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บทที่ 1  การบริหารความเสี่ยงระดับองคการของโรงงานไพ 

1.1 วัตถุประสงคของคูมือการบริหารความเสี่ยง 

คูมือการบริหารความเสี่ยงนี้   จัดทําขึ้นเพื่อใหความเขาใจในหลักการและ
กระบวนการบริหารความเสี่ยงของโรงงานไพ  โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 

1. เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาและการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงใหเปนไปอยางมีระบบและตอเนื่อง 

2. เพื่อเปนเครื่องมือในการสื่อสารและสรางความเขาใจ   ความสัมพันธ  
ตลอดจนเชื่อมโยงระหวางการบริหารความเสี่ยงกับกลยุทธขององคการ 

3. เพื่อใหทุกฝายที่เกี่ยวของไดรับทราบและดําเนินการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวของ
กัน 

4. เพื่อใชเปนเครื่องมือในการสรางวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ 
ระดับขององคการ 

1.2 ความหมายของการบริหารความเสี่ยงระดับองคการ 
เหตุการณ (Event)  หมายถึง  เหตุการณความไมแนนอนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต  ซ่ึง

มีผลกระทบตอองคการทางดานลบ  หรือทางดานบวก  หรือทั้งสองดาน 

ความเสี่ยง (Risk)  หมายถึง  เหตุการณความไมแนนอนที่อาจเกิดขึ้นที่มีผลทางดาน
ลบ   ซ่ึงทําใหองคการไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคสําคัญที่กําหนดไว 

โอกาส (Opportunity)  หมายถึง  เหตุการณความไมแนนอนที่อาจเกิดขึ้นที่มีผล
ทางดานบวก  เปนชองทางใหมในการบริหารและปฏิบัติงาน  เพื่อเพิ่มมูลคาเพิ่มหรือความ
เจริญเติบโตในระยะยาวตอองคการ 

การบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management)  คือ  กระบวนการ
ปฏิบัติงานที่คณะกรรมการ  ฝายบริหาร  และพนักงานในองคการสรางขึ้น  และประยุกตใช
ในการกําหนดกลยุทธและการปฏิบัติงานทั่วทั้งองคการ  เพื่อ 

• ระบุเหตุการณสําคัญที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบตอองคการ 
• การจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได 
• การเปลี่ยนวิกฤตใหเปนโอกาส 
• ใชในการสอบทานเกีย่วกับการบรรลุวัตถุประสงคขององคการอยาง 

สมเหตุสมผล 
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1.3 ความจําเปนในการบริหารความเสี่ยง 
1. โรงงานไพตองปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  ซ่ึงกําหนด

โดยคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 2542  ซ่ึงใชการประเมินบริหารความเสี่ยง
เปนองคประกอบตามมาตรฐานการควบคุมภายใน 

2. โรงงานไพตองปฏิบัติตามเกณฑประเมินของระบบ Performance Agreement 
:PA  ตามกรอบวัดเรื่องการกํากับดูแลที่ดี  “เกณฑวัดผลการดําเนินงาน
รัฐวิสาหกิจการบริหารจัดการองคการ”  ซ่ึงไดกําหนดใหการบริหารความ
เสี่ยงเปนสวนหนึ่งของเกณฑวัดผลดังกลาวซึ่งไดจัดระดับของการบริหาร
ความเสี่ยงของรัฐวิสาหกิจเปรียบเทียบกับกรอบที่ไดกําหนดไว 5 ระดับ ไดแก 

ระดับที่ 1 มีการบริหารความเสี่ยงนอยมาก 
ระดับที่ 2 มีการบริหารความเสี่ยงเบื้องตนที่มีระบบ 
ระดับที่ 3 มีการเชื่อมโยงและบูรณาการความเสี่ยงกับการบริหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ (IT) 
ระดับที่ 4 มีการบริหารความเสี่ยงที่สรางมูลคาเพิ่มแกองคการ 
ระดับที่ 5 มีการปลูกฝงใหการบริหารความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของการ

ดําเนินกิจกรรมและเปนวัฒนธรรมขององคการ 

1.4 การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง 
โรงงานไพ   เปนองค การที่ มี ภ าระหน าที่ ความรับ ผิดชอบตามระ เบี ยบ

กระทรวงการคลัง  วาดวยการจัดตั้งโรงงานไพ  กรมสรรพสามิต  พ.ศ. 2535  กําหนด
ภาระหนาที่ของโรงงานไพ ดังนี้ 

• ผลิตไพตามพระราชบัญญัติไพ พุทธศักราช 2486  และรับจางพิมพส่ิงพิมพทุก
ชนิด  เพื่อหารายไดเขารัฐ 

• ดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวของตอเนื่องกัน  หรือเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว
ขางตน 

• ทําการคาเกี่ยวกับผลิตภัณฑของโรงงานไพ 
• ตั้งและรับเปนสาขาตัวแทน ตัวแทนการคาตางๆ อันเกี่ยวกับกิจการตาม

วัตถุประสงค 
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ในระยะแรก  การบริหารงานตามภาระหนาที่ของโรงงานไพยังอิงกับระบบราชการ  
และการบริหารความเสี่ยงยังเปนแบบเชิงรับ  คือเมื่อเกิดปญหาจึงแกไขและทําแบบเฉพาะกิจ
ตามความจําเปนแตไมเพียงพอในการบริหารในปจจุบัน 

ดังนั้น  เพื่อเพิ่มความสําเร็จในการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่
กําหนดในแผนวิสาหกิจ โรงงานไพจึงเริ่มพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงในป 2549 โดยแผน
บริหารความเสี่ยงในป 2549 ประกอบดวย 

• การเตรียมการและการทําความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง 
• การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
• การอบรมและจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ คร้ังที่ 1 
• จัดทําคูมือการบริหารความเสี่ยง 
• รายงานคูมือการบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการโรงงานไพ 
• การประกาศใชคูมือและแผนงานการบริหารความเสี่ยง 
• การประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรายไตรมาส 
• การรายงานผลตอคณะกรรมการโรงงานไพรายไตรมาส 
• การจัดทํารายงานประจาํป 

ในป 2550 หลังจากการเริ่มมีระบบบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการโรงงานไพ 
ผูบริหารและพนักงาน มีความเขาใจและเห็นความสําคัญที่จะพัฒนาระบบความเสี่ยงใหมี
คุณภาพเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจนถึงระดับสูงสุด  ใหเปนแนวทางในการบริหารความเสี่ยงแบบ
บูรณาการทั่วทั้งองคการ  เพื่อประโยชนในการเพิ่มโอกาสการบรรลุวัตถุประสงค  และเพิ่ม
มูลคาสูงสุดใหกับองคการและสาธารณชน  จึงไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน  โรงงานไพ  และใหผูตรวจสอบภายในประเมินผลการปฏิบัติงาน
อิสระอยางนอย ปละ 1 คร้ัง เพื่อเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใหคณะกรรมการฯ ชุดนี้
มีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 

1. พิจารณา และอนุมัตินโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง 
2. ติดตามการพฒันากรอบการบริหารความเสี่ยง และตดิตามการปฏิบัติงานตาม

มาตรฐานการควบคุมภายใน 
3. ติดตามกระบวนการบงชี้และประเมินความเสี่ยง รวมทั้งพจิารณาคัดเลือกความ

เสี่ยงที่มีนัยสําคัญมาจัดทําแผนตอบสนองความเสี่ยงที่เหมาะสม 
4. ประเมินและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยง 
5. รายงานผลการดําเนินงานบริหารความเสีย่งตอคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการโรงงานไพ 
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บทที่  2  นโยบายโครงสรางและสภาพแวดลอมการบริหารความเสี่ยง 

2.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 
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เพื่อใหมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบ เพื่อใหทราบเหตุการณความ
เสี่ยงสําคัญที่มีผลตอการบรรลุวัตถุประสงค และเพิ่มโอกาสความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แผนวิสาหกิจ  โดยใหสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาลและการกํากับดูแลที่ดี สามารถสรางการ
เจริญเติบโตอยางมั่นคงใหกับโรงงานไพ กรมสรรพสามิต   ผูอํานวยการโรงงานไพ ไดประกาศ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่  19 มกราคม  2550   

2.2 โครงสรางและสภาพแวดลอมการบริหารความเสี่ยงโดยรวม 

คณะกรรมการโรงงานไพ

ผูอํานวยการโรงงานไพ

คณะทํางานบริหารจัดการความเสี่ยง
และควบคุมภายใน โรงงานไพ

ฝายโรงพิมพ ฝายผลิตไพ

คณะกรรมการตรวจสอบ

สวนเตรียมการพิมพ สวนผลิตไพตัวเล็ก

งานประทับตราไพ

ฝายอํานวยการ

สวนธุรการและสารสนเทศ

สวนการเงินและพัฒนาธุรกิจ

สวนพัสดุและอาคารสถานที่

สวนบัญชีและงบประมาณ

เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน

เจาหนาที่ความปลอดภัย

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน โรงงานไพ

โครงสรางและสภาพแวดลอมการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของ โรงงานไพ

สวนผลิตสิ่งพิมพ

นักวิชาการพิมพ สวนผลิตไพปอก

ฟ

 
 

ภาพ 2-1  โครงสรางและสภาพแวดลอมการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของโรงงานไพ 
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2.3 บทบาทและหนาท่ีความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง 

จากโครงสรางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของโรงงานไพ (ภาพ 2-1)  โรงงานไพได
กําหนดบทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบในแตละระดับ ดังนี้ 

 คณะกรรมการโรงงานไพ 
 มีความเขาใจถงึความเสี่ยงทีอ่าจมีผลกระทบรายแรงตอองคกร 
 ใหขอเสนอแนะและใหความเห็นชอบการบริหารความเสี่ยงของโรงงานไพ 
 ติดตามผลการดําเนินงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ  และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและควบคมุภายในโรงงานไพ  เพื่อใหมัน่ใจวามีการ
ดําเนินการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงของโรงงานไพโดยรวม 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
 ทําใหมั่นใจวามีการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อจัดการความเสี่ยงทัว่ทั้ง
องคกร 

 กํากับดแูลและติดตามการบรหิารความเสี่ยงและควบคุมภายในอยางเปนอิสระ
และจัดทํารายงานเสนอตอคณะกรรมการโรงงานไพ เกี่ยวกับประสิทธภิาพและ
ประสิทธิผลของการควบคุมภายใน 

 ใหคําปรึกษาการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในตอคณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยงและควบคมุภายใน โรงงานไพ 

 สอบทานและสื่อสารกับคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
โรงงานไพ  เพือ่ใหเขาใจความเสี่ยงที่สําคัญไดรับการจัดการและเชื่อมโยงกับ
ระบบการควบคุมภายในอยางเหมาะสม 

 ติดตามประสทิธิภาพการทํางานของหนวยตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคมุภายใน โรงงานไพ 
 พิจารณา และอนุมัตินโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง 
 ติดตามการพฒันากรอบการบริหารความเสี่ยง และตดิตามการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการควบคุมภายใน 

 ติดตามกระบวนการบงชี้และประเมินความเสี่ยง รวมทั้งพจิารณาคัดเลือกความ
เสี่ยงที่มีนัยสําคัญมาจัดทําแผนตอบสนองความเสี่ยงที่เหมาะสม 

 ประเมินและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยง 
 รายงานผลการดําเนินงานบริหารความเสีย่งตอคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการโรงงานไพ 
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ผูอํานวยการโรงงานไพ 
 การวางแผนและดําเนนิการตามนโยบาย และแผนงานการบริหารความเสี่ยง
รวมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ในโรงงานไพ 

 ส่ังการและติดตามใหทุกหนวยงานปฎิบัติงานตามกระบวนการบริหารความ
เสี่ยง 

 แตงตั้งเจาหนาที่หรือผูรับผิดชอบ  เพื่อใหการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

 สนับสนุนและสงเสริมใหการบริหารความเสี่ยงเปนการปฎิบัติงานตามปกติ
และเปนวัฒนธรรมของหนวยงาน 

 อ่ืนๆ  ตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการโรงงานไพ 

ผูบริหารระดบัตาง ๆ  
 รวบรวมและวเิคราะหเหตุการณและประเมนิผลความเสี่ยงเบื้องตน  เพือ่
รายงานตอคณะทํางานบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคมุภายใน โรงงานไพ 

 มีสวนรวมในการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบตัิการ  เพื่อจัดทําแผนบริหารความ
เสี่ยง 

 สงเสริมใหพนกังานในหนวยงานตระหนกัถึงความสําคัญของการบริหารความ
เสี่ยง 

 เปนผูรับผิดชอบหรือแตงตัง้ผูรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในของหนวยงานที่รับผิดชอบ  เพื่อติดตามและรายงานความกาวหนาตาม
แผนงานที่ไดรับมอบหมาย 

 สงเสริมใหพนกังานในหนวยงานตระหนกัถึงความสําคัญของการบริหารความ
เสี่ยง 

 ประสานงานกบัเลขาฯ  คณะทํางานบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคมุ
ภายใน โรงงานไพ เพื่อรายงานความกาวหนาของแผนบริหารความเสีย่งที่
ไดรับมอบหมาย 

 อ่ืนๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย 

เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน 
 ตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงอยางอิสระเปนรายครั้ง 
 จัดทําแผนและปฎิบัติงานตรวจสอบตามผลของการประเมินความเสีย่ง 
 ประสานงานกบัหนวยงานบริหารความเสีย่งเพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกบัการ
ประเมินความเสี่ยงและดําเนนิการตรวจสอบภายในตามแนวความเสี่ยง 
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 อ่ืนๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย 

คณะทํางานบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน โรงงานไพ 
 ประธานคณะทํางาน ฯ ทําหนาที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน โรงงานไพ 

 ปฏิบัติหนาที่ประจําวนัแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ 
 จัดทํานโยบายความเสี่ยง กรอบ และกระบวนการใหกับหนวยงานและเสนอ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ฯ เพื่อพจิารณาอนุมัต ิ

 กําหนด/จัดวางระบบ/ควบคมุ/ติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการควบคุม
ภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดิน 

 ใหการสนับสนุนและแนะนาํกระบวนการบริหารความเสี่ยงแกหนวยงานตาง ๆ 
ภายในองคกรตามที่มีการรองขอ 

 รวบรวมกลั่นกรองขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ จัดทําเปนฐานขอมูลเพื่อการ
ตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพ ตามลําดับความสําคัญของความเสี่ยงและ
มาตรการจัดการ 

 สนับสนุนใหมีการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงของหนวยงานอยาง
สม่ําเสมอ 

 ดําเนินการประสัมพันธตอผูมีสวนไดสวนเสีย กรณีที่มีเหตุการณวิกฤติ ซ่ึงมี
ผลกระทบที่จะสรางความเสยีหาย ร่ัวไหล หรือสูญเปลา อันจะทําใหการ
บริหารงานของโรงงานไพไมสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่
กําหนดไว 

 การสื่อความ/ทําความเขาใจใหความรูทัว่ทัง้องคกรในเรื่องการบริหารความ
เสี่ยง 

 ทบทวนและประเมินผลมาตรการหรือแผนปฏิบัติการ เพื่อกําหนดแนวทางการ
ปรับปรุงระบบบริหารความเสี่ยงของโรงงานไพ และนําเสนอใหคณะกรรมการ 
ฯพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

 สนับสนุนแกผูบริหารระดับสูง และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน ฯ  ในการติดตามการบริหารความเสี่ยง และรายงานสถานการณ
การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร 
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พนักงาน  
 ระบุเหตกุารณที่อาจมีความเสี่ยงตอองคการ 
 อ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

2.4 แผนการพัฒนาการบริหารความเสี่ยง 
โรงงานไพไดจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงซึ่งมีระยะเวลา 2 ป ไวในรายงานการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการแผนบริหารความเสี่ยง  
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บทที่  3  การกําหนดวัตถุประสงคและเกณฑการจัดระดับความเสี่ยง 

3.1 สภาพแวดลอมภายใน 

โรงงานไพไดมีการบริหารจัดการความเสี่ยง  และใชเครื่องมือการบริหารหลาย
รูปแบบ  เพื่อใหการบริหารของโรงงานไพเปนที่ชัดเจน  และมีแนวทางปฏิบัติงานสําหรับ
คณะกรรมการ  ฝายบริหาร  และพนักงานทุกระดับ  เพื่อเปนไปตามวิสัยทัศนและพันธกิจที่
กําหนดไวดังนี้ 

วิสัยทัศน (Vision) 
1. องคการหลักในการผลิตและจําหนายไพที่มีคุณภาพและเชื่อถือได  เพื่อทดแทน

การนําเขาและการสงออก 
2. องคการสนับสนุนการผลิตสิ่งพิมพอยางมีคุณภาพและเชื่อถือไดใหแก

กระทรวงการคลัง 

พันธกิจ (Mission) 
1. ผลิตและจําหนายไพอยางมีคุณภาพ  และเชื่อถือไดเต็มกําลังเพื่อสนองตอบตอ

ความตองการของผูบริโภคภายในประเทศและตางประเทศ 
2. รับจางพิมพส่ิงพิมพอยางมีคุณภาพและเชื่อถือได  ใหแกหนวยงานตางๆ ภายใต

กระทรวงการคลัง 
3. ปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานคุณภาพสินคา 
4. พัฒนาความรูความสามารถของพนักงาน 
5. พัฒนาสภาพแวดลอมในการทํางาน  เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของ

พนักงาน 
เปาหมายรวมของโรงงานไพ 

1. สรางผลกําไร  เพื่อหารายไดใหสูงขึ้นทั้งในสวนของการจําหนายไพและรายไดจากการ 
พิมพ 

2. เพิ่มคุณภาพในการผลิต  โดยการนําเทคโนโลยีมาชวยในกระบวนการผลิต  และ
พัฒนาผลิตภัณฑไพปอกใหมีคุณภาพทัดเทียมกับตางประเทศ  เพื่อทดแทนการนําเขาและ
สงออกไปจําหนายในตางประเทศ 

3. พัฒนางานสิ่งพิมพใหทันสมัย  และสอดคลองกับสภาพความตองการของตลาด  
เพื่อใหตอบสนองตอความตองการของลูกคา 
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4. เพิ่มปริมาณการผลิต  จําหนายไพ  และสิ่งพิมพทุกชนิด  เพื่อเพิ่มสวนแบงตลาด
และทดแทนการนําเขาไพปอกพลาสติกจากตางประเทศ  โดยการ 

4.1 ขยายตลาดจําหนายไพไปสูตลาดตางประเทศ 
4.2 ขยายตลาดลูกคาในประเทศใหเพิ่มขึ้นทั้งทางดานผลิตภัณฑไพและ 
       ส่ิงพิมพ 
4.3 ลดตนทุนการผลิต 

5. บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด 
6. นวัตกรรม  โดยการ 

6.1 นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑไพและสิ่งพิมพ  
เพื่อใหไดมาตรฐานสากล 

6.2 ปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารงานเปนการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 
6.3 ปรับระบบการดําเนินงานกึ่งราชการไปสูระบบธุรกิจอยางเต็มรูปแบบ 

7. พัฒนาบุคลากรเพื่อใหมีคุณภาพ  และประสิทธิภาพ  เพื่อรองรับกับสภาพแวดลอม
ที่เปลี่ยนแปลงและเทคโนโลยีใหม  โดยการ 

7.1  วางแผนพัฒนากําลังคนในระยะยาว 
7.2  พัฒนาความรู  ทักษะ  และความสามารถ 
7.3  พัฒนาบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 
7.4  พัฒนาทางดานจริยธรรม  คุณธรรม  จรรยาบรรณ 

8. เปาหมายทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โดยการ 
8.1  การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาเปนเครื่องมือชวยในการดําเนินงาน  การ

วิเคราะห  การตัดสินใจ  เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดย
การพัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ  เพื่อจัดเก็บขอมูล
พื้นฐานที่สําคัญ 

8.2  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เพื่อ
ใหบริการขอมูลภายในโรงงานไพ 

8.3  พัฒนาบุคลากรใหมีความรู  ความสามารถทางดาน ICT 

เครื่องมือที่ใชในการบริหารเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามพันธกิจขางตน  เชน  
ระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ (Performance Agreement : PA)   ดัชนีวัดผลการ
ดําเนินงาน (Key Performance Indicators: KPIs) และระบบการบริหารความเสี่ยง  โดยไดนํา
กรอบงานและกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากลมาประยุกตใชใน
สภาพแวดลอมของโรงงานไพ 
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3.2  การกําหนดวัตถุประสงคในการบริหารความเสี่ยง 
การกําหนดวัตถุประสงค  หมายถึง  การระบุส่ิงที่องคการหรือหนวยงานนั้นคาดหวัง

ที่จะประสบความสําเร็จ 
การกําหนดวัตถุประสงคท่ีดี  ควรมีลักษณะ SMART  กลาวคือ 
 

Strategic Alignment – การเชื่อมโยงกบักลยุทธ 
Measurable – การกําหนดตวัวัดและเปาหมายที่ชัดเจน 
Achievable – การกําหนดเปาหมายที่ทาทายแตสามารถบรรลุผลไดไมสูง

หรือต่ําไป 
Reliable – เชื่อถือได   มีหลักฐานยืนยันวาเปนจริง 
Timeframe – กําหนดเปาหมายเวลาที่ชัดเจนและเหมาะสม 

 

วัตถุประสงคและเปาหมายของโรงงานไพมีหลายระดับตั้งแตระดับองคการและ
ระดับกิจกรรมตางๆ  ในการบริหารความเสี่ยงไดพิจารณาวัตถุประสงคสําคัญของโรงงานไพ
และเปาหมายความสําเร็จที่ตองการของกิจกรรมหลักตามแผนวิสาหกิจของโรงงานไพ 

3.3  การกําหนดระดับความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได 
การกําหนดตวัวัดมีทั้งตวัวดัทางการเงิน และตัววัดไมใชทางการเงิน 

ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได  หมายถึง  การกําหนดระดับความคลาดเคลื่อน
จากเปาหมายของความสําเร็จที่องคการยอมรับได 

หลังจากการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายในการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจนตาม
หลัก SMART แลว    คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในหรือผูที่ไดรับ
มอบหมายรวมกับผูบริหารที่เกี่ยวของ   ควรพิจารณากําหนดระดับความคลาดเคลื่อนจาก
เปาหมายความสําเร็จที่องคการยอมรับได  เพื่อใชในการบริหารความเสี่ยงในระดับตางๆ ที่
เกี่ยวของตอไป 
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บทที่  4  กระบวนการบรหิารความเสี่ยง 

4.1 ความหมาย 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง  หมายถึง  กระบวนการในการระบุเหตุการณความ
เสี่ยง  การประเมินจัดระดับ  และการจัดการตอบสนองความเสี่ยง   เพื่อใหความเสี่ยงอยูใน
ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได  รวมทั้งเพื่อเพิ่มโอกาสการบรรลุวัตถุประสงคขององคการ 
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• ภัยธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (Natural Environment)  เชน น้ําทวม  ไฟไหม  
แผนดินไหว  และเหตุการณที่ทําความเสียหายตออาคาร  ทรัพยสิน  แหลง
วัตถุดิบ  แรงงาน 

• ภาวะเศรษฐกิจ (Economic)  เชน  ภาวะเงินเฟอ  เงินฝด  อัตราดอกเบี้ย  อัตรา
แลกเปลี่ยน  การเคลื่อนไหวของตนทุนวัตถุดิบ  และเหตุการณที่เกี่ยวของกับ
ราคาสินคา 

• ภาวะการเมือง (Political)  เชน  กฎหมาย  ระเบียบ  และเหตุการณที่เปดหรือ
จํากัดโอกาสการเขาสูตลาดตางประเทศ  การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี 

• สังคม (Social)  เชน  มาตรฐานและรสนิยมของสังคมและลูกคา 

ปจจัยภายใน  หมายถึง  ปจจัยที่เกิดภายในองคการที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จของ
วัตถุประสงค  และเปนปจจัยที่ผูบริหารสามารถบริหารจัดการได  ตัวอยางปจจัยภายใน  เชน 

• โครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure)  เชน  เครื่องมืออุปกรณเทคโนโลยีและ
กําลังการผลิต  เหตุการณที่กระทบตอการผลิต   การเพิ่มความพึงพอใจของ
ลูกคา 

• กระบวนการ (Process)  ไดแก  เหตุการณเกี่ยวกับกระบวนการและกิจกรรม
หลัก  เชน  การผลิต  การควบคุมคุณภาพ  การสงมอบสินคา  การควบคุมที่ไม
เพียงพอ  ไมมีประสิทธิภาพ  และเกิดความไมพึงพอใจของลูกคา 

• พนักงาน (Personnel)  เชน  การขาดพนักงานที่มีความรูและทักษะในงาน  
การเกิดอุบัติเหตุของพนักงาน  การทุจริต  การหยุดผลิต 

• เทคโนโลยี (Technology)  เชน  ความลาสมัย  การหยุดชะงักของระบบการ
ผลิต  ความไมสามารถปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 

วิธีการในการระบุเหตุการณและเก็บขอมูล   มีไดหลายวิธีทั้งวิธีเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ   วิธีการเชิงปริมาณ  เชน  การเก็บขอมูลเกี่ยวกับจํานวนการผลิต  เวลาที่ใช  จํานวนเงิน  
จํานวนคน   ซ่ึงอาจเหมาะในเหตุการณที่ซับซอนและมีขอมูลเชิงปริมาณที่สามารถเก็บได  อาจ
ทําไดยากแตทําใหไดขอมูลที่ชัดเจนในการวิเคราะหเชิงสถิติในระดับสูง   แตเหตุการณบาง
ประการ  เชน  ความพึงพอใจ   หรือเหตุการณที่อาจตองใชดุลยพินิจ   อาจตองใชวิธีเชิงคุณภาพ  
ไดแก  การกําหนดเปนคาระดับหรือเสกลตางๆ  เชน  ระดับ 1-5  ซ่ึง 1 หมายถึงนอย  และ 5 
หมายถึงมากสุด   การเก็บขอมูลเชิงคุณภาพเก็บไดงายกวาเชิงปริมาณ  แตอาจมีขอจํากัดดาน
ความถูกตองเชื่อถือได  ในการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ  ควรเก็บจากผูเกี่ยวของรอบดานให
เหมาะสมตามความจําเปน  เชน  เก็บจากผูบริหาร  พนักงาน  ลูกคา  ผูจัดสงสินคา  เปนตน 
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ตัวอยางเทคนิคในการระบุเหตุการณ 

• การวิเคราะหจุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  และความเสี่ยง (SWOT Analysis) 
• การวิเคราะหผังภาพกระบวนการปฏิบัติงาน (Flowchart Analysis) 
• การวิเคราะหอัตราสวนการเงิน (Financial Ratio Analysis) 
• การวิเคราะหตัววัดผลที่เปนตัวกอหรือเหตุใหเกิดเหตุการณ  เชน  ความพึง

พอใจของลูกคาเปนเหตุทําใหยอดขายเพิ่มขึ้น 
• การใชแบบรายการเหตุการณที่มีผูจดัทําไว 
• การใชผังกางปลา (Fishbone Analysis) ในการวิเคราะหความสัมพันธ

ระหวางปจจัย-เหตุการณ-วัตถุประสงค 

ตัวอยางเทคนิคท่ีใชในการเก็บขอมูล 

• การประชุมเชิงปฏิบัติการ   
• การประชุมประเมินผลตนเอง 
• การสัมภาษณ 
• การใชแบบสอบถาม 
• การสํารวจวิจัย 

ในการบริหารความเสี่ยง  การรวบรวมขอมูลและความคิดเห็นทั้งจากบุคคลภายใน  
เชน  คณะกรรมการ  ฝายบริหาร  ผูบริหารระดับตางๆ ที่เกี่ยวของ  พนักงาน  และจาก
บุคคลภายนอก  เชน  ผูเชี่ยวชาญ  ลูกคา  และผูที่มีสวนเกี่ยวของ  จะทําใหไดขอสรุปที่เปนที่
ยอมรับรวมกันของทุกฝาย 

4.3 การจัดประเภทและความสัมพันธของความเสี่ยง 
การจัดประเภทความเสี่ยงจะชวยใหการพิจารณาความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอ

วัตถุประสงคขององคการชัดเจนและสมบูรณ  ซ่ึงโรงงานไพไดจัดประเภทความเสี่ยงที่
เกี่ยวของกับวัตถุประสงคสําคัญไว  4  ดาน ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk)  หมายถึง  ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับ
กลยุทธและความเสี่ยงอ่ืนที่มีผลกระทบตอโรงงานไพ 

2. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน (Operation Risk) หมายถึง  ความเสี่ยงที่เกี่ยวของ
กับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในกระบวนการหรือหนาที่การปฏิบัติงาน
หลัก 
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3. ความเสี่ยงดานการรายงานและบัญชี (Financial and reporting Risk)  
หมายถึง  ความเสี่ยงที่เกี่ยวของรายงานและบัญชี    

4. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฏหมาย ขอบังคับ (Compliance Risk)  
หมายถึง  ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตามกฎหมาย  สัญญา  หรือ
กฎระเบียบ  ขอบังคับตาง ๆ ทั้งจากหนวยงานภายในและหนวยงาน
ภายนอก 

โรงงานไพไดกําหนดโมเดลความเสี่ยง  โดยกําหนดความเสี่ยงออกเปน  4 ดานหลัก
ตามที่กลาวแลว  ในแตละดานไดระบุความเสี่ยงยอย  และระบุความสัมพันธของความเสี่ยง  ซ่ึง
ความเสี่ยงแตละประเภทไดกําหนดรหัสความเสี่ยง   เพื่อใหงายตอการจัดทําฐานขอมูล (ตาราง 
4-1) 
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ตาราง 4 - 1 :  ตารางประเภท  ความสัมพนัธ  และรหัสความเสี่ยง 
 
รหัส S  ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risks)  หมายถึง  ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับกลยุทธ
และความเสี่ยงอื่นที่มีผลกระทบตอโรงงานไพ 

รหัส 
ความเสี่ยง ชื่อ ความสัมพันธ 

S-1 ความเสี่ยงจากทางการเมือง  การเปลี่ยนนโยบาย  การปรับ/แปรรูป
รัฐวิสาหกิจ 

  

S-2 การเปดการแขงขันเสรี  O-23 
S-3 ความเสี่ยงจากสังคม/การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูใชสินคา  O-13, O-20 
S-4 การขาดการกํากับดูแลที่ดี  O-3 , O-23 
S-5 ความพึงพอใจของลูกคา O-4, O-13 
S-6 ความไมสําเร็จตามแผนกลยุทธที่เกี่ยวของ O-6 
S-7 อื่นๆ  โปรดระบุ  .......................................................................  

 

รหัส O  ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน (Operation Risks)  หมายถึง  ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในกระบวนการหรือหนาที่การปฏิบัติงานหลัก 

รหัส 
ความเสี่ยง ชื่อ ความสัมพันธ 

O-1 วัตถุดิบไมไดคุณภาพ  O-3 , O-23 
O-2 วัตถุดิบมาไมทัน , การขาดแคลนวัตถุดิบ O-6 , O-23 
O-3 คุณภาพของสินคา/สินคาไมไดคุณภาพ O-1, O-6, O-17,  

S-4 
O-4 ราคาสินคาแพงกวาคูแขงขัน O-6, S-5  
O-5 เครื่องจักรลาสมัย/เทคโนโลยีลาสมัย/ขาดการซอมบํารุง  O-6 ,O-23 
O-6 ผูรับประโยชนไมสามารถทําตามสัญญา/สงงานลาชา/สงมอบไมทัน C-3, O-2, O-3,  

O-4, O-5, O-7, 
 O-10, S-6   

O-7 งานเรงดวนนอกเหนือแผน O-6  
O-8 กระบวนการปฏิบัติงานไมครอบคลุมหรือไมชัดเจน   
O-9 การขาดความตอเนื่องสําหรับผูบริหารระดับกลาง O-19  

O-10 บุคลากรไมพอ  เจ็บปวย O-6 
O-11 บุคลากรมีทักษะไมตรงกับสายงาน / ขาดทักษะเฉพาะดาน O-17, O-19 
O-12 ขาดชองทางการสื่อสาร การประสานงาน  และรับขอรองเรียนจากบุคคล

ภายใน 
C-3 
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รหัส O  ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน (Operation Risks)  หมายถึง  ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในกระบวนการหรือหนาที่การปฏิบัติงานหลัก 

รหัส 
ความเสี่ยง ชื่อ ความสัมพันธ 

O-13 ขาดชองทางการสื่อสาร การประสานงาน  และรับขอรองเรียนจาก
บุคคลภายนอก  

S-3, S-5 

O-14 การควบคุมไมครอบคลุมหรือไมชัดเจน  
O-15 ความลาชาเนื่องจากเอกสารประกอบการอนุมัติไมครบถวน  
O-16 ขาดกําหนดตัววัดผลงาน (KPI) หรือขาดการลงโทษหากไมทําตาม KPI  
O-17 ขาด/ไมทําตามกระบวนการ QC FR-7, O-3, O-11, 

O-18 
O-18 ขาดขอมูลในการควบคุมและตัดสินใจ FR-7, O-17  
O-19 ความเพียงพอและประสิทธิผลของการอบรม O-9, O-11 
O-20 กระบวนการจัดทําแบบสอบถาม(Survey) ไมครอบคลุมหรือไมชัดเจน S-3 
O-22 ความปลอดภัยในการเขาถึงระบบงานคอมพิวเตอร R-1 
O-23 การผลิตไพสงออกไมเปนไปตามเปาหมาย  O-1,O-2 ,O-5 , 

S-2, S-4 
O-24 อื่นๆ  โปรดระบุ  ..............................................................................  

 
รหัส FR ความเสี่ยงดานการรายงานและบัญชี (Financial and Reporting Risk)  หมายถึง  
ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการรายงาน  และบัญชี  

รหัส 
ความเสี่ยง ชื่อ ความสัมพันธ 

R-1 ความถูกตองเชื่อถือไดของรายงานการปฏิบัติงาน O-22, FR-7   
FR-1 ขาดวิธีการปนสวนคาใชจายที่ใชรวมกัน  
FR-2 การจัดสงเอกสารของฝายตางๆ มาใหฝายบัญชีไมทันตามกําหนด FR-7  
FR-3 ขาดการกระทบยอดทางบัญชีกับเอกสารที่จายจริงทุกเดือน FR-7  
FR-4 ขาดการตรวจสอบอิสระหรือการกระทบยอดความถูกตองของยอด

บัญชีคุมที่สําคัญ เชน เงินสด เงินฝากธนาคาร วัตถุดิบ  สินคา เปนตน 
FR-7  

FR-5 ขาดผังรหัสบัญชีที่ครบถวนและการรองรับแผนดาน IT    
FR-6 แผนการปรับเปลี่ยนระบบสารสนเทศลาชา/ไมเปนไปตามแผน  
FR-7 ปดงบการเงิน งบตนทุนการผลิต ลาชา/ไมถูกตอง FR-2, FR-3, FR-4, 

FR-8, O-17, O-18, 
R-1 
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รหัส FR ความเสี่ยงดานการรายงานและบัญชี (Financial and Reporting Risk)  หมายถึง  
ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการรายงาน  และบัญชี  

รหัส 
ความเสี่ยง ชื่อ ความสัมพันธ 

FR-8 ขอมูลการบันทึกรับ-จายวัตถุดิบไมตรงกับยอดความเปนจริง FR-7 
FR-9 อื่นๆ  โปรดระบุ  ..............................................................................  

 
รหัส C ความเสี่ยงดานกฎหมาย สัญญา ระเบียบ  หมายถึง  ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย  สัญญา  และระเบียบสําคัญ 

รหัส 
ความเสี่ยง ชื่อ ความสัมพันธ 

C-1 การประกาศใชหรือการเปลี่ยนแปลงกฏหมาย  สัญญา  กฏระเบียบ
สําคัญใหม 

  

C-2 ขาดผูติดตาม/ผูชํานาญเกี่ยวกับกฏหมาย  สัญญา  กฏระเบียบสําคัญ     
C-3 ถูกปรับ O-12, O-6  
C-4 ขาดชองทางในการรับรูเงื่อนไขตามสัญญา   
C-5 สงงานไมทันตามสัญญาเนื่องจากขาดอะไหลที่สําคัญในการผลิต   
C-6 อื่นๆ  โปรดระบุ  ..............................................................................  

 
ในกรณีที่มีความเสี่ยงอื่น  ใหระบุรายละเอียด  เพื่อใหคณะกรรมการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงและควบคุมภายในพิจารณาตามกระบวนการบริหารความเสีย่งตอไป 

ความสัมพันธของความเสี่ยง 
ความเสี่ยงบางความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นตามลําพัง  แตบางความเสี่ยงอาจกอใหเกิดหรือมี

ความสัมพันธกับความเสี่ยงหนึ่ง   เชน  การขาดแคลนวัตถุดิบอาจทําใหงานลาชา  และงานลาชาอาจ
ทําใหลูกคาไมพอใจ   เมื่อลูกคาไมพอใจอาจทําใหเลิกซื้อ  และทําใหองคการไมอาจเพิ่มรายไดหรือ
สวนแบงตลาดไดตามที่ตองการ  หรือความเสี่ยงของการมีพนักงานที่ไมมีความรู  สะสมกับความ
เสี่ยงของการขาดคูมือการปฏิบัติงาน  อาจทําใหเกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดสูงขึ้นได 

ในทางตรงขาม  เหตุการณความเสี่ยงหนึ่งอาจมีผลกระทบทางดานลบกับฝายหนึ่ง
และมีผลกระทบทางดานบวกกับอีกฝายหนึ่ง  เชน  ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สูงขึ้นอาจ
ทําใหซ้ือวัตถุดิบจากตางประเทศสูงขึ้น  แตทําใหการขายสินคาในตางประเทศไดสูงขึ้น  ซ่ึง
เหตุการณดังกลาวกอใหเกิดการชดเชยกันไดในบางสวนของภาพรวม 
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ดังนั้น  องคการควรพิจารณาความสัมพันธของความเสี่ยงเพื่อศึกษาผลกระทบและ
หาวิธีการจัดการของความเสี่ยงในภาพรวมใหเหมาะสม  เชน การจัดทําแผนผังความสัมพันธ
ของความเสี่ยง (Risk Map) ดังตัวอยางแสดงในภาพ 4-1  
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 ภาพ 4-1 ตัวอยางแผนผังความสัมพันธของความเสี่ยง 
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4.4 การประเมินความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง  หมายถึง  การวิเคราะหและจัดระดับความเสี่ยงของ

เหตุการณที่มีตอวัตถุประสงคที่กําลังพิจารณา  การประเมินระดับความเสี่ยงจะประเมินจาก
ระดับความนาจะเกิดและระดับผลกระทบของเหตุการณนั้น 

ระดับความนาจะเกิด (Likelihood, Probability)  หมายถึง  การพิจารณาโอกาสหรือ
ความนาจะเกิดของเหตุการณนั้นในชวงเวลาที่พิจารณา  กําหนดเปนระดับตางๆ 

โรงงานไพไดกําหนดระดับความนาจะเกิดเปน  5 ระดับ  โดยมีความหมายตามที่
แสดงในตาราง 4 - 2  ดังนี้ 
ตาราง 4 - 2 :  ตารางระดับโอกาสเกิด 
 

ระดับความนาจะเกิด (Likelihood Scale) 
ระดับ ความหมาย รายละเอียด 

1 นาน ๆ ครั้ง ไมเกิดภายใน 3  ป 
2 ไมบอย อาจเกิดภายใน1- 3 ป หรือปละ 1 ครั้ง 
3 ปานกลาง อาจเกิดภายในหรือทุกป หรือปละ 2 - 3 ครั้ง   
4 บอย อาจเกิดภายในหรือทุก 3 เดือน หรือเกิดปละ 4 – 12 ครั้ง 
5 บอยครั้ง อาจเกิดภายในหรือทุกเดือนหรือเกิดแลวในปจจุบัน  หรือ 

ใน 1 ปเกิดมากกวา 12 ครั้ง 
 

ระดับผลกระทบหรือความรุนแรง (Impact, Consequence, Exposure)  หมายถึง  
การพิจารณาผลกระทบหรือความเสียหายหากเหตุการณนั้นเกิดขึ้น  ซ่ึงอาจเปนผลกระทบทาง
การเงิน เชน จํานวนเงินที่เสียหาย , ความคลาดเคลื่อนของอัตราสวนจากเปาหมาย หรือไมใช
ทางการเงิน  เชน  การเสียช่ือเสียง  การเสียความพึงพอใจ  โดยกําหนดเปนระดับตางๆ 

โรงงานไพไดกําหนดระดับผลกระทบเปน  5 ระดับ  โดยมีความหมายตามที่แสดง
ในตาราง 4 - 3  ดังนี้ 
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ตาราง 4 - 3 :  ตารางระดับผลกระทบ 
ระดับผลกระทบ (Impact Scales) 

 ผลกระทบดาน 

ระดับ คําอธิบาย การเงิน กฎระเบียบ และขอบังคับ 
ความพึง
พอใจ 

ของลูกคา 
ระดับความสําคัญ 

ความลาชา
ของงาน 

คลาดเคลื่อนจาก 
ระดับที่ยอมรับได 

TL 
1 นอยมาก <= 50,000 เปนความผิดเล็กนอย  ไมถูก

ทักทวงเปนลายลักษณอักษร 
5 

( > 90%) 
งานประจําวัน < 1 เดือน < TL 

2 นอย 50,001 – 200,000 ถูกทักทวงจากหนวยงานภายใน
หรือภายนอก/สตง. และตอง
จัดทํารายงานหรือชี้แจง  

4 
( > 80%) 

งานประจําเดือน/ประจําไตรมาส  
หรือเปนบัญชีที่ไมสําคัญ 

1- 3 เดือน = TL 

3 ปานกลาง 200,001 – 2.9 ลาน ตั้งคณะกรรมการสอบสวน 3 
( 75-79%) 

เปนบางสวนของแผนวิสาหกิจ หรือ
เปนบัญชีที่มีความสําคัญ 

4 - 6 เดือน > TL * 10-29% 

4 สูงมาก 3 ลาน – 10  ลาน โทษตัดเงินเดือน 2 
( 74-70%) 

เกี่ยวกับแผนสําคัญของวิสาหกิจ  
หรือเปนบัญชีที่มีความสําคัญตองบ
ตนทุน  งบกําไรขาดทุน  งบดุล 

7 - 12 เดือน > TL * 30-49% 

5 หายนะ >10 ลาน ปลดออก, ใหออก,   ไลออก 1 
( <70%) 

เกี่ยวกับแผนงานสําคัญและมี
ผลกระทบกับทั้งองคการ  หรือเปน
บัญชีที่มีผลกระทบตองบการเงิน 

> 12 เดือน > TL * 50% 
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ระดับความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง  จะพิจารณาจากความสัมพันธของระดับผลกระทบและระดับความนาจะ

เกิด  โดยอาจนําคาระดับมาบวกกันหรือมาคูณกันและหาคาเฉลี่ยและนิยมแสดงเปนตารางตําแหนง
ความเสี่ยง   โรงงานไพใชวิธีการนําคาระดับผลกระทบและคาระดับความนาจะเกิดมาบวกกันตาม
ตัวอยางขางลาง  

5(Almost 
certain)4(Likely)3(Moderate)2(Unlikely)1(Rare)

ระดับผลกระทบ

6 M5 M4 L3 L2 L
1 ไมมีนัยสําคัญ

Insignificant

7 M6 M5 M4 L3 L
2 สําคัญนอย

Minor

8 H7 H6 M5 M4 L
3 สําคัญปานกลาง 

Moderate

9 E8 E7 H6 H5 M
4 สําคัญคอนขางมาก 

Major

10 E9 E8 E7 E6 E
5 ภัยพิบัติรายแรงมาก 

Catastrophic

 เปนไปไดมาก
เกือบแนนอน

เปนไปได
คอนขางมาก

ปานกลางนอยนอยมาก

 ระดับความนาจะเกิด
ตารางระดับความเสี่ยง

 

ระดับความเสี่ยงและการมอบหมายความรับผิดชอบ 
องคการควรมอบหมายผูรับผิดชอบในการเปนเจาของและติดตามการบริหาร

จัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในตางกันตามผลจากการประเมินระดับความเสี่ยงกอนการ
จัดการ  เชน 

ระดับความเสี่ยงสูงมาก (E: Extreme High risk )  ความเสี่ยงที่อยูในระดับสูงมาก 
(สีแดง) เปนระดับความเสี่ยงที่ไมสามารถยอมรับได  ตองรายงานคณะกรรมการโรงงานไพ 
ดวน  พรอมแผนแกไขเปนลายลักษณอักษร  เพื่อการติดตามผล 

ระดับความเสี่ยงสูง (H: High risk)  ความเสี่ยงที่อยูในระดับสูง (สีสม) เปนระดับ
ความเสี่ยงที่ไมสามารถยอมรับได  จะตองจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในตองรายงานผอ. ดวน  พรอมแผนแกไขเปน
ลายลักษณอักษร 



คูมือการบริหารความเสี่ยง   

 

27

 

ระดับความเสี่ยงปานกลาง (M: Moderate  risk)  ความเสี่ยงที่อยูในระดับปานกลาง     
(สีเหลือง)  เปนระดับความเสี่ยงที่พอจะยอมรับได  แตจะตองควบคุมความเสี่ยงไมใหเพิ่มสูงขึ้น
ไปอยูในระดับที่ไมสามารถยอมรับได และมอบหมายใหคณะทํางานบริหารจัดการความเสี่ยง
และควบคุมภายใน โรงงานไพรับผิดชอบและรายงานตามกําหนดเพื่อการติดตามผล 

ระดับความเสี่ยงต่ํา (L: Low  risk)  ความเสี่ยงที่อยูในระดับต่ํา (สีเขียว)  เปนระดับ
ที่ยอมรับความเสี่ยงได โดยใหผูบริหารงานที่เกี่ยวของติดตามผลและรายงานตามกําหนด 

ทั้งนี้ความเสี่ยงหลังจากการจัดการที่ยังไมอยูในระดับที่ยอมรับได  ควรมีการ
รายงานตามลําดับชั้นจนถึงคณะทํางานบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน โรงงานไพ
เพื่อรายงานตอผูอํานวยการโรงงานไพ   คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
โรงงานไพ  คณะกรรมการโรงงานไพ  และคณะกรรมการตรวจสอบ 

ความเสี่ยงกอนการจัดการและความเสี่ยงคงเหลือ 
ความเสี่ยงกอนการจัดการ (Inherent Risk)  หมายถึง  ระดับความเสี่ยงที่อาจเกิดตาม

ลักษณะของงานโดยยังไมคํานึงถึงการจัดการหรือการควบคุมใดๆ 

ความเสี่ยงคงเหลือ (Residual Risk)  หมายถึง  ระดับความเสี่ยงที่ยังเหลือหลังจากมี
วิธีการจัดการความเสี่ยง  โดยพิจารณาประสิทธิผลของการจัดการและกระบวนการควบคุมที่มีตอ
ความเสี่ยงที่มีในปจจุบัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4 - 2  ความเสี่ยงกอนการจัดการและความเสี่ยงคงเหลือ 

จากภาพ 4 - 2  การประเมินความเสี่ยง   ควรประเมินความเสี่ยงสองครั้ง  คือ  ความ
เสี่ยงกอนการจัดการและความเสี่ยงคงเหลือ   เพื่อใชพิจารณาการตอบสนองความเสี่ยงที่เหมาะสม   
ซ่ึงหากความเสี่ยงคงเหลือที่ยังไมอยูในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได   ผูบริหารอาจเลือกจัดการ
ตอบสนองความเสี่ยงเพิ่มเติม  โดยมีแผนการแกไขและมีผูรับผิดชอบ  หรืออาจเปลี่ยนแปลงระดับ
ความคลาดเคลื่อนและความเสี่ยงที่ยอมรับได 

ความเสี่ยง
กอนการจัดการ
(Inherent Risk)

ความเสี่ยงคงเหลือ
(Residual Risk)

แผนแกไข

มาตรการปจจุบัน

ความเสี่ยงคงเหลือ

ที่มีอยูปจจุบัน

ระดับความคลาดเคล่ือนที่ยอมรับได
Tolerance level

มาตรการปจจุบัน

แผนแกไขเพ่ิม

ระดับวัตถุประสงคที่ตองการ
Objective level

ความเสี่ยง
กอนการจัดการ
(Inherent Risk)

ความเสี่ยงคงเหลือ
(Residual Risk)

แผนแกไข

มาตรการปจจุบัน

ความเสี่ยงคงเหลือ

ที่มีอยูปจจุบัน

ระดับความคลาดเคล่ือนที่ยอมรับได
Tolerance level

มาตรการปจจุบัน

แผนแกไขเพ่ิม

ระดับวัตถุประสงคที่ตองการ
Objective level
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4.5 วิธีการจัดการความเสี่ยง 
หลังจากที่ไดมีการระบุปจจัยเสี่ยงและประเมินระดับความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยูแลว 

ผูบริหารจะตองหาวิธีการในการจัดการความเสี่ยง  โดยตัดสินใจที่จะใชวิธีการดําเนินการ
เพื่อที่จะลดโอกาสหรือผลกระทบที่เกิดจากปจจัยเสี่ยงในแตละดาน  ซ่ึงในการที่จะเลือกวิธีใด
ในการจัดการความเสี่ยงจะตองคํานึงความสอดคลองระหวางความเสี่ยงที่ยอมรับไดกับตนทุน
ในการจัดการความเสี่ยงที่ใชไปในการวิธีจัดการความเสี่ยงในแตละวิธีเพื่อควบคุมความเสีย่งให
อยูในระดับที่ยอมรับได  โดยวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เปนพื้นฐาน  แบงเปน 4 ประเภท  ที่
เรียกวา 4 T ในการจัดการความเสี่ยง  ดังนี้ 

• การแกไข (Treat)  ไดแก  การกระทําใดๆ และกิจกรรมควบคุมที่จะลด
ผลกระทบหรือความนาจะเกิด   เชน  การจัดกิจกรรมควบคุมที่เพียงพอและมี
ประสิทธิผล   การใชรายงานและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจที่ดี  
การกําหนดระดับอนุมัติ  การมีคูมือการปฏิบัติงานที่ดี   การแบงแยกหนาที่ที่
เหมาะสม  การมีแผนปองกันภัย  แผนกูภัย  หรือแผนสํารองในเหตุฉุกเฉิน 
(Contingency Plan)  เปนตน 

• การแบงปนหรือกระจายความเสี่ยง (Transfer)  ไดแกการประกันภัย  การทําสัญญา
ซ้ือ-ขายลวงหนา  หรือการกระจายสินคาและบริการใหหลากหลาย  เปนตน 

• การหลีกเล่ียง (Terminate)  ไดแก  การเลิกทํากิจกรรมที่มีความเสี่ยงนั้น  การ
เลิกขายสินคานั้น  การลดการขยายในกิจกรรมนั้น  เปนตน 

• การยอมรับ (Take)  ไดแก  การไมกําหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม  ให
ติดตามเฝาระวังและใชวิธีการที่มีอยูในปจจุบัน   วิธีนี้ใชในกรณีที่เห็นวาความ
เสี่ยงอยูในระดับที่ยอมรับไดแลว  หรือไมคุมคาที่จะแกไข  เปนตน 

4.6 กิจกรรมการควบคุม 
หมายถึง  การกําหนดนโยบาย  และวิธีการปฏิบัติงานรวมทั้งและแผนการแกไขการ

บริหารความเสี่ยงที่กําหนดขึ้น  เพื่อใหความเสี่ยงคงเหลืออยูในระดับที่ยอมรับได  และมั่นใจวา
มีการปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมจริงอยางมีประสิทธิผล 

กิจกรรมการควบคุมสําคัญ  รวมถึง 
• การขอความเห็นชอบ  การอนุมัติ 
• การกําหนดระดับอนุมัติที่เหมาะสม 
• การยืนยันยอด 
• การกระทบยอด 
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• การสอบทานการปฏิบัติงาน  ทั้งการสอบทานโดยผูบริหารระดับสูงและ
ผูบริหารตามสายการบังคับบัญชา 

• การรักษาความปลอดภัยมั่นคงใหกับทรัพยสิน  การจัดทําทะเบียนทรัพยสินที่
เปนปจจุบัน   การตรวจนับสินคาที่มีใหตรงกับทะเบียน 

• การแบงแยกหนาที่ไมใหผูใดปฏิบัติงานสําคัญคนเดียวตั้งแตตนจนจบ  เชน  
ควรแบงหนาที่ในการอนุมัติ  การดําเนินการ  และการรายงานในเรื่องที่สําคัญ  
หรือที่เกี่ยวกับสินทรัพยสภาพคลอง  เพื่อปองกันการทุจริต  เปนตน 

• การกําหนดตัววัดผลงานหลักที่เหมาะสม 
• การมีหลักฐานเอกสารประกอบการอนุมัติและการปฏิบัติงาน  และควบคุม

การเก็บเอกสารใหปลอดภัย  และการใชเอกสารเรียงลําดับตามเลขที่ 

ในกรณีที่มีการประมวลผลดวยคอมพิวเตอร   ควรมีการควบคุมดานสารสนเทศ  
ประกอบดวยการควบคุมทั่วไป  และการควบคุมระบบงาน 

การควบคุมท่ัวไปดานคอมพิวเตอร  เชน  การแบงแยกหนาที่ในการปฏิบัติงานดาน
คอมพิวเตอร  การกําหนดรหัสผานและระดับการอนุมัติ  การควบคุมความปลอดภัย  การ
ควบคุมการเขาถึงระบบ  โปรแกรมและสารสนเทศ  การควบคุมการสื่อสารฯ 

การควบคุมระบบงาน  เปนการควบคุมในการบันทึก  ประมวลผล  และผลลัพธจาก
ระบบงาน  ซ่ึงมีหลายวิธี  เชน  การใชยอดคุมรวม   การใชโปรแกรมในการสอบทานความ
ถูกตองของฟลดขอมูลตางๆ  ฯลฯ 

การประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน   อาจตองใชดุลย
พินิจของผูตรวจสอบภายใน  ผูเชี่ยวชาญอิสระ  รวมกับผูบริหารและผูปฏิบัติงานที่เขาใจใน
วัตถุประสงคและความเสี่ยงในเรื่องนั้นเปนอยางดี   เพราะขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม  สภาพ
อุตสาหกรรม  ขนาดของกิจการ  ความซับซอนของกิจการ  ลักษณะ  ประวัติ  วัฒนธรรมของ
องคการ  ซ่ึงมีผลตอการควบคุมที่ไมเปนทางการ (Soft Control)  ที่แตกตางกัน 
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4.7 ความเสี่ยงและมาตรการจัดการควบคุมตามฐานความเสีย่ง 
โรงงานไพ  ควรกําหนดมาตรการจัดการควบคุมตามฐานความเสี่ยง ตัวอยาง เชน 

4.7.1  ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risks) 
รหัส ความเสี่ยง มาตรการจัดการควบคุม 
S-1 1. ความเสี่ยงจากทางการเมือง  การ

เปลี่ยนนโยบาย  การปรับ/แปรรูป
รัฐวิสาหกจิ 

 จัดใหมีการระดมความคิดของผูบริหาร
ระดับสูงหรือการเชิญผูเชี่ยวชาญ
ภายนอกมาใหความรู  และเพื่อวิเคราะห
แนวโนมในอนาคตทุก 1 - 3 ป 

S-2 2. การเปดการแขงขันเสรี  จัดใหมีการศึกษาวิเคราะหการเปด
แขงขันเสรีและผลกระทบที่เกี่ยวของ 

S-3 3. ความเสี่ยงจากสังคม/การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูใชสินคา 

 จัดใหมีการสํารวจหรือการใช
แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกคา
เปาหมายอยางตอเนื่อง 

S-4 4. การขาดการกํากับดูแลที่ด ี  กําหนดใหหวัหนาสวนควบคุมการ
บันทึกขอมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร
ใหครบถวน และถูกตอง 

S-5 5. ความพึงพอใจของลูกคา  การรายงานและการแกไขตามผลที่ได
จากแบบสํารวจ 

S-6 6. ความไมสําเร็จตามแผนกลยทุธที่
เกี่ยวของ 

 การรายงานทกุเดือนตามระดับที่กําหนด 
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4.7.2  ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน (Process Risks) 

รหัส ความเสี่ยง มาตรการจัดการควบคุม 
O-1 1. วัตถุดิบไมไดคุณภาพ  กําหนดใหคณะกรรมการ QC รวม

ตรวจสอบคุณภาพวตัถุดิบทีสํ่าคัญ 
 กําหนดมาตรการตรวจสอบวัตถุดิบที่
ชัดเจน หรือเปนลายลักษณอักษร 

 การลงโทษปรับผูขายที่จัดสงวัตถุดิบ
ไมไดคุณภาพหรือไมตรงกบัที่กําหนด
ไว 

O-2 2. วัตถุดิบมาไมทัน , การขาดแคลน
วัตถุดิบ 

 ใหสวนพัสดุฯ ส่ังซื้อวัตถุดิบตาม
แผนการผลิตที่หัวหนาสวนผลิตแจง
ลวงหนา 

 ดําเนินการตามนโยบายสํารองวัตถุดิบ
ของโรงงานไพ 

O-3 3. คุณภาพของสนิคา/สินคาไมได
คุณภาพ 

 กําหนดเจาหนาที่ตรวจสอบคุณภาพ
สินคา 

 กําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ตรวจสอบ  เพือ่ถือเปนหลักปฏิบัติ 

 กําหนดแบบฟอรมการรายงานตนทุนที่
เกิดขึ้นจริงกับประมาณการในแตละ
ใบสั่งพิมพ (การใชเลขที่ส่ังพิมพตอง
เรียงลําดับ) 

 เสนอรายงานใหประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบและควบคุม
คุณภาพ   โดยจัดทําเปนรายงานสรุป
จํานวน และสาเหต ุ

O-4 4. ราคาสินคาแพงกวาคูแขงขนั  ศึกษาวจิัยวิธีการลดตนทุนการผลิตหรือ
ลดการสูญเสีย 

 กําหนดใหจํานวนตนทุนทีล่ดลงไดเปน
ตัวช้ีวดัผลงานของทุกหนวยงาน 
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รหัส ความเสี่ยง มาตรการจัดการควบคุม 
O-5 5. เครื่องจักรลาสมัย/เทคโนโลยี

ลาสมัย/ขาดการซอมบํารุง 
 จางบริษัทตรวจเช็คเครื่องจักรตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 

 กําหนดงบประมาณคาใชจายในการ
ดูแลรักษาเครือ่งจักร 

O-6 6. ผูรับประโยชนไมสามารถทําตาม
สัญญา/สงงานลาชา/สงมอบไม
ทัน 

 ใหคณะควบคมุการทํางานตรวจสอบ
การทํางานของผูรับประโยชนให
เปนไปตามแผนที่กําหนด 

 ใหประธานคณะควบคุมการทํางาน
จัดทํารายงานผลความคืบหนาทุกเดือน 

O-7 7. งานเรงดวนนอกเหนือแผน  วางแผนการผลิตในกรณีมีงานเรงดวน
หรือเหตุฉุกเฉนิ 

 ควรมีสต็อกสินคาเผื่อไวในเหตุการณ
ฉุกเฉิน 

O-8 8. กระบวนการปฏิบัติงานไม
ครอบคลุมหรือไมชัดเจน 

 ฝายผลิตกําหนดกระบวนการวิธีการ
ตรวจสอบ และผูรับผิดชอบเปนลาย
ลักษณอักษร 

O-9 9. การขาดความตอเนื่องสําหรับ
ผูบริหารระดับกลาง 

 จัดทําแผนงานสราง/พัฒนาบุคลากรให
สอดคลองกับภารกิจสําคัญและเกิด
ความเปนเลิศและอยางตอเนื่อง 

O-10 10. บุคลากรไมพอ  เจ็บปวย  การวางแผนในกรณีบุคลากรเจ็บปวย
หรือเกิดเหตุฉกุเฉิน 

 การใชจํานวนวันลา การขาดงานโดยไม
แจงลวงหนาเปนตัววัดผลงานของ
พนักงาน 

O-11 11. บุคลากรมีทักษะไมตรงกับสาย
งาน / ขาดทักษะเฉพาะดาน 

 วางแผนการพฒันา การฝกอบรมใหกับ
พนักงานผูรับผิดชอบ เพื่อสรางทักษะ
และพัฒนาบุคลากรใหตรงกบัสายงาน
อยางตอเนื่อง 

 การกําหนดความรู ความสามารถในแต
ละตําแหนง การสรรหา การบรรจุ
พนักงานใหตรงกับทักษะทีม่ี
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รหัส ความเสี่ยง มาตรการจัดการควบคุม 
ความสามารถที่ตองการในแตละ
ตําแหนง 

O-12 12. ขาดชองทางการสื่อสาร การ
ประสานงาน  และรับขอรองเรียน
จากบุคคลภายใน 

 จัดใหมีศูนยและระบบการรบัขอ
รองเรียนจากบุคคลภายในหลาย
ชองทาง เชน ทาง Web Site ฯลฯ  และ
มีรายงานการแกไขอยางเหมาะสม 

O-13 13. ขาดชองทางการสื่อสาร การ
ประสานงาน  และรับขอรองเรียน
จากบุคคลภายนอก  

 จัดใหมีศูนยและระบบการรบัขอ
รองเรียนจากบุคคลภายนอกหลาย
ชองทาง เชน ทาง Web Site ฯลฯ  และ
มีรายงานการแกไขอยางเหมาะสม 

O-14 14. การควบคุมไมครอบคลุมหรือไม
ชัดเจน 

 ฝายผลิตกําหนดกระบวนการวิธีการ
ตรวจสอบ และผูรับผิดชอบเปนลาย
ลักษณอักษร 

O-15 15. ความลาชาเนือ่งจากเอกสาร
ประกอบการอนุมัติไมครบถวน 

 กําหนดเอกสารที่จะตองสงใหครบถวน
และใชเปนตัววัดผลงาน (KPI) 

 กําหนดเวลาทีผู่บริหารจําเปนตองใชใน
กระบวนการอนุมัติทุกขั้นตอน 

 การกระจายอํานาจหรือกําหนดระดับ
การอนุมัติใหผูบริหารระดับรองที่
เหมาะสม 

 การมีระบบประเมินผูบังคับบัญชาหรือ
มีการประเมินผลตนเองของ
ผูบังคับบัญชาปละ 1 คร้ัง 

 การประชุมปฏิบัติการหรือการหาทาง
แกไขรวมกันระหวางผูบริหารและ
ผูปฏิบัติงานในขั้นตอนที่เปนวิกฤต 

O-16 16. ขาดกําหนดตวัวดัผลงาน (KPI) 
หรือขาดการลงโทษหากไมทํา
ตาม KPI 

 
 

 กําหนดตัวช้ีวดัผลงาน พรอมกับ
กําหนดบทลงโทษ 
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รหัส ความเสี่ยง มาตรการจัดการควบคุม 
O-17 17. ขาด/ไมทําตามกระบวนการ QC  ใหผูปฏิบัติงานดําเนนิการตามขั้นตอน

การตรวจสอบคุณภาพแบบพมิพที่
กําหนดไว 

 เรงรัดใหผูปฏิบัติงานดําเนนิการตาม
แผน เชน ใหคณะกรรมการ QC 
เขมงวดตรวจสอบทุกใบสั่งผลิต  
คณะกรรมการ QC ประชุมวางแผน
แกไขตรวจสอบความถูกตอง ให
เจาหนาที่รายงานตามแบบทีก่ําหนด 

O-18 18. ขาดขอมูลในการควบคุมและ
ตัดสินใจ 

 กําหนดบุคคลที่รับผิดชอบในการหา
ขอมูล เทคโนโลยี ที่ชวยในการควบคุม
และตัดสินใจ 

O-19 19. ความเพยีงพอและประสิทธิผล
ของการอบรม 

 จัดทําแผนการฝกอบรม  
 กําหนดบุคคลที่ตองอบรมในแตละ
หลักสูตร ระยะเวลาในการฝกอบรม 
และแจงใหผูเขารับอบรมทราบ
ลวงหนากอนอบรม 1 สัปดาห 

 ติดตอกับสถาบันฝกอบรม วทิยากร ไม
นอยกวา 1 เดือนกวาอบรม  

O-20 20. กระบวนการจดัทําแบบสอบถาม 
(Survey) ไมครอบคลุมหรือไม
ชัดเจน 

 จัดใหมีการสํารวจหรือการจดัทํา
แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกคา
เปน 5 ระดับ คือ พอใจมากที่สุด พอใจ
มาก พอใจ พอใจเล็กนอย ไมพอใจ 

O-21 21. ควบคุมการใชจายในการ
ดําเนินงาน 

 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประหยดั
พลังงาน 

 
O-22 22. ความปลอดภยัในการเขาถึง

ระบบงานคอมพิวเตอร 
 กําหนดสิทธิในการเขาใชงานและการ
เขาถึงฐานขอมูลคอมพิวเตอรในแตละ
ระบบงาน 

 จัดใหมีคูมือการใชระบบงาน
คอมพิวเตอร 
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รหัส ความเสี่ยง มาตรการจัดการควบคุม 
 กําหนดมาตราการใชรหัสผาน

(password) 
O-23 23. การผลิตไพสงออกไมเปนไปตาม

เปาหมาย 
 จัดทําแผนการผลิตระหวางป 
 เตรียมความพรอมในการผลิต เชน 
เตรียมวัตถุดิบ วัสดุ เครื่องจกัร 
พนักงานใหพรอม หากมีปญหาให
รายงานผูบังคับบัญชาทราบ 

 ติดตามผูแทนจําหนาย 
 

4.7.3  ความเสี่ยงดานการรายงานและบัญชี (Financial and Reporting Risk) 

รหัส ความเสี่ยง มาตรการจัดการควบคุม 
R-1 1. ความถูกตองเชื่อถือไดของรายงาน

การปฏิบัติงาน 
 กําหนดเจาหนาที่ผูรับผิดชอบให
ตรวจสอบความถูกตองของรายงาน 

FR-1 2. ขาดวิธีการปนสวนคาใชจายที่ใช 
รวมกัน 

 กําหนดฐานการปนสวนคาใชจายการ
ผลิตใหกับฝายตางๆ อยางเปนลาย
ลักษณอักษร 

FR-2 3.  การจัดสงเอกสารของฝายตาง ๆ 
มาใหสวนบัญชีฯ ไมทันตาม
กําหนด 

 กําหนดเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
การสงเอกสารของฝายตาง ๆ ที่สงใหกับ
สวนบัญชีฯ อยางเปนลายลักษณอักษร 

FR-3 4. ขาดการกระทบยอดทางบัญชีกับ
เอกสารที่จายจริงทุกเดือน 

 กําหนดใหมีการกระทบยอดระหวาง
สวนพัสดุฯและสวนบัญชีฯ ทุกเดือน 

 กําหนดผูรับผิดชอบการกระทบยอด 
และผูตรวจสอบ 

FR-4 5. ขาดการตรวจสอบอิสระหรือการ
กระทบยอดความถูกตองของยอด
บัญชีคุมที่สําคัญ เชน เงินสด เงิน
ฝากธนาคาร วตัถุดิบ สินคา 

 กําหนดใหมีการกระทบยอดความ
ถูกตองของบัญชีที่สําคัญ เชน เงินฝาก
ธนาคารระหวางยอดของทางบัญชีกับ
รายงานของธนาคาร (Bank Statement)  
โดยเจาหนาทีต่รวจสอบภายในทุกเดือน 

FR-5 6. ขาดผังรหัสบัญชีที่ครบถวนและ
การรองรับแผนดาน IT 

 จัดทําแผนการจัดทําบัญชีดวย
คอมพิวเตอร กําหนดโครงสรางของ
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รหัส ความเสี่ยง มาตรการจัดการควบคุม 
บัญชี โดย 
 จัดทําผังบัญชี (Chart of Account)   
 การบันทึก/การประมวลผล 
 รายงาน เชน งบดุล งบกําไรขาดทุน 
ฯลฯ 

FR-6 7. แผนการปรับเปลี่ยนระบบ
สารสนเทศลาชา/ไมเปนไปตาม
แผน 

 การวางแผนระบบสารสนเทศ (IT)  
 กําหนดผูรับผิดชอบในการติดตามแผน 

IT ปละ 1 คร้ัง 
 

FR-7 8. ปดงบการเงิน งบตนทุนการผลิต 
ลาชา/ไมถูกตอง 

 กําหนดแผน และผูรับผิดชอบในการปด
งบการเงิน งบตนทุนการผลิตดวยมือ 
และดวยคอมพิวเตอร 

 กําหนดใหรายงานผลการปดงบการเงิน 
งบตนทุนการผลิตตอฝายสารสนเทศทุก
เดือน 

FR-8 9. ขอมูลการบันทึกรับ-จายวัตถุดิบไม
ตรงกับยอดความเปนจริง 

 กําหนดใหมีการวางแผนการผลิตและ
ปริมาณการใชวัตถุดิบไวลวงหนาในแต
ละเลขที่ใบสั่งผลิต และรายงานให
หัวหนาสวนพสัดุฯทราบทุกครั้ง 

 กําหนดการเบกิวัตถุดิบตองใชใบเบิก
วัตถุดิบ และใบเบิกวัตถุดิบของทุกใบ
ตองผานการอนุมัติจากผูมีอํานาจ 

 ใบเบิกวัตถุดิบตองมีการใชโดยเรียงตาม
เลขที่ใบเบิก 

 กําหนดใหผูควบคุมคลังสินคาจัดทํา
รายงานการรบั-จายวัตถุดิบดวย
คอมพิวเตอร และรายงานใหหวัหนา
สวนทุกเดือน  
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4.7.4  ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ขอบังคับ (Compliance Risk) 

รหัส ความเสี่ยง มาตรการจัดการควบคุม 
C-1 1. การประกาศใชหรือการ

เปลี่ยนแปลงกฎหมาย สัญญา กฏ
ระเบียบสําคัญใหม 

  ทําหนังสือแจงใหผูที่เกีย่วของทราบ/มี
การประชุม 

C-2 2. ขาดผูติดตาม/ผูชํานาญเกี่ยวกับ
กฏหมาย สัญญา กฎระเบียบสําคัญ 

 จางหรือขอความรวมมือจากกรม
สรรพสามิต 

C-3 3.  ถูกปรับ   การกํากับและควบคุมตามสายบังคับ
บัญชา 

C-4 4. ขาดชองทางในการรับรูเงื่อนไข
ตามสัญญา 

 แจงใหผูที่เกีย่วของทราบเปนลาย
ลักษณอักษรหรือเมื่อมีการประชุม 

C-5 5. สงงานไมทันตามสัญญาเนื่องจาก
ขาดอะไหลทีสํ่าคัญในการผลิต 

 แจงตวัแทนจําหนายเมื่อสงงานไมทัน 
 จัดเตรียมอะไหล พัสดุ ฯลฯ ที่สําคัญ
สํารองจายไวอยางนอย 1 ชุด 

 ใหผูรัประโยชนสามารถซื้อไพชนิดอื่น
ทดแทนได 

 
4.8 แผนแกไขและกิจกรรมควบคุมเพิ่ม 

ในกรณีที่เห็นวาระดับความเสี่ยงคงเหลือจากการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมที่
มีในปจจุบัน   ยังอยูในระดับสูงที่ไมเปนที่พอใจ  ผูบริหารควรกําหนดแผนแกไขและกิจกรรม
การควบคุมเพิ่มเติม   โดยหากเปนเรื่องสําคัญหรือเกี่ยวของกับหลายฝาย  ควรจัดทําเปนแผน
แกไข (Treatment Plan)  กําหนดผูรับผิดชอบ  ระยะเวลา  ผลลัพธที่ชัดเจนหรือวัดผลไดจาก
แผนการนั้น 
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บทที่  5  ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 

5.1 ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 
ระบบสารสนเทศ  หมายถึง  ระบบการรายงานหรือสารสนเทศที่เกี่ยวของ  ในการ

บริหารความเสี่ยงที่ดี   ผูบริหารและพนักงานทุกระดับขององคการตองการระบบขอมูลหรือ
สารสนเทศที่เกี่ยวกับความเสี่ยงทั้งทางการเงินและการปฏิบัติงานทั้งจากภายในและภายนอก
องคการ  ระบบดังกลาวตองใหขอมูลที่ถูกตอง  ทันกาล  เปนปจจุบัน  และเขาถึงได 

การสื่อสาร  หมายถึง  ชองทางหรือวิธีการที่จะเกิดความเขาใจกันระหวางองคการ   เปน
ส่ิงที่แฝงอยูในระบบสารสนเทศ  ทั้งรูปแบบที่เปนทางการ  เชน  การจัดทําเปนนโยบาย  คูมือ  
บันทึก  ประชุม  บอรดประชาสัมพันธ  อีเมล  ประกาศในเว็บไซต  วีดีโอ  และไมเปนทางการ  
เชน  ในการพูดและการใชภาษากาย  เปนตน    ผูบริหารควรระลึกวาการสื่อสารดวยการกระทํา
และมีตัวอยางสําคัญกวาสิ่งอื่นใดทั้งหมด   และองคการที่มีประวัติภูมิหลังดานความซื่อตรงหรือถือ
ความซื่อตรงเปนวัฒนธรรมองคการจะไมพบปญหาในการสื่อสารมากตางจากองคการที่ไมมี
วัฒนธรรมดังกลาว 

ตัวอยางระบบสารสนเทศและการสื่อสารจากแหลงภายใน  เชน 

• นโยบาย  คูมือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง 
• การกําหนดระดับความเสี่ยงและความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได 
• บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบของทุกคน 
• การกําหนดเปนวาระในการประชุมการบริหารงาน 
• การจัดทําบอรด 
• การจัดทําเว็บไซด 
• การประกาศเสียงตามสาย    

ตัวอยางระบบสารสนเทศและการสื่อสารจากแหลงภายนอก เชน 
• ระบบรับขอรองเรียนและสอบถามความเห็นจากลูกคา  ตัวแทนจําหนาย  

เพื่อใหทราบรสนิยมและความตองการเกี่ยวกับสนิคาและบริการ 
• การสื่อสารกับสถาบันกํากับดูแล  เชน  กระทรวงการคลัง  คณะกรรมการ

ตรวจเงินแผนดิน  เพื่อใหเกดิความเขาใจในเหตกุารณ  ความเสี่ยง  และจะได
มั่นใจวาการปฏิบัติสอดคลองกับกฎหมายหรือกฎระเบยีบที่สําคัญแลวหรือไม 
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5.2 การแจงเหตุการณความเสี่ยง 
องคการไดกําหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบ  ในนโยบายการ

บริหารความเสี่ยง  โดยใหถือเปนหนาที่และความรับผิดชอบผูบริหาร  คณะทํางานบริหารจัดการ
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน โรงงานไพ  และพนักงานทุกคนรวมกับปฏิบัติตามกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงที่กําหนดขึ้น  และใหคณะทํางานบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน โรงงานไพนําเสนอรายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน โรงงานไพ  และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
โรงงานไพสงรายงานสรุปการบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการตรวจสอบ  และคณะกรรมการ
โรงงานไพ 

5.3 ทะเบียนความเสี่ยง 

ทะเบียนความเสี่ยง หมายถึง การจัดทําเอกสารบันทึกการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในที่มีอยูในปจจุบัน   ซ่ึงการจัดทะเบียนความเสี่ยง  อาจจัดทําดวยมือหรือโดยระบบ
คอมพิวเตอร  เพื่อใหสามารถเชื่อมโยงหรือเรียกดูขอมูลอ่ืนในรายละเอียด หรือในภาพรวมของทั้ง
องคการได โดยรูปแบบทะเบียนความเสี่ยงที่กําหนดขึ้นควรมีคอลัมนอยางนอย  คอลัมน ดังนี้ 

1. รหัสความเสี่ยง 
2. ช่ือความเสี่ยง 
3. ความเสี่ยงกอนการจัดการ แบงเปนคอลัมนยอย 

 ระดับโอกาสเกิด (Likelihood) 
 ระดับความเสี่ยง (Impact) 
 ความเสี่ยงกอนการจัดการ (Inherent Risk Level) 

4. เปาหมายความเสี่ยงหลังการจัดการ แบงเปนคอลัมนยอย 
 ระดับโอกาสเกิด (Likelihood) 
 ระดับความเสี่ยง (Impact) 
 ความเสี่ยงคงเหลือ (Residual Risk Level) 

5. มาตรการจัดการเพิ่ม(4T_คุมคา) 
6. ผูรับผิดชอบ 

 
ดังแสดงตัวอยางทะเบียนความเสี่ยงตารางที่5-1 
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ตารางที่5-1 ตัวอยางทะเบียนความเสี่ยง 

ความเสี่ยงกอนการ
จัดการ 

เปาหมายความเสี่ยง 
หลังการจัดการ 

 
ชื่อความเสี่ยง 

L I IRL L I RRL 

มาตรการจัดการ/ควบคุมที่
มีในปจจุบัน 

มาตรการเพิ่ม 
(4T _คุมคา) 

ผูรับผิดชอบ 

O-2 วัตถุดิบมาไมทัน 3 3 6 2 1 3 ใหสวนพัสดุฯ สั่งซื้อ
วัตถุดิบตามแผนการผลิตที่
หัวหนาสวนผลิตแจง
ลวงหนา 

ดําเนินการตามนโยบาย
สํารองวัตถุดิบของโรงงาน
ไพ 

หัวหนาสวนพัสดุฯ 

O-3 คุณภาพของสินคา  3 2 5 2 1 3 สินคาที่มีตําหนิตองจัดพิมพ
ใหม และใหคณะกรรมการ 
QC ตรวจสอบทุกขั้นตอน
การผลิต 

กําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการตรวจสอบเพื่อถือเปน
หลักปฏิบัติ 

คณะกรรมการควบคุม
คุณภาพ 

O-5 เครื่องจักรลาสมัย/เทคโนโลยีลาสมัย/
ขาดการซอมบํารุง 

4 2 6 2 1 3 จางบริษัทตรวจเช็ค
เครื่องจักรตามระยะเวลาที่
กําหนด 

กําหนดใหมีผูควบคุมดูแล
เครื่องจักร 

หัวหนาสวนผลิตไพ 
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บทที่  6  การติดตามผล 

6.1 การติดตามผล 

หมายถึง  การที่องคการมีการติดตามผลและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงให
เหมาะสม  ทันสมัย  และมีประสิทธิผลอยูเสมอ  เพราะองคการอาจเปลี่ยนวัตถุประสงคใหม  
เปลี่ยนผูบริหารใหม  เปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติงานใหม  ทําใหวิธีการจัดการและการควบคุม
ภายในเดิมใชไมไดผล 

6.2 ประเภทของการติดตามผล 
6.2.1 การติดตามผลของผูบริหาร 

ผูบริหารควรมีการติดตามผลระหวางการปฏิบัติงานปกติประจําวัน  เชน การ
วิเคราะหจากสารสนเทศการปฏิบัติงานที่ไดรับ  เชน  การวิเคราะหความแปรปรวน  การวิเคราะห
เปรียบเทียบขอมูล ฯลฯ  หากพบความผิดปกติของความสัมพันธ  ความไมสม่ําเสมอ  ส่ิงบอกเหตุ
ตางๆ  หรือเมื่อเกิดสถานการณความเปลี่ยนแปลงจากปกติ  ควรมีการกระทําเพื่อแกไขทันที   จึง
ทําใหสามารถระบุปญหาหรือความเสี่ยงไดเร็วอยางมีประสิทธิผล 

6.2.2 การประเมินผลอิสระเปนรายครั้ง 
เปนการประเมินผลโดยผูตรวจสอบภายใน  หรือผูประเมินผลอิสระ  ที่

จัดทําในกรณีพิเศษ  เพื่อไดมุมมองที่แตกตางจากการติดตามผลโดยผูบริหาร  ตามคําสั่งที่ 
1/2550 เร่ืองแตงตั้งคณะทํางานบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในของโรงงานไพให
ประเมินผลมาตรการหรือแผนปฏิบัติการ  เพื่อกําหนดแนวทางการปรับปรุงระบบบริหารความ
เสี่ยงของโรงงานไพ และนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
พิจารณาใหความเห็นชอบ 

6.2.3 การประเมินผลตนเอง 
หมายถึงการจัดการประเมินผล  การประชุมเชิงปฏิบัติการโดยผูบริหาร   

พนักงาน  รวมกับผูเชี่ยวชาญ  และผูตรวจสอบภายในเปนครั้งคราว   เพื่อใหเกิดความเขาใจ  หา
แนวทางในการปฏิบัติงานรวมกัน  โรงงานไพไดจัดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ประเมินผลตนเองและเพื่อพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงอยางนอยปละครั้ง 

6.3 การรายงาน 
การรายงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในแบงเปน   การรายงานตอผูบริหาร

ภายใน  การรายงานตอบุคคลภายนอก  และรายงานประจําป 
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การรายงานตอผูบริหารภายใน   หมายถึง  การรายงานจากผูบริหารระดับตางๆ  ตอ
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน โรงงานไพตามวาระการประชุมการ
บริหารความเสี่ยงที่กําหนดไว  และคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
โรงงานไพจัดทํารายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการตรวจสอบ  เพื่อเสนอตอ
คณะกรรมการโรงงานไพตามวิธีการและคําสั่งที่กําหนด   เชน  ใหรายงานเฉพาะความเสี่ยงที่มี
ความเสี่ยงสูง  หรือความเสี่ยงที่ไมอยูในระดับที่ยอมรับไดเปนรายไตรมาส1   

การรายงานตอบุคคลภายนอก  หมายถึง  การรายงานตอสถาบันกํากับดูแล  หนวยงาน
ประเมินผลภายนอก  หรือคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  ตามรูปแบบและระยะเวลาที่
บุคคลภายนอกกําหนด 

รายงานประจําป  หมายถึง  การรวบรวมกิจกรรมแผนและผลงานที่เกี่ยวกับการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน  เพื่อเปดเผยในรายงานประจําปตามหลกัการกาํกบัดแูลทีด่ ี หรือตาม
ขอกําหนด 

 

 

                                                 
1[ความถี่หรือระยะเวลาในการรายงานขึ้นอยูกับทางโรงงานไพเปนผูกําหนด] 



 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารภาคผนวก 1 : เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โรงงานไพ 

 



 
 



เอกสารภาคผนวก 2 : เร่ือง แตงตั้งคณะทํางานบริหารจัดการความเสีย่งและควบคุมภายใน โรงงาน
ไพ 
 

 



 
 

 
 
 

 


