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เกณฑ์การประเมินการบริหารความเสี่ยง
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1

การบรหิารความเสีย่งทีด่ตีาม
องคป์ระกอบหลกัของ COSO ERM 
และ เกณฑก์ารพจิารณาอืน่ ทีม่ ี

ความส าคญั

ระดบั 1 - 3

สว่นที ่1 : ระดบั

ผา่นการประเมนิ
ระดบัที3่

เกณฑเ์พิม่เตมิเพือ่สนบัสนนุระบบการบรหิาร
ความเสีย่งใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ข ึน้

ระดบั 4 - 5

สว่นที ่2 : คะแนนถว่งน า้หนกั
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เกณฑ์การพิจารณา ระดับ 1-3

การบริหารความเสี่ยงเบื้องต้นที่มี
ระบบ:

–มีการบริหารเปน็กลยุทธ์ระยะสั้น

–มีคณะท างาน/กอง/งาน/ฝ่ายเพื่อจัดการ

ความเสี่ยงในรปูแบบบูรณาการ

–มีองค์ประกอบในการบริหารความเสี่ยงที่ดี

ครบถ้วน โดยมีการวิเคราะห์ระดบัความ

รุนแรง (I/L) ที่ชัดเจนเปน็ระบบ 

–มีคู่มือการบริหารความเสี่ยงตามเกณฑ์ 

และเผยแพร่ให้พนักงานทกุระดับ 

การบริหารความเสี่ยงน้อยมาก :

- บริหารเชิงรบัเป็นส่วนใหญ่

- ไมม่ีคณะท างานเพื่อจัดการความเสี่ยง

ในรปูแบบบูรณาการ

- มีองค์ประกอบในการบริหารความ

เสี่ยงไม่ครบถ้วน

- ไมม่ีคู่มือการบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงในเชิงบูรณาการ: 

–มีการด าเนนิงานครบถ้วนในระดบัที่ 2

–มีการบริหารความเสี่ยงที่เป็นกลยุทธ์หรือการ
ด าเนินงานทีต่่อเนื่องท้ังองค์กร

–มีคณะท างาน/กอง/งาน/ฝา่ยเพ่ือจัดการความ
เส่ียง มีแผนงานทีช่ัดเจน รวมถึงสามารถบรรลุ
เป้าหมายในแผนงานได้ครบถ้วน 

–มีการก าหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกราย
ปัจจัยเส่ียง  ก าหนดเป้าหมายในเชิงระดบัความ
รุนแรงที่คาดหวัง และสามารถรายงานระดบั
ความรุนแรงของแต่ละปัจจัยเส่ียงรายไตรมาส

–มีการก าหนด Risk Appetite และ Risk 
Tolerance  ทุกปัจจัยเส่ียง

– มีการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ

การบริหารความเสี่ยงที่ดีตามองค์ประกอบหลักของ COSO ERM และ เกณฑ์การพิจารณาอื่น 
ที่มีความส าคัญและจ าเป็นส าหรับการจัดวางระบบการบริหารความเส่ียงขั้นพื้นฐาน

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3

4

4



หัวข้อ น้ าหนัก

1. การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการที่ดี 20

1.1  ฝ่ายบริหารของรัฐวิสาหกจิจดัใหม้คีณะท างานหรอืผู้รับผิดชอบดา้น IT และ ITG และก าหนดหน้าที่ความรับผดิชอบ
      ในการด าเนนิงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนนิงานขององคก์ร

5%

1.2  คณะกรรมการรัฐวิสาหกจิมกีารตดิตามดูแลวิธกีารที่ฝ่ายบริหารใชป้ระโยชนจ์าก IT เพื่อให้บรรลุ  วตัถปุระสงค์ที่ก าหนดไว้  15%

1.3  คณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงถึงหน้าที่และความรบัผิดชอบในการก ากบัดูแลและตดิตาม การจดัการกระบวนการปอ้งกัน
       ความเสียหาย  การปรับปรุง รวมถึงเสนอแนะแก่ฝ่ายตรวจสอบด้านการจดัการที่ดีทางด้าน  IT

10%

1.4 มีระบบการจัดการด าเนินธุรกจิอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Management : BCM) ของงานหลักๆ ทุกด้าน 
      โดยควรมีการวิเคราะห์ผลกระทบตอ่ธุรกจิ (Business Impact Analysis : BIA)

15%

1.5 คณะกรรมการรัฐวิสาหกจิจดัให้มกีารจดัการท่ีดีถงึกลยุทธ์ทางด้าน IT ของรัฐวิสาหกจิ 5%

1.6 ฝ่ายบริหารมกีารประเมินศกัยภาพของ IT และการจดัการอย่างสม่ าเสมอ ทั้งทางด้านการเงนิและมิใชก่ารเงิน 5%

1.7 คณะกรรมการรัฐวิสาหกจิจดัให้มกีระบวนการสร้างความมัน่ใจถึงความสมดุลระหว่างผลตอบแทนจาก  การลงทุน
      และการจดัการด้าน IT กับความเสี่ยงที่อาจเกดิขึ้น

15%

1.8 คณะกรรมการรัฐวิสาหกจิ มกีารสร้างเกณฑว์ดัคณุภาพงานและผลส าเร็จของกลยุทธ์หรือนโยบายและการจดัการด้าน IT ตามที่ก าหนดไว้ 15%

1.9 รัฐวิสาหกจิมีการด าเนนิการตามแผน ISO 27001 ในกจิกรรมตามแผนท่ีก าหนดได้ครบถว้น 15%

1.10 การบรหิารความเสี่ยงด้าน IT
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หัวข้อ น้ าหนัก

 2. มีกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงทีเ่ชื่อมโยงกับการก าหนดนโยบาย/กลยุทธ์/การวางแผน/การลงทนุ 10

 3. มีการทบทวนและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงสม่ าเสมอและท าการปรับปรุงเมื่อจ าเปน็ เช่น ควรมกีารปรับปรุงแผนการบริหาร
     ความเส่ียงตามสภาพแวดล้อมทีเ่ปล่ียนแปลงไป หรือในกรณีทีผ่ลการบรหิารความเส่ียงไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด   

5

 4. จัดให้มบีรรยากาศและวัฒนธรรมที่สนบัสนุนการบริหารความเสี่ยง  รวมถึงมีการปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ โดยพิจารณาเพิ่มเติม
      ถึงความส าเร็จของแผนงาน/โครงการ ท่ีแสดงใหเ้หน็ถึงการส ารวจทัศนคติของพนักงานในเรื่องการบริหารความเสี่ยงของ
      องค์กร

5

4.1 ความเหมาะสมและเพียงพอของชอ่งทางในการสนับสนุนการบริหารความเสีย่ง 30%

4.2 ประสิทธิผลของการใชช้อ่งทางในการสนบัสนนุการบริหารความเสี่ยง 30%

4.3 การส ารวจทัศนคตขิองพนักงานในเรื่องการบรหิารความเส่ียงขององคก์ร 40%

 5. มีการบริหารความเสี่ยงและมีการสนับสนนุการบริหารฯ เพื่อเพิม่มูลค่าฯ (Value Enhancement) 30

5.1 ปฏิบตัติามแผนบรหิารความเสี่ยงประจ าปคีรบถว้น 20%

5.2 มีการวิเคราะห์/บรหิารความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงิน ทั้งการแสวงหารายได้ การวิเคราะห ์ก าหนดนโยบายและ
เป้าหมาย  ทางการเงินโดยเฉพาะในเรื่องของอตัราการเติบโตทางการเงนิ (Growth, Return) หรือการควบคมุ/บรหิารต้นทนุและ/หรือ
ค่าใชจ้า่ยท่ีต้องเชือ่มโยงกบัการวิเคราะหแ์ละบรหิาร  ความเสี่ยง หรอืการที่รัฐวสิาหกจิมกีารวิเคราะห์/บรหิารความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายที่ไมใ่ช่การเงิน รวมถึงการท่ีองคก์รมกีารวิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือเป็นพื้นฐานของการบรหิารความเสี่ยงเพื่อสร้างสรรค์มูลค่า
ขององคก์ร (Value Creation) โดยการวิเคราะหค์วามเสี่ยงเพื่อสร้างความมัน่ใจถงึการเปน็องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning 
Organization) ซึ่งจะส่งเสริมพัฒนาทกัษะ ความสามารถ ความคดิสร้างสรรคข์องบุคลากร รวมถึงการส่งเสริมและสร้างบรรยากาศเพื่อ
กอ่ให้เกดินวัตกรรมและการสร้างสรรค์ขององคก์ร เชน่เดียวกัน

60%

5.3  มีการสื่อสารถึงคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บรหิารระดับสูงสดุ อย่างตอ่เนื่อง (ตามที่ระบ/ุก าหนดไว้ในคูม่อืการบรหิารความเสี่ยง 20%

6
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  6. กระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นกิจกรรมประจ าวันของทุกหน่วยงาน และเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญของการพิจารณาผลตอบแทน 
      และ/หรือความดคีวามชอบ   

30

6.1 แผนงานในการบริหารความเสี่ยง มีความสอดคล้องกับ Performance Evaluation ขององค์กร 40%

6.2  มีแผนงานในการประเมินผลการด าเนินงานของแต่ละบุคคลหรือสายงานในองค์กรท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารความเสี่ยง โดยมี
      ประเด็นในการประเมิน เช่น ความรับผิดชอบและการสนับสนุนกระบวนการบริหารความเสี่ยงและกรอบการบริหารความเสี่ยงท่ีแต่ละบุคคล
      หรือสายงานมีต่อองค์กร และการวัดระดับของความเสี่ยงที่บุคคลหรือสายงานน้ันเป็นผูร้ับผิดชอบ ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างมี
      ประสิทธิผลเพียงใด

40%

6.3 มีการก าหนดเป้าหมายร่วมกันในแต่ละหน่วยงานเพื่อน าไปสู่การบริหารความเสี่ยงขององค์กรโดยรวม และมีการติดตามประเมินผลงาน
     อย่างต่อเน่ือง  

20%

  7. มีการบริหารความเสี่ยงและมีการสนับสนุนการบริหารฯ เพ่ือสร้างสรรคม์ูลค่าให้กับองค์กร (Value Creation)  ซึ่งมูลค่า 
      (Value) ขององค์กรอาจพิจารณาได้จาก Value ที่รัฐวิสาหกิจระบุไว้  

30

7.1 การท่ีองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงของการสูญเสีย โอกาสของธุรกิจการท่ีองค์กรสามารถพลิกผันเหตุการณ์/วิกฤติให้เป็นโอกาส
     ทางธุรกิจ ซึ่งส่งผลให้เกิดการได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยท่ี “โอกาสของธุรกิจอาจพิจารณาจากการวิเคราะห์ SWOT”ขององค์กร

50%

7.2 การท่ีองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างความมั่นใจถึงการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้(Learning Organization) ซึ่งจะส่งเสริมพัฒนา      
     ทักษะ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากร รวมถึงการส่งเสริมและสร้างบรรยากาศเพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์
     ขององค์กร เช่นเดียวกัน

50%

  8. ผลการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริง (Risk Result) 30

8.1 การด าเนินกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยง    20%

8.2 ระดับความเสี่ยงท่ีลดลง โดยพิจารณาจากความเสี่ยงหลักขององค์กร โดยพิจารณาเฉพาะความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสียหาย
     อยู่ในช่วงปานกลาง ถึง สูงมาก  แต่อย่างไรก็ตาม ระดับความเสี่ยงท่ีลดลง จะต้องครอบคลุมความเสี่ยงท่ีสามารถระบุได้ว่าเป็น 

Strategic Risk  /Operational Risk/ Financial Risk  และ Compliance Risk     (S-O-F-C)
40%

8.3 ในกรณีท่ีมี Risk Appetite รายปัจจัยเสี่ยง ที่ระบุเป้าหมายเชิงปริมาณในปี 2552  รฐัวิสาหกิจต้องสามารถด าเนินการบริหารความเสี่ยง
     ดังกล่าว แล้วมีผลลัพธ์เป็นไปตามเป้าหมายของ Risk Appetite /ดีกว่าเป้าหมายของ Risk Appetite ท่ีก าหนด

40%

เกณฑ์การพิจารณา ระดับ 4-5
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  9. Portfolio View of Risk 30

9.1  มีแบบจ าลองที่เหมาะสมส าหรับเพื่อสะท้อนถึงช่วงเบ่ียงเบนของทุกปัจจัยเสี่ยง ที่ยังอยู่ในวิสัยท่ีองค์กรสามารถจัดการได้  50%

9.2  มีการวิเคราะห์เพิ่มเติมในกรณีท่ีปัจจัยเสี่ยงมากกว่า 1 ปัจจัยเสี่ยง เกิดขึ้นพร้อมกัน  ดังนัน้ ระดับความเสี่ยงสูงสุด และช่วงเบ่ียงเบนสูงสุด
ในภาพรวมขององค์กรยังอยู่ในวิสัยท่ีสามารถจัดการได้หรือไม่  

50%

10. การบูรณาการระหว่าง Corporate Governance - Risk management  - Compliance  (GRC) 10

10.1 คณะกรรมการต้องมีการก าหนดอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้องกับ GRC เพือ่ท่ีจะสามารถจัดให้มีระบบความเสี่ยง
 ท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะป้องกันความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น

10%

10.2 คณะกรรมการต้องก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร  มีประสิทธิภาพ และ
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจ  และต้องสร้างความมั่นใจถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยงส าหรับความเสี่ยงท่ีส าคัญ

        ทุกประเภท
20%

10.3 คณะกรรมการได้มีการสรา้งกระบวนการเพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ถึงการท่ี  รส. ได้มีการวิเคราะห์ถึงเหตุการณ์ที่จะท าให้ปัจจัยท่ีเป็นความเสี่ยงได้
       เกิดขึ้น และมีการสร้างกระบวนการเพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ถึงการท่ี  รส. ได้มีกระบวนการระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับการท่ีจะท า
       ให้องค์กรไม่บรรลุเป้าหมายในด้าน GRC

20%

10.4 คณะกรรมการได้มีการสรา้งกระบวนการเพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ถึงการท่ี   รส. ได้ก าหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุ
        ของปัจจัยความเสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยงเหล่าน้ัน

10%

10.5 คณะกรรมการได้มีการสรา้งกระบวนการเพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ถึงการท่ี  รส. ได้แจ้งให้พนักงานทุกคนท่ีเกี่ยวข้องรับทราบ และปฏิบัติ
        ตามมาตรการบริหารความเสี่ยงท่ีก าหนดไว้

10%

10.6 คณะกรรมการได้มีการสรา้งกระบวนการเพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ถึงการท่ี  รส. มีการติดตามว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ปฏิบัติตามแผน
        การบริหารความเสี่ยงท่ีก าหนดไว้

10%

10.7 คณะกรรมการดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยรับรู้ถึงระดับความมีประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงท่ีฝ่ายบริหารได้จัดให้มีขึ้น
        ในองค์กร  ตระหนักและให้ความเห็นชอบกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร  สอบทานความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กรและพิจารณา
        เปรียบเทียบกับระดับความเสี่ยงท่ีองค์กรยอมรับได้  และรับทราบถึงความเสี่ยงท่ีส าคัญๆ  และพิจารณาว่าฝ่ายบริหารได้มีการตอบสนองต่อ
        ความเสี่ยงอย่างเหมาะสมหรือไม่

20%
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เกณฑ์การพิจารณา ระดับ 4-5
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สรุปภาพรวมการประเมนิผลฯ ส าหรับ
รัฐวิสาหกจิ ปีงบประมาณ 18 แหง่ (ต่อ) 2

3.9999 - 3.0000  2.9999

1  แหง่
17 แหง่

2556 2557 2558

ดีขึ้น 7 แห่ง 12 แห่ง 10 แห่ง

เท่าเดิม 6 แห่ง 3 แห่ง 1 แห่ง

ลดลง 5 แห่ง 3 แห่ง 7 แห่ง

MINMAX
2.9000

3.3020 3.3520

2.2

2.6

3

3.4

3.8

2556 2557 2558

1.0000
1.3000 1.4000

0.5

1

1.5

2

2556 2557 2558

AVG
2.2500

2.4557 2.4779

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2556 2557 2558

AVG 58= 2.4779



ระดับ 2 - การบริหารความเสี่ยงเบื้องต้นที่มีระบบ 1 2 3 4* 5**
 1. การบริหารความเสี่ยงของรฐัวสิาหกิจเป็นกลยุทธ์ระยะสั้น     

1.1 แผนงานการบริหารความเสี่ยงปรากฏในแผนกลยุทธ์ประจ าปี     

 1.2 เป้าหมายในแผนบริหารความเสี่ยง สอดคล้องกับเป้าหมายในแผนปฏิบตัิการประจ าปี     

1.3 การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง มีการพิจารณาความเหมาะสม/เพียงพอของแผนงานปกติ     

 2. มีหน่วยงานรับผิดชอบ ซึ่งโครงสร้างคณะท างานเป็นลักษณะเฉพาะกาล     

3. มีองคป์ระกอบในการบรหิารความเสี่ยงที่ดีครบถว้น โดยมีการวเิคราะห์ระดับความรนุแรง I/Lที่
ชัดเจนเปน็ระบบ
3.1 มีองค์ประกอบหลกัครบถว้น แต่การพิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยงยังไม่มีการพิจารณา 
Cost-Benefit เพื่อน าไปสู่ทางเลอืกทีด่ีที่สุด     

3.2 การด าเนินงานบริหารความเสี่ยงเป็นการด าเนินงานเฉพาะส่วนหรอืฝ่าย ไม่ใช่ใน ระดับองค์กร     

3.3 มีการวิเคราะห์ระดับความรุนแรง (I/L) ที่ชัดเจนเป็นระบบทั้งนี้ รส. จะต้องใช้ฐานข้อมูลในอดตี
หรือการคาดการณ์ในอนาคตเพื่อประกอบกับการก าหนดระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยเสี่ยง โดย
ต้องสมัพันธ์กับขอบเขตระดับความเสีย่งที่องคก์รสามารถรับได้ (Risk Boundary)

    

4. รส. มกีารจัดท าคู่มือการบริหารความเสี่ยง ที่มคีุณสมบัติของคู่มอืที่ดีครบถ้วน และมี การเผยแพร่ 
คู่มือการบริหารความเสี่ยงแก่พนกังานทุกระดับ     

คะแนน 1.9000 1.8000 1.8000 1.4500 1.4000

รส. ทีม่ีคะแนนเบื้องต้นส าหรับการประเมินการบริหารความเสี่ยงต่ ากว่า “ระดบั 2”
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*ประเดน็ปรบัลดคะแนนเชงิคณุภาพคุณภาพของแผนการบริหารความเสี่ยง ที่ไม่แสดงองค์ประกอบที่ครบถ้วน  ปรับลดคร้ังละ 0.25 คะแนน ใช้หลักการปรับลดคะแนนเชิง
คุณภาพ เช่นเดียวกับปีท่ีผ่านมา

** ประเดน็ปรบัลดคะแนนเชงิคณุภาพไม่มีการระบุความเสี่ยงตามตวัชี้วัดประเมินผลองค์กร (PA) ที่มีแนวโน้มไม่ได้ค่าตามเป้าหมาย   ปรับลดคร้ังละ 0. 5 คะแนน ใช้หลักการ
ปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพ เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา

สรุปผลการประส าหรับรัฐวิสาหกิจปี 2558 
แยกตามหัวข้อย่อย



รส. ที่มีคะแนนเบื้องต้นส าหรับการประเมิน
การบริหารความเสี่ยงต่ ากว่า “ระดับ 3”
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*ประเดน็ปรบัลดคะแนนเชงิคณุภาพคุณภาพของแผนการบริหารความเสี่ยง ที่ไม่แสดงองค์ประกอบที่ครบถ้วน  ปรับลดคร้ังละ 0.25 คะแนน ใช้หลักการปรับลดคะแนนเชิง
คุณภาพ เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา

**ประเดน็ปรบัลดคะแนนเชงิคณุภาพน าตารางโอกาส และผลกระทบ มาใชแ้ตย่งัไมส่ามารถอธบิายไดอ้ยา่งชดัเจน ปรับลดคร้ังละ 0.25 คะแนน ใช้หลักการปรับลดคะแนนเชิง
คุณภาพ เช่นเดียวกับปีท่ีผ่านมา

1 2 3 4 5 6 7 8* 9*
*

10
**

11
**

12
**

 1.  มีการด าเนินงานครบถ้วนตามที่ก าหนดใน
ระดับที่ 2            

 2.  การบริหารความเสี่ยงที่ต่อเนื่องทั้งองค์กร           

 3.  มีหน่วยงานเพื่อจัดการความเสี่ยง มีแผนงาน
ที่ชัดเจน รวมถึงสามารถบรรลุเป้าหมายใน
แผนงานได้ครบถ้วน

           

 4.   มีการก าหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยก
รายปัจจัยเสี่ยง ก าหนดเป้าหมายในเชิงระดับ
ความรุนแรงที่คาดหวัง และสามารถรายงาน
ระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยเสี่ยงราย
ไตรมาส

           

 5. มีการก าหนด Risk Appetite และ Risk 
Tolerance ทุกปัจจัยเสี่ยง            

6. มีการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ            

คะแนนรวม 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.80 2.80 2.65 2.60 2.60 2.50 2.45



รส. ที่มีคะแนนเบื้องต้นส าหรับการประเมิน
การบริหารความเสี่ยงต่ ากว่า “ระดับ 3”
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ประเด็น องค์ประกอบ Risk map กกท. อ.ส.ค. อ.ต.ก. อสพ. อจน. อคส. สธค. รง.พ สกย. อสย. อส. โรง
พิมพ์ฯ

อสป. บอท. อต. อสส. สบพ. รฟท ออป. ธพส

1 การก าหนดสาเหตุของความ

เสี่ยง น้ าหนกัของสาเหตุ  และ

ระดับความรุนแรงของสาเหตุ

                   

2 การวิเคราะหค์วามสัมพันธ์

ระหว่างปัจจัยเสี่ยงในระดับ

องค์กร และความสมัพันธ์ของ

สาเหตุ 

                   

3 การวิเคราะหผ์ลกระทบระหว่าง

ปัจจัยเสี่ยงในระดับองค์กร และ

ผลกระทบของสาเหตุ

                   

4 การน า Risk Map ไปใช้ในการ

ก าหนดแผนการบรหิารความ

เสี่ยง 

                   

5 การสร้างความเข้าใจในเรื่อง Risk 

Map ให้กับบุคลากรในองค์กร
                   

** รส. จ านวน 20 แห่ง ไมน่บัรวม ที่ผ่าน ระดับ 3 แล้ว  (ส าหรับ ออป  ธพส  และ ธอท. ใช้ผลประเมนิปี 2557



สรุปผลการประส าหรับรัฐวิสาหกิจปี 2558 
แยกตามหัวข้อย่อย (ระดับ 4-5)  

คะแนน 3.3520

0.55

0.00

5.00

2.00

1.00
1.00

0.00
1.00

0.00

4.00

0

1

2

3

4

5
1. IT&ITG

2. Linkage btw 

Risk&Policy

3. Revise

4. Culture

5. Incentive

6. Value 

Enhancement

7. Value 

Creation

8. Risk Result

9. Portfolio View 

of Risk

10. GRC



Risk Map
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ความหมายของการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ

การด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงเป็นการ
ด าเนนิงานในระดับองคก์ร โดยมกีารพจิารณาถงึ
ความสัมพันธข์องความเสีย่งและผลกระทบของ
แต่ละปัจจัยเสี่ยง ที่มีระหว่างหน่วยงานต่างๆ 
ภายในองคก์ร ซึง่สามารถอธบิายไดด้ว้ยแผนที่
ความเสีย่ง (Risk Map)

Risk Map  คอื เครือ่งมอืทีช่ว่ยในการบรหิาร
จัดการความเสีย่ง โดยมกีารพจิารณาถงึ

ความสมัพันธข์องความเสีย่งและผลกระทบที่
มรีะหวา่งหน่วยงานตา่งๆ ภายในองคก์ร และ
ชว่ยให ้รส. สามารถจัดการความเสีย่งที่

ตน้เหตไุดอ้ยา่งชดัเจน 

15



Risk Map ขององค์กร  ควรแสดงถึงการน าไปใช้งานได้จริง รวมถึงควรเผยแพร่ให้

ผู้บริหารและพนักงานได้รับทราบผ่านช่องทางที่องค์กรมีอยู่

องค์ประกอบที่ส าคัญของ Risk Map

Risk Map

16

1. การก าหนดสาเหตุของความเสีย่ง น  าหนักของสาเหตุ 
และระดับความรุนแรงของสาเหตุ

2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสีย่งในระดับ
องค์กร และความสัมพันธ์ของสาเหตุ 

3. การวิเคราะห์ผลกระทบระหว่างปัจจัยเสี่ยงในระดับ
องค์กร และผลกระทบของสาเหตุ

4. การน า Risk Map ไปใช้ในการก าหนดแผนการบริหาร
ความเสี่ยง 

5. การสร้างความเข้าใจในเรือ่ง Risk Map ให้กับ
บุคลากรในองค์กร



ตัวอย่างการด าเนินงาน ทั้ง 5 กิจกรรม
องค์ประกอบทีส่ าคัญของ 

Risk Correlation Map
ตัวอย่างการด าเนินงานของ รัฐวิสาหกิจ

1. การก าหนดสาเหตุของความเสี่ยง น้ าหนักของสาเหตุ 

และระดับความรนุแรงของสาเหตุ 

ได้มีการจัดประชมุเชงิปฏิบตัิการกองบริหารความเสี่ยง และเจา้ของความเสี่ยง เพื่อก าหนดสาเหตุ ระบนุ้ าหนัก และ

ระดับความรนุแรงของสาเหตุ  โดยใช้ฐานขอ้มลูจริงในการวิเคราะห์

2.  การวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างปัจจัยเสี่ยงในระดบั

องค์กร และความสมัพนัธ์ของสาเหตุ 

ได้มีการจัดประชมุเชงิปฏิบตัิการ กองบริหารความเสี่ยง  และเจ้าของความเสี่ยงทุกความเสีย่ง  เพื่อการวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงในระดับองคก์ร และความสัมพันธ์ของสาเหตุ โดยความสัมพันธ์ดังกล่าว จะ

น าไปก าหนดแผนการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม

3.  การวิเคราะห์ผลกระทบระหว่างปัจจัยเสี่ยงในระดับ

องค์กร และผลกระทบของสาเหตุ

ได้มีการจัดประชมุเชงิปฏิบตัิการ กองบริหารความเสี่ยง  และเจ้าของความเสี่ยงทุกความเสีย่ง  เพื่อการวิเคราะห์

ผลกระทบระหว่างปัจจัยเสี่ยงในระดบัองค์กร และผลกระทบของสาเหตุ โดยการวิเคราะห์ผลกระทบดังกล่าว จะ

น าไปก าหนดแผนการบริหารความเสี่ยงทีค่รอบคลมุ

4.  การน า Risk Correlation Map ไปใช้ในการก าหนด

แผนการบริหารความเสี่ยง 

จากความสมัพนัธ์ระหว่างสาเหตุและสาเหตุ ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง ความสมัพนัธ์ระหว่าง

สาเหตแุละปัจจัยเสี่ยง  จะถูกน ามาหารอืกบัเจ้าของความเสี่ยงอีกครั้ง เพื่อน าปจัจัยดังกลา่วมาก าหนดแผนการ

บริหารความเสี่ยง โดยมุ่งเนน้กิจกรรมในการบริหารความเสี่ยงทีส่ามารถบริหารได้ถึงสาเหตุหลัก และสาเหตทุีม่ี

ผลกระทบสงู

5.  การสรา้งความเข้าใจในเรื่อง Risk Correlation Map 

ให้กับบคุลากรในองค์กร

กองบริหารความเสี่ยง จัดอบรมเพื่อสรา้งความเข้าใจในเรื่อง Risk Map ให้กับบคุลากรในองค์กร ทั้งในระดบั

ผู้บริหารระดบัสูง ผู้บริหาระดบักลาง เจา้ของความเสี่ยง และหน่วยงานอืน่ๆ ทัว่ทัง้องค์กร 

โดย Risk Owner มสี่วนร่วมในการจัดท า Risk Correlation Map และยอมรบัในการรว่มกนัจัดท าแผนการบริหาร

ความเสี่ยงในกลุม่ความเสี่ยงทีม่คีวามสมัพนัธ์กัน รวมถึงบคุลากรในองค์กร รบัรูแ้ละเข้าใจเรื่อง Risk Correlation 

Map  
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ตัวอย่าง Risk Map: Conceptual 



ตัวอย่างจริง Risk Map



1. การก าหนดสาเหตุของความเสี่ยง น  าหนักของสาเหตุ 
และระดับความรุนแรงของสาเหตุ

อย่างไรก็ตาม!! ข้อสังเกตโดยรวมของ รส. ท้ัง

ระบบการก าหนดน้ าหนักของสาเหตุ 

ควรใช้ข้อมูลเชิงปริมาณให้มากขึ้น
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การระบุสาเหตุในแต่ละปัจจัยเสี่ยง สามารถระบุเบ้ืองต้น

ท้ังหมดของสาเหตุ เม่ือมาหาควาสัมพันธ์ จะเห็นสาเหตุร่วม 

(common) ในแต่ละปัจจัยเสี่ยง 

1. การก าหนดสาเหตุของความเสี่ยง น  าหนักของสาเหตุ 
และระดับความรุนแรงของสาเหตุ



ตัวอย่างในการ ค้นหา Common Risk ในระดับ Root Cause

22

สัญลักษณ์ Common Risk ในระดับ Root Cause ความเกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยง

ไม่มีการจัดท าฐานข้อมูลเพื่อประกอบการวิเคราะห์

ข้อมูลเชิงบูรณาการในองค์กร (ตลาด /

ขาย/ผลิต) 

ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบในการวิเคราะห์คู่แข่ง

ฐานข้อมูลคู่ค้า

ฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการท า BCM

Strategic

 RF 1 ทิศทางกลยุทธ์ และการถ่ายทอดการส่งยังไม่มี

ประสิทธิภาพ

 RF 9  ขาดการก าหนดยุทธศาสตร์ด้านการตลาดท่ี

ชัดเจน

 RF 4  การระบุความสามารถหลักยังไม่ชัดเจน  ยังไม่

มองความสามารถในเชิงแข่งขัน

Operations

 RF 2  ขาดการเตรียมความพร้อมด้านการผลิต

ส าหรับธุรกิจใหม่

 RF  19 แผนงาน BCM/BCP ยังไม่ครอบคลุม

Finance

 RF 6  ยอดขายต่อ Agent รายกลุ่มไม่เป็นไปตามเป้า



 Risk Map มีเพยีง

การระบุสาเหตุเท่านัน้ 

ยังไม่มีการก าหนดน้ าหนัก

ของสาเหตุ และระดบั

ความรุนแรงของสาเหตุ

1. การก าหนดสาเหตุของความเสี่ยง น  าหนักของสาเหตุ 
และระดับความรุนแรงของสาเหตุ

23



 Risk Map มีเพยีง

การระบุสาเหตุ และมีการระบุความรุนแรงของสาเหตุ  แต่ยงัไม่

สามารถระบ ุroot cause ไดอ้ยา่งชัดเจน/ครบถ้วนทุกปัจจัยเสีย่ง 

รวมถึง ยังไม่มีการก าหนดน้ าหนักของสาเหตุ

24

1. การก าหนดสาเหตุของความเสี่ยง น  าหนักของสาเหตุ 
และระดับความรุนแรงของสาเหตุ



2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงใน
ระดับองค์กร และความสัมพันธ์ของสาเหตุ 

Risk Map มีการวิเคราะห์

คู่ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสีย่ง

และสาเหตุ

25



2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงใน
ระดับองค์กร และความสัมพันธ์ของสาเหตุ 
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2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงใน
ระดับองค์กร และความสัมพันธ์ของสาเหตุ 
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สญัลกัษณ์ ความสมัพนัธ์

ระหวา่งปจัจยัเสีย่ง-

สาเหตปุจัจยัเส ีย่ง

ความหมาย

เสน้ที ่ RF 7, RF9, RF13, 

RF6  RF2 

องคป์ระกอบทีท่ าใหร้ายไดไ้ม่

เป็นไปตามเป้าหมาย (RF 2) 

ประกอบดว้ย

 RF 7 แผนการพัฒนา

ผลติภัณฑไ์มเ่ป็นไปตาม

เป้าหมาย

 RF 9  ขาดการก าหนด

ยทุธศาสตรด์า้นการตลาดที่

ชดัเจน

 RF 13  ระดบัความพงึพอใจ

ของลกูคา้ไมเ่ป็นไปตาม

เป้าหมาย

 RF 6  ยอดขายตอ่ Agent ราย

กลุม่ไมเ่ป็นไปตามเป้า



2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงใน
ระดับองค์กร และความสัมพันธ์ของสาเหตุ 

Risk Map มีเพียงการวิเคราะห์

ความสัมพันธร์ะหว่างปัจจัยเสี่ยงและ

สาเหตุ แต่ไม่แสดงถึงการวิเคราะห์

ความสัมพันธข์้ามปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุ

28



Risk Map มีการประเมินผลกระทบท้ังในเชิงปริมาณท่ี

เป็นการเงิน โดยมีการจับคู่ผลกระทบเพื่อระบุ

ผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นอย่างชัดเจน

3. การวิเคราะห์ผลกระทบระหว่างปัจจัยเสี่ยงใน
ระดับองค์กร และผลกระทบของสาเหตุ

29
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สญัลกัษณ์ ความสมัพนัธ์

ระหวา่งปจัจยัเสีย่ง-

สาเหตปุจัจยัเส ีย่ง

ความหมาย

เสน้ที ่ RF 7, RF9, RF13, 

RF6  RF2 

องคป์ระกอบทีท่ าใหร้ายไดไ้ม่

เป็นไปตามเป้าหมาย (RF 2) 

ประกอบดว้ย

 RF 7 แผนการพัฒนา

ผลติภัณฑไ์มเ่ป็นไปตาม

เป้าหมาย

 RF 9  ขาดการก าหนด

ยทุธศาสตรด์า้นการตลาดที่

ชดัเจน

 RF 13  ระดบัความพงึพอใจ

ของลกูคา้ไมเ่ป็นไปตาม

เป้าหมาย

 RF 6  ยอดขายตอ่ Agent ราย

กลุม่ไมเ่ป็นไปตามเป้า

3. การวิเคราะห์ผลกระทบระหว่างปัจจัยเสี่ยงใน
ระดับองค์กร และผลกระทบของสาเหตุ



ตวัอยา่งความสมัพนัธใ์นเชงิคณุภาพ และปรมิาณ 

31

สญัลกัษณ์ ความสมัพนัธร์ะหวา่งสาเหตปุจัจยัเสีย่ง-สาเหตปุจัจยัเสีย่ง ความหมาย

เสน้ที ่  ไมม่ขีอ้มลูประกอบการวเิคราะหค์ูแ่ขง่ทีส่ าคญั สถานะและทศิ

ทางการแขง่ขนัขององคก์รในอนาคต (9.1)     การจัดท าแผนงาน

ไมไ่ดม้กีารวเิคราะหล์กูคา้แยกแตล่ะกลุม่ (6.1)  และการก าหนด

แรงจงูใจไมเ่หมาะสม (6.2) สง่ผลตอ่รายไดไ้มเ่ป็นไปตาม

เป้าหมาย (RF 2)

องคก์รขาดขอ้มลูและการวเิคราะหท์ี่

ชดัเจน เกีย่วกบัคูแ่ขง่ทีส่ าคญั ลกูคา้

แยกรายกลุม่ รวมถงึการวเิคราะหค์วาม

เหมาะสมของการก าหนดแรงจงูใจของ 

Agent ทีเ่หมาะสม  ซึง่อาจสง่ผล

กระทบตอ่รายไดไ้มเ่ป็นไปตาม

เป้าหมายได ้

เสน้ที ่ ขาดการบรูณาการองคค์วามรู ้(14.1) สง่ผลตอ่ มาตรฐานในการ

ก าหนด SLA ยังไมเ่ป็นไปในแนวทางเดยีวกนัทัว่ทัง้องคก์ร (17.3) 

รวมทัง้ ท าใหข้าดการวเิคราะหก์ระบวนการท างานในรปูแบบ 

Supply Chain (การท างานปัจจบุนัยังแยกสว่น (Silo) (17.4)

ขาดการบรูณาการองคค์วามรูเ้กีย่วกบั

การเพิม่ประสทิธภิาพในกระบวนการ

ของแตล่ะ Value Chain อยา่งชดัเจน 

ซึง่อาจสง่ผลการก าหนด SLA ใหม้ี

มาตรฐาน และสง่ผลใหแ้ตล่ะฝ่ายงาน

ยังไมเ่กดิการท างานรว่มกนัไดอ้ยา่งมี

ประสทิธภิาพ

เสน้ที ่ ขาดกระบวนการในการวเิคราะห/์วางแผนกจิกรรมสง่เสรมิ

ภาพลกัษณอ์งคก์ร (21.1 ) มผีลตอ่ภาพลกัษณ์สนิคา้ในมมุมอง

ของลกูคา้ เมือ่เทยีบกบั Inter brand (12.4)

ยังขาดกระบวนการการวเิคราะห ์และ 

วางแผนในการสรา้งภาพลกัษณใ์หก้บั

องคก์รทีช่ดัเจน  ซึง่อาจสง่ผลให ้

ภาพลกัษณส์นิคา้ ไมโ่ดดเดน่ เมือ่

เทยีบกบั Inter brand 



คู่ท่ี สาเหตุ ผลกระทบ วิเคราะห์เชิงพรรณา วิเคราะห์เชิงปริมาณ

RF

7, RF9, RF

13, RF6 

RF2 รายได้ไม่

เป็นไปตาม

เป้าหมาย 

สาเหตุหนึ่งที่ท าให้รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายคือ 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์/Rebrand ไม่ได้ตามแผน 

เนื่องจากเป้าหมายที่ก าหนดในปี 2558 ส าหรับ

รายได้จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ /Rebrand

เท่ากับ  340 ล้านบาท  จะเป็นส่วนหนึ่งของ

รายได้ขององค์กร  รวมถึงในประเด็นภาพรวมที่

เกี่ยวข้องกับการก าหนดยุทธศาสตร์ที่ทางการ

ตลาดที่ยังไม่ชัดเจน ไม่ได้วิเคราะห์ถึงสภาวะการ

แข่งขัน ข้อได้เปรียบของรยส. เมื่อเทียบกับคู่แข่ง 

หรือการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดที่มี

ความทันกาล ส่งผลท าให้ความสามารถในการ

สร้างรายได้ขององค์กรอาจต่ ากว่าเป้าหมาย  

ทั้งนี้ สมมติฐานที่ส าคัญหนึ่งของการสร้างรายได้ 

คือ การเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดของผลิตภัณฑ์ 

โดยหากสามารถเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดของ

ผลิตภัณฑ์ได้  จะน ามาซึ่งรายได้จากการขาย

ผลิ ตภัณฑ์  ซึ่ ง ก ารที่ ลู กค้ า จ ะตั ดสิ น ใ จ ซื้ อ

ผลิตภัณฑ์หรือไม่นั้น ขึ้นกับผลการบริหารความ

เสี่ยงส าหรับปัจจัยเสี่ยง ระดับความพึงพอใจของ

ลูกค้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

 ผลกระทบของการพัฒนาผลิตภัณฑ์/Rebrand 

ไม่ ได้ตามแผน ได้ก าหนดเป้าหมายในปี 2558 

ส าหรับเท่ากับ   340 ล้านบาท  ซึ่งถือเป็นร้อยละ 

1.04  ของรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์

 เมื่อส่วนแบ่งการตลาดเปลี่ยนแปลงไป 1% ส่งผล

ให้รายได้รวม เปลี่ยนแปลงไปประมาณ 860 ลบ. 

ทั้งนี้ เป็นการพิจารณาเฉพาะปัจจัยเสี่ยงรายได้

จาก 5 สิ้นค้าหลักซึ่งมีสัดส่วนประมาณ 90% 

ของรายได้ทั้งหมด จึงส่งผลกระทบต่อรายได้

จาก 5 สิ้นค้าหลัก ประมาณ 786 ลบ. 

 การวิเคราะห์ผลกระทบดังกล่าว แสดงให้เห็นถึง

ผลกระทบที่มากกว่าส าหรับการเพิ่มขึ้น/ลดลง

ของส่วนแบ่งการตลาดที่ จ ะมีผลต่อรายได้

องค์กร ดังนั้น องค์กรเน้นประสิทธิภาพเรื่องการ

บริหารช่องทางการจ าหน่าย การพัฒนาตัวแทน

จ าหน่าย การปรับปรุงผลิตภัณฑื เพื่อเพิ่มส่วน

แบ่งตลาดขององค์กร
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ตัวอย่างการวิเคราะห์ผลกระทบในเชิงคุณภาพ และปริมาณ 



คู่ที่ สาเหตุ ผลกระทบ วิเคราะห์เชิงพรรณา วิเคราะห์เชิงปริมาณ

R11

แผนการ

พัฒนา

ผลิตภัณฑ์

/Re-

Brand ไม่

เป็นไปตาม

เป้าหมาย

R13  ระดับ

ความพึงพอใจ

ของลูกค้าไม่

เป็นไปตาม

เป้าหมาย 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมทั้งการ Re-Brand ผลิตภัณฑ์

ที่ไม่สามารถพัฒนาได้ตามเป้าหมาย จะส่งผลถึงความพึงพอใจ

ของลูกค้าโดยตรง

- คุณภาพของผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่

มีการ Re-Brand ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ตรงกับ

ความต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งระบกวนการผลิตที่

เครื่องจักรมีความหลากหลายท าให้ผลิตภัณฑ์ไม่มีความ

เสถียร ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่มีในตัว

ผลิตภัณฑ์ใหม่ 

- กระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือ การ Re-Brand 

มีความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นจากการได้รับงบประมาณที่ล่าช้า

กว่าก าหนด การขออนุมัติจากกรมสรรพสามิตเพื่อก าหนด

ราคา ส่งผลให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่ได้ตามเป้า ไม่

สามารถทดสอบตลาดได้ตามระยะเวลาที่ต้องการทดสอบ  

ส่งผลให้การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ก่อนการวางตลาดจริงไม่

สามารถด าเนินการได้ทัน  และส่งผลให้การรับรู้ต่อ

ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือ Re-Brand ไม่สามารถท าการสื่อสารได้ 

และส่งผลต่อระดับความพึงพอใจของลูกค้า

ไม่สามารถประเมินได้ เนื่องจากการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์/Re-Brand จะ

ส่งผลเชิงทัศนคติหรือการรับรู้ต่อตัว

ผลิตภัณฑ์ แต่ยังไม่สามารถวัดได้

หรือหาความสัมพันธ์เชิงประจักษ์ได้ว่า

แผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์/Re-

Brand ไม่เป็นไปตามเป้าหมายจะส่งผล

มากน้อยเพียงใดต่อความพึงพอใจ

ของลูกค้า

ตัวอย่างการวิเคราะห์ผลกระทบในเชิงคุณภาพ และปริมาณ 
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3. การวิเคราะห์ผลกระทบระหว่างปัจจยัเสี่ยงใน
ระดับองค์กร และผลกระทบของสาเหตุ

ล าดบั ความสมัพนัธ์ของปัจจัยเสี่ยง

สาเหต ุ: OR1 การเกิดอบุตัิเหตุรถยนต์โดยสารบริษัทฯ

ส่งผลกระทบต่อปัจจัยเสี่ยง : บริษทัฯ อาจไม่รบัการตอ่อายุใบอนุญาต ฯครบทุก

เสน้ทาง

สาเหต ุ: OR2 การเกิดอบุตัิเหตุรถร่วมฯ

ส่งผลกระทบต่อปัจจัยเสี่ยง : บริษทัฯ อาจไม่รบัการตอ่อายุใบอนุญาต ฯครบทุก

เสน้ทาง

5

6

Risk Map มีความสัมพันธ์ระหว่าง

ปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุ แต่ไม่แสดงถึง

การวิเคราะห์ผลกระทบระหว่างปัจจัย

เสียง และสาเหตุปัจจัยเสี่ยงท่ีชัดเจน 

ท้ังในเชิงปริมาณ และคุณภาพ
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แม้มีการวเิคราะห์ผลกระทบระหวา่ง

ปัจจัยเสี่ยง อยา่งไรกต็าม ควรมีการ

วิเคราะห์ผลกระทบตอ่สาเหตใุนเชิง

ปริมาณมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะปัจจัย

เสี่ยงทางการเงิน และกระบวนการที่

เป็นปัจจัยเสี่ยงเชิงปรมิาณ
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3. การวิเคราะห์ผลกระทบระหว่างปัจจยัเสี่ยงใน
ระดับองค์กร และผลกระทบของสาเหตุ



4. การน า Risk Map ไปใช้ในการก าหนด
แผนการบริหารความเสี่ยง 

แผนบริหารความเสีย่งครอบคลุมถึงทุกสาเหตุความเสีย่งของปัจจัย

เสีย่งนั้นๆ รวมถึงผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ 

แผนงานบริหารความเสี่ยง ≠ แผนปฏิบัติการประจ าปี
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ตัวอย่างการวิเคราะห์ Risk Map เพื่อแสดงความสัมพันธ์กับ
การก าหนดมาตรการตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)

1. พิจารณาระดับความรุนแรงของสาเหตุ รวมถึงความสัมพันธ์ท้ังแนวดิ่ง และข้ามปัจจยัเสีย่ง
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2. มาตรการตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) โดย

พิจารณาเพิ่มเตมิจากมาตรการควบคุมภายใน

กรณีไม่มีมาตรการ

ควบคุมภายใน



2. มาตรการตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) โดยพิจารณาเพิ่มเตมิจาก

มาตรการควบคมุภายใน

38

กรณีมีมาตรการควบคุมภายใน

สาเหตุ น้ าหนัก มาตรการควบคุมที่มีอยู่เดิม (Existing Control) 

(แผนการด าเนินงานในปี 2559)

กิจกรรม / แผนบริหารความเสี่ยง

(Mitigation Plan)

อปุกรณ์หรอืข้อมลูถูกขโมย 205 1. อบรม Awareness Training 

2. แผนการประ เมินความเสี่ ยงด้ านความมั่ นคง

ปลอดภัยสารสนเทศ (

3. จัดหาระบบรักษาความปลอดภัยส าหรับเครื่องลูก

ข่าย และอุปกรณ์พกพา

4. จัดหาระบบตรวจสอบความปลอดภัยของช่องโหว่

ของเครือข่าย

5. จัดหาระบบ network security ทดแทนและปรับปรุง

โครงสร้างด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและ

สื่อสาร (

6. มีการบ ารุงรักษาระบบภายใน Data Center 

1. แผนพัฒนาระบบเพื่อ เป็นไปตาม

มาตรฐานสากลและให้ได้ใบรับรอง 

ISO 27001 

2.  แผนการจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร

ศูนย์ข้อมูล (DATA Center)

3.  แผนทบทวนและทดสอบ BCP ของ

ระบบงานด้าน ITที่ส าคัญ 

โครงสรา้งพืน้ฐานถูกท าลาย 20%

อปุกรณ์ด้าน Hardware ท างาน

ผิดพลาดหรอืไมส่ามารถท างานไดป้กติ

หรือท างานได้ไมเ่ตม็ประสทิธิภาพ

35%

ความผิดพลาดทีเ่กิดจากการท างานของ

ระบบงาน หรือโปรแกรมประยกุต์ ซึ่ง

ส่งผลให้ระบบไมส่ามารถท างานไดป้กติ

25^



4. การน า Risk Map ไปใช้ในการก าหนด
แผนการบริหารความเสี่ยง 

แผนบริหารความเสี่ยงต้องครอบคลุมถึง

สาเหตุของความเสี่ยงทุกสาเหตุ รวมถึง

ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของปัจจัยเสี่ยงอื่น 

ท่ีมีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบมายัง

ปัจจัยเสี่ยงน้ันๆ
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มาตรการจัดการความเสี่ยงไม่

รองรับสาเหตุของปัจจัยเสี่ยงท้ังหมด

ท่ีเชื่อมโยงระหว่างกัน โดยเฉพาะ

สาเหตุท่ีเชื่อมโยงจากปัจจัยเสี่ยงอื่น

40

4. การน า Risk Map ไปใช้ในการก าหนด
แผนการบริหารความเสี่ยง 



41

Inherent Risk VS Residual Risk

แผนปฏิบัติการ ≠ แผนบริหารความเสี่ยง

41

4. การน า Risk Map ไปใช้ในการก าหนด
แผนการบริหารความเสี่ยง 



42

กรณีตัวอย่าง :
การจัดท า Risk Map



ตัวอย่าง : กรณีศึกษา Risk Map
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RF 1: ลูกค้ามีแนวโน้มหันไปใช้บริการกับผู้ให้บริการรายอื่น หรือช่อง

ทางการสื่อสารอื่นแทนการใช้บริการไปรษณีย์

1x4 =4

Risk factors Root cause

ความเสี่ยงด้าน

การเงิน

(Financial Risk :F)

ความเสี่ยงด้านกล

ยุทธ์

(Strategic Risk :S)

RF 2:ไม่สามารถจัดต้ังหน่วย/เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์โลจิสติกส์ได้

ครบถ้วนทุกแห่งภายในระยะเวลาที่ก าหนด

2x5 =10

RF 3:คุณภาพและมาตรฐานบริการของปณท. อาจไม่สอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้ใช้บริการ

4x4 =16

RC 1.1 :บริการไปรษณีย์ภัณฑ์ธรรมดาไม่สามารถตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้ารายใหญ่ได้อย่างครอบคลุมทุกราย

RC 2.1 : ไม่สามารถเตรียมความพร้อมในการจัดต้ังจุดให้บริการ

ไปรษณีย์โลจิสติกส์ทั้งด้านงบประมาณ บุคลากร และเครื่องมือ 

เครื่องใช้

RC 3.1 :การบริการไม่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าราย

ใหญ่ ซ่ึงมีความต้องการที่แตกต่างกัน

RC 3.2 : เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถอ านวยความสะดวกหรือให้

ข้อมูล/ข้อแนะน า/ตอบค าถามของลูกค้ารายใหญ่เก่ียวกับระบบงานได้

อย่างเหมาะสม

ตัวอย่าง : การการระบุสาเหตุ น  าหนักของสาเหตุ และระดับ
ความรุนแรงของสาเหตุ

100%

100%

50%

50%

การระบุสาเหตุว่ามีความครบถ้วนหรือไม่ รวมถึงการให้น้ าหนักของสาเหตุยังไม่ลงในเชิงปริมาณ ทั้งๆ ที่ฐานข้อมูลในปัจุจุบัน สามารถระบุเชิงปริมาณ

ได้  (ฐานข้อมูลดังกล่าวอาจได้มาจากผลส ารวจความพึงพอใจ / ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า)  
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# ความเสี่ยง
สาเหตุที่ส่งผลกระทบ

ต่อความเสี่ยง
นน. เหตุผล/ค าอธิบายประกอบ

RF 3 คุณภาพและมาตรฐาน

บริการของปณท. อาจไม่

สอดคล้องกับความต้องการ

ของผู้ใช้บริการ

RC 

3.1 

การบริการไม่สอดคล้องกับความตอ้งการ

ของลูกค้ารายใหญ่ ซึง่มีความต้องการที่

แตกต่างกัน

50% ความต้องการของลูกค้ารายใหญ่ในปัจจุบันมีความหวังต่อบริการของ 

ปณท ในระดับสงูขึ้นและมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น สง่ผลกระทบต่อ

การให้บริการของ ปณท ซึง่อาจเปน็สาเหตุให้ไม่มีคุณภาพและมาตรฐาน

เพียงพอ หรอืสอดคลอ้งกบัความต้องการของผู้ใช้บริการ

RC 

3.2

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถอ านวย

ความสะดวกหรือให้ข้อมูล/ข้อแนะน า/ตอบ

ค าถามของลูกค้ารายใหญ่เกี่ยวกับระบบงาน

ได้อย่างเหมาะสม

50% เนื่องจากบริการไปรษณีย์มีเป็นจ านวนมากมีระบบงานที่ซบัซ้อน และต้อง

ใช้บุคลากรในการด าเนินงานค่อนขา้งมาก ส่งผลให้การอ านวยความ

สะดวกต่อลกูค้าหรือ การใหข้้อมูลลต่างๆ อาจไม่ตรงตามความต้องการ

ของลูกค้า

รวม 100%

ตัวอย่าง : การวเิคราะห์ค่าน้ าหนักของผลกระทบที่มีต่อความเสีย่งระดับองค์กร 
และตารางแสดงความสัมพันธ์ของความเสีย่งใน Risk Map

# ความเสี่ยง
สาเหตุทีส่่งผลกระทบ

ต่อความเสีย่ง
นน. เหตุผล/ค าอธิบายประกอบ

RF 4 การบริหารและควบคุมสนิค้า

ไปรษณีย์ / สนิคา้ฝากขาย

ภายในทีท่ าการไปรษณียอ์าจ

ไม่มีประสิทธภิาพเทา่ที่ควร

RC 4.1 เจ้าหน้าที่ไมต่รวจสอบควบคุมสินคา้

ไปรษณีย์ตามระเบียบที่ก าหนด

40% เนื่องจากสินคา้ไปรษณีย์มีจ านวนหลายรายการ ซึง่หากเจ้าหน้าที่ไม่ตรวจสอบ

ควบคุมสินคา้ไปรษณีย์ให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนดก็จะส่งผลให้เป็นชอ่งทาง

ในการกระท าทุจริต หรอืเกิดการรัว่ไหลของรายได้

RC 4.2 สินค้าไปรษณีย์มีจ านวนหลายรายการ 20% สินค้าไปรษณีย์ / สินคา้ฝากขายมีอยูเ่ป็นจ านวนมาก หากไม่มกีารควบคุม/ 

ตรวจสอบที่ดี ก็จะส่งผลให้การบรหิารจัดการไม่มีประสิทธภิาพเทา่ที่ควร

RC 4.3 เจ้าหน้าที่ไมล่งรับสินค้าไปรษณีย์เขา้

ระบบ CAPOS /ลงรับล่าช้า/ลงรับผดิ

ประเภท/ไม่ครบตามจ านวน

40% สินค้าไปรษณีย์ / สินคา้ฝากขายมีอยูเ่ป็นจ านวนมาก หากผู้ปฏบิัตงิานมีการ

ปฏบิัติไม่ถกูต้องตามระเบยีบ วธิีการปฏบิัติที่ก าหนดก็จะส่งผลให้การบรหิาร

จัดการขาดประสิทธภิาพ

รวม 100%

Risk 3: เรื่อง “คุณภาพและมาตรฐานบริการ อาจไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ”

Risk 4: เรื่อง “การบริหารและควบคมุสนิค้าอาจไม่มีประสทิธภิาพเท่าที่ควร”

สาเหตุที่ส่งผลกระทบต่อความเสี่ยง เป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพ และการให้น้ าหนักของแต่ละสาเหตุยังไม่มีหลักการที่ชัดเจน
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Risk factors Root cause

สิ่งที่สามารถปรับปรุงเพิ่มเติมได้ในอนาคต

RF 1: ลกูคา้มแีนวโนม้หันไปใชบ้รกิารกับผูใ้หบ้รกิาร
รายอืน่ หรอืชอ่งทางการสือ่สารอืน่แทนการใชบ้รกิาร

ไปรษณีย์

1x4 =4

ความเสีย่งดา้น
ปฏบิตักิาร

(Operational Risk :O)

ความเสีย่งดา้นกลยทุธ์
(Strategic Risk :S)

RF 2:ไมส่ามารถจัดตัง้หน่วย/เคานเ์ตอรบ์รกิาร
ไปรษณียโ์ลจสิตกิสไ์ดค้รบถว้นทกุแหง่ภายในระยะเวลา
ทีก่ าหนด

2x5 =10

RF 3:คณุภาพและมาตรฐานบรกิารของปณท. อาจไม่
สอดคลอ้งกับความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร

4x4 =16

RC 1.1 :บรกิารไปรษณียภ์ัณฑธ์รรมดาไมส่ามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้รายใหญ่ไดอ้ย่าง
ครอบคลมุทกุราย

RC 2.1 : ไมส่ามารถเตรยีมความพรอ้มในการจัดตัง้จุด
ใหบ้รกิารไปรษณียโ์ลจสิตกิสท์ัง้ดา้นงบประมาณ 
บคุลากร และเครือ่งมอื เครือ่งใช ้

RC 3.1 :การบรกิารไมส่อดคลอ้งกับความตอ้งการของ
ลกูคา้รายใหญ่ ซึง่มคีวามตอ้งการทีแ่ตกตา่งกัน

RC 3.2 : เจา้หนา้ทีผู่ป้ฏบัิตงิานไมส่ามารถอ านวยความ
สะดวกหรอืใหข้อ้มลู/ขอ้แนะน า/ตอบค าถามของลกูคา้
รายใหญเ่กีย่วกับระบบงานไดอ้ยา่งเหมาะสม

100%

100%

50%

50%

ความเสีย่งดา้นการเงนิ
(Financial Risk :F)

RF xx: รายไดร้วมของปณท. ไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย

RC 1.2:รายไดก้ลุม่ธุรกจิขนสง่ ไมเ่ป็นไปตาม
เป้าหมาย

RC 1.3: รายไดก้ลุม่ธุรกจิคา้ปลกีไมเ่ป็นไปตาม
เป้าหมาย

RC 1.4: รายไดก้ลุม่ธุรกจิการเงนิ ไมเ่ป็นไปตาม
เป้าหมาย

RC 1.5:รายไดก้ลุม่ธุรกจิอืน่ๆไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย

RC 1.1: รายไดก้ลุม่ธุรกจิสือ่สาร ไมเ่ป๋นไปตาม
เป้าหมาย

RC 1.6: รายไดอ้ืน่ๆไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย

72%

10%

6%

7%

3%

2%

4x4 =16

ก าหนดสาเหตุโดยใช้ข้อมูลเชิง

ปริมาณให้มากขึ้น

Modified
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Risk factors Root cause

ตัวอย่างการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักของผลกระทบที่มีต่อความเสี่ยง
เชิงปริมาณ

ความเสี่ยงด้านการเงิน
(Financial Risk :F)

RF 1: รายไดร้วมของปณท. ไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย

RC 1.2:รายไดก้ลุม่ธุรกจิขนสง่ ไมเ่ป็นไปตาม
เป้าหมาย

RC 1.3: รายไดก้ลุม่ธุรกจิคา้ปลกีไมเ่ป็นไปตาม
เป้าหมาย

RC 1.4: รายไดก้ลุม่ธุรกจิการเงนิ ไมเ่ป็นไปตาม
เป้าหมาย

RC 1.5:รายไดก้ลุม่ธุรกจิอืน่ๆไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย

RC 1.1: รายไดก้ลุม่ธุรกจิสือ่สาร ไมเ่ป็นไปตาม
เป้าหมาย

RC 1.6: รายไดอ้ืน่ๆไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย

72%

10%

6%

7%

3%

2%

4x4 =16

72%

10%

6% 7%

3%

2%

Income Contribution

1. รายได้กลุม่ธุรกิจสือ่สาร
2. รายได้กลุม่ธุรกิจขนสง่
3. รายได้กลุม่ธุรกิจค้าปลกี
4. รายได้กลุม่ธุรกิจการเงิน
5. รายได้กลุม่ธุรกิจอื่นๆ
6. รายได้อื่นๆ

การก าหนดสาเหตุของปัจจัยเสีย่ง โดยพจิารณา

จากสัดส่วนรายไดใ้นอดีตของแต่ละ BU เพือ่

ก าหนดความส าคัญของปัจจัยตอ่รายไดร้วม
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ตัวอย่างการใช้ข้อมูลเชิงปริมาณในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ
ความเสี่ยงใน Risk Map

การก าหนดความสัมพันธ์ของปัจจัยเสี่ยง โดย

พิจารณาจากสัดส่วนรายได้ของไปรษณีย์ใน

ประเทศ ต่อรายได้รวม เพื่อก าหนดน้ าหนักของ

ผลกระทบต่อปัจจัยเสี่ยง
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ความเส่ียงด้าน
การเงิน

(Financial 
Risk :F)

RF 1: รายไดร้วมของปณท. ไมเ่ป็นไป
ตามเป้าหมาย

RC 1.2:รายไดก้ลุม่ธรุกจิขนสง่ ไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย

RC 1.3: รายไดก้ลุม่ธรุกจิคา้ปลกีไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย

RC 1.4: รายไดก้ลุม่ธรุกจิการเงนิ ไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย

RC 1.5:รายไดก้ลุม่ธรุกจิอืน่ๆไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย

RC 1.1: รายไดก้ลุม่ธรุกจิสือ่สาร ไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย

RC 1.6: รายไดอ้ืน่ๆไมเ่ป็นไปตาม
เป้าหมาย

72%

10%

6%

7%

3%

2%

4x4 =16

RF 2: ลกูคา้มแีนวโนม้หนัไปใชบ้รกิาร
กบัผูใ้หบ้รกิารรายอืน่ หรอืชอ่งทางการ
สือ่สารอืน่แทนการใชบ้รกิารไปรษณีย์

RC 2.1 :บรกิารไปรษณียภ์ัณฑธ์รรมดาไม่
สามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้
รายใหญไ่ดอ้ยา่งครอบคลมุทกุราย100%

ความเสี่ยงด้าน
ปฏิบติัการ

(Operational 
Risk :O)

30.00%

32.00%

34.00%

36.00%

38.00%

 -   

 5,000.00 

 10,000.00 

 15,000.00 

 20,000.00 

Y1 Y2 Y3 Y4

รายได้จากไปรษณีย์ในประเทศ

รายได้รวม

สดัสว่นรายได้ไปรษณีย์ในประเทศ ต่อรายได้รวม

ขอ้มลูตวัอยา่ง : การใชข้อ้มลูเชงิปรมิาณในการวเิคราะหผ์ลกระทบของปัจจัยเสีย่ง

Income

(หนว่ย: ลา้นบาท)

15% 16,808.35         

10% 16,315.06         

5% 15,821.77         

0% 15,328.48         

-5% 14,835.19         

-10% 14,341.90         

-15% 13,848.61         

%change of 

selling 

 The sensitivity of income on the changing of selling quantity

1x4 =4

สอดคลอ้งกบัการ

ก าหนดระดับความ

รุนแรงด้านการเงิน

ขององค์กร
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