk) ที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่  
− กําหนดกลยุทธ์ผิดพลาดไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร 
− กิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ไม่นําไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กร 
− กลยุทธ์ขององค์กรขาดการพัฒนาจนไม่สามารถแข่งขันได้ 

4.2.2 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ทีอ่าจเกิดขึ้น ได้แก่ 
− ขาดทักษะความชํานาญ และความรู้เฉพาะทาง 
− ได้รับอันตรายจากการปฏิบัติการ 
− เทคโนโลยีล้าสมัย ปริมาณไม่เพียงพอ 
− สร้างมลพิษและ/หรือความเดือดร้อนต่อประชาชน 

4.2.3 ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่ 
− เบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันตามกําหนด งบประมาณไม่เพียงพอ 
− ขาดสภาพคล่องทางการเงิน 
− การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน ดอกเบ้ีย 

4.2.4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) ที่อาจจะเกิดขึ้น ได้แก่ 
− ดําเนินการไม่แล้วเสร็จตามกําหนดที่ระบุไว้ในสัญญา 
− การดําเนินงานไม่เป็นไปตามข้อตกลง 
− องค์กรได้รับความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย 
− บุคลากรต่อต้าน กฎ ระเบียบใหม ่
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4.3 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง การวิเคราะห์ และประเมินระดับความเสี่ยงที่
ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และภารกิจหลักขององค์กร โดยพิจารณาจากระดับผลกระทบ (Impact) 
และโอกาสที่ความเสี่ยงจะเกิดขึ้น (Likelihood) เป็นค่าความเสี่ยงโดยรวม เพ่ือจัดลําดับความสําคัญในการบริหาร
ความเสี่ยง จากความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้ จะนํารายการความเสี่ยงทั้งหมดมาพิจารณาเพ่ือประเมินระดับความเสี่ยง
ต่อไป 

การประเมินความเสี่ยง 
     ระดับความเสี่ยง 

 
 

รายการความเส่ียงที่ระบุไว้ 
เพ่ือการประเมิน 

 

การให้คะแนนความเป็นไปได้และ
ผลกระทบของความเสี่ยง 

 

การประเมินระดับความเสี่ยง 
 

การตอบสนองและการจัดการ 
ความเส่ียง (ไม่ยอมรับความเสี่ยง) 

จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 
 

สูงมาก 

สูง 

ปานกลาง 

ต่ํา 

ระบุผู้รับผิดชอบแผนบริหารความเสีย่ง 

ระบุทรัพยากรที่จําเป็นและระยะเวลา 
เช่น งบประมาณ ทรัพย์สิน เป็นต้น 

ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง 
ไม่ต้องมีการจัดการเพ่ิมเติม 

 
ระดับที่พอยอมรับได้แต่ต้องมีการควบคุม เพ่ือป้องกัน 
ไม่ให้ความเส่ียงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้ 

 
ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเส่ียง 

เพ่ือให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป 

ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ 
จําเป็นต้องเร่งจัดการแก้ไขทันท ี
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4.3.1 โอกาสจะเกิดความเสี่ยง3 (Likelihood) หมายถึง ความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดข้ึน

โดยพิจารณาจากรูปแบบของความถี่ (Frequency) โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังตัวอย่าง 
 

โอกาสจะเกิดความเสี่ยง ความถ่ีโดยเฉล่ีย คะแนน 
สูงมาก ทุกเดือน 5 
สูง 3 เดือนต่อคร้ัง 4 
ปานกลาง 6 เดือนต่อคร้ัง 3 
น้อย 1 ปีต่อคร้ัง 2 
น้อยมาก เกินกว่า 1 ปีต่อคร้ัง 1 

4.3.2 ผลกระทบ4 (Impact) หมายถึง ผลจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงซึ่งอาจเกิดผลประการ
เดียวหรือหลายประการ โดยเกิดได้ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ดังน้ี 

(1) ผลกระทบด้านการเงิน เป็นผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดจากความเสี่ยง ซึง่สามารถ
ประเมินค่าเป็นตัวเงินได้ เช่น 

− ผลกระทบจากความเสียหายในด้านต่างๆ ต่อทรัพย์สิน 
− ผลกระทบจากการลงทุน/การร่วมลงทุน 
− ผลกระทบจากค่าใช้จ่ายการลงทุน 
− ผลกระทบจากการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ผลกระทบของความเสี่ยงจากสภาพคล่องทางการเงิน 

ผลกระทบ สภาพคล่องทางการเงิน คะแนน 
สูงมาก เงินสดเหลือ < 30 ล้านบาท 5 
สูง เงินสดเหลือ 30 - 60 ล้านบาท 4 
ปานกลาง เงินสดเหลือ 60 - 70 ล้านบาท 3 
น้อย เงินสดเหลือ 70 - 80 ล้านบาท 2 
น้อยมาก เงินสดเหลือ > 80 ล้านบาท 1 

(2) ผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจและความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ เป็นผลกระทบที่มี
ความเสียหายกับการดําเนินธุรกิจหรือการให้บริการลูกค้าของ อ.อ.ป. รวมถึงความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ 
ซึ่งมีผลต่อระบบการดําเนินงาน ต่อรูปแบบการดําเนินธุรกิจ ได้แก่ 

− ผลกระทบจากปัจจัยภายนอก นโยบายรัฐบาล และกฎหมาย 
− ผลกระทบจากการสูญเสียลูกค้ารายใหญ ่
− ผลกระทบจากการสูญเสียรายได้ 
− ผลกระทบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
− ผลกระทบจากการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 

 

 
                                                 
3 การประเมินโอกาสจะเกิดความเสี่ยงให้ใช้แบบ บส.0201 
4 การประเมินผลกระทบใช้แบบ บส 0202 
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ผลกระทบของความเสี่ยงตอ่ความต่อเนื่องของการดําเนินธุรกิจ 

ผลกระทบ ความเสียหาย คะแนน 
สูงมาก การหยุดดําเนินการของธุรกิจและกระบวนการเป็นเวลา 2 เดือน 5 
สูง การหยุดดําเนินการของธุรกิจและกระบวนการเป็นเวลา 1 เดือน 4 
ปานกลาง มีการชะงักงันอย่างมีนัยสําคัญของกระบวนการและการดําเนินงานทางธุรกิจ 3 
น้อย มีการชะงักงันเล็กน้อยต่อกระบวนการและการดําเนินงานทางธุรกิจ 2 
น้อยมาก ไม่มีการชะงักงันของกระบวนการและการดําเนินงานทางธุรกิจ 1 

 
ผลกระทบของความเสี่ยงตอ่ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

ผลกระทบ ความเสียหาย คะแนน 
สูงมาก เกิดความสูญเสียต่อระบบ IT ท่ีสําคัญท้ังหมดและเกิดความเสียหายอย่างมาก

ต่อความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าหรือข้อมูลธุรกิจ 
5 

สูง เกิดปัญหากับระบบ IT ท่ีสําคัญ และระบบความปลอดภัยซ่ึงส่งผลต่อความ
ถูกต้องของข้อมูลบางส่วน 

4 

ปานกลาง เกิดปัญหากับระบบ IT ท่ีสําคัญ และระบบความปลอดภัยซ่ึงส่งผลต่อความ
ถูกต้องของข้อมูลบางส่วนไม่มาก 

3 

น้อย เกิดปัญหากับระบบ IT ท่ีสําคัญ และระบบความปลอดภัยซ่ึงส่งผลต่อความ
ถูกต้องของข้อมูลบางส่วนเล็กน้อยท่ีแก้ไขได ้

2 

น้อยมาก เกิดปัญหากับระบบ IT ท่ีสําคัญ และระบบความปลอดภัยซ่ึงส่งผลต่อความ
ถูกต้องของข้อมูลบางส่วนท่ีไม่มีความสําคัญ 

1 

(3) ผลกระทบด้านช่ือเสียงขององค์กร เป็นความเสียหายต่อช่ือเสียง ไมว่่าจะเป็นผลจากการ
ดําเนินงานทั้งทางตรง และทางอ้อม ซึ่งส่งผลต่อภาพพจน์ และความเช่ือถือของ อ.อ.ป. 

ผลกระทบของความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของ อ.อ.ป. 
 

ผลกระทบ ความเสียหาย คะแนน 
สูงมาก มีการเผยแพร่ข่าวในหนังสือพิมพ์ > 7 วัน 5 
สูง มีการเผยแพร่ข่าวในหนังสือพิมพ์ 5 - 7 วัน 4 
ปานกลาง มีการเผยแพร่ข่าวในหนังสือพิมพ์ 4 – 5วัน 3 
น้อย มีการเผยแพร่ข่าวในหนังสือพิมพ์ 2 – 3 วัน 2 
น้อยมาก มีการเผยแพร่ข่าวในหนังสือพิมพ์ 1 วัน   1 

(4) ผลกระทบด้านความปลอดภัย ส่งผลต่อสินทรัพย์ของ อ.อ.ป. ชีวิต และความปลอดภัยของ
พนักงาน 

(5) ผลกระทบด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ สัญญา และข้อผูกพัน 
(6) ผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้า ได้แก่ ผลกระทบทีม่ีต่อระดับความพึงพอใจของลูกค้า 
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4.3.2 การประเมินระดับความเสี่ยง พิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง 
และผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรก่อให้เกิดความเสี่ยงระดับใด แสดงได้ ดังน้ี 

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risks) 
5      
4      
3      
2      
1      

ผล
กร

ะท
บข

อง
คว

าม
เส

ี่ยง
 

 1 2 3 4 5 
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

 
  มีความเสี่ยงสูงมาก  มีความเสี่ยงสูง 

 มีความเสี่ยงปานกลาง  มีความเสี่ยงตํ่า 

 
รายการความเสี่ยงของแต่ละระดับความเสี่ยงที่ได้จัดเรียงลําดับไว้ เมื่อนํามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเกณฑ์การ
ยอมรับความเสี่ยง ดังนี้ 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

ระดับ
คะแนน 

แทนด้วย 
ความหมาย 

 

สูงมาก 16 - 25  ระดับที่ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ จําเป็นต้องเร่งจัดการ 
ความเสี่ยงเพ่ือให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ทันที 

สูง 11 - 15  ระดับที่ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ จําเป็นต้องจัดการความเสี่ยง
เพ่ือให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ต่อไป 

ปานกลาง 6 – 10  ระดับที่พอยอมรับความเสี่ยงได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพ่ือป้องกัน ไม่ให้
ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ 

ตํ่า 1 - 5  ระดับที่ยอมรับความเสี่ยงได้ ไม่ต้องมีการควบคุม ไม่ต้องมีการจัดการ
เพ่ิมเติม 
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4.4.2 การควบคุมทีมี่อยู่ ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน อยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายบริหาร 
การป้องกันหรือลดความความเสี่ยง ทําได้โดยจัดให้มีกิจกรรมควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม การควบคุมมีรูปแบบ 
ดังน้ี  

รูปแบบการควบคุม รายละเอียด 
การควบคุม (Directive)  การกําหนดให้ทําตามหลัก กฎเกณฑ์ และกระบวนท่ีกําหนดไว้เพ่ือ

หลีกเลี่ยงสถานการณ์ท่ีมีความเสี่ยง เช่น ชุดทํางานในที่อันตราย การฝีก
อบรมก่อนทํางาน รวมท้ังการแบ่งปันความเสี่ยง 

การป้องกัน (Preventive) การควบคุมท่ีมุ่งผลกระทบอันไม่พึงประสงค์ให้เหลือน้อยท่ีสุด เช่น การ
แบ่งแยกหน้าท่ีเพ่ือป้องกันทุจริต 

การค้นหา การสืบสวน (Detective)  การควบคุมท่ีมุ่งค้นหาว่า ผลลัพธ์ท่ีไม่พึงประสงค์นั้น เกิดข้ึนมาได้อย่างไร 
เพ่ือเป็นบทเรียนสําหรับอนาคต เช่น การตรวจนับสินค้าคงคลัง การ
ทบทวนหลังการนํานโยบายบางอย่างไปปฏิบัติ 

การแก้ไข (Corrective) การควบคุมท่ีมุ่งแก้ไขผลลัพธ์ท่ีไม่พึงประสงค์ หรือ บรรเทาผลกระทบให้
ทุเลาลง เช่น การเขียนเงื่อนไขในสัญญาให้มีการชดใช้ หากมีการจ่ายเงิน
เกิน หรือการประกันภัย 

ในการจัดการความเสี่ยง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมภายใน ผู้รับผิดชอบต้องรวบรวม ประมวลผล และ
ศึกษาระบบการควบคุมภายในหรือการบริหารจัดการที่ปฏิบัติจริงในปัจจุบัน (ระดับการควบคุม) เพ่ือให้การจัดการ
ความเสี่ยง และการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงในขั้นตอนต่อไปไม่เกิดความซ้ําซ้อน และสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่องค์กร  

4.4 การตอบสนองความเส่ียง (Risk Response) ในการจัดการความเสี่ยงจะต้องวิเคราะห์ถึงสาเหตุของ
ความเสี่ยงในแต่ละประเด็นเพ่ือนําไปสู่ การหามาตรการจัดการกับปัจจัยความเสี่ยงให้ตรงจุด โดยเลือกรายการ
ความเสี่ยง ที่มีระดับความเสี่ยงสูงที่สุด มาดําเนินการก่อน  

ดังน้ัน การตอบสนองความเสี่ยง คือ การดําเนินการเพ่ือควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดย
วิธีใดวิธีหน่ึงดังต่อไปนี ้

4.4.1 การหลีกเลี่ยงความเส่ียง: เมื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงแล้วอยู่ในระดับที่ไม่อาจยอมรับ 
ความเสี่ยงได้ อาจควบคุมโดย การเปลี่ยนวัตถุประสงค์ ยกเลิกเป้าหมาย โครงการงานหรือกิจกรรมท่ีมีความเสี่ยง 
น้ัน แต่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอาจทําให้สูญเสียผลประโยชน์ไปด้วย 

4.4.2 การแบ่งปันความเสี่ยง (Risk sharing): เป็นการร่วมหรือแบ่งความรับผิดชอบกับผู้อ่ืนใน
การจัดการรับภาระความเสียหายหรือรับประโยชน์จากความเสี่ยง การทําประกันภัย และการจ้างบุคคลภายนอก
ดําเนินการแทน 

4.4.3 การลดความเสี่ยง (Risk Reduction): ดําเนินการเพ่ือควบคุมทั้งโอกาส และผลกระทบ
ของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ไม่ใช่การจัดความเสี่ยงให้หมดไป ได้แก่ การกําหนดมาตรการในการ
ป้องกันความเสี่ยงอย่างเต็มรูปแบบ การจัดซื้ออุปกรณ์เพ่ือป้องกันอันตรายจากการทํางาน หรือการจัดหาอุปกรณ์
เพ่ิมเติม การปรับปรุงแก้ไขกระบวนการ การจัดทําแผนฉุกเฉิน และการจัดทํามาตรฐานความปลอดภัย 

4.4.4 การยอมรับความเสี่ยง (Risk Retention): ยอมรับให้ความเสี่ยงเกิดข้ึน โดยไม่ต้องมีการ
จัดการเพ่ิมเติม เพราะต้นทุนการจัดการความเสี่ยงอาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่ได้รับ 
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4.5 การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง หลังจากที่ได้มีการประเมินความเสี่ยงแล้ว ผู้ประเมินจะเลือกวิธีการ

จัดการกับความเสี่ยงที่เหมาะสม และจัดทําเป็นแผนบริหารความเส่ียง เพ่ือให้สามารถติดตามและประเมินผลการ
จัดการความเสี่ยงได้ โดยแผนบริหารความเสี่ยงมีองค์ประกอบ ดังน้ี 

 

องค์ประกอบ รายละเอียด 
ช่ือความเสี่ยง อธิบายสั้น ๆ ว่าประเด็นความเสี่ยงคืออะไร 
ลําดับความเสี่ยงเพ่ือการปฏิบัติ ระบุลําดับคะแนน อาจใช้สีไฟจราจร 
คะแนนลําดับความสําคัญ ระบุคะแนนผลกระทบโอกาส การควบคุม การปรับปรุง 

และระยะเวลา 
ประเภทของความเสี่ยง ระบุว่าความเสี่ยงประเภทใด 
พ้ืนฐานของความเสี่ยง ระบุสาเหตุ และผลกระทบต่อเป้าประสงค์ใด 
การควบคุมความเสี่ยงในปัจจุบัน ระบุแนวทางดําเนินการในปัจจุบัน 
แผนปฏิบัติเพ่ือควบคุมความเสี่ยง ระบุแนวทางดําเนินงาน เป้าหมาย เวลา แผนสํารอง

ผู้รับผิดชอบ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ตัวช้ีวัดความคืบหน้า และความสําเร็จ ระบุว่าถ้าทําตามตัวช้ีวัดแล้ว ความเสี่ยงลดลงหรือไม่ 
แนวทางการตรวจสอบ และรายงาน ระบุความคืบหน้าในการดําเนินการ (ร้อยละ) 

4.6 การรายงานและการติดตามผล  เป็นการติดตามว่าแผนภูมิความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงหรือไม่ เพ่ือให้
มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงน้ันได้ผลจริง หากพบปัญหาจะสามารถกําหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงได้ทันที 

4.6.1 หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owner) รายงานความก้าวหน้าแผนบริหาร
ความเสี่ยงระดับองค์กร (แบบฟอร์ม บส.04) โดยมีผู้ประสานความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน ทําหน้าที่ในการ
ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานของแผนบริหารความเสี่ยง  ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจํา
หน่วยงาน เพ่ือพิจารณาตรวจสอบ ให้ข้อคิดเห็น และจัดส่งให้ผู้รับผิดชอบบริหารความเสี่ยงองค์กร และ
ประสานงานและสอบถามข้อมูลกับผู้รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรด้วย 

4.6.2 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ นําข้อมูลจากรายงานความก้าวหน้าแผน
บริหารความเส่ียงระดับองค์กรของแต่ละหน่วยงาน มาจัดทําเป็นรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง รายเดือน/รายไตรมาส โดยติดตามผลกับหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบแผนฯ และให้ความเห็นต่อผลการ
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง พร้อมนําเสนอรายงานสรุปผลดังกล่าวให้แก่ผู้บริหารระดับสูง/คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง/คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือทราบ เป็นรายเดือน พร้อมจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง 
นําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบภายใน อ.อ.ป.พิจารณา และรายงานต่อคณะกรรมการ อ.อ.ป.ต่อไป เป็นราย
ไตรมาส 

4.7  การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 
     เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดําเนินการ ดังน้ี 

- รายไตรมาส ดําเนินการต่อเน่ืองจากการรายงานและการติดตามผล 
- รายปี นําข้อมูลจากรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ (ประจํา          

ไตรมาส) มารวบรวมประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และจัดทําเป็นรายงานสรุปความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยงประจําปี พร้อมกับจัดทํารายงานการบริหารความเส่ียง อ.อ.ป. นําเสนอให้แก่ผู้บริหาร
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4.8 การทบทวนการบริหารความเสี่ยง นําข้อมูลสรุปจากรายงานสรุปผลการจัดการความเสี่ยงและ
ความเห็นต่อผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปัจจัยภายนอกและภายใน ข้อพิจารณาของ
คณะกรรมการ อ.อ.ป. และคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงผลการประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้า
หน่วยงาน ที่เก่ียวข้องมาดําเนินการทบทวนและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงใหม่ เพ่ือจัดทําแผนบริหาร 
ความเสี่ยงองค์กรต่อเน่ืองต่อไป 



  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  
 
 
 



 

                                          
            

  
 

 

       

ก. การระบุความเสี่ยง(Risk Identification)                                                                              (บส.01) 
 

วัตถุประสงค์/             
กระบวนการหลักทางธุรกิจ 

(1) 

ประเภทความเสี่ยง 
(2) 

รายการความเสี่ยง 
(3) 

รายละเอียดความเสี่ยง 
(4) 

ปัจจัยความเสี่ยง 
(5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กําหนดประเภทความเสี่ยง             
4 ด้าน คือ 
1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
(Strategic Risk –S) 
2)ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
(Operational Risk – O) 
3) ความเสี่ยงด้านการเงิน 
(Financial Risk – F) 
4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ     
ตามกฎระเบียบ 
(Compliance Risk – C) 

ระบุความเสี่ยงที่เป็นเหตุการณ์        
ที่ทําให้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ที่กําหนดไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ขยายความเข้าใจของรายการ    
ความเสี่ยง โดยคําอธิบาย             
ควรมีความกระชับและชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สาเหตุที่ทําให้เกิดความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 



 

                                          
            

  
 

 

 

ข. การประเมินความเสี่ยง(Risk Assessment) 
(i) การประเมินระดบัความเสี่ยง (Risk Score)                                                       (บส.02)      

 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

  (1) 

รายการ 
ความเสี่ยง 

(2) 

รายละเอียด 
ความเสี่ยง 

(3) 

ปัจจัย 
ความเสี่ยง 

(4) 

 
โอกาสเกิด/ความเป็นไปได้ 
(Likelihood Score - L) 

(5) 
 

ผลกระทบ 
(Impact Score – I)       

(6) 

ผลลัพธ์ 
(7) = (5) X (6) 

 
 
 
 
 
 
 

    
นํารายการความเสี่ยงมาหาระดับ
ความถี่ (Frequency)  หรือระดับ
ความเป็นไปได้ (Likelihood - L) 

 
นํารายการความเสี่ยงมาหา
ระดับผลกระทบ                   
(Impact - I) ที่น่าจะเกิดขึ้น 

 

 
 
 
 
 
 
 

      

 
      
 
 



 

                                          
            

  
 

 

 
                                                                                                                                            
        (ii) การประเมินระดับความเป็นไปได้ (Likelihood Score)        (บส.0201)       
 

                                  ระดับค่า
ประเมิน 
 
 ความเป็นไปได้ 
 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง 
 

สูง 
 

สูงมาก                 

 
ความถี่โดยเฉลี่ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เกินกว่า  1  ป ี

ต่อครั้ง 

 
1   ปีต่อครั้ง 

   
6    เดือนต่อครั้ง 

   
3  เดือนต่อครั้ง 

 
ทุกเดือน 

 
 
 
 



 

                                          
            

  
 

 

                                                                                                                                           
         

(iii) การประเมินระดับผลกระทบ / ความรุนแรง (Impact Score)        (บส.0202)       
 

                     ระดับค่า
ประเมิน 
 
 ผลกระทบ 
 

ไม่เป็นสาระสําคัญ/ 
น้อยมาก 

ต่ํา/น้อย ปานกลาง 
 

สูง /วิกฤต 
 

สูงมาก/หายนะ            

1.ผลกระทบด้านการเงนิ      

- สภาพคล่องทางการเงิน 
เงินสดเหลือ > 80 ล้าน

บาท 
เงินสดเหลือ < 80 ล้าน

บาท 
เงินสดเหลือ < 70 ล้าน

บาท 
เงินสดเหลือ < 60 ล้าน

บาท 
เงินสดเหลือ < 30 ล้าน

บาท 

   - ค่าใช้จ่ายการลงทุน 
 

< 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 > 80 

 
 

- การลงทุน/การร่วมทุน 
 
 
 

รับผลตอบแทนสูงสุด 

ผลตอบแทน > เงินฝาก
ประจําปี 

/พันธบัตรรัฐบาล+อัตรา
เงินเฟ้อ 

ผลตอบแทน = เงินฝาก
ประจําปี 

/พันธบัตรรัฐบาล+อัตรา
เงินเฟ้อ 

ผลตอบแทน < เงินฝาก 
ประจําปี 

/พันธบัตรรัฐบาล+อัตรา   
เงินเฟ้อ 

ไม่ได้รับผลตอบแทน 
 
 
 

 
 
 



 

                                          
            

  
 

 

 
       
   (iii) การประเมินระดับผลกระทบ/ความรุนแรง (Impact Score)  (ต่อ)      (บส.0202)  
 

                     ระดับค่า
ประเมิน 
 
 ผลกระทบ 
 

ไม่เป็นสาระสําคัญ /        
น้อยมาก 

ต่ํา / น้อย ปานกลาง 
 

สูง/วิกฤต 
 

สูงมาก/หายนะ            

2.ผลกระทบด้านการ
ดําเนนิธุรกิจ          

- นโยบายรัฐและกฎหมาย 
สูญเสียโอกาสดําเนินธุรกิจ 

10 % 
สูญเสียโอกาส       

ดําเนินธุรกิจ 20 % 
สูญเสียโอกาส          

ดําเนินธุรกิจ 30 % 
สูญเสียโอกาส          

ดําเนินธุรกิจ 40 % 
สูญเสียโอกาส          

ดําเนินธุรกิจ 50 % 

- สูญเสียรายได้การจําหน่าย 
สูญเสียรายได้จากการ
จําหน่ายไม้ยูคาลิปตัส 

น้อยมาก 

สูญเสียรายได้จําหน่าย 
ไม้ยูคาลิปตัส 5 % 

สูญเสียรายได้จําหน่าย   
ไม้ยูคาลิปตัส 10 % 

สูญเสียรายได้จําหน่าย     
ไม้ยูคาลิปตัส 15 % 

สูญเสียรายได้จําหน่าย   
ไม้ยูคาลิปตัส > 15 % 

- การดําเนินงานตาม
แผนงานปลูกสร้างสวนป่า 

แล้วเสร็จล่าช้ากว่ากําหนด 
15 วัน 

ล่าช้ากว่าแผน 1 เดือน ล่าช้ากว่าแผน 3 เดือน ล่าช้ากว่าแผน 6 เดือน ล่าช้ากว่าแผน 12 เดือน 

        
 
 
 
 
 



 

                                          
            

  
 

 

 
   (iii) การประเมินระดับผลกระทบ/ความรุนแรง(Impact Score)  (ต่อ)      (บส.0202)  
 

                     ระดับค่า
ประเมิน 
 
 ผลกระทบ 
 

ไม่เป็นสาระสําคัญ /        
น้อยมาก 

ต่ํา / น้อย ปานกลาง 
 

สูง / วิกฤต 
 

สูงมาก  / หายนะ           

3.ผลกระทบด้านชื่อเสียง
ขององค์กร      

- ผลกระทบด้านชื่อเสียง
ขององค์กร 

 

ไม่มีข่าวในเชิงลบ เป็นข่าวในเชิงลบ 1 วัน เป็นข่าวในเชิงลบ 2 วัน เป็นข่าวในเชิงลบ > 3 วัน เป็นข่าวในเชิงลบ >  5วัน 

4.ผลกระทบด้าน
กฎระเบียบ ข้อกฎหมาย 
สัญญาข้อผูกพัน           
   - ผลกระทบด้าน
กฎระเบียบ ข้อกฎหมาย 
 สัญญาข้อผูกพัน 

เสียหายไม่เกิน  
10,000 บาท/ปี 

เสียหายไม่เกิน  
50,000 บาท/ปี 

เสียหายไม่เกิน  
250,000 บาท/ปี 

เสียหายไม่เกิน  
10 ล้านบาท/ปี 

เสียหายมากกว่า  
10 ล้านบาท/ปี 

 
 
 
 
 
        



 

                                          
            

  
 

 

    
(iii) การประเมินระดับผลกระทบ / ความรุนแรง(Impact Score)  (ต่อ)      (บส.0202)  

 
                     ระดับค่า
ประเมิน 
 
 ผลกระทบ 
 

ไม่เป็นสาระสําคัญ /        
น้อยมาก 

ต่ํา / น้อย ปานกลาง 
 

สูง / วิกฤต 
 

สูงมาก  / หายนะ           

5.ผลกระทบด้านความพึง
พอใจ           
   - ผลกระทบด้านความพึง
พอใจของลูกค้า 

รักษาความพึงพอใจ
มากกว่า 90% 

รักษาความพึงพอใจ
มากกว่า 80 % 

รักษาความพึงพอใจ
มากกว่า 70 % 

รักษาความพึงพอใจ
มากกว่า 60 % 

รักษาความพึงพอใจ
มากกว่า 50 % 

6.ผลกระทบด้านความ
ปลอดภัย           

   - ผลกระทบด้านความ
ปลอดภัย 

ไม่ต้องทําการปฐม
พยาบาล 

ทําการปฐมพยาบาล 
 

เข้ารับการรักษาพยาบาล
ในโรงพยาบาล 

เกิดการบาดเจ็บสูญเสีย
อวัยวะหลายราย 

เสียชีวิตมากกว่า 1 ราย 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

                                          
            

  
 

 

ค.แผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร            (บส.03) 
แผนบรหิารความเสี่ยง : …………………………………………………………………………………………………… 
กลยุทธ์ : ……………………………………………………………………………………………………….………………… 
ประเภทความเสี่ยง : ………………………………………………………………………………..………………………. 
ความเสี่ยง :… .…………………………………………………………………..…………………………………………….. 
ปัจจัยความเสีย่ง : ………………………………….……………………..…………………………………………………. 

การประเมินระดับความเสี่ยง 
โอกาส (Likelihood)   ผลกระทบ (Impact) 

โอกาสจะเกิดความเสี่ยง ความถี่โดยเฉลี่ย คะแนน  ผลกระทบ มูลค่าความเสยีหาย คะแนน 
สูงมาก    สูงมาก   
สูง    สูง   

ปานกลาง    ปานกลาง   
น้อย    น้อย   

น้อยมาก    น้อยมาก   
 

5      
4      
3      
2      
1      

 

ผล
กร

ะท
บข

อง
คว

าม
เส

ี่ยง
 

 
 
 
 
  1 2 3 4 5 

       
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

 



 

                                          
            

  
 

 

แผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร      (บส.03/น2) 
1. หลักการและเหตุผล                                                                                                        
2. วัตถุประสงค์                                                                                                                                                              
3. เป้าหมาย (ตามกลยุทธ์องค์กร)                                                                                             
4. ระดบัความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)                                                                            
5. ช่วงเบี่ยงเบนระดบัความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance)                                                          

 6. ระยะเวลาดําเนินการ                                                                                                     
7. ผู้รับผิดชอบดําเนินการ                                                                                                          

8. แผนปฏิบตัิโดยละเอียด ประกอบดว้ย 

กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลาการดําเนินการของกิจกรรม หน่วยงานดําเนินการ 
 กําหนดแล้วเสร็จ  
8.1   
8.2   
8.3   

9. ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ                
                    
                                                                                                                                           

 
 
 
 

 
 



 

                                          
            

  
 

 

ง. รายงานความก้าวหน้าแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร         (บส.04) 
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

กลยุทธ์ : การฟื้นฟูสถานะทางการเงิน    ประเภทความเสี่ยง:  ด้านการเงิน   แผนงานที่ 1 : การขายสินค้าล่วงหน้า     

รายการความเสี่ยง :  ราคาตลาด / สภาพคล่อง    ปัจจัยเสี่ยง : ขาดสภาพคล่องทางการเงิน     

          

  การควบคมุความเสี่ยง       ระดับความก้าวหน้า ระดับความเสีย่ง 

ลําดับ ในปัจจุบัน กิจกรรมการจัดการ ระยะเวลา หน่วยงาน (1) (2) (3) 

ที่   ความเสีย่ง แล้วเสร็จ รับผิดชอบ       
โอกาสเกิด ผลกระทบ ผลลัพธ ์

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

เดิม 
(9) 

ใหม่ 
(10) 

เดิม 
(11) 

ใหม่ 
(12) 

เดิม 
(9)X(11) 
=(13) 

ใหม่
(10))(12) 

=(14) 

  
รายละเอียดความก้าวหน้า 
และรายการแก้ไขปัญหา 

(15) 

                       
  

                       
  

                    
 

  
 

  
  

  

                  
 

  
 

  
  

  

                  
 

  
 

  
  

  

                  
 

  
 

  
  

  

                  
 

  
 

  
  

  

                  
 

  
 

  
  

  

         
 

 
 

 
  

 

         
 

 
 

 
  

 

         
 

 
 

 
  

 

                  
 

  
 

  
  

  

                  
 

  
 

  
  

  
 
ผู้รายงาน.....................................................................      

  
 

ระดับความก้าวหน้า  (1)ดําเนินการแล้วเสร็จ  (2)อยู่ระหว่างดําเนินการ  (3) ยังไม่ได้ดําเนินการ   

          



   คู่มือการบริหารความเส่ียง 2554  

  
 

 

 

จ. พจนานุกรมการบริหารความเสี่ยง (Rish Management Dictionary) 

Compliance Risk 
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมาย 

ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ 
ต่าง ๆ รวมถึงข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม กฎและระเบียบ ข้อบังคับ
เก่ียวกับความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน และข้อบังคับอ่ืน ๆ ที่
กําหนดไว้เพ่ือปกป้องพนักงานจากผลกระทบของการปฏิบัติงานขององค์กร 
 

Control 
การควบคุม 

การท่ีองค์กรมีกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้ความเสี่ยงที่เผชิญอยู่ 
หรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่เหมาะสม หรือการเฝ้าระวังมิให้
ความเสี่ยงส่งผลกระทบรุนแรงทําความเสี่ยงหายแก่องค์กร 
 

Enterprise Wide Risk 
Management 
การบริหารความเสี่ยงองค์กรโดยรวม 

การบริหารความเสี่ยงที่มีโครงสร้างองค์กร กระบวนการ และวัฒนธรรม
องค์กรประกอบเข้าด้วยกัน และมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย และวิสัยทัศน์ขององค์กร มีการพิจารณาความเสี่ยงให้ครอบคลุม
ทั่วทั้งองค์กรเพ่ือบ่งช้ีเหตุการณ์ที่อาจเป็นไปได้ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ
องค์กร และทําให้ระดับความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนทั้งในปัจจุบันและอนาคตอยู่
ในระดับที่ยอมรับได้ โดยได้รับการสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบริหาร
ความเสี่ยงจากทุกคนในองค์กรต้ังแต่ระดับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานทุกคนในองค์กร 
 

Financial Risk 
ความเสี่ยงด้านการเงิน 

ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการเงิน 
เทคนิคและระบบการบริหารการเงิน และการลงทุน เช่น ความเสี่ยงที่
เก่ียวข้องกับการจัดทําบัญชีและรายงานทางการเงิน (Accounting and 
Reporting) ความเสียหายจากการจัดทําบัญชีและรายงานทางการเงิน
ผิดพลาดหรือล่าช้า 
 

Impact 
ผลกระทบ 

ผลจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ซึ่งอาจเกิดผลประการเดียวหรือหลาย
ประการ โดยเกิดได้ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ 
 

Likelihood 
โอกาสท่ีจะเกิด 

ความเป็นไปได้ที่ เหตุการณ์จะเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร 
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Operational Risk 
ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน 

ความเส่ียงที่เก่ียวข้องกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน เทคนิค การปฏิบัติงาน 
ทรัพย์สิน บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบการควบคุมภายใน 
รวมถึงการดําเนินงานให้ได้ตามมาตรฐานที่กําหนด โดยมีการใช้จ่าย
งบประมาณและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เช่น ความเส่ียงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ความเสี่ยงด้านความรู้ 
(Knowledge) ความเสี่ยงเก่ียวข้องกับกระบวนการปฏิบัติ (Process) 
ความเสี่ยงเกี่ยวข้องทรัพย์สิน (Physical Assets) ความเสี่ยงเก่ียวข้องกับ
บุคลากร (People) รวมถึงโครงสร้างพ้ืนฐาน เป็นต้น 
 

Problem 
ปัญหา 

เหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นแล้ว และมีการนําผลที่ได้รับมาพิจารณาหาวิธีแก้ไข 
เน่ืองจากมีผลกระทบในเชิงลบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือภารกิจของ
องค์กร 
 

Residual Risk 
ความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่ 

ความเส่ียงที่ยังคงเหลืออยู่ภายหลังจากการที่มีการจัดวางระบบการควบคุม
ภายในแล้ว และประเมินการควบคุมได้ว่าไม่เพียงพอ ซึ่งต้องปรับปรุงแนว
ทางการควบคุมหรืออาจใช้แผนการบริหารความเสี่ยงในการดําเนินการ
ต่อไป 
 

Risk 
ความเสี่ยง 

เหตุการณ์ไม่แน่นอนท่ีอาจเกิดขึ้น ซึ่งหากเกิดขึ้นจะมีผลกระทบในเชิงลบ
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือภารกิจขององค์กร หรือโอกาสที่จะเกิดความ
สูญเสีย หรือสิ่งที่ไม่คิดหวัง/ไม่พึงประสงค์จากการดําเนินงาน หรือเสีย
โอกาสทางธุรกิจ ตัวอย่าง เช่น ภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย ความเสียหาย
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรไม่มีความรู้ และประสบการณ์ที่
เหมาะสมอย่างเพียงพอต่อองค์กร หรือการถูกดําเนินการทางกฎหมาย 
 

Risk Appetite 
ความเสี่ยงท่ียอมรับได้ 

ค่าความเสี่ยงโดยรวมที่องค์กรยอมรับเพ่ือให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้ที่องค์กรจะกําหนดน้ันจะระบุเป็นเป้าหมายค่าเด่ียวหรือ
ระบุเป็นช่วงก็ได้ ซึ่งข้ึนอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละปัจจัยเสี่ยง 
 

Risk Assessment 
การประเมินความเสี่ยง 

การวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์และภารกิจหลักขององค์กร โดยพิจารณาจากระดับของ
ผลกระทบ (Impact) และโอกาสที่ความเสี่ยงอาจจะเกิดข้ึน (Likelihood) 
เป็นค่าความเสี่ยงโดยรวม (Risk Exposure) เพ่ือจัดลําดับความสําคัญใน
การบริหารความเสี่ยง 
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Risk Identification 
การระบุความเสี่ยง 

การระบุหรือบ่งช้ีเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์และภารกิจหลักขององค์กร โดยพิจารณาที่มา/แหล่งของความ
เสี่ยง ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กรทุกด้านที่อาจเกิดข้ึน เช่น 
ด้านกลยุทธ์ ด้านการดําเนินงาน ด้านการเงิน และด้านกฎระเบียบ และ
กฎหมาย 
 

Risk Management 
การบริหารความเสี่ยง 

กระบวนการในการระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การจัดลําดับ
ความสําคัญ และการกําหนดมาตรการในการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับที่องค์กรยอมรับเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการดําเนินงานขององค์กรสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์และภารกิจที่กําหนดไว้ โดยการบริหารความเสี่ยง เป็น
กระบวนการที่คณะกรรมการขององค์กร ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนใน
องค์กร จะต้องทําความเข้าใจและให้ความสําคัญเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ือง 
 

Risk Map 
แผนภาพความเสี่ยง 

แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของความเสี่ยงที่มีความเช่ือมโยงกัน โดยมีการ
พิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงและผลกระทบที่มีต่อหน่วยงาน
ต่าง ๆ ภายในองค์กร ช่วยให้องค์กรสามารถจัดการความเสี่ยงจากสาเหตุที่
แท้จริง 
 

Risk Owner 
หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ/ เ จ้าของ
ความเสี่ยง 

บุคคลหรือกลุ่มบุคคลซึ่งมีความรับผิดชอบโดยตรงต่อการบริหารความเสี่ยง
ใดความเสี่ยงหน่ึง โดยเป็นผู้ระบุที่มาของความเสี่ยง (สาเหตุหรือปัจจัย
เสี่ยง) รวมทั้งทําหน้าที่ตัดสินใจหรือให้ข้อเสนอแนะในการลดหรือควบคุม
ความเส่ียง หรือปรับเปลี่ยนกิจกรรมการควบคุมตามความจําเป็นภายใต้
ขอบเขตความรับผิดชอบของตน เพ่ือให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 

Risk Profile 
แผนภูมิความเสี่ยง 

แผนภูมิแสดงสถานะของระดับความเสียหายโดยรวมเปรียบเทียบความ
เสี่ยงก่อนการบริหารกับเป้าหมายและผลหลังการบริหารความเสี่ยง โดย
แสดงเป็นพิกัดของโอกาสและผลกระทบแบ่งระดับเป็นช้ันสี 4 สี โดยแทนสี
เขียวที่ระดับความเสี่ยงโดยรวมตํ่า         สีเหลืองที่ระดับความเสี่ยง
โดยรวมปานกลาง สีส้มระดับความเสี่ยงโดยรวมสูง และสีแดงที่ระดับความ
เสี่ยงโดยรวมสูงมาก 
 

Risk Tolerance 
ช่วง เบี่ ยง เบนระดับความเสี่ ยง ท่ี
ยอมรับได้ 

ระดับความเบ่ียงเบนจากเกณฑ์ ซึ่งทําให้องค์กรมั่นใจว่าองค์กรได้
ดําเนินการบริหารความเสี่ยงอยู่ภายในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ 
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Strategic Risk 

 
 ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับกลยุทธ์และองค์กรภายใต้ปัจจัยภายในและ

ภายนอกที่สําคัญเพ่ือให้การดําเนินงานขององค์กรบรรลุตามเป้าหมายหลัก 
รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น ความเสี่ยงที่
เก่ียวข้องกับช่ือเสียง (Reputation) ความเสี่ยงที่เก่ียวกับสภาพเศรษฐกิจ
การเมือง (Economic and Political) 

 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
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ฉ. ค่าเกณฑ์ชี้วัด 

 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 - 5 

การบริหารความเสี่ยง 
น้อยมาก : 
-  บรหิารเชิงรับเปน็ส่วน
ใหญ ่
-  ไม่มีคณะทํางานเพ่ือ
จัดการความเสี่ยงใน
รูปแบบบูรณาการ 
-  มีองค์ประกอบใน
บริหารความเสี่ยงไม่
ครบถ้วน 
-  ไม่มีคู่มือการบรหิาร
ความเสี่ยง 

การบริหารความเสี่ยง 
เบื้องต้นที่มีระบบ : 
-  มีการบริหารเปน็กลยุทธ์ระยะ
สั้น (15%) 
-  มีคณะทํางาน/กอง/งาน/ฝา่ย
เพ่ือจัดการความเสี่ยงในรปูแบบ
บูรณาการ (10%) 
-  มอีงค์ประกอบในการบริหาร
ความเสี่ยงท่ีมีครบถ้วน โดยมี
การวิเคราะหร์ะดบัความรุนแรง 
(I/L) ท่ีชัดเจนเป็นระบบ (55%) 
-  มีคู่มือการบริหารความเสี่ยง
ตามเกณฑ์ และเผยแพร่ให้
พนักงานทุกระดับ (20 %) 

การบริหารความเสี่ยง 
ในเชิงบูรณาการ : 
-  มีการดาํเนินงานครบถ้วนใน
ระดับ 2  
-  มีการบริหารความเสี่ยงท่ีเป็น 
กลยุทธ์ หรือการดาํเนินงานท่ี
ต่อเน่ืองท้ังองค์กร (20%) 
-  มีคณะทํางาน/กอง/งาน/ฝา่ย    
เพ่ือจัดการความเสี่ยง มีแผนงาน 
ท่ีชัดเจน รวมถึงสามารถบรรลุ
เป้าหมายในแผนงานได้ครบถ้วน 
(20%) 
-  มีการกาํหนดเกณฑ์ระดับ
ความรุนแรง แยกรายปัจจัยเสี่ยง 
กําหนดเปา้หมายในเชิงระดับ
ความรุนแรงของแต่ละปัจจัย
เสี่ยงรายไตรมาส (20%) 
-  มีการกาํหนด Risk Appetite 
และ Risk Tolerance ทุกปัจจัย
เสี่ยง (20%) 
- มีการบรหิารความเสี่ยงแบบ
บูรณาการ (20%) 

-  มีการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
ดี 
-  มีกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง
เช่ือมโยงกับการกาํหนดนโยบาย/          
กลยุทธ์/การวางแผน/การลงทุน 
-  มีการทบทวนและปรับปรงุการ
บริหารความเสี่ยงสมํ่าเสมอ 
-  จัดใหม้ีบรรยากาศและวัฒนธรรมท่ี
สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง 
-  มีการสนับสนุนการบริหารฯ เพ่ือเพ่ิม
มูลค่า 
-  กระบวนการบรหิารความเสี่ยงเปน็
กิจกรรมประจําวนัของทุกหน่วยงาน
และสัมพันธ์กับค่าตอบแทน 
-  การบรหิารความเสี่ยงเป็นการ
สนับสนุนการบริหารเพ่ือสร้างสรรค์
มูลค่าใหก้ับองค์กร (Value Creation) 
-  ผลการบริหารความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้น
จริง 
หลักเกณฑ์เพิ่ม 
-  Portfolio View of  Risk  
-  Integrated Governance, Risk 
and Compliance 
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