คำนำ
การดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจไทยในปัจจุบันอยู่ภายใต้ความไม่แน่นอนหลายประการ
ที่อาจกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ เช่น การแข่งขันในภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนภายใต้กระแส
โลกาภิวัตน์ ที่มีก ารเปลี่ ยนแปลงอย่ า งรุน แรงและรวดเร็ ว ความก้า วหน้ า ในการพัฒนาและ
ใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยี สารสนเทศที่เพิ่มขึ้น 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
จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
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 เพื่อจัดทาหลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัติเล่มนี้ขึ้น
ทั้งนี้ สานั ก งานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหวังเป็ น อย่า งยิ่งว่า หลักเกณฑ์ /
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือ
ช่วยในการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล และ
เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยให้รัฐวิสาหกิจสามารถพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ส่วนที่ 1
หลักเกณฑ์/แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรบริหำรควำมเสี่ยงของรัฐวิสำหกิจ
1. คำจำกัดควำม
การบริ ห ารความเสี่ ย งขององค์ ก ร คื อ กระบวนการที่ ก าหนดและน าไปปฏิ บั ติ โ ดย
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการกาหนดกลยุทธ์และ
การวางแผนขององค์กรในทุกระดับ โดยได้รับการออกแบบให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจ
เกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อองค์กร และสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กร
ยอมรับ เพื่อให้ได้รับความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลในการบรรลุวัตถุประสงค์
2. หลักเกณฑ์กำรบริหำรควำมเสี่ยง
รัฐวิสาหกิจควรพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. สร้างคุณค่า (Creates value)

2. เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
ในองค์กร (Integral part of
organizational processes)
3. เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ
(Part of decision making)
4. มุ่งเน้นเหตุการณ์ที่มี
ความไม่แน่นอน (Explicitly
addresses uncertainty)
5. ดาเนินการอย่างเป็นระบบ มี
โครงสร้างชัดเจน และทันเวลา
(Systematic, structured and
timely)

การบริหารความเสี่ยงต้องมีส่วนในการสร้างความสาเร็จ
ให้กับวัตถุประสงค์ขององค์กร เช่น ความมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน การปกป้องสิ่งแวดล้อม การดาเนินการ
ตามหลักธรรมาภิบาล ความสอดคล้องตามข้อกฎหมาย
และระเบียบบังคับ การยอมรับจากสาธารณะและ
การรักษาชื่อเสียงขององค์กร เป็นต้น
การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร
และเป็นส่วนที่สาคัญของกระบวนการในองค์กร
การบริหารความเสี่ยงช่วยในการจัดลาดับความสาคัญ
ของการดาเนินการ และการจัดความแตกต่างของ
ทางเลือกต่างๆ ในการบริหารเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
การบริหารความเสี่ยงมุ่งเน้นเหตุการณ์ที่มี
ความไม่แน่นอน เพื่อกาหนดแนวทางในการจัดการกับ
ความไม่แน่นอนนั้นๆ
การบริหารความเสี่ยงควรปฏิบัติอย่างเป็นระบบใน
หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การดาเนินการมีประสิทธิภาพ
มีความสอดคล้องกัน และมีความน่าเชื่อถือ
สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.)
กระทรวงกำรคลัง
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6. ดาเนินการบนพืน้ ฐานของข้อมูล การบริหารความเสี่ยงควรดาเนินการโดยพิจารณาข้อมูล
ที่ดีที่สุดที่มีอยู่ (Based on the จากแหล่งต่างๆ เช่น จากประสบการณ์ ข้อมูลป้อนกลับ
best available information)
การสังเกตการณ์ การพยากรณ์ และมุมมองจาก
ผู้เชี่ยวชาญ อย่างไรก็ตาม ผู้ทาหน้าที่ตัดสินใจความเสี่ยง
จากข้อมูลนั้นต้องคานึงถึงข้อจากัดของข้อมูล แบบจาลอง
การตัดสินใจ รวมถึงความแตกต่างที่อาจเกิดขึ้นจาก
มุมมองของผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ด้วย
7. ปรับให้เหมาะสมกับองค์กร
การบริหารความเสี่ยงต้องสอดคล้องไปในทิศทาง
(Tailored)
เดียวกันกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของ
องค์กร รวมถึงโครงร่างของความเสี่ยง (Risk profile)
8. คานึงถึงปัจจัยด้านบุคลากรและ การบริหารความเสี่ยงควรได้รับการปฏิบัติ โดยคานึงถึง
วัฒนธรรมองค์กรด้วย (Takes ความสามารถ การยอมรับในความสาคัญ ความตั้งใจของ
human and cultural factors
บุคลากร และวัฒนธรรมองค์กรด้วย
into account)
9. โปร่งใสและครอบคลุม
การบริหารความเสี่ยงต้องการความมีส่วนร่วมอย่าง
(Transparent and inclusive) เหมาะสมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงผู้ทาหน้าที่
ตัดสินใจในทุกๆ ระดับขององค์กร รวมถึงการให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับข้อมูลอย่างเหมาะสม และ
การนามุมมองและความคิดเห็นต่างๆ มาพิจารณาใน
การกาหนดเกณฑ์ความเสี่ยง
10. เป็นพลวัต สามารถทาซ้า และ การบริหารความเสี่ยงช่วยให้องค์กรตอบสนองต่อ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อมี
(Dynamic, iterative and
การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมหรือเหตุการณ์ต่างๆ
responsive to change)
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
11. ปรับปรุงและเพิ่มเติมได้
องค์กรจะต้องพัฒนา และมีกลยุทธ์ในการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง (Facilitates
การบริหารความเสี่ยงในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง
continual improvement and
enhancement of the
organization)
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3. กำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์
3.1 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงนี้ จะไม่มีประโยชน์อันใด
หากไม่มีการนาไปปฏิบัติ
3.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของรัฐวิสาหกิจต้องการความมั่นใจจากรัฐวิสาหกิจ ด้วยการมีระบบ
การบริหารความเสี่ยงที่ดี ทั้งนี้ คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและผู้บริหารต้องร่วมกันกาหนด
นโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
3.3 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ จัดทาขึ้นสาหรับใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติของรัฐวิสาหกิจ โดยหวังว่าจะทาให้เกิดความคิดเบื้องต้นซึ่งผู้เกี่ยวข้อง
สามารถนาไปปรับปรุงแก้ไขในการปฏิบัติ ให้มีความเหมาะสมกับการดาเนินงาน
3.4 ให้รัฐวิสาหกิจดาเนินการตามส่วนที่เป็นหลักเกณฑ์ทั้งหมด โดยแนวทางปฏิบัติเป็นส่วนที่
ให้ร ายละเอียดหรือวิธีการดาเนิน การเพิ่ มเติม เพื่อให้รั ฐวิสาหกิจสามารถปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ได้ สาหรับรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถือปฏิบัติตามหลักการบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยควบคู่ไปด้วย
4. ลำดับขั้นของกำรปฏิบัติ
4.1 ให้รัฐวิสาหกิจจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติฉบับนี้
และให้รัฐวิสาหกิจมีถ้อยแถลง (Statement) ไว้ในรายงานประจาปีของรัฐวิสาหกิจ
ซึ่ ง อธิ บ ายถึ ง นโยบายและกระบวนการที่ คณะกรรมการรั ฐวิ สาหกิ จได้ เลื อกใช้ ปฏิ บั ติ
โดยข้อมูลนี้จะใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินการบริหารความเสี่ยงในรัฐวิสาหกิจ
4.2 หลักการและแนวทางการบริหารความเสี่ยงในรัฐวิสาหกิจฉบับนี้ จะช่วยให้รัฐวิสาหกิจ
สามารถยกระดั บ การบริ ห ารความเสี่ ย งให้ ทั ด เที ย มกั บ สากลได้ รั ฐ วิ ส าหกิ จ ควรน า
หลัก เกณฑ์ แ ละแนวทางปฏิ บัติฉบับ นี้ ไปปฏิบัติให้ได้มากที่สุด โดยอาจปรับ ใช้ใ ห้
เหมาะสมกับสภาพการณ์ของแต่ละรัฐวิสาหกิจ
4.3 กระทรวงการคลังจะจัดให้มีการประเมินระบบการบริหารความเสี่ยง ของรัฐวิสาหกิจอย่าง
สม่าเสมอ
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5. นิยำมของคำสำคัญ
คำที่ใช้
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
(Compliance)
การให้ความเชื่อมั่นอย่าง
สมเหตุสมผล (Reasonable
Assurance)

ความเสี่ยง (Risk)
ความเสี่ยงที่มีอยู่ตามธรรมชาติ
(Inherent Risk)
ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual
Risk)
ความไม่แน่นอน (Uncertainty)

ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ (Risk Tolerance)
ผลกระทบ (Impact)
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ควำมหมำย
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
แนวคิดที่ว่า ไม่ว่าการบริหารความเสี่ยงขององค์กรจะได้รบั
การออกแบบมาดีหรือนามาใช้ได้ดีเพียงใด ก็ไม่สามารถ
รับประกันการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้ทั้งหมด
ทั้งนี้ เนื่องมาจากข้อจากัดต่างๆ ที่มีอยู่ตามธรรมชาติของ
การบริหารความเสี่ยงขององค์กรนั่นเอง
ความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจเกิดขึ้น
และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
ความเสี่ยงที่มีต่อองค์กรโดยที่ฝ่ายจัดการยังไม่ได้
กระทาการใดๆ เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงโอกาสที่จะเกิดหรือ
ผลกระทบของความเสี่ยงนั้นๆ
ความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังจากที่ฝ่ายจัดการได้ดาเนินการ
ที่จะเปลี่ยนแปลงระดับของโอกาสที่จะเกิดหรือผลกระทบ
ของความเสี่ยง
ความไม่สามารถที่จะทราบล่วงหน้าถึงโอกาสที่จะเกิดขึ้น
หรือผลกระทบของเหตุการณ์ในอนาคตได้อย่างถูกต้อง
แม่นยา
ช่วงเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ที่สัมพันธ์กับการบรรลุ
วัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่ง
ผลลัพธ์หรือผลที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง
ผลกระทบอาจเกิดขึ้นได้หลากหลายแบบจาก
เหตุการณ์เดียว ผลกระทบอาจเป็นทางบวกหรือทางลบ
ต่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องขององค์กร
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คำที่ใช้
ควำมหมำย
ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ จานวนของความเสี่ยงที่เป็นพื้นฐานกว้างๆ (Broad-based
(Risk Appetite)
amount) ซึ่งองค์กรเต็มใจยอมรับในการมุ่งไปสู่พันธกิจ
(หรือวิสัยทัศน์) ขององค์กรนั้น
โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)
ความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์หนึ่งจะเกิดขึ้นและส่งผลใน
ทางบวกต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
6. แนวทำงปฏิบัติของกำรบริหำรควำมเสี่ยง มี 8 องค์ประกอบ
1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร
2. การกาหนดวัตถุประสงค์
3. การระบุเหตุการณ์
4. การประเมินความเสี่ยง
5. การตอบสนองต่อความเสี่ยง
6. กิจกรรมการควบคุม
7. สารสนเทศและการสื่อสาร
8. การติดตามประเมินผล
องค์ประกอบที่ 1 สภำพแวดล้อมภำยในองค์กร (Internal Environment)
หลักเกณฑ์
รัฐวิสาหกิจควรกาหนดสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ให้สนับสนุนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
โดยสภาพแวดล้อมภายในองค์กรควรมีความเหมาะสมกับลักษณะขององค์กรนั้นๆ ทั้งในด้าน
ปรั ช ญาการบริ ห ารความเสี่ ย ง ระดั บ ความเสี่ ย งที่ ย อมรั บ ได้ บทบาทและหน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการ จริ ย ธรรมองค์ ก ร ความมุ่ ง มั่ น ต่ อ การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถของบุ ค ลากร
โครงสร้างองค์กร อานาจและความรับผิดชอบ มาตรฐานด้านบุคลากร สภาพแวดล้อมภายใน
องค์กรถือเป็นพื้นฐานขององค์ประกอบอื่นของการบริหารความเสี่ยง

สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.)
กระทรวงกำรคลัง
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แนวทำงปฏิบัติ
1. คณะกรรมการและผู้ บ ริ หารของรัฐ วิส าหกิ จควรกาหนดให้รั ฐวิ สาหกิ จ มี ร ะดั บ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ที่มีความสอดคล้องกับการกาหนดกลยุทธ์องค์กร รวมทั้ง
คณะกรรมการและผู้ บ ริ ห ารของรั ฐวิ สาหกิ จควรมี บ ทบาทหน้ าที่ ในการก ากั บดู แ ล
การบริ หารความเสี่ ยงองค์ กรรั บ ทราบ และให้ ค วามเห็ น ชอบต่ อ ระดั บ ความเสี่ ย งที่
ยอมรับได้ขององค์กร ตลอดจนติดตามให้การบริหารความเสี่ยงองค์กรอยู่ภายใต้ระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ดังกล่าว
2. คณะกรรมการและผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจควรให้ความสาคัญกับการบริหารความเสี่ยง
มีก ารบริหารความเสี่ยงทุก ระดับ อย่า งทั่ วถึงและต่อเนื่ องจนเป็ น วัฒนธรรมองค์ก ร
โดยให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมและตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารความเสี่ยง
รัฐวิสาหกิจควรกาหนดปรัชญาการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Philosophy)
ของรัฐวิสาหกิจ ที่แสดงถึงความเชื่อและทัศนคติร่วมกันในองค์กร ปรัชญาการบริ หาร
ความเสี่ยงดังกล่าวนี้จะต้องสามารถสื่อสารได้ ทั้งโดยวาจาและที่เป็นลายลักษณ์อักษร
3. รัฐวิสาหกิจควรจัดให้มี นโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ที่
เป็นลายลักษณ์อักษร โดยให้แสดงถึงความมุ่งมั่นในการให้ความสาคัญกับการบริหาร
ความเสี่ยง กระบวนการปฏิ บัติในองค์กร และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้าน
การบริ หารความเสี่ ยง รั ฐวิสาหกิ จ ควรจัดให้มีโครงสร้า งองค์ กรที่สนั บ สนุ น ให้เกิ ด
การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ มีการกาหนดสายการรายงาน การมอบอานาจและ
ความรับผิดชอบ สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งให้มีการกาหนด
เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) ที่จะต้องดาเนินการรับผิดชอบในการจัดการบริหาร
ความเสี่ยงนั้นๆ นอกจากนี้ ควรมีการกาหนดผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนา วางระบบ
และติดตามการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
4. ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจควรแสดงความมุ่งมั่นต่อการเพิ่ มขีดความสามารถของบุคลากรให้
มี ค วามรู้ ค วามช านาญที่ จ าเป็ น ต่ อ การปฏิ บั ติ ง านที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย และจะต้ อ งมี
การจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมให้เพียงพอ ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง นอกจากนี้ ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจควรจัดให้มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนต่อ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง รัฐวิสาหกิจควรจัดให้มีการบูรณาการของการกากับดูแล
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กิจการ การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดยเกิดจากการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
องค์ประกอบที่ 2 กำรกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)
หลักเกณฑ์
รัฐวิสาหกิจควรกาหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และสอดคล้องกัน ทั้งวัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์
และวัตถุประสงค์ด้านการดาเนินงานขององค์กร และจะต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร
แนวทำงปฏิบัติ
1. ผู้บ ริหารรั ฐวิสาหกิ จ ควรก าหนดวัตถุ ป ระสงค์ที่สอดคล้องกั น ทั้งวัตถุป ระสงค์ด้า น
กลยุทธ์และด้านการดาเนินงาน และสอดคล้องกับพันธกิจขององค์กร รวมทั้งกลยุทธ์
และวัตถุ ป ระสงค์ที่เกี่ยวเนื่ อ งกัน นั้ นจะต้องสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่องค์กร
ยอมรับได้
2. รั ฐ วิ ส าหกิ จ ควรมี แ ผนการบริ ห ารความเสี่ ย งปรากฏในแผนกลยุ ท ธ์ ป ระจ าปี ข อง
รัฐวิสาหกิจ และเป้าหมายในแผนบริหารความเสี่ยงควรสอดคล้องกับเป้าหมายที่ระบุ
ในแผนปฏิบัติการประจาปีของรัฐวิสาหกิจ
3. รัฐวิสาหกิจควรจัดทาคู่มือการบริหารความเสี่ยงที่เป็นลายลักษณ์อักษร และเผยแพร่ให้
พนักงานทุกระดับ โดยคู่มือนี้จะต้องมีเนื้อหาครอบคลุมถึงโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
นโยบาย วั ต ถุ ป ระสงค์ ขอบเขตของการด าเนิ น งาน ระยะเวลาและกิ จ กรรม
การดาเนิน งาน ผู้รับผิดชอบในการดาเนินงาน นอกจากนี้ คู่มือการบริหารความเสี่ยง
จะต้องมีการระบุถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานขององค์กร จะต้องมีการระบุ
ระดับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น การจัดลาดับความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ความเสียหาย
และการคัดเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว
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องค์ประกอบที่ 3 กำรระบุเหตุกำรณ์ (Event Identification)
หลักเกณฑ์
รัฐวิสาหกิจควรสามารถระบุเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อองค์กรทั้งด้านที่เป็น
โอกาสและความเสี่ยง และจะต้องมีความเข้าใจถึงปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ทั้งเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีต และการคาดการณ์ในอนาคต โดยในการพิจารณาเพื่อ
ระบุเหตุการณ์ รัฐวิสาหกิจควรจะต้องคานึงถึง ความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงระหว่างเหตุการณ์
ต่างๆ เพื่อให้เป็นส่วนประกอบสาคัญของการประเมินความเสี่ยงและการตอบสนองต่อความเสี่ยง
แนวทำงปฏิบัติ
1. รัฐวิสาหกิจควรสามารถระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์และ
การด าเนิ น งานขององค์ ก ร ทั้ งนี้ รั ฐวิ ส าหกิจ ควรสามารถระบุถึ ง ปั จจั ย ที่ มีอิ ท ธิ พ ล
ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร และประเภทของเหตุการณ์ที่เป็นผลจากปัจจัยนั้น
2. ในการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง รั ฐวิสาหกิจควรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอและ
ถูกต้อ ง และควรจั ดให้ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ที่เกี่ยวข้องในความเสี่ยงนั้นๆ เข้ามามี
ส่วนร่วมในการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงด้วย
3. รัฐวิสาหกิจควรกาหนดให้มีการระบุความเสี่ยงที่ชัดเจน ครอบคลุมถึงทุกการดาเนินงาน
ขององค์ ก ร เช่ น ความเสี่ ย งทางการเงิ น อาจประกอบด้ ว ย ความเสี่ ย งด้ า นอั ต รา
ดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงสภาพคล่อง หรือความเสี่ยงจาก
การดาเนินงาน อาจประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านการบริหาร และความเสี่ยงด้านการจัดการ
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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. รัฐวิสาหกิจควรมีการประเมินความเสี่ยงโดยจะต้องวิเคราะห์โอกาสที่ความเสี่ยงดังกล่าว
จะเกิดขึ้นและผลกระทบหากความเสี่ยงเกิดขึ้นจริง โดยการประเมินความเสี่ยงจะต้อง
ประเมินทั้งความเสี่ยงที่มีอยู่ ตามธรรมชาติ (Inherent Risk) และความเสี่ยงที่เหลืออยู่
หลังการตอบสนองต่อความเสี่ยง (Residual Risk)
2. รัฐวิสาหกิจควรมีการกาหนดแนวทางการประเมินความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
และวัตถุประสงค์ขององค์กร และสอดคล้องกับข้อมูลที่มีอยู่ รวมทั้งระยะเวลาที่ต้องใช้
ในการประเมิ น ความเสี่ ย ง และควรให้ ค วามส าคั ญ กั บ ความเสี่ ย งต่ า งๆ ที่ มี
ความสัมพันธ์กัน ตัวอย่างเช่น เหตุการณ์หนึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงหลายประการ
ดังนั้น บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการบริหารความเสี่ยงในระดับหน่วยงานจะต้องพัฒนา
การประเมินความเสี่ยงทุกด้านในระดับหน่วยงาน ในขณะที่ ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจควรมี
ความสามารถในการพิจารณาความเสี่ยง จากมุมมองความเสี่ยงในภาพรวม
3. รั ฐวิ สาหกิ จควรจั ดให้ มี การประเมิ นผลและการจั ดท ารายงานการบริ หารความเสี่ ยง
ที่ครอบคลุมความเสี่ยงครบทั้ง 4 ด้าน ตามที่กระทรวงการคลังระบุ เช่น ความเสี่ยง
ทางด้านการเงิน (Financial Risk) ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน (Operational Risk)
ความเสี่ยงด้านธุรกิจ (Business Risk) และความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก (Event
Risk) เป็นต้น หรือความเสี่ยง 4 ด้าน ซึ่งแบ่งออกเป็น Strategic Risk/ Operational
Risk/ Financial Risk/ Compliance Risk (S-O-F-C)
สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.)
กระทรวงกำรคลัง
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4. รัฐวิสาหกิจควรมีการพิจารณาถึงสาเหตุและที่มาของความเสี่ยงนั้นๆ ผลกระทบทั้งใน
ทางบวกและทางลบ และโอกาสที่ความเสี่ยงนั้นจะเกิดขึ้น การวิเคราะห์ควรครอบคลุม
ไปถึงปัจจัยที่มีต่อผลกระทบและโอกาสเกิด
องค์ประกอบที่ 5 กำรตอบสนองต่อควำมเสี่ยง (Risk Response)
หลักเกณฑ์
ภายหลังการประเมินความเสี่ยง รัฐวิสาหกิจควรมีการกาหนดการตอบสนองต่อความเสี่ยงให้
เหมาะสม กล่าวคือ การตอบสนองต่อความเสี่ยงควรมีความสอดคล้องกับระดับความรุนแรง
ของความเสี่ ย ง และช่ ว งความเบี่ ย งเบนของความเสี่ ย งที่ อ งค์ ก รยอมรั บ ได้ แนวทางใน
การตอบสนองต่ อ ความเสี่ ย งที่ รั ฐวิ สาหกิ จ สามารถน าไปพิ จารณาปฏิ บั ติ มี 4 แนวทาง คื อ
การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การลดความเสี่ยง การหาผู้ร่วมรับความเสี่ยง และการยอมรับความเสี่ยง
แนวทำงปฏิบัติ
1. รัฐวิสาหกิจควรพิจารณาแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง 4 แนวทาง คือการหลีกเลี่ยง
ความเสี่ยง การลดความเสี่ยง การหาผู้ร่วมรับความเสี่ยง และการยอมรับความเสี่ยง
และใช้ทางเลือกในการตอบสนองต่อความเสี่ยงให้สอดคล้องกับระดับความรุนแรงของ
ความเสี่ยง และช่วงความเบี่ยงเบนของความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ ทั้งนี้ ควรพิจารณา
ถึงความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการตอบสนองต่อความเสี่ยงเดิม
2. รัฐวิสาหกิจควรจัดให้มีการตอบสนองต่อความเสี่ยง โดยการพิจารณาถึงผลกระทบ และ
โอกาสเกิด ค่าใช้จ่ายในการจัดการความเสี่ยง ผลประโยชน์ที่ได้รับ และระดับความเสี่ยง
ที่เหลืออยู่ขององค์กร (Residual Risk)
3. ในการเลือ กแนวทางต่า งๆ เพื่ อ ตอบสนองต่อความเสี่ยง รัฐวิสาหกิจควรพิจารณา
ความสมดุ ล ของต้ น ทุ น ที่ ต้ อ งใช้ ใ นการตอบสนองต่ อ ความเสี่ ย ง และผลที่ ไ ด้ จ าก
การตอบสนองต่อ ความเสี่ยงนั้ น รัฐวิ สาหกิจ ควรพิจารณาหลายๆ แนวทางในการ
ตอบสนองต่อความเสี่ยง เนื่องจากการตอบสนองต่อความเสี่ยงสามารถประยุกต์ใช้ต่อ
ความเสี่ยงแต่ละราย หรือการตอบสนองต่อหลายๆ ความเสี่ยงในการดาเนินการเดียวกัน
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4. รัฐวิสาหกิจควรกาหนดแนวทางการเลือกสรรและการจัดลาดับความสาคัญให้ชัดเจน
ถึงแนวทางต่างๆ ที่รัฐวิสาหกิจเลือกใช้ในการตอบสนองต่อความเสี่ยง
องค์ประกอบที่ 6 กิจกรรมกำรควบคุม (Control Activities)
หลักเกณฑ์
รัฐวิสาหกิจควรมีกิจกรรมการควบคุม เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรได้มีการดาเนินการตามแนวทาง
การตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ฝ่ายบริหารได้กาหนดไว้ กิจกรรมการควบคุมสามารถจัดประเภทได้
ตามลักษณะของความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งได้แก่ กลยุทธ์ การปฏิบัติการ
การรายงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ สะท้อนผ่านทางนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติ
อย่างเหมาะสมและทันกาล ผู้บริหารองค์กรสามารถพิจารณาเลือกประเภทของกิจกรรมควบคุม
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
การบริหารการควบคุมระบบสารสนเทศ
แนวทำงปฏิบัติ
1. ในการกาหนดกิจกรรมการควบคุม รัฐวิสาหกิจควรต้องพิจารณา ความเชื่อมโยงและ
ความเหมาะสมของกิ จ กรรมการควบคุ ม ที่ มี ต่ อ การตอบสนองต่ อ ความเสี่ ย งและ
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง
2. ผู้ บริ หารรั ฐวิ สาหกิ จสามารถพิ จารณาเลื อกประเภทของกิ จกรรมการควบคุ ม ที่ มี อ ยู่
หลากหลาย เช่น การควบคุมเชิงป้องกัน การควบคุมเชิงค้นหา การควบคุมด้า น
การบริหาร การควบคุมระบบสารสนเทศ
3. กิจกรรมการควบคุมควรเกิดขึ้นในทุกระดับ ทุกหน้าที่งาน ทั่วทั้งองค์กร โดยมีกิจกรรม
ต่า งๆ กั น เช่น การอนุ มัติ การมอบหมายอานาจหน้ า ที่ การยืน ยัน ความถูกต้อ ง
การกระทบยอด การสอบทานผลการปฏิ บั ติ ง าน การดู แ ลรั ก ษาสิ น ทรั พ ย์ และ
การแบ่งแยกหน้าที่งาน

สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.)
กระทรวงกำรคลัง
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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. รัฐวิสาหกิจควรกาหนดให้มีการบริหารสารสนเทศเพื่อการจัดการที่ดี โดยควรจัดให้มี
คณะทางานหรือผู้รับผิดชอบด้านการบริหารงานสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การดาเนิ น งานขององค์ก ร โดยรัฐวิ สาหกิจจะต้อ งพิจ ารณาถึ งความสมดุล ระหว่า ง
ผลตอบแทนจากการลงทุน และการจัดการด้านเทคโนโลยี และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
2. รัฐวิสาหกิจควรจัดให้มีข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งจากแหล่งข้อมูลภายใน
องค์กรและภายนอกองค์กร และควรจะต้องได้รับการบันทึกและสื่อสารอย่างเหมาะสม
และทันกาล
3. รั ฐ วิ ส าหกิ จ อาจก าหนดให้ มี ช่ อ งทางการสื่ อ สารอื่ น ๆ ที่ อ ยู่ น อกเหนื อ จากช่ อ งทาง
การสื่อ สารปกติขององค์ก ร เพื่ อให้บุคลากรสามารถรายงานเพิ่มเติมอื่น ๆ อัน เป็ น
เหตุการณ์ที่ไม่ปกติที่จะไม่ส่งผลร้ายต่อผู้รายงาน
4. รัฐวิสาหกิจควรมีการกาหนดกระบวนการ/ การดาเนินการสร้างความตระหนักและความรู้
ความเข้า ใจพื้ น ฐานด้ า นการบริหารความเสี่ยงให้กับ คณะกรรมการ ผู้บ ริหาร และ
บุคลากร นอกจากนี้ ควรจัดให้มีการสื่อสารและการฝึกอบรมถึงการบริหารความเสี่ยง
และนโยบายหลั ก ปฏิ บั ติ ใ นการบริ ห ารความเสี่ ย งแก่ บุ ค ลากรผู้ เ กี่ ย วข้ อ งใน
การรับผิดชอบ ด้านการบริหารความเสี่ยง
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องค์ประกอบที่ 8 กำรติดตำมประเมินผล (Monitoring)
หลักเกณฑ์
รัฐวิสาหกิจควรกาหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง โดย
ผสมผสานให้เข้ากับกระบวนการดาเนินการต่างๆ ตามปกติของธุรกิจ ควรมีการติดตามดูแล
กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องกับ การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนการบริหาร
ความเสี่ยงหรือประยุกต์ใช้ ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างทันกาล
แนวทำงปฏิบัติ
1. รัฐ วิส าหกิ จ ควรจั ดให้ มีก ารรายงานด้า นการบริ หารความเสี่ย งอย่ า งสม่าเสมอและ
ต่อเนื่อง ผ่านการผสมผสานให้เข้ากับกระบวนการดาเนินการต่างๆ ตามปกติของธุรกิจ
โดยให้มีคณะทางานหรือผู้รับผิดชอบเพื่อดาเนินการติดตามและรายงานผลการบริหาร
ความเสี่ยงให้กับผู้ที่มีตาแหน่งที่เกี่ยวข้อง
2. หากรัฐวิสาหกิจกาหนดให้มีการประเมินแยกต่างหาก โดยมุ่งเน้นที่ประสิทธิผลของ
การบริหารความเสี่ยง รัฐวิสาหกิจควรกาหนดแนวทางหรือมาตรฐานการบริหารความเสี่ยง
ที่องค์กรต้องการใช้ และนามาเปรียบเทียบกับการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริง
3. รัฐวิสาหกิจควรจัดทาการวิเคราะห์ถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกองค์กร ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ความเสี่ยง และประเด็นความเสี่ยง
ซึ่งอาจส่ งผลให้ รัฐวิ สาหกิ จ ต้อ งมีก ารทบทวนถึ งการตอบสนองต่อความเสี่ ยง และ
การจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงที่ได้ประเมินมาก่อนหน้านี้
4. รัฐวิสาหกิจควรมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) ซึ่งเป็น
ความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดต่าแต่ผลกระทบรุนแรงมากต่อองค์กร และควรจัดหาแนวทาง
การบริหารความเสี่ยงดังกล่าวอย่างเหมาะสม
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ปัจจัยสำคัญต่อควำมสำเร็จในกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ปั จจั ยสาคัญ 8 ประการเพื่ อช่วยให้ การปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงของ
รัฐวิสาหกิจประสบความสาเร็จ มีดังนี้
ปัจจัยที่ 1 กำรสนับสนุนจำกผู้บริหำรระดับสูง (Senior management commitment)
การปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงของรัฐวิสาหกิจ จะประสบความสาเร็จเพียงใด
ขึ้นอยู่กับเจตนารมณ์ การสนับสนุน การมีส่วนร่วม และความเป็นผู้นาของผู้บริหารระดับสูง
ในรัฐวิสาหกิจ โดยให้ความสาคัญ และสนับสนุนให้ทุกคนในรัฐวิสาหกิจเข้าใจความสาคัญ
และคุณค่าของ การบริหารความเสี่ยง
ปัจจัยที่ 2 กำรใช้คำให้เกิดควำมเข้ำใจแบบเดียวกัน (Common language) รัฐวิสาหกิจที่
ได้มีการจัดทากรอบและนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่มีคาอธิบายองค์ประกอบในกรอบ
การบริหารความเสี่ยงอย่างชัดเจน จะทาให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนใช้ภาษาความเสี่ยง
ในแนวทางเดียวกัน และมีจุดหมายร่วมกันในการบริหารความเสี่ยง
ปัจจัยที่ 3 กำรปฏิบัติตำมกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงต่อเนื่อง (Ongoing
risk management process) รัฐวิสาหกิจสามารถนากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติ
อย่างทั่วถึงทั้งรัฐวิสาหกิจ และกระทาอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
ปัจจัยที่ 4 กระบวนกำรในกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง (Change management
process owner) รัฐวิสาหกิจจาเป็นต้องมีการบริหารการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการพัฒนาการ
บริ ห ารความเสี่ ย ง โดยต้ อ งมี ก ารชี้ แ จงให้ ผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งานทุ ก คนรั บ ทราบถึ ง
การเปลี่ยนแปลงและผลที่รัฐวิสาหกิจและแต่ละบุคคลจะได้รับจากการเปลี่ยนแปลงนั้น
ปัจจัยที่ 5 กำรสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิผล (Effective communication) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ ให้มั่นใจได้ว่าผู้บริหารได้รับข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงอย่างถูกต้องและ
ทันเวลา สามารถจัดการกับความเสี่ยงตามลาดับความสาคัญหรือตามการเปลี่ยนแปลงหรือ
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ใหม่ และมี การติดตามแผนการจัดการความเสี่ยงอย่างต่ อเนื่อง เพื่อ
นามาใช้ปรับปรุงการบริหารรัฐวิสาหกิจและจัดการความเสี่ยงต่างๆ เพื่อให้รัฐวิสาหกิจมี
โอกาสในการบรรลุวัตถุประสงค์ได้มากที่สุด
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ปัจจัยที่ 6 กำรวัดผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Measurement) ประกอบด้วยรูปแบบ
ดังนี้
 การวัดความเสี่ยง ในรูปแบบของผลกระทบและโอกาสที่อาจเกิดขึ้น การบริหาร
ความเสี่ยงที่ประสบความสาเร็จ จะช่วยให้ความเสี่ยงเหลืออยู่ในระดับที่รัฐวิสาหกิจ
ยอมรับได้
 การวัดความสาเร็จของการบริหารความเสี่ยง โดยอาศัยดัชนีวัดผลการดาเนินงานซึ่ง
อาจกาหนดเป็นระดับรัฐวิสาหกิจ ฝ่ายงาน หรือของแต่ละบุคคล การใช้ดัชนีวัดผล
การดาเนินงานนี้อาจปฏิบัติร่วมกับกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคล
ปัจจัยที่ 7 กำรฝึกอบรมและกลไกด้ำนทรัพยำกรบุคคล (Reinforcement through
training and HR mechanism) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในรัฐวิสาหกิจควร
ต้องได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้เข้าใจกรอบการบริหารความเสี่ยง และความรับผิดชอบของ
แต่ ล ะบุ ค คลในการจั ดการความเสี่ ย งและสื่ อ สารข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความเสี่ ย ง นอกจากนี้
รัฐวิสาหกิจควรมีระบบการประเมินผลการดาเนินงานส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
ปัจจัยที่ 8 กำรติดตำมกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Monitoring of risk
management process) มีการกาหนดวิธีที่เหมาะสมในการติดตามการบริหารความเสี่ยง
โดยควรพิจารณาประเด็นต่อไปนี้
 การรายงานและการสอบทานขั้นตอนตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง
 ความชัดเจนและสม่าเสมอของการมีส่วนร่วมและความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูง
 บทบาทของผู้นาในการสนับสนุนและติดตามการบริหารความเสี่ยง
 การประยุกต์ใช้เกณฑ์การประเมินผลการดาเนินงานที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่กล่า วมาทั้งหมดนี้ มีรายละเอียดเพื่อการน าไปใช้ ตามที่ป รากฏ
ในคู่ มื อ การบริ ห ารความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายใ นของรั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ จั ด ท าโดย
สานักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
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ส่วนที่ 2
หลักเกณฑ์/แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับ
กำรควบคุมภำยในของรัฐวิสำหกิจ
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ส่วนที่ 2
หลักเกณฑ์/แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในของรัฐวิสำหกิจ

1. คำจำกัดควำม
การควบคุ ม ภายใน คื อ กระบวนการที่ ก าหนดขึ้ น และน าไปปฏิ บั ติ โ ดยคณะกรรมการ
ผู้บริหาร และบุคลากรอื่นๆ ในองค์กร โดยกระบวนการดังกล่าวได้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วย
ให้ เกิ ด ความเชื่อ มั่น ได้อ ย่า งสมเหตุ สมผลว่ า องค์ก รจะบรรลุวั ตถุ ป ระสงค์ ในด้า นต่า งๆ
ดังต่อไปนี้
1. ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการปฏิบัติการ
2. ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
3. การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2. หลักเกณฑ์กำรควบคุมภำยใน
หลักเกณฑ์การควบคุมภายในอันเป็นมาตรฐานสากลและรัฐวิสาหกิจควรยึดถือในการปฏิบัติ
มี 5 ประการ ดังนี้
1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม

 บุคลากรทุกระดับมีความซื่อตรงและ
จริยธรรม
 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมีคุณสมบัติ
และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบ
ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของ
รัฐวิสาหกิจ
 ผู้บริหารมีปรัชญาและรูปแบบการ
ดาเนินงานอย่างเหมาะสม
 โครงสร้างองค์กรได้รับการกาหนดขึ้น
เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน
 บุคลากรมีความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน การกาหนดอานาจ
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบมีความชัดเจน
เหมาะสมและจัดทาเป็นลายลักษณ์อักษร
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2. การประเมินความเสี่ยง

3. กิจกรรมการควบคุม

4. สารสนเทศและการสื่อสาร

5. การติดตามและประเมินผล

22

 การกาหนดวัตถุประสงค์มีความชัดเจน
และสามารถวัดผลได้
 มีกระบวนการประเมินความเสี่ยง
 กิจกรรมการควบคุมสามารถบูรณาการ
ร่วมกับการประเมินความเสี่ยง
 การเลือกและการพัฒนากิจกรรม
การควบคุมมีความเหมาะสม
 การกาหนดนโยบายและขั้นตอน
การปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเหมาะสม
 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกิจกรรม
การควบคุม
 การวางแผนและดาเนินการด้านข้อมูล
สารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร
 การมีข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอ
ถูกต้อง และเหมาะสม
 การสื่อสารภายในองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 การสื่อสารภายนอกองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 การประเมินผลแบบต่อเนื่องและ
การประเมินผลแบบแยกเฉพาะ
 การรายงานข้อบกพร่อง
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3. กำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์
3.1 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายในนี้ จะไม่มีประโยชน์อันใด
หากไม่มีการนาไปปฏิบัติ
3.2 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายในฉบับนี้ จัดทาขึ้นสาหรับใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติของรัฐวิสาหกิจ โดยหวังว่าจะทาให้เกิดความคิดเบื้องต้นซึ่งผู้เกี่ยวข้อง
สามารถนาไปปรับปรุงแก้ไขในการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมกับการดาเนินงาน
3.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของรัฐวิส าหกิจต้องการความมั่นใจจากรัฐวิสาหกิจ ด้วยการมีระบบ
การควบคุมภายในที่ดี ทั้งนี้ คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ และผู้บริหารต้องร่วมกันกาหนด
นโยบายและกระบวนการควบคุมภายในขององค์กร
3.4 ให้รัฐวิสาหกิจดาเนินการตามส่วนที่เป็นหลักเกณฑ์ทั้งหมด โดยแนวทางปฏิบัติเป็นส่วนที่ให้
รายละเอียดหรือวิธีการดาเนินการเพิ่มเติมเพื่อให้รัฐวิสาหกิจสามารถปฏิบัติตามหลักการได้
สาหรับรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ถือปฏิบัติ
ตามหลักการบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยควบคู่ไปด้วย
4. ลำดับขั้นของกำรปฏิบัติ
4.1 ให้รัฐวิสาหกิจจัดให้มีระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติฉบับนี้
และให้รัฐวิสาหกิจมีถ้อยแถลง (Statement) ไว้ในรายงานประจาปีของรัฐวิสาหกิจ
ซึ่งอธิบ ายถึ งนโยบายและกระบวนการ ที่ คณะกรรมการรัฐ วิส าหกิจได้ใ ช้ป ฏิบั ติ
โดยข้อมูลนี้จะใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินการควบคุมภายในในรัฐวิสาหกิจ
4.2 หลักการและแนวทางการควบคุมภายในในรัฐวิสาหกิจฉบับนี้ จะช่วยให้รัฐวิสาหกิจ
สามารถยกระดับการควบคุมให้ทัดเทียมกับสากลได้ รัฐวิสาหกิจควรนาหลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบัติฉบับนี้ไปปฏิบัติให้ได้มากที่สุด โดยอาจปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์
ของแต่ละรัฐวิสาหกิจ
4.3 กระทรวงการคลังจะจัดให้มีการประเมินระบบการควบคุมภายในของรัฐวิสาหกิจอย่าง
สม่าเสมอ

สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.)
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5. นิยำมของคำสำคัญ
คำที่ใช้
การปฏิบัติการ (Operations)

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
(Compliance)
การรายงาน (Reporting)

ความซื่อสัตย์ (Integrity)

นโยบาย (Policy)

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholders)
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ควำมหมำย
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผล และประสิทธิภาพของ
กิจกรรมต่างๆ ขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง รวมถึงเป้าหมาย
เกี่ยวกับผลการดาเนินงานและความสามารถในการทา
กาไร และการป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียของทรัพยากร
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือของการรายงานของ
องค์กร ซึ่งรวมทั้งการรายงานภายในและภายนอกองค์กร
ทั้งที่เป็นรายงานทางการเงินและที่ไม่ใช่รายงานทางการเงิน
คุณภาพหรือสภาพของการดารงชีวิตด้วยหลักความชอบธรรม
ได้แก่ ความซื่อตรง ความซื่อสัตย์ ความจริงใจ รวมทั้ง
ความปรารถนาที่จะกระทาสิ่งที่ถูกต้อง เช่น ประกอบ
อาชีพและดารงชีพ ให้อยู่ในกรอบของคุณค่าและ
ความคาดหวังต่างๆ
การสั่งการของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องกระทาเพื่อ
ก่อให้เกิดผลต่อการควบคุม ทั้งนี้ นโยบายเป็นพื้นฐานใน
การกาหนดการควบคุม
กลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากองค์กร เช่น ผู้กากับดูแล
ผู้ถือหุ้น ชุมชนที่ซึ่งองค์กรดาเนินงานอยู่ พนักงาน ลูกค้า
และผู้ขาย
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6. แนวทำงปฏิบัติของกำรควบคุมภำยใน มี 5 องค์ประกอบ
1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม
2. การประเมินความเสี่ยง
3. กิจกรรมการควบคุม
4. สารสนเทศและการสื่อสาร
5. การติดตามประเมินผล
องค์ประกอบที่ 1 สภำพแวดล้อมของกำรควบคุม (Control Environment)
หลักเกณฑ์
สภาพแวดล้อมของการควบคุมเป็นสิ่งกาหนดวัฒนธรรมองค์กร แนวทาง การดาเนินกิจกรรมต่างๆ
ทางธุรกิจ และสะท้อนให้เห็นทัศนคติของบุคลากรระดับต่างๆ ในองค์กร โดยให้ความสาคัญกับ
การควบคุมภายในที่มุ่งให้เกิดจิตสานึกที่ดีในการดาเนินงาน
แนวทำงปฏิบัติ
1. รั ฐ วิ ส าหกิ จ ควรสร้ า งมาตรฐานทางพฤติ ก รรมและกรอบทางกฎหมาย แล ะ
ขนบธรรมเนียม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานในองค์กร โดยกาหนดมาตรฐาน
ทางจริยธรรม (Code of Conduct) ซึ่งเป็นกฎเกณฑ์มาตรฐานของพฤติกรรมและ
ความประพฤติ ซึ่งสามารถอ้างอิง เป็นเอกสารสาหรับองค์กร หรือบุคคลทั่วไปที่มี
ส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร
2. รัฐวิสาหกิจควรจัดทาคู่มือจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ โดยมีข้อกาหนดด้าน
จริยธรรมและบทลงโทษเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดให้มีการฝึกอบรมให้พนักงานทราบ
และเข้ า ใจลั ก ษณะของพฤติก รรมที่ย อมรับ และไม่ยอมรั บ เพื่ อให้พนั กงานทางาน
ด้วยสานึกของความถูกต้อง ผู้บริหารควรส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่
มุ่งเน้ น ความสาคัญ ของความซื่อ สัตย์แ ละจริยธรรม ผู้บริหารควรกาหนดเป้ า หมาย
การดาเนินงานที่เป็นไปได้และไม่สร้างความกดดันให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงาน
ให้บรรลุเป้าหมายที่เป็นไปไม่ได้ คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรมีความเข้าใจและทา
หน้าที่ดูแลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร
สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.)
กระทรวงกำรคลัง
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3. ปรัชญาและรูปแบบการดาเนินงานของผู้บริหารควรมีทัศนคติและรูปแบบการทางานที่
สนับสนุนให้องค์กรมีการควบคุมภายในที่ดีมีประสิทธิภาพ และสามารถปฏิบัติได้อย่ าง
มีประสิทธิผล
4. โครงสร้างองค์กรควรกาหนดโครงสร้างและสายงานการบังคับบัญชา ความสัมพัน ธ์
ระหว่างหน่วยงาน หน้าที่และความรับผิดชอบที่สาคัญให้ชัดเจน
5. บุคลากรควรได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถรวมทั้งความชานาญและประสบการณ์ที่
จาเป็ นสาหรับการปฏิบัติงาน และได้รับการประเมิ นผลการปฏิบัติงานโดยอ้างอิงผล
ความสาเร็จของงาน
6. รั ฐ วิ ส าหกิ จ ควรก าหนดให้ ผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งานได้ รั บ มอบอ านาจหน้ า ที่ และ
ความรับผิดชอบในระดับที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล
7. รัฐวิสาหกิจควรออกแบบนโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคล และนาไปปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล
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 ผู้บริหารควรกาหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กร
และระดับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในให้ชัดเจน พร้อมระบุหลักเกณฑ์
เพื่อให้สามารถระบุความเสี่ยงที่ อาจส่งผลให้องค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
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2. รั ฐ วิ ส าหกิ จ ควรระบุ เ หตุ ก ารณ์ ค วามเสี่ ย งทั้ ง ปั จ จั ย ภายนอกและภายใน ซึ่ ง อาจมี
ผลกระทบต่อการดาเนินงานอย่างมีนัยสาคัญ ควรมีการกาหนดเกณฑ์ในการพิจารณา
ระดับความสาคัญของความเสี่ยง จัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง
3. รัฐวิสาหกิจควรกาหนดมาตรการและวิธีการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุม
ภายในสามารถควบคุมจุดที่มีความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงควรติดตาม
ให้มีการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมที่กาหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมกำรควบคุม (Control Activities)
หลักเกณฑ์
กิจกรรมการควบคุมเป็นวิธีการต่างๆ ที่นามาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยเป็นมาตรการหรือขั้นตอน
ในการปฏิบัติงานตามนโยบาย เพื่อให้สามารถจัดการความเสี่ยง ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
แนวทำงปฏิบัติ
1. การควบคุมภายในควรบูร ณาการร่วมกับ การประเมิน ความเสี่ยง รัฐวิสาหกิจควรมี
การเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมโดยพิจารณาจากความคุ้มค่าและความเป็นไปได้
ของกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิผลเพื่อลดความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุมภายใน
2. รัฐวิสาหกิ จควรก าหนดและสื่อสารนโยบายที่ เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในไปทั่วทั้ ง
องค์กร พร้อมด้วยขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับนโยบาย เพื่อให้บุคลากรใน
องค์กรปฏิบัติตามการสั่งการของฝ่ายบริหาร
3. เทคโนโลยี ส ารสนเทศควรได้ รั บ การออกแบบและน าไปใช้ เ พื่อ สนั บ สนุ น ให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.)
กระทรวงกำรคลัง
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องค์ประกอบที่ 4 สำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Information and Communication)
หลักเกณฑ์
ข้ อมู ลสารสนเทศที่ เกี่ ยวกั บการด าเนิ นงานทั้ งที่ เป็ นข้ อมู ลสารสนเทศจากแหล่ งภายในและ
แหล่งภายนอก ช่วยสนับสนุนประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการกาหนดกลยุทธ์ ประเมินความเสี่ยง
และกิจกรรมการควบคุม ผู้บริหารต้องจัดให้มีสารสนเทศอย่างเพียงพอ เหมาะสม เชื่อถือได้
แนวทำงปฏิบัติ
1. รัฐวิสาหกิจควรวางแผนการดาเนินการด้านข้อมูลสารสนเทศ และดาเนินการอย่างมี
ประสิท ธิภาพเพื่ อ ให้ก ารใช้ข้ อ มูล สารสนเทศภายในองค์ก รสอดคล้องกับ หลัก การ
การควบคุมภายในที่ดี
2. รัฐวิสาหกิจควรจัดให้มีระบบการจัดการฐานข้อมูล เพื่อนามาใช้ประโยชน์ ในการทางาน
โดยคุณสมบัติของข้อมูล ควรมีเนื้อหาที่จาเป็นต่อการตัดสินใจอยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย
มี ค วามถู ก ต้ อ งสมบู ร ณ์ มี ค วามเป็ น ปั จ จุ บั น ความทั น กาล และความสะดวกใน
การเข้าถึงสารสนเทศ
3. รัฐวิสาหกิจควรจัดให้มีการสื่อสารภายในองค์กร เพื่อช่วยสนับสนุนให้เกิดความเข้าใจ
ตลอดจนมีการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน กระบวนการ และ
ความรับผิดชอบรายบุคคลในทุกระดับขององค์กร
4. รัฐวิสาหกิ จ ควรก าหนดให้ร ะบบสื่อ สารเชื่อมโยงกัน (Integrated) ซึ่งสามารถให้
สารสนเทศส่งถึ งผู้ ที่ควรได้ รับ หรือ มีไว้พร้อมอย่า งทัน กาลรัฐวิ สาหกิจควรจัดให้ มี
การสื่ อ สารกั บ หน่ ว ยงานภายนอกถึ ง ผลกระทบต่ อ การบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
การควบคุมภายใน
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องค์ประกอบที่ 5 กำรติดตำมประเมินผล (Monitoring)
หลักเกณฑ์
การติดตามและประเมินผล ควรมีขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานและการประเมินผลเป็นรายครั้ง
อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ เพื่อให้ผู้บริหารมีความมั่นใจได้อย่างสมเหตุสมผลต่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
แนวทำงปฏิบัติ
1. รัฐวิสาหกิ จ ควรก าหนดให้มีก ารประเมิน ผลแบบต่ อเนื่ องและการประเมิน ผลแบบ
เฉพาะคราว แต่ทาอย่า งต่อเนื่ องและสม่าเสมอ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่า
การควบคุมภายในยังคงทาหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่อง รัฐวิสาหกิจควรจัดให้มีการประเมิน
การควบคุมภายในอย่างเป็นอิสระ โดยผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกแบบมาตรการ
หรื อ วางระบบการควบคุ ม ภายใน เพื่ อ ให้ ส ามารถแสดงความคิ ด เห็ น ได้ อ ย่ า ง
ตรงไปตรงมาชัดเจน และมีความหมายเหมาะสม
2. รัฐวิสาหกิจควรจัดให้มีให้การติดตามและประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหาร และการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเรียกว่าการประเมินการควบคุม
ภายในด้ ว ยตนเอง (Control Self
Assessment) รั ฐ วิ ส าหกิ จ ควรประเมิ น ผล
ความเพี ยงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน และประเมิน การบรรลุตาม
วัต ถุ ป ระสงค์ ขององค์ก รในลัก ษณะการประเมิน การควบคุม ด้ว ยตนเองและ/หรื อ
การประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.)
กระทรวงกำรคลัง
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7.

30

ปัจจัยสำคัญต่อควำมสำเร็จของกำรควบคุมภำยใน
การควบคุมภายในเป็นปัจจัยสาคัญต่อความสาเร็จของรัฐวิสาหกิจ ไม่ว่าจะเป็นรัฐวิสาหกิจ
ขนาดใหญ่หรือเล็ก และอยู่ในกลุ่มธุรกิจประเภทใด จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารในฐานะผู้นา
ที่ต้องรับผิดชอบในการจัดสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบต่างๆ ของการควบคุมภายใน
ของรั ฐ วิ ส าหกิ จ ให้ ดี และต้ อ งปลู ก จิ ต ส านึ ก ให้ ผู้ ใต้ บั งคั บ บั ญ ชาทุ กระดั บ ตระหนั กถึ ง
ความสาคัญที่จะต้องร่วมมือกันทาให้มาตรการและกลไกต่างๆ ของระบบการควบคุมภายใน
ทาหน้าที่ให้ได้ผลตามวัตถุประสงค์
เหตุผลที่การควบคุมภายในมีความสาคัญมากเช่นนี้ เพราะการควบคุมภายในช่วยสกัดกั้น
ความสูญเปล่าที่จะเกิดขึ้นในรัฐวิสาหกิจ และการสูญเสียเช่นว่านั้น มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในทุก
กระบวนการ และในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน จึงทาให้มีความจาเป็นที่จะต้องจัดการให้มี
การควบคุ มภายในที่ ดี ในทุ กกระบวนการ และทุ ก ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน อย่ า งไรก็ ต าม
การควบคุมภายในหากนามาใช้อย่างไม่ถูกต้อง เช่น เข้มงวดหรือเคร่งครัดเกินสมควรก็อาจ
ทาให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างติดขัด ล่าช้า ไม่คล่องตัว จึงเป็นหน้าที่อีกด้านหนึ่งของผู้บริหาร
ที่จะต้องจัดให้เกิดความสมดุลระหว่างความคล่องตัวในการปฏิบัติงานกับระดับการควบคุม
ภายในที่มีประสิทธิผลเพียงพอ เพราะหากไม่มีการควบคุมภายใน หรือมีการควบคุมภายใน
แต่ มี ข้ อ บกพร่ อ งที่ ส าคั ญ ก็ มี ค วามเสี่ ย งที่ อ งค์ ก รจะเกิ ด ความเสี ย หาย สู ญ เปล่ า หรื อ
แม้กระทั่งการกระทาทุจริตของพนักงานหรือผู้บริหารได้

หลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัตเิ กี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปี 2555

สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.)
กระทรวงกำรคลัง
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ส่วนที่ 3
หลักเกณฑ์/แนวทำงปฏิบัติที่นำมำวิเครำะห์เปรียบเทียบ
เรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรควบคุมภำยใน
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ส่วนที่ 3
หลักเกณฑ์/แนวทำงปฏิบัติที่นำมำวิเครำะห์เปรียบเทียบ
เรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรควบคุมภำยใน
หลักเกณฑ์/แนวทำงปฏิบัติที่นำมำวิเครำะห์เปรียบเทียบ
เรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง
1. COSO Enterprise Risk Management (COSO ERM)
2. ISO 31000:2009 Risk Management – Principle and guidelines
3. AS/NZS ISO 31000:2009 Risk Management - Principle and guidelines
4. CAN/CSA-ISO 31000:2009 Risk Management - Principle and guidelines
5. Code of Governance Principles for South Africa 2002 (KING III)
6. คู่มือการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยงของ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)
7. เกณฑ์ประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ ด้านการบริหารความเสี่ยง ประจาปี 2554
โดยสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
8. แนวทางการบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักเกณฑ์/แนวทำงปฏิบัติที่นำมำวิเครำะห์เปรียบเทียบ
เรื่องกำรควบคุมภำยใน
1. COSO Internal Control Framework (COSO)
2. Guidance on Control Framework (CoCo)
3. INTOSAI Guidelines for internal control standards for the public sector (INTOSAI)
4. Internal Control Revised Guidance for Directors on the Combined Code (Tumbull)
5. Code of Governance Principles for South Africa 2002 (KING III)
6. แนวทางการควบคุมภายในที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดทาขึ้นเพื่อใช้
สาหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยแปลมาจาก COSO
7. เกณฑ์ประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ ด้านการควบคุมภายใน ประจาปี 2554
โดยสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
8. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. 2544 และแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน การประเมินผลการควบคุม
ภายใน (ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ)
สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.)
กระทรวงกำรคลัง
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หลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัตเิ กี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปี
2555
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หลักเกณฑ์/แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรบริหำรควำมเสี่ยง
และกำรควบคุมภำยใน ปี 2555
จัดทำโดย: สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.)
ที่อยู่: กระทรวงกำรคลัง ถนนพระรำม 6 แขวงสำมเสนใน
เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0 2298 5880-9
Website: www.sepo.go.th
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