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แผนกบริหารความเสี่ยง
องคการตลาด

คํานํา
องคการตลาดดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง เพื่อเตรียมพรอมรับมือ
ตอความเปลี่ยนแปลง โอกาสและอุปสรรคตางๆ ที่จะสงผลตอการดําเนินงานขององคการตลาด เพื่อใหเปนไปตาม
วัตถุประสงค พันธกิจ และวิสัยทัศนขององคการตลาด ที่จะเปนองคกรหลักในการสรางตลาดกลาง เพื่อเปน
ชองทางการกระจายสินคาทางการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชน
แผนกบริหารความเสี่ยง องคการตลาด ไดดําเนินการทบทวนคูมือการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่องมา
โดยตลอด เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ ทั้งภายนอกและภายในที่อาจสงผลกระทบตอองคกร ซึ่งคูมือการ
บริหารความเสี่ยงเปนเพียงเครื่องมือหรือกลไกลหนึ่ง ที่ผูบริหารนํามาประยุกตใชในการบริหารความเสี่ยงของ
องคกร แตการบริหารความเสี่ยงจะมีประสิทธิภาพและแกปญหาใหองคการไดหรือไมนั้น ผูบริหารองคกรจําเปนที่
จะตองมีสวนรวมในการตัดสินใจและสั่งการอยางรวดเร็ว เพื่อการบริหารความเสี่ยง ทันตอเหตุการณอยูเสมอ ซึ่ง
จะทําใหการบริหารความเสี่ยงประสบผลสําเร็จ
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องคการตลาด เปนรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.
2496 โดย “พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการตลาด พ.ศ.2496” โดยมีหนาที่รับผิดชอบในการพัฒนา และ
บริหารเครือขายตลาดภาครัฐ และสงเสริมตลาดรวมกับหนวยงานภาคเอกชน เพื่อเปนกลไกของรัฐบาลในการ
กระจายสินคาอุปโภคบริหารโภคและสินคาชุมชน เพื่อประชาชน

วัตถุประสงคในการจัดตั้งองคการตลาด
ใหองคการมีอํานาจดําเนินกิจการตามวัตถุประสงคในมาตรา 6 และอํานาจเชนวานี้ใหรวมถึง
(1) สราง ซื้อ จัดหา ยืม ใหยืม เชา ใหเชา เชาซื้อ ใหเชาซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง หรือดําเนินงานเกี่ยวกับ
เครื่องใชบริการหรือทรัพยสินใดๆ อันเกี่ยวกับตลาด
(2) กูยืมเงิน หรือใหกูยืมเงิน โดยมีหลักประกันดวยบุคคล หรือดวยทรัพย หรือรับทรัพยสินที่มีผูอุทิศใหเพื่อ
สรางตลาดและปรับปรุงตลาด การกูยืมเงินถาเปนจํานวนเงินเกินสามลานบาทตองไดรับอนุญาตจาก
คณะรัฐมนตรีกอน
(3) ทําการคาและขนสงสินคา
(4) ออกเงินลงทุนหรือเขาเปนหุนสวนในหางหุนสวน หรือถือหุนในบริษัทจํากัด เพื่อจัดตั้งหรือดําเนินการตลาด
(5) วางระเบียบในการจัดตลาดขององคการ
(6) กระทําการอื่นใดเพื่อสงเสริมตลาดและการผลิตโภคภัณฑเพื่อใหพอแกความตองการของตลาด

วิสัยทัศน (Vision)

“เปนองคกรหลักของประเทศในการสรางตลาดกลางและเครือขายระดับทองถิ่น เพื่อเปนชองทางการกระจาย
สินคาและจําหนายผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชน”

พันธกิจ (Mission)

1. สงเสริมใหตลาดสาขาขององคการตลาด ใหเปน "ศูนยรวมและกระจายสินคา" ผลผลิตทางการเกษตร และ
ผลิตภัณฑชุมชน
2. รักษาและขยายฐานตลาด การจําหนายขาวสาร และอาหารดิบเพิ่มขึ้น
3. บริหารจัดการและพัฒนาบุคคลากรในองคการใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
4. พัฒนาทรัพยสิน และขยายฐานธุรกิจอื่นๆ รวมกับพันธมิตรเครือขาย
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ความหมายของการบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยง (Risk) เหตุการณหรือกิจกรรมใดๆ ก็ตามที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสงผลกระทบหรือ
สรางความเสียหาย ตอการบรรลุวัตถุประสงค หรือเปาหมายขององคกร ทั้งในดานกลยุทธ ดานการปฏิบัติงาน
ดานการเงิน และดานระเบียบ ขอบังคับ โดยมีการวัดโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และความรุนแรงจาก
ผลกระทบ (Impact)
เหตุการณ (Even) เหตุการณหรือกรณีที่เกิดขึ้นจากภายใน หรือภายนอก ที่จะสงผลตอการนํา
กลยุทธไปปฏิบัติ หรือการบรรลุตามวัตถุประสงคขององคกร ซึ่งเหตุการณเหลานั้น อาจจะมีผลในทางบวก หรือ
ทางลบตอการดําเนินงานของกิจการ โดยในผลทางลบนั้น องคกรถือวา “เปนความเสี่ยง (Risk) สําหรับผล
ทางบวก ถือวาเปนการสราง “โอกาส (Opportunity)” ใหกับองคกร
โอกาส (Opportunity) เหตุการณที่มีความไมแนนอนบางอยางที่อาจจะเกิดขึ้น แลวมีผลสืบเนื่อง
(Consequence) ที่สงผลกระทบในทางบวก ตอการบรรลุวัตถุประสงค หรือเปาหมายขององคกร
ผลสืบเนื่อง (Consequence) คือ สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ / ความเสี่ยงนั้น ๆ สําหรับ
ผลกระทบเปนผลที่เกิดขึ้นจากผลสืบเนื่อง
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ประเภทของความเสี่ยงแบงออกเปน 4 ประเภท ดังนี้
1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk)
ความเสี่ยงดานกลยุทธ คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกําหนดแผนกลยุทธ แผนดําเนินงานและ
นําไปปฏิบัติไมเหมาะสมหรือไมสอดคลองกับปจจัยภายในและสภาพแวดลอมภายนอก อันสงผลกระทบตอการ
บรรลุวสิ ัยทัศน พันธกิจ หรือสถานะขององคกร
แหลงที่มาของความเสี่ยงดานกลยุทธ สามารถจําแนกได 2 ประเภท คือ ปจจัยความเสี่ยง
ภายนอก ไดแก ภาวการณการแขงขัน การเปลี่ยนแปลงนโยบาย กระแสสังคม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
ปจจัยทางเศรษฐกิจ ปจจัยทางการเมือง และปจจัยความเสี่ยงภายใน ไดแก ปจจัยภายในที่องคกรสามารถ
ควบคุมได แตสามารถสงผลกระทบหรือเปนอุปสรรคตอการดําเนินการตามแผนกลยุทธเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ไดแก โครงสรางองคกร กระบวนการ และวิธีปฏิบัติงาน ความเพียงพอของขอมูล และเทคโนโลยี สําหรับการ
ใหบริการ เปนตน
2. ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk)
ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน คือ ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากขาดการ
ควบคุมที่ดี โดยอาจเกี่ยวของกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน คน ระบบ หรือเหตุการณภายนอก
3. ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk)
ความเสี่ยงดานการเงิน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่การเบิกจายงบประมาณไมเปนไป
ตามแผน งบประมาณถูกตัด งบประมาณที่ไดรับไมสอดคลองกับสถานการณของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทําให
การจัดสรรไมพอเพียง
4. ความเสี่ยงดานปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk)
ความเสี่ยงดานปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการไมสามารถ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวของได หรือกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่มีอยูไมเหมาะสม หรือเปน
อุปสรรคตอการปฏิบัติงาน
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นโยบายการบริหารความเสี่ยงขององคการตลาด 2560
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หนาที่และความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง
องคการตลาด กระทรวงมหาดไทย ไดเล็งเห็นความสําคัญของการนําแนวทางการบริหารความเสี่ยง
มาตรวจสอบการดําเนินงาน เพื่อเปนแนวทางการบริหารงานใหทันสมัยและเทาทันกับสถานการณการเปลี่ยนแปลง
ทางธุรกิจ รวมถึงเปนการมุงพิจารณาเพื่อวิเคราะหแนวทางการปฏิบัติงานที่เหมาะสมที่จะนําไปสูการเพิ่มศักยภาพ
การปฏิบัติงาน อันจะนําไปสูการบรรลุผลตามเจตนารมณ รวมทั้งเพื่อเสริมสรางความนาเชื่อถือ และความมั่นใจแกผู
มีสวนเกี่ยวของกับองคการตลาด ตอการดําเนินการตามนโยบาย ยุทธศาสตร และผลงานวาไดมีการตรวจสอบและ
กํากับดูแลอยางรอบคอบถึงความมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและเกิดความคุมคาคุณภาพของการบริหารงาน ตลอด
จนถึงความโปรงใส (Transparency) ตรวจสอบได (accountability) มี ความรั บผิ ดชอบต อประชาชนและชุมชน
(responsibility) และการมีสวนรวมของสังคม (participation) จึงกําหนดใหมีโครงสรางคณะกรรมการผูรับผิดชอบ
การบริหารความเสี่ยง ดังนี้
๑. คณะกรรมการองคกร (BOD) มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) สงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงภายในองคกร
(2) เสนอแนวทางหรือทิศทางการบริหารความเสี่ยง เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติ
2. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (RMC) มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(1) กําหนดนโยบาย ดูแล ใหคําปรึกษา คําแนะนํา และขอเสนอแนะในการปฏิบัติงาน
ดานบริหารความเสี่ยงขององคการตลาด เพื่อใหเปนไปตามแนวทางที่กําหนดในการบริหาร
จัดการองคกรดานบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในของระบบประเมินผลการดําเนินงาน
ของรัฐวิสาหกิจ
(2) อนุมัติปจจัยเสี่ยง คูมือการบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง แผนดาน
การบริหารความเสี่ยง กอนนําเสนอคณะกรรมการองคการตลาดเพื่อทราบ
(3) ติดตามผลการดําเนินงาน ดานการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน แลว
รายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการองคการตลาดพิจารณาตามขั้นตอนตอไป
(4) นําเสนอแตงตั้งคณะทํางานไดตามความเหมาะสม
(๕) ดําเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการองคการตลาดมอบหมาย
3. คณะทํางานดานบริหารความเสี่ยง (RMT) มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(1) พิจารณาแนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
(2) เสนอมาตรการจัดการความเสี่ยงและการจัดการควบคุมภายใน
4. ผูอํานวยการองคกร มีหนาที่ดังนี้
(1) สนับสนุน สงเสริมการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในใหเปน
กระบวนการที่ตอเนื่อง และเปนวัฒนธรรมในองคกร
(2) รายงานความเสี่ยงที่สําคัญตอคณะกรรมการองคกรเพื่อพิจารณา
(3) ติดตามและใหขอสังเกตในการบริหารความเสี่ยงขององคกร
5. รองผูอํานวยการ มีหนาที่ดังนี้
(1) วางแนวทางและติดตามผลการบริหาความเสี่ยง และการควบคุมภายในของ
องคกรพรอมกับมอบหมายผูรับผิดชอบดําเนินการ
(2) สนับสนุน สงเสริมดําเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง และการควบคุม
ภายในขององคกรใหมีความเชื่อมโยงและบูรณาการทั่วทั้งองคการ
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(3) สงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงภายในองคกร
6. ผูรับผิดชอบปจจัยเสี่ยง (Risk Owner) มีหนาที่ดังนี้
(1) ระบุ ประเมินความเสี่ยง รวมทั้งจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและแผนควบคุม
ภายในที่มีนัยสําคัญตามแนวทางและนโยบายที่ผูบริหารมอบหมาย
(๒) รายงานผลการบริหารความเสี่ยงรายเดือนตอแผนกบริหารความเสี่ยง
7. แผนกบริหารความเสี่ยง มีหนาที่ดังนี้
(1) สงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงภายในองคกร
(2) จัดทําและทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง โครงสรางการบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยงที่ยอมรับได และกระบวนการบริหารความเสี่ยง
(3) เปนผูประสานงาน (Facilitate) ในการประชุมเรื่องความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการ
ระบุประเมิน และจัดการความเสี่ยง ใหครอบคลุมทุกระดับในองคกร
(4) รวบรวมและวิเคราะหรายงานความเสี่ยงระดับองคกรและระดับสายงานที่สําคัญ
เพื่อนําเสนอตอคณะทํางานดานบริหารความเสี่ยงพิจารณากลั่นกรอง
8. แผนกตรวจสอบภายใน มีหนาที่ดังนี้
(1) ทําใหความมั่นใจวาการควบคุมภายในที่เหมาะสมตอการจัดการความเสี่ยง และ
การควบคุมเหลานั้นไดรับการปฏิบัติตามทั่วทั้งองคกร
(2) สอบทานการปฏิบัติงานของหนวยงานการบริหารความเสี่ยง
(3) สื่อสารกับหนวยงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับความเสี่ยง
และดําเนินการตรวจสอบภายในตามแนวความเสี่ยง (Risk based Auditing)
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กฎบัตรคณะอนุกรรมการดานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในองคการตลาด ปงบประมาณ 2560
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กฎบัตรคณะอนุกรรมการดานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในองคการตลาดปงบประมาณ2560 (ตอ)

8

กฎบัตรคณะอนุกรรมการดานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในองคการตลาดปงบประมาณ2560 (ตอ)
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การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลตามแนวทางของ COSO (the Committee
of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission)
การบริหารความเสี่ยงตามแนวคิดของ COSO สามารถแบงออกไดเปน ๘ องคประกอบ ดังนี้

๑. สภาพแวดลอมภายในองคกร
๒. การกําหนดวัตถุประสงค
๓. การบงชี้เหตุการณ
๔. การประเมินความเสี่ยง
๕. การตอบสนองความเสี่ยง
๖. กิจกรรมเพื่อการควบคุม
๗. สารสนเทศและการสื่อสาร
๘. การติดตามและประเมินผล

องคการตลาด ไดนําทฤษฏีของ COSO มาใชเปนแนวทางการบริหารความเสี่ยง
๑. สภาพแวดลอมภายในองคกร (Internal Environment)
เป น องค ป ระกอบพื้ น ฐานของการบริห ารความเสี่ย งองคกร เนื่ องจากเปน ตัว กําหนด
โครงสรางและวินัยในการทํางาน สภาพแวดลอมภายในองคกรมีผลตอวิธีการกําหนดกลยุทธและเปาหมายการ
ดําเนินธุรกิจ วิธีการจัดโครงสรางของกิจกรรมทางธุรกิจ รวมทั้งวิธีการระบุ ประเมินและจัดการกับความเสี่ยง
องคประกอบที่ 1 สภาพแวดลอมภายในองคกร (Internal Environment)
องคการตลาด ไดจัดใหมีสภาพและบรรยากาศที่เอื้ออํานวย ซึ่งเปนพื้นฐานสําหรับการบริหาร
ความเสี่ยงในองคการตลาด สภาพแวดลอมเปนปจจัยที่สําคัญ ตอการกําหนดกลยุทธและเปาหมายขององคกร
องคประกอบที่สําคัญตอสภาพแวดลอมในองคกรประกอบดวย
1) ปรัชญา ความเชื่อ วัฒนธรรมในการบริหารงานและปฏิบัติงานที่ยึดโปรงใส และมี
คุณธรรม เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับองคกร สงผลทําใหองคกรสามารถเติบโตอยางยั่งยืน
2) การคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ ซื่อสัตย และพัฒนาใหเหมาะสมกับงานที่
รับผิดชอบ
3) การปรับโครงสรางการบริหารงานขององคกรใหเหมาะสมกับสภาพปจจุบัน สอดคลอง
กับการดําเนินงานตามวิสัยทัศนและพันธกิจขององคกร
4) การกําหนดอํานาจหนาที่ที่เหมาะสม ใหเจาหนาที่องคกรสามารถปฏิบัติใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคขององคกร
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องคประกอบที่ 2 – 6, 8 เรียกวา “กระบวนการบริหารความเสี่ยง” ซึ่งประกอบไปดวย
1) การกําหนดวัตถุประสงค (Objective Setting)
องคกรตองกําหนดวัตถุประสงคหรือเปาหมายการดําเนินธุรกิจ กอนที่จะทําการระบุ
เหตุการณความเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบตอความสําเร็จของวัตถุประสงคหรือเปาหมายนั้น โดยวัตถุประสงคตอง
สอดรับกับการยอมรับในความเสี่ยง (Risk Appetite)
2) การบงชี้เหตุการณ (Event Identification)
เปนการระบุเหตุการณความเสี่ยง หรือความไมแนนอนที่อาจเกิดขึ้น โดยพิจารณาจาก
ปจจัยทั้งภายในและภายนอกองคกร ปจจัยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกิจ การเมือง การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี ภาวะแวดลอมทางธรรมชาติ ปจจัยภายใน เชน บุคลากร กระบวนการ เทคโนโลยี
3) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
การประเมิน ความเสี่ยงชวยใหองค กรทราบวา เหตุการณ ความเสี่ยงหรือความไม
แนนอนนั้นจะสงผลกระทบตอการบรรลุเปาหมายขององคกรอยางไร โดยการวิเคราะหใน ๒ ดาน คือ โอกาสที่
จะเกิดเหตุการณความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบหากเกิดเหตุการณความเสี่ยง (Impact)
4) การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)
ฝายบริหารตองเลือกวิธีการจัดการกับความเสี่ยงที่ประเมินไดใหอยูในระดับที่องคกร
ยอมรับได วิธีการจัดการกับความเสี่ยงประกอบดวย การหลีกเลี่ยง การยอมรับ การลด และการกระจายความ
เสี่ยง
5) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
เปนนโยบายและกระบวนการที่จะชวยใหแนใจวา วิธีจัดการความเสี่ยงที่กําหนดใน
ขั้นตอนกอนหนา นั้น ได ถูกนํา ไปปฏิ บัติอย างถู กตอง องคกรตองกําหนดกิจกรรมควบคุมนั้นอยางทั่วถึงทั้ง
องคกร ทุกระดับชั้น และทุกงาน (All Functions)
6) การติดตามและประเมินผล (Monitoring)
มีการติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยงแบบครบวงจร และมีการปรับแกตาม
ความเหมาะสม ซึ่งการประเมินอาจทําไดโดย
- การติดตาม/ประเมินในขณะที่ธุรกิจ กําลังดํ าเนิน ไป (Ongoing Monitoring
Activities)
- การประเมินแยกตางหาก (Separate Evaluations)
จากองคประกอบขางตน 2 – 6, 8 ลวนเปนองคประกอบตามแนวทางของ COSO ซึ่งเปน
ขั้นตอนที่หนวยงานองคกรตองดําเนินการอยางตอเนื่อง จํานวน 6 ขั้นตอน เรียกกวา “ กระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง สําหรับองคกร ไดนําองคประกอบทั้ง 5 และองคประกอบที่ 6 เรียกขั้นตอนนี้วา การจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยง
องคประกอบที่ 7 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)
ตองมีการระบุถึงสารสนเทศ ที่จะเปนทั้งจากแหลงขอมูลภายในและภายนอกองคกร และมี
ระบบ สื่อสารไปยังบุคลากรในองคกร เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบได การสื่อสารที่มี
ประสิ ทธิ ภ าพยั งครอบคลุ มถึ งการสื่ อสารจากระดับ บนลงลาง ระดับ ลางไปสูบ น และการสื่อสารระหวา ง
หน วยงานตามแนวทางของ COSO นั้น สารสนเทศมีความสําคัญ และจําเปนในทุกระดับ ชั้น ขององคกร
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เนื่องจากเราตองใชสารสนเทศในการระบุ ประเมิน และกําหนดวิธีจัดการกับความเสี่ยง และใชในดานอื่น ๆ
เพื่อดําเนินงานใหไปสูเปาหมายที่กําหนดไวได
ฉะนั้น จึงจําเปนตองดําเนินการเกี่ยวกับการสื่อสารฯ ดังนี้.
1. องคการตลาดจึงมีการสื่อสารใหมีความชัดเจนจากคณะกรรมการองคการตลาด,
คณะอนุกรรมการ ดานบริหารความเสี่ยง, คณะทํางานพิจารณารางฯ และคณะทํางานดานบริหารความเสี่ยง
เพื่อใหเจาหนาที่องคการตลาดทุกคนไดเขาใจบทบาทหนาที่ของตนในการดําเนินงานในการบริหารความเสี่ยง
เพื่อเปนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และหรือ การดําเนินกิจกรรม โดยคาดหวังวาผลการดําเนินงานจะบรรลุ
วัตถุประสงคตามที่องคการตลาดตั้งเปาหมายไว และอยูในระดับความเสี่ยงที่องคการตลาดยอมรับได
2. การนํ าเทคโนโลยีส ารสนเทศมาชว ยในการเก็บ ขอมูล การวิเคราะหขอมูล ตาง ๆ การ
รายงานผลและสอบทานขอมูลไดอยางความถูกตอง ครบถวนสมบูรณและรวดเร็ว เพื่อใหผูบริหารมีขอมูล
ประกอบการตัดสินใจไดอยางถูกตองและรวดเร็วยิ่งขึ้น
3.มีการรวบรวมสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกองคกร จัดเก็บและสื่อสารในรูปแบบที่
กําหนด เพื่อใหผูบริหารและพนักงานสามารถปฏิบัติหนาที่ และติดตอสื่อสารดานการบริหารความเสี่ยงอยางมี
ประสิทธิภาพ
4. ส งเสริ มกิ จกรรมและสนั บสนุน ใหพนักงานมีความรูความเขาใจในการบริหารงานและ
บริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร
5. องค ก ารตลาดจั ด ให มี ช อ งทางการสื่ อ สารสองทางที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ได แ ก Website
องคการตลาดและ ทาง e-mail
ยง

กรอบการบริหารความเสี่ยงขององคการตลาด

กรอบการบริหารความเสี่ยง ประกอบดวย 7 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดวัตถุประสงค (Objective setting)
ขั้นตอนที่ 2 การระบุความเสี่ยง – เหตุการณ (Event Identification)
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
ขั้นตอนที่ 4 การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)
ขั้นตอนที่ 5 การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management planning)
ขั้นตอนที่ 6 การติดตามและประเมินผล (Monitoring & Evaluation)
ขั้นตอนที่ 7 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)
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ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดวัตถุประสงค (Objective setting)

การกําหนดวัตถุประสงคจะตองมีอยูกอนที่ฝายบริหารจะสามารถระบุเหตุการณซึ่งมีผลตอการ
บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค การบริ ห ารความเสี่ ย งขององค กรทํา ให มั่น ใจไดว าฝ ายบริห ารมีก ระบวนการกํ าหนด
วัตถุประสงคอยูพรอมแลว และเปนสิ่งสนับสนุน ใหไปในทิศทางเดียวกันกับพันธกิจขององคกร ความสอดคลอง
กับเปาหมายเชิงกลยุทธและความเสี่ยงที่องคกรยอมรับได (Risk Appetite) โดยทั่วไปวัตถุประสงคและกลยุทธ
ควรไดรับการบันทึกเปนลายลักษณอักษรสามารถพิจารณาไดในดานตาง ๆ ควรมีลักษณะดังนี้
ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk : SR )
ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk : OR )
ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk : FR )
ความเสี่ยงดานกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ (Compliance Risk : CR )
1.1. ความเสี่ยงจะกําหนดวัตถุประสงคตามภารกิจขององคกร และเปาหมายตามแผนวิสาหกิจ
และแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีการกําหนดกรอบเวลา เหมาะสมที่จะดําเนินการไดแลวเสร็จ โดยใหมีความ
สอดคลองกับงบประมาณรายจายในแตละปขององคกร เพื่อใหทราบขอบเขตการดําเนินงาน ความเสี่ยงของ
องคกร /ใหบรรลุเปาหมายในภาพรวม การกําหนดวัตถุประสงคที่ดี ควรมีลําดับขั้นตอน ดังนี้
1). การกําหนดภารกิจขององคกร
2) การกําหนดวัตถุประสงคในระดับองคกรใหสอดคลองกับภารกิจที่กําหนดไว
3) การกําหนดกิจกรรมที่ทําใหบรรลุวัตถุประสงคในระดับองคกร
4) การกําหนดวัตถุประสงคในระดับกิจกรรม
ดังนั้น วัตถุประสงคในการดําเนินงานที่ดี มีแนวทางการกําหนดแบบ S.M.A.R.T ซึ่งยอมาจาก
1) มีความเฉพาะเจาะจง ทุกคนเขาใจตรงกัน (Specific)
2) สามารถวัดไดทั้งเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ (Measurable)
3) สามารถทําใหบรรลุผลได (Attainable)
4) มีความสัมพันธกับนโยบายหลักในระดับสูง (Realistic and Relevant)
5) มีกําหนดเวลาในการทําที่ชัดเจน (Time Constrained)
1.2. การกําหนดวัตถุประสงค / เปาหมายของสายงาน หรือหนวยงาน จะตองมีการเชื่อมโยงกับ
เปาหมายสอดคลองกับวัตถุประสงคขององคการตลาดที่จะถายทอดลงสูสายงาน ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได
(Risk Appetite) และระดับคาเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Tolerance)
1) Risk Appetite = ความเสี่ยงที่ยอมรับได หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่องคกรยอมรับได
หากมีเหตุการณ หรือผลกระทบที่สงผลใหการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคขององคกรที่
กําหนดไว โดยผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้น เปนผลกระทบที่องคกรรับรู หรือสามารถคาดการณลวงหนาได เพื่อชวย
ใหบรรลุวิสัยทัศน ภารกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย ขององคกร
2) Risk Tolerance = คาเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได หมายถึง คาเบี่ยงเบน
สูงสุด / ต่ําสุดของระดับความเสี่ยงที่องคกรยอมรับได หรือ ระดับของคาเบี่ยงเบนแปรผัน (Variance) ไปจาก
เปาหมายหรือวัตถุประสงคของงานที่กําหนดไว ในกรณีเกิดเหตุการณที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา หรือเปน
สถานการณฉุกเฉิน ซึ่งการกําหนดระดับคาเบี่ยงเบนนั้น จะตองเปนคาที่ทําใหผูบริหารมีความมั่นใจวาองคกรจะ
ไมประสบปญหาจากการดําเนินงาน
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3) ระดับความเสี่ยงที่องคกรคาดหวัง = ระดับความเสี่ยงที่องคกรหวังที่จะดําเนินการใหได โดย
ตองมีระดับความเสี่ยงต่ํากวาระดับความเสี่ยงที่องคกรยอมรับได

ขั้นตอนที่ 2

การระบุความเสี่ยง – เหตุการณ (Event Identification)
การระบุความเสี่ยง เปนการคนหาวา ในการดําเนินงานในอนาคตขององคกร มีความเสี่ยงใดที่จะ
เกิดโอกาสเกิดขึ้น และทําใหองคกร ไมบรรลุวัตถุประสงค หรืเปาหมาย โดยตองระบุไดดวยวา เหตุการณนั้น
จะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นไดอยางไร และทําไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงระบุ ควรระบุเปนสาเหตุ ที่
แทจริง เพื่อจะไดวิเคราะหและกําหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังไดอยางถูกตอง
ประจําป

2.1. พิจารณาจากแผนงานตาง ๆ ขององคกรประจําป อาทิ แผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติงาน
2.2. การคาหาความเสี่ยง ระบุความเสี่ยง
2.2.1. วิธีการระบุความเสี่ยงที่สําคัญ มีดังตอไปนี้
1) การระดมสมอง
2) วิเคราะหทางเดินของงานและเอกสาร หรือวิเคราะหจากกระบวนการ
3) การจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
4) การวิเคราะหระบบ หรือทางเลือกตาง ๆ
5) การพิจารณาจากขอมูลในอดีต จากการเก็บขอมูลประวัติความเสี่ยง
6) การพิจารณาจากขอเสนอแนะของฝายตรวจสอบภายใน
7) การพิจารณาจากขอเสนอแนะของ สคร.
2.2.2. แหลงที่มาของความเสี่ยงจากปจจัยภายในองคกร
1) วัตถุประสงคขององคกร
2) นโยบายและกลยุทธ
3) การดําเนินงาน และกระบวนการทํางาน
4) โครงสรางองคกรและระบบการบริหารงาน
5) สถานะทางการเงิน
6) วัฒนธรรมขององคกร
7) เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.3. แหลงที่มาของความเสี่ยงจากปจจัยภายนอกองคกร
1) นโยบายของรัฐบาล
2) การลงทุนของภาครัฐ / เอกชน
3) การแขงขัน (คูแขงทางธุรกิจ)
4) การดําเนินการของหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ
5) สภาพเศรษฐกิจ / สังคม
6) ตัวแทน / หรือผูสงมอบสินคาและบริการ
7) พันธมิตรทางการคา
8) ลูกคา / หรือพฤติกรรมผูบริโภค
9) เทคโนโลยี
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10. กฎระเบียบ, กฎหมาย
11. ภัยธรรมชาติตาง ๆ
2.3. การจัดประเภทความเสี่ยง
องคกรควรจัดประเภทความเสี่ยงประจําป 2557 โดยใชหลักของกระทรวงการคลัง แบง
ออกเปน 4 ประเภท
2.3.1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk : SR ) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกิจกรรมทาง
ธุรกิจ การกําหนดกลยุทธ หรือแผนงาน และนโยบายในการบริหารงาน
2.3.2. ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk : FR ) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม
พรอมในเรื่องงบประมาณ การเงิน เชน ความผิดพลาดจากการเบิกจาย สภาพคลองทางการเงิน ความเสี่ยงดาน
อัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน เปนตน
2.3.3. ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk : OR ) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจาก
การปฏิ บั ติ ง านทุ ก ๆ ขั้ น ตอนโดยครอบคลุ ม ถึ ง ป จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ กระบวนการ อุ ป กรณ เทคโนโลยี
สารสนเทศ บุคลากรในการปฏิบัติงาน เปนตน
2.3.4. ความเสี่ยงดานกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ (Compliance Risk : CR )
หรือ (Event Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไมสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวของได
หรือ กฎหมายที่มีอยูไมเหมาะสม หรือเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง เปนขั้นตอนที่ระบุลําดับความเสี่ยงของอันตรายทั้งหมดที่
เกี่ยวของกับกิจกรรม อาจกอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสิน สิ่งแวดลอม หรือสิ่งตาง ๆ รวมกัน โดยนําความ
เสี่ยงที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการดําเนินงานกอนมีมาตรการควบคุม มาพิจารณาหาระดับโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่จะเกิดขึ้นในการดําเนินงาน
1) ระบุมาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มีอยูใ นปจจุบัน (Existing Controls)
2) ประเมินความเสี่ยงที่เหลือยูหลังจากดําเนินการตามมาตรการ
3) ประเมินสถานการณในการควบคุมระดับความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง หมายถึง การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงวามีมากนอยเพียงใด
โดยนําความเสี่ยงที่ไดจากขั้นตอนที่ 2 (การระบุความเสี่ยง) มาทําการประเมินคา “ระดับความเสี่ยง” โดยมี
องคประกอบที่ตองคํานึงถึง ดังตอไปนี้
1) “ตองจัดการอยางเรงดวน” เปนความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงมาก ( 20 - 25
คะแนน) และ ระดับคะแนนที่ผลกระทบ 5 คะแนน ซึ่งจะตองบริหารความเสี่ยงนั้นทันที โดยปรับเปลี่ยน
แผนการบริหารความเสี่ยงและมีการติดตามผลอยางตอเนื่อง
2) “จัดการบริหารความเสี่ยง” เปนความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง(ระดับความ
เสี่ยง 12- 16 คะแนน) และมีระดับความเสี่ยงเกินระดับความเสี่ยงที่องคกรยอมรับได ซึ่งจะตองมีการประเมิน
แผนการบริหารความเสี่ยงที่ดําเนินการอยูวาเพียงพอตองการจัดการปจจัยเสี่ยงหรือไม ถาไมเพียงพอตองนํา
เปลี่ยนแผนการบริหารความเสี่ยงใหม
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3) “ยอมรับความเสี่ยงแตเฝาระวัง” เปนความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงปานกลาง
(ระดับความเสี่ยง 4 - 9 คะแนน) และมีระดับความเสี่ยงในระดับความเสี่ยงที่องคกรยอมรับได ซึ่งจะยังคงใช
แผนการบริหารความเสี่ยงเดิม แตจะติดตามผลอยางตอเนื่องเพื่อเฝาระวัง การเปลี่ยนแปลงของปจจัย
4) “ยอมรับความเสี่ยง” เปนความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงต่ํา (ระดับความเสี่ยง 1
- 3 คะแนน) และมีระดับความเสี่ยงในระดับความเสี่ยงที่องคกรยอมรับได ซึ่งองคกรจะยอมรับความเสี่ยงและ
ไมดําเนินการใดๆเพิ่มเติม
การกําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐาน
การกําหนดเกณฑที่จะใชในการประเมินความเสี่ยงไดแก ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
(Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดย
คณะทํางานความเสี่ยงของผูรับผิดชอบปจจัยเสี่ยงของแตละหนวยงานจะตองกําหนดเกณฑในการประเมิน
ความเสี่ยง เปนเกณฑในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 5 ระดับ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอมูลสภาพแวดลอมในหนวยงาน
ดุลยพินิจการตัดสินใจของผูรับผิดชอบปจจัยเสี่ยง และ การอางอิงฐานขอมูลในอดีต
เกณฑในเชิงปริมาณจะเหมาะกับหนวยงานที่มีขอมูลตัวเลข หรือจํานวนเงินมาใชในการ
วิเคราะหอยางพอเพียง สําหรับหนวยงานที่มีขอมูลเชิงพรรณนาไมสามารถระบุเปนตัวเลขหรือจํานวนเงินที่
ชัดเจนได ก็ใหกําหนดเกณฑในเชิงคุณภาพ
ตัวอยางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ (Likelihood) ในเชิงปริมาณ
ระดับ
5
4
3
2
1

โอกาสที่จะเกิด
บอยมาก
บอย
ปานกลาง
นอย
นอยมาก

คําอธิบาย
จัดทําแลวเสร็จลาชาเกิน 4 สัปดาห
จัดทําแลวเสร็จลาชาระหวาง 3-4 สัปดาห
จัดทําแลวเสร็จลาชาระหวาง 2-3 สัปดาห
จัดทําแลวเสร็จลาชาระหวาง 1-2 สัปดาห
จัดทําแลวเสร็จลาชา ไมเกิน 1 สัปดาห

ตัวอยางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ (Likelihood) ในเชิงคุณภาพ
ระดับ
5
4
3
2
1

โอกาสที่จะเกิด
บอยมาก
บอย
ปานกลาง
นอย
นอยมาก

คําอธิบาย
มีโอกาสปรับปรุงพื้นที่นอยมาก
มีโอกาสปรับปรุงพื้นที่นอย
มีโอกาสปรับปรุงพื้นที่ปานกลาง
มีโอกาสปรับปรุงพื้นที่สูง
มีโอกาสปรับปรุงพื้นที่สูงมาก
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ตัวอยางระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) เชิงปริมาณ
ระดับ
5
4
3
2
1

ผลกระทบ
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
ต่ํา
ต่ํามาก

คําอธิบาย

> 10 ลานบาท
> 2.5 ลานบาท - 10 ลานบาท
> 50,000 – 2.5 ลานบาท
> 10,000 – 50,000 บาท
ไมเกิน 10,000 บาท

ตัวอยางระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) เชิงคุณภาพ
ระดับ

ผลกระทบ

5

รุนแรงสูง

4

คอนขางรุนแรง

3

ปานกลาง

2

นอย

1

นอยมาก

คําอธิบาย
มีการสูญเสียทรัพยสินอยางมหันต
มีการบาดเจ็บถึงชีวิต
มีการสูญเสียทรัพยสินมาก
มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน
มีการสูญเสียทรัพยสินมาก
มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
การสูญเสียทรัพยสินพอสมควร
มีการบาดเจ็บรุนแรง
มีการสูญเสียทรัพยสินเล็กนอย
ไมมีการบาดเจ็บรุนแรง
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ทั้งนี้ เมื่อนําคะแนนระดับ ความเสี่ยงที่องคกรยอมรับได ของความเสี่ย งแตล ะรายการ

ประจําปงบประมาณนั้น ๆ มาเปรียบเทียบกับระดับความเสี่ยงที่ไดประเมินไวของความเสี่ยงและสาเหตุแลว
องคกรจะทราบไดวาความเสี่ยงฯ ที่ไดรับการประเมินไวนั้นจัดอยูในกรณีใด ไดแก
(1) “ตองจัดการอยางเรงดวน”
(2) “จัดการบริหารความเสี่ยง”
(3) “ยอมรับความเสี่ยงแตเฝาระวัง”
(4) “ยอมรับความเสี่ยง”
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รูปภาพแสดงขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง
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รูปภาพแสดงความสัมพันธของความเสี่ยง การควบคุม และความเสี่ยงที่เหลืออยู

ผลกระทบ / ความรุนแรง

การวัดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)
การวัดความเสี่ยงแบงออกเปน 5 ระดับ และมีคาความเสี่ยงรวมเทากับ 25 คะแนน
(Level of Risk) โดยการนําผลที่ไดจากการประเมินความเปนไปไดและผลกระทบ มาจัดทําแผนผังประเมิน
ความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)
ตารางแสดงแผนผังการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

สูงมาก / หายนะ
สูง / วิกฤติ
ปานกลาง
ต่ํา / นอย
ต่ํามาก / ไมมีนัยยะ
สําคัญ

5
4
3
2
1

ต่ํา
มาก/
นอย
มาก
1
5 (M)
4 (L)
3 (L)
2 (L)
1 (L)

ต่ํา /
นอย
L
2

ความเปนไปได
ปาน
สูง /
กลาง
บอย
M
H

สูงมาก /
บอยมาก
HV

3

4
5
10 (H) 15 (H) 20(HV) 25 (HV)
8 (M) 12 (H) 16 (HV) 20 (HV)
6 (M) 9 (M) 12 (H) 15 (H)
4 (L) 6 (M) 8 (M) 10 (H)
2 (L) 3 (L) 4 (L) 5 (M)
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

จาก Risk Assessment Matrix นํารายการความเสี่ยงของแตละระดับความเสี่ยงที่ไดจัด
เรียงลําดับไว (Risk Ranking) มาวิเคราะหเปรียบเทียบกับเกณฑความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง
(Criteria for Acceptability Risk)
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สูงมาก /
บอยมาก
HV
5

ผลกระทบ / ความรุนแรง

ตารางแสดงระดับความเสี่ยง เพื่อจัดลําดับความเสี่ยงกอนการบริหารความเสี่ยงป2560
โอกาสที่จะเกิด
ต่ํามาก/
ต่ํา /
ปานกลาง
สูง /
Risk Assessment
นอยมาก
นอย
M
บอย
Matrix
L
H
1
2
3
4
สูงมาก / หายนะ

5

M

H

H

HV

HV

สูง / วิกฤติ

4

L

M

H

HV

HV

ปานกลาง

3

L

M

M

H

H

ต่ํา / นอย

2

L

L

M

M

H

ไมเปนสาระสําคัญ / ต่ํา 1
มาก

L

L

L

L

M

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

Risk Boundary = ขอบเขตความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได หมายถึง ขอบเขตของคะแนนระดับความเสี่ยงที่องคกรยอมรับได

ตารางแสดงเกณฑความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง
ระดับ
ระดับ แทนดวย
ความหมาย
ความเสี่ยง คะแนน แถบสี
ต่ํา (L)
1-4
Acceptable or limited Focus
(สีเขียว)
- ระดับที่ยอมรับได โดยไมตองควบคุมความเสี่ยงไมตองมีการ
จัดการเพิ่มเติม
ปานกลาง
5-9
Tolerable but caution or Management
(M)
Discretion/Medium Risk
- ระดับที่สามารถยอมรับได แตตองมีการควบคุมเพื่อปองกันไมให
(สีเหลือง)
ความเสี่ยงเคลื่อนยายไปยังระดับที่ยอมรับไมได
สูง (H) 10-15
Intolerable or Attention Required/High Risk
(สีสม)
- ระดับที่ไมสามารถยอมรับได โดยตองจัดการประเมินแผนการ
บริหารความเสี่ยงเดิมหรือใชแผนใหมเพื่ออยูในระดับที่ยอมรับได
สูงมาก 16-25
Intolerable or Immediate Attention Require/High Risk
(HV)
- ระดับที่ไมสามารถยอมรับไดจําเปนตองเรงจัดการความเสี่ยงให
(สีแดง)
อยูในระดับที่ยอมรับไดทันที
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ขั้นตอนที่ 4

การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)
การตอบสนองความเสี่ยงแบงออกเปน 4 วิธีดังนี้
1) Take การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) หมายถึง การไมกระทําใดๆ
เพิ่มเติม กรณีนี้ใชกับความเสี่ยงที่มีนอย ความนาจะเกิดนอยหรือเห็นวามีตนทุนในการบริหารความเสี่ยงสูงโดย
ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว
2) Treat การลด (Risk Reduction) หรือควบคุมความเสี่ยง (Risk Control)
หมายถึง การลดโอกาสความนาจะเกิดหรือลดความเสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุมเพื่อปองกันการ
ปรับปรุงแกไขกระบวนการ รวมกับการกําหนดแผนสํารองในเหตุฉุกเฉิน
3) Terminate การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) หมายถึง การหยุด
หรือการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่เปนความเสี่ยง เชน งดทําขั้นตอนที่ไมจําเปนและจะนํามาซึ่งความเสี่ยง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานและลดขอบเขตการดําเนินการ เปนตน
4) Transfer การกระจาย (Risk Sharing) หรือโอนความเสี่ยง (Risk
Spreading) หมายถึง การลดโอกาสความนาจะเกิดหรือลดความเสียหายโดยการแบงโอน การหาผูรับผิดชอบ
ในความเสี่ยง การจางบุคคลภายนอกเปนผูดําเนินการแทนและการจัดประกันภัย เปนตน
เมื่อไดประเมินความเสี่ยงแลว ผูบริหารจะตองพิจารณาเลือกวิธีการตอบสนองตอความ
เสี่ยงอยางไร เพื่อทําใหความเสี่ยงที่เหลืออยู

ขั้นตอนที่ 5

การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management planning)
การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง หมายถึง การวางแผนกําหนดแนวทาง วิธีการ กิจกรรม
ในการดําเนินงาน เพื่อที่จะลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และลดระดับความรุนแรงของผลกระทบ เมื่อสวนงาน
ประเมินรายงานความคืบหากผลการบริหารความเสี่ยงไมเปนไปตามเปา ใหปรับปรุงและจัดแผนบริหารความ
เสี่ยงเพิ่มเติมประกอบเอกสาร หนวยงานเจาของความเสี่ยง (Risk Owner) จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาไดมีการดําเนินการตามวิธีการตอบสนองตอความเสี่ยง (จัดการ : Treat, ถายโอน :
Transfer และ หลีกเหลี่ยง : Terminate) อยางมีประสิทธิภาพ
สิ่งที่สําคัญตอกิจกรรมการควบคุม คือ การกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการและกําหนด
หนวยงาน/พนักงานในองคกรเพื่อรับผิดชอบการควบคุม ควรมีความรับผิดชอบ ดังนี้
• รายงานผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ตอแผนกบริหารความเสี่ยง ใน
ระยะเวลาที่กําหนด
• พิจารณาประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่ไดดําเนินการอยูในปจจุบัน
• พิจารณาการปฏิบัติที่จําเปนเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 6

การติดตามและประเมินผล (Monitoring & Evaluation)
การติดตามและประเมินผล หมายถึง กระบวนการควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงาน และ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง หรือ มาตรการ / กิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติมที่กําหนด
ไวอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ โดยการติดตามในระหวางการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง หรือการ
ประเมินผลทุกไตรมาส เพื่อใหมั่นใจวา การจัดการ หรือการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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ทุกหนวยงานขององคกร ตองรายงานความคืบหนา ปญหา อุปสรรคในการดําเนินการตามแผนบริหารความ
เสี่ยงที่เกี่ยวของทั้งหมด
• การติดตามและประเมินผล เพื่อใหมั่นใจไดวา การจัดการความเสี่ยงมีคุณภาพและมี
ความเหมาะสม
• ความเสี่ยงสําคั ญที่สงผลกระทบตอการบรรลุวัต ถุประสงค ขององคกร ไดรายงานตอ
ผู บ ริ ห ารตามสายบั ง คั บ บั ญ ชา แผนกบริ ห ารความเสี่ ย ง ผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง และ
คณะอนุกรรมการดานบริหารความเสี่ยง
รูปภาพแสดง ระบบติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ 7

สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพหัวใจของการบริหารความเสี่ยงอยางมีประสิทธิผล สารสนเทศที่
มีนัยสําคัญเกี่ยวของกับความเสี่ยงควรไดรับการระบุ จัดเก็บ มีการสื่อสารในรูปแบบและระยะเวลาที่เหมาะสม
ชว ยให พ นั กงานสามารถปฏิ บ ัติ ห น าที่ ค วามรั บ ผิดชอบของตนใหลุล ว งไปได การสื่ อสารที่มี ป ระสิทธิ ภ าพ
ประสิทธิผลเกิดขึ้นจากผูบริหารไปสูพนักงานในทุกระดับปฏิบัติการ ผูบริหาร และขึ้นสูระดับบนขององคกร
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บทสรุปการบริหารความเสี่ยง
ปจจัยสําเร็จของการจัดการบริหารความเสี่ยง ประกอบดวย
1. การสนับสนุนอยางจริงจังและยั่งยืนจากผูบริหารระดับสูงและพนักงานในองคกรทุกคน
2. การไมยอทอตออุปสรรคในการขับเคลื่อนทั่วทั้งองคกร
3. การเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงเขากับโครงสรางระบบงานทําดําเนินการอยู
4. การนําการบริหารความเสี่ยงไปใชเปนตัวชี้วัดใหเห็นถึงโอกาสและประโยชนที่ไดจากการบริหาร
จัดการความเสี่ยง
5. สรางตัวชีว้ ัดที่ชัดเจนและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรองคกร
6. การสื่อสารถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิผลใหทั่วทั้งองคกร
ขอจํากัดขององคกร อาจสงผลใหการดําเนินงาน การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกรไมบรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค เชน
1. การไมใหความสําคัญการบริหารจัดการความเสี่ยง ของผูบริหารระดับสูง
2.การปฏิบัติงานของบุคลากรที่ไมปฏิบัติตามระบบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร
ทีไ่ ดกําหนดไว
3. เหตุการณที่อยูนอกเหนือควบคุมอันเนื่องมาจากปจจัยภายนอกหรือเกิดเหตุการณพิเศษที่ไมได
คาดคิดมากอน
4. การทุจริตในหนวยงาน กรณีบุคลากรในหนวยงานรวมมือกันทําการทุจริตหรือเพิกเฉยตอการ
กระทําผิด
5. ตนทุนคาใชจายเมื่อเปรียบเทียบกับผลตอบแทนที่ได ผูบริหารระดับสูงตองยอมรับในความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เมื่อพิจารณาเห็นวาตนทุนคาใชจายที่เสียไปในการปองกันความเสี่ยงมากกวา
ผลตอบแทนที่ได
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ภาคผนวก
1. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
1.1 เรื่อง หลักการและแนวทางการกํากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจป 2552 ของ สคร.
1.2 เรื่อง แนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายใน ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
1.3 เรื่อง แผนวิสาหกิจองคการตลาด ปงบประมาณ 2556 – 2560 (ฉบับปรับปรุง 2)
ทบทวนป 2559
1.4 เรื่อง แผนปฏิบัติงานประจําป 2560
1.5 เรื่อง บันทึกขอตกลงประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจําปบัญชี 2560 ระหวาง
รัฐบาลไทยกับองคการตลาด
1.6 เรื่อง ขอบังคับองคการตลาด วาดวยประมวลจริยธรรมขององคการตลาด พ.ศ. 2555
2. คําสั่งที่เกี่ยวของ
2.1 คําสั่งคณะกรรมการองคการตลาด ที่ 4/2559 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2559 เรื่อง แตงตั้ง
คณะอนุกรรมการดานบริหารความเสี่ยง
2.2 คําสั่งองคการตลาด ที่ 10/2557 ลงวันที่ 17 มกราคม 2557 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานดาน
บริหารความเสี่ยง
3. การวิเคราะห Cost – Benefit และพิจารณาทางเลือก แผนบริหารปจจัยเสี่ยง
4. แผนการปฏิบตั ิการแผนกบริหารความเสี่ยงป 2560
4.1 แผนบริหารความเสี่ยงปงบประมาณ 2560
4.2 เกณฑประเมินระดับความรุนแรงของปจจัยเสี่ยง ปงบประมาณ 2560
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2.1 คําสั่งคณะกรรมการองคการตลาด ที่ 4/2559 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2559 เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการดาน
บริหารความเสี่ยง
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2.2 คําสั่ง แตงตั้งคณะทํางานดานบริหารความเสี่ยง
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2.2 คําสั่ง แตงตั้งคณะทํางานดานบริหารความเสี่ยง (อยูระหวางดําเนินการปรับปรุงคณะทํางาน) (ตอ)
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3.การวิเคราะห Cost – Benefit และพิจารณาทางเลือก ปงบประมาณ 2560
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3.การวิเคราะห Cost – Benefit และพิจารณาทางเลือก ปงบประมาณ 2560 (ตอ)
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3.การวิเคราะห Cost – Benefit และพิจารณาทางเลือก ปงบประมาณ 2560 (ตอ)
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4.1 แผนบริหารความเสี่ยงประจําปงบประมาณ 2560
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34

35

4.2 เกณฑประเมินคาระดับความรุนแรงของปจจัยเสี่ยง
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4.2 เกณฑประเมินคาระดับความรุนแรงของปจจัยเสี่ยง (ตอ)
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4.2 เกณฑประเมินคาระดับความรุนแรงของปจจัยเสี่ยง (ตอ)
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5. แผนปฏิบตั ิการแผนกบริหารความเสี่ยงป 2560 หนาที่ 1

5. แผนปฏิบตั ิการแผนกบริหารความเสี่ยงป 2560 หนาที่ 2
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การปรับปรุงทบทวนคูม ือบริหารความเสี่ยงประจําปบัญชี 2560 ครั้งที่ 2 มีรายละเอียดดังนี้
1. ปรับปรุงคําสั่งแตงตั้ง คณะทํางานดานบริหารความเสี่ยง ในหนาที่ 28
2. ปรับปรุงเกณฑประเมินคาระดับความรุนแรงของปจจัยเสี่ยง ในหนาที่ 36

แผนกบริหารความเสี่ยง
องคการตลาด กระทรวงมหาดไทย (อต. มท.)
อาคารซีอีซี (CEC Building) เลขที่ 68/12 หมูที่ 2 ชั้น 2 ถนนกําแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900
โทร : 0-2158-0411-14 ตอ 28-29
โทรสาร : ๐-๒158-0415 www.market-organization.or.th
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