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บทที่ 1
บทนา
1.1. ที่มา
คู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน พ.ศ. 2565 นี้ เป็นการนาคู่มือบริหารความ
เสี่ยง อต. พ.ศ. 2564 มาทบทวนปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นปัจจุบัน และ รวมให้เป็นคู่มือฉบับเดียวกัน เพื่อ
แสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เนื้อหาในคู่มือฉบับนี้ได้อ้างอิง
ตามแนวทางและหลั กปฏิบั ติส ากลของการบริห ารความเสี่ ยงและควบคุมภายใน รวมทั้ งกาหนดให้
สอดคล้องกับระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Assessment Model : SE-AM ด้าน
กระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Core Business Enablers) หัวข้อการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน ที่สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้เริ่มนามาใช้ประเมินผลการ
ดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจในปีบัญชี 2565
คู่มือฉบั บนี้ส ามารถนาไปประยุกต์กับการบริห ารความเสี่ยงและควบคุมภายในทั้งในระดับ
องค์กร ระดับฝุาย ระดับตลาดสาขา รวมทั้งการดาเนินตามแผนปฏิบัติการที่สาคัญ และการดาเนินใน
โครงการสาคัญ ซึ่งจะทาให้การดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ อต. ในทุก
ระดั บ มี ค วามเป็ น ระบบ และเป็ น ไปในแนวทางเดี ย วกั น สามารถตอบสนองกั บ สภาพแวดล้ อ มที่
เปลี่ยนแปลงไปทั้งในการดาเนินภารกิจ/ธุรกิจ การแข่งขัน ความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รวมทั้งบริบทแวดล้อมอื่น ๆ
1.2. ความจาเป็นของการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
1.2.2. ทาให้การบริหารจัดการของ อต. เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพในการ
รับมือ กับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ตั้งไว้ รวมทั้ง
เพื่อ สร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การปฏิบัติงานจะบรรลุวัตถุ ประสงค์ด้านการดาเนินงาน ด้าน
การรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
1.2.2. ท าให้ ก ารด าเนิ น งานของ อต. สอดคล้ อ งกั บ ระบบประเมิ น ผลรั ฐ วิ ส าหกิ จ State
Enterprise Assessment Model : SE-AM ด้านกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Core
Business Enablers) ซึ่งกาหนดให้การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเป็นหนึ่งในหัวข้อการ
ดาเนินที่ต้อง เข้ารับการประเมิน โดยหัวข้อการประเมินประกอบด้วย (1) ธรรมาภิบาลและวัฒนธรรม
องค์กร (2) การกาหนดยุทธศาสตร์ และวัตถุประสงค์/ เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (3) กระบวนการ
บริหารความเสี่ยง (4) การทบทวนการบริหารความเสี่ยง และ (5) ข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสาร และ
การรายงานผล
องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย (อต.มท.)

1.2.3. ทาให้การปฏิบัติงานของ อต. เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
หมวด 4 การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา 79 ที่บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี การ
ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกระทรวงการคลังได้ออก
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ ควบคุมภายในสาหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2561 และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร
จัดการความเสี่ยงสาหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติ
1.3. วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความ
เสี่ยง สาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ให้คานิยามของ “การบริหารจัดการความเสี่ยง” ว่าเป็น
กระบวนการ บริ ห ารจั ดการเหตุ ก ารณ์ ที่ อ าจเกิ ดขึ้ น และส่ ง ผลกระทบต่ อ หน่ ว ยงานของรั ฐ เพื่ อ ให้
หน่วยงานของรัฐ สามารถดาเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีด
ความสามารถให้ หน่วยงานของรัฐ
1.3.1. วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง
(1) เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานขององค์กรให้เป็นไปตามเปูาหมายที่กาหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการและแผนกลยุทธ์
(2) เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ ที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อองค์กรในทุก
ประเด็น
ได้อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน
(3) เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรตระหนั ก ดี ว่ า วั ฒ นธรรมองค์ ก รเป็ น องค์ ป ระกอบส าคั ญ ต่ อ
ความสาเร็จของการบริหารความเสี่ยง นอกเหนือจากการมีเครื่องมือและมาตรฐานในการบริหารงานที่ดี
และมีความเข้าใจตรงกันถึงเปูาหมาย วัตถุประสงค์ในการ ดาเนินงานเพื่อสร้างความพึงพอใจ รวมทั้ง
ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1.3.2. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง
(1) สามารถปรับเปลี่ยนการดาเนินงานขององค์กรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของ สภาพแวดล้อมได้อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
(2) ทาให้กระบวนการทางานที่สาคัญ หรือโครงการที่สาคัญสามารถเชื่อมโยงกับกล
ยุทธ์
และเปูาประสงค์หลักขององค์กร
(3) สามารถติดตามสถานะของการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งมีแนวทางรับมือกับเหตุการณ์
ที่
เหนือความคาดหมายได้อย่างทันท่วงที
(4) ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กร
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1.4. วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการควบคุมภายใน
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ให้คานิยามของ “การควบคุมภายใน” ว่าเป็น กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้
กากับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ฝุายบริหาร และบุคลากรของหน่วยงานของรัฐจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้าง
ความมั่น ใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดาเนินงานของหน่ว ยงานของรัฐ จะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการ
ดาเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
1.4.1. วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
(1) เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลและประสิ ท ธิ ภ าพของการด าเนิ น งาน (Operation
Objectives) ได้แก่ การบรรลุเปูาหมายด้านการดาเนินงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษา
ทรัพย์สิน การปูองกันหรือลดความผิดพลาด ตลอดจนความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการ
ทุจริตใน หน่วยงาน
(2) เพื่อให้เกิดความเชื่อถือได้ของการรายงานผล (Reporting Objectives) ทั้งการ
รายงานทางการเงินและไม่ใช่การเงินที่ใ ช้ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ในแง่ของความถูกต้อง เชื่อถือ
ได้ ทันเวลา โปร่งใส หรือตามข้อกาหนดอื่น ๆ
(3) เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance
Objectives) ได้แก่ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินงาน รวมทั้งวิธีการปฏิบัติงานที่หน่วยงานได้กาหนดขึ้น
1.4.2. ประโยชน์ของการควบคุมภายใน
(1) การดาเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ้มค่า
(3) มีข้อมูลและรายงานการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถนาไปใช้ในการ
ตัดสินใจ
(4) การปฏิบัติงานในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบ อยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับที่วางไว้
(5) เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกากับดูแลการปฏิบัติงานได้อย่างดียิ่ง
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บทที่ 2
โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ อต.
โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ อต. ประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งมีบทบาท
หน้าที่ความรับผิดขอบ ดังนี้
2.1. คณะกรรมการองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย (อต.มท.) (BOD)
มีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ดังนี้
2.1.1. ให้ความเห็น ชอบกฎบัตรของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
นโยบายการบริหารความเสี่ยง นโยบายการควบคุมภายใน นโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แผนการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน
2.1.2. กากับดูแลและสนับสนุนการดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ผ่าน คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รวมทั้งผู้บริหารระดับสูง
2.2.3. ติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย รวมทั้งแผนงานต่าง ๆ ของการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน
2.1.4. มีความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ อต. และทาให้
มั่นใจว่า อต. จะดาเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อจัดการความเสี่ยงนั้น
หมายเหตุ : กฎบัตรของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน นโยบายการ
บริหารความเสี่ยง นโยบายการควบคุมภายใน ที่คณะกรรมการองค์การตลาด ให้ความเห็นขอบ ได้แสดงไว้
ในภาคผนวก 1 ถึง ภาคผนวก 3
2.2. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RMC)
คณะกรรมการองค์การตลาด เป็นผู้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่ประกอบด้วย
1) ประธานอนุกรรมการ ซึ่งมาจากกรรมการ อต. ที่ได้รับมอบหมาย
2) อนุกรรมการ ได้แก่ ผู้ อานวยการ รองผู้อานวยการที่ได้รับมอบหมาย หัวหน้าแผนก ที่ได้รับ
มอบหมาย ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งจาก คณะกรรมการองค์การตลาด (ถ้ามี) และ
3 ) อนุกรรมการและ เลขานุการได้แก่ หัวหน้าแผนกบริหารความเสี่ยงโดยมีผู้ช่วยเลขานุการคือ
นักวิเคราะห์ความเสี่ยง 6
หน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ ได้แก่
2.2.1. ให้คาปรึกษา แนะนา และกาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
2.2.2. กลั่นกรองและให้ความเห็นต่อแผนบริหารความเสี่ยง และแผนควบคุมภายใน
2.2.3. กากับดูแลและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย (อต.มท.)

2-1

2.2.4. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ คณะกรรมการองค์การตลาดมอบหมาย
หมายเหตุ : คาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริห ารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ได้แสดงไว้ ใน
ภาคผนวก 4
2.3. คณะทางานด้านบริหารความเสี่ยง (RMT)
2.3.1. พิจ ารณาแนวทางการบริห ารความเสี่ ยงและการควบคุมภายในให้เป็นกระบวนการที่
ต่อเนื่อง และเป็นวัฒนธรรมในองค์กร
2.3.2. เสนอมาตรการจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน
2.4. ผู้บริหารระดับสูง
ผู้บ ริ หารระดับสู งขององค์การตลาด ได้แก่ ผู้ อานวยการ และรองผู้ อานวยการ เลขานุการ มี
บทบาทที่เกี่ยวข้องกับการกับบริหาร ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ดังนี้
2.4.1. กาหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กร
2.4.2. ส่งเสริมนโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ทาให้มั่นใจว่าการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายในได้รับการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร
2.4.3. ติดตาม กากับดูแล ให้คาปรึกษา และสนับสนุนให้มกี ารวิเคราะห์ ประเมิน จัดการความ
เสี่ยงและควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง
2.4.4. ส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และทาให้มั่นใจว่า แผนก/
ตลาดสาขาให้ความสาคัญกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในในหน่วยงานของตน
2.4.5. สนับสนุนให้มีการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ของบุคลากร
2.4.6. สนับสนุนให้มีการพัฒนาเครื่องมือและระบบในการดาเนิ นงานด้านการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน
2.5. แผนกบริหารความเสี่ยง
2.5.1. ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร
2.5.2. จัดทาและทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
2.5.3. ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง
2.5.4. เป็นผู้ประสานงาน (Facilitate) ในการประชุมเรื่องความเสี่ยง เพื่อสนับสนุน
2.5.5. ระบุประเมิน และจัดการความเสี่ยง ให้ครอบคลุมทุกระดับในองค์กร
2.5.6. รวบรวมและวิเคราะห์รายงานความเสี่ยงระดับองค์กรและระดับสายงานที่สาคัญ
2.5.7. เพื่อนาเสนอต่อคณะทางานด้านบริหารความเสี่ยงพิจารณากลั่นกรอง
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2.6. แผนกตรวจสอบภายใน (ตส.)
มีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับการกับบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้
2.6.1. นาข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มาใช้ประกอบการวางแผนการ
ตรวจสอบ
2.6.2. สอบทานและประเมินความเพียงพอ ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน
2.6.3. สอบทานการปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบการบริ ห ารความเสี่ ย งและ
ควบคุมภายใน
2.6.4. สื่อสารกับหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเพื่อทาความ
เข้าใจและการตรวจสอบภายใน
2.7. บุคลากรของ อต.
มีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ดังนี้
2.7.1. ให้ข้อมูลของหน่วยงาน/โครงการ หรืองานที่อยู่ในความรับผิดขอบ เพื่อใช้ในดาเนินงาน
ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
2.7.2. เข้าร่วมการดาเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน
2.7.3. มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน
2.7.4. มีส่วนร่วมและสนับสนุนการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
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บทที่ 3
แนวทางและหลักปฏิบัติของการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
3.1. การบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง COSO 2017
COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ได้
ทบทวนปรับปรุงแนวทางการบริหารความเสี่ยงในปี พ.ศ. 2560 ทาให้ได้กรอบแนวคิด Enterprise Risk
Management-Integrating with strategy and Performance หรือเรียกโดยย่อว่า COSO-ERM 2017
ส าหรั บ การบริ ห ารความเสี่ ย ง โดยการทบทวนปรั บ ปรุ ง นี้ เป็ น ผลมาจากการเปลี่ ย นแป ลงของ
สภาพแวดล้ อมที่ส่ งผลให้มีปั จ จัยเสี่ ยงใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่างมากมาย และรวดเร็ว ขึ้นกว่าเดิม รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร ที่ทั้งหมดได้แสดงอิทธิพลอย่างยิ่งต่อ
การดาเนินงานขององค์กรต่าง ๆ ในปั จจุบัน โดยการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวจะต้องเผชิญกับ
ความท้าทายอย่างรอบด้าน ที่ต้องพิจารณาแนวทางใหม่ๆ ในการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อรักษาความสามารถและสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรต่อไปได้
พื้นฐานของความคิดและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของ COSO ERM 2017 สามารถสรุปได้
ดังนี้
(1) การบริ หารความเสี่ ยงเป็ นกระบวนการ (Process) ที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องทุก
กิจกรรม ในองค์กร
(2) ไม่ได้เป็นหน้าที่ของฝุายบริหาร (Director Management) เพียงฝุายเดียวแต่เป็นหน้าที่ของ
บุคลากรทุกคน (Other Personal)
(3) เน้นการระบุ และประเมินความเสี่ยงเพื่อนามาใช้การกาหนดกลยุทธ์ (Entity strategy
Setting)
(4) ดาเนินการในทุกกิจกรรมทั่วทั้งองค์กร (Across the Enterprise)
(5) ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ สามารถระบุเหตุการณ์ที่สาคัญ (Identify Potential Events)
ที่จะกระทบต่อองค์กร และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้และระดับความเสี่ยงที่รับได้ (Risk Appetite)
(6) ต้องสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล (Reasonable Assurance Regarding) ว่าฝุาย
จัดการจะมีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจที่ดีที่สุด
(7) หากองค์กรมีการนาไปใช้งานแล้ว จะมีส่วนช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมาย
ทีต่ ง้ั ไว้ได้ (Achievement of Entity Objectives)

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย (อต.มท.)
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การบริหารความเสี่ยงตาม COSO ERM 2017 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ตามรูปที่ 3-1 ได้แก่
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รูปที่ 3-1 องค์ประกอบการบริหารความเสี่ยงตาม COSO ERM 2017
(1) ธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองค์กร (Governance and Culture) องค์กรต้องจัดให้มี
การจัดการธรรมาภิบาล มีวัฒนธรรมองค์กร โดยบุคลากรในองค์กรมีจริยธรรมที่ดี ตั้งใจในการสร้างคุณค่า
มีความเข้าใจและตระหนักในความเสี่ยง อันจะส่งผลให้เกิดบรรยากาศ รวมทั้งการให้ความสาคัญและมี
ความรับผิดชอบร่วมกันในการทาให้เกิดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรที่เป็นระบบมีประสิทธิผลขึ้น
(2) การกาหนดยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์/ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategy &
Objective Setting) เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงและการจัดการยุทธศาสตร์จะมีกระบวนการ
ดาเนิ นงานควบคู่กันไป การกาหนดระดับความเสี่ย งที่ยอมรับได้และการจัดการความเสี่ยงให้ประสาน
กลมกลื น กั บ การจั ด การยุ ท ธศาสตร์ โดยเฉพาะหากมี ค วามเข้ า ใจและมี ก ารระบุ ประเมิ น และการ
ตอบสนองความเสี่ยงเป็นพื้นฐานการกาหนดเปูาหมายเชิงกลยุทธ์แล้ว จะส่งผลให้กระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรและการจัดการยุทธศาสตร์เกิดประสิทธิภาพ
(3) กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Performance) ความเสี่ยงอาจกระทบต่อความสาเร็จ
ของการจัดการยุทธศาสตร์ให้บรรลุเปูาหมายได้ทุกเมื่อ ดังนั้นระหว่างการนายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติจึงต้อง
มีการระบุ ประเมิน และการตอบสนองความเสี่ยงควบคู่กันไป ทั้งนั้ นองค์กรควรจัดลาดับความสาคัญของ
ความเสี่ยง ควรเลือกวิธีการตอบสนอง และวิเคราะห์ความเสี่ยงให้อยู่ในรูป portfolio view of the
amount of risk เพื่อเป็นรูปแบบรายงานเสนอให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทราบ จะทาให้เกิดประสิทธิผล
ต่อการจัดการยุทธศาสตร์
(4) การทบทวนการบริหารความเสี่ยง (Review & Revision) การทบทวนและการปรับปรุง
กระบวนการจัดการยุทธศาสตร์เป็นเรื่องปกติ หากเห็นว่าผลการดาเนินงานอาจไม่บรรลุเปูาหมายหรือ
สถานการณ์มี การเปลี่ ย นแปลง โดยหากน าผลจากการบริห ารความเสี่ ยงมาพิจ ารณาในการตัดสิ นใจ
ประกอบ จะทาให้การทบทวนการปรับปรุ งเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องและถูกสถานการณ์ถูกจังหวะเวลาที่
เหมาะสม
องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย (อต.มท.)
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(5) ข้ อ มู ล สารสนเทศ การสื่ อ สาร และการรายงานผล (Information,
Communication & Reporting) การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ต้องการความต่อเนื่อง การ
เข้าถึงข้อมูลทั้งภายใน และภายนอก และการถ่ายทอด รายงานข้อมูลเชิงความเสี่ยงให้ทั่วถึงและเพียงพอใน
ลักษณะจากล่างขึ้น บนและ จากบนลงล่างที่ดีพอ จะส่งผลให้การจัดการเชิงยุทธศาสตร์มีประสิทธิผล และ
ส่งผลต่อการเพิ่ม คุณค่าให้แก่องค์กรในที่สุด
3.2. การบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานของรัฐ
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงาน และ
การตรวจสอบ มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และ
การบริหารจัดการความเสี่ยง ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้ออกหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 เพื่อให้หน่วยงาน
ของรัฐใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ อันจะช่วยให้
หน่วยงานของรัฐสามารถดาเนินการให้บรรลุวัตถุ ประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้
หน่วยงานของรัฐ
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 กรมบัญชีกลางจึงได้
จัดทามาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานของรัฐ โดยประยุกต์ตามแนวทางการบริหาร
จัดการความเสี่ยงของสากล และมีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทของระบบการบริหารราชการแผ่นดิน
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการกาหนดนโยบายการจัดทาแผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยงและการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง
อันจะทาให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ ยวข้องทุกฝุาย และการบริหารงานของหน่วยงาน
ของรัฐสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
สาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 กาหนดมาตรฐานการดาเนินการ ดังนี้
(1) หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ความเชื่อมั่นอย่าง
สมเหตุสมผลแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานว่าหน่วยงานได้ดาเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่าง
เหมาะสม
(2) ฝุายบริหารของหน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการบริหาร
จัดการความเสี่ ย งภายในองค์กร อย่ างน้อยประกอบด้ว ย การมอบหมายผู้ รับผิ ดชอบเรื่องการบริห าร
จัดการความเสี่ ยง การกาหนดวัฒนธรรมของหน่ว ยงานของรัฐ ที่ส่ งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ ยง
รวมถึงการบริหารทรัพยากรบุคคล
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(3) หน่วยงานของรัฐต้องมีการกาหนดวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ที่เหมาะสมรวมถึงมีการสื่อสารการบริหารจัดการความเสี่ยงของวัตถุประสงค์ด้านต่าง ๆ ต่อบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง
(4) การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดาเนินการในทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ
(5) การบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การระบุความเสี่ยง การ
ประเมินความเสี่ยงและการตอบสนองความเสี่ยง
(6) หน่วยงานของรัฐต้องจัดทาแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้งและต้องมี
การสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝุาย
(7) หน่ ว ยงานของรั ฐ ต้องมี การติ ดตามประเมินผลการบริห ารจั ดการความเสี่ ย งและ
ทบทวน แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอ
(8) หน่วยงานของรัฐต้องมีการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานต่อผู้ที่
เกี่ยวข้อง
(9) หน่วยงานของรัฐสามารถพิจารณานาเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมมา
ประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3.3. การควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐและแนวทาง COSO 2013
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงาน และ
การตรวจสอบ มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และ
การบริหารจัดการความเสี่ยง ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้ออกหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยให้หน่วยงานของรัฐจัด
วางระบบการควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุม ภายในที่กระทรวงการคลังกาหนดเป็นแนวทาง
ในการจัดวางระบบการควบคุมภายในให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ซึ่งการควบคุม
ภายในถือเป็นปัจจัยสาคัญที่จะช่วยให้การดาเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ประหยัด และ
ช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหาย ความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่าของการ ใช้
ทรัพย์สิน หรือการกระทาอันเป็นทุจริต
มาตรฐานการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังได้จัดทาขึ้น อ้างอิงตาม
มาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway
Commission: COSO 2013 โดยปรับให้เหมาะสมกับบริบทของระบบการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อใช้
เป็นกรอบแนวทางในการกาหนด ประเมินและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ
อันจะทาให้การดาเนิ นงาน และการบริห ารงานของหน่วยงานของรัฐ บรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์
เปูาหมายและมีการกากับดูแลที่ดี
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องค์ป ระกอบของการควบคุมภายในตามหลั กเกณฑ์กระทรวงการคลั งว่าด้ว ยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และ COSO 2013 ได้แสดงไว้
ในรูปที่ 3-2 ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

(1) สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) สภาพแวดล้อมการควบคุมเป็น
ปัจจัยพื้นฐานในการดาเนินงานที่ส่งผลให้มีการนาการควบคุมภายในมาปฏิบัติทั่วทั้งหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้
ผู้กากับดูแลและฝุายบริหารจะต้องสร้างบรรยากาศให้ทุกระดับตระหนักถึงความสาคัญของการควบคุม
ภายใน รวมทั้งการดาเนินงานที่คาดหวังของผู้กากับดู แลและฝุายบริหาร ทั้งนี้ สภาพแวดล้อมการควบคุม
ดังกล่าวเป็นพื้นฐานสาคัญที่จะส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบของการควบคุมภายในอื่น ๆ
(2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการ ที่
ดาเนิน การอย่ างต่อเนื่องและเป็ นประจา เพื่อระบุและวิเคราะห์ ความเสี่ยงที่มีผ ลกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ รวมถึงกาหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น ฝุายบริหารควรคานึงถึงการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและภารกิจภายในทั้งหมดที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานของรัฐ
(3) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) กิจกรรมการควบคุมเป็นการปฏิบัติที่กาหนด
ไว้ในนโยบายและกระบวนการดาเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติตามสั่งการของฝุายบริหารจะลดหรือ
ควบคุมความเสี่ยงให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์กิจกรรมการควบคุมควรได้รับการนาไปปฏิบัติทั่วทุกระดับ
ของหน่วยงานของรัฐ ในกระบวนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการดาเนินงานต่างๆ รวมถึงการนาเทคโนโลยีมาใช้
ในการดาเนินงาน
(4) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) สารสนเทศเป็นสิ่งที่
จาเป็นสาหรับหน่วยงานของรัฐที่จะช่วยให้มีการดาเนินการตามการควบคุมภายในที่กาหนด เพื่อสนับสนุน
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ การสื่อสารเกิดขึ้นได้ทั้งจากภายและภายนอก และเป็นช่องทาง
เพื่อให้ทราบถึงสารสนเทศที่สาคัญในการควบคุมการดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐ การสื่อสารจะช่วยให้
บุคลากรในหน่วยงานมีความเข้าใจถึงความรับผิดชอบและความสาคัญของการควบคุม ภายที่มีต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์
องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย (อต.มท.)
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(5) กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities) กิจกรรมการติดตามผลเป็นการ
ประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน การประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือเป็นการประเมินผลทั้งสองวิธีร่วมกัน
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามหลักการในแต่ ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง 5
องค์ประกอบ กรณีที่มีผลประเมินว่าการควบคุมภายในจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐ ให้
รายงานต่อฝุายบริหาร และผู้กากับดูแล อย่างทันเวลา
3.4. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ
สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้เห็นถึงความจาเป็นของการพัฒนาระบบ
ประเมินผล เพื่อให้เป็นเครื่องมื อที่สามารถกากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจได้อย่าง
เหมาะสม เป็นรูปธรรม และสะท้อนถึงความมีประสิทธิภาพในการดาเนินงานได้อย่างแท้จริง ดังนั้นในปี
บัญชี 2563 สคร. นาระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Assessment Model : SE-AM มา
ใช้ประเมินผลการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ เพื่อส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจดาเนินภารกิจหรือธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงของการแข่งขัน ความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ เทคโนโลยี นวัตกรรม และบริบทอื่น ๆ ที่เกี่ยวช้อง โดยมีเรื่องการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในเป็นหนึ่งในหัวข้อของการประเมิน
กระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Core Business Enablers) หัวข้อการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน ที่นามาใช้ในการประเมิน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและผลัก ดันให้รัฐวิสาหกิจมี การ
บริหารความเสี่ยงที่ดี ซึ่งสอดคล้องตามแนวปฏิบัติที่ดีของ COSO 2017 สาหรับเป็นกลไกในการ ผลักดัน
ให้รัฐวิสาหกิจมีแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและสามารถสร้างมูลค่าสูงสุดให้กับ องค์กร
ได้โดยกาหนดระดับที่สะท้อนพัฒนาการของการบริหารความเสี่ยงของรัฐวิสาหกิจตั้งแต่การกากับ และสร้าง
วั ฒ นธรรมความเสี่ ย ง การก าหนดนโยบายกลยุ ท ธ์ ข ององค์ ก รในการบริ ห ารความเสี่ ย ง การก าหนด
วัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์ขององค์กรที่ ชัดเจน กระบวนการในการจัดการความเสี่ยงที่เป็นระบบ ตั้งแต่
การระบุความเสี่ยงการกาหนดความเพียงพอของกิจกรรมการควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยง และ
การบริหารความเสี่ยงในแต่ละประเภท จนถึงระดับที่มีการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ ซึ่งจะเป็น
เครื่องมือหนึ่งของการบริหารจัดการที่จะเพิ่มมูลค่าให้แก่รัฐวิสาหกิจได้
นอกจากนี้ ยังมีประเด็นสาคัญของการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่การสร้างความรู้ความเข้าใจและ
ความตระหนั ก เรื่ อ งการบริ ห ารความเสี่ ย ง การบริ ห ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การจั ด การที่ ดี (IT
Governance) ผลลัพธ์ของการบริหารความเสี่ยง และการพิจารณาให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่ ง
ของการพิจารณาผลตอบแทนและความดี ความชอบของคณะกรรมการ นอกจากนี้การบริหารความเสี่ยง
แล้วมุ่งเน้นเพื่อให้เกิดการบูรณาการการบริหารความเสี่ยงกับการควบคุมภายใน เพื่อส่งเสริมให้มีระบบ การ
ควบคุมภายในของรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นกระบวนการทางานที่กาหนดขึ้นมาเพื่อฝุายบริหารให้เกิดความ มั่นใจ
อย่างสมเหตุสมผลว่าการดาเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิผล และ
ประสิทธิภาพของการดาเนินงาน เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินและเพื่อให้เกิด
ความมั่นใจว่าจะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการ
องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย (อต.มท.)
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หัวข้อในหลักเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน จะอ้างอิงตาม
องค์ประกอบของ COSO ERM 2017 ดังนี้
• หัวข้อที่ 1 ธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองค์กร (น้าหนักร้อยละ 15)
• หัวข้อที่ 2 การกาหนดยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์/ เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
(น้าหนักร้อยละ 15)
• หัวข้อที่ 3 กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Performance) (น้าหนักร้อยละ 35)
• หัวข้อที่ 4 การทบทวนการบริหารความเสี่ยง (Review & Revision)
(น้าหนักร้อยละ 15)
• หัวข้อที่ 5 ข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสาร และการรายงานผล (Information
Communication & Reporting) (น้าหนักร้อยละ 20)
ในแต่ละหัวข้อจะประกอบด้วยประเด็นย่อย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
• หัวข้อที่ 1 ธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองค์กร (น้าหนักร้อยละ 15) มีประเด็นย่อยได้แก่
1.1. บทบาทคณะกรรมการในการกากับติดตามการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาระบบ
การควบคุมภายใน (น้าหนักร้อยละ 4)
1.2. โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ (น้าหนักร้อยละ 3)
1.3. บรรยากาศและวัฒนธรรมสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง (น้าหนักร้อยละ 4%)
1.4. ความมุ่งมั่นต่อค่านิยมองค์กร (น้าหนักร้อยละ 2)
1.5. แรงจูงใจ การพัฒนาและการรักษาบุคลากร (น้าหนักร้อยละ 2)
หัวข้อที่ 2 การกาหนดยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์/ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (น้าหนัก
ร้อยละ 15) มีประเด็นย่อยได้แก่
2.1. การวิเคราะห์ธุรกิจ (น้าหนักร้อยละ 0) : ประเมินในหัวข้อการวางแผนเชิงกลยุทธ์
2.2. การระบุเปูาหมายการบริหารความเสี่ยง (น้าหนักร้อยละ 5)
2.3. การประเมินทางเลือกและกาหนดยุทธศาสตร์ (น้าหนักร้อยละ 0) ประเมินในหัวข้อ
การวางแผนเชิงกลยุทธ์
2.4. การกาหนดวัตถุประสงค์ในการดาเนินธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร (น้าหนัก
ร้อยละ 10)
• หัวข้อที่ 3 กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Performance) (น้าหนักร้อยละ 35)
มีประเด็น ย่อยได้แก่
3.1. การระบุปัจจัยเสี่ยง (น้าหนักร้อยละ 5)
3.2. การกาหนดกิจกรรมการควบคุมที่ตอบสนองต่อความเสี่ยงองค์กร (น้าหนักร้อยละ 5)
3.3. การประเมินระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง (น้าหนักร้อยละ 5)
3.4. การจัดลาดับความเสี่ยง (น้าหนักร้อยละ 3)
3.5. การกาหนด/คัดเลือกวิธีการจัดการต่อความเสี่ยงที่ระบุไว้ (น้าหนักร้อยละ 5)
3.6. การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ Risk Correlation Map และการจัดทา
Portfolio View of Risk (น้าหนักร้อยละ 12)
•

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย (อต.มท.)
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หัวข้อที่ 4 การทบทวนการบริหารความเสี่ยง (Review & Revision) (น้าหนักร้อยละ
15) มีประเด็นย่อยได้แก่
4.1. การทบทวนและปรับปรุงผลการบริหารความเสี่ยง (น้าหนักร้อยละ 10)
4.2. การกาหนดแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง (น้าหนักร้อยละ 5)
4.3. การประเมินการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสาคัญ (น้าหนักร้อยละ 0) : ประเมินในหัวข้อการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์
•

หัวข้อที่ 5 ข้ อ มู ล สารสนเทศ การสื่ อ สาร และการรายงานผล (Information
Communication & Reporting) (น้าหนักร้อยละ 20) มีประเด็นย่อยได้แก่
5.1. ข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสาร และการรายงานผล (น้าหนักร้อยละ 5)
5.2. การติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน
วัฒนธรรมและผลการดาเนินงาน (น้านักร้อยละ 5)
5.3. ข้อมูลและเทคโนโลยีในการสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง (น้าหนักร้อยละ 10%)
สาหรับวิธีประเมินคะแนนในหัวข้อกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการทั้ง 8 หัวข้อ สคร. ได้
กาหนดแนวทางการประเมิน โดยแบ่งเป็น ๕ ระดับ ดังแสดงในตารางที่ 3-1
•

ตารางที่ 3-1 แนวทางการประเมินระดับคะแนนสาหรับกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ
ระดับ 1
การมี
นโยบาย/ระบบ/
หลักการ

ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
นโยบาย/ระบบ/ การทาจริงอย่าง
มีการเชื่อมโยง กับ
หลักการ
ทั่วถึง/สม่าเสมอ
หัวข้ออื่นที่
ทาได้อย่างมี และได้ผลลัพธ์
เกีย่ วข้อง
คุณภาพ
ตามที่กาหนด

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย (อต.มท.)

ระดับ 5
ปรับปรุง อย่าง
ต่อเนื่อง
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การมีนโยบาย/ระบบ หลั กการ หรือกระบวนการ หมายถึง การที่รัฐ วิส าหกิจสามารถแสดง
แนวทางวิธีการดาเนินงาน หรือขั้นตอนการดาเนินงานได้อย่างเป็นระบบ โดยสามารถแสดงผ่านขั้นตอน
การดาเนิ น งานคู่มื อการปฏิบั ติงาน SIPOC หรือการดาเนินงานใด ๆ ที่ส ามารถแสดงให้ เห็ นว่าการ
ดาเนินการในเรื่องนั้น มีการดาเนินการโดยหน่วยงานใด ดาเนินการอย่างไร ดาเนินการเมื่อใด หรือแสดง/
อธิบายผ่าน 5W1H (what when where why who how) ได้อย่างชัดเจน
การทาจริงอย่างทั่วถึง/สม่าเสมอ หมายถึง การที่รัฐวิสาหกิจสามารถถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติให้
ทั่วถึงทั้งองค์กร โดยสร้างความมั่นใจในการดาเนินงานตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวในทุกผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในกระบวนการนั้น ๆ ได้อย่างครบถ้วน
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง หมายถึง การที่รัฐวิสาหกิจสามารถปรับปรุงกระบวนการที่ผ่านมา โดย
ใช้ฐานข้อมูลจริงเพื่อปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานและการปรับปรุงกระบวนการดังกล่าวสามารถแสดง
ให้เห็นผลลัพธ์ที่ดีขนึ้ จากการปรับปรุงกระบวนการนั้น
ในการประเมิน จะมีการน าบริบทของรั ฐ วิส าหกิจมาร่ว มในการพิจารณา เช่ น พิจารณาตาม
นโยบาย/ทิ ศทาง/ยุ ทธศาสตร์ ของรั ฐ วิส าหกิ จ ลั กษณะการดาเนิน ธุรกิ จความเพีย งพอของทรัพยากร
(บุ คลากร งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ฯลฯ) ข้ อจ ากั ดทางด้ านกฎหมาย กฎระเบีย บที่
เกี่ยวข้อง เป็นต้น

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย (อต.มท.)
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บทที่ 4
กระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
4.1. ภาพรวมของกระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
องค์การตลาด ได้กาหนดกระบวนการบริหารความสี่ยงและควบคุมภายใน โดยอ้างอิงตาม
(1) เกณฑ์ ประเมินผลด้านกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) หัวข้อการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายในของระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Assessment Model :
SE-AM
(2) COSO ERM 2017
(3) หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความ
เสี่ยงสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562
(4) หลั กเกณฑ์กระทรวงการคลั งว่าด้ว ยมาตรฐาน และหลั กเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สาหรับหน่วยงานของรัฐพ.ศ. 2561 และ
(5) COSO 2013 โดย ขั้นตอนหลักในกระบวนการ ประกอบด้วย
(1) การระบุปัจจัยเสี่ยง (Risk Identification)
(2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
(3) การจัดลาดับความเสี่ยง (Risk Prioritize)
(4) การระบุกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ (Existing Controls)
(5) การประเมินประสิทธิผลของความเพียงพอของการควบคุมที่มีอยู่
(6) การกาหนดวิธีจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment)
6.1. การจัดการความเสี่ยง (Risk Mitigation)
6.2. การควบคุมภายใน (Internal Control)
(7) การติดตามและรายงานผล (Monitoring and Reports)
(8) การทบทวน (Review and Revision)
ข้อมูลนาเข้า (Input) เกณฑ์ที่ใช้พิจารณา (Criteria) รวมทั้งผลผลิต (Output) ในแต่ละขั้นตอน
ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น ของกระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ได้แสดงไว้ในตารางที่ 4-1
โดยสามารถเขียนเป็นผังงาน (Flowchart) ได้ตามรูปที่ 4-1
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ตารางที่ 4-1 กระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ขั้น
ขั้นตอน (Activities)
ข้อมูลนาเข้า (Input)
1 การระบุปจั จัยเสี่ยง
•
• ปัจจัยภายใน
(Risk Identification)
• ปัจจัยภายนอก
• ยุทธศาสตร์และเป้าหมายที่สาคัญขององค์กร
•
• จุดอ่อนจากการวิเคราะห์ SWOT
• โอกาสจากการวิเคราะห์ SWOT
• ความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
• ตัวชีว
้ ัดที่สาคัญขององค์กร
• ความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ

เกณฑ์ (Criteria) ที่ใช้พิจารณา

ผลผลิต (Output)

เป็นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หรือการ • ปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งหมด
กระทาใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้
(Risk Universe) โดยแน่งเป็น
สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน
ประเภท ความเสี่ยง ดังนี้
เมื่อเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบเชิงลบหรือ
■ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
ทาให้การดาเนินงานไม่เป็นไปตาม
■ ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน
เป้าหมายและวัตถุประสงค์
■ ความเสี่ยงด้านการเงิน
■ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ

ตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic
Positioning)
• ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร/ผู้เกี่ยวข้อง
• รายงานอุบัติการณ์ (Incidence Report)
ใน ประเด็นต่าง ๆ
• ปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งหมด
• เกณฑ์ประเมินระดับความรุนแรงใน
(Risk Universe)
เชิงโอกาส (Likelihood)
• เกณฑ์ประเมินระดับความรุนแรงใน
เชิงผลกระทบ (Impact)
•
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การประเมินความเสี่ยง
(Risk Assessment)

ค่าความรุนแรงของทุกปัจจัยเสี่ยง

ที่
3

ขั้นตอน (Activities)
การจัดลาดับความเสี่ยง
(Risk Prioritize)

ข้อมูลนาเข้า (Input)
ระดับความรุนแรง (Risk Level)
ของทุกปัจจัย เสี่ยง

•

เกณฑ์ (Criteria) ทีใ่ ช้พิจารณา
เกณฑ์กาหนดระดับความรุนแรง

•

•

ขอบเขตระดับความเสี่ยง

•

(Risk Boundary)
4
5

การระบุกิจกรรมการควบคุม • ปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความรุนแรง “สูงมาก”
ทีม่ ีอยู่ (Existing Controls) • ปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความรุนแรง “สูง”
การประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของ • กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ของแต่ละปัจจัย
ความเพียงพอของการควบคุม เสี่ยง
ที่มีอยู่

• เกณฑ์ประเมินประสิทธิผลความ
เพียงพอของการควบคุม

•

ผลผลิต (Output)
แผนภาพความเสี่ยง (Risk Profile)
ปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความรุนแรง “สูง
มาก” และ “สูง”
ปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความรุนแรง
“ปานกลาง”

• กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ของแต่ละ
ปัจจัยเสี่ยง
• ปัจจัยเสี่ยงจานวน 3 กลุ่ม
■ กลุ่มที่ยังไม่มีกิจกรรมการควบคุม
■ กลุ่มที่กิจกรรมการควบคุมยังมี
ประสิทธิผลไม่เพียงพอ
■ กลุ่มที่กิจกรรมการควบคุมมี
ประสิทธิผลเพียงพอ

6 การกาหนดวิธีจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment)
6.1 การจัดการความเสี่ยง
• ปัจจัยเสี่ยงกลุ่มที่ยังไม่มีกิจกรรมการควบคุม
• แผนการจัดการความเสี่ยง
• กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง
(Risk Mitigation)
(Risk Mitigation Plan)
• ปัจจัยเสี่ยงกลุ่มที่กิจกรรมการควบคุมยังมี
■ Take: การยอมรับ
ประสิทธิผลไม่เพียงพอ
■ Terminate: การหลีกเสี่ยง
■ Transfer: การถ่ายโอน/กระจาย
■ Treat: การลด/ควบคุม

ที่
ขั้นตอน (Activities)
ข้อมูลนาเข้า (Input)
เกณฑ์ (Criteria) ที่ใช้พิจารณา
6.2 การควบคุมภายใน (Internal • ปัจจัยเสี่ยงกลุ่มที่กิจกรรมการควบคุมมี
• รูปแบบการควบคุม
Control)
ประสิทธิผลเพียงพอ
■ Preventive: ปูองกัน
•ปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความรุนแรง “ปาน กลาง”
■ Detective: ตรวจสอบ
■ Corrective: แก้ไข
■ Directive: ส่งเสริม
7 การติดตามและรายงานผล (Monitoring and Reports)
7.1 การจัดการความเสี่ยง
• ผลการดาเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยง
7.2 การควบคุมภายใน
• ผลการดาเนินงานตามแผนการควบคุมภายใน
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การทบทวน
(Review and Revision)

• การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายใน • ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเปูาหมาย
หรือวัตถุประสงค์ของการดาเนินงาน
และภายนอก

ผลผลิต (Output)
• แผนการควบคุมภายใน

• รายงานผลรายไตรมาส
รายงานผลรายไตรมาส
รายงานการประเมิ น ผลการควบคุ ม
ภายในระดับหน่วยงานของรัฐ
(แบบ ปค.1/ปค.4/ปค.5)
• ความเสี่ยงที่ควรนามาทบทวน

รูปที่ 4-1 กระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

4.2. การระบุปจั จัยเสี่ยง (Risk Identification)
4.2.1. ความหมายของความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง
ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยถ้าเกิดขึ้น
จะมีผลกระทบเชิงลบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือภารกิจขององค์กร หรืออีกนัยหนึ่ง ความเสี่ยง คือ
โอกาสที่ จ ะเกิด ความผิ ด พลาด ความสู ญเสี ย สิ่ งที่ ไ ม่ค าดหวั ง สิ่ งที่ ไ ม่พึ ง ประสงค์ จนขัด ขวางให้ ก าร
ดาเนินงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) คือ ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทาให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่กาหนดไว้ โดยควรระบุได้ว่าความเสี่ยงจะเกิดได้อย่างไร ด้วยเหตุผล และเมื่อใด การ
ระบุปัจจัยเสี่ยงมีความสาคัญอย่างยิ่ง เพราะจะทาให้การวิเคราะห์และการกาหนดมาตรการจัดการความ
เสี่ยงสามารถทาได้อย่างเหมาะสม
4.2.2. ประเภทของความเสี่ยง
องค์ ก ารตลาด แบ่ ง ความเสี่ ย งออกเป็ น 4 ประเภท ได้ แ ก่ ความเสี่ ย งด้ า นกลยุ ท ธ์
(Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial
Risk) และ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)
(1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) : เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการกาหนด
กลยุทธ์ นโยบาย แผนการดาเนินงาน ซึ่งมีผลกระทบต่อทิศทาง ภารกิจหลัก รวมทั้งการบรรลุวัตถุประสงค์
และเปู า หมาย ซึ่ง อาจมีผ ลมาจากการเปลี่ ย นแปลงปัจ จัย ภายนอก (เช่ น การเมื อง เศรษฐกิ จ ความ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ ผู้ใช้บริการ และอื่น ๆ) รวมทั้งปัจจัยภายใน (เช่น การปรับโครงสร้างองค์กร
การปรับรูปแบบการทางาน) และรวมถึงความเสี่ยงที่ เกิดจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือนาการตัดสินใจไป
ใช้อย่างไม่เหมาะสม
(2) ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน (Operational Risk) : เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานของแต่ละกระบวนการ หรือกิจกรรม ทั้งที่เกี่ยวกับอุปกรณ์และบุคลากร และรวมถึงความ
เสี่ยง ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูล ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ซึ่งส่งผล
กระทบต่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพและในการดาเนินงาน
(3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) : เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องการบริหาร
จัดการ และการควบคุมทางการเงิน การตัดสินใจทางการเงิน รวมทั้งการบริหารงบประมาณ โดยอาจเป็น
ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน (เช่น การจัดสรรงบประมาณ การจัดการสภาพคล่องด้านเงินลงทุน) หรือ
จากปัจจัยภายนอก (เช่น การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา) ซึ่งส่งผลต่อสถานะ
ทางการเงินและประสิทธิภาพของกระบวนการทางานขององค์กร
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(4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) : เป็นความเสี่ยงที่
เกิด จากการฝุาฝืน หรือไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนดต่าง ๆ และรวม
ไปถึง กฎระเบียบหรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสมจนเป็ นอุปสรรคต่อการดาเนินงาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ต่อ ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร
(5) ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud Risk) : เป็นความเสี่ยงของการดาเนินงานที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน
4.2.3. ที่มาของการระบุปัจจัยเสี่ยง
การระบุความเสี่ยงหรือการระบุปัจจัยเสี่ยง คือ การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือความไม่
แน่ น อนที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น โดยพิ จ ารณาจากปั จ จั ย ทั้ ง ภายในและภายนอกที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การบรรลุ
วัตถุประสงค์ โดยสามารถพิจารณาได้จาก
• ปั จ จั ย ภายใน เช่ น ความเสี่ ย งในงาน โครงการ กิ จ กรรม หรื อ กระบวนการ
ปฏิบั ติงาน รวมทั้ง โครงสร้างองค์กร วัฒนธรรมองค์กร ความสามารถในการ
แข่งขัน
• ปัจจัยภายนอก ทั้งที่เป็ นสภาพแวดล้อมการดาเนินงาน ซึ่งผลกระทบโดยตรงต่อ
การดาเนิน งาน และสภาพแวดล้ อมโดยทั่ว ไปซึ่งมีผ ลในระยะยาว (เช่ น ได้แก่
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม กฎหมาย เทคโนโลยี และอื่น ๆ)
• ยุทธศาสตร์และเปูาหมายที่สาคัญขององค์กร
• จุดอ่อนและโอกาสจากการวิเคราะห์ SWOT ของการทาแผนวิสาหกิจ
• ความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
• ตัวชี้วัดที่สาคัญขององค์กร
• ความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ
• ตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning)
• ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร/ผู้เกี่ยวข้อง
• รายงานอุบัติการณ์ (Incidence Report) ในประเด็นต่าง ๆ
4.2.4. วิธีระบุปัจจัยเสี่ยง
แนวทางที่สามารถนามาประยุกต์ใช้เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยง เช่น
• การพิ จารณาคู่มื อปฏิบั ติงาน (Work procedure Manual) เพื่ อตรวจสอบ
ขั้นตอนการทางานที่มีความเสี่ยงซึ่ งอาจนาไปสู่ความผิดพลาดจนก่อให้เกิดความ
เสียหาย
• การใช้รายการตรวจสอบ (Checklists) เพื่อตรวจสอบขั้นตอนการทางาน และ
มาตรฐานการทางาน ว่าทาได้ถูกต้องครบถ้วนเหมาะสมหรือไม่

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย (อต.มท.)

•
•

•

การส่งแบบสอบถาม (Questionnaires) ให้ผู้รับผิดชอบ เพื่อระบุลักษณะของ
ความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิด และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
การระดมความคิด (Brainstorming) จากผู้ ที่มีส่ ว นเกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร เพื่อร่วมกันพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดบ้างที่อาจเกิดขึ้นแล้วส่งผล
กระทบเสียหาย
การใช้ประสบการณ์ของผู้ประเมิน (Experience) โดยวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยงจากการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา/ข้อผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นในอดีตซึ่งมี
การบันทึกไว้ เพื่อใช้เป็นแนวทางและข้อมูลเบื้องต้น

แนวทางการดาเนินการ
การทาความเข้าใจที่มาของปัจจัยเสี่ยง เพื่อการระบุปัจจัยเสี่ยง (Identifies Risk)
โดยใช้ฐานข้อมูลจาก
1. แผนยุทธศาสตร์องค์การตลาดประจาปี ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
องค์การตลาดแล้วเท่านั้น
2. โครงการที่เกี่ยวข้องกับแผนยุทธศาสตร์องค์การตลาดประจาปี
3. ร่างตัวชี้วัดองค์การตลาดประจาปี (PA)
4. ปัจจัยเสี่ยงองค์การตลาดในปีที่ผ่านมาที่ไม่สามารถบริหารให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ผลจากการดาเนินการ
ได้ผลสัมฤทธิ์คือ การวิเคราะห์ Risk Universe เพื่อระบุเป็นความเสี่ยงระดับองค์กร
ระยะเวลาการดาเนินการ
คณะกรรมการองค์การตลาดให้ความเห็นชอบภายในเดือนกันยายน
4.3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
เปูาหมายของการประเมินความเสี่ยง คือ การบ่งบอกค่าความรุนแรงของความเสี่ยง (หรือปั จจัย
เสี่ยง) เพื่อกาหนดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (หรือปัจจัยเสี่ยง) แล้วนาไปสู่การจัดลาดับความสาคัญ
ของความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง จะพิจารณาใน 2 มิติ ได้แก่ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และ
ผลกระทบ (Impact) เพื่อประเมินว่าแต่ละความเสี่ยงมีโอกาสที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด และหากเกิ ดขึ้น
แล้วจะส่งผลกระทบรุนแรงเพียงใด
แนวทางการดาเนินการ
การทาความเข้าใจที่มาการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
โดยใช้ฐานข้อมูลจาก
1. การวิเคราะห์ Risk Universe
ผลจากการดาเนินการ
ได้ผลสัมฤทธิ์คือ
1. ปัจจัยเสี่ยงที่เลือกไปพิจารณาความเสี่ยงระดับองค์กร
2. ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่เลือกให้นาไปเข้าสู่การควบคุมภายใน
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เพื่อระบุ I*L
ระยะเวลาการดาเนินการ
องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย (อต.มท.)
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คณะกรรมการองค์การตลาดให้ความเห็นชอบภายในเดือนมกราคม
4.3.1. โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)
หมายถึง ความเป็นไปได้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ความถี่ ผลลัพธ์ รวมถึงโอกาสของการเกิด
ความเสียหาย ที่ความเสี่ยงอาจจะเกิดขึ้นและอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุเปูาหมายและวัตถุปร ะสงค์
นอกจากนี้ ยังอาจเป็นตัวชี้วัดนา (Leading Indicator) ของความเสี่ยงนั้น ทั้งนี้ การประเมินโอกาสที่แต่
ละความเสี่ยงจะเกิดขึ้น อาจพิจารณาจากสถิติการเกิดเหตุการณ์ในอดีตและปั จจุบัน (เช่น จานวนการ
เกิดขึ้นตามสาเหตุของความเสี่ยง ความถี่ในการเกิดขึ้นของความเสี่ยง) อย่างไรก็ตาม การประเมินความ
เสี่ยงที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยในอดีตอาจทาได้ยาก ดังนั้น จึงอาจต้องได้การคาดการณ์ล่วงหน้าในอนาคต การ
วิเคราะห์ความเสี่ยงภายใต้สถานการณ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมด (Scenario Analysis) การศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
จากหน่วยงานอื่น หรือจากผู้เชี่ยวชาญ
4.3.2. ผลกระทบ (Impact)
หมายถึง ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น เมื่อความเสี่ยงเกิดขึ้น หรืออาจเป็นเป็นตัว ชี้วัดตาม
(Lagging Indicator) ของความเสี่ยงนั้น การประเมินผลกระทบเป็นการคาดการณ์มูลค่าของความรุนแรง
และความเสียหาย โดยอาศัยปั จจัยประกอบหลายปัจจัย เช่น มูลค่าความสูญเสียในอดีต ขนาดของความ
สูญเสียที่หน่วยงานสามารถรองรับได้โดยไม่ทาให้เกิดการหยุดชะงัก การประเมินผลกระทบอาจพิจารณา
ตามประเภทของความเสี่ ย ง (ด้านกลยุ ทธ์ ด้านการดาเนินงาน ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ)
แนวทางการดาเนินการ
การทาความเข้าใจที่มาการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
โดยใช้ฐานข้อมูลจาก
1. การวิเคราะห์ Risk Universe
ผลจากการดาเนินการ
ได้ผลสัมฤทธิ์คือ การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เพื่อระบุ I*L
และ RA, RT
ระยะเวลาการดาเนินการ
คณะกรรมการองค์การตลาดให้ความเห็นชอบภายในเดือนมกราคม
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4.3.3. หลักการทั่วไปสาหรับการประเมินความเสี่ยง
(1) การประเมิ น ความเสี่ ย ง ควรต้ อ งพิ จ ารณาทั้ ง เหตุ ก ารณ์ ที่ ค าดว่ า จะเกิ ด และจะมี
ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ รวมทั้งพิจารณาผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ
(2) การประเมินความเสี่ยงมีทั้งวิธีเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ แต่ควรใช้วิธีเชิงปริมาณเป็น
หลัก เพราะมีความชัดเจนมากกว่า แต่ถ้าความเสี่ยงใดไม่มี ข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อใช้ในการประเมิน ก็ต้อง
เลือกใช้วิธีเชิงคุณภาพอย่างเหมาะสม
(3) การประเมินความเสี่ยงควรเริ่มต้นและสิ้นสุ ดด้วยวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง
ผู้ประเมิน
(4) การประเมินความเสี่ยงสามารถทาได้ทั้งระดับองค์กร แผน และตลาดสาขา กิจกรรม
จึงควรดาเนินการให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์
4.3.4. การกาหนดเกณฑ์การวัดระดับ
องค์การตลาด กาหนดเกณฑ์เพื่อวัดระดับของโอกาสที่จะเกิดและระดับของผลกระทบ
ตามที่แสดงใน รูปที่ 4-2 ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
• ระดับของโอกาสที่จะเกิด มี 5 ระดับ ได้แก่ เกิดขึ้นน้อยมาก (1) -เกิดขึ้นน้อย (2)
- เกิดขึ้นปานกลาง (3) -เกิดขึ้นบ่อย (4) -เกิดขึ้นบ่อยมาก (5)
• ระดับของผลกระทบ มี 5 ระดับ ได้แก่ น้อยมาก (1) -น้อย (2)-ปานกลาง (3) รุนแรง (4) -รุนแรงมาก (5)
ค่าระดับ

โอกาสที่จะเกิด

ผลกระทบ

1
2

เกิดขึ้นน้อยมาก

(เสียหาย) น้อยมาก

เกิดขึ้นน้อย

(เสียหาย) น้อย

3

เกิดขึ้นปานกลาง

(เสียหาย) ปานกลาง

4

เกิดขึ้นบ่อย

(เสียหาย) รุนแรง

5
เกิดขึ้นบ่อยมาก
(เสียหาย) รุนแรงมาก
รูปที่ 4-2 เกณฑ์กาหนดระดับของโอกาสที่จะเกิดและระดับของ
ผลกระทบ
สาหรับแต่ละความเสี่ยง (หรือปั จจัยเสี่ยง) ที่กาลังพิจารณา ผู้ประเมินต้องพิจารณาข้ อมูล
เพื่อจัดทาคาอธิบายที่เหมาะสมหรือกาหนดช่วงตัวเลขที่เหมาะสม ให้แก่ค่าระดับ 1 ถึงค่าระดับ 5 ของ
โอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงนั้น

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย (อต.มท.)
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4.4. การจัดลาดับความเสี่ยง (Risk Prioritize)
4.4.1. ประเมินค่าความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง
นาผลประเมินความเสี่ยงในมิติของโอกาสที่จะเกิดและมิติของผลกระทบของแต่ละปัจจัย
เสี่ยงมาพิจารณาร่วมกัน โดยค่าความรุนแรงของแต่ละปัจจัยเสี่ยง จะกาหนดให้เท่ากับผลคูณของค่าระดับ
โอกาสที่จะเกิดขึ้น และค่าระดับของผลกระทบ (Impact)
ค่าความรุนแรง = ค่าระดับโอกาสที่จะเกิด X ค่าระดับของผลกระทบ
เมื่อพิจารณาจากเกณฑ์การวัดระดับของโอกาสที่จะเกิดและระดับของผลกระทบที่ได้
กาหนดไว้ (ซึ่งเกณฑ์ทั้งสองกาหนดให้มีผลการประเมินอยู่ในช่วง 1-5) จึงทาให้ค่าความรุนแรงของปัจจัย
เสี่ยง มีรายละเอียดตามที่แสดงไว้ในรูปที่ 4-3
5
(1X5)

10
(2X5)

15
(3X5)

20
(4X5)

25
(5X5)

รุนแรง

4
(1X4)

8
(2X4)

12
(3X4)

16
(4X4)

20
(5X4)

1 ปานกลาง

3
(1X3)

6
(2X3)

9
(3X3)

12
(4X3)

15
(5X3)

2
(1X2)

4
(2X2)

6
(3X2)

8
(4X2)

10
(5X2)

1
(1X1)

2
(2X1)

3
(3X1)

4
(4X1)

5
(5X1)

เกิดขึ้น
น้อย
มาก
(1)

เกิดขึ้น
น้อย
(2)

เกิดขน
ปานกลาง
(3)

เกิดขึ้น เกิดขึ้น
บ่อย บ่อยมาก
(4)
(5)

1 รุนแรงมาก

น้อย
(2)
น้อยมาก
1 (1)

โอกาส (Likelihood)
รูปที่ 4-3 ค่าความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง
4.4.2. กาหนดค่าระดับความรุนแรง (Risk Level) ของปัจจัยเสี่ยง
นาค่าความรุนแรงของแต่ละปัจจัยเสี่ยงไปพิจารณาด้วยเกณฑ์การกาหนดระดับความ
รุนแรงของปัจจัยเสี่ยง ซึ่งแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย (อต.มท.)
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สูงมาก (Very High) แทนด้วยสีแดง
• สูง (High) แทนด้วยสีส้ม
• ปานกลาง (Medium) แทนด้วยสีเหลือง
• ต่า (Low) แทนด้วยสีเขียว
การกาหนดระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยเสี่ยง จะพิจารณาจากค่าความรุนแรงของ
ปัจจัยเสี่ยงนั้น โดยใช้เกณฑ์กาหนดระดับความรุนแรงตามรูปที่ 4-4
•

ค่าความรุนแรง

1-4

5-9

10-15

16-25

ระดับความรุนแรง
(Risk Level)

ต่า
(Low)

ปานกลาง
(Medium)

สูง
(High)

สูงมาก
(Very High)

รุนแรงมาก
5
(5)
(ปานกลาง)

15
(สูง)

20
25
(สูงมาก) (สูงมาก)
16
20
(สูงมาก) (สูงมาก)

รุนแรง
(4)

4
(ต่า)

8
(สูง)

12
(สูง)

ปานกลาง
(3)

3
(ต่า)

6
(ปานกลาง)

9
(สูง)

น้อย
(2)
น้อยมาก
(1)
1

10
(สูง)

12
(สูง)

15
(สูง)

2
4
6
(ปานกลาง)
(ปานกลาง)
(ต่า)

8
(สูง)

10
(สูง)

1
(ต่า)

4
(ต่า)

5
(ปานกลาง)

เกิดขน
บ่อย
(4)

เกิดขึน้
มาก
(5)

2
(ต่า)

3
(ต่า)

เกิดขน เกิดขน เกิดขน
น้อยมาก น้อย ปานกลาง
(1)
(2)
(3)

รูปที่ 4-4 เกณฑ์กาหนดระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย (อต.มท.)
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4.4.3. จัดลาดับความเสี่ยง
พิจารณา “ค่าระดับความรุนแรงของปั จจัยเสี่ยง” ร่วมกับ “ขอบเขตระดับความเสี่ยง
(Risk Boundary)” เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงที่จะนาไปบริหารจัดการ รวมทั้งแนวทางที่จะใช้ตอบสนอง
หรือ จัดการกับปัจจัยเสี่ยงที่มีค่าความรุนแรงในแต่ละระดับ
(1) ขอบเขตระดับความเสี่ยง (Risk Boundary)
องค์การตลาด กาหนด “ขอบเขตระดับความเสี่ยง” เพื่อเป็นเส้นแบ่งระหว่าง “ความ
เสี่ยงที่ ยอมรับได้” กับ “ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้” ตามรูปที่4-5โดยใช้เกณฑ์ดังนี้

Risk Boundary
รูปที่ 4-5 การกาหนดขอบเขตระดับความเสี่ยง

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย (อต.มท.)
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(2) การจัดลาดับ
องค์การตลาดกาหนดให้ความเสี่ยงที่มีระดับความรุนแรง “สูงมาก” และ “สูง” ซึ่ง
เป็น “ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ ” เป็นความเสี่ยงที่ความสาคัญซึ่งต้องนาไปบริหารจัดการ โดยมี
เปูาหมาย เพื่อให้เป็น “ความเสี่ยงที่ยอมรับได้”
(3) การจัดทาแผนภาพความเสี่ยง Risk Profile
นา “ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้” ทุกตัวมาแสดงสถานะรวมกันบนแผนภาพที่มี
พิกัดของโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบ
(4) การกาหนดแนวทางเพื่อตอบสนอง/จัดการความเสี่ยง
องค์การตลาด กาหนดแนวทางเพื่อตอบสนอง/จัดการความเสี่ยง ตามระดับความ
รุนแรง ตาม รายละเอียดในรูปที่ 4-6
ระดับความรุนแรง
แนวทางตอบสนอง/จัดการ
(Risk Level)
สูงมาก
• เป็นความเสียงที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง จาเป็นต้องจัดการอย่างเร่งด่วน
(Very High) • จัดทาแผนเพิ่มเติมเพื่อลดระดับความเสี่ยง และปูองกันไม่ให้มีระดับความเสี่ยงสูงขึน้
สีแดง
• จัดสรรทรัพยากรและมาตรการให้สมเหตุสมผลและมีความเพียงพอ
สูง
• เป็นความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบสูง จาเป็นต้องจัดการโดยเร็ว
(High)
• จัดทาแผนเพิ่มเติมเพื่อลดระดับความเสี่ยง และปูองกันไม่ให้มีระดับความเสี่ยงสูงขึ้น
สิส้ม
• จัดสรรทรัพยากรและมาตรการให้สมเหตุสมผลและมีความเพียงพอ
ปานกลาง • เป็นความเสี่ยงที่พอยอมรับไต้ แต่ต้องเฝูาระวังอย่างสม่าเสมอ
(Medium) • ควรปฏิบัติตามแนวทางการควบคุมภายในอย่างเคร่งครัด
สิเหลือง • อาจปรับปรุงการควบคุมภายใน เพื่อให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้
ต่า
• เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไต้โดยไม่จาเป็นต้องดาเนินการใด ๆ เพิ่มเติม
(Low)
• อาจเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติงานตามขั้นตอนปรกติ
สิเขียว
• ติดตามผลกระทบที่เกี่ยวข้องอย่างสม่าเสมอ
รูปที่ 4-6 แนวทางตอบสนอง/จัดการความเสี่ยงตามระดับความรุนแรง

4-13
องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย (อต.มท.)

4.5. การระบุกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ (Existing Controls)
สาหรับปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดซึ่งอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ (มีระดับความเสี่ยงสูง และ
สูงมาก) ให้ระบุการดาเนินงานที่มีอยู่ เพื่อควบคุม ปูองกัน หรือลดความเสี่ยง
สาหรับความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงใด ที่เป็นเรื่องใหม่ และยังไม่มีกิจกรรมการควบคุม ให้ถือเป็น
“ปัจจัยเสี่ยงที่ยังไม่มีกิจกรรมการควบคุม”
4.6. การประเมินประสิทธิผลของความเพียงพอของการควบคุมที่มีอยู่
4.6.1. หลักการประเมิน
การประเมินประสิทธิผลของความเพียงพอของการควบคุมที่มีอยู่ จะพิจารณาใน 3 มุมมอง
ได้แก่ (1) ผลการดาเนินงานเมื่อเทียบกับเปูาหมาย (2) กระบวนการควบคุม และ (3) การติดตามผลการ
ดาเนินงาน โดยกาหนดระดับการประเมินในแต่ละมุมมองตามรูปที่ 4-7

ระดับ

ผลการดาเนินงาน เมื่อเทียบ
กับเปูาหมาย

มุมมองการประเมิน
กระบวนการ
ควบคุม

สูง
(High)

ผลการดาเนินงาน
ดีกว่าเปูาหมาย

กาหนดกระบวนการ
เป็นมาตรฐานขององค์กร

กลาง

แต่ละหน่วยงานย่อยมี

(Medium)

ผลการดาเนินงาน
เป็นไปตามเปูาหมาย

กระบวนการของตนเอง

ต่า
(Low)

ผลการดาเนินงาน
ต่ากว่าเปูาหมาย

กระบวนการยังไม่ซัดเจน
หรือยังไม่มี

การติดตาม
ผลการดาเนินงาน
กาหนดกระบวนการเป็น
มาตรฐาน
และดาเนินการอย่าง
สม่าเสมอ
กาหนดกระบวนการ
แต่ยังดาเนินการไม่
สม่าเสมอ
ติดตามเฉพาะเมื่อมิการ
ร้องขอ
หรือไม่มีการติดตาม

รูปที่ 4-7 หลักการประเมินประสิทธิผลของความเพียงพอของการควบคุมที่มีอยู่
4.6.2. เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การพิจารณาประสิทธิผลการควบคุม จะพิจารณาจาก ผลการประเมินของทั้งสาม
มุมมอง โดยการควบคุมที่มิประสิทธิผล จะต้องไม่มผี ลการประเมินในมุมมองใดอยู่ในระดับต่า
4.6.3. ผลจากการประเมิน
ผลจากการประเมินประสิทธิผลของความเพียงพอของการควบคุมที่มีอยู่ จะทาให้สามารถ
แบ่งความเสี่ยง (หรือปัจจัยเสี่ยง) ที่ไม่สามารถยอมรับได้ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย (อต.มท.)
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กลุ่มที่ 1 : ปัจจัยเสี่ยงที่ยังไม่มีกิจกรรมการควบคุม (จากการพิจารณาในข้อ 4.5)
• กลุ่มที่ 2 : ปัจจัยเสี่ยงที่กิจกรรมการควบคุมยังมีประสิทธิผลไม่เพียงพอ
• กลุ่มที่ 3 : ปัจจัยเสี่ยงที่กิจกรรมการควบคุมมีประสิทธิผลเพียงพอ
ทัง้ นี้ ผลการประเมินจะถูกนาไปใช้เพื่อกาหนดวิธีจัดการความเสี่ยงในขั้นตอนถัดไป
4.7. การกาหนดวิธีจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment)
4.7.1 การเลือกวิธีเพื่อจัดการกับปัจจัยเสี่ยง
ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง (หรือปัจจัยเสี่ยง) ที่ผ่านการจัดลาดับความสาคัญ และ ผ่าน
การประเมินประสิทธิผลของความเพียงพอของการควบคุมที่มีอยู่ ประกอบด้วย 1) การจัดทาแผน บริหารความ
เสี่ยง และ 2) การจัดทาแผนการควบคุมภายใน โดยมีรายละเอียดตามรูปที่ 4-8
แผนการบริหารความเสี่ยง

แผนการควบคุมภายใน

• ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้
ซึ่งกิจกรรมการควบคุม

• ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สามารถยอนรับได้
ซึ่งกิจกรรมการควบคุม

ยังมีประสิทธิ'ผลไม่เพียงพล
• ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้
ซึ่งยังไม่มีกิจกรรมการควบคุม

มีประสิทธิผลเพียงพอ
• ปัจจัยเสี่ยงที่ยอมรับได้
ซึ่งมีระดับความรนแรง “ปานกลาง”

รูปที่ 4-8 ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง
4.7.2. แนวทางจัดการด้วยแผนการบริหารความสี่ยง
(1) แนวทางการกาหนดแผนบริหารความเสี่ยง
การกาหนดแผนบริ ห ารความเสี่ ยงต้องคานึงถึงสาเหตุของความเสี่ ยง และเป็นแผนที่
สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง โดยพิจารณาจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกัน และควรคานึงถึง ต้นทุน
(Cost) ที่เกิดขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ (Benefit) ที่จะได้รับ โดยแนวทางกาหนดแผน บริหารความ
เสี่ยง ประกอบด้วย 4 รูปแบบ ได้แก่
• การยอมรับ (Take) เป็นการยอมรับให้ความเสี่ยงเกิดขึ้น โดยมีมาตรการ ติดตาม
อย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากพิจารณาแล้วพบว่า การจัดการ
ความเสี่ยงมีต้นทุนสูงกว่าประโยชน์ที่ได้

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย (อต.มท.)
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•

•

•

การหลีกเลี่ยงหรือกาจัด (Terminate) เป็นการยกเลิก/หลีกเลี่ยง หรือ ตัดสินใจที่
จะไม่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สถานการณ์ ค วามเสี่ ย ง ด้ ว ยการไม่ เ ริ่ ม หรื อ หยุ ด ด าเนิ น
กิจกรรม/งานใด ๆ ที่ทาให้เกิดความเลี่ยงเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า การ ดาเนินงาน
จะไม่คุ้มค่ากับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
การถ่ายโอนหรือกระจาย (Transfer) เป็นการจัดการความเสี่ยงร่วมกัน หรือ ถ่าย
โอนความรับผิดชอบหรือภาระของการสูญเสียให้แก่บุคคลอื่นรับผิดชอบ โดยต้อง
คานึงถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น
การลดหรื อ ควบคุ ม (Treat) เป็ น การเพิ่ ม เติ ม หรื อ เปลี่ ย นแปลงจากการ
ดาเนินงานปรกติ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือเพื่อลดผลกระทบ ของ
ความเสี่ยง เพื่อทาให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

(2) การกาหนดค่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และช่วงเบี่ยงเบนของค่าระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้
• ค่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite : RA) หมายถึง ค่าระดับความเสี่ยง ใน
เชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพที่องค์กรสามารถยอมรับความเสียหาย/สูญเสียจากความเสี่ยง โดยกาหนด ขึ้นใน
ลั กษณะชองระดับ ที่เ ป็ น ค่ าเปู าหมาย (ค่าเดีย วหรือเป็นช่ ว ง) ซึ่งสอดคล้ องกั บเปู าหมายขององค์กร และ
เหมาะสมกับแต่ละความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยง
ช่วงเบี่ยงเบนชองค่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance : RT) หมายถึง ค่า
เบี่ยงเบนสูงสุด/ต่าสุดชองระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้จากเปูาหมายหรือวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ เป็น ระดับ
ของความเบี่ยงเบนชองผลลัพธ์ที่ออกจากเปูาหมายของวัตถุประสงค์ซึ่งอยู่ภายในค่าระดับความเสี่ ยง ที่ยอมรับ
ได้ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะสามารถดาเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้
•

องค์การตลาดมีแนวทางสาหรับการกาหนดค่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (RA) และ
ช่วง เบี่ยงเบนของค่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (RT) โดยเชื่อมโยงและสอดคล้องกับเปูาหมาย/วัตถุประสงค์
ชององค์กร เช่น เปูาหมายในบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดาเนินงานประจาปี (PA) เปูาหมายใน แผน
วิส าหกิจ และแผนปฏิบั ติการประจ าปี เปู าหมายในบันทึ กข้อตกลงการด าเนิน งานระดับ กลุ่ มงาน รวมทั้ ง
เปูาหมายของตัวชี้วัดที่สาคัญอื่น ๆ ทั้งนี้ การกาหนดค่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (RA) และช่วงเบี่ยงเบน
ของค่า ระดับ ความเสี่ ย งที่ ย อมรั บ ได้ (RT) จะแบ่งตามประเภทความเสี่ ยงทั้ง 4 ด้ านที่กาหนดไว้โ ดยมี
รายละเอียดตามที่กาหนดในรูปที่ 4-9
•
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ประเภทความเสี่ยง

ค่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
(Risk Appetite : RA)

ด้านกลยุทธ์ (strategic Risk)

• ปูาหมายระดับ 5 ของตัวชี้'วัดที่
เกี่ยวข้องดับการดาเนินงานด้าน
เปูาประสงค์/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
ด้านการดาเนินงาน
• เปูาหมายระดับ 5 ของตัวชี้'วัดที่
เกี่ยวข้องดับประสิทธิผล
(Operational Risk)
ประสิทธิภาพ คุณภาพ ของการ
ปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน
• เปูาหมายระดับ 5 ของตัวขี้วัดที่
เกี่ยวข้องกับการเงิน การคลัง บัญชี
(Financial Risk)
งบประมาณ
ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ • สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมาย
(Compliance Risk)
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนด
ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับองค์กร

ช่วงเบี่ยงเบนของค่าระดับควา
เสี่ยงที่ยอมรับได้
(Risk Tolerance : RT)
•เปูาหมายระดับ 3 ของตัวขี้วัด ที่
กาหนดค่า RA
•เปูาหมายระดับ 3 ของตัวขี้วัด ที่
กาหนดค่า RA
• เปูาหมายระดับ 3 ของตัวขี้วัด ที่
กาหนดค่า RA
ไม่ยอมรับให้มีช่วงเบี่ยงเบน

รูปที่ 4-9 การกาหนดค่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (RA) และช่วงเบี่ยงเบน
ของค่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (RT)
4.7.3. แนวทางจัดการด้วยแผนการควบคุมภายใน
การก าหนดแผนการควบคุ ม ภายใน ควรพิ จ ารณาถึ ง ความเกี่ ย วข้ อ งเหมาะสมในการ
ตอบสนองความเสี่ยง และเพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์เป็นส าคัญ โดย แนวทางการกาหนดแผนการควบคุม
ภายใน เพื่อลดความเสี่ยงและทาให้การดาเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 4 รูปแบบ ได้แก่
• การควบคุมแบบปูองกัน (Preventive control) เป็นการกาหนดแนวทาง มาตรการ
หรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากความ ผิดพลาดและ
ความเสียหาย
• การควบคุมแบบตรวจสอบ (Detective control) เป็นการกาหนดแนวทาง มาตรการ
หรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อด้นหาความผิดพลาดหรือความเสียหาย ที่เกิดขึ้นแล้ว
• การควบคุมแบบแก้ไข (Corrective control) เป็นการกาหนดแนวทาง มาตรการ
หรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อแก้ ไขข้อผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นแล้วให้ถูกต้องและ หา
วิธีการไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้าในอนาคต
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•

การควบคุมแบบส่งเสริม (Directive control) เป็นการกาหนดแนวทาง มาตรการ
หรื อ ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ ส่ ง เสริ ม หรื อ กระตุ้ น ให้ เ กิ ด ความส าเร็ จ ตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้องการ

4.8. การติดตามและรายงานผล (Monitoring and Reports)
4.8.2. แนวทางของการรายงานผล
องค์การตลาดกาหนดให้ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องตามโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน รวมทั้งหน่วยงานที่รั บผิด ชอบการดาเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง และแผนการ
ควบคุ ม ภายใน สรุ ป และรายงานผลการด าเนิ น งานเป็ น รายไตรมาส ทั้ ง นี้ อย่ า งน้ อ ยต้ อ งรายงานต่ อ
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
4.8.3. การรายงานผลของแผนการบริหารความเสี่ยง
การรายงานผลตามแผนการบริหารความเสี่ยงของแต่ละไตรมาส อย่างน้อยต้อง ประกอบด้วย
ประเด็นต่อไปนี้
• ระดับความรุนแรง และ ค่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (RA) ของแต่ละปัจจัย เสี่ยง
รายไตรมาส เทียบกับเปูาหมายที่คาดหวัง
• ความคื บ หน้ า การด าเนิ น งานตามมาตรการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ ก าหนด และการ
ควบคุมภายในที่มีอยู่ (Existing Control)
• การวิเคราะห์ถึงปัญหา/อุปสรรค และแนวทางที่จะบรรลุถึงเปูาหมาย
4.8.4. การรายงานผลของแผนการควบคุมภายใน
การรายงานผลตามแผนการควบคุมภายในของแต่ละไตรมาส อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
ประเด็นต่อไปนี้
• ความคืบหน้าการดาเนินงานตามมาตรการของการควบคุมภายในที่กาหนด
• การวิเคราะห์ถึงปัญหา/อุปสรรค และแนวทางที่จะบรรลุถึงเปูาหมาย
4.8.5. การจัดทารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดทารายงานการประเมินผลการควบคุ มภายในระดับหน่วยงานของรัฐ และจัดส่งให้ผู้
กากับดูแล และกระทรวงเจ้าสังกัด (กระทรวงมหาดไทย) ภายใน 90 วัน นับแต่สิ้นปีงบประมาณ (ภายใน 30
ธันวาคม ของทุกปี) โดยรายงานที่จัดส่ง ประกอบด้วย
• แบบ ปค. 1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงาน ของรัฐ)
• แบบ ปค. 4 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
• แบบ ปค. 5 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
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•

4.9. การทบทวน (Review and Revision)
องค์การตลาดกาหนดให้ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องตามโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน ประเมินและทบทวนความเสี่ยง แผนการบริหารความเสี่ยง แผนการควบคุมภายใน ดังนี้
(1) ติ ด ตามและประเมิ น สถานการณ์ ซึ่ ง อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ การด าเนิ น งาน เพื่ อ ทบทวนและ
ปรั บ ปรุ งแนวทางการบริ ห ารความเสี่ ย ง เพื่อให้ ทันต่อการเปลี่ ยนแปลงของสภาพแวดล้ อมทั้งภายในและ
ภายนอก
(2) ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องสม่าเสมอ เพื่อทบทวน
และปรับปรุงแนวการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน สามารถเพิ่ม ประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ ช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
4.10. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารความเสี่ยง (Risk Culture)
องค์การตลาดตระหนักดีว่าวัฒนธรรมองค์กรเป็นองค์ประกอบสาคัญต่อความสาเร็จของการบริหาร
ความเสี่ยง นอกเหนือจากการมีเครื่องมือและมาตรฐานในการบริหารงานที่ดี เพราะหากทุกคนในองค์กรเข้าใจ
กรอบการบริหารความเสี่ยงไม่ตรงกัน หรือเข้าใจระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์การตลาดไม่ตรงกัน หรือ
มีกรอบความคิดที่ไม่สอดคล้องกับแนวทางการบริหารความเสี่ยงขององค์การตลาด อาจทาให้เกิดข้อผิดพลาด
ในการตัดสินใจ ดังนั้น องค์การตลาดจึงได้กาหนดแนวทางในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารความ
เสี่ยงไว้ดังนี้
ได้รับการสื่อสารจากผู้บริหารว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นสิ่งสาคัญ (Tone at the top) และ
ผู้บริหารเป็นต้นแบบในการบริหารความเสี่ยง (Role Model)
- สร้างวิธีการนาไปใช้ ให้เห็นผลในทางปฎิ บัติ โดยกาหนดให้มีการใช้ภาษาความเสี่ยงที่ตรงกัน
(Common Language) มีการกาหนด ระดับความเสี่ยงที่ย อมรับได้ (Risk appetite) และมีระบบการประเมิน
ความเสี่ยงในรูปแบบเดียวกัน
- ก าหนดบทบาท หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของผู้ รั บ ผิ ด ชอบความเสี่ ย งแต่ ล ะเรื่ อ ง
(Accountability)
- พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงให้สามารถสร้างมูลค่าให้กับกิจการได้โดยนาข้อมูลที่ได้รับ
จากการทาแบบสอบถาม การประเมินผลของระบบการบริหารความเสี่ยงของแต่ละส่วนงาน, บริษัท และการดู
งานตามทีอ่ ื่น ๆ มาปรับปรุงระบบให้ดียิ่งขึ้น
- มีระบบการบริหารความเสี่ยงในการขออนุมัติโครงการลงทุน การทาแผนธุรกิจประจาปี และ
การทาแผนกลยุทธ์ในระยะปาน กลาง-ยาว
- กาหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาผู้บริหาร และ
พนักงาน
-

กาหนดให้มีว าระเรื่องความเสี่ยงในการประชุมหลัก ๆ ของแต่ละบริษ ัท
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4.11 บันทึกติดตามความก้าวหน้าโครงการ ติดตามความก้าวหน้าโครงการ
http://intranet.mo.or.th/mo/index.php?zone=project_management&module=project&submodu
le=record_project&page=add&id=217

1. ดูเอกสารการรายงานปฏิบัติงานประจาเดือน ตุลาคม 2564 นาข้อมูลมาบันทึกในระบบ และให้หมาย
เหตุกากับรายละเอียดที่ดาเนินการ
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2. นาไฟล์ที่เกี่ยวข้อมูลมาบันทึกในระบบ “แนบเอกสาร”

2. โดยให้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง แล้วบันทึกการดาเนินการใน “หนังสื อบันทึกข้อความ ข้างต้น”

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย (อต.มท.)
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การสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication)
การสื่อสารความเสี่ยงคืออะไร
การสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication)หมายถึง การติดต่อสื่อสาร เชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความคิดเห็นระหว่างผู้ประเมินความเสี่ยง (risk assessor) ผู้จัดการความเสี่ยง
(risk manager) ผู้บริโภค ภาคธุรกิจและกลุ่มหรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องและสนใจ(stake holder) เพื่อให้ได้มา
ซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยา อาจกล่าวได้ว่าการสื่อสารความเสี่ยงนั้นมีอยู่ในทุกกระบวนการของการวิเคราะห์
ความเสี่ยง
ภาระกิจของการสื่อสารความเสี่ยง
การสื่อสารความเสี่ยงครอบคลุมมากกว่าการเผยแพร่ข้อมูล โดยภาระกิจหลักของการสื่อสาร
ความเสี่ยง คือ การกาหนดกระบวนการที่ทาให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล และความเห็นที่สาคัญต่อการประเมิน
ความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างผู้สนใจทั้งหมด และมั่นใจว่าได้รวมข้อมูลและความเห็นทั้งหมดที่จาเป็น
ต่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพไว้ในกระบวนการตัดสินใจและการแลกเปลี่ยนสื่อสารระหว่างผู้สนใจทั้งหมด
อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการสื่อสารความเสี่ยงนับว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ไม่สามารถแยกออกจากกระบวนการประเมิน
ความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยง
การสื่อสารความเสี่ยงควรทาเมื่อใด
การสื่อสารความเสี่ยงเป็นงานที่ต่อเนื่องจากการจัดการความเสี่ยงเป็นแนวทางการดาเนินงาน
ที่สาคัญที่จะลดอันตรายในห่วงโซ่อาหาร การเผยแพร่ความรู้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อาหาร การ
ประชาสัมพันธ์เรื่องความเสี่ยงและความปลอดภัยของอาหารให้ผู้บริโภคเกิดความตื่นตัว การรวมกลุ่มองค์กร
ประชาชนเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค และการฝึกอบรมให้การศึกษาหลักสูตรความปลอดภัยด้านอาหารเหล่านี้จะ
สร้างและเสริมประสิทธิภาพของแนวทางและนโยบายการจัดการปัญหาสภาพความเสี่ยงในห่วงโซ่อาหารของ
แต่ละประเทศได้
เป้าหมายของการสื่อสารความเสี่ยง
1. ส่งเสริมการรับรู้ และความเข้าใจในเรื่องที่เฉพาะเจาะจง ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาใน
กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยง
2. ส่งเสริมความสม่าเสมอ และความโปร่งใสในการจัดทาทางเลือก /ข้อเสนอแนะในการ
จัดการความเสี่ยง
3. ปรับปรุงกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยรวมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. เสริมสร้างความสัมพันธ์ในการทางานระหว่างผู้มีส่วนร่วม
5. ให้การสนับสนุนความเข้าใจของสาธารณชนเกี่ยวกับกระบวนการเพื่อเสริมความเชื่อมั่น
และมั่นใจในความปลอดภัยของอาหาร
6. ส่งเสริมความเกี่ยวข้องของผู้สนใจทั้งหมดตามความเหมาะสม

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย (อต.มท.)
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บทที่ 5
นโยบายการบูรณาการการกากับดูและกิจการที่ดี
คณะกรรมการองค์การตลาด จึงได้กาหนดนโยบายในการบริหารจัดการองค์กรที่สอดคล้องกับ
หลักสากล เนื่องจากพัฒนาการด้านสังคมเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับสภาพแวดล้อมของสังคมโลก
ที่กาหนดแนวทาง หลักเกณฑ์การบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสนับสนุนให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืน มีภาพลักษณ์ในการดาเนินงานที่ดีจน
เป็นที่ยอมรับ ซึ่งองค์การตลาดมีนโยบายที่สาคัญดังนี้

หมวดหมู่
การเสริมสร้างการกากับดูแลที่ดี
การกากับการปฏิบัติตามกฎระเบียบการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

นโยบาย
- นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีขององค์การตลาด
- นโยบายการบูรณาการ การกับกับดูแลกิจการที่ดี
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมการปฏิบัติตาม
กฏเกณฑ์ (Governance Risk and Compliance :
GRC)
- นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง
- นโยบายด้านการควบคุมภายใน
- นโยบายด้า นการตรวจสอบภายใน

บทบาทเพื่อการตลาดที่เป็นธรรม

- นโยบายการปูองกันและ ต่อต้า นการทุจริต คอร์ร ัปชั่น ( Anti-Corrupti on Policy )

- นโยบายคุณธรรมและความโ ปร่งใส นโย บายการให้หรือรั บของขวัญหรือ ประโยชน์อื่ นใด พ.ศ . 2563 และมาตรฐานการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

- นโยบายและแนว ปฏิ บัติด้า นการแข่งขัน ทางการตลาด ที่เ ป็นธรรม

การบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้น
บทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- นโยบายปูอ งกัน ความขัดแย้ งทางผ ลประโยช น์

- นโยบายด้า นทรัพ ยากรบุค คล

- ความสัมพันธ์และแนวปฏิ บัติต่อผู้ มีส่ว นไ ด้ส่ว นเสียและ มาตรการให้ผู้มีส่ว นไ ด้ส่ว นเสียมี ส่ว นร่ว ม

นวัตกรรมและความยั่งยืน

- นโยบายการส่งเสริมธรรมาภิบาล และนโยบายการ
ส่งเสริมการดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนโยบายการพัฒนาความยั่งยื น

- นโยบายด้า นการจัดการความรู้

- นโยบายด้า นการส่งเสริมการใช้ความคิดสร้า งสรรค์ฯ

การเปิดเผยข้อมูล

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย (อต.มท.)

- นโยบายการเปิดเผยข้อมูล
- แนวปฏิบัติในการรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายและแนวทางการกากับดูแลที่ดีแก่ผู้ถือหุ้น
ภาครัฐ
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ดาเนินการในปีงบประมาณ 2565
5.1. ร่างนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีขององค์การตลาด
5.2. ร่างนโยบายการบูรณาการ การกับกับดูแลกิจการที่ดีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมการปฏิบัติ
ตามกฏเกณฑ์ (Governance Risk and Compliance : GRC)
5.3. ร่างนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง
5.4. ร่างนโยบายด้านการควบคุมภายใน
องค์การ

1

5-2

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย (อต.มท.)

กฎบัตรของการคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ผ1-1
องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย (อต.มท.)

.

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย (อต.มท.)

ผ1-2

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย (อต.มท.)

ผ1-3

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย (อต.มท.)

ผ1-4

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย (อต.มท.)

ผนวก 2
นโยบายการบริหารความเสี่ยง

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย (อต.มท.)

ผ2-1

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย (อต.มท.)

ผ2-2

3
ผนวก 3
คาสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย (อต.มท.)

ผ3-1

ผนวก 4
ประกาศปัจจัยเสี่ยงองค์การตลาด

ผ4-1
องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย (อต.มท.)

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย (อต.มท.)

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย (อต.มท.)

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย (อต.มท.)

การควบคุมเอกสาร (Document Control)
การอนุมัติเอกสาร (Document Approvals) เอกสารฉบับนี้ได้รับการทบทวนและอนุมัติครั้งที่ ๑
จัดเตรียมเอกสารโดย
ทบทวนโดย (Reviewed by)
อนุมัติโดย (Approved by)
(Prepared by)
ฝุายบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน
เมษายน 2565

ผู้อานวยการองค์การตลาด

ผู้อานวยการองค์การตลาด

เมษายน 2565

เมษายน 2565

ลาดับการทบทวนแก้ไข (Document Approvals) เอกสารฉบับนี้ได้รับการทบทวนและอนุมัติครั้งที่ ๑
ฉบับที่
วันที่ออก
รายละเอียด
คู่มือบริหารความเสี่ยง องค์การตลาด
กระทรวงมหาดไทย ประจาปี 2565

เมษายน 2565

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย (อต.มท.)

เห็ น ชอบโดยผู้ อ านวยการองค์ ก ารตลาด
เมษายน 2565
วันที่นโยบายมีผล บังคับใช้ :
เมษายน 2565
อับโหลดเว็บไซต์วันที่ บังคับใช้ :
เมษายน 2565

แก้ไขครั้งที่
มีนาคม 2565

มีนาคม 2565

มีนาคม 2565

ครั้งที่

การทบทวน / แก้ไข
บทที่ 1 บทนา
1.3.1. วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง
เพิ่มข้อ
(3) เพื่อให้บุคลากรตระหนักดีว่าวัฒนธรรมองค์กรเป็น
องค์ ป ระกอบส าคั ญ ต่ อ ความส าเร็ จ ของการบริ ห าร
ความเสี่ ย ง นอกเหนื อ จากการมี เ ครื่ อ งมื อ แล ะ
มาตรฐานในการบริ ห ารงานที่ ดี แ ละมี ค วามเข้ า ใจ
ตรงกันถึงเปูาหมาย วัตถุประสงค์ในการ ดาเนินงาน
เพื่ อ สร้ า งความพึ ง พอใจ รวมทั้ ง ตอบสนองความ
ต้องการและความคาดหวังของลู กค้าและผู้ มีส่ว นได้
ส่วนเสีย (ระบุรายละเอียดใหม่ทั้งหมด)
บทที่ 4 กระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย ง และการ
ควบคุมภายใน
4.2.4. วิธีระบุปัจจัยเสี่ยง (ระบุรายละเอียดใหม่
ทั้งหมด)
แนวทางการดาเนินการ
การทาความเข้าใจที่มาของปัจจัยเสี่ยง เพื่อการระบุ
ปัจจัยเสี่ยง (Identifies Risk)
โดยใช้ฐานข้อมูลจาก
1. แผนยุ ทธศาสตร์องค์ การตลาดประจาปี ที่ผ่ า น
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การตลาดแล้ ว
เท่านั้น
2. โครงการที่เกี่ยวข้องกับ แผนยุทธศาสตร์องค์การ
ตลาดประจาปี
3. ร่างตัวชี้วัดองค์การตลาดประจาปี (PA)
4. ปัจจัยเสี่ยงองค์การตลาดในปีที่ผ่านมาที่ไม่สามารถ
บริหารให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ผลจากการดาเนินการ
ได้ผลสัมฤทธิ์คือ การวิเคราะห์ Risk Universe เพื่อ
ระบุเป็นความเสี่ยงระดับองค์กร
ระยะเวลาการดาเนินการ
คณะกรรมการองค์ ก ารตลาดให้ ค วามเห็ น ชอบ
ภายในเดือนกันยายน

บทที่ 4 กระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย ง และการ

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย (อต.มท.)

วันที่บังคับใช้
** เมษายน 2565

** เมษายน 2565

** เมษายน 2565

ควบคุมภายใน
4.3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
(ระบุรายละเอียดใหม่ทั้งหมด)

มีนาคม 2565

มีนาคม 2565

แนวทางการดาเนินการ
การทาความเข้าใจที่มาการประเมินความเสี่ยง (Risk
Assessment)
โดยใช้ฐานข้อมูลจาก
1. การวิเคราะห์ Risk Universe
ผลจากการดาเนินการ ได้ผลสัมฤทธิ์คือ
1. ปัจจัยเสี่ยงที่เลือกไปพิจารณาความเสี่ยงระดับ
องค์กร
2. ปั จ จัย เสี่ ยงที่ไม่เลือกให้ นาไปเข้าสู่การควบคุม
ภายใน
3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
เพื่อระบุ I*L
ระยะเวลาการดาเนินการ
คณะกรรมการองค์ ก ารตลาดให้ ค วามเห็ น ชอบ
ภายในเดือนมกราคม
บทที่ 4 กระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย ง และการ
ควบคุมภายใน
4.11. บันทึกติดตามความก้าวหน้าโครงการติดตาม
ความก้าวหน้าโครงการ
เพิ่มข้อ
(ระบุรายละเอียดใหม่ทั้งหมด)
บทที่ 4 กระบวนการบริหารความเสี่ยง และการ
ควบคุมภายใน
4.12 การสื่อสารความเสี่ยง (Risk
Communication)
เพิ่มข้อ
(ระบุรายละเอียดใหม่ทั้งหมด)
บทที่ 5 นโยบายการบู ร ณาการการก ากั บ ดู แ ละ
กิจการที่ดี
เพิ่มข้อ (ระบุรายละเอียดใหม่ทั้งหมด)

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย (อต.มท.)

** เมษายน 2565

เมษายน 2565

** เมษายน 2565

