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คานา
การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) มีความตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารความเสี่ยงเนื่องจาก
เป็นเครื่องมือสาคัญที่ช่วยให้การบริหารจัดการองค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามที่กาหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารความเสี่ยงที่ดีนอกจากจะช่วยลดโอกาสที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อองค์กรแล้ว ยังช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มในการดาเนินธุรกิจขององค์กรในภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอีกด้วย
การบริหารความเสี่ยงของการยางแห่งประเทศไทย จะยึดหลักการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน
ของ Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission: COSO มาใช้ในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือที่องค์กรยอมรับได้
ในโอกาสนี้ กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ฝ่ายวิจัยและแผน ได้ดาเนินการจัดทาคู่มือการ
บริหารความเสี่ยงของการยางแห่งประเทศไทย ฉบับแรกของปีงบประมาณ 2559 เพื่อเป็นสื่อกลางให้บุคลากรทุก
ระดับของการยางแห่งประเทศไทย เข้าใจถึงความสาคัญและกระบวนการบริหารความเสี่ยง และสามารถนาไป
ปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร อันจะนาไปสู่ความมั่นคงเข้มแข็งขององค์กรต่อไป

ฝ่ายวิจัยและแผน
กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
เมษายน 2559
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บทที่ 1 ข้อมูลองค์กร
ความเป็นมาของการยางแห่งประเทศไทย
ตามที่ มี พ ระราชบั ญ ญั ติ ก ารยางแห่ ง ประเทศไทย พ.ศ. 2558 ซึ่ ง กฎหมาย บั ง คั บ ใช้ ในวั น ที่
15 กรกฎาคม 2558 นั้น ทาให้เกิดการรวม 3 หน่วยงาน ที่เกี่ยวกับยางพารา เพื่อบูรณาการการทางานร่วมกัน
เป็น “การยางแห่งประเทศไทย” เรียกโดยย่อว่า “กยท.” มีสถานะเป็นนิติบุคคล โดยมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุ งคุณภาพของผลผลิต และระบบตลาดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูง
สูดแก่เกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยาง
๒) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยาง
๓) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรชาวสวนยางรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นสถาบันเกษตรกรชาวสวน
ยาง เพื่อลงทุนดาเนินธุรกิจและอุตสาหกรรมเกี่ยวข้องกับยางพาราตามที่คณะกรรมการกาหนด
๔) ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความร่วมมือกับประเทศผู้ผลิตยางพารา และองค์การระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับยางพารา
๕) ส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการเกี่ยวกับยางพารา
๖) ดาเนินการอื่นใดที่จาเป็นหรือต่อเนื่อ งเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ กยท. ตามที่คณะกรรมการ
กาหนด
บริหารงานโดย “คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย” มีผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยเป็น
ผู้บริหารกิจการของ กยท.

วัตถุประสงค์ของการยางแห่งประเทศไทย
1) เป็นองค์กรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบอย่างครบวงจร
บริหารจัดการเกี่ยวกับการเงินของกองทุน ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ยางพารา
2) ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น และจั ด ให้ มี ก ารศึ ก ษา วิ เคราะห์ วิ จั ย พั ฒ นา และเผยแพร่ ข้ อ มู ล และ
สารสนเทศเกี่ยวกับยางพารา
3) ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง
และผู้ประกอบกิจการยาง ด้านวิชาการ การเงิน การผลิต การแปรรูป การอุตสาหกรรม การตลาด การประกอบ
ธุรกิจ และการดาเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
4) ดาเนินการให้ระดับราคายางพารามีเสถียรภาพ
5) ดาเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนและการปลูกใหม่

วิสัยทัศน์ของการยางแห่งประเทศไทย
“เป็ น องค์ ก รน าด้ า นการบริ ห ารกิ จ การยางพาราทั้ ง ระบบ เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต
ของเกษตรกรชาวสวนยาง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบกิจการยาง”
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ค่านิยมองค์กร
REST = (ความสงบร่มเย็น/ร่มยาง) เป็นที่พึ่งของเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกร
ชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยางพารา
R = Responsibility รับผิดชอบ
E = Ethical มีจริยธรรม
S = Service นาบริการ
T = Trust ดาเนินงานด้วยความน่าเชื่อถือ

พันธกิจ
1) บริหารจัดการเกี่ยวกับเงินของกองทุน ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศเป็นศูนย์กลาง
การผลิตและอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา
2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และเผยแพร่ข้อมูล สารสนเทศเกี่ยวกับ
ยางพารา
3) ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพ
ชีวิต และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบ กิจการยาง
4) สร้างกลไกในการรักษาเสถียรภาพราคายางพารา
5) ดาเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนและการปลูกใหม่
6) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยางพารา และสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ยางของไทยในตลาดโลก

เป้าประสงค์
1) เพื่อให้การผลิตยางพาราของประเทศตั้งแต่ระดับต้นน้า กลางน้า และปลายน้ามีประสิทธิภาพ
๒) เพื่อให้ได้ผลงานหรือเทคโนโลยีจากงานวิจัยที่ช่วยในการสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบัน
เกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยาง ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่ม
มูลค่าผลิตภัณฑ์ยาง
๓) เพื่อให้การดาเนินงานด้านตลาดและโลจิสติกส์ยางพารามีประสิทธิภาพ
4) เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งาน การจั ด เก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย ม และรายได้ ข ององค์ ก ร เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
๕) เพื่อให้เกิดการพัฒนาเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการ
ยาง ทั้งระบบ
๖) การจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ได้รับการประเมินผลตามบันทึกข้อตกลง ไม่
น้อยกว่าระดับ 3
7) เพื่อให้การดาเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลด้านยางพาราเป็นไปตามเป้าหมาย
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ตัวชี้วัดองค์กร
1) รายได้เฉลี่ยของเกษตรกรชาวสวนยางไม่น้อยกว่า 200,000 บาท/ปี
2) ปริมาณการใช้ยางภายในประเทศเมื่อสิ้นสุดแผนปี 2563 เพิ่มขึ้นเป็น 650,000 ตัน หรืออย่าง
น้อยร้อยละ 2๐ ของปริมาณการใช้ยางภายในประเทศปี 2557 ซึ่งมีจานวนเท่ากับ 541,000 ตัน
3) จ านวนของเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบั น เกษตรกร และผู้ ป ระกอบกิ จ การยางที่ ได้ รับ การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูป สามารถดาเนินการได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของเป้าหมาย
๔) จานวนเนื้อที่สวนปลูกแทนที่มีการเปลี่ยนพันธุ์ยางที่ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ RRIM 600 ในแต่ละปี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเป้าหมายการปลูกแทนและปลูกใหม่
๕) เกษตรกรชาวสวนยางมีระบบสวัสดิการ
6) ได้ผลงานวิจัยที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้จริง และสนับสนุนเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้
ประกอบกิจการ ในการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตทั้งระดับต้นน้า กลางน้า และปลายน้า

ยุทธศาสตร์การยางแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
เป้าประสงค์ : เพื่อให้การผลิตยางพาราของประเทศตั้งแต่ระดับต้นน้า กลางน้า และปลายน้ามี
ประสิทธิภาพ
ตัวชีว้ ัด :

1) จานวนเนื้อที่สวนปลูกแทน เปรียบเทียบกับเป้าหมายในแต่ละปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
2) จานวนเนื้อที่สวนปลูกแทนที่มีการเปลี่ยนพันธุ์ยางที่ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ RRIM
600 ในแต่ละปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
3) จานวนของเกษตรกรชาวสวนยาง และสถาบันเกษตรกร ที่ได้ รับการถ่ายทอด
การผลิตและแปรรูป สามารถดาเนินการได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของเป้าหมาย
4) จานวนคู่มือการทาเกษตรที่เหมาะสมเผยแพร่แก่เกษตรกรชาวสวนยางไม่น้อย
กว่า 3 เรื่อง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิต
เป้าประสงค์ : ได้ผลงานวิจัยหรือเทคโนโลยีจากงานวิจัยที่สนับสนุนประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่ม
มูลค่าผลผลิต
ตัวชี้วัด :

1) จานวนกิจกรรมเกี่ยวกับการประสานความร่วมมืองานวิจัยกับต่างประเทศ อย่าง
น้อยปีละ 2 กิจกรรม
2) จานวนงานวิจัยที่ได้รับงานการตีพิมพ์/เผยแพร่ ในระดับชาติอย่างน้อยปีละ 5 เรื่อง
3) จานวนงานวิจัยที่ได้รับงานการตีพิมพ์/เผยแพร่ ในระดับนานาชาติ อย่างน้อยปี
ละ 2 เรื่อง
4) จ านวนงานวิ จั ย ที่ มี ก ารน าไปใช้ ได้ จ ริง และเป็ น ที่ ย อมรั บ ของผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
อย่างน้อยปีละ 2 งานวิจัย
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเพิ่มประสิทธิภาพตลาดและโลจิสติกส์
เป้าประสงค์ : เพื่อให้การดาเนินงานด้านตลาดและโลจิสติกส์ยางพารามีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด :

1) ตอบสนองข้อมูลข่าวสารด้านตลาดและโลจิสติกส์ ภายในระยะเวลาที่กาหนด
2) จานวนรูปแบบการให้บริการและสิ่งอานวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์
3) มีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เอื้อต่อการอานวยความสะดวกทางการค้า
และบริการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเพิ่มประสิทธิภาพการหารายได้และจัดเก็บค่าธรรมเนียมขององค์กร
เป้าประสงค์ : เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งาน การหารายได้ ขององค์ ก ร และการจัด เก็บ ค่ าธรรมเนี ย ม
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด :

1) จ าน วน รายได้ จ ากการด าเนิ น งาน (Earnings before interest, taxes,
depreciation and amortization: EBITDA) ไม่น้อยกว่าที่กาหนด
2) จานวนปริมาณยางส่งออกที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ
ปริมาณยางที่ส่งออกทั้งหมด
3) ร้อยละความส าเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณ (ร้อยละ ถ่วงน้าหนักระหว่าง
จานวนโครงการและเงินงบประมาณ)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยาง
เป้าประสงค์ : เพื่อให้เกิดการพัฒนาเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้
ประกอบกิ จการยางทั้ งระบบ ให้ มีรายได้เพิ่มขึ้น คุณ ภาพชีวิตดีขึ้น และเพิ่ มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
ตัวชี้วัด :

1) จานวนเกษตรกรชาวสวนยาง ที่ได้รับการพัฒนาตามหลักเกณฑ์ของ กยท.
2) จานวนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ที่ได้รับการพัฒนาตามหลักเกณฑ์ของ กยท.
3) จานวนผู้ประกอบกิจการยางที่เข้ารับการฝึกอบรม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร
เป้าประสงค์ : การจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ตัวชี้วัด :

ได้รับการประเมินผลตามบันทึกข้อตกลง ไม่น้อยกว่าระดับ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสนับสนุนนโยบายแห่งรัฐ
เป้าประสงค์ : เพื่อให้การดาเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลด้านยางพาราเป็นไปตามเป้าหมาย
ตัวชี้วัด :

ร้อยละของความสาเร็จของผลการดาเนินงานเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ได้รับ
มอบหมายจากรัฐบาล
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บทที่ 2 ความสาคัญของการบริหารความเสี่ยง
ความเป็นมาของการบริหารความเสี่ยง
“การบริ ห ารความเสี่ ย งขององค์ ก ร (Enterprise Risk Management)” เป็ น กระบวนการที่
กาหนดขึ้นและนาไปปฏิบัติโดย คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบุคลกร เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการกาหนด
กลยุทธ์และการวางแผนขององค์กรในทุกระดับ โดยได้รับการออกแบบให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
และมีผลกระทบต่อองค์กร และสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับเพื่อให้ได้รับความ
มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลในการบรรลุวัตถุประสงค์
การบริห ารความเสี่ ย งถูก กาหนดให้ เป็ นหนึ่ งในองค์ป ระกอบของตัว ชี้วัดการประเมิ นผลงาน
(Performance Criteria) เพื่ อ วั ด ประสิ ท ธิ ภ าพการด าเนิ น งานของรั ฐ วิ ส าหกิ จ โดยได้ มี ม ติ ใ นที่ ป ระชุ ม
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการกากับดูแลที่ดีของรัฐวิสาหกิจ ให้
องค์กรรัฐ วิส าหกิจ จัดตั้งหน่ ว ยงานเพื่อควบคุมดูแลด้านการบริห ารความเสี่ ยง เพื่อส่ งเสริมและผลั กดันให้
รัฐวิสาหกิจมีการบริหารความเสี่ยงที่ดี โดยการประเมินการบริหารความเสี่ยงจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆที่
สาคัญของการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่การสร้างความรู้ความเข้าใจ การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดการความ
เสี่ยง การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการที่ดี (IT Governance) ผลลัพธ์ของการบริหารความเสี่ยง
และให้ ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการพิ จ ารณาผลตอบแทนและความดี ค วามชอบของ
คณะกรรมการ

วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง
๑) เพื่อธรรมาภิบาลที่ดี (Good Governance) สร้างความมั่นใจว่าการดาเนิน งานเป็นไปอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม
๒) เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดาเนินงาน โดยควบคุม/ ป้องกันความเสียหายที่อาจจะ
เกิดขึ้นทั้งทางด้านการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน โดยการเรียนรู้/ ปรับปรุง/ แก้ไขและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๓) เพื่อให้คณะกรรมการบริหารกิจการของ กยท. ผู้บริหาร และพนักงาน-ลูกจ้างทุกระดับ มีส่วน
ร่วมในการนาการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดาเนินงานทั่วทั้งองค์กร
๔) เพื่อสร้างความมั่นใจว่า กยท. สามารถดาเนินงานให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ตาม
เป้าหมายในระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite & Risk Tolerance)
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วัตถุประสงค์ของคู่มือการบริหารความเสี่ยง
1) เพื่อให้บุคลากรของ กยท. ทราบถึงความสาคัญและวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง
2) เพื่อ ให้ การปฏิ บั ติงานด้านการบริห ารความเสี่ ยงของ กยท. เป็ นระบบ ต่อเนื่ อง และเป็ น
มาตรฐานเดียวกัน
3) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจในขั้นตอน/วิธีการบริหารความเสี่ยงอย่างชัดเจน
4) เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายขององค์กร
5) เพื่อให้ผู้บริหารติดตามงานได้ทุกขั้นตอน
6) เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิง เครื่องมือในการฝึกอบรม หรือใช้เป็นสื่อในการประสานงาน

คาจากัดความของการบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง ความเป็นไปได้ หรือโอกาส (Likelihood) ที่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์
หนึ่ งอาจเกิดขึ้น และมีผ ลกระทบ (Impact) ต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หรือก่อให้ เกิด ความสู ญ เสี ย
(ทั้งที่เป็ น ตัวเงิน และไม่เป็ น ตัวเงิน ) ความเสี่ ยงเกิดขึ้นได้ทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยอาจ
แบ่งเป็นความเสี่ยงด้านต่างๆ เช่น ด้านกลยุทธ์ ด้านการเงิน ด้านการดาเนินงาน เป็นต้น
ความเสี่ยงที่มีอยู่ตามธรรมชาติ (Inherent Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่มีผลต่อองค์กร โดยที่
ฝ่ายจัดการความเสี่ยงยังไม่ได้กระทาการใดๆ เพื่อเปลี่ยนแปลงโอกาสหรือผลกระทบต่อความเสี่ยงนั้นๆ
ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) ความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่หลังจากที่ฝ่ายจัดการความ
เสี่ยงได้ดาเนินการเปลี่ยนแปลงระดับของโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงนั้นๆแล้ว
ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) หมายถึง ระดับของความเสี่ยงที่กาหนด
ขึ้นในภาพรวม (Broad-based amount) ซึ่งองค์กรสามารถยอบรับได้ในการมุ่งไปสู่พันธกิจ หรือวิสัยทัศน์ของ
องค์กร
ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) หมายถึง ช่วงเบี่ยงเบนที่
ยอมรับได้ของการบรรลุวัตถุปะสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่ง
ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุหรือที่มาของความเสี่ยงด้านต่างๆที่จะทาให้องค์กร
ไม่บ รรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ โดยปัจจัยเสี่ยงมี ทั้งปัจจัยภายใน เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ กระบวนการทางาน และระบบงานสนับสนุนต่างๆ และปัจจัยภายนอกองค์กร เช่น การเมือง
กฎระเบียบ กฎหมาย สภาวะตลาด เทคโนโลยี ความไม่สงบทางการเมือง และภัยธรรมชาติ เป็นต้น
สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause) หมายถึง สาเหตุที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงแยกรายปัจจัยเสี่ยง
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ประเภทของความเสี่ยง
ความเสี่ยงแบ่งตามกลุ่มความเสี่ยงประเภทต่างๆเพื่อสะดวกในการค้นหา ระบุ ประเมิน จัดลาดับ
และกาหนดการควบคุม ซึ่งในการจัดทาระบบบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรของ กยท. แบ่งความเสี่ยง ดังนี้
1) ความเสี่ ย งด้ า นกลยุ ท ธ์ (Strategic Risk) เป็ น ความเสี่ ย งที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การบรรลุ ต าม
ยุทธศาสตร์ พันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ขององค์กร เป็น ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบในระยะยาวต่อ
องค์กร อาจเกิดจากนโยบายของผู้บริหาร ความไม่ชัดเจนของวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือยุทธศาสตร์ งบประมาณ
ที่ ได้ รั บ โครงสร้ างองค์ กรที่ ไม่ เหมาะสมกับ การบริห ารจัด การและขาดระบบควบคุม การแทรกแซงทาง
การเมือง การตัดสินใจทาธุรกิจ ภาวะเศรษฐกิจตกต่า เป็นต้น
2) ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน (Operational Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
ในการปฏิบั ติงานประจาวัน บุคลากร หรืออาจเกิดจากการดาเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญ เพื่อให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านนี้มักเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ และประสิทธิผลขององค์กร เช่น
- ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน ได้แก่ การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติ ไม่เหมาะสมกับ
ลักษณะงาน พนักงานไม่มีประสบการณ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่มีประสิทธิภาพ
- ความเสี่ยงจากการมอบอานาจ การกระจายอานาจภายในองค์กรอาจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทางานให้สะดวกรวดเร็วขึ้นได้ แต่ก็อาจสร้างปัญหาในการทางานได้เช่นกัน หากสายบังคับบัญชาไม่ชัดเจน
ภาวะผู้นาของการรับมอบอานาจ หรือเครื่องมือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอต่ออานาจที่ได้รับ
- ความเสี่ยงจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง ส่งผลให้อาจเกิดปัญหาต่อการดาเนินการขององค์กร
ได้แก่ การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมใหม่ การเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการทางาน การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ การปลดระวางเครื่องมือและโปรแกรมเก่า การจัดการฐานข้อมูล
3) ความเสี่ยงด้ านการเงิน (Financial Risk) เป็ นความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับ การบริห ารและ
ควบคุ มทางการเงิน ขององค์ก ร เช่น การเบิ กจ่ายงบประมาณ การลงประเภทบั ญ ชี การรับ – จ่ายเงิน ค่ า
จาหน่ายยาง การทุจริต การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ การขาดสภาพคล่องทางการเงิน เป็นต้น ความเสี่ยง
ด้านการเงิน อาจเกิดผลกระทบการเงินที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น ข้อบังคับเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักงบประมาณ
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมบัญชีกลาง และสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น
4) ความเสี่ยงด้ า นการปฏิบั ติต ามกฎหมาย ข้อบั งคั บ ระเบี ยบ (Compliance Risk) เป็ น
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์เงื่อนไขการปฏิบัติงาน การปกป้อง
คุ้มครองผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย การรักษาความลับข้อมูล รวมถึงประเด็นทางด้านกฎระเบียบอื่น ๆ
5) ความเสี่ยงด้านการตลาด (Marketing Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
ด้านการตลาด เช่น การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยางพารา เป็นต้น
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บทที่ 3 นโยบายและหลักการการบริหารความเสี่ยง
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ความสัมพันธ์ของการกากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
การบริห ารความเสี่ ย งจะอยู่ ภ ายใต้การบริห ารงานแบบกากับ ดูแลกิจการที่ดี แต่การควบคุ ม
ภายในและการตรวจสอบภายในจะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารความเสี่ ยง ดังจะเห็นได้จากรูปภาพ
ต่อไปนี้

การกากับดูแลที่ดี
(Corporate

Governance)
การบริหารความเสี่ยง
(Risk Management)
การควบคุมภายใน
(Internal Control)
การตรวจสอบ
ภายใน

(Internal
Audit)
วัตถุประสงค์หลักของการบริหารองค์กรที่ดี คือการติดตาม กากับ ควบคุม และดูแล ให้มีการจัด
กระบวนการเพื่อใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ ตรงเป้าหมาย คุ้มค่า และประหยัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนั้นสิ่งที่เป็นรากฐานที่จะช่วยให้มีการกากับดูแลองค์กรที่ดีนั้นประกอบด้วย
1) การบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจ
เกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อองค์กร โดยการบริหารความเสี่ยงจะถูกนามาใช้ตั้งแต่การกาหนดวัตถุประสงค์ จนถึง
การดาเนินงานทุกขั้นตอน
2) การควบคุมภายใน คือกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆที่องค์กรกาหนดขึ้นเพื่อให้ มั่นใจได้ว่า
หากได้มีการปฏิบัติตามกระบวนการเหล่านี้แล้ว องค์กรจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างราบรื่น
3) การตรวจสอบภายใน คือ งานที่กาหนดขึ้นเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
กระบวนการกากับดูแลที่ดีต่างๆ ถือเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการปรับปรุงการควบคุมภายใน และ
การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร
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หลักการสาคัญในการบริหารความเสี่ยง
การบริ ห ารความเสี่ ย งที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลตามแนวทางของ COSO ERM (The Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) หมายถึ ง กระบวนการที่ บุ ค ลากรทั่ ว ทั้ ง
องค์กรได้มีส่วนร่วมในการคิด วิเคราะห์ และคาดการณ์ถึงเหตุการณ์หรือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งการ
ระบุแนวทางในการจัดการความเสี่ ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตาม
วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร โดยประกอบด้วยองค์ประกอบ 8 ประการ ซึ่งครอบคลุมแนว
ทางการกาหนดนโยบายการบริหารงาน การดาเนินงาน และการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
ด้านการเงิน
ด้านการดาเนินงาน
ด้านกลยุทธ์

ด้านระเบียบ ข้อบังคับ

4 ประเภทความเสี่ยง

8 องค์ประกอบ
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร
การกาหนดวัตถุประสงค์
การระบุความเสี่ยง
การประเมินความเสีย่ ง
การตอบสนองความเสีย่ ง
กิจกรรมควบคุม
สารสนเทศและการสื่อสาร
การติดตามประเมินผล

หน่วยงานระดับต่าง ๆ

1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)
สภาพแวดล้อมขององค์กรเป็นองค์ประกอบที่สาคัญในการกาหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง
และเป็นพื้นฐานสาคัญในการกาหนดทิศทางของกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ประกอบด้วยปัจจัย
หลายประการ เช่น วัฒนธรรมองค์กร นโยบายของผู้บริหาร แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร กระบวนการ
ทางาน ระบบสารสนเทศ เป็นต้น
2. การกาหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)
องค์ ก รต้ อ งพิ จ ารณาก าหนดวัต ถุ ป ระสงค์ ในการบริห ารความเสี่ ย ง ให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ เพื่อวางเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้
อย่างชัดเจนและเหมาะสม

15

3. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
เป็นการรวบรวมเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงาน ทั้งปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในและ
ปัจจัยภายนอกองค์กรและเมื่อเกิดขึ้นแล้วส่งผลให้องค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย เช่น นโยบายการ
บริหารงาน บุคลากร การปฏิบัติงาน การเงิน ระบบสารสนเทศ ระเบียบข้อบังคับ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อทาความ
เข้าใจต่อเหตุการณ์และสถานการณ์นั้นๆ และเพื่อให้ผู้บริหารสามารถพิจารณากาหนดแนวทางและนโยบายใน
การจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี
4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
การประเมิ น ความเสี่ ย งเป็ น การวัดระดับ ความรุน แรงของความเสี่ ยง เพื่ อ พิ จารณาจัด ล าดั บ
ความสาคัญของความเสี่ยงที่มีอยู่โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
5. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)
เป็นการดาเนินการหลังจากที่องค์กรสามารถระบุความเสี่ยงขององค์กรและประเมินระดับของ
ความเสี่ยงแล้ว โดยจะต้องนาความเสี่ยงไปดาเนินการเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและลดระดับความ
รุนแรงของผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์ กรยอมรับได้ด้วยวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมที่สุดและคุ้มค่ากับ
การลงทุน
6. กิจกรรมควบคุม (Control Activities)
การกาหนดกิจกรรมและการปฏิบัติต่างๆ เพื่อช่วยลดหรือควบคุมความเสี่ยง เพื่อสร้างความมั่นใจ
ว่าจะสามารถจัดการกับความเสี่ยงนั้นได้อย่างถูกต้อง และทาให้การดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ขององค์กร ป้องกันและลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
7. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
องค์กรจะต้องมีระบบสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพราะเป็นพื้นฐานสาคัญ
ที่จะนาไปพิจารณาดาเนินการบริหารความเสี่ยงต่อไปตามกรอบและขั้นตอนการปฏิบัติที่องค์กรกาหนด
8. การติดตามประเมินผล (Monitoring)
องค์กรจะต้องมีการติดตามผล เพื่อให้ทราบถึงผลการดาเนินงานว่าเหมาะสมและสามารถจัดการ
ความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
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การเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับการวางแผนกลยุทธ์องค์กร

(Risk Appetite)

/
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ปัจจัยสาคัญต่อความสาเร็จในการบริหารความเสี่ยง
เพื่อให้องค์กรได้รับประโยชน์จากการบริหารความเสี่ยง ผู้บริหารจะต้องสร้างกระบวนการเพื่อ
สนับสนุนให้เกิดการบ่งชี้ การประเมิน การจัดการ และการรายงานความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยให้เป็นส่วน
หนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ ซึ่งปัจจัยสาคัญ 8 ประการที่จะช่วยให้การปฏิบัติตามกรอบบริหารความเสี่ยงของ
องค์กรประสบความสาเร็จ มีดังนี้

1. การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง
การบริหารความเสี่ยงขององค์กร จะประสบความสาเร็จเพียงใดขึ้นอยู่กับเจตนารมณ์ การสนับสนุน การ
มี ส่ วนร่ วม โดยคณะกรรมการและผู้ บริ หารระดั บสู งต้ องให้ ความส าคั ญ สนั บสนุ นให้ ทุ กคนในองค์ กรเข้ าใจถึ ง
ความสาคัญในคุณค่าของการบริหารความเสี่ยง มิฉะนั้นแล้วการบริหารความเสี่ยงจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้
2. การใช้คาให้เกิดความเข้าใจแบบเดียวกัน
การใช้คานิยามเกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงแบบเดียวกัน จะทาให้เกิดประสิทธิภาพใน
การกาหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย กระบวนการ เพื่อใช้ในการบ่งชี้ ประเมินความเสี่ยงและกาหนดวิธีการจัดการความ
เสี่ยงที่เหมาะสม โดยองค์กรจะต้องมีการจัดทากรอบบริหารความเสี่ยง และนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่มี
คาอธิบายองค์ประกอบอย่ างชัดเจน ทาให้ ผู้ บริหารและพนั กงานทุ กคนใช้ภาษาความเสี่ ยงในแนวทางเดียวกัน มี
จุดหมายร่วมกันในการบริหารความเสี่ยง
3. การปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
องค์กรที่จะประสบความสาเร็จในการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง คือ องค์กรที่สามารถ
นากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร และกระทาอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
4. กระบวนการในการบริหารการเปลี่ยนแปลง
การน าเอากระบวนการและระบบบริ ห ารแบบใหม่ มาใช้ องค์ กรจ าเป็ นต้ องมี การบริ ห ารการ
เปลี่ ยนแปลงการพั ฒนาการบริหารความเสี่ ยงก็เช่นเดียวกัน ที่ ต้องมีการชี้ แจงให้ ผู้ บริหารและพนั กงานทุ กคน
รับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของผลที่องค์กรและแต่ละบุคคลจะได้รับจากการเปลี่ยนแปลงนั้น
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5. การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล
วัตถุประสงค์ของการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลนั้นเพื่อให้มั่นใจว่า
• ผู้บริหารได้รับข้อมูลความเสี่ยงอย่างถูกต้องและทันเวลา
• ผู้บริหารสามารถจัดการกับความเสี่ยงตามลาดับความสาคัญ ตามการเปลี่ยนแปลง และความเสี่ยงใหม่
• มีการติดตามแผนการจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อนามาใช้ปรับปรุงการบริหารองค์กร และ
จัดการความเสี่ยงต่างๆ เพื่อให้องค์กรมีโอกาสในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย ได้มากที่สุด
การสื่อสารเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง และวิธีปฏิบัติมีความสาคัญอย่างมาก เพราะการ
สื่อสารจะเน้นให้เห็นถึงการเชื่อมโยงระหว่างการบริหารความเสี่ยงกับกลยุทธ์องค์กร การชี้แจงทาความเข้าใจต่อ
พนักงานทุกคนถึงความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลต่อกระบวนการบริหารความเสี่ยง จะช่วยให้เกิดการยอมรับใน
กระบวนการและนามาซึ่งความสาเร็จในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยง
6. การวัดผลการบริหารความเสี่ยง
การวัดผลการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย 2 รูปแบบ ดังนี้
• การวัดความเสี่ยงในรูปแบบของผลกระทบและโอกาสที่อาจเกิดขึ้น การบริหารความเสี่ยงที่
ประสบความสาเร็จจะช่วยให้ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
• การวัดความสาเร็จของการบริหารความเสี่ยงโดยอาศัยดัชนีวัดผลการดาเนินงาน ซึ่งอาจกาหนด
เป็ น ระดั บ องค์ ก ร ฝ่ า ยงาน หรื อ ของแต่ ล ะบุ ค คล การใช้ ดั ช นี วั ด ผลการด าเนิ น งานนี้ อ าจปฏิ บั ติ ร่ ว มกั บ
กระบวนการด้านทรัพยากรบุคคล
7. การฝึกอบรมและกลไกด้านทรัพยากรบุคคล
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กรต้องได้รับการฝึกอบรม เพื่อให้เข้าใจกรอบการ
บริหารความเสี่ยง และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลในการจัดการความเสี่ยงและสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับความ
เสี่ยง การฝึกอบรมในองค์กรควรต้องคานึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้
• การแตกต่างกันของระดับความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง
• ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่มีอยู่แล้วในองค์กร
พนักงานใหม่ทุกคนควรได้รับการฝึกอบรม เพื่อให้มีความเข้าใจในความรับผิดชอบต่อความเสี่ยง
และกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้วยเช่นกัน ระบบการประเมินผลการดาเนินงานถือเป็นเครื่องมือสาคัญที่ใช้
ในการส่งเสริมความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล โดยความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงควรกาหนด
รวมอยู่ในงานที่แต่ละบุคคลรับผิดชอบและในคาอธิบายลักษณะงาน (Job Description) การประเมินผลการ
ดาเนินงานส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง โดยมีประเด็นที่ควรประเมินดังต่อไปนี้
• ความรับผิดชอบและการสนับสนุนกระบวนการบริหารความเสี่ยงและกรอบการบริหารความ
เสี่ยงที่แต่ละบุคคลมีต่อองค์กร
• การวัดระดับความเสี่ยงที่บุคคลนั้นเป็นผู้รับผิดชอบว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการมีประสิทธิผลเพียงใด
8. การติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ขั้นตอนสุดท้ายของปัจจัยต่อความสาเร็จของการบริหารความเสี่ยง คือ การกาหนดวิธีที่เหมาะสม
ในการติดตามการบริหารความเสี่ยง การติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ควรพิจารณาประเด็นต่อไปนี้
• การรายงานและสอบทานขั้นตอนตามกระบวนการการบริหารความเสี่ยง
• ความชัดเจนและความสม่าเสมอของการมีส่วนร่วมและความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูง
• บทบาทของผู้นาในการสนับสนุนและติดตามการบริหารความเสี่ยง
• การประยุกต์ใช้เกณฑ์การประเมินผลการดาเนินงานที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
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โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของการยางแห่งประเทศไทย
คตง.

คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน กยท. (RMC)

คณะกรรมการตรวจสอบ.
(Audit Committee)

ระดับวิสยั ทัศน์/นโยบาย

ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย

คณะทางานบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในระดับองค์กร(RIC)

คณะอนุทางานบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน

รองผู้ว่าการด้านบริหาร
(ผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

สานักตรวจสอบภายใน
สตส.

กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร

ระดับการบริหารองค์กร

คณะทางานบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย

ระดับส่วนงานย่อย
(ฝ่าย/สานัก/สถาบัน/กยท.เขต)

กอง/ศูนย์/สานักงานตลาด

กยท.จังหวัด
กยท.สาขา

ระดับปฏิบัติการ

หมายเหตุ

แทน เส้นทางการรายงาน
หมายถึง การรายงานผลการปฏิบตั ิการ หรือการดาเนินงานในเรื่องต่างๆทุกด้าน เพื่อ
เป็นข้อมูลในการพิจารณา การกาหนดแนวทางการทางานหรือการแก้ปัญหาต่อไป
แทน เส้นทางการติดต่อสื่อสาร
หมายถึง การติดต่อ การสื่อสารให้เกิดความคิด หรือความเข้าใจให้ตรงกัน เพื่อให้
การร่วมมือ ปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ
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ตาราง : แสดงหน้าที่และความรับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของ กยท.
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
บทบาทและความรับผิดชอบหลัก
คณะกรรมการการยางแห่งประเทศ 1. พิจารณาอนุมัตินโยบายและกรอบการบริห ารความเสี่ยงโดยรวม
ไทย
แผนการด าเนิ นงาน ประมาณการรายได้ และงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ที่ เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาระบบบริ ห ารความเสี่ ย งและระบบ
ควบคุมภายใน
2. กากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในอย่างมีระบบและทั่วทั้งองค์กร
3. ติ ดตามผลการปฏิ บั ติ ตามนโยบาย กรอบการบริห ารความเสี่ ย ง
แผนการด าเนิ นงาน ประมาณการรายได้ และงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบ

1. กากับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริห าร
ความเสี่ยงอย่างเป็นอิสระ
2. ให้ ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ เกี่ยวกับการพั ฒ นาระบบบริห าร
ความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับองค์กร
3. สื่อสารกับคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ เข้าใจความ
เสี่ ยงที่สาคัญ ให้ มีความเชื่อมโยงกับระบบควบคุมภายใน เพื่อทาให้
มั่น ใจว่า กยท. มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีการจัดการ
ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
4. ติ ด ตามประสิ ท ธิ ภ าพการท างานของส านั ก ตรวจสอบภายใน ที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 1. ศึ ก ษา ทบทวน และประเมิ น ความเสี่ ย ง รวมถึ ง แนวโน้ ม ของ
และควบคุมภายในของการยางแห่ง ผลกระทบที่อาจมีต่อองค์กร
ประเทศไทย (RMC)
2. กาหนดนโยบายการบริหารคามเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการการยาง
แห่งประเทศไทย
3. กาหนดกลยุทธ์ และทรัพยากรที่จะใช้ในการบริห ารความเสี่ยงที่
สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร
4. กาหนดวงเงินหรือประเภทของกิจกรรมในการบริห ารความเสี่ยง
เสนอต่อคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย
5. ก ากับ ดู แล ทบทวนนโยบาย และกลยุ ท ธ์การบริห ารความเสี่ ย ง
เพื่อให้มั่นใจว่า นโยบายและกลยุทธ์ที่ใช้มีความเหมาะสม และนาไป
ปฏิบัติอย่างถูกต้อง
6. แต่งตั้งคณะทางานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ตามความจาเป็น
และเหมาะสม
21

ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย/รอง
ผู้ว่าด้านบริหาร หรือ ผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย

บทบาทและความรับผิดชอบหลัก
1. พิจารณากลั่ นกรองรายละเอียด และให้ ข้อคิดเห็ น ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับนโยบายบริห ารความเสี่ ยงโดยรวม กรอบการบริห ารความ
เสี่ ย ง แผนการด าเนิ น งาน ประมาณการรายได้ และงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี ตลอดจนแผนบริห ารความเสี่ยงและแผนปรับปรุง
ระบบควบคุมภายในก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน
2. กากับดูแล ติดตามประเมินผล และ ให้คาปรึกษาการดาเนินการ
ด้านบริหารความเสี่ยงแก่ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การสวนยาง ตลอดจนให้
ข้อเสนอแนะการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง ระบบควบคุมภายใน
เพื่อให้การบริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพ
3. พิจารณากลั่นกรองระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร โดยให้
สอดคล้ อ งกั บ การบริห ารความเสี่ ย งและระบบควบคุ ม ภายในและ
เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์
ของ กยท.

คณะทางานบริหารความเสี่ยงและ 1. นานโยบาย ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากคณะอนุกรรมการบริหารความ
ควบคุมภายในระดับองค์กร (RIC) เสี่ ย งและควบคุมภายในของ กยท. (RMC) มาแปลงเพื่ อน าไปสู่ การ
ปฏิบัติ
2. วิ เคราะห์ เหตุ ก ารณ์ ค วามเสี่ ย งขององค์ ก รเพื่ อ พิ จ ารณากาหนด
นโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
3. พิจารณาความพอเพียงของมาตรการควบคุมภายใน และกาหนด
วิ ธี ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งที่ มี อ ยู่ เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า การปฏิ บั ติ ง านจะ
บรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์
4. ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กร
โดยก ากั บ ให้ มี ก ารจั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น งานเพื่ อ นเสนอต่ อ
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RMC) และ
คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยเป็นรายไตรมาส
5. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการรบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่อให้มีระงานที่มีประสิทฺธิภาพ ตลอดจนมี
ช่องทางในการเผยแพร่ข่าวสารต่างๆเกี่ ยวกับการบริห ารความเสี่ ยง
และควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กร
6. แต่ งตั้ งคณะท างานย่ อ ยเพื่ อ สนั บ สนุ น การด าเนิ น งานตามความ
จาเป็นและเหมาะสม
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ผู้ที่เกี่ยวข้อง
กองบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน

บทบาทและความรับผิดชอบหลัก
1. ศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน โดยจัดทา/ทบทวน ปรับปรุงนโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยง
คู่มือการบริการความเสี่ยงและควบคุมภายในเสนอต่อคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RMC)
2. กาหนดเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ และกระบวนการดาเนินงานด้านการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในที่ชัดเจน เป็นระบบ
3. ด าเนิ น การบริ ห ารความเสี่ ย งและควบคุ ม ภายในตามหลั ก การและ
กระบวนการที่ ก าหนด โดยท าหน้ า ที่ เป็ น ผู้ ป ระสานงานระหว่ า งคณะผู้
บริหารงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กับส่วนงานต่างๆ
ของ กยท. และเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการตรวจสอบและประเมินผล และจัดทารายงานผลการดาเนินงาน
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงาน เพื่อศึกษาปัญหา/อุปสรรคใน
การปฏิบัติงาน รวมถึงตรวจสอบว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานที่
กาหนดไว้หรือไม่

คณะอนุทางานบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายในระดับองค์กร

1. ติดตาม รวบรวมข้อมูล ปัญหาอุปสรรค ของส่วนงานต้นสังกัด และนามา
วิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
องค์กร พร้อมระบุแนวทางแก้ไขประกอบการพิจารณา
2. จั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ควบคุ ม ภายในด้ ว ยตนเอง (Control SelfAssessment) โดยประเมินการควบคุมภายในของกิจกรรมต่าง ๆ ในความ
รั บ ผิ ด ชอบ และจั ด ท ารายงานการควบคุ ม ภายในตามรู ป แบบของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
3. เป็นผู้แทนเข้าประชุมและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
และน าไปปฏิ บั ติ ในส่ ว นงานต้ น สั ง กั ด รวมทั้ ง สื่ อ สารและถ่ า ยทอดให้
ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต้นสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติโดยถูกต้อง
4. จัดทารายงานผลการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต้นสังกัด เสนอต่อ
กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเป็นรายไตรมาส

คณะทางานบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย

1. ติดตาม รวบรวมข้อมูล ปัญหาอุปสรรค ของส่วนงานต้นสังกัด และนามา
วิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
องค์กร พร้อมระบุแนวทางแก้ไขประกอบการพิจารณา
2. จั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ควบคุ ม ภายในด้ ว ยตนเอง (Control SelfAssessment) โดยประเมินการควบคุมภายในของกิ จกรรมต่าง ๆ ในความ
รั บ ผิ ด ชอบ และจั ด ท ารายงานการควบคุ ม ภายในตามรู ป แบบของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
3. เป็นผู้แทนเข้าประชุมและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
และน าไปปฏิ บั ติ ในส่ ว นงานต้ น สั ง กั ด รวมทั้ ง สื่ อ สารและถ่ า ยทอดให้
ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต้นสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติโดยถูกต้อง
4. จัดทารายงานผลการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต้นสังกัด เสนอต่อ
กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเป็นรายไตรมาส
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บทที่ 4 ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงของการยางแห่งประเทศไทย
กระบวนการในการบริ ห ารความเสี่ ย งตามตามมาตรฐาน COSO : ERM (Enterprise Risk
Management) คือกระบวนการบริ ห ารความเสี่ ยงแบบบู รณาการทั่ว ทั้ งองค์กร มี องค์ป ระกอบทั้ งหมด ๘
ประการ ซึ่งแสดงเป็นแบบจาลองได้ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)
การกาหนดสภาพแวดล้อมภาย ในองค์กรให้สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง โดยสภาพแวดล้อม
ภายในองค์กรควรมีความเหมาะสมกับลักษณะขององค์กรนั้นๆ ตั้งแต่การกาหนดโครงสร้างองค์กร นโยบายการ
บริ ห ารความเสี่ ย ง (Risk Management Policy) ปรั ช ญ าการบริ ห ารความเสี่ ย ง(Risk Management
Philosophy) ระดับ ความเสี่ ยงที่ย อมรับ ได้(Risk Appetite) ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
(Risk Tolerance) บทบาทและหน้ าที่ ของคณะกรรมการ มี การก าหนดสายการรายงาน การมอบอ านาจ
รวมทั้งให้มีการกาหนดเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) ที่จะต้องดาเนินการรับผิดชอบในการจัดการบริหาร
ความเสี่ยงนั้นๆ ตลอดจนการกาหนดมาตรฐานด้านบุคลากร แนวทางการปฏิบัติงานบุคลากร กระบวนการ
ปฏิ บั ติ ง าน ระบบสารสนเทศ และกฎระเบี ย บต่ า งๆ สภาพแวดล้ อ มภายในองค์ ก รถื อ เป็ น พื้ น ฐานของ
องค์ประกอบอื่นของการบริหารความเสี่ยง
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สาหรับสภาพแวดล้อมของการยางแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย โครงสร้างการยางแห่งประเทศ
ไทย โครงสร้างการบริห ารความเสี่ ย ง โดยมีคณะกรรมการบริห ารความเสี่ ยงและควบคุมภายในทาหน้าที่
กาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร และดูแลรับผิดชอบงานด้านการบริหารความเสี่ยงให้บรรลุ ตาม
เป้าหมายขององค์กร
ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร โดยส่วนใหญ่ มาจากสาเหตุหลัก 2 ประการ
คือ คน และ ระบบ ดังนั้น หากผู้บริหารสามารถคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถตรงตามสายงาน ซื่อสัตย์
และมีความรับผิดชอบ รวมถึงมีการวางแผนและกาหนดแนวทางในการทางานที่เป็นระบบ จะสามารถบริหาร
จัดการงานด้านความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. การกาหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)
การกาหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนขององค์กรนั้น เป็นขั้นตอนเริ่มต้นสาหรับกระบวนการบริหาร
ความเสี่ ยง ในการกาหนดวัตถุป ระสงค์ควรจัดทาเป็น ลายลั กษณ์ อักษรอย่างชัดเจน มี ความสอดคล้ องกับ
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงที่หน่วยงานยอมรับได้ รวมทั้งควรมีการสื่อสารให้แก่ทุกหน่วยงานรับทราบ
เพื่ อให้ มีค วามเข้าใจที่ ตรงกั น แนวทางในการกาหนดวัตถุป ระสงค์ส ามารถใช้ กาหนดวัตถุ ประสงค์แ บบ
SMART ประกอบด้วย
Specific
Measurable
Attainable
Relevant
Timely

มีการกาหนดเป้าหมายที่ชัดเจน เฉพาะเจาะจงสอดรับกับ model ธุรกิจหลัก
สามารถวัดได้ทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพ
สามารถปฏิบัติให้บรรลุผลได้
มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร
มีกรอบเวลาที่ชัดเจนและเหมาะสม

3. การระบุเหตุการณ์เสี่ยง (Event Identification)
การระบุเหตุการณ์เสี่ยง คือการระบุเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อองค์กรทั้งด้าน
ที่ เป็ น โอกาสและความเสี่ ย ง โดยจะต้ อ งมี ค วามเข้ าใจถึ งปั จ จั ย ต่ างๆ ทั้ งภายในและภายนอกองค์ ก ร ทั้ ง
เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีต และการคาดการณ์ในอนาคต ซึ่งการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงควรมีข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอและถูกต้อง และควรจัดให้ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ที่เกี่ยวข้องในความเสี่ยงนั้นๆเข้ามามี
ส่วนร่วมในการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงด้วย เพราะถ้าหากการระบุความเสี่ยงไม่ได้รับการศึกษาอย่างละเอียดถี่
ถ้วนแล้ ว ความเสี่ ย งที่ถู กมองข้ามจะกลายเป็ น ความเสี่ ย งที่ เหลื ออยู่ ขององค์กรโดยไม่ได้รับ การวิเ คราะห์
วางแผนจัดการใดๆ ซึ่งอาจนามาซึ่งความสูญเสียที่ร้ายแรงขององค์กรได้
การระบุความเสี่ยงให้ระบุโดยพิจารณาตามเหตุแห่งความเสี่ยง (Sources of Risk) ที่อาจส่งผล
กระทบต่อวัตถุประสงค์/เป้าหมายของโครงการหรือกิจกรรม หรือสร้างความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม
อย่างมีนัยสาคัญ ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงควรเน้นที่จะระบุปัจจัยเสี่ยงหรือเหตุการณ์ความเสียหายที่เกี่ยวข้อง
กับกิจกรรมสาคัญ โดยครอบคลุมทั้งความเสี่ยงที่มีอยู่โดยธรรมชาติ (Inherent Risk) และความเสี่ยงที่เหลืออยู่
(Residual Risk)
* ความเสี่ ย งที่ มี อ ยู่ โ ดยธรรมชาติ (Inherent Risk) หรื อ กล่ า วอี ก นั ย หนึ่ งคื อ ความเสี่ ย งจาก
ลักษณะธุรกิจ เพราะเมื่อใดก็ตามที่มีการทาธุรกิจหรืองานใดๆ ย่อมมีความเสี่ยงเกิดขึ้นเสมอ
* ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) เป็นความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังจากที่ได้ดาเนินการจัดให้มี
จุดควบคุมความเสี่ยงนั้นแล้ว
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แนวทางที่สามารถใช้ในการระบุความเสี่ยง (Risk Identifications)
ในขั้นตอนการระบุความเสี่ยงนี้ ทีมบริหารความเสี่ยงจึงควรให้ความสาคัญกับการระบุความเสี่ยง
ที่องค์กรเผชิญให้ได้มากที่สุด ซึ่งวิธีการระบุความเสี่ยงที่นิยมใช้กันมีดังนี้
1) การใช้ประสบการณ์ของผู้ ประเมินในการระบุเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้น (Experience) โดยการ
วิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงจากการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา/ข้อผิดพลาดในกระบวนการทางานที่เคย
เกิดขึ้นในอดีตทีม่ ีการบันทึกไว้ ซึง่ สามารถนามาใช้เป็นแนวทางและเป็นข้อมูลเบื้องต้นได้
2) การใช้ คู่ มื อปฏิ บั ติ งาน (Work procedure Manual) เพื่ อ ล าดั บ ขั้น ตอนของกระบวนการ
ทางาน และพิจารณาว่าในแต่ละขั้นตอนอาจจะเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งอาจจะทาให้กิจกรรมนั้น ๆ หยุดชะงัก
หรือผิดพลาดจนก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นได้หรือไม่
3) การระดมความคิด (Brainstorming Group) จากพนักงานหรือหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมดังกล่าวทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อร่วมกันพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดบ้างที่เกิดขึ้นแล้วส่งผล
กระทบเสียหายต่องานที่ดูแล
4) การใช้แบบสอบถามความคิดเห็น (Questionnaires) ไปยังผู้รับผิดชอบกิจกรรมต่า งๆ ว่ามี
ปัญหาข้อผิดพลาดหรือความเสี่ยงในลักษณะใดบ้าง และก่อให้เกิดความเสียหายอย่างไร อย่างไรก็ดีควรระลึกว่า
การสอบถามควรกระทากับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ซึ่งเป็นผู้ทราบข้อมูลต่าง ๆ อย่างแท้จริง นอกจากนี้
ค าตอบที่ ได้ รั บ อาจจะไม่ ใช่ ข้ อ เท็ จ จริ งทั้ งหมด เพราะการตอบค าถามอาจจะรวมข้ อ คิ ด เห็ น ความรู้ สึ ก
นอกจากนี้คาตอบที่ได้รับอาจจะไม่ใช่ข้อเท็จจริงทั้งหมด เพราะการตอบคาถามอาจจะรวมข้อคิดเห็น ความรู้สึก
และทัศนคติส่วนตัว ดังนั้นผู้ประเมินควรใช้วิธีอื่นควบคู่กันไปด้วย
5) การใช้ แบบตรวจสอบรายการ (Checklists) โดยผู้ บริ หารและพนั กงานในหน่ วยงานสามารถ
ตรวจสอบขั้นตอนการท างาน และมาตรฐานการท างานตาม Checklist ที่ จัดท าได้ ด้วยตนเอง และควรก าหนด
ระยะเวลาในการประเมินผลภายในหน่วยงานด้วย Checklist ที่ชัดเจน เช่น ทุก 3 เดือน 6 เดือน หรือ 12 เดือน
ในการระบุความเสี่ยงและเหตุแห่งความเสี่ยงควรครอบคลุมในเรื่องต่อไปนี้
1) ความเสียหายหรือเหตุการณ์ ที่อาจมีผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กร
2) ความไม่แน่นอนที่อาจมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ขององค์กร
3) เหตุการณ์ที่อาจทาให้องค์กรสูญเสียโอกาสในการสร้างรายได้หรือสร้างโอกาสทางธุรกิจหรือ
การได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอก
4) ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทุกด้าน เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การเงิน บุคลากร การดาเนินงาน
ชื่อเสียง กฎหมาย ภาษีอากร ระบบงาน และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
5) ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากสาเหตุทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร
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แบบฟอร์มการระบุความเสี่ยง กยท.
แบบ RM-1
ปีงบประมาณ ..............
ชื่อหน่วยงาน ...........................................
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลาดับความเสี่ยง
ณ วันที.่ ..................................................
ยุทธศาสตร์ที่.....................................................................
โครงการ/กิจกรรม.............................................................
วัตถุประสงค์......................................................................
เป้าหมายและตัวชี้วัด........................................................
หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ...............................................
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
(2)

ปัจจัยเสี่ยง
(Risk Factor)
(3)

สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง
(Root Cause)
(4)

ประเภทของ
ความเสีย่ ง
(5)

โอกาส
(6)

การประเมินความเสีย่ ง
ระดับความ จัดลาดับความ
ผลกระทบ
รุนแรง
เสี่ยง
(7)
(8)
(9)

ลงชื่อ................................................................
ตาแหน่ง............................................................
วัน.............เดือน..........................พ.ศ...............

ตัวอย่างการรายงาน RM-1
แบบ RM-1
ปีงบประมาณ 2559
ชื่อหน่วยงาน การยางแห่งประเทศไทย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบุผรู้ ายงานระดับฝ่าย/สานัก/เขต)
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลาดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร ( ใส่ตามยุทธศาสตร์ของ กยท.)
โครงการ/กิจกรรม ปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศ (ใส่ชื่อโครงการหรือกิจกรรมหลักที่ทา เช่น การผลิตยาง การจัดประชุม การติดตามผล การฝึกอบรม เป็นต้น)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ระบบงานสารสนเทศสามารถตอบสนองต่อการใช้งานได้ตลอดเวลา (ใส่วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม)
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ระบบเครือข่ายสารสนเทศขัดข้องครั้งละไม่เกิน 1 ชม. (ใส่เป้าหมายหรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม)
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองพัฒนาระบบสื่อสารข้อมูล (ระบุส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม เช่น กอง/แผนก/ศูนย์)
กระบวนการ
การประเมินความเสี่ยง
เป้าหมาย/
ปัจจัยเสี่ยง
ประเภท
ปฏิบัติงานโครงการ/
ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ
ตัวชี้วัด
(Risk factor)
สาเหตุของความเสี่ยง
ของ
ขั้นตอนหลัก
หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”
(2)
(3)
(Root cause)
ความเสี่ยง
(1)
ระดับ
จัดลาดับ
ใส่เป้าหมาย/
ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ
(4)
(5)
ใส่ขั้นตอนการ
โอกาส
ผลกระทบ ความ
ความ
ตัวชี้วัด ของแต่
บรรลุวตั ถุประสงค์
ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง
ใส่ประเภทของความ
ปฏิบัติงานของการ
(6)
(7)
รุนแรง
เสี่ยง
ละขั้นตอนการ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัด
เสี่ยง
ดาเนินโครงการ/
(8)
(9)
ปฏิบัติงาน
ของโครงการ/กิจกรรม
( S-O-F-C-M)
กิจกรรม
1. ปรับปรุงระบบ
ระบบเครือข่าย 1.1 ระบบเครือข่าย
O
3
4
15
สูง
เครือข่ายสารสนเทศ
สารสนเทศ
ไม่สามารถตอบสนอง
ขัดข้องครั้งละไม่ ได้ภายในเวลาที่
เกิน 1 ชม.
กาหนด
1.1.1 Server/Network/Database ขัดข้อง
O
3
4
15
สูง
1.1.2 ระบบไฟฟ้าขัดข้อง
2................................

O

3

4

15

สูง

4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
การประเมินความเสี่ยง เป็นกระบวนการหลังจากองค์กรทาการระบุความเสี่ยงแล้ว โดยการ
ประเมินความเสี่ยงนั้ นประกอบด้วย 2 มิติ คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบจากความเสี่ยง
(Impact) ซึ่งการประเมินความเสี่ ยงควรจัดให้มีการประเมินที่ครอบคลุมความเสี่ ยงพื้นฐานทั้ง 4 ด้าน (S-O-F-C)
ได้แก่ 1. ความเสี่ ย งด้านกลยุ ทธ์ (Strategic Risk) 2. ความเสี่ ยงด้านการดาเนินงาน (Operational Risk)
3. ความเสี่ ยงด้านการเงิน (Financial Risk) และ 4. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance
Risk) ดังนั้น ในการประเมินความเสี่ยง ผู้ประเมินควรระบุลักษณะของความเสี่ยงจากความเสียหายที่อาจส่งผล
กระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ขององค์กร ทั้งนี้เพื่อสามารถกาหนดมาตรการควบคุมความเสี่ ยงได้อย่าง
เหมาะสมต่อไป
โอกาสที่อาจเกิดขึ้น (Likelihood) ดูได้จากความถี่ของการเกิดเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความ
สูญเสีย โดยอาจจาแนกเป็นระดับต่า ปานกลาง สูง หรือร้อยละของโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม
การประเมินความสูญเสียที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนักในอดีตอาจเป็นเรื่องยาก ดังนั้นจึงไม่ควรใช้ข้อมูลในอดีต
อ้างอิงเพียงอย่างเดียว แต่ควรใช้การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงขององค์กรด้วยการวิเคราะห์ความเสี่ยงภายใต้
สถานการณ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมด (Scenario Analysis) การศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากองค์การอื่นๆ หรือ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยงอื่น ซึ่งจะช่วยให้การประเมินความเสี่ยงสมเหตุสมผลมากขึ้น
ผลกระทบ (Impact) ดูได้จากความรุนแรง หรือขนาดของความเสียหายเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น
การประเมินความรุนแรงของการสูญเสียเป็นการคาดการณ์มูลค่าของความสูญเสียเมื่อเกิดภัยขึ้น โดย
อาศัยปัจจัยประกอบการพิจารณาหลายปัจจัยด้วยกัน เช่น มูลค่าความสูญเสียในอดีต ขนาดของความ
สูญเสียที่องค์กรสามารถรองรับได้โดยไม่ทาให้เกิดการหยุดชะงัก
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน
โอกาส และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น 5 ระดับคือ ความเสี่ยงสูงมาก ความเสี่ยงสูง
ความเสี่ยงปานกลาง ความเสี่ยงน้อย และความเสี่ยงน้อยมาก

การประเมินความเสี่ยง สามารถทาได้ทั้งในเชิงคุณภาพและในเชิงปริมาณ และสามารถทาการ
ประเมินได้ตั้งแต่ระดับองค์กรไปจนถึงระดับหน่วยงาน ซึ่งจะต้องประเมินทั้งความเสี่ยงที่มีอยู่ ตามธรรมชาติ
(Inherent Risk) และความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังการตอบสนองต่อความเสี่ยง (Residual Risk) และควรมีการ
จัดท าแผนที่ ความเสี่ ย ง (Risk map) โดยให้ ความส าคัญ กับ ความเสี่ ยงต่างๆที่ มีความสั มพัน ธ์กัน เนื่องจาก
เหตุการณ์หนึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงหลายประการ
การประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วยการดาเนินการ 3 ขั้นตอน ได้แก่
1) การกาหนดเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง
2) การจัดลาดับความเสี่ยง
3) การประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่
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4.1 การกาหนดเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง
ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการกาหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน(Risk Rating Scale)
ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งเป็นขั้นตอนที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือ
คณะทางานด้านบริหารความเสี่ยงควรมีการดาเนินการร่วมกันทั้งองค์กร โดยพิจารณาเงื่อนไขในการกาหนด
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 2 มิติ คือ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) เพื่อกาหนดระดับความเสี่ยง (Degree of Risks) ของความเสี่ยงแต่ละเหตุการณ์ต่อไป
โดยสามารถกาหนดได้ทั้งเกณฑ์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่าง ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (likelihood) กาหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้
ตัวอย่าง ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ( Likelihood )
ระดับ

โอกาสที่จะเกิด

คาอธิบายเชิงปริมาณ

คาอธิบายเชิงคุณภาพ

5

สูงมาก

1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า

มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง

4

สูง

1 ปีไม่เกิน 5 ครั้ง

มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ

3

ปานกลาง

1 ปีต่อครั้ง

มีโอกาสเกิดบางครั้ง

2

น้อย

2-3 ปีต่อครั้ง

มีโอกาสเกิดแต่นานๆครั้ง

1

น้อยมาก

5 ปีต่อครั้ง

มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น

ตัวอย่าง ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) อาจกาหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้
ตัวอย่าง ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)
ระดับ

ผลกระทบ

คาอธิบาย

5

รุนแรงที่สุด

มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์มีการบาดเจ็บถึงเสียชีวิต

4

ค่อนข้างรุนแรง

มีการสูญเสียทรัพย์สินมากมีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน

3

ปานกลาง

มีการสูญเสียทรัพย์สินมากมีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน

2

น้อย

มีการสูญเสียทรัพย์สินพอสมควรมีการบาดเจ็บรุนแรง

1

น้อยมาก

มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อยไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง
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ในการกาหนดระดับของผลกระทบของความเสี่ยงนั้น จะพิจารณาจากความเสียหายเมื่อความ
เสี่ยงนั้นเกิดขึ้น โดย กยท. ได้ให้ความสาคัญต่อผลกระทบ 5 ด้าน พร้อมยกตัวอย่างแนวคิดการกาหนดระดับ
ของผลกระทบแต่ละด้าน ดังต่อไปนี้
1. ผลกระทบด้านการเงิน (Finance Impact)
2. ผลกระทบด้านการดาเนินงาน (Operation Impact)
3. ผลกระทบด้านภาพลักษณ์ (Reputation Impact)
4. ผลกระทบด้านบุคลากร (Personnel Impact)
5. ผลกระทบด้านการตลาด (Marketing Impact)
ตัวอย่าง การประเมินระดับความรุนแรงผลกระทบด้านการเงิน
คาอธิบาย
ค่า
ผลกระทบ
คะแนน
ด้านการเงิน
ระดับส่วนงาน
๑

น้อยมาก

น้อยกว่า/เท่ากับ ๐.๑% ของรายได้ทั้งปี

๒

น้อย

มากกว่า ๐.๑ – ๐.๕% ของรายได้ทั้งปี

๓

ปานกลาง

มากกว่า ๐.๕ – ๒% ของรายได้ทั้งปี

๔

สูง

มากกว่า ๒ - ๕% ของรายได้ทั้งปี

๕

สูงมาก

มากกว่า ๕% ของรายได้ทั้งปี

ตัวอย่าง การประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบด้านการดาเนินงาน
คาอธิบาย
ผลกระทบ
ค่า
ความล่าช้าของการ หรือ ผลการดาเนินงาน หรือ ระยะเวลาการ
ด้านการ
คะแนน
ดาเนินงาน
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หยุดชะงักของระบบ
ดาเนินงาน
๑

น้อยมาก

๒

น้อย

๓

ปานกลาง

๔

สูง

๕

สูงมาก

น้อยกว่า ๕% ของ
ระยะเวลาที่กาหนดในแผน
๕ – ๑๐% ของระยะเวลา
ที่กาหนดในแผน
๑๑ – ๑๕% ของ
ระยะเวลาที่กาหนดในแผน
๑๖ – ๒๐% ของ
ระยะเวลาที่กาหนดในแผน
เกินกว่า ๒๐% ของ
ระยะเวลาที่กาหนดในแผน

ต่ากว่าเป้าหมาย
ไม่เกิน ๑ - ๑๐%
ต่ากว่าเป้าหมาย
๑๑ - ๒๐%
ต่ากว่าเป้าหมาย
๒๑ – ๓๐%
ต่ากว่าเป้าหมาย
๓๑ – ๕๐%
ต่ากว่าเป้าหมาย
มากกว่า ๕๐%

< ๑ ชั่วโมง
๑ – ๓ ชัว่ โมง
๓ – ๑๒ ชัว่ โมง
๑๒ – ๒๔ ชัว่ โมง
> ๒๔ ชัว่ โมง
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ตัวอย่าง การประเมินระดับความรุนแรงผลกระทบด้านภาพลักษณ์
คาอธิบาย

ผลกระทบ
ด้าน
ภาพลักษณ์

ถูกฟ้องร้อง/ร้องเรียน

๑

น้อยมาก

ภายในส่วนงาน

ข่าวภายในหน่วยงาน

๒

น้อย

ภายในองค์กร

ข่าวภายในส่วนงาน/Webboard

๓

ปานกลาง

ออกสื่อ

ข่าวระหว่างส่วนงาน/
Webboard

พึงพอใจมากกว่า
๗๕%
พึงพอใจระหว่าง
๖๖ - ๗๕%
พึงพอใจระหว่าง
๕๖ - ๖๕%

๔

สูง

คดีขึ้นสู่ศาล

กรอบข่าวทางสถานีโทรทัศน์/
หนังสือพิมพ์/Social Networks

พึงพอใจระหว่าง
๔๖ - ๕๕%

๕

สูงมาก

คดีขึ้นสู่ศาลและถูกตัดสิน พาดหัวข่าวทางสถานีโทรทัศน์/
ว่าผิด
หนังสือพิมพ์/Social Networks

พึงพอใจน้อยกว่า
๔๖%

ค่าคะแนน

การนาเสนอข่าว

ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ

หรือ

หรือ

ตัวอย่าง การประเมินระดับความรุนแรงผลกระทบด้านบุคลากร
ค่า
คะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

ผลกระทบ
ด้านการเงิน
น้อยมาก
น้อย
ปานกลาง
สูง
สูงมาก

คาอธิบาย
เดือดร้อน ราคาญ เสียเวลา / ไม่มีผลกระทบ
บาดเจ็บเล็กน้อย / มีผลต่อสุขภาพ
บาดเจ็บต้องรักษาและรักษาหาย
บาดเจ็บสาหัสและรักษาไม่หาย
อันตรายถึงชีวิต

ตัวอย่าง การประเมินระดับความรุนแรงผลกระทบด้านการตลาด
ค่า
คะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

ผลกระทบ
ด้านการเงิน
น้อยมาก
น้อย
ปานกลาง
สูง
สูงมาก

คาอธิบาย
EBITDA ไม่น้อยกว่า 80 ล้านบาท
EBITDA ไม่น้อยกว่า 70 ล้านบาท
EBITDA ไม่น้อยกว่า 60 ล้านบาท
EBITDA ไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท
EBITDA น้อยกว่า 20 ล้านบาท
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4.2 การจัดลาดับความเสี่ยง
เมื่อผู้รับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยงของแต่ละฝ่ายได้ทาการกาหนดเกณฑ์ประเมินความ
เสี่ ย งจากการวิเคราะห์ โอกาสเกิ ด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ของปั จ จัยเสี่ ย งแต่ ล ะด้านแล้ ว
ขั้นตอนต่อมาคือการจัดลาดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยเสี่ยงโดยการใช้ตารางการจัดลาดับความรุนแรงของ
ปัจ จัยเสี่ ยง (Risk Ranking) ที่มีผ ลกระทบต่อยุทธศาสตร์ เป้าหมายการปฏิ บัติงานประจาปี เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัดการประเมินผลการดาเนินงานของ กยท. เพื่อที่จะประเมินระดับความเสี่ยงโดยรวม (Risk Exposure)
และกาหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมต่อไป
* หมายเหตุ เนื่ องจาก กยท. ไม่ได้ใช้ผ ลคูณ ในการจัดล าดับความรุนแรงของแต่ล ะปั จจัยเสี่ ยงเสี่ ยง ดังนั้ น
ผู้ปฏิบัติงานควรใช้ตารางการจัดลาดับความรุนแรงความเสี่ยง (Risk Ranking) ของ กยท. ประกอบการคานวณ
ตารางที่ : การจัดลาดับความรุนแรงความเสี่ยง (Risk Ranking) ของ กยท.
สีเขียว
โอกาส x ผลกระทบ
๑x๑
๒x๑
๑x๒
๒x๒

ลา
ดับ

สีเหลือง

๑
๒
๓
๔

โอกาส x ผลกระทบ
๓x๑
๓x๒
๑x๓
๒x๓
๓x๓

ลา
ดับ
๕
๖
๗
๘
๙

สีส้ม
โอกาส x ผลกระทบ
๔x๑
๔x๒
๑x๔
๒x๔
๔x๓
๓x๔
๕x๑
๕x๒
๕x๓
๑x๕
๒x๕
๓x๕

ลา
ดับ
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

สีแดง
โอกาส x ผลกระทบ
๔x๔
๕x๔
๔x๕
๕x๕

ลา
ดับ
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
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ตารางที่ : แผนผังจัดระดับความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix) ของ กยท.
โอกาสเกิด/ความเป็นไปได้(Likelihood)
Risk Assessment Matrix

ต่ามาก/
น้อยมาก
๑

ปานกลาง

สูง/บ่อย

๒

๓

๔

สูงมาก/
บ่อยมาก
๕

๒x๕ (๒๐)

๓x๕ (๒๑)

๔x๕ (๒๔)

๕x๕ (๒๕)

๓x๔ (๑๕)

๔x๔ (๒๒)

๕x๔ (๒๓)

๔x๓ (๑๔)

๕x๓ (๑๘)

สูงมาก/วิกฤต

๕

สูง

๔

๑x๔ (๑๒)

๒x๔ (๑๓)

ปานกลาง

๓

๑x๓ (๗)

๒x๓ (๘)

ต่า/น้อย

๒

๑x๒ (๓)

๒x๒ (๔)

๓x๒ (๖)

๔x๒ (๑๑)

๕x๒ (๑๗)

ไม่เป็น
สาระสาคัญ/
น้อยมาก

๑

๑x๑ (๑)

๒x๑ (๒)

๓x๑ (๕)

๔x๑ (๑๐)

๕x๑ (๑๖)

ผลกระทบ/ความรุนแรง (Impact)

๑x๕ (๑๙)

ต่า/น้อย

๓x๓ (๙)

Risk Appetite Boundary: ขอบเขตของระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้
ตารางที่ : คาอธิบายการบริหารความเสี่ยงตามระดับความเสี่ยงของ กยท.
ระดับความ
Risk Ranking แทนด้วยแถบสี
คาอธิบายการบริหารความเสี่ยง
เสี่ยง
สูงมาก

๒๒ – ๒๕
(สีแดง)

ระดับความเสี่ยงที่เกินระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้
อย่างมาก ต้องบริหารความเสี่ยงเร่งด่วน

สูง

๑0 - ๒๑
(สีส้ม)

ระดับทีไ่ ม่สามารถยอมรับได้ จาเป็นต้องจัดการความเสีย่ ง
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ปานกลาง

๕–๙
(สีเหลือง)

ระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุง
การควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ต่า

๑–๔
(สีเขียว)

ระดับที่ยอมรับได้ ไม่ต้องบริหารความเสี่ยง
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4.3 การประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่
เมื่อทาการจัดลาดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการประเมินมาตรการ
ควบคุมที่มีอยู่เพื่อหาความเสี่ยงคงเหลือ (Residual Risk) ซึ่งความเสี่ยงคงเหลือ (Residual Risk) ดังกล่าวจะ
เป็นจุดเริ่มต้นของการกาหนดความเสี่ยงในระดับที่องค์กรยอมรับได้ สาเหตุที่ต้องประเมินมาตรการควบคุมที่มี
อยู่ ก็เพื่อให้ทราบว่าระดับความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงแต่ละตัวนั้นสูงกว่าระดับการควบคุม (Control Score) ที่มี
อยู่หรือไม่ โดยพิจารณาจากสมการต่อไปนี้
ความเสี่ยงคงเหลือ = ความเสี่ยงตามธรรมชาติที่ยังไม่ได้กระทาการใดๆ (Inherent Risk) – มาตรการควบคุม
การลดระดับความเสี่ยงคงเหลือ (Residual Risk) สามารถกระทาได้โดยการเพิ่มระดับมาตรการ
ควบคุมที่มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น หรือการหลีกเลี่ยงการดาเนินกิจกรรมหรือธุรกิจที่ทาให้เกิดความเสี่ยงนั้นๆ
จากสมการข้ า งต้ น ท าให้ อ งค์ ก รสามารถก าหนดระดั บ ความเสี่ ย ง (Risk Score) และระดั บ การควบคุ ม
(Control Score) ได้อย่างเหมาะสม
เมื่อมีการประเมิน มาตรการควบคุมความเสี่ยงแล้ว หากปัจจัยเสี่ยงที่พิจารณาแล้วว่าสามารถ
ดาเนินการภายใต้การยอมรับของผู้บริหารระดับสูงและภายในงบประมาณที่วางไว้ได้ ก็สามารถวางแผนการ
บริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงของงานหรือโครงการนั่นๆต่อไป

แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของความเสี่ยงที่มีอยู่ มาตรการการควบคุม และความเสี่ยงคงเหลือ
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แบบฟอร์มการจัดการความเสี่ยง กยท.
แบบ RM-2
ปีงบประมาณ …………..
ชื่อหน่วยงาน ...........................................
แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปี …………….
ยุทธศาสตร์ที่.....................................................................
โครงการ/กิจกรรม.............................................................
วัตถุประสงค์......................................................................
เป้าหมายและตัวชี้วัด........................................................
หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ...............................................
กระบวนการ
ปัจจัยเสี่ยง
ปฏิบัติงาน
(Risk Factor)
โครงการ/ขั้นตอน
(2)
หลัก (1)

สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง
(Root Cause)
(3)

โอกาส
(4)

การประเมินความเสีย่ ง
วิธีการบริหาร
ระดับ
ระดับ
ผลกระ
ความ ความเสีย่ ง ความเสีย่ ง
ทบ
(8)
รุนแรง ที่คาดหวัง
(5)
(6)
(7)

แผนจัดการความเสี่ยง
(มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)
(9)

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(10)

งบประมาณ
(11)

ลงชื่อ................................................................
ตาแหน่ง............................................................
วัน.............เดือน..........................พ.ศ...............

ตัวอย่างการรายงาน RM-2
แบบ RM-2
ปีงบประมาณ 2559
ชื่อหน่วยงาน การยางแห่งประเทศไทย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปี 2559
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร
โครงการ/กิจกรรม ปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ระบบงานสารสนเทศสามารถตอบสนองต่อการใช้งานได้ตลอดเวลา
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ระบบเครือข่ายสารสนเทศขัดข้องครั้งละไม่เกิน 1 ชม.
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองพัฒนาระบบสื่อสารข้อมูล
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน
โครงการ/
ขั้นตอนหลัก
(1)
1. ปรับปรุง
ระบบเครือข่าย
สารสนเทศ

การประเมินความเสีย่ ง
ปัจจัยเสี่ยง
(Risk factor)
(2)

สาเหตุของความเสีย่ ง
(Root cause)
(3)

1.1 ระบบเครือข่าย
ไม่สามารถ
ตอบสนองได้ภายใน 1.1.1 Server/Network
เวลาที่กาหนด
/Database ขัดข้อง
1.1.2 ระบบไฟฟ้าขัดข้อง

2...............

3

ผล
กระ
ทบ
(5)
4
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ฯ
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5. การจัดการความเสี่ยง หรือ การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)
การจัดการความเสี่ยงเป็นขั้นตอนของการระบุทางเลือกสาหรับการจัดการความเสี่ยง เมื่อความ
เสี่ยงได้รับการบ่งชี้และประเมินความสาคัญแล้ว ผู้บริหารต้องประเมิ นวิธีการจัดการความเสี่ยงที่สามารถนาไป
ปฏิบัติได้ โดยการพิจารณาทางเลือกในการดาเนินการจะต้องคานึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และต้นทุน (Cost)
ที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ (Benefit) ที่จะได้รับเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิผล ผู้บริหาร
อาจต้องเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายวิธีรวมกัน เพื่อลดระดับโอกาสที่อาจเกิดขึ้น
และผลกระทบของเหตุการณ์ โดมีหลักการตอบสนองความเสี่ยง 4 วิธีหลัก ดังนี้
สาหรับแนวทางการจัดการความเสี่ยง อาจมีมากกว่า 1 แนวทาง ตัวอย่างเช่น ความเสี่ยงที่มี
โอกาสเกิดความเสียหายสูง เนื่องจากไม่มีกระบวนการตรวจสอบการทางาน และพนักงานไม่มีความรู้ความ
ชานาญ หน่วยงานอาจเลือกจัดการกับความเสี่ยงโดยกาหนดมาตรการควบคุมการทางาน (Control) หรือเพิ่ม
งบประมาณอบรมพนักงาน เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย หรือในบางกรณีที่มีมาตรการควบคุมการ
ทางานแล้วแต่ยังเกิดเหตุการณ์ความเสียหาย อาจพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของมาตรการควบคุมการ
ทางานและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือในกรณีเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อ
ฐานะทางการเงินและผลการดาเนิ นงาน ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ไฟไหม้ หรือภัย
ธรรมชาติ อาจใช้วิธีการทาประกันภัย หรือการจัดทาแผนรองรับ(Contingency Plan) เพื่อลดความเสียหายใน
ระดับ หนึ่ งส าหรับ ความเสี่ ย งที่มีร ะดับ ความเสี่ ยงต่า และเป็นความเสี่ ยงที่ยอมรับ ได้ ควรติดตามดูแลและ
ทบทวนเป็นประจาอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
กลยุทธ์ 4T” S Strategies เพื่อจัดการความเสี่ยง
1. Take – การยอมรับ/ดารงความเสี่ยง (Risk Acceptance) ถ้าความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ โดยอาจไม่ต้องวางแผนจัดการความเสี่ยงนั้น แต่ต้องมีเหตุผลที่ดีเพียงพอ
สาหรับกิจกรรมที่ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยง หรือยกเลิกกิจกรรมนั้น หน่วยงานจาเป็นต้อง
ยอมรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น แต่ควรพิจารณามาตรการป้องกันความเสี่ยงเพิ่มเติม เช่น การจัดสรรเงินทุน
สารองที่เหมาะสม เพื่อรองรับ ความเสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่คงเหลือ อยู่ภ ายหลั งจากการ
จัดการความเสี่ยงตามวิธีดังกล่าวข้างต้นแล้ว
เมื่อหน่ วยงานทาการประเมิน มาตรการควบคุมความเสี่ยง และทราบความเสี่ยงที่ยังเหลื ออยู่
รวมถึงทราบกลยุทธ์ และทางเลือกในการจัดการความเสี่ยงที่ระบุข้างต้นแล้วนั้น ควรพิจารณาความเป็นไปได้
และค่าใช้จ่ายของแต่ละทางเลือกเพื่อการตัดสินใจเลือกมาตรการจัดการความเสี่ยงและดาเนินการอย่างเป็น
ระบบ ดังนี้
1) พิจารณาว่าจะยอมรับความเสี่ยง หรือกาหนดกิจกรรมควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้
2) เปรี ย บเที ย บความคุ้ ม ค่ า ของต้ น ทุ น ในการจั ด การความเสี่ ย ง (Cost) กั บ ผลประโยชน์
(Benefit) ที่จะได้รับจากมาตรการดังกล่าว
3) พิจารณาติดตามผลการบริหารความเสี่ยงงวดปีงบประมาณ ก่อนที่ยังไม่ได้ดาเนินการ หรืออยู่
ระหว่างดาเนินการ เพื่อนามาบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการดังกล่าวข้างต้น หากพบว่ายังมีความเสี่ยงที่มี
นัยสาคัญซึ่งอาจมีผลต่ อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนงานประจาปี ควรนามาระบุการควบคุม
ในแผนบริหารความเสี่ยง
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4) กาหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงในแผนบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและควร
จัดให้มีการสื่อสารให้พนักงานรับทราบและปฏิบัติตามแผนจัดการความเสี่ยงอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร
2. Treat – การลด/ควบคุ ม ความเสี่ ย ง (Risk Reduction/Risk Control) โดยการหา
กิจกรรมควบคุมเพื่อลดความเสี่ยง เช่น การออกแบบระบบการควบคุมภายใน การแก้ไขปรับปรุงการทางาน
เพื่อป้องกันหรือจากัดผลกระทบ
การจัดการความเสี่ยงในแต่ละวิธีอาจเหมาะสมกับสถานการณ์บางสถานการณ์เท่านั้น และการ
จัดการกับความเสี่ยงหนึ่ง ๆ อาจมีแนวทางได้มากกว่า 1 แนวทาง วิธีการจัดการความเสี่ยงสามารถแบ่งออกได้
เป็น 2 แนวทางหลัก ได้แก่ การลดโอกาสที่เกิดเหตุการณ์ความเสียหาย (Reduce Likelihood) และการลด
ขนาดผลกระทบของความเสียหาย (Reduce Impact)
การที่จะดาเนินการระบุทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง หน่วยงานควรทราบวัตถุประสงค์ว่า
ต้องการควบคุมความเสี่ยงไปในทางทิศใด/ลักษณะใด โดยดูจากแผนภาพแสดงระดับความรุนแรงของความ
เสี่ยง (Risk Matrix) ประกอบ เช่น ความเสี่ยงที่มีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสียหายสูง แต่มีระดับความ
เสียหายต่า (อยู่ด้านล่าง - ด้านขวาของ Matrix) ก็ควรคัดเลือกแนวทางควบคุมที่มุ่งเน้นการลดโอกาส เป็นต้น
2.1 การลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Reduce Likelihood) เป็นมาตรการควบคุมความ
เสี่ ย ง (Risk Control) ที่ จั ด การปั จ จั ย ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ความเสี ย หายโดยตรงโดยมุ่ งเน้ น การลดโอกาสที่ จ ะเกิ ด
เหตุการณ์ความเสียหาย เหมาะกับลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติบ่อยครั้งหรือปฏิบัติเป็นประจา เช่น
 การใช้ระบบงานอัตโนมัติ (Automation) ทดแทนกระบวนการที่ใช้คน (Manual)
เป็นผู้กระทา ซึ่งจะเหมาะสมกับลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติซ้า ๆ จานวนมาก (Routine Work)
 การปรับปรุงกระบวนการทางานเพื่อลดความซับซ้อน (Complexity) ในการทางาน
 การมีระบบตรวจจับ (Detection) และป้องกัน (Prevention) การกระทาทุจริต
 การกาหนดให้มี Checklist เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนในการทางาน
2.2 การลดขนาดของความเสียหาย (Reduce Impact) เป็นมาตรการจัดการความเสี่ยงโดยมุ่ง
ลดขนาดความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้ว เหมาะกับความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกที่ควบคุมได้ยาก หน่วยงานผู้
ประเมินอาจจะใช้วิธีการกระจายความเสี่ยงหรือไม่ให้เกิดการกระจุกตัวของความเสี่ยง (Diversification) เช่น
การกาจัดขนาดของธุ รกรรมหรือปริมาณธุรกรรมโดยรวมได้ อาจจะเลือกการจัดการความเสี่ยงโดยการจัดทา
แผนดาเนินการ/แผนฉุกเฉิน เพื่อรองรับความเสียหาย และลดผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว เช่น
 จั ด ท า Contingency Plan หรื อ Business Continuity Plan เพื่ อ ให้ ส ามารถ
ดาเนินการได้อย่างต่อเนื่องในช่วงเกิดเหตุการณ์ความเสียหาย และอยู่ระหว่างการแก้ไขเพื่อให้กลับสู่สภาพการ
ดาเนินงานตามปกติได้เร็วที่สุด
 จัดทาแผนจัดการกับวิกฤตทางธุรกิจ เมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสียหาย (Effective
Crisis Management Plan) เป็นวิธีการที่เหมาะกับการจัดการปัญหา หรือการหยุดชะงักทางธุรกิจอันเกิดจาก
เหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดคิด ซึ่งส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง/ภาพพจน์ขององค์กรอย่างรุนแรง และอาจไม่สามารถ
ควบคุมได้
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3. Terminate – การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการตัดสินใจที่จะไม่เข้าไป
เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความเสี่ยงนั้น หรือยุติการดาเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น ยกเลิกขั้นตอน
งานที่ไม่จาเป็นและมีโอกาสเกิดความเสี่ยง
4. Transfer – การกระจาย / ถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing/Risk Transfer) เป็นการ
ถ่ายโอนความรับผิดชอบหรือภาระของการสูญเสียให้กับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่นจัดการแทน เช่น การทา
ประกันภัย การทาสัญญาป้องกันความเสี่ยง เป็นต้น
ตัวอย่าง วิธีการจัดการความเสี่ยง
วิธีการจัดการความเสี่ยง
ตัวอย่างการดาเนินการ
1. การยอมรับความเสี่ยง เป็ นแผนดาเนินการจัดสรรเงินทุนที่เหมาะสม เพื่อรองรับความเสียหายที่อาจ
(Risk Acceptance)
เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ ภายหลังการจัดการความเสี่ยงตามวิธีข้างต้น
แล้ว หรือ เป็นความเสี่ยงที่มีต้นทุนที่ใช้ในการจัดการไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่จะ
ได้รับ หรือเป็นความเสี่ยงที่แต่ละฝ่าย/ส่วนงาน/องค์กร ไม่สามารถยุติ/หลีกเลี่ยง
ความเสี่ยงดังกล่าวได้
2. การลด/ควบคุมความ เป็นการดาเนินการเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสียหาย เช่น
(Risk Reduction/Risk - จัดให้มีการสอบทานข้อกาหนด และวิธีปฏิบัติ
Control)
- กาหนดให้มีขั้นตอนการควบคุม และการตรวจสอบ
- การจัดตั้งทีมบริหารโครงการ
- จัดให้มีแผนกาหนดการบารุงรักษาเครื่องจักร
- กาหนดมาตรฐานการจัดการ และการรับประกันคุณภาพ
- จัดให้มีการพัฒนาและวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- จัดให้มีการฝึกอบรม
- การปรับปรุงกระบวนการทางาน
เป็นการจัดการเพื่อลดผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง เช่น
- จัดทา Contingency Plan หรือ Business Continuity Plan
- จัดทาแผนจัดการวิกฤต Crisis Management
- การกระจายการกระจุกตัว (Diversification)
3. การหลี ก เลี่ ย งความ เป็ น การหลี กเลี่ยงหรือยุติการดาเนินกิจกรรมที่ ก่อให้ เกิดความเสี่ยงที่มีระดับ
เสี่ยง (Risk Avoidance) ความรุ น แรงที่ ไ ม่ อ าจยอมรั บ ได้ (Unacceptable Risk) ซึ่ ง การด าเนิ น การ
ดังกล่าวสามารถทาได้ในทางปฏิบัติ
4. การกระจาย / ถ่ายโอน เป็ น การถ่ายโอนความเสี่ยงให้ องค์กรอื่น ได้แก่ การทาสัญ ญา การทาประกัน
ความเสี่ยง (Risk
การสร้างพันธมิตรเครือข่ายด้านธุรกิจยางพารา เป็นต้น
Sharing/Risk Transfer)
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6. กิจกรรมควบคุม (Control Activities)
กิจกรรมควบคุม คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงาน ที่จะช่วยให้ผู้บริหารมีความมั่นใจว่า
การปฏิบัติงานและการประกอบกิจกรรมของหน่วยงาน มีการดาเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายกลยุทธ์ของ
องค์กร เป็นกิจกรรมที่สามารถช่วยป้องกันและบ่งชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ขององค์กร
สาหรับกิจกรรมการควบคุมนั้นแต่ละองค์กร จะมีวิธีการที่แตกต่างกันออกไปขึ้นกับนโยบายใน
การบริหารและดาเนินงาน ประเภทของธุรกิจ สภาพแวดล้อมภายในองค์กร และวัฒ นธรรมขององค์กร แต่
ถึงแม้วิธีการควบคุมจะมีความแตกต่างกันในแต่ละองค์กร กิจกรรมการควบคุมเป็น 4 ประเภท ได้แก่
(1) การควบคุมแบบป้องกัน (Preventive Control) เป็นการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความ
เสี่ยงจากความผิดพลาดและความเสียหาย เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่ในการ
ทางาน เป็นต้น
(2) การควบคุมเพื่อให้ตรวจสอบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กาหนดขึ้นเพื่อค้นหา
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบถาม การวิเคราะห์ การยืนยันยอด การรายงานข้อบกพร่อง เป็นต้น
(3) การควบคุม เพื่ อ การแก้ไข (Corrective Control) เป็ น วิธีค วบคุ ม ที่ กาหนดขึ้น เพื่ อ แก้ ไข
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง เพื่อหาวิธีการไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้าอีกในอนาคต เช่น การจัดเตรียมเครื่องมือ
ดับเพลิงที่ช่วยลดความรุนแรงให้น้อยลงหากเกิดเพลิงไหม้ ฯลฯ
(4) การควบคุมแบบส่งเสริม (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้
เกิดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้ที่มีผลงานดี เป็นต้น
เมื่อมีการพิจารณาวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุมตามมาตรฐานและแนวคิดของ COSO
พบว่าวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ คือ
(1) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดาเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์กร
(2) ความเชื่อถือได้ของรายงานการเงิน เนื่องจากรายงานทางการเงินเป็นเครื่องมือสาคัญต่อการ
ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ เพื่อให้เกิดการดูแลบริหารบ้านเมืองที่ดี การควบคุมภายในจึงเข้ามามีบทบาท
สาคัญที่จะควบคุมการดาเนินการให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่วางไว้
(3) การปฏิบั ติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันภาครัฐให้ ความสาคัญต่อการ
ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ เพื่อให้เกิดการดูแลบริหารบ้านเมืองที่ดี การควบคุมภายในจึงเข้ามามีบทบาท
สาคัญที่จะควบคุมการดาเนินการให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่วางไว้
แต่อย่างไรก็ตามกิจกรรมควบคุมเป็นเพียงเครื่องมือที่จะช่วยให้เกิดการปฏิบัติตามกรอบแนวทาง
ที่วางไว้ หากพนั กงานในองค์กรไม่ให้ ความร่ว มมือ ก็จะไม่ส ามารถทาให้ การบริห ารความเสี่ ยงขององค์กร
ประสบความสาเร็จได้ตามเป้าหมาย ดังนั้น การที่จะสร้างให้ระบบกิจกรรมการควบคุมสาเร็จนั้นจะต้องอาศั ย
พนักงานที่มีความรับผิดชอบเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

7. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารเป็นส่วนสาคัญที่จะช่วยให้การบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรมี
การดาเนิ นการได้สาเร็จ เนื่ องจากสารสนเทศและการสื่อสารจะเป็นเครื่ องมือที่ผู้บริหารสามารถใช้ในการ
ถ่ายทอดนโยบาย การกากับดูแลและติดตามผลสาเร็จของการดาเนินงาน การมีระบบสารสนเทศที่ดีนั้นควรจัด
ให้มีระบบสารสนเทศที่ประกอบด้วย
(1) มีการควบคุมสิทธิ์ของผู้ใช้งาน โดยแบ่งออกเป็นลาดับขั้นตอนตามความรับผิดชอบและ
ประเภทของงาน
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(2) มีระบบสารองข้อมูลเพื่อป้องกันปัญหาระบบล่ม หรือเกิดเหตุสุดวิสัยที่ส่งผลต่อข้อมูลสาคัญ
ขององค์กร
(3) มีระบบงานที่สามารถเชื่อมโยงระหว่างฝ่ายแต่ละฝ่าย สามารถบริหารจัดการการใช้ข้อมูล
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มีหน่วยงานสารองที่มีอุปกรณ์และระบบที่สามารถให้หน่วยงานสาคัญสามารถเข้าปฏิบัติงาน
ได้ทันที หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้ ตึกถล่ม เป็นต้น
(5) มีระบบการจัดการสินทรัพย์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน การใช้งานไม่
ยากซับซ้อน เพื่อให้สะดวกต่อการปฏิบัติงาน

8. การติดตามและประเมินผล (Monitoring)
เพื่อให้กลไกการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สมบูรณ์ ควรจัดให้มีระบบ
การติดตามที่มีค วามต่ อเนื่ องอย่ างสม่ าเสมอ เป็ นวงจรการประเมิ นผลที่ทุ กหน่ วยงานทราบ และสามารถ
ดาเนิ น การเมื่อถึงรอบระยะเวลาการติดตามประเมินผลที่กาหนด เช่น รายเดือน รายไตรมาส หรือ ทุ กสิ้ น
ปีงบประมาณ โดยวิธีการสร้างระบบการรายงานสถานะความเสี่ยงให้ชัดเจน รวมถึงความถี่ของการติดตามและ
จัดทารายงาน รูปแบบรายงาน ตลอดจนวิธีการนาเสนอรายงานต่อผู้บริหาร นอกจากนี้ควรกาหนดให้มีการ
รายงานในกรณีที่มีเหตุการณ์พิเศษเกิดขึ้น (Exception Reports) เช่น เหตุการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยแต่ผลกระทบ
สูงและมีนัยสาคัญ วัตถุประสงค์สาคัญในการติดตามประเมินผลเพื่อ
(1) ประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของการจัดการความเสี่ยง
(2) ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้ดาเนินการไปแล้วหรืออยู่ระหว่างดาเนินการว่าบรรลุผล
ตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงที่วางไว้หรือไม่
(3) ตรวจสอบความคื บ หน้ าของมาตรการควบคุม ว่าสามารถลดโอกาสหรือผลกระทบต่ อ
เหตุการณ์ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่
ในการติดตามประเมินผลนั้น สามารถใช้รายงานบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือช่วยในการติดตาม
ประเมินผลได้อย่างเป็นทางการ โดยหน่วยงานสามารถดาเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้ผล
และพิจารณายกเลิกหรือปรับปรุงดาเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยงที่ยังมีข้อบกพร่อง นอกจากนี้แต่ละ
หน่ วยงานอาจมีการจัดทารายงานการติดตามประเมินผลสาหรับใช้ในหน่วยงานเป็นพิเศษ เช่น ก ารจัดทา
Checklist สาหรับใช้ในฝ่าย และกาหนดความถี่ในการติดตามเองภายในฝ่าย ซึ่งจัดเป็นการติดตามประเมินผล
อย่างไม่เป็นทางการ โดยสามารถแบ่งรูปแบบการติดตามประเมินผลของ องค์การสวนยาง ออกเป็น 2 รูปแบบ
ประกอบด้วย
(1) การติดตามผลอย่างเป็นทางการ เป็นการติดตามผลรายครั้ง ตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
เช่น ทุก 1 เดือน ทุ ก 3 เดือน หรือทุกสิ้ น ปี งบประมาณ โดยใช้แบบฟอร์ม และรายงานตามแบบที่ กยท.
กาหนด
(2) การติดตามผลอย่างไม่เป็นทางการ เป็นการติดตามผลระหว่างการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการ
ติดตามการทางานในระดับกิจกรรมที่แต่ละหน่วยงานปฏิบัติ ตามหน้าที่งานประจาวัน เช่น การจัดทาแผนงาน
การตรวจสอบเงินสด การตรวจสอบรายงานของผู้บังคับบัญชา เป็นต้น
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แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง
แบบ RM-3
ปีงบประมาณ……………
ชื่อหน่วยงาน ...........................................
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส....../……………
ยุทธศาสตร์ที่.....................................................................
โครงการ/กิจกรรม.............................................................
วัตถุประสงค์......................................................................
เป้าหมายและตัวชี้วัด.........................................................
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ..................................................
การดาเนินการตามมาตรการป้องกัน
ปัจจัยเสี่ยง
(Risk Factor)
(1)

L

I

สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง
(Root Cause)
(2)

LxI

มาตรการ
ควบคุมภายใน
(3)

มาตรการตาม
แผนบริหาร
ความเสีย่ ง
(4)

ระยะเวลา (5)

Q1

Q2

Q3

สถานะความเสีย่ ง (7)

Q4

ผู้รับผิดชอบ
(6)

คงอยู่
หมดไป
ควบคุมได้ ควบคุมไม่ได้

สถานะ :
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
หมายเหตุ :

ก่อน
หลัง
ลงชื่อ................................................................
ตาแหน่ง............................................................
วัน.............เดือน..........................พ.ศ...............

ความเสีย่ งที่
เกิดขึ้นใหม่

ตัวอย่างการรายงาน RM-3
แบบ RM-3
ปีงบประมาณ 2559
ชื่อหน่วยงาน การยางแห่งประเทศไทย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส 1/2559
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร
โครงการ/กิจกรรม ปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ระบบงานสารสนเทศสามารถตอบสนองต่อการใช้งานได้ตลอดเวลา
เป้าหมายและตัวชี้วัด ระบบเครือข่ายสารสนเทศขัดข้องครั้งละไม่เกิน 1 ชม.
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองพัฒนาระบบสื่อสารข้อมูล
การดาเนินการตามมาตรการป้องกัน
ระยะเวลา (5)
ปัจจัยเสี่ยง
(Risk Factor)
(1)

สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง
(Root Cause)
(2)

มาตรการ
ควบคุมภายใน
(3)

มาตรการตาม
แผนบริหาร
ความเสีย่ ง
(4)

1. ปรับปรุงระบบเครือข่าย
สารสนเทศ
- Server/Network/
Database ขัดข้อง
L
ก่อน
หลัง

I

LxI
- ระบบไฟฟ้าขัดข้อง

- แผนบารุง
รักษาระบบ
เครือข่าย
- แผนกู้คืน
ระบบ
-

- จัดทาตาราง
ตรวจสอบการ
ทางานของ
ระบบเครือข่าย
- ประสานงาน
กับกองอาคาร
สถานที่ฯ

Q1

Q2

Q3

Q4

ผู้รับผิดชอบ
(6)

สถานะความเสีย่ ง (7)
คงอยู่
หมดไป
ควบคุมได้ ควบคุมไม่ได้

ความเสีย่ งที่
เกิดขึ้นใหม่


- หัวหน้า
กองพัฒนา
ระบบสื่อ
สารข้อมูล

- หัวหน้า
กองอาคาร
สถานที่ฯ

สถานะ :
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
หมายเหตุ :

-

ภาคผนวก ก. แบบรายงานการบริหารความเสี่ยง
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แบบ RM-1
ปีงบประมาณ ..............
ชื่อหน่วยงาน ...........................................
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลาดับความเสี่ยง
ณ วันที.่ ..................................................
ยุทธศาสตร์ที่.....................................................................
โครงการ/กิจกรรม.............................................................
วัตถุประสงค์......................................................................
เป้าหมายและตัวชี้วัด........................................................
หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ...............................................
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
(2)

ปัจจัยเสี่ยง
(Risk Factor)
(3)

สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง
(Root Cause)
(4)

ประเภทของ
ความเสีย่ ง
(5)

โอกาส
(6)

การประเมินความเสีย่ ง
ระดับความ จัดลาดับความ
ผลกระทบ
รุนแรง
เสี่ยง
(7)
(8)
(9)

ลงชื่อ................................................................
ตาแหน่ง............................................................
วัน.............เดือน..........................พ.ศ...............

แบบ RM-2
ปีงบประมาณ …………..
ชื่อหน่วยงาน ...........................................
แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปี …………….
ยุทธศาสตร์ที่.....................................................................
โครงการ/กิจกรรม.............................................................
วัตถุประสงค์......................................................................
เป้าหมายและตัวชี้วัด........................................................
หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ...............................................
กระบวนการ
ปัจจัยเสี่ยง
ปฏิบัติงาน
(Risk Factor)
โครงการ/ขั้นตอน
(2)
หลัก (1)

สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง
(Root Cause)
(3)

โอกาส
(4)

การประเมินความเสีย่ ง
วิธีการบริหาร
ระดับ
ระดับ
ผลกระ
ความ ความเสีย่ ง ความเสีย่ ง
ทบ
(8)
รุนแรง ที่คาดหวัง
(5)
(6)
(7)

แผนจัดการความเสี่ยง
(มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)
(9)

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(10)

งบประมาณ
(11)

ลงชื่อ................................................................
ตาแหน่ง............................................................
วัน.............เดือน..........................พ.ศ...............

แบบ RM-3
ปีงบประมาณ 2559
ชื่อหน่วยงาน ...........................................
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส....../………..
ยุทธศาสตร์ที่.....................................................................
โครงการ/กิจกรรม.............................................................
วัตถุประสงค์......................................................................
เป้าหมายและตัวชี้วัด........................................................
หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ..............................................
การดาเนินการตามมาตรการป้องกัน
ปัจจัยเสี่ยง
(Risk Factor)
(1)

L

I

สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง
(Root Cause)
(2)

LxI

มาตรการ
ควบคุมภายใน
(3)

มาตรการตาม
แผนบริหาร
ความเสีย่ ง
(4)

ระยะเวลา (5)

Q1

Q2

Q3

สถานะความเสีย่ ง (7)

Q4

ผู้รับผิดชอบ
(6)

คงอยู่
หมดไป
ควบคุมได้ ควบคุมไม่ได้

สถานะ :
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
หมายเหตุ :

ก่อน
หลัง
ลงชื่อ................................................................
ตาแหน่ง............................................................
วัน.............เดือน..........................พ.ศ...............

ความเสีย่ งที่
เกิดขึ้นใหม่

ภาคผนวก ข. ประกาศ/คาสั่ง
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ภาคผนวก ค ปัจจัยเสีย่ งในอดีต

63

ปัจจัยเสี่ยง สกย. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๒ (จานวน ๓ ปัจจัยเสี่ยง)
๑
๒
๓

ยุทธศาสตร์

การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
องค์กร
การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต
การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
องค์กร
การเพิม่ ประสิทธิภาพ
การผลิต

การจัดเก็บเงินสงเคราะห์ (Cess) ไม่ได้ตามเป้าหมายปี ๒๕๕๒
บุคลากรขาดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในงานที่ทา
การขาดอัตรากาลังพนักงานสงเคราะห์สวนยาง

ลาดับ

๑
๒

ปัจจัยเสี่ยง สกย. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๓ (จานวน ๔ ปัจจัยเสี่ยง)
ระดับความเสี่ยงที่
ระดับความเสี่ยงที่
เหลืออยู่
ยอมรับได้
(Residual Risk)
(Acceptable Risk)
ปัจจัยเสี่ยง
ประเภท
โอกาส ผล
โอกาส ผล
เกิด
กระท L/I เกิด
กระท L/I
(L)
บ (I)
(L)
บ (I)
พนักงานขาดความรู้ความ
เข้าใจในงานที่ปฏิบัติตาม
๓
๔
๑๒ ๑
๓
๓
ตาแหน่ง
การให้การสงเคราะห์ไม่เป็นไป
๔
๒
๘
๒
๑
๒
ตามเป้าหมาย

ดัชนีชี้วัดความเสีย่ งหลัก
(Key Risk Indicator : KRI)

เจ้าของความ
เสี่ยง/
ผู้รับผิดชอบ
(Risk Owner)

Risk
Appetite

Risk
Tolerance

-

-

ฝทบ.

-

-

ฝสส.

๓

พนักงานมีการทุจริต

-

๓

๒

๖

๒

๑

๒

-

-

ฝทบ.

๔

การขาดแคลนพันธุ์ยางในการ
ให้การสงเคราะห์

-

๒

๕

๑๐

๑

๔

๔

-

-

ฝสส.

ยุทธศาสตร์

การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต

การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
องค์กร

ปัจจัยเสี่ยง สกย. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (จานวน ๑๐ ปัจจัยเสี่ยง)
ระดับความเสี่ยงที่
ระดับความเสี่ยงที่
เหลืออยู่
ยอมรับได้
(Residual Risk)
(Acceptable Risk)
ลาดับ
ปัจจัยเสี่ยง
ประเภท
โอกาส ผล
โอกาส ผล
เกิด
กระท L/I เกิด
กระท L/I
(L)
บ (I)
(L)
บ (I)
R ๑๐๓ การจ่ายเงิน
๑
สงเคราะห์ไม่ได้ตามเป้าที่
F
๔
๕
๒๔ ๔
๒
๑๑
กาหนด
R ๑๐๒ โครงการปลูก
ยางพาราในที่แห่งใหม่ ระยะ
๒
ที่ ๓ ฯ ไม่ได้ตามเป้าหมาย S
๕
๕
๒๓ ๕
๓
๑๘
ของปี ๒๕๕๔ จานวน
๒๐๐,๐๐๐ ไร่
๓

การพัฒนาระบบตลาด
๔
ยางพารา
-

๕

R ๔๐๒ การบริหารความ
เสี่ยงขาดการบูรณาการทั่ว
ทั้งองค์กร
R ๓๐๑ ขนาดต้นยางของ
สวนพ้นการสงเคราะห์ไม่ได้
ตามมาตรฐานที่กาหนดฯ
R ๕๐๒ พื้นที่เสี่ยงภัย
ชายแดนใต้

ดัชนีชี้วัดความเสีย่ งหลัก
(Key Risk Indicator : KRI)

เจ้าของความ
เสี่ยง/
ผู้รับผิดชอบ
(Risk Owner)

Risk Appetite

Risk
Tolerance

ดาเนินการได้
ร้อยละ ๙๕

ดาเนินการได้
ร้อยละ ๙๒.๕๐

ฝสส.

ได้เป้าหมาย
มากกว่าร้อยละ
๘๕-๙๐

ได้เป้าหมาย
มากกว่าร้อยละ
๘๐-๘๕

ฝสส.

ผู้ผ่านการอบรม
๓๐-๕๐ % ของ
ฝฝอ.,ฝวผ.
จานวนพนักงาน
ทั้งหมด

O

๔

๔

๒๒

๓

๓

๙

ผู้ผ่านการอบรม
๗๐-๑๐๐ %
ของจานวน
พนักงานทั้งหมด

O

๓

๕

๒๑

๓

๒

๖

ดาเนินการได้
ร้อยละ ๙๘

ดาเนินการได้
ร้อยละ ๙๗

ฝสส.

E

๔

๓

๑๔

๔

๒

๑๑

-

-

ฝสส.

ยุทธศาสตร์

การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
องค์กร
การสร้างความมั่นคง
ให้กับเกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกร

ลาดับ

ปัจจัยเสี่ยง

๖

R ๔๐๑ การปฏิบตั ิงาน
หลายหน้าที่ในตาแหน่งเดียว
(แผนกอานวยการ)

๗

๘
การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต
๙

-

๑๐

R ๒๐๑ ปริมาณยางที่ซื้อ
ขายผ่านตลาดของ สกย.
ไม่ได้ตามเป้าหมาย
R ๑๐๑ การให้การ
สงเคราะห์ไม่ได้ตาม
เป้าหมายจานวน
๒๘๑,๕๕๕ ไร่ของ ๒๕๕๔
R ๑๐๔ ระเบียบการให้การ
สงเคราะห์มีเงื่อนไขทาให้
เกษตรกรชะลอการโค่นต้น
ยาง
R ๕๐๑ สวนยางประสบภัย
ธรรมชาติ (อุทกภัย วาตภัย
และดินถล่ม)

ระดับความเสี่ยงที่
เหลืออยู่
(Residual Risk)
ประเภท
โอกาส ผล
L/I
เกิด กระท
(L)
บ (I)

ระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้
(Acceptable Risk)
โอกาส ผล
L/I
เกิด กระท
(L)
บ (I)

ดัชนีชี้วัดความเสีย่ งหลัก
(Key Risk Indicator : KRI)

เจ้าของความ
เสี่ยง/
ผู้รับผิดชอบ
(Risk Owner)

Risk Appetite

Risk
Tolerance
จัดทาสัญญาจ้าง
การปรับปรุง
โครงสร้าง
องค์กร

ฝทบ.

O

๓

๓

๙

๒

๒

๔

ดาเนินการ
ปรับปรุง
โครงสร้าง
องค์กร

S

๒

๔

๑๓

๑

๒

๓

ดาเนินการได้
๓๐๐,๐๐๐ ตัน

ดาเนินการได้
๒๘๐,๐๐๐ ตัน

ฝพส.

S

๔

๒

๑๑

๓

๒

๖

ได้เป้าหมาย
มากกว่าร้อยละ
๘๕-๙๐

ได้เป้าหมาย
มากกว่าร้อยละ
๘๐-๘๕

ฝสส.

สวนขยายการ สวนขยายการ
โค่นปลูกแทนไม่ โค่นปลูกแทนไม่
เกิน ๕ % ของ เกิน ๑๕ % ของ
สวนอนุมัติ
สวนอนุมัติ

ฝสส.

C

๕

๓

๑๘

๕

๑

๑๖

E

๑

๓

๗

๑

๒

๓

-

-

ฝสส.

ยุทธศาสตร์

ลาดับ

๑

ปัจจัยเสี่ยง สกย. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (จานวน ๑๕ ปัจจัยเสี่ยง)
ระดับความเสี่ยงที่
ระดับความเสี่ยงที่
เหลืออยู่
ยอมรับได้
(Residual Risk)
(Acceptable Risk)
ปัจจัยเสี่ยง
ประเภท
โอกาส ผล
โอกาส ผล
เกิด กระท L/I เกิด กระท L/I
(L)
บ (I)
(L)
บ (I)
R ๑๐๔ โครงการปลูก
ยางพาราในที่แห่งใหม่ระยะ
S
๕
๕
๒๕
๓
๔
๑๕
ที่ ๓ ไม่สามารถดาเนินการ
ต่อได้ ในปี ๒๕๕๕

การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต
๒

การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
องค์กร

๓

R ๑๐๘ ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารต่อไร่มีแนวโน้มสูงขึ้น
R ๔๐๒ การพัฒนาระบบรับ
ชาระเงินสงเคราะห์ทาง
อิเล็กทรอนิกส์และการ
เชื่อมโยงข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์กับกรม
ศุลกากรผ่านระบบ
National Single Window
(NSW)

F

O

๕

๑

๔

๕

๒๓

๑๙

๓

๑

๓

๒

๙

๓

ดัชนีชี้วัดความเสีย่ งหลัก
(Key Risk Indicator : KRI)

เจ้าของความ
เสี่ยง/
ผู้รับผิดชอบ
(Risk Owner)

Risk Appetite

Risk
Tolerance

ได้ดาเนินการ
ตามโครงการ
ต่อเนื่อง

ผ่านการ
พิจารณา และ
อนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรี

ฝสส.

+ ๑๕ บาท/ไร่

ฝงบ.,ฝสส.

+ ๒ เดือน
(เดือนธันวาคม
๒๕๕๕)

ฝทส.

ยอดค่าใช้จ่ายใน
การบริหารต่อไร่
ไม่เกิน ๔๒๗
บาท/ไร่ ระดับ
คะแนนเท่ากับ
๓
ส่งมอบงาน
ภายใน
ระยะเวลา ๓๐๐
วัน นับจากวันที่
ลงนามสัญญา
จ้างภายในเดือน
ตุลาคม ๒๕๕๕

ยุทธศาสตร์

ลาดับ

๔

การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต

๕

ปัจจัยเสี่ยง

ระดับความเสี่ยงที่
เหลืออยู่
(Residual Risk)
ประเภท
โอกาส ผล
L/I
เกิด กระท
(L)
บ (I)

R ๑๐๖ โครงการปลูก
ยางพาราในพื้นที่ว่างเปล่า
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนใต้ กิจกรรม
ให้ความช่วยเหลือเกษตรกร O
ในการปลูกยางใน ๖๙๖
หมู่บ้าน และ ๑,๓๗๗
หมู่บ้าน ไม่เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติงานของ สกย.
R ๑๐๗ เกษตรกรรายย่อย
เปิดกรีดยางที่ยังไม่ได้ขนาด
ตามมาตรฐานที่กาหนดและ
กรีดยางอย่างผิดวิธี (ภาค
ตะวันออก ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคเหนือ)
O

๕

๕

๓

๓

๑๘

๑๘

ระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้
(Acceptable Risk)
โอกาส ผล L/I
เกิด กระท
(L)
บ (I)

๔

๓

๒

๒

๑๑

๖

ดัชนีชี้วัดความเสีย่ งหลัก
(Key Risk Indicator : KRI)
Risk Appetite

ติดตามตรวจ
สวนล่าช้าถึง
เดือนตุลาคม
๒๕๕๕

Risk
Tolerance

ติดตามตรวจ
สวนล่าช้าถึง
เดือน
พฤศจิกายน
๒๕๕๕

เจ้าของความ
เสี่ยง/
ผู้รับผิดชอบ
(Risk Owner)

ฝสส.

ต้นยางจาก
ความสูงวัดจาก
ต้นยางจาก
พื้นดิน ๑.๕๐
ความสูงวัดจาก เมตร ขนาดเส้น
พื้นดิน ๑.๕๐
รอบต้น ๔๗.๕
เมตร ขนาดเส้น ซม. มีจานวนต้น
ฝสส.
รอบต้น ๕๐ ซม. ยางมากกว่า
มีจานวนต้นยาง ๕๐% ของทั้ง
มากกว่า ๕๐% สวน
ของทั้งสวน

ยุทธศาสตร์

ลาดับ

ปัจจัยเสี่ยง

การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต

๖

R ๑๐๙ ขาดแคลนแรงงาน
กรีดยางจาเป็นต้องพึ่ง
แรงงานต่างชาติทาให้สวน
ยางเสื่อมโทรม

ระดับความเสี่ยงที่
ระดับความเสี่ยงที่
เหลืออยู่
ยอมรับได้
(Residual Risk)
(Acceptable Risk)
ประเภท
โอกาส ผล
L/I โอกาส ผล L/I
เกิด กระท
เกิด กระท
(L)
บ (I)
(L)
บ (I)
O
๓
๔
๑๕

ดัชนีชี้วัดความเสีย่ งหลัก
(Key Risk Indicator : KRI)
Risk Appetite

Risk
Tolerance

เจ้าของความ
เสี่ยง/
ผู้รับผิดชอบ
(Risk Owner)
ฝสส., ฝพส.

ระดับความรุนแรงอยู่ในระดับยอมรับได้ ไม่ได้จดั ทาแผนบริหาร
ความเสีย่ ง

๗

R ๑๐๑ การให้การ
สงเคราะห์ไม่ได้ตาม
เป้าหมายของปี ๒๕๕๕ เนื้อ
ที่จานวน ๒๕๕,๐๐๐ ไร่

S

๔

๓

๑๔

ฝสส.

การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
องค์กร

๘

R ๔๐๓ ขาดความต่อเนื่อง
ในการถ่ายโอนองค์ความรู้ใน
การปฏิบัติงาน

O

๔

๓

๑๔

ฝฝอ.

การสร้างความมั่นคง
ให้กับเกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกร

๙

R ๒๐๑ กลุ่มเกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกรไม่เข้มแข็ง

O

๓

๓

๙

ฝพส.

ยุทธศาสตร์

การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต

ระดับความเสี่ยงที่
เหลืออยู่
(Residual Risk)
ลาดับ
ปัจจัยเสี่ยง
ประเภท
โอกาส ผล
L/I
เกิด กระท
(L)
บ (I)
๑๐ R ๑๐๓ สวนสงเคราะห์ปลูก
O
๓
๓
๙
แทนมีขนาดต้นยางเล็กไม่ได้
ตามมาตรฐานที่กาหนด
(เกณฑ์อายุยางสวน
สงเคราะห์ ๕ ปีครึ่ง ขนาด
เส้นรอบต้น ๔๑ ซม. ไม่น้อย
กว่า ๘๐%)
๑๑ R ๑๑๐ พระราชบัญญัติ
C
๒
๓
๘
กองทุนสงเคราะห์การทา
สวยยางมีข้อจากัดไม่
สามารถขยายแผนงาน/
โครงการได้นอกจากงาน
สงเคราะห์
๑๒ R ๑๐๒ การจ่ายเงิน
F
๑
๓
๗
สงเคราะห์ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายจานวน ๓,๔๔๘
ล้านบาท
๑๓ R ๑๐๕ สวนยางประสบภัย
E
๒
๒
๔
ธรรมชาติ (อุทกภัย วาตภัย
และดินถล่ม)

ระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้
(Acceptable Risk)
โอกาส ผล L/I
เกิด กระท
(L)
บ (I)

ดัชนีชี้วัดความเสีย่ งหลัก
(Key Risk Indicator : KRI)
Risk Appetite

Risk
Tolerance

เจ้าของความ
เสี่ยง/
ผู้รับผิดชอบ
(Risk Owner)
ฝสส.

ระดับความรุนแรงอยู่ในระดับยอมรับได้ ไม่ได้จดั ทาแผนบริหาร
ความเสีย่ ง

ฝกม.

ฝสส., ฝงบ.

ฝสส.

ยุทธศาสตร์

ลาดับ

ปัจจัยเสี่ยง

การพัฒนาระบบตลาด
ยางพารา

๑๔

การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
องค์กร

๑๕

R ๓๐๑ ปริมาณยางที่ซื้อ
ขายผ่านตลาดของ สกย.
ไม่ได้ตามเป้าหมายของปี
๒๕๕๕ จานวน ๔๐๙,๕๐๐
ตัน
R ๔๐๑ ขาดการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกในกรณี
ที่เกิดข่าวที่ไม่ถูกต้องหรือถูก
พาดพิงจากภายนอก ทาให้
ล่าช้าและไม่ชัดเจน

ระดับความเสี่ยงที่
เหลืออยู่
(Residual Risk)
ประเภท
โอกาส ผล
L/I
เกิด กระท
(L)
บ (I)
O
๑
๒
๓

ระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้
(Acceptable Risk)
โอกาส ผล L/I
เกิด กระท
(L)
บ (I)

ดัชนีชี้วัดความเสีย่ งหลัก
(Key Risk Indicator : KRI)
Risk Appetite

Risk
Tolerance

เจ้าของความ
เสี่ยง/
ผู้รับผิดชอบ
(Risk Owner)
ฝพส.

ระดับความรุนแรงอยู่ในระดับยอมรับได้ ไม่ได้จดั ทาแผนบริหาร
ความเสีย่ ง
S

๒

๑

๒

สผอ.

ยุทธศาสตร์

การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
องค์กร

การสร้างความมั่นคง
ให้กับเกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกร

ปัจจัยเสี่ยง สกย. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (จานวน ๑๓ ปัจจัยเสี่ยง)
ระดับความเสี่ยงที่
ระดับความเสี่ยงที่
เหลืออยู่
ยอมรับได้
(Residual Risk)
(Acceptable Risk)
ลาดับ
ปัจจัยเสี่ยง
ประเภท
โอกาส ผล
L/I โอกาส ผล L/I
เกิด กระท
เกิด กระท
(L)
บ (I)
(L)
บ (I)
๑ R ๔๐๓ ค่าใช้จ่ายในการ
F
๕
๕
๒๕
๓
๒
๖
บริหารงานของ สกย. ต่อไร่
สูงกว่าค่าเกณฑ์วัดในบันทึก
ข้อตกลง
๒ R ๔๐๖ การเตรียมความ
S
๕
๕
๒๕
๓
๒
๖
พร้อมเพื่อรองรับการจัดตั้ง
การยางแห่งประเทศไทยการ

๓

R ๒๐๑ การจัดทาฐานข้อมูล
เกษตรกรและผลผลิตของ
เกษตรกรในความดูแลของ
สกย.

O

๓

๕

๒๑

๓

๒

๖

ดัชนีชี้วัดความเสีย่ งหลัก
(Key Risk Indicator : KRI)
Risk
Tolerance

เจ้าของความ
เสี่ยง/
ผู้รับผิดชอบ
(Risk Owner)

๔๘๗ บาท/ไร่

+/- ๑๕ บาท/ไร่

ฝสส., ฝงบ.

ร่างระเบียบการ
เป็น กยท.
ประกอบด้วย ๒
แผนงาน ๒
แนวทางแล้ว
เสร็จ และได้รับ
ความเห็นชอบ
จาก ผอ.สกย.

ร่างระเบียบการ
เป็น กยท.
ประกอบด้วย ๒
แผนงาน ๒
แนวทางแล้ว
เสร็จ

ฝกม.

Risk Appetite

• จัดทาฐานข้อมูล -/+ ๕ กก./ไร่/ปี
เกษตรกรครบ
องค์ประกอบแล้ว
เสร็จ
•ผลผลิตต่อไร่ของ
เกษตรกรในความ
ดูแลของ สกย. ไม่
ต่ากว่า ๒๖๘ กก./
ไร่/ปี

ฝพส., ฝทส.

ยุทธศาสตร์

ลาดับ

ปัจจัยเสี่ยง

การพัฒนาระบบตลาด
ยางพารา

๔

การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
องค์กร

๕

R ๓๐๑ ปริมาณยางที่ซื้อ
ขายผ่านตลาดยางของ สกย.
ดาเนินการไม่ได้ตมเป้าหมาย
๕๕๐,๐๐๐ ตัน
R ๔๐๒ ระบบ NSW ไม่
สามารถสนับสนุนการ
จัดเก็บเงินสงเคราะห์
(CESS) และออกใบรับรอง
การชาระเงินสงเคราะห์แบบ
ไร้กระดาษได้อย่างถูกต้อง

๖

R ๔๐๕ การถ่ายโอนองค์
ความรู้โดยวิธีสอนงาน
(Coaching) ไม่มีการ
รายงานผลตามที่สานักงาน
กาหนด

ระดับความเสี่ยงที่
ระดับความเสี่ยงที่
เหลืออยู่
ยอมรับได้
(Residual Risk)
(Acceptable Risk)
ประเภท
โอกาส ผล
L/I โอกาส ผล L/I
เกิด กระท
เกิด กระท
(L)
บ (I)
(L)
บ (I)
O
๓
๕
๒๑
๓
๑
๕

O

๑

๕

๑๙

๓

๒

๖

O

๔

๓

๑๔

๒

๓

๘

ดัชนีชี้วัดความเสีย่ งหลัก
(Key Risk Indicator : KRI)

เจ้าของความ
เสี่ยง/
ผู้รับผิดชอบ
(Risk Owner)

Risk Appetite

Risk
Tolerance

๕๕๐,๐๐๐ ตัน

-/+ ๒๕,๐๐๐
ตัน

ฝพส.,ฝทส.

•ออกใบรับเงิน
สงเคราะห์แบบ
ไร้กระดาษ
(Paperless) ได้
สาเร็จ
•สรุปรายงาน
คณะกรรมการ
ก.ส.ย. ทราบ
•พร้อมทั้งจัดทา
คู่มือการใช้งาน
ดาเนินการสอน
งาน
(Coaching)
และมีการ
รายงานผลการ
สอนงานร้อยละ
๘๐

•ประชาสัมพันธ์
ให้ทุกส่วนงาน
และผู้ทเี่ กี่ยวข้อง
ทราบ
•รายงานผลการ
ดาเนินงานให้
ผอ.สกย. ทราบ

ฝงบ., ฝทส.

-/+ ร้อยละ ๕

ฝฝอ.

ยุทธศาสตร์

ลาดับ

ปัจจัยเสี่ยง

การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
องค์กร

๗

R ๔๐๗ ไม่มีแผน BCP และ
แผน BCM กรณีเกิด
เหตุการณ์ฉุกเฉิน/ภัยพิบัติ
ทาให้องค์กรไม่สามารถ
ดาเนินงานตามภารกิจได้
อย่างต่อเนื่อง
R ๔๐๔ การกากับการ
ปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์
ด้านการพัสดุไม่ให้เกิดความ
ผิดพลาดในเรื่องที่ยอมรับ
ไม่ได้ Compliance Risk
R ๔๐๑ ขาดการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ใน
กรณีมีข่าวและข้อมูลที่ไม่
ถูกต้องเกิดผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์ชื่อเสียงของ
องค์กร ประชาสัมพันธ์ล่าช้า
ไม่ทันเวลาและไม่ชัดเจน
R ๔๐๘ การจัดการด้าน
เอกสารโครงการพัฒนา
ศักยภาพสถาบันเกษตรกร
เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง

๘

๙

๑๐

ระดับความเสี่ยงที่
ระดับความเสี่ยงที่
เหลืออยู่
ยอมรับได้
(Residual Risk)
(Acceptable Risk)
ประเภท
โอกาส ผล
L/I โอกาส ผล L/I
เกิด กระท
เกิด กระท
(L)
บ (I)
(L)
บ (I)
O
๔
๓
๑๔
๒
๒
๔

ดัชนีชี้วัดความเสีย่ งหลัก
(Key Risk Indicator : KRI)
Risk Appetite

Risk
Tolerance

เจ้าของความ
เสี่ยง/
ผู้รับผิดชอบ
(Risk Owner)

ภายในเดือน
ก.ค. ๒๕๕๖

+/- ๑ เดือน

ฝวผ.

C

๒

๔

๑๓

๒

๓

๘

ดาเนินการเสร็จ
เดือน ก.ค.
๒๕๕๖

+/- ๑ เดือน

ฝพด.

S

๒

๔

๑๓

๓

๓

๙

•มีแผนเชิงกล
ยุทธ์ด้านการ
ประชาสัมพันธ์
ภายในเดือน
ก.ค. ๒๕๕๖
• + ๒ เดือน

+ ๒ เดือน

สผอ.

O

๓

๓

๙

๑

๓

๗

ดาเนินการแล้ว
เสร็จภายใน
เดือนสิงหาคม
๒๕๕๖

+/- ๑ เดือน

ศูนย์
ประสานงานฯ

ยุทธศาสตร์

ลาดับ

ปัจจัยเสี่ยง

การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต

๑๑

R ๑๐๓ การจ่ายเงิน
สงเคราะห์ให้เจ้าของสวน
ยางสงเคราะห์รายใหม่และ
รายเดิมไม่ได้ตามเป้าหมาย
ในปีบัญชี ๒๕๕๖
R ๑๐๒ การเจริญเติบโตของ
ต้นยางในโครงการ
สงเคราะห์ปลูกแทนไม่ได้
ตามมาตรฐานที่ สกย.
กาหนด
R ๑๐๑ การพิจารณาอนุมตั ิ
ให้การสงเคราะห์ให้เจ้าของ
สวนยางโครงการสงเคราะห์
ปลูกแทนใช้ระยะเวลาไม่
เกิน ๒๗ วัน

๑๒

๑๓

ระดับความเสี่ยงที่
เหลืออยู่
(Residual Risk)
ประเภท
โอกาส ผล
L/I
เกิด กระท
(L)
บ (I)
F
๑
๓
๗

ระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้
(Acceptable Risk)
โอกาส ผล L/I
เกิด กระท
(L)
บ (I)
๑
๒
๓

ดัชนีชี้วัดความเสีย่ งหลัก
(Key Risk Indicator : KRI)

เจ้าของความ
เสี่ยง/
ผู้รับผิดชอบ
(Risk Owner)

Risk Appetite

Risk
Tolerance

จ่ายเงิน
สงเคราะห์
จานวน ๓,๐๐๐
ล้านบาท

-/+ ร้อยละ ๑

ฝสส., ฝงบ.

O

๓

๑

๕

๑

๒

๓

จานวน
๒๑๕,๑๗๔.๘๕
ไร่

-/+ ร้อยละ ๑

ฝสส.

O

๓

๑

๕

๑

๒

๓

ร้อยละ ๙๙

-/+ ร้อยละ ๑

ฝสส.

ยุทธศาสตร์

การสร้างความมั่นคง
ให้กับเกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกร

ปัจจัยเสี่ยง สกย. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (จานวน ๑๐ ปัจจัยเสี่ยง)
ระดับความเสี่ยงที่
ระดับความเสี่ยงที่
เหลืออยู่
ยอมรับได้
(Residual Risk)
(Acceptable Risk)
ลาดับ
ปัจจัยเสี่ยง
ประเภท
โอกาส ผล
L/I โอกาส ผล L/I
เกิด กระท
เกิด กระท
(L) บ (I)
(L)
บ (I)
๑ R ๔๐๑ ค่าใช้จ่ายในการ
F
๕
๕
๒๕
๓
๓
๙
บริหารงานของ สกย. ต่อไร่
สูงกว่าค่าเกณฑ์วัดในบันทึก
ข้อตกลง

ดัชนีชี้วัดความเสีย่ งหลัก
(Key Risk Indicator : KRI)
Risk
Tolerance

เจ้าของความ
เสี่ยง/
ผู้รับผิดชอบ
(Risk Owner)

๔๙๗ บาท/ไร่

+/- ๑๕ บาท/ไร่

ฝงบ., ฝสส.

Risk Appetite

๒

R ๒๐๒ การเพิ่มผลผลิตยาง
ต่อไรของเกษตรกรในความ
ดูแลของ สกย. ไม่ได้ตาม
เป้าหมายที่กาหนด

O

๔

๔

๒๒

๓

๓

๙

๒๗๓ กก./ไร่/ปี

-/+ ๓ กก./ไร่/ปี

ฝพส.

๓

R ๒๐๑ เกษตรกรรายใหม่
สมัครเข้ากลุม่ ไม่ได้ตาม
เป้าหมายที่กาหนด

S

๔

๔

๒๒

๓

๓

๙

๒๐,๐๐๐ ราย

-/+ ๕%

ฝพส.

การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
องค์กร

๔

R ๔๐๔ การเกิดภัยพิบัติ
และกรณีฉุกเฉินด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (BCP)

O

๑

๕

๑๙

๓

๓

๙

๔ วัน

+/- ๑ วัน

ฝทส.

การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต

๕

R ๑๐๑ การสงเคราะห์ปลูก
แทนไม่ได้ตามเป้าหมาย

S

๓

๔

๑๕

๒

๓

๘

๓๐๐,๐๐๐ ไร่

-/+ ๕%

ฝสส.

ยุทธศาสตร์

ลาดับ

ปัจจัยเสี่ยง

การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
องค์กร

๖

R ๔๐๒ การจัดทางบ
การเงินเข้าระบบ GFMISSOE ไม่เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กรมบัญชีกลาง
กาหนด

๗

R ๔๐๓ การจัดทาแผนเพื่อ
ปรับเปลี่ยนการชาระเงิน
CESS ผ่านระบบ NSW ไม่
เป็นไปตามแผน

ระดับความเสี่ยงที่
ระดับความเสี่ยงที่
เหลืออยู่
ยอมรับได้
(Residual Risk)
(Acceptable Risk)
ประเภท
โอกาส ผล
L/I โอกาส ผล L/I
เกิด กระท
เกิด กระท
(L)
บ (I)
(L)
บ (I)
O
๓
๔
๑๕
๓
๓
๙

O

๓

๔

๑๕

๓

๒

๖

ดัชนีชี้วัดความเสีย่ งหลัก
(Key Risk Indicator : KRI)
Risk Appetite

Risk
Tolerance

เจ้าของความ
เสี่ยง/
ผู้รับผิดชอบ
(Risk Owner)

๕๙ วัน

+/- ๑ วัน

ฝงบ.

•จัดทาแผนเพื่อ
ปรับเปลี่ยนการ
ชาระเงิน CESS
ผ่านระบบ NSW
โดยจัดทาแผน
ระยะยาวและ
แผนการดาเนินงาน
ในปีงบประมาณ
๒๕๕๗ แล้วเสร็จ
•ได้รับความ
เห็นชอบจาก ก.
ส.ย. ภายใน ๓๑
ส.ค. ๕๗
•มีการดาเนินการ
ตามแผนที่กาหนด
ในปี ๒๕๕๗ แล้ว
เสร็จ

•จัดทาแผนเพื่อ
ปรับเปลี่ยนการ
ชาระเงิน CESS
ผ่านระบบ NSW
โดยจัดทาแผน
ระยะยาวและ
แผนการดาเนินงาน
ในปีงบประมาณ
๒๕๕๗ แล้วเสร็จ
•ได้รับความ
เห็นชอบจาก ก.
ส.ย. ภายใน ๓๑
ก.ย. ๕๗
•มีการดาเนินการ
ตามแผนที่กาหนด
ในปี ๒๕๕๗ แล้ว
เสร็จ

ฝงบ.

ยุทธศาสตร์

ลาดับ

ปัจจัยเสี่ยง

การพัฒนาระบบตลาด
ยางพารา

๘

การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
องค์กร

๙

R ๓๐๑ ปริมาณยางที่ซื้อ
ขายผ่านตลาดยางของ สกย.
ดาเนินการไม่ได้ตาม
เป้าหมาย
R ๔๐๕ งบบริหารของ สกย.
ไม่เพียงพอในการใช้จ่ายใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
R ๔๐๖ ความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัตติ ามกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ ในเรื่อง
การจัดกาพัสดุ

๑๐

ระดับความเสี่ยงที่
เหลืออยู่
(Residual Risk)
ประเภท
โอกาส ผล
L/I
เกิด กระท
(L)
บ (I)
S
๓
๓
๙

ระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้
(Acceptable Risk)
โอกาส ผล L/I
เกิด กระท
(L)
บ (I)
๑
๓
๗

ดัชนีชี้วัดความเสีย่ งหลัก
(Key Risk Indicator : KRI)

เจ้าของความ
เสี่ยง/
ผู้รับผิดชอบ
(Risk Owner)

Risk Appetite

Risk
Tolerance

๖๘๐,๐๐๐ ตัน

-/+ ๕๐,๐๐๐
ตัน

ฝพส.

F

๓

๓

๙

๒

๓

๘

๒,๒๒๕ ล้าน
บาท

+/- ๐.๗๕%

ฝงบ.

C

๓

๓

๙

๑

๓

๗

ส.ค. ๒๕๕๗

+/- ๑ เดือน

ฝพด.

ลาดับ

Risk
ID

๑

RF-๑

๒

RF-๒

๓

RF-๔

๔

RF-๖

ปัจจัยเสี่ยง สกย. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (จานวน ๑๕ ปัจจัยเสี่ยง)
ปัจจัยเสี่ยง
ประเภท
ระดับความเสี่ยงที่
ระดับความเสี่ยงที่
ดัชนีชี้วัดความเสีย่ งหลัก
เหลืออยู่
ยอมรับได้
(Key Risk Indicator : KRI)
(Residual Risk)
(Acceptable Risk)
โอกาส ผล
L/I โอกาส ผล
L/I
Risk Appetite
Risk Tolerance
เกิด กระท
เกิด กระท
(L)
บ (I)
(L)
บ (I)
ปริมาณยางที่ซื้อขายผ่านตลาดยาง
S
๕
๕
๒๕
๓
๒
๖ จานวน
-/+ ๔๐,๐๐๐
ของ สกย. ดาเนินการไม่ได้ตาม
๘๓๕,๐๐๐ ตัน
ตัน
เป้าหมาย
ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน
S
๕
๕
๒๕
๑
๓
๗ ได้ร้อยละ ๙๐
-/+ ร้อยละ ๕
“ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เด
ขึ้นจริงในช่วงปี”
การดาเนินการตามนโยบายของ
S
๕
๕
๒๕
๓
๓
๙ • ปลูกแทน
ปลูกแทน
รัฐบาล“โครงการ
๔๐๐,๐๐๐ ไร่
๔๐๐,๐๐๐ ไร่
ควบคุมปริมาณการผลิต (Zoning)”
• ศึกษา
วิเคราะห์พื้นที่ที่
เหมาะสมและไม่
เหมาะ
สมสาหรับการปลูก
ยางพารา
การดาเนินการตามนโยบายของ
S
๕
๕
๒๕
๓
๓
๙ เสร็จร้อยละ ๑๐๐ เสร็จร้อยละ ๗๕
รัฐบาล “โครงการลดต้นทุนการผลิต”

เจ้าของความ
เสี่ยง/
ผู้รับผิดชอบ
(Risk Owner)
ฝพส.
ฝพด.
ฝสส.

ฝสส.
และ
ฝพส.

ลาดับ

๕

๖
๗

Risk
ID

ปัจจัยเสี่ยง

RF-๗ การดาเนินการตามนโยบายของ
รัฐบาล “โครงการผลิตเพื่อเสริมรายได้
ในสวนยางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง”
RF-๘ การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นการ
ยางแห่งประเทศไทย
RF-๙ การเพิ่มปริมาณผลผลิตยางต่อไร่ของ
เกษตรกรในความดูแลของ สกย.

ระดับความเสี่ยงที่
ระดับความเสี่ยงที่
เหลืออยู่
ยอมรับได้
(Residual Risk)
(Acceptable Risk)
ประเภท
โอกาส ผล
L/I โอกาส ผล
L/I
เกิด กระท
เกิด กระท
(L)
บ (I)
(L)
บ (I)
S
๕
๕
๒๕
๑
๓
๗

S

๕

๕

๒๕

๒

๓

๘

O

๕

๕

๒๕

๓

๓

๙

ดัชนีชี้วัดความเสีย่ งหลัก
(Key Risk Indicator : KRI)
Risk Appetite

Risk Tolerance

เจ้าของความ
เสี่ยง/
ผู้รับผิดชอบ
(Risk Owner)

เสร็จร้อยละ ๑๐๐

เสร็จร้อยละ ๗๕

ฝสส.
และ
ฝพส.

แล้วเสร็จภายใน
วันที่ ๑๑ พ.ย.๕๘
• ๒๙๓ กก./ไร่/ปี
• ๒๕๖ กก./ไร่/ปี

แล้วเสร็จภายใน
วันที่ ๓๐ พ.ย.๕๘
-/+ ๒ กก./ไร่/ปี

ฝกม.

ดาเนินการตาม
แผน
ปฏิบัติการเพื่อ
ปรับ
เปลี่ยนการชาระ
เงิน CESS ผ่าน
ระบบ NSW
ประจาปี ๒๕๕๘
ได้ร้อยละ ๙๐
-/+ ๑ เดือน

๘

RF๑๐

การดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการเพื่อ
ปรับเปลีย่ นการชาระเงิน CESS ผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (NSW)

O

๕

๕

๒๕

๓

๓

๙

ดาเนินการตามแผน
ปฏิบัติการเพื่อปรับ
เปลี่ยนการชาระเงิน
CESS ผ่านระบบ
NSW ประจาปี
๒๕๕๘ ได้แล้วเสร็จ
ร้อยละ ๑๐๐

๙

RF๑๑

การวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
โดยการกาหนด KPI รายบุคคล

O

๕

๕

๒๕

๓

๓

๙

เสร็จภายในเดือน
กันยายน ๕๘

ฝพส.
ฝงบ.
และ
ฝทส.

ฝทบ.

ลาดับ

๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

Risk
ID

RF๑๕
RF๑๓
RF-๓

ปัจจัยเสี่ยง

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
ค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อไร่สูงกว่าค่า
เกณฑ์วัดในบันทึกข้อตกลง
ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน
“ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่าย
ตามแผน”
RF-๕ การดาเนินการตามนโยบายของ
รัฐบาล “โครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยี”
RF- รายได้จากเงิน CESS เพื่อใช้ในการ
๑๔ บริหารไม่เพียงพอในการใช้จ่ายในปี
๒๕๕๘
RF- ระบบงานสารสนเทศสามารถ
๑๒ ตอบสนองต่อการร้องขอบริการจาก
ผู้ใช้งานได้ตลอดเวลา
ที่ต้องการ

ประเภท

C

ระดับความเสี่ยงที่
ระดับความเสี่ยงที่
เหลืออยู่
ยอมรับได้
(Residual Risk)
(Acceptable Risk)
โอกาส ผล
L/I โอกาส ผล
L/I
เกิด กระท
เกิด กระท
(L)
บ (I)
(L)
บ (I)
๕
๕
๒๕
๑
๓
๗

F

๔

๕

๒๔

๑

๓

๗

S

๕

๔

๒๓

๑

๓

๗

S

๓

๕

๒๑

๒

๓

๘

F

๔

๓

๑๔

๓

๓

๙

O

๓

๓

๙

๒

๓

๘

ดัชนีชี้วัดความเสีย่ งหลัก
(Key Risk Indicator : KRI)
Risk Appetite

Risk Tolerance

เจ้าของความ
เสี่ยง/
ผู้รับผิดชอบ
(Risk Owner)

ดาเนินการได้ร้อยละ -/+ ร้อยละ ๕
๙๐
จานวน ๔๓๗ บาท/ +/- ๑๕ บาท/ไร่
ไร่
ดาเนินการได้ร้อยละ -/+ ร้อยละ ๕
๙๐

ฝทบ.

ดาเนินการได้ตาม
แผนแล้วเสร็จร้อย
ละ ๑๐๐
วงเงินจานวน
๑,๘๕๓ ล้านบาท

ฝพส.

ระบบสามารถ
ปฏิบัติการและ
ดาเนินงานได้
ตามปกติภายใน ๓
ชั่วโมง

ดาเนินการได้ตาม
แผนแล้วเสร็จร้อย
ละ ๗๕
-/+ ๒ %
(จานวน ๑๐๓.๕
ล้านบาท)
-/+ ๑ ชั่วโมง

ฝงบ.
ฝพด.

ฝงบ.
ฝทส.

ปัจจัยเสี่ยง อ.ส.ย. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (จานวน 7 ปัจจัยเสี่ยง)
ประเภทความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์ (S)
RF1 : การด าเนิ น การ
ตามงบลงทุ น ประจ าปี
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

กลยุทธ์ในการ
จัดการความเสี่ยง
การควบคุม

การยอมรับ

แผนงาน/กิจกรรม/
แผนจัดการความเสี่ยง

เป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

1. ปรับแผนการลงทุนให้สอดคล้อง มีการทบทวนแผน
กับสภาพคล่องของ อ.ส.ย.
2. ติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนให้ การเบิกจ่ายเป็นไป
เป็นไปตามแผน
ตามแผน
3. เร่งดาเนินการวิธีการทางพัสดุให้ ดาเนินการแล้ว
เป็นไปตามสัญญา
เสร็จทุกสัญญา

ปีงบประมาณ
2558
ทุกไตรมาส

งานวางแผน สยพ.

-

งานวางแผน สยพ.

-

ปีงบประมาณ
2558

งานพัสดุ สกค.

-

1 . ก ารพิ จ ารณ า/ก าร อ นุ มั ติ
ง บ ล ง ทุ น ใ น แ ต่ ล ะ ร า ย ก า ร
เป็ น อ านาจของ ผอ. อ.ส.ย. และ
คณะกรรมการบริหารกิจการ

ปีงบประมาณ
2558

ผอ. อ.ส.ย.

-

100%

ประเภทความเสี่ยง

กลยุทธ์ในการ
แผนงาน/กิจกรรม/
จัดการความเสี่ยง
แผนจัดการความเสี่ยง
RF2 : การด าเนิ น การ
การควบคุม
1 . ด าเนิ น การจั ด ท าแผน การ
ตามนโยบายรั ฐ บาลไม่
บริ ห ารความเสี่ ย งของโครงการ
เป็นไปตามเป้าหมาย
ส ร้ า ง มู ล ภั ณ ฑ์ กั น ช น รั ก ษ า
(โครงการสร้างมูล ภัณ ฑ์
เสถียรภาพราคายาง
กัน ชนรั กษาเสถีย รภาพ
2. ติด ตามควบคุ มการด าเนิ น งาน
ราคายาง)
ของโครงการสร้างมูล ภั ณ ฑ์ กันชน
รักษาเสถียรภาพราคายางให้เป็นไป
ตามแนวทางในการบริห ารความ
เสี่ยงของโครงการฯ

เป้าหมาย

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
มี แ ผนการบริ ห าร ตลอดระยะเวลา งาน บ ริ ห าร ค ว า ม
ค ว า ม เสี่ ย ง ข อ ง ของการดาเนินงาน เสี่ยง สยพ.
โครงการฯ
โครงการฯ

งบประมาณ

มี ก ารรายงานผล ตลอดระยะเวลา ค ณ ะ ท า ง า น
การตรวจติ ด ตาม ของการดาเนินงาน โครงการฯ
การบริ ห ารความ โครงการฯ
เสี่ยงของโครงการฯ

-

-

ประเภทความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการ (O)
RF3 : ปริ ม าณผลผลิ ต
ฝ่ า ย โร ง ง า น ต่ า ก ว่ า
เป้าหมาย

กลยุทธ์ในการ
จัดการความเสี่ยง

แผนงาน/กิจกรรม/
แผนจัดการความเสี่ยง

เป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

การควบคุม

1. เพิ่มประสิทธิภาพและกาลังการ
ผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย

48,755 ตัน/ปี

ทั้งปีงบประมาณ
2558

ผอ. ฝรง. 1 – 6

-

2. จั ด หาวั ต ถุ ดิ บ ให้ เพี ย งพอต่ อ
เป้าหมายผลิต

48,755 ตัน/ปี

ทั้งปีงบประมาณ
2558

ผอ. ฝรง. 1 – 6

-

3. รับจ้างสถาบันเกษตรกรผลิตยาง

21,000 ตัน/ปี

ทั้งปีงบประมาณ
2558

ผอ. ฝรง. 3 - 6

-

ประเภทความเสี่ยง
ด้านการเงิน (F)
RF4 : ก าไรจากการ
ด าเนิ น งาน ต่ ากว่ า
เป้าหมาย EBITDA

กลยุทธ์ในการ
จัดการความเสี่ยง
การควบคุม

แผนงาน/กิจกรรม/
แผนจัดการความเสี่ยง

เป้าหมาย

1. เพิ่ ม รายได้ จ ากการขายยาง ต้ น ทุ น ขาย/รายได้
ทุกชนิด
ต่ากว่าร้อยละ 87
2. เพิ่มรายได้จากการจาหน่ายวัสดุ 14.750 ล้านบาท
ปลูก
3. เพิ่มปริมาณผลผลิตจากสวน
5,672 ตัน
4. ลดต้ น ทุ น ในการด าเนิ น งาน 10% จากแผน
ทุกชนิด
ปฏิบัตกิ ารประจาปี

RF5 : การขาดสภาพ
คล่องทางการเงิน

การควบคุม

1. จัดหาแหล่งเงินทุน

100 ล้านบาท
สิ น ค้ า ค ง ค ลั ง
2 . เพิ่ ม ก ารห มุ น เวี ย น สิ น ค้ า มี มู ล ค่ า ไ ม่ เ กิ น
คงเหลือ
100 ล้านบาท
มี แ ผ น ก า ร ใ ช้
3. ทาแผนการใช้จ่ายเงิน
จ่ายเงินทุกเดือน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

ปีงบประมาณ
2558
ปีงบประมาณ
2558
ปีงบประมาณ
2558
ปีงบประมาณ
2558

ผอ. ฝกต.

-

ผอ. ฝส.1

-

ผอ. ฝส.1 – 3

-

ทุกฝ่าย/สานัก

-

ผอ. อ.ส.ย.

-

ปีงบประมาณ
2558
ปีงบประมาณ
2558
ปีงบประมาณ
2558

ผอ. ฝกต.
ผอ. สกค.

-

ประเภทความเสี่ยง

กลยุทธ์ในการ
แผนงาน/กิจกรรม/
เป้าหมาย
จัดการความเสี่ยง
แผนจัดการความเสี่ยง
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ (Compliance Risk : C)
RF6 : การดาเนิ น งาน
การควบคุม
1. การด าเนิ น กิ จ การของฝ่ า ย ด า เ นิ น ก า ร
ไ ม่ เ ป็ น ไ ป ต า ม
โรงงานแปรรู ป ไม้ ย างพาราและ ไ ด้ ถู ก ต้ อ ง ต า ม
กฎ เกณ ฑ์ ระเบี ย บ
อบแห้ง
กฎหมาย
ข้อบังคับ กฎหมาย
- ขอใบอนุญ าตตั้งโรงงานแปรรูป
ไม้ฯ โดยใช้เครื่องจักร
- ขอใบอนุ ญ าตแปรรู ป ไม้ เ พื่ อ
การค้า
- ขอใบอนุ ญ าตมี ไม้ แ ปรรู ป ไว้ ใน
ครอบครอง
- ขอใบอนุญ าตจัดตั้งโรงงานตาม
พรบ. โรงงานอุตสาหกรรม
- ขอใบอนุญาตใช้น้าบาดาล
2. การขอใบรั บ รองห้ อ งทดสอบ
มาตรฐานจากสถาบันวิจัยยาง

ได้รับใบรับรอง

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

ปีงบประมาณ
2558

ผอ. ฝรม.

-

ปีงบประมาณ
2558

ผอ. ฝรง.4 - 6

-

ประเภทความเสี่ยง
ด้านการตลาด (M)
RF7 : ฝ่ า ยการตลาด
ไม่ ส ามารถขายยางได้
ตามที่ฝ่ายโรงงานผลิต
(มู ล ค่ า สิ น ค้ า คงเหลื อ
ณ สิ้นปี)

กลยุทธ์ในการ
จัดการความเสี่ยง

แผนงาน/กิจกรรม/
แผนจัดการความเสี่ยง

เป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

การควบคุม

1. เพิ่มตลาดกลุ่มลูกค้าผู้ใช้โดยตรง
ให้มากขึ้น
2. พิ จารณาการขายล่ ว งหน้ าเป็ น
ครั้งคราว เพื่อเป็นการระบายสต๊อก

สิ น ค้ า ค งเห ลื อ
มี มู ล ค่ า ไม่ เ กิ น
100 ล้านบาท

ปีงบประมาณ
2558

ผอ. ฝกต.

-

