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บทที่ 1
บทนํา
คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2544 ได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์
และแนวทางการกํากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจตามที่กระทรวงการคลังเสนอ หลักเกณฑ์นี้ได้กําหนดให้
ผู้บริหารให้ความสําคัญ ต่อการบริห ารความเสี่ยง โดยเห็นว่าผู้บริห ารรัฐวิส าหกิจ สามารถป้อ งกัน
หรือลดความเสียหายที่อ าจเกิด ขึ้น จากความเสี่ยงในการดํา เนิน กิจ การได้ ซึ่งจะเป็น ผลทําให้ก าร
ดํ า เนิน งานเป็น ไปตามวัต ถุป ระสงค์แ ละเป้า หมายที ่กํ า หนดไว้ นอกจากนี ้ใ นบัน ทึก ข้อ ตกลง
ประเมิน ผลการดํา เนิน งานของรัฐวิส าหกิจ เรื่อ งการกํา กับดูแ ลที่ดี ได้ค รอบคลุมเรื่อ งการบริห าร
ความเสี่ยงไว้ด้วย
หลักเกณฑ์และแนวทางการกํากับดูแลที่ดีได้กําหนดแนวทางปฏิบัติในการบริหารความ
เสี่ยงของรัฐวิสาหกิจไว้ ดังนี้
1) จัดตั้งทีมงานหรือส่วนงานเพื่อตรวจสอบและดูแลการบริหารความเสี่ยงโดยตรง
2) วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ซึ่งมีผลกระทบต่อองค์กรทั้งจากภายในและภายนอก
3) จัดทํารายงานประเมินผลความเสี่ยงเสนอคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นการระวัง ป้องกัน และจัดการเพื่อลดโอกาสและความรุนแรง
ในการเกิดอันตราย ความสูญเสีย ความเสียหาย ความล้มเหลว ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่จะส่งผล
กระทบต่อโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งระดับองค์กร ระดับ
หน่วยงาน และระดับบุคลากร ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมและตรวจสอบได้
อย่างมีระบบ
จากแนวทางดังกล่าว รฟม. ได้จัดทําคู่มือการบริหารความเสี่ยงฉบับแรกขึ้นเมื่อปี 2546
เพื่อให้ส่วนงานต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ ประเมิน และบริหารความเสี่ยง และเพื่อให้การ
บริหารจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยต่อมาในปี 2550 ได้มีการปรับปรุงคู่มือการ
บริหารความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เปลี่ยนไป
ในปี 2553 รฟม. ได้ มี ก ารปรับ ปรุง คู ่ม ือ การบริห ารความเสี ่ย งขึ ้น โดยเพิ ่ม เนื ้อ หา
เกี่ยวกับ Risk Appetite และ Risk Tolerance ของเป้าหมายและความเสี่ยง และเพิ่มเติมปรับปรุง
เกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยง ในส่วนของการกําหนดระดับโอกาสและระดับผลกระทบ เป็นต้น
ในปี 2556 รฟม. ได้ดําเนินการปรับปรุงคู่มือการบริหารความเสี่ยงขึ้นอีกครั้ง โดยเพิ่ม
เนื้ อ หาในภาคผนวก ดั ง นี้ การกํ า หนดระดั บ ความเสี่ ย ง การกํ า หนดความเสี่ ย งที่ ย อมรั บ ได้ (Risk
Appetite) และความเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) การจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง
รวมถึงเพิ่มเติมและปรับปรุงเกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยง ในส่วนของการกําหนดระดับโอกาส
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และระดับ ผลกระทบ และตัวอย่างการกรอกข้อมูลแบบฟอร์มการวิเคราะห์ ประเมิน และบริหาร
จัดการความเสี่ยง ทั้ง นี้เ พื่อ ใช้เป็นข้อมูล และแนวทางสําหรับพนัก งานและผู้บ ริหารในการบริห าร
ความเสี่ยงภายในองค์กร ซึ่งจะสามารถเข้าใจได้ถึงกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงที่ถูกต้อง เหมาะสม นอกจากนี้ยังเพิ่มเติมในส่วนของความเชื่อมโยงระหว่างการบริหาร
ความเสี่ยงของ รฟม. กับระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance
Appraisal : SEPA) รายละเอียดดังภาคผนวก 6 ซึ่งในปีงบประมาณ 2557 รฟม.จะนําระบบ SEPA
มาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ขององค์กร
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บทที่ 2
การบริหารความเสี่ยง
2.1 ความเสี่ยง
ความเสี่ ย ง (Risk) หมายถึ ง เหตุ ก ารณ์ ห รื อ การกระทํ า ใดๆ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ภายใต้
สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบด้านลบ สร้างความเสียหาย หรือความล้มเหลว หรือลด
โอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ทั้งในระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และบุคลากรได้
2.2 การบริหารความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการบริหารที่สร้างขึ้นเพื่อ
ใช้ในการระบุ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง เพื่อเพิ่มความสําเร็จของวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย ด้วย
การลดโอกาสและผลเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk Management) หรือการบริหาร
ความเสี่ยงระดับองค์กรโดยรวม (Enterprise Wide Risk Management) หมายถึง การบริหารปัจจัย
และควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆ โดยการลดมูลเหตุแต่ละโอกาสที่องค์กรจะ
เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่องค์กร
ยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมายขององค์กรเป็นสําคัญ หรือกล่าวคือ การบูรณาการการบริหารความเสี่ยงทุกด้านทั่วทั้ง
องค์กร โดยคํานึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างเกิดมูลค่าสูงสุด และผลกระทบระหว่างความเสี่ยงที่มีต่อกัน
(ประมวลคําศัพท์ที่สําคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงแสดงในภาคผนวก 5)
2.3 ความแตกต่างของความเสี่ยง (Risk) และปัญหา (Problem)
ความเสี่ยง (Risk) เป็นเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตที่จะส่งผลในทางลบ ส่วน
ปัญหา (Problem) เป็นเหตุการณ์หรือสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่ในปัจจุบันที่ก่อให้เกิดปัญหา
อุปสรรค หรือความยุ่งยากต่างๆ
2.4 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และความเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance)
การกําหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ถือเป็นส่วนหนึ่งในการกําหนดกลยุทธ์การดําเนินงาน
ขององค์กรโดยรวม เนื่องจากการดําเนินงานต่างๆ ขององค์กรมีความเสี่ยงเป็นอุปสรรคที่จะทําให้ไม่
บรรลุเป้าหมายที่ได้กําหนดไว้ หากมีความเสี่ยงเกิดขึ้นในระดับหนึ่งโดยที่องค์กรยังสามารถดําเนินงาน
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ให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดได้ ระดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นเรียกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk
Appetite)
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
หมายถึง ประเภทและเกณฑ์ของความเสี่ยงที่องค์กรจะยอมรับได้เพื่อช่วยให้องค์กร
บรรลุเป้าหมาย ซึ่งความเสี่ยงที่ยอมรับได้จะระบุเป็นค่าเดียวหรือระบุเป็นช่วงก็ได้
ความเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance)
หมายถึง ความเบี่ยงเบนจากเกณฑ์หรือประเภทของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งทําให้
มั่นใจได้ว่าองค์กรได้ดําเนินการบริหารความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้
2.5 ประโยชน์ที่ได้รับจากการบริหารความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงถือเป็นเครื่องมือที่สําคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้การบริหารงานใน
สภาวะแวดล้อมที่มีความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร ดังนี้
1) การดําเนินงานขององค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้
ตั้งไว้
2) ลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ต่างๆ
3) เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานขององค์กร
4) สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
5) ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
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บทที่ 3
โครงสร้างและนโยบายในการบริหารความเสี่ยงของ รฟม.
3.1 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการบริหารความเสี่ยงของ รฟม. ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ในทุก
ระดับตั้งแต่ระดับปฏิบัติการไปจนถึงคณะกรรมการ รฟม. โดยมีโครงสร้างการดําเนินงานปรากฏตาม
ภาพที่ 3-1
คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
และการกํากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการ รฟม.

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ผู้ว่าการ

สํานักตรวจสอบ

ฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี
คณะทํางานบริหาร
ความเสี่ยงองค์กร
ฝ่ายเลขานุการคณะทํางาน
บริหารความเสี่ยงองค์กร
(กองบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน)

ผู้อํานวยการฝ่าย/สํานัก

ผู้อํานวยการกอง

หัวหน้าแผนก

การประสานงาน
พนักงานระดับปฏิบัติการ

การรายงาน

ภาพที่ 3-1 โครงสร้างการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
-5-

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

คู่มือการบริหารความเสี่ยง ฉบับปี 2559

3.2 บทบาทและหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง
จากโครงสร้างการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงในภาพที่ 3-1 รฟม. ได้กําหนดบทบาท
และหน้าที่ของแต่ละส่วนงานไว้ ดังนี้
ส่วนงาน
คณะกรรมการ รฟม.

บทบาทและหน้าที่

กํากับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและ
ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน
คณะกรรมการตรวจสอบ
 สอบทาน ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
รฟม. เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
 ติดตามการบริหารความเสี่ยงของ รฟม. เพื่อให้เข้าใจความ
เสี่ยงที่สําคัญและเชื่อมโยงกับการควบคุมภายในที่เหมาะสม
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง  พิจารณากลั่นกรองเรื่องการควบคุมภายใน การบริหารความ
และการกํากับดูแลกิจการที่ดี
เสี่ยง การกํากับดูแลกิจการที่ดี และการแสดงความรับผิดชอบ
(กรรมการ รฟม. เป็นประธานฯ)
ต่ อ สั งคมของ รฟม. และการดํ าเนิ นงานขององค์ กรเพื่ อ
ดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการ รฟม.
และรัฐบาล
 ให้คําปรึกษา คําแนะนํา และข้อเสนอแนะในเรื่องการควบคุม
ภายใน การบริหารความเสี่ยง ด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี
และด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
 รายงานการดําเนินงานให้คณะกรรมการ รฟม. ได้ทราบ
เป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม
 แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อช่วยเหลือการดําเนินงานของ
คณะอนุกรรมการ
 พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ รฟม. มอบหมาย
หรือที่ผู้ว่าการ รฟม. ร้องขอ
ผู้ว่าการ รฟม.
 กําหนดกลยุทธ์การดําเนินงานขององค์กร
 กํากับดูแลให้มีการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดการความ
เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
 กํากับดูแลและกระตุ้นให้พนักงานทุกระดับมีความตระหนัก
ในเรื่องความเสี่ยง และส่งเสริมให้มีกระบวนการบริหาร
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ส่วนงาน

บทบาทและหน้าที่

ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นวัฒนธรรม
องค์กร
 สนับสนุนให้พนักงานได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริหารความ
เสี่ยง
คณะทํางานบริหารความเสี่ยงองค์กร  กําหนดกรอบนโยบายและขั้นตอนในการบริหารความเสี่ยง
(ผู้ว่าการ รฟม. เป็นประธาน)
ขององค์กร
 ทําการวิเคราะห์ ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นและมีแนวโน้มที่จะมีผลกระทบ
ต่อเป้าหมายการดําเนินงานขององค์กร
 ส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่ง
ของวัฒนธรรมองค์กร
 จัดให้มีแนวทางหรือคู่มือในการบริหารความเสี่ยงของแต่ละ
เป้าหมายการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง
 ปรับปรุงการดําเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 รายงานความก้าวหน้าการวิเคราะห์ ประเมิน และบริหาร
จัดการความเสี่ยงเสนอคณะกรรม รฟม. หรือ
คณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมายอย่างต่อเนื่อง
 จัดให้มีการบูรณาการระหว่างการกํากับดูแลกิจการที่ดี
(Corporate Governance) การบริหารความเสี่ยง (Risk
Management) และการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของ
องค์กรให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบายและ
กระบวนการปฏิบัติงานที่ได้วางเอาไว้ (Compliance)
ฝ่ายเลขานุการคณะทํางานบริหาร  รวบรวมความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของแต่ละ
ความเสี่ยงองค์กร
ส่วนงานเสนอคณะทํางานบริหารความเสี่ยงองค์กร และ
และคณะอนุกรรมการบริหาร
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกํากับดูแล
ความเสี่ยงและการกํากับดูแลกิจการ กิจการที่ดี
ที่ดี
 ประสานงานเพื่อให้มีการวิเคราะห์ ประเมินและจัดการ
ความเสี่ยงตามแนวทางที่กําหนดจัดทํารายงานการบริหาร
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ส่วนงาน

สํานักตรวจสอบ

ผู้อํานวยการฝ่าย/สํานัก
และผู้อํานวยการกอง

กองบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในและแผนกบริหารความเสี่ยง

บทบาทและหน้าที่
ความเสี่ยงเสนอคณะกรรมการฯ
 จัดทําและปรับปรุงคู่มือการบริหารความเสี่ยง
 ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ส่วนงานต่างๆ ในเรื่องการบริหาร
ความเสี่ยง
- สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงภายในองค์กร
- ประเมินความน่าเชื่อถือของการจัดทํารายงานการบริหาร
ความเสี่ยง
 กํากับดูแลให้เจ้าหน้าที่ทําการวิเคราะห์และประเมินความ
เสี่ยงในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ําเสมอ
 ให้ความเห็นชอบแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
กับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
 เสนอข้อมูลความเสี่ยงและวิธีการจัดการความเสี่ยงให้คณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาเห็นชอบ
 เสนอประเด็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถบริหารจัดการให้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณากําหนด
แนวทางในการบริหารจัดการ
 จัดให้มีระบบควบคุมภายในเพื่อป้องกันความเสี่ยง
 กํากับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางที่กําหนด
 ติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
 ประสาน ให้คําแนะนํา และช่วยเหลือส่วนงานต่างๆ ในการ
วิเคราะห์ ประเมิน และบริหารความเสี่ยง
 ให้ความรู้แก่ส่วนงานต่างๆ เพื่อให้มีความเข้าใจถึง
หลักเกณฑ์การวิเคราะห์ ประเมิน และบริหารจัดการ
ความเสี่ยง
 ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงของส่วนงานต่างๆ และ
แจ้งเตือนให้ส่วนงานเจ้าของความเสี่ยงได้มีการบริหาร
จัดการ และทบทวนการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
 ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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ส่วนงาน

บทบาทและหน้าที่
เป็นฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
การกํากับดูแลกิจการที่ดี และฝ่ายเลขานุการคณะทํางาน
บริหารความเสี่ยงองค์กร
 ศึกษาวิเคราะห์และรายงานความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างสม่ําเสมอ
 ดําเนินการตามระบบควบคุมภายในเพื่อป้องกันความเสีย
่ง
 ดําเนินการจัดการความเสี่ยงตามแนวทางที่กําหนด
 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง


หัวหน้าแผนกและพนักงานระดับ
ปฏิบัติการ

3.3 คณะทํางานบริหารความเสี่ยงองค์กร
เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามแนวทางปฏิ บั ติ ใ นการบริ ห ารความเสี่ ย ง ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละแนว
ทางการกํากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ที่ได้กําหนดให้มีการจัดตั้งทีมงานหรือมอบหมายอํานาจหน้าที่ให้
หน่วยงานในองค์กรอย่างชัดเจนเพื่อตรวจสอบดูแลการบริหารความเสี่ยงโดยตรง ในปี 2545 รฟม. ได้
มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ รฟม. มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องการบริหารความ
เสี่ยงขององค์กร ในปี 2553 ได้มีการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รฟม.
ปี 2555 ได้มีการยกเลิกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และทําการแต่งตั้งคณะทํางาน
บริหารความเสี่ยงองค์กร และต่อมาในปี 2556 ได้มีการแต่งตั้งคณะทํางานบริหารความเสี่ยงองค์กร
เพิ่ม โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
1. ผู้ว่าการ
ประธานคณะทํางาน
2. รองผู้ว่าการ (กลยุทธ์และแผน)
คณะทํางาน
3. รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ)
คณะทํางาน
4. รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง)
คณะทํางาน
5. รองผู้ว่าการ (บริหาร)
คณะทํางาน
6. รองผู้ว่าการ (การเงิน)
คณะทํางาน
7. ผู้ช่วยผู้ว่าการ
คณะทํางาน
8. ผู้อํานวยการสํานักผู้ว่าการ
คณะทํางาน
9. ผู้อํานวยการสํานักธุรกิจบัตรโดยสาร
คณะทํางาน
10. ผู้อํานวยการสํานักธุรกิจรถไฟฟ้า
คณะทํางาน
11. ผู้อํานวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
คณะทํางาน
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12. ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า
13. ผู้อํานวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
14. ผู้อํานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
15. ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
16. ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาพื้นที่
17. ผู้อํานวยการฝ่ายวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม
18. ผู้อํานวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 1
19. ผู้อํานวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 2
20. ผู้อํานวยการฝ่ายระบบรถไฟฟ้า
21. ผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการ
22. ผู้อํานวยการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย
23. ผู้อํานวยการฝ่ายกฎหมาย
24. ผู้อํานวยการฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน
25. ผู้อํานวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ
26. ผู้อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
27. ผู้อํานวยการสํานักงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
28. ผู้อํานวยการกองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
29. หัวหน้าแผนกบริหารความเสี่ยง

คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางานและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะทํางานบริหารความเสี่ยงองค์กรมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) กําหนดกรอบนโยบาย ขั้นตอน และแผนการดําเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง
ขององค์กร
2) ทําการวิเคราะห์ ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
และมีแนวโน้มที่จะมีผลกระทบต่อเป้าหมายการดําเนินงานขององค์กร
3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
4) จัดให้มีแนวทางหรือคู่มือในการบริหารความเสี่ยง และปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์และ
ทันสมัยอยู่เสมอ
5) ติดตามตรวจสอบความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงของแต่ละเป้าหมายการ
ดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง
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6) ปรับปรุงการดําเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนไป และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
7) รายงานความก้าวหน้าการวิเคราะห์ ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยง เสนอ
คณะกรรมการ รฟม. หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมายอย่างต่อเนื่อง
8) จัดให้มีการบูรณาการระหว่างการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของ
องค์กรให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานที่ได้
วางเอาไว้ (Compliance)
9) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยมอบหมาย
3.4 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกํากับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อให้การกํากับดูแลด้านการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คณะกรรมการ รฟม.
จึงได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้คําปรึกษา แนะนํา เกี่ยวกับการบริหารความ
เสี่ยงของ รฟม. และต่อมาในปี 2559 คณะกรรมการ รฟม. เห็นควรให้มีคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา
กลั่นกรองเรื่องการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกํากับดูแลกิจการที่ดี การแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม และการดําเนินงานขององค์กร จึงได้มีคําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและการกํากับดูแลกิจการที่ดี (ตามคําสั่ง รฟม. ที่ 125/2559 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2559) โดยมี
องค์ประกอบ ดังนี้
1. กรรมการ รฟม.
ประธานอนุกรรมการ
2. กรรมการ รฟม. จํานวน 2 ท่าน
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
3. ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 ท่าน
4. ผู้ว่าการ รฟม.
อนุกรรมการ
5. รองผู้ว่าการ (กลยุทธ์และแผน)
เลขานุการ
6. ผู้อํานวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารความเสี่ ย งและการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี มี อํ า นาจหน้ า ที่
ดังต่อไปนี้
1) พิจารณากลั่นกรองเรื่องการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกํากับดูแล
กิจการที่ดี และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทยและการดําเนินงานขององค์กรเพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของ
คณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและรัฐบาล
2) ให้คําปรึกษา คําแนะนํา และข้อเสนอแนะในเรื่องการควบคุมภายใน การบริหาร
ความเสี่ยง ด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี และด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
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3) รายงานการดําเนินงานให้คณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้
ทราบเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม
4) แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อช่วยเหลือการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ
5) พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
มอบหมาย หรือที่ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยร้องขอ
3.5 นโยบายการบริหารความเสี่ยงของ รฟม.
เพื่อให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) สามารถใช้การบริหารความ
เสี่ยงในการบริหารจัดการองค์กรให้บรรลุตามเป้าหมายการดําเนินงาน สร้างมูลค่าเพิ่มและความมั่นคง
เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสอดคล้องตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น
คณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ได้กําหนดนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงของ รฟม. ไว้ ดังนี้
1) มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และนโยบายของ รฟม.
รวมทั้งชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของ รฟม.
2) จัดการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้
3) ผู้บริหารต้องรับผิดชอบในการนํานโยบายการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติและติดตาม
การนําไปใช้อย่างต่อเนื่อง โดยพนักงานทุกคนต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตาม
นโยบายและคู่มือการบริหารความเสี่ยง
4) ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทั่วทั้งองค์กรได้รับรู้และป้องกันความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้นทั้งหมด
5) ตรวจสอบ ติ ด ตาม และประเมิ น ความเสี่ ย งที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ตามสภาพแวดล้ อ มที่
เปลี่ยนไป ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง
6) ส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่นําไปสู่การสร้างสรรค์
มูลค่าให้แก่องค์กร
(ประกาศใช้ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2559)
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บทที่ 4
องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยง
รฟม. ได้แบ่งการบริหารความเสี่ยงออกเป็น 2 ประเภท คือ การบริหารความเสี่ยงระดับ
ส่วนงาน และการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
การบริหารความเสี่ยงระดับส่วนงาน
เป็นการบริหารความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดําเนินงานของแต่ละฝ่าย/สํานัก โดย
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นสามารถบริหารจัดการได้โดยอํานาจหน้าที่ของผู้อํานวยการฝ่าย/สํานัก หรือเป็น
ความเสี่ยงที่ไม่เกิดผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดําเนินงานของ รฟม. หรือสามารถ
ควบคุมได้โดยกระบวนการควบคุมภายใน เช่น ความเสี่ยงจากการจัดซื้อพัสดุในราคาแพงแต่คุณภาพ
ต่ํา จะต้องจัดให้มีกิจกรรมควบคุมเกี่ยวกับการจัดซื้อให้รัดกุมมากขึ้น เช่น กําหนดวิธีการคัดเลือกผู้ขาย
การจัดทําทะเบียนประวัติผู้ขาย สถิติราคา การแบ่งแยกหน้าที่ตามหลักการควบคุมภายในที่ดี การ
หมุนเวียนเจ้าหน้าที่จัดซื้อ เป็นต้น
การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
เป็นการบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายการ
ดําเนินงานของ รฟม. รวมทั้งมีผลกระทบต่อเป้าหมายการดําเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผล
การดําเนินงานของ รฟม.
4.1 องค์ประกอบการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรของ รฟม. ดําเนินการตามแนวทางระบบการบริหาร
ความเสี่ยงระดับองค์กรของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission (COSO) ซึ่งมีองค์ประกอบการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
1) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)
2) การกําหนดเป้าหมาย (Objective Setting)
3) การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
4) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
5) การจัดการความเสี่ยง (Risk Responses)
6) กิจกรรมควบคุม (Control Activities)
7) การติดตามและประเมินผล (Monitoring)
8) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
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องค์ประกอบการบริหารความเสี่ยงข้างต้นมีกระบวนการที่ต้องดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง 6
ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 2 ถึง 7 ซึ่งเรียกว่า กระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยมีขั้นตอนที่ 1 และ 8
เป็นองค์ประกอบเสริมให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงทั้ง 6 ขั้นตอน มีประสิทธิภาพ
4.1.1 สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร หมายถึง แนวทางและนโยบายภายในเกี่ยวกับการบริหาร
ความเสี่ยงของ รฟม. สภาพแวดล้อมภายในองค์กรเป็นปัจจัยสําคัญที่มีผลต่อกระบวนการบริหารความ
เสี่ยง องค์ประกอบที่สําคัญของสภาพแวดล้อมภายในองค์กรประกอบด้วย
1) รูปแบบการบริหารองค์กรและวัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยง เป็นปัจจัยสําคัญที่
ทําให้การบริหารความเสี่ยงเกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กร
2) บทบาทของคณะกรรมการ รฟม. ในการกํากับดูแลการทํางานของผู้บริหารให้มีการ
ดําเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและครอบคลุม
3) การจัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม
4) การคัดเลือกและพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความมุ่งมั่นต่อหน้าที่
รับผิดชอบ
5) การส่งเสริมให้พนักงานมีความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม
6) การมอบอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมให้พนักงานปฏิบัติงานได้บรรลุ
เป้าหมายขององค์กร
4.1.2 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
สารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง การจัดให้มีการสื่อสารและระบบสารสนเทศความ
เสี่ยงที่ ดี เพื่อ ให้ มั่น ใจว่าผู้ บริ ห ารและพนักงานทุกคนเข้ าใจกระบวนการและบทบาทหน้า ที่ค วาม
รับผิดชอบของตนเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ได้แก่
1) คณะกรรมการ รฟม. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้บริหารระดับสูง มีการ
สื่อสารเกี่ยวกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงและสถานะของความเสี่ยง ให้พนักงาน
ทุกคนเข้าใจและดําเนินการบริหารความเสี่ยงตามบทบาทหน้าที่
2) จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารสองทางที่มีประสิทธิภาพระหว่างผู้บริหารและพนักงาน
3) มีการประสานงานระหว่างงานบริหารความเสี่ยงกับงานตรวจสอบ เพื่อที่จะได้เกิดการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ระหว่างกัน
4) มีการสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอก
องค์กรผ่านระบบสารสนเทศและการสื่อสารภายในองค์กร เพื่อให้พนักงานได้รับทราบ
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ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของ รฟม. ตลอดจนสาระความรู้เกี่ยวกับการ
บริหารความเสี่ยงอย่างสม่ําเสมอและทันต่อเหตุการณ์
4.2 กระบวนการบริหารความเสี่ยง
กระบวนการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยขั้นตอนหลักๆ 6 ขั้นตอน ได้แก่
1) การกําหนดเป้าหมาย (Objective Setting)
2) การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
3) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
4) การจัดการความเสี่ยง (Risk Responses)
5) กิจกรรมควบคุม (Control Activities)
6) การติดตามและประเมินผล (Monitoring)
โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงแสดงได้ดังภาพที่ 4-1

ภาพที่ 4-1 กระบวนการบริหารความเสี่ยง
ที่มา : เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบริหารความเสี่ยงขององค์กรแบบบูรณาการ
โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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4.2.1 การกําหนดเป้าหมาย (Objective Setting)
การกําหนดเป้าหมาย หมายถึง การเข้าใจถึงภารกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์
ในการดําเนินงานขององค์กร รวมทั้งสภาพแวดล้อมของการดําเนินงาน ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้มีการระบุ
ไว้ในแผนวิสาหกิจของ รฟม. ซึ่งรวมถึงเป้าหมายการดําเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการ
ดําเนินงานของ รฟม. ด้วย
ผลของการกําหนดเป้าหมายจะทําให้ทราบปัจจัยความสําเร็จ เหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อ
ความสําเร็จของเป้าหมาย หน่วยวัดความสําเร็จ และระดับความคลาดเคลื่อนจากหน่วยวัดที่ยอมรับได้
ทั้ ง นี้ ก ารกํ า หนดเป้ า หมายสํ า หรั บ การบริ ห ารความเสี่ ย งของ รฟม. จะกํ า หนดจากเป้ า หมายการ
ดําเนินงานตามที่กําหนดไว้ในแผนวิสาหกิจ เป้าหมายการดําเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผล
การดําเนินงานของ รฟม. และเป้าหมายอื่นๆ ตามที่คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี/คณะทํางานบริหารความเสี่ยงองค์กร กําหนดเพิ่มเติม
4.2.2 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
การระบุความเสี่ยง คือ การพิจารณาเหตุการณ์ที่นําไปสู่ความเสียหาย ซึ่งก่อนขั้นตอนการ
ระบุความเสี่ยงจะต้องดําเนินการในขั้นตอนที่ 4.2.1 คือกําหนดเป้าหมายของการดําเนินงานเสียก่อน
จากนั้นจึงทําการวิเคราะห์หาเหตุการณ์ที่จะทําให้ไม่สามารถดําเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้
การระบุความเสี่ยงจะต้องพิจารณาปัจจัยทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งปัจจัย
เหล่ า นี้ มี ผ ลกระทบต่ อ เป้ า หมายและผลการปฏิ บั ติ ง านขององค์ ก ร โดยปั จ จั ย ภายนอกเป็ น
สภาพแวดล้อมภายนอก รฟม. ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น นโยบายรัฐบาล การเมือง สภาวะเศรษฐกิจ
อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน การดําเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภัยธรรมชาติ กฎหมาย
คู่สัญญา คู่แข่ง และรูปแบบการใช้ชีวิต (life style) ส่วนปัจจัยภายในเป็นสภาพแวดล้อมภายใน รฟม.
ซึ่งสามารถควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงได้ เช่น นโยบาย กลยุทธ์ ระบบการบริหาร โครงสร้างองค์กร
กระบวนการทํางาน วัฒนธรรมองค์กร บุคลากร และเทคโนโลยีที่นํามาใช้
การระบุความเสี่ยงควรเริ่มจากเหตุการณ์ที่มีความชัดเจนหรือมีนัยสําคัญก่อน และจะต้อง
รวมถึงเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นต่ําแต่มีความเสียหายสูง หรือมีผลกระทบต่อเป้าหมายที่สําคัญของ
รฟม. ด้วย การระบุความเสี่ยงสามารถทําได้หลายแนวทาง ได้แก่ การสัมภาษณ์ (Interviews) การใช้
ดุลยพินิจจากประสบการณ์ทํางาน การระดมความคิดจากส่วนงานต่างๆ (Brainstorming) การประชุม
เชิงปฏิบัติการ (Workshop) การจัดตั้งคณะทํางานที่ประกอบด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถใน
ด้านต่างๆ การวิเคราะห์จากข้อมูลในอดีต เป็นต้น นอกจากนี้อาจมีการระบุความเสี่ยงจากภายนอก
เช่น การเปรียบเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐานสากล การใช้ข้อมูลจากธุรกิจลักษณะเดียวกัน และการมี
ที่ปรึกษาให้คําแนะนํา เป็นต้น
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ในการบริหารความเสี่ยงของ รฟม. ได้มีการแบ่งความเสี่ยงออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
(1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S)
หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการกําหนดกลยุทธ์และการตัดสินใจด้านกลยุทธ์
ซึ่งรวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน
และสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อองค์กร ได้แก่ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับนโยบายรัฐบาล ความ
เสี่ยงเกี่ยวข้องกับสภาพเศรษฐกิจและการเมือง ความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับชื่อเสียง ความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความเสี่ยงเกี่ยวกับการแข่งขันทางธุรกิจ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
เป็นต้น
(2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk: O)
หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทั้งในส่วนของการบริหารงานบุคลากร
และเทคโนโลยีที่ใช้ในการทํางาน ได้แก่ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การจั ด การทรั พ ย์ สิ น ความเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ การทุ จ ริ ต ความเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ บุ ค ลากร ความเสี่ ย งด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
(3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F)
หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับนโยบายและขั้นตอนการบริหารจัดการด้านการเงินและ
การลงทุน ได้แก่ ความเสี่ยงเกี่ยวกับโครงสร้างเงินทุน ความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีและรายงาน
ทางการเงิ น ความเสี่ ยงเกี่ยวกั บสภาพคล่อ งทางการเงิน ความเสี่ยงจากอั ตราแลกเปลี่ยน/ อัต รา
ดอกเบี้ย/ อัตราเงินเฟ้อ เป็นต้น
(4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ (Compliance Risk: C)
หมายถึง ความเสี่ยงจากการฝ่าฝืนหรือไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้ อ บั ง คั บ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี มาตรฐานต่ า งๆ หรื อ กฎหมาย/ระเบี ย บที่ มี อ ยู่ ไ ม่ เ หมาะสมหรื อ เป็ น
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน
4.2.3 การประเมินความเสี่ยง
หลั ง จากได้ ร ะบุ ค วามเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น แล้ ว ในขั้ น ตอนที่ 4.2.2 ขั้ น ตอนต่ อ ไปคื อ การ
ประเมินความเสี่ยง ซึ่งเป็นการคาดคะเนโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้นๆ และ
ประเมินว่าความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนั้นมีความรุนแรงอยู่ในระดับใด เพื่อจะได้นํามาจัดลําดับความสําคัญ
โดยในการประเมินความเสี่ยงจะทําการประเมินระดับความเสี่ยงก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง
(Inherent Risk) และประเมินระดับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงหลังการควบคุม/การบริหารจัดการที่มีอยู่
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(Residual Risk) ซึ่งหากความเสี่ยงยังคงสูงกว่าระดับที่ยอมรับได้ก็จําเป็นจะต้องทําการบริหารจัดการ
เพิ่มเติม เพื่อให้ลดลงไปอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ดังแสดงในภาพที่ 4-2

การจัดการหรื อการ
ควบคุม
ที่ดาํ เนินอยู่
(Controls)

ความเสี่ยงที่
เกิดขึน้ ก่ อน
บริหารจัดการ
ความเสี่ยง
(Inherent Risk)

ความเสี่ยง
คงเหลือ หลังการ
จัดการ หรื อการ
ควบคุมที่มีอยู่
(Residual Risk)

การจัดการที่
ดําเนินอยู่
(Controls)

การจัดการ
ความเสี่ยง
เพิ่มเติม

เส้ นระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรั บได้

ความเสี่ยง
คงเหลือที่
ยอมรั บได้

ภาพที่ 4-2 ความเสี่ยงก่อน/หลัง การบริหารจัดการความเสี่ยง
1) การประเมินระดับความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยงจะพิจารณาจากองค์ประกอบ 2 ประการ ได้แก่ โอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) การนําเอาองค์ประกอบทั้งสองมา
พิจารณาร่วมกันจะทําให้ทราบถึงระดับความเสี่ยง (Level of Risk) ซึ่งใช้เป็นตัวชี้วัดความสําคัญของ
ความเสี่ยงนั้น
(1) โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)
หมายถึ ง ความเป็ น ไปได้ ที่ ค วามเสี่ ย งหรื อ เหตุ ก ารณ์ นั้ น จะเกิ ด ขึ้ น ซึ่ ง ในการ
พิจารณาระดับของโอกาสที่จะเกิดขึ้นมักจะใช้ข้อมูลที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามในกรณีที่เป็นเหตุการณ์ที่ไม่
เคยมีมาก่อน อาจจะใช้ข้อมูลของเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันที่ได้เคยเกิดขึ้นในหน่วยงานอื่น ข้อมูลที่
ได้จากการค้นคว้า หรือประสบการณ์ของผู้ประเมิน โดยเกณฑ์ในการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
ปรากฏอยู่ในภาคผนวก 2
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(2) ผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact)
หมายถึง ผลกระทบหรือความเสียหายจากความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ซึ่งอาจเป็น
มูลค่าความเสียหาย ความมีนัยสําคัญต่อเป้าหมาย ความอ่อนไหว (Sensitive) ต่อประชาชน ซึ่งในการ
พิจารณาผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดตามมา จะต้องพิจารณาให้ครอบคลุมผลกระทบ 5 ด้าน ซึ่งได้แก่
ก) ผลกระทบด้านการเงิน คือผลกระทบที่ก่อให้เกิดความเสียหายทางการเงิน หรือ
เกิดความเสียหายอื่นๆ ซึ่งสามารถแปลงให้อยู่ในรูปของตัวเงินได้
ข) ผลกระทบด้านการดําเนินงาน คือผลกระทบที่ก่อให้เกิดความล่าช้าในการ
ดําเนินงานของ รฟม. ได้แก่ ผลกระทบจากการดําเนินงานโครงการต่างๆ และจากการให้บริการรถไฟฟ้าฯ
ค) ผลกระทบด้านชื่อเสียง คือผลกระทบที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงและ
ภาพพจน์ของ รฟม. ไม่ว่าจะเป็นผลจากการดําเนินงานทั้งทางตรงและทางอ้อม
ง) ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คือผลกระทบที่ก่อให้เกิดปัญหาหรือ
ความเสียหายต่อระบบสารสนเทศ ระบบงานต่างๆ และข้อมูลสารสนเทศของ รฟม.
จ) ผลกระทบด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร คือผลกระทบที่ก่อให้เกิดปัญหา
หรือความไม่พึงพอใจในการทํางาน
การวั ด ระดั บ โอกาสและผลกระทบ สามารถเลื อ กใช้ เ ทคนิ ค การวิ เ คราะห์ แ บบต่ า งๆ
ประกอบกันตามความเหมาะสมของแต่ละความเสี่ยง ได้แก่ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (ไม่ได้กําหนด
เป็นตัวเลข โดยประเมินเป็นเชิงอธิบาย) การวิเคราะห์กึ่งคุณภาพกึ่งปริมาณ (มีการกําหนดตัวเลขแทน
ข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อขยายความให้กับการอธิบายข้อมูลเชิงคุณภาพ) และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
(เป็นการใช้ตัววัดที่เป็นตัวเลข เช่น จํานวนเงินที่สูญเสีย จํานวนข้อร้องเรียน ร้อยละความล่าช้าเทียบ
กับแผนงาน เป็นต้น) เทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณทําได้ยากและต้องอาศัยการเก็บรวบรวมสถิติและ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการใช้แบบจําลองหรือวิธีการทางคณิตศาสตร์ช่วยในการกําหนดค่าตัวเลข
โดยจะต้องมีการกําหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator: KRI) ซึ่งเป็นการระบุว่าความเสี่ยงนั้นมี
ตัวชี้วดั อะไรบ้าง
รฟม. ได้กําหนดหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาสและผลกระทบไว้ 5 ระดับ ตาม
รายละเอียดในภาคผนวก 2 อย่างไรก็ตามอาจมีบางความเสี่ยงที่ไม่เหมาะสมที่จะใช้เกณฑ์ระดับโอกาส
และระดั บ ผลกระทบตามที่ ไ ด้ กํา หนดไว้ใ นภาคผนวก 2 ในการประเมิ น ความเสี่ ยงนั้ น ๆ ในการนี้
คณะทํางานบริหารความเสี่ยงองค์กร และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกํากับดูแล
กิจการที่ดีจะเป็นผู้พิจารณากําหนดเกณฑ์ประเมินระดับโอกาสและผลกระทบสําหรับความเสี่ยงนั้นๆ
โดยเฉพาะต่อไป
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2) ระดับความเสี่ยง (Level of Risk)
คือ ตัวชี้วัดที่ใช้ในการกําหนดความสําคัญของความเสี่ยง โดยค่าระดับความเสี่ยงได้
จากการนําโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงมาพิจารณาร่วมกัน ดังนี้
ระดับความเสี่ยง (R) = ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L) x ระดับผลกระทบที่เกิดขึ้น (I)
ระดับความเสี่ยงที่ได้จากการคํานวณตามสูตรข้างต้น หากมีค่าต่ําหมายถึงความเสี่ยง
อยู่ในระดับต่ํา และหากมีค่าสูงขึ้นความเสี่ยงจะมีระดับสูงขึ้น โดยความหมายของแต่ละระดับความ
เสี่ยงแสดงดังตารางที่ 4-1 และภาพที่ 4-3
ระดับความเสี่ยง

ความหมาย

1-3
4-9
10 - 16
มากกว่า 16

ต่ํา
ปานกลาง
สูง
สูงมาก

ตารางที่ 4-1 ความหมายของแต่ละระดับความเสี่ยง
ผลกระทบ

น้อยมาก
(1)

น้อย
(2)

ปานกลาง
(3)

สูง
(4)

สูงมาก
(5)

สูงมาก (5)

5

10

15

20

25

สูง (4)

4

8

12

16

20

ปานกลาง (3)

3

6

9

12

15

น้อย (2)

2

4

6

8

10

น้อยมาก (1)

1

2

3

4

5

โอกาสที่จะเกิด

ภาพที่ 4-3 ผังแสดงระดับความเสี่ยง (Risk Profile)
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4.2.4 การจัดการความเสี่ยง
หลังจากประเมินความเสี่ยงในขั้นตอนที่ 4.2.3 และมีการจัดลําดับความสําคัญของความ
เสี่ยงแล้ว จะมีการพิจารณากําหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงโดยจะเลือกใช้กลยุทธ์ใดกลยุทธ์
หนึ่งหรือหลายกลยุทธ์รวมกันก็ได้ เพื่อให้ระดับความเสี่ยงลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งกลยุทธ์
ในการจัดการความเสี่ยง 4T ได้แก่ Terminate, Transfer, Treat, Take
1) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)
เป็นการกําจัดความเสี่ยงออกไปหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เนื่องจากมีโอกาสเกิดขึ้นสูง
และมีผลกระทบสูง เช่น เปลี่ยนเป้าหมาย การยกเลิกโครงการหรือแผนงาน การเปลี่ยนรูปแบบการ
ดําเนินโครงการ เป็นต้น
2) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)
เป็นการลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และ/หรือลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากความ
เสี่ยง โดยการถ่ายโอนหรือแบ่งภาระบางส่วนให้ผู้อื่นรับผิดชอบ เช่น การทําประกันภัย การโอนความ
รับผิดชอบไปยังผู้รับเหมา การโอนงานไปยังผู้รับสัมปทาน การจ้างเหมา (Outsourcing) เป็นต้น
3) การควบคุมความเสี่ยง (Treat)
เป็นการลดโอกาสของการเกิดความเสี่ยง และ/หรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากความ
เสี่ยง โดยปรับเปลี่ยนการทํางานหรือเตรียมแผนการต่างๆ รองรับ เช่น การปรับวิธีการทํางาน การ
กําหนดมาตรการติดตามตรวจสอบ การปรับโครงสร้าง การให้ความรู้แก่พนักงาน เป็นต้น
4) การยอมรับความเสี่ยง (Take)
เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น กลยุทธ์นี้จะไม่มีการดําเนินการใดเพื่อลดโอกาส
หรือผลกระทบเนื่องจากระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่อยู่ในระดับต่ํา หรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือมี
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการความเสี่ยงสูงกว่าผลลัพธ์ที่จะได้
การตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงจะต้องคํานึงถึงปัจจัยเสี่ยงซึ่ง
เป็นต้นเหตุทําให้เกิดความเสี่ยง และต้นทุนหรือทรัพยากรที่ต้องใช้ในทางเลือกนั้นๆ เปรียบเทียบกับ
ผลลัพธ์ที่จะได้รับด้วยว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่ที่จะเลือกกลยุทธ์นั้นๆ เมื่อเลือกกลยุทธ์ในการจัดการ
ความเสี่ยงที่เหมาะสมได้แล้ว ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงนั้นๆ จะต้องจัดทําแผนบริหารความ
เสี่ยง เพื่อให้สามารถติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงได้ การเลือกวิธีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงสามารถเลือกวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกัน เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในช่วง
เบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) แผนบริหารความเสี่ยงมีองค์ประกอบดังนี้

- 21 -

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

คู่มือการบริหารความเสี่ยง ฉบับปี 2559

1) กลยุทธ์และวิธีดําเนินการ
2) กําหนดส่วนงานผู้รับผิดชอบแผนบริหารความเสี่ยงนั้นๆ
3) กําหนดแล้วเสร็จ
ทั้งนี้ตัวอย่างแบบฟอร์มการรายงานแผนบริหารความเสี่ยงแสดงในภาคผนวก 3
4.2.5 กิจกรรมควบคุม
กิจกรรมควบคุม หมายถึง นโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่กําหนดขึ้นเพื่อช่วยให้ฝ่าย
บริหารมั่นใจว่าได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกิจกรรมการควบคุมมีทั้งการ
ควบคุมแบบป้องกัน ค้นพบและแก้ไข ซึ่งรวมถึง
- การกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติงาน เช่น การจัดทําคู่มือปฏิบัติงาน
- การอนุมัติ/รับรอง/ให้ความเห็นชอบงาน
- การสอบทานผลการปฏิบัติงาน
- การรักษาความปลอดภัย/การเข้าถึงข้อมูล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบงาน/การมอบหมายงาน
รฟม. ได้ มี ก ารกํ า หนดกิ จ กรรมควบคุ ม อย่ า งชั ด เจน โดยมี ก ารจั ด ทํ า นโยบายและวิ ธี
ปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงตามคู่มือบริหารความเสี่ยง กําหนดผู้รับผิดชอบดําเนินการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง โดยในการบริหารความเสี่ยงระดับปฏิบัติการ ผู้อํานวยการฝ่าย/สํานัก เป็นผู้พิจารณา
กําหนด ผู้รับผิดชอบ ส่วนการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กร คณะทํางานบริหารความเสี่ยงองค์กร
จะเป็นผู้กําหนดว่าส่วนงานใดควรเป็นผู้รับผิดชอบหลัก มีการกําหนดระยะเวลาดําเนินการแล้วเสร็จ
และมีการรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อเป็นการสอบทานเป็นระยะด้วย
4.2.6 การติดตามและประเมินผล
1) การติดตามผลการดําเนินงาน
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อ ม วิธีการจัดการความเสี่ยงที่กําหนดไว้อาจจะไม่
เหมาะสม กิจกรรมควบคุมอาจมีประสิทธิภาพน้อยลง หรือเป้าหมายการดําเนินงานอาจมีการเปลี่ยน
ดังนั้นจึงต้องมีการติดตามตรวจสอบว่าการบริหารความเสี่ยงในแต่ละขั้นตอนยังคงมีประสิทธิภาพอยู่
หรือไม่
การติดตามตรวจสอบสามารถทําได้ 2 วิธี คือ ติดตามตรวจสอบระหว่างการปฏิบัติงาน
(Ongoing Monitoring) และการประเมินผลเป็นช่วงๆ (Separate Evaluation)
การติดตามตรวจสอบระหว่างการปฏิบัติงานเป็นการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องในทุก
ขั้นตอนของการบริหารความเสี่ยง ในขณะที่การประเมินผลเป็นช่วงๆ จะกระทําเป็นครั้งๆ ไปตาม
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ช่วงเวลาที่กําหนด ดังนั้นการติดตามตรวจสอบระหว่างการปฏิบัติงานจะมีประสิทธิภาพมากกว่า
นอกจากนี้ ห ากมี ก ารตรวจสอบระหว่ า งการปฏิ บั ติ ง านมากเท่ า ไร การตรวจสอบในลั ก ษณะการ
ประเมินผลเป็นช่วงๆ ก็จะน้อยลงเท่านั้น
การติดตามตรวจสอบอาจใช้วิธีอย่างใดอย่างหนึ่งข้างต้นหรือทั้งสองวิธีก็ได้ อย่างไรก็ตาม
หากใช้วิธีการประเมินเป็นช่วงๆ จะต้องทําการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงทุกๆ 6 เดือน เป็น
อย่างน้อย
ในการติดตามตรวจสอบของ รฟม. จะใช้หลักการประเมินตนเอง (Self - Assessment)
โดยส่วนงานหลักที่รับผิดชอบบริหารจัดการความเสี่ยงใดส่วนงานนั้นจะเป็นผู้รับผิดชอบในการประเมิน
ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงของตนเอง อย่างไรก็ตามสํานักตรวจสอบจะเป็นอีกส่วนงานหนึ่งที่
จะทําการติดตามตรวจสอบตามหน้าที่ประจําของส่วนงาน หรืออาจจะทําการตรวจสอบตามคําสั่งของ
คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการ รฟม.
2) การรายงานผล
ส่วนงานหลักที่รับผิดชอบบริหารจัดการความเสี่ยงมีหน้าที่รับผิดชอบในการรายงานผล
การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรให้คณะทํางานบริหารความเสี่ยงองค์กร ได้ทราบทุกๆ 6 เดือน เป็น
อย่างน้อย อย่างไรก็ตามหากมีความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญเกิดขึ้น หรือการจัดการความเสี่ยงที่นํามาใช้ไม่มี
ประสิทธิภาพ จะต้องรายงานให้คณะทํางานบริหารความเสี่ยงองค์กร ทราบในทันที
คณะทํ า งานบริ ห ารความเสี่ ย งองค์ ก ร มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการรายงานการบริ ห าร
ความเสี่ยงในระดับองค์กรให้คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกํากับดูแลกิจการที่ดี และ
คณะกรรมการ รฟม. ได้ทราบทุกๆ 6 เดือน เป็นอย่างน้อย หรือเมื่อมีความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญเกิดขึ้น
3) การประเมินกรอบการบริหารความเสี่ยง (Framework Appraisal)
ขั้นตอนและองค์ประกอบต่างๆ ในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งคู่มือการ
บริหารความเสี่ยงนี้ จะต้องมีการประเมินความเหมาะสมและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความ
เสี่ยงเป็นระยะๆ โดยการประเมินอาจจะดําเนินการในลักษณะของการประเมินตนเอง (Self - Appraisal)
หรืออาจให้บุคคลภายนอกเป็นผู้ประเมิน (Independent Appraisal) ก็ได้
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ภาคผนวก 1
นโยบายการบริหารความเสี่ยงของ รฟม.
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ภาคผนวก 2
หลักเกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยง
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หลักเกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง เป็นการพิจารณาองค์ประกอบที่สําคัญ 2 ประการ คือ การ
ประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับผลกระทบต่อองค์กรหากเกิดความ
เสี่ยงนั้นขึ้น (Impact) คณะทํางานบริหารความเสี่ยงองค์กรจึงได้กําหนดหลักเกณฑ์ในการประเมิน
ความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินระดับโอกาสและผลกระทบ ซึ่งฝ่าย/สํานัก ผู้รับผิดชอบ
หลักความเสี่ยงนั้นๆ จะต้องพิจารณาความเหมาะสมตาม KRI ที่ได้กําหนดไว้ด้วย
1. ระดับโอกาสที่ความเสี่ยงนั้นจะเกิดขึ้น (Likelihood)
โอกาสที่จะเกิด

ระดับ

ความถี่โดยเฉลี่ยในการเกิด

สูงมาก

5

สูง

4

ปานกลาง

3

น้อย

2

น้อยมาก

1

- เกิดขึ้นบ่อย มีโอกาสที่จะเกิดขึ้น 1 เดือนต่อครั้ง หรือ
- มีความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้น (Probability) มากกว่า 0.75
- มีโอกาสที่จะเกิดขึ้น 1 – 6 เดือนต่อครั้ง หรือ
- มีความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้น (Probability) มากกว่า 0.50 - 0.75
- มีโอกาสที่จะเกิดขึ้น 6 เดือน – 1 ปีต่อครั้ง หรือ
- มีความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้น (Probability) มากกว่า 0.25 - 0.50
- มีโอกาสที่จะเกิดขึ้น 2 – 3 ปีต่อครั้ง หรือ
- มีความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้น (Probability) มากกว่า 0.05 - 0.25
- มีโอกาสเกิดขึ้นนานกว่า 3 ปีต่อครั้ง หรือ
- มีความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้น (Probability) น้อยกว่า 0.05
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2. ระดับผลกระทบต่อองค์กร กรณีที่ความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น (Impact)
2.1 ผลกระทบด้านการเงิน
1) กรณีโครงการรถไฟฟ้าและโครงการอื่นๆ ที่มีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาท
ผลกระทบ/
ระดับ
ปริมาณผลกระทบ/ความเสียหาย
ความเสียหาย
สูงมาก
5
มากกว่า 7.5% ของมูลค่าโครงการ
สูง
4
มากกว่า 5% – 7.5% ของมูลค่าโครงการ
ปานกลาง
3
มากกว่า 2.5% – 5% ของมูลค่าโครงการ
น้อย
2
มากกว่า 1% – 2.5% ของมูลค่าโครงการ
น้อยมาก
1
ไม่เกิน 1% ของมูลค่าโครงการ
2) กรณีทั่วไป
ผลกระทบ/
ความเสียหาย
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

ระดับ
5
4
3
2
1

ปริมาณผลกระทบ/ความเสียหาย
- มากกว่า 5 ล้านบาท
- มากกว่า 1 ล้านบาท – 5 ล้านบาท
- มากกว่า 500,000 บาท – 1 ล้านบาท
- มากกว่า 100,000 บาท – 500,000 บาท
- ไม่เกิน 100,000 บาท

2.2 ผลกระทบด้านการดําเนินงาน
1) กรณีการดําเนินงานโครงการต่างๆ
ผลกระทบ/
ระดับ
ปริมาณผลกระทบ/ความเสียหาย
ความเสียหาย
สูงมาก
5
- มีความสําเร็จร้อยละ 80 เทียบกับแผนงาน1)
- จํานวนผู้คัดค้านโครงการมากกว่า 500 ราย
- มีจํานวนสถานีหรือบริเวณที่มีการคัดค้านอย่างรุนแรง2)
มากกว่า 40%
สูง
4
- มีความสําเร็จร้อยละ 85 เทียบกับแผนงาน1)
- จํานวนผู้คัดค้านโครงการมากกว่า 400 – 500 ราย
- 28 -

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

คู่มือการบริหารความเสี่ยง ฉบับปี 2559

ผลกระทบ/
ความเสียหาย

ระดับ

ปานกลาง

3

น้อย

2

น้อยมาก

1

ปริมาณผลกระทบ/ความเสียหาย
- มีจํานวนสถานีหรือบริเวณที่มีการคัดค้านอย่างรุนแรง2)
มากกว่า 30% - 40%
- มีความสําเร็จร้อยละ 90 เทียบกับแผนงาน1)
- จํานวนผู้คัดค้านโครงการมากกว่า 300 – 400 ราย
- มีจํานวนสถานีหรือบริเวณที่มีการคัดค้านอย่างรุนแรง2)
มากกว่า 20% - 30%
- มีความสําเร็จร้อยละ 95 เทียบกับแผนงาน1)
- จํานวนผู้คัดค้านโครงการมากกว่า 200 - 300 ราย
- มีจํานวนสถานีหรือบริเวณที่มีการคัดค้านอย่างรุนแรง2)
มากกว่า 10% - 20%
- มีความสําเร็จร้อยละ 100 เทียบกับแผนงาน1)
- จํานวนผู้คัดค้านโครงการน้อยกว่า 200 ราย
- มีจํานวนสถานีหรือบริเวณที่มีการคัดค้านอย่างรุนแรง2)
ไม่เกิน 10%

หมายเหตุ : 1) ผอ.ฝนย. เห็นชอบให้ปรับปรุง Wordings จากเดิม “มีความล่าช้ากว่าแผนไม่เกิน/มากกว่า…%” เป็น “มีความสําเร็จ
ร้อยละ…เทียบกับแผนงาน” เพื่อให้เข้าใจได้ถูกต้องตรงกันตามความหมายที่ต้องการ (ความสําเร็จ)
2) คัดค้านอย่างรุนแรงคือ มีการร้องเรียนมากกว่า 2 ทางขึ้น-ลง ซึ่งรวมอุโมงค์และทางวิ่ง

2) กรณีความปลอดภัยของการให้บริการรถไฟฟ้าฯ
ผลกระทบ/
ระดับ
ปริมาณผลกระทบ/ความเสียหาย
ความเสียหาย
สูงมาก
5
- มีผู้เสียชีวิต หรือมีผู้ได้รับบาดเจ็บต้องเข้ารับการรักษานาน
กว่า 20 วัน
- จํานวนอาชญากรรมตั้งแต่ 20 ครั้งขึ้นไป/ปี/ผู้โดยสาร
5 ล้านคน
สูง
4
- มีผู้ได้รับบาดเจ็บต้องเข้ารับการรักษามากกว่า 2 - 7 วัน
- จํานวนอาชญากรรมไม่เกิน 19 ครั้ง/ปี/ผู้โดยสาร 5 ล้านคน
ปานกลาง
3
- มีผู้ได้รับบาดเจ็บต้องรับการรักษาไม่เกิน 2 วัน
- จํานวนอาชญากรรมไม่เกิน 18 ครั้ง/ปี/ผู้โดยสาร 5 ล้านคน
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ผลกระทบ/
ความเสียหาย
น้อย

น้อยมาก

ระดับ

ปริมาณผลกระทบ/ความเสียหาย

2

- มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเข้ารับการรักษา แต่ไม่ต้องพัก
รักษาตัวในสถานพยาบาล
- จํานวนอาชญากรรมไม่เกิน 17 ครั้ง/ปี/ผู้โดยสาร 5 ล้านคน
- มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย รักษาโดยการปฐมพยาบาล
- จํานวนอาชญากรรมไม่เกิน 16 ครั้ง/ปี/ผู้โดยสาร 5 ล้านคน

1

3) กรณีประสิทธิภาพของการให้บริการรถไฟฟ้าฯ
ผลกระทบ/
ระดับ
ปริมาณผลกระทบ/ความเสียหาย
ความเสียหาย
สูงมาก
5
- หยุดเดินรถ เป็นระยะเวลามากกว่า 10 ชั่วโมง
- ความพร้อมของอุปกรณ์น้อยกว่า 99.80 %
- ความตรงต่อเวลาของรถไฟฟ้าน้อยกว่า 98.0 %
สูง
4
- หยุดเดินรถ เป็นระยะเวลามากกว่า 5 – 10 ชั่วโมง
- ความพร้อมของอุปกรณ์มากกว่า 99.80 % - 99.85 %
- ความตรงต่อเวลาของรถไฟฟ้า 98.0% – 98.5 %
ปานกลาง
3
- หยุดเดินรถ เป็นระยะเวลามากกว่า 1 – 5 ชั่วโมง
- ความพร้อมของอุปกรณ์มากกว่า 99.85 % - 99.90 %
- ความตรงต่อเวลาของรถไฟฟ้ามากกว่า 98.5% – 99.0 %
น้อย
2
- หยุดเดินรถ เป็นระยะเวลามากกว่า 30 นาที – 1 ชั่วโมง
- ความพร้อมของอุปกรณ์มากกว่า 99.90 % - 99.95 %
- ความตรงต่อเวลาของรถไฟฟ้ามากกว่า 99.0% – 99.5 %
น้อยมาก
1
- หยุดเดินรถ เป็นระยะเวลาไม่เกิน 30 นาที
- ความพร้อมของอุปกรณ์มากกว่า 99.95 %
- ความตรงต่อเวลาของรถไฟฟ้ามากกว่า 99.5 %
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4) กรณีจํานวนผู้โดยสารในการใช้บริการรถไฟฟ้าฯ
ผลกระทบ/
ระดับ
ปริมาณผลกระทบ/ความเสียหาย
ความเสียหาย
สูงมาก
5
-จํานวนผู้โดยสารต่ํากว่าเป้าหมายตั้งแต่ 5% ขึ้นไป
-ระดับความพึงพอใจผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าน้อยกว่าร้อยละ 80
สูง
4
-จํานวนผู้โดยสารต่ํากว่าเป้าหมายไม่เกิน 5%
-ระดับความพึงพอใจผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามากกว่าร้อยละ 81 - 86
ปานกลาง
3
-จํานวนผู้โดยสารต่ํากว่าเป้าหมายไม่เกิน 2.5%
-ระดับความพึงพอใจผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามากกว่าร้อยละ 87-92
น้อย
2
-จํานวนผู้โดยสารต่ํากว่าเป้าหมายไม่เกิน 1.25%
-ระดับความพึงพอใจผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามากกว่าร้อยละ 93 - 96
น้อยมาก
1
-จํานวนผู้โดยสารต่ํากว่าเป้าหมายไม่เกิน 0.63%
-ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามากกว่าร้อยละ 97
5) กรณีหยุดให้บริการเนื่องจากปัจจัยภายนอก (เหตุอุทกภัย เหตุจราจล/ชุมนุมประท้วง)
ผลกระทบ/
ระดับ
ปริมาณผลกระทบ/ความเสียหาย
ความเสียหาย
สูงมาก
5
หยุดเดินรถเป็นระยะเวลามากกว่า 5 วัน
สูง
4
หยุดเดินรถเป็นระยะเวลามากกว่า 3 – 5 วัน
ปานกลาง
3
หยุดเดินรถเป็นระยะเวลามากกว่า 1 – 3 วัน
น้อย
2
หยุดเดินรถเป็นระยะเวลามากกว่า 12 – 24 ชั่วโมง
น้อยมาก
1
หยุดเดินรถเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 12 ชั่วโมง
2.3 ผลกระทบด้านชื่อเสียงและภาพพจน์
1) กรณีการร้องเรียนของประชาชนผู้ใช้บริการ หรือการร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบจากการ
ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า
ผลกระทบ/
ระดับ
ปริมาณผลกระทบ/ความเสียหาย
ความเสียหาย
สูงมาก
5
- จํานวนการร้องเรียนมากกว่า 55 ราย/เดือน
สูง
4
- จํานวนการร้องเรียนมากกว่า 40 - 55 ราย/เดือน
ปานกลาง
3
- จํานวนการร้องเรียนมากกว่า 25 - 40 ราย/เดือน
- 31 -

การรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชนแห่ งประเทศไทย

คู่มือการบริหารความเสี่ยง ฉบับปี 2559

ผลกระทบ/
ความเสียหาย
น้อย
น้อยมาก

ระดับ
2
1

ปริมาณผลกระทบ/ความเสียหาย
- จํานวนการร้องเรียนมากกว่า 10 - 25 ราย/เดือน
- จํานวนการร้องเรียนน้อยกว่า 10 ราย/เดือน

2) กรณีมีการนําเสนอข่าวในเชิงลบ
ผลกระทบ/
ระดับ
ปริมาณผลกระทบ/ความเสียหาย
ความเสียหาย
สูงมาก
5
- มีการพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งในเชิงลบในหนังสือพิมพ์หน้า
หนึ่ง มากกว่า 5 ฉบับ
สูง
4
- มีการนําเสนอข่าวในเชิงลบในหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่ง น้อยกว่า
5 ฉบับ
ปานกลาง
3
- มีการนําเสนอข่าวในเชิงลบในหนังสือพิมพ์ที่ไม่อยู่ในหน้า
1 มากกว่า 5 ฉบับ
น้อย
2
- มีการนําเสนอข่าวในเชิงลบในหนังสือพิมพ์ที่ไม่อยู่ในหน้า
1 น้อยกว่า 5 ฉบับ
น้อยมาก
1
- ไม่มีข่าวเผยแพร่ผ่านสื่อ
3. การคํานวณระดับความเสี่ยง
การคํานวณค่าระดับความเสี่ยง กรณีที่มีหลายสาเหตุความเสี่ยงสามารถทําได้โดยคํานวณ
ระดับความเสี่ยงถ่วงน้ําหนักด้วยสูตร ดังนี้




ܴ ൌ  ܹ ܮ ൈ  ܹ ܫ
ୀଵ

เมื่อ R
Wi
Li
Ii
i

ୀଵ

คือ ค่าระดับความเสี่ยง
คือ น้ําหนักของแต่ละสาเหตุความเสี่ยง
คือ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสําหรับแต่ละสาเหตุความเสี่ยง
คือ ผลกระทบของความเสี่ยงสําหรับแต่ละสาเหตุความเสี่ยง
คือ ลําดับของสาเหตุความเสี่ยง
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ตัวอย่างการคํานวณระดับความเสี่ยงที่มีหลายสาเหตุความเสี่ยงตามตารางตัวอย่างการคํานวณ
ค่าระดับความเสี่ยง สามารถคํานวณระดับความเสี่ยงได้โดยนําน้ําหนักของแต่ละสาเหตุความเสี่ยงใน
ช่อง (1) คูณกับค่าโอกาส (Li) และค่าผลกระทบ (Ii) ของสาเหตุในช่อง (2) เป็นค่าโอกาสถ่วงน้ําหนัก
(L) และค่าผลกระทบถ่วงน้ําหนัก (I) ในช่อง (3) เมื่อรวมค่าของโอกาสถ่วงน้ําหนักจะได้ 3.8 หรือคิด
เป็นระดับ 4 และเมื่อรวมค่าของผลกระทบถ่วงน้ําหนักจะได้ 3.6 หรือคิดเป็นระดับ 4 จากนั้นนํา
โอกาสถ่วงน้ําหนักกับผลกระทบถ่วงน้ําหนักมาคูณกันจะได้ระดับความเสี่ยงเท่ากับ 4 x 4 = 16
ตารางตัวอย่างการคํานวณค่าระดับความเสี่ยง
ความเสี่ยง

สาเหตุหลัก

การพั ฒ นาระบบ 1. การจัดการผู้รับจ้างมี
สารสนเทศสําหรับ ความล้าช้ากว่าแผน
ผู้ บ ริ ห ารมี ค วาม 2. ผู้รับจ้างจัดเก็บความ
ล่าช้า
ต้องการของระบบไม่
ครบถ้วน
3. ผู้รับจ้างออกแบบและ
พัฒนาระบบไม่สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้
ระบบ
รวมน้ําหนัก

0.2

ระดับความเสี่ยง
ของสาเหตุ (2)
Li
Ii
Ri
5
4
20

ระดับความเสี่ยงของ
สาเหตุถ่วงน้ําหนัก (3)
L
I
R
1.0
0.8

0.4

4

3

12

1.6

1.2

0.4

3

4

12

1.2

1.6

3.8
4

3.6
4

น้ําหนัก
(1)

1.0

รวม
ระดับความเสี่ยง

16

4. การกําหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และความเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (Risk
tolerance)
การกําหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และความเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้
(Risk Tolerance) เป็นขั้นตอนหนึ่งในการบริหารความเสี่ยง ที่มีความสัมพันธ์กับการกําหนดกลยุทธ์
ขององค์กร เนื่องจากแต่ละกลยุทธ์จะมีความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ดังนั้นการนําความเสี่ยงทียอมรับได้
และความเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ มาใช้ในการกําหนดกลยุทธ์ จะช่วยให้องค์กรสามารถเลือกกลยุทธ์ที่มี
ความเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ได้
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1) การกําหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
การกําหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ของ รฟม. จะกําหนดจาก
เป้าหมายการดําเนินงานในแต่ละปีที่กําหนดไว้ในแผนวิสาหกิจ และแผนปฏิบัติการ และค่า “ระดับ 4”
ตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดําเนินงาน โดย Risk Appetite จะมีทั้งการกําหนดเป็นเชิง
ปริมาณตามตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator : KRI) ของแต่ละความเสี่ยง และกําหนดเป็นเชิง
คุณภาพตามความเหมาะสมของแต่ละความเสี่ยง เช่น ความรุนแรง การได้รับอนุมัติหรือได้รับความ
เห็นชอบ เป็นต้น
2) การกําหนดความเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance)
การกําหนดความเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ของ รฟม. จะกําหนดจากค่า
เบี่ยงเบนจากเป้าหมายการดําเนินงานที่องค์กรยอมรับได้ และจากผลต่างระหว่างค่าเกณฑ์วัดระดับ 4 กับ
ระดับ 3 ตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดําเนินงาน โดย Risk Tolerance จะมีทั้งการกําหนดเป็น
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเช่นเดียวกับ Risk Appetite ยกตัวอย่างการกําหนด Risk Tolerance ของ
รฟม. เช่น การกําหนด Risk Tolerance ของความเสี่ยงในการเกิดสถานการณ์ที่ไม่มีความปลอดภัยในการ
ให้บริการ คือ หยุดเดินรถไฟฟ้าไม่เกิน 3 วัน
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ภาคผนวก 3
แบบฟอร์มการวิเคราะห์ ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยง
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แบบฟอร์มที่ 1 : แบบฟอร์มการวิเคราะห์ ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยง (ต้นปีงบประมาณ)
เป้าหมายที่ …
: ……………………………………………………….
ผู้รายงาน (หัวหน้าแผนก)................................................... ฝ่าย/สํานัก........................
เป้าหมายการดําเนินงานในปีงบประมาณ …
: ……………………………………………………….
เบอร์โทรศัพท์.........................
Risk Appetite/ Tolerance ของเป้าหมาย
: ……………………………………………………….
น้ํา

ความเสี่ยง

Risk Appetite/
สาเหตุหลัก
หนัก Tolerance

ระดับความเสี่ยงก่อน
การควบคุม/บริหารจัดการ
โอกาส ผล
ที่จะเกิด กระทบ

ระดับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
โอกาส ผล
ที่จะเกิด กระทบ

ระดับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยงหลัง
การควบคุม/บริหารจัดการ
ที่มีอยู่ปัจจุบัน
โอกาส ผล
ผู้รับผิด
ผลที่ได้รับ
ระดับความเสี่ยง
ชอบหลัก
ที่จะเกิด กระทบ

การควบคุม/จัดการความเสี่ยง
ที่มีอยู่ปัจจุบัน และผลที่ได้รับ
การจัดการ
ความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
การจัดการ
ความเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
หลัก
ดําเนินการ

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน

4. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบข้อบังคับ

หมายเหตุ : ประเมินโอกาสและผลกระทบทุกสาเหตุหลักที่ทําให้เกิดความเสี่ยง โดยโอกาสและผลกระทบแบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ สูงมาก = 5, สูง = 4,
ปานกลาง = 3, ต่ํา = 2 และต่ํามาก = 1
แบบฟอร์มนี้ปรับปรุงภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559
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คู่มือการบริหารความเสี่ยง ฉบับปี 2559

แบบฟอร์มที่ 2 : แบบฟอร์มทบทวนการวิเคราะห์ ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยง (รายไตรมาส)
เป้าหมายที่ …
: ……………………………………………………….
ผู้รายงาน (หัวหน้าแผนก)................................................... ฝ่าย/สํานัก........................
เป้าหมายการดําเนินงานในปีงบประมาณ …
: ……………………………………………………….
เบอร์โทรศัพท์.........................
Risk Appetite/ Tolerance ของเป้าหมาย
: ……………………………………………………….
ความเสี่ยง

Risk Appetite/
สาเหตุหลัก น้ํา
หนัก Tolerance

ระดับ
ความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้

การจัดการความเสี่ยง
ณ ต้นปีงบประมาณ 25xx

ความก้าวหน้าการบริหารความเสี่ยง
และผลที่ได้รับ ณ สิ้นเดือน………. 25xx

การจัดการ ผู้รับผิด
ระดับ
การจัดการ
ผลที่ได้รับ
ความเสี่ยง ชอบหลัก ความเสี่ยง
ความเสี่ยงเพิ่มเติม

ความก้าวหน้า
การบริหารความเสี่ยง

ผลที่ได้รับ/
ผลการดําเนินงาน

การจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
ตั้งแต่เดือน.......... 25xx

ระดับ
ผู้รับผิด
การจัดการ
ความเสี่ยง
ความเสี่ยงเพิ่มเติม ชอบหลัก
(ปัจจุบัน)

ระยะเวลาดําเนินงาน
เริ่มต้น

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

2. ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน

4. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบข้อบังคับ

หมายเหตุ : ประเมินโอกาสและผลกระทบทุกสาเหตุหลักที่ทําให้เกิดความเสี่ยง โดยโอกาสและผลกระทบแบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ สูงมาก = 5, สูง = 4,
ปานกลาง = 3, ต่ํา = 2 และต่ํามาก = 1
แบบฟอร์มนี้ปรับปรุงภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559
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แล้วเสร็จ

คู่มือการบริหารความเสี่ยง ฉบับปี 2559

แบบฟอร์มรายงานแผนบริหารความเสี่ยง
ชื่อโครงการ/งาน/กิจกรรม ................................................................
ส่วนงานผู้รับผิดชอบ
.......................................
1. วัตถุประสงค์
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. เป้าหมายการดําเนินงาน
1) …………………………………………………………………………………………..…………………………..………....
2) …………………………………………………………………………………………………………………….…………….
3. ลักษณะ/วิธีการดําเนินงาน
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
4. ระยะเวลาดําเนินการและแผนการดําเนินงาน
4.1 ระยะเวลาดําเนินการ
.........................................................
4.2 แผนการดําเนินงาน
กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินงาน
พ.ศ. .............

พ.ศ. .........

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. ……………………………
2. ……………………………
.............................................
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5. ค่าใช้จ่ายและอัตรากําลัง
ค่าใช้จ่าย
.....................................................................................
อัตรากําลัง
.....................................................................................
6. ผลตอบแทนของการดําเนินงาน
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
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ภาคผนวก 4
ตัวอย่างการกรอกข้อมูลแบบฟอร์มการวิเคราะห์ ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยง
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แบบฟอร์มที่ 1 : แบบฟอร์มการวิเคราะห์ ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยง (ต้นปีงบประมาณ)
เป้าหมายที่ ……
เป้าหมายในช่วงปีงบประมาณ 25xx
Risk Appetite/Tolerance ของเป้าหมาย

: .1...........................................................................................................
: .2...........................................................................................................
: .3...........................................................................................................
ระดับความเสี่ยงก่อน

ความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยงทีย่ อมรับได้
Risk
น้ํา
การควบคุม/บริหารจัดการ
สาเหตุหลัก
Appetite/
หนัก
Tolerance โอกาส ผล ระดับความเสี่ยง โอกาส ผล ระดับความเสี่ยง
ที่จะเกิด กระทบ

4

5

6

7

8

9

ที่จะเกิด กระทบ

8 x 9 = 10

11

12

11 x 12 = 13

23 ผู้รายงาน (หัวหน้าแผนก)................................................... ฝ่าย/สํานัก.....................
เบอร์โทรศัพท์........................

ระดับความเสี่ยงหลัง
การควบคุม/บริหารจัดการ
ที่มีอยู่ปัจจุบัน
การจัดการ ผู้รับผิด
โอกาส ผล
ผลที่ได้รับ
ระดับความเสี่ยง
ความเสี่ยง ชอบหลัก
ที่จะเกิด กระทบ
การควบคุม/จัดการความเสี่ยง
ที่มีอยู่ปัจจุบัน และผลที่ได้รับ

14

15

16

17

18

17 x 18 = 19

การบริหารจัดการ
ความเสี่ยงเพิ่มเติม
การจัดการ ผู้รับผิด ระยะเวลา
ความเสี่ยง ชอบหลัก ดําเนินการ

20

21

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน

4. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบข้อบังคับ

แบบฟอร์มนี้ปรับปรุงภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559
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22

คู่มือการบริหารความเสี่ยง ฉบับปี 2559

ข้อมูลเบื้องต้นสําหรับการบริหารความเสี่ยง
บรรทัด 1 กําหนดเป้าหมาย (หลัก) ทีต่ ้องนํามาบริหารความเสี่ยง โดยอ้างอิงเป้าหมายจากแผนวิสาหกิจ บันทึกข้อตกลงฯ และข้อสังเกตของคณะทํางานบริหาร
ความเสี่ยงองค์กร และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกํากับดูแลกิจการที่ดี
บรรทัด 2 กําหนดเป้าหมายการดําเนินงานในปีงบประมาณนั้นๆ เท่ากับหลักเกณฑ์ในค่า 5 ตามบันทึกข้อตกลงฯ หรือค่าเป้าหมายตามแผนวิสาหกิจ แล้วแต่ค่าใด
สูงกว่า หรือเป้าหมายในปี 25xx ตามแผนปฏิบัติการ (โครงการรถไฟฟ้า)
บรรทัด 3 กําหนดระดับที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และความเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ของเป้าหมายเท่ากับหลักเกณฑ์ในค่า 4 และค่า 3 (ตามลําดับ)
ตามบันทึกข้อตกลงฯ หรือไม่ต่ํากว่าผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
แถว 4 ระบุความเสี่ยง1ที่ทําให้การดําเนินงานขององค์กรไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามกําหนด โดยจําแนกตามประเภทของความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยความ
เสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน ความเสีย่ งด้านการเงิน และความเสี่ยงด้านกฎระเบียบข้อบังคับ ทั้งนี้ สามารถจําแนกประเภทของความ
เสี่ยงได้โดยอ้างอิงหลักเกณฑ์การจําแนกประเภทของความเสี่ยงที่ระบุในคู่มือการบริหารความเสี่ยงของ รฟม.
แถว 5 ระบุสาเหตุทั้งหมดที่ทําให้เกิดความเสี่ยงนัน้ ๆ ซึ่งอาจเป็นปัจจัยภายใน เช่น กฎ ระเบียบ อํานาจหน้าที่ กระบวนการทํางาน แผนงาน โครงการ บุคลากร
งบประมาณ เป็นต้น หรือปัจจัยภายนอก เช่น การประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ภัยธรรมชาติ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เป็นต้น
แถว 6 ระบุน้ําหนัก2ของแต่ละสาเหตุที่ทําให้เกิดความเสี่ยง โดยผลรวมของน้ําหนักของสาเหตุทั้งหมดต่อความเสี่ยงจะเท่ากับ 1.0
แถว 7 กําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และความเบี่ยงเบนของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) เท่ากับหลักเกณฑ์ในค่า 4
และค่า 3 (ตามลําดับ) ตามที่กําหนดไว้ในแผนวิสาหกิจ แผนปฏิบัติการ และบันทึกข้อตกลงฯ ประกอบการพิจารณาของคณะทํางานบริหารความเสี่ยง
องค์กร และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกํากับดูแลกิจการที่ดี
1
2

ความเสี่ยง หมายถึง สถานการณ์ หรือเหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งหากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อเป้าหมาย
น้ําหนัก เป็นตัวชี้วัดระดับความสําคัญ หรือขนาดของอิทธิพลของสาเหตุที่มีต่อความเสี่ยงนั้นๆ
- 42 -

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

คู่มือการบริหารความเสี่ยง ฉบับปี 2559

ระดับความเสีย่ งก่อนการควบคุม/บริหารจัดการ ( 8 - 10)/ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (11 – 13) / ระดับความเสี่ยงหลังการควบคุม/บริหารจัดการที่มอี ยู่
ในปัจจุบัน (17 – 19)
แถว 8 / 11 / 17 ประเมินระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) โดยคู่มือการบริหารความเสี่ยงของ รฟม. ได้กําหนดระดับของโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง (Likelihood) ไว้ 5 ระดับ คือ (5)=สูงมาก (4)=สูง (3)=ปานกลาง (2)=น้อย (1)=น้อยมาก
แถว 9 / 12 / 18 ประเมินระดับของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง (Impact) โดยคู่มือการบริหารความเสี่ยงของ รฟม. ได้กําหนดระดับของผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากความเสี่ยง (Impact) ไว้ 5 ระดับ คือ (5)=สูงมาก (4)=สูง (3)=ปานกลาง (2)=น้อย (1)=น้อยมาก
แถว 10 / 13 / 19 ประเมินระดับความเสี่ยง (Level of Risk) ซึ่งคํานวณได้จากการนําระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ที่ประเมินได้มาคูณ
กับระดับของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง (Impact) ที่ประเมินได้
การควบคุม/บริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ปัจจุบัน และผลที่ได้รับ (ถ้ามี)
แถว 14
แถว 15
แถว 16

3

ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง3ที่ดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน เช่น การปรับรูปแบบการดําเนินงาน การยกเลิกโครงการ/แผนงาน การทําประกันภัย
และการกําหนดมาตรการติดตามตรวจสอบ เป็นต้น
ระบุฝ่าย/สํานัก ซึ่งเป็นผู้ดําเนินการจัดการความเสี่ยงนั้น
ระบุผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดการความเสี่ยงด้วยวิธีที่ระบุใน 14

วิธีการจัดการความเสี่ยง คือ วิธีการที่นํามาใช้เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และ/หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสีย่ ง (Impact) ให้อยู่ในระดับต่ํา หรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้
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การบริหารจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (การจัดการความเสี่ยงด้วยวิธีอื่น นอกเหนือจากวิธีที่ดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน)
แถว 20
แถว 21
แถว 22

ระบุวิธีการอื่น (นอกเหนือจากวิธีการที่ดําเนินอยู่ในปัจจุบัน) ที่สามารถนํามาใช้เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และ/หรือผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง (Impact) ให้อยู่ในระดับต่ํา หรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ระบุฝ่าย/สํานัก ซึ่งเป็นผู้ดําเนินการจัดการความเสี่ยงนั้น
ระบุระยะเวลาที่ใช้ในการดําเนินการตามที่ระบุใน 20

ข้อมูลของผู้รายงาน
แถว 23

กรอกข้อมูลของผู้รายงาน (ชื่อ-สกุล ฝ่าย/สํานัก และเบอร์โทรติดต่อ) เพื่อใช้สําหรับติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
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แบบฟอร์มที่ 2 : แบบฟอร์มทบทวนการวิเคราะห์ ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยง (รายไตรมาส)
เป้าหมายที่ .....
เป้าหมายในช่วงปีงบประมาณ 25xx
Risk Appetite/Tolerance ของเป้าหมาย

: .1.................................................................................................
: .2.................................................................................................
: .3.................................................................................................

23 ผู้รายงาน (หัวหน้าแผนก)................................................... ฝ่าย/สํานัก........................
เบอร์โทรศัพท์.........................

ความก้าวหน้าการบริหารความเสี่ยง
การจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
และผลที่ได้รับ ณ สิ้นเดือน………. 25xx
ตั้งแต่เดือน.......... 25xx
Risk Appetite/ ระดับ
น้
า
ํ
ความเสี่ยง สาเหตุหลัก
การจัดการ ความก้าวหน้า
ระดับ การจัดการ
ผลที่ได้รับ/
ผู้รับผิด ระยะเวลาดําเนินงาน
หนัก Tolerance ความเสี่ยง การจัดการ ผู้รับผิด ระดับ ผลที่ได้รับ ความเสี่ยง การบริหาร
ความเสี
ย
่
ง
ความเสี
่
ย
ง
ที่ยอมรับได้ ความเสี่ยง ชอบหลัก ความเสี่ยง
ชอบหลัก เริ่มต้น แล้วเสร็จ
ผลการดําเนินงาน
(ปัจจุบัน) เพิ่มเติม
เพิ่มเติม ความเสี่ยง
4
5
6
7
13
14
15
19
16
20
24
25
26
27
28
29
30
การจัดการความเสี่ยง
ณ ต้นปีงบประมาณ 25xx

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

2. ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน

4. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบข้อบังคับ

แบบฟอร์มนี้ปรับปรุงภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559
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ข้อมูลเบื้องต้นที่จําเป็นสําหรับการบริหารความเสี่ยง (นําข้อมูลจาก 1 – 13 ซึ่งระบุในแบบฟอร์มการวิเคราะห์ ประเมิน และบริหารจัดการความเสีย่ ง ณ ต้น
ปีงบประมาณ มากรอกลงในแบบฟอร์มฯ (รายไตรมาส) นี้ ตามหมายเลขที่ระบุในตาราง)
การจัดการความเสี่ยง ณ ต้นปีงบประมาณ (นําข้อมูลจาก 14 – 22 ซึ่งระบุในแบบฟอร์มการวิเคราะห์ ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ต้นปีงบประมาณ
มากรอกลงในแบบฟอร์มฯ (รายไตรมาส) นี้ ตามหมายเลขที่ระบุในตาราง)
ความก้าวหน้าในการบริหารความเสี่ยงและผลที่ได้รับ ณ สิ้นเดือน………. 25xx : เป็นการรายงานผลการจัดการความเสี่ยงในช่วงเวลาที่ผ่านมา
แถว 24
แถว 25
แถว 26

ระบุว่าวิธีการจัดการความเสี่ยงที่ระบุใน 14 และ 20 กําลังดําเนินการอยู่ในกิจกรรม กระบวนการ หรือขั้นตอนใด
ระบุผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดการความเสี่ยงด้วยวิธีที่ระบุใน 14 และ 20
ประเมินระดับความเสี่ยง (Level of Risk) ภายหลังจากการจัดการความเสี่ยง ณ ต้นปีงบประมาณ ด้วยวิธีการคํานวณเดียวกับ 10 / 13 / 19

การจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม ตั้งแต่เดือน………. 25xx : เป็นการกําหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยงในช่วงเวลาต่อไป
แถว 27
ระบุวิธีการอื่น (เพิ่มเติม) ที่สามารถจัดการความเสี่ยงคงเหลือ (Residual Risk) ให้อยู่ในระดับต่ํา หรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้
แถว 28
ระบุฝ่าย/สํานัก ซึ่งเป็นผู้ดําเนินการจัดการความเสี่ยง
แถว 29 - 30 กําหนดระยะเวลาในการจัดการความเสี่ยงด้วยวิธีที่ระบุใน 27 โดยระบุเดือนที่เริ่มต้นและสิ้นสุดการดําเนินการจัดการความเสี่ยง
ข้อมูลของผู้รายงาน (นําข้อมูลจาก 23 ซึ่งระบุในแบบฟอร์มการวิเคราะห์ ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ต้นปีงบประมาณ มากรอกลงในแบบฟอร์มฯ
(รายไตรมาส) นี้ ตามหมายเลขที่ระบุในตาราง)
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ภาคผนวก 5
ประมวลศัพท์การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Glossary)
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ประมวลศัพท์การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Glossary)
ลําดับ

คําศัพท์

ความหมาย

1

การกํากับดูแลกิจการที่ดี
(Good Governance)

การจัดให้มีโครงสร้างการบริหารและการจัดการองค์กร เพื่อสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน นําไปสู่ความเจริญเติบโต และสร้าง
มู ล ค่ า เพิ่ ม ในระยะยาว ให้ กั บ องค์ ก รและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
(Stakeholders) ทั้งหมด ซึ่งรากฐานของการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ประกอบด้วยระบบที่สําคัญ 3 ระบบ ได้แก่
- การตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
- การควบคุมภายใน (Internal Control)
- การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

2

การควบคุมภายใน
(Internal Control)

กระบวนการปฏิบัติงานทุกระดับขององค์กรที่จัดให้มีขึ้น เพื่อให้
มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลได้ว่าองค์กรมีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล มีความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน และมีการ
ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี

3

การตรวจสอบภายใน
(Internal Audit)

กระบวนการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการควบคุมภายในที่
เหมาะสม และการควบคุ มเหล่ านั้ นได้ รั บการปฏิ บั ติ ต ามภายใน
องค์กร มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้อย่างเหมาะสม และ
ช่วยถ่วงดุลอํานาจไม่ให้ใช้อํานาจในทางที่ผิด

4

การบริหารความเสี่ยง
(Risk Management)

กระบวนการบริหารหรือกระบวนการดําเนินงานที่สร้างขึ้น เพื่อใช้
ในการระบุ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง เพื่อเพิ่มความสําเร็จของ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยลดโอกาสที่จะก่อให้เกิด
ความเสี่ ย ง หรื อ ลดระดั บ ของความเสี ย หายที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ให้ อ ยู่ ใ น
ระดับที่ยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

5

ความเสี่ยง
(Risk)

เหตุการณ์หรือการกระทําใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่
แน่นอน และจะส่งผลกระทบด้านลบ สร้างความเสียหาย หรือความ
ล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ทั้งใน
ระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และบุคลากรได้
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ลําดับ

คําศัพท์

ความหมาย

6

ปัจจัยเสี่ยง
(Risk Factor)

ต้นเหตุหรือสาเหตุที่ทําให้เกิดความเสี่ยงขึ้น ซึ่งอาจเป็นปัจจัยจาก
ภายในหรือภายนอก

7

ระดับความเสี่ยง
(Level of Risk)

ตัวชี้วัดที่ใช้ในการกําหนดความสําคัญของความเสี่ยง โดยค่าระดับ
ความเสี่ยงได้มาจากการนําโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความ
เสี่ยงมาพิจารณาร่วมกัน

8

การควบคุม
(Control)

ขั้นตอน กระบวนการ หรือกลไก ซึ่งองค์กรกําหนดขึ้นเพื่อให้มั่นใน
ว่ากิจกรรมในการดําเนินการจะประสบความสําเร็จและได้ผลลัพธ์
ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ ซึ่งการควบคุมเหล่านี้ได้แก่ การป้องกัน
(prevention) การตรวจพบ (detection) และการแก้ไข (correction)

9

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
(Risk Appetite)

ประเภทและเกณฑ์ของความเสี่ยงที่องค์กรจะยอมรับได้เพื่อช่วยให้
องค์กรบรรลุเป้าหมาย ซึ่งความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่องค์กรจะกําหนด
นั้น จะระบุเป็นเป้าหมายค่าเดียวหรือระบุเป็นช่วงก็ได้ ขึ้นอยู่กับ
ความเหมาะสมของแต่ละปัจจัยเสี่ยง

10 ระดับความเบี่ยงเบนที่
ยอมรับได้
(Risk Tolerance)

ระดับความเบี่ยงเบนจากเกณฑ์หรือประเภทของความเสี่ยงที่ยอมรับ
ได้ ซึ่งทําให้องค์กรมั่นใจได้ว่าองค์กรได้ดําเนินการบริหารความเสี่ยง
อยู่ภายในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

11 ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
(Inherent Risk)

ระดับความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินความเสี่ยงก่อนมีการบริหาร
ความเสี่ยง โดยปราศจากการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง

12 ความเสี่ยงคงเหลือ
(Residual Risk)

ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือจากการบริหารความเสี่ยง กล่าวคือการ
ควบคุมและจัดการความเสี่ยงที่ปฏิบัติอยู่สามารถลดระดับความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้นลงมาอยู่ในระดับความเสี่ยงคงเหลือ ซึ่งหากยังสูงกว่า
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้จะต้องมีการกําหนดแผนจัดการความ
เสี่ยงคงเหลือนั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

13 แผนที่ความเสี่ยง
(Risk Map)

แผนผังที่แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยการแบ่งเป็นหมวดหมู่
ตามประเภทของความเสี่ ย ง ตลอดจนแสดงความเชื่ อ มโยงกั น
ระหว่างปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกัน
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ลําดับ
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ความหมาย

14 แผนภาพแสดงประสิทธิภาพ แผนภาพแสดงให้เห็นถึงการประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพ แสดง
ในการบริหารความเสี่ยง
ให้เห็นถึงตําแหน่งของความเสี่ยง และเป็นเครื่องมือสนับสนุนการ
(Risk Matrix)
ตัดสินใจสําหรับการจัดระดับความสําคัญของความเสี่ยงในภาพรวม
15 แผนภาพแสดงระดับของ
ความเสี่ยง (Risk Profile)

แผนภาพที่แสดงให้เห็นถึงระดับความเสี่ยงของแต่ละความเสี่ยงใน
ภาพรวม ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง

16 COSO

คําย่อของ Committee of Sponsoring Organization of the
Treadway Commission เป็นคณะทํางานประกอบด้วยผู้แทนจาก
สถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง ในสหรัฐอเมริกา ได้แก่
- American Institute of Certified Public Accountants
(AICPA)
- American Accounting Association (AAA)
- Financial Executives Institute (FEI)
- Institute of Internal Auditors (IIA)
- Institute of Management Accountants (IMA)
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ภาคผนวก 6
ความเชื่อมโยงของเกณฑ์ประเมินการบริหารความเสี่ยงกับระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ
(State Enterprise Performance Appraisal : SEPA)

ที่มา : เอกสารประกอบการประชุมเชิงสัมมนา การประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ
ด้านบริหารจัดการองค์กร หัวข้อการบริหารความเสี่ยง โดย บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จํากัด
วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2556
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ความเชื่อมโยงของเกณฑ์ประเมินการบริหารความเสี่ยงกับระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ
(State Enterprise Performance Appraisal : SEPA)
เกณฑ์ประเมินการบริหาร
การเชื่อมโยง
ความเสี่ยง
ระบบ SEPA(หมวด)
ระดับที่ 1
1.1 ก (3)
- การดําเนินการเบื้องต้นในการ
สร้างความเข้าใจในการบริหาร
1.2 ข (1)
ความเสี่ยง
- องค์ประกอบของการบริหาร
ความเสี่ยง
- Risk Based Internal
2.1 ก (1)
Control
- การจัดการต่อความเสี่ยงที่มี
2.1 ก (2)
ลําดับสูง
- คู่มือการบริหารความเสี่ยง
2.2 ก (4)

ระดับที่ 2
- แผนงานการบริหารความเสี่ยง
ปรากฎในแผนกลยุทธ์ประจําปี
และเป้าหมายที่สอดคล้องกัน
รวมทั้งการจัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยง มีการพิจารณา
ความเหมาะสม/เพียงพอของ
แผนงานปกติ
- มีหน่วยงานรับผิดชอบการ
บริหารความเสี่ยง

1.1 ก (3)
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เกณฑ์การประเมิน SEPA
- ผู้นําระดับสูงมีกระบวนการอย่างไรในการสร้าง
รัฐวิสาหกิจให้เป็นองค์กรที่มีความยั่งยืน
- รัฐวิสาหกิจมีกระบวนการอย่างไรในการ
คาดการณ์ล่วงหน้าถึงความกังวลของสาธารณะที่
มีผลต่อผลิตภัณฑ์ บริการและการปฏิบัติการทั้ง
ในปัจจุบันและในอนาคต
- กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ สามารถ
ระบุจุดบอดที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างไร
- สัญญาณการบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ
- การจัดทํา SWOT ต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้าน
การเงิน สังคม จริยธรรม กฎระเบียบข้อบังคับ
เทคโนโลยี
- รัฐวิสาหกิจดําเนินการอย่างไรในเรื่องผลกระทบ
ต่อบุคลากรและความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น
เกี่ยวกับความจําเป็นด้านขีดความสามารถและ
อัตรากําลังบุคลากรของ รัฐวิสาหกิจ
- ผู้นําระดับสูงมีกระบวนการอย่างไรในการสร้าง
รัฐวิสาหกิจให้เป็นองค์กรที่มีความยั่งยืน
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การเชื่อมโยง
เกณฑ์ประเมินการบริหาร
ความเสี่ยง
ระบบ SEPA(หมวด)
- มีองค์ประกอบในการบริหาร
1.2 ข (1)
ความเสี่ยงที่ดีครบถ้วน โดยมี
การวิเคราะห์ระดับความ
รุนแรง I/L ที่ชัดเจนเป็นระบบ
- คู่มือการบริหารความเสี่ยง ที่มี
2.1 ก (2)
คุณสมบัติของคู่มือที่ดีครบถ้วน
และมีการเผยแพร่ คู่มือการ
บริหารความเสี่ยงแก่พนักงาน
ทุกระดับ
2.1 ข (2)
2.2 ก (4)

3.1 ก

4.1 ก (1)
4.1 ก (2)
ระดับที่ 3
- เป้าหมายในแผนบริหารความ
เสี่ยงมีการถ่ายทอดลงถึงระดับ
ฝ่ายและสอดคล้องกับ
เป้าหมายในแผนปฏิบัติการ
ประจําปีในแต่ละหน่วยงาน
- มีหน่วยงานเพื่อจัดการความ
เสี่ยง มีแผนงานชัดเจน รวมถึง

1.1 ก (3)
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- รัฐวิสาหกิจมีกระบวนการอย่างไรในการ
คาดการณ์ล่วงหน้าถึงความกังวลของสาธารณะที่
มีผลต่อผลิตภัณฑ์ บริการและการปฏิบัติการทั้ง
ในปัจจุบันและในอนาคต
- สัญญาณการบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ
- การจัดทํา SWOT ต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้าน
การเงิน สังคม จริยธรรม กฎระเบียบข้อบังคับ
เทคโนโลยี
- วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ตอบสนองต่อปัจจัย
เสี่ยง
- รัฐวิสาหกิจดําเนินการอย่างไรในเรื่องผลกระทบ
ต่อบุคลากรและความเปลี่ยนแปลที่อาจเกิดขึ้น
เกี่ยวกับความจําเป็นด้านขีดความสามารถและ
อัตรากําลังบุคลากรของ รัฐวิสาหกิจ
- การรับฟังและการเรียนรู้เกี่ยวลูกค้าและตลาดทัน
กับความต้องการและทิศทางของการดําเนินงาน
ขององค์กรอยู่เสมอรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นในตลาด
- การใช้ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจ
- การนําข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบที่
สําคัญไปใช้อย่างมีประสิทธิผล
- ผู้นําระดับสูงมีกระบวนการอย่างไรในการสร้าง
รัฐวิสาหกิจให้เป็นองค์กรที่มีความยั่งยืน
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คู่มือการบริหารความเสี่ยง ฉบับปี 2559

การเชื่อมโยง
เกณฑ์ประเมินการบริหาร
ความเสี่ยง
ระบบ SEPA(หมวด)
1.2 ข (1)
สามารถบรรลุเป้าหมายใน
แผนงานได้ครบถ้วน
- มีการกําหนดเกณฑ์ระดับความ
รุนแรงแยกรายปัจจัยเสี่ยง
กําหนดเป้าหมายในเชิงระดับ
ความรุนแรงทีค่ าดหวังและ
2.1 ก(2)
สามารถรายงานระดับความ
รุนแรงของแต่ละปัจจัยเสี่ยง
รายไตรมาส
- มีการกําหนด Risk Appetite
และ Risk Tolerance ทุก
ปัจจัยเสี่ยง
- มีการบริหารความเสี่ยงแบบ
บูรณาการ
2.1 ข (2)
2.2 ก(4)

3.1 ก

4.1 ก(1)
4.1 ก(2)
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เกณฑ์การประเมิน SEPA
- รัฐวิสาหกิจมีกระบวนการอย่างไรในการ
คาดการณ์ล่วงหน้าถึงความกังวลของสาธารณะที่
มีผลต่อผลิตภัณฑ์ บริการและการปฏิบัติการทั้ง
ในปัจจุบันและในอนาคต
- สัญญาณการบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ
- การจัดทํา SWOT ต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้าน
การเงิน สังคม จริยธรรม กฎระเบียบข้อบังคับ
เทคโนโลยี
- รัฐวิสาหกิจมีกระบวนการอย่างไรในการนํา
หลักการการบริหารความเสี่ยงที่ดี ตาม COSO
ERM, Portfolio View of Risk รวมทั้งการ
กําหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance
มาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร์
- วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ตอบสนองต่อปัจจัย
เสี่ยงความสามารถและอัตรากําลังบุคลากรของ
- รัฐวิสาหกิจดําเนินการอย่างไรในเรื่องผลกระทบ
ต่อบุคลากรและความเปลี่ยนแปลที่อาจเกิดขึ้น
เกี่ยวกับความจําเป็นด้านขีดความสามารถและ
อัตรากําลังบุคลากรของรัฐวิสาหกิจ
- การรับฟังและการเรียนรู้เกี่ยวลูกค้าและตลาดทัน
กับความต้องการและทิศทางของการดําเนินงาน
ขององค์กรอยู่เสมอรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นในตลาด
- การใช้ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจ
- การนําข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบที่
สําคัญไปใช้อย่างมีประสิทธิผล
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คู่มือการบริหารความเสี่ยง ฉบับปี 2559

เกณฑ์ประเมินการบริหาร
ความเสี่ยง

ระดับ 4 และระดับ 5

การเชื่อมโยง
ระบบ SEPA(หมวด)

เกณฑ์การประเมิน SEPA

1.1 ก (3)

- ผู้นําระดับสูงมีกระบวนการอย่างไรในการสร้าง
รัฐวิสาหกิจให้เป็นองค์กรที่มีความยั่งยืน
- บทบาท และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ
- รัฐวิสาหกิจมีกระบวนการอย่างไรในการนํา
หลักการการบริหารความเสี่ยงที่ดี ตาม COSO
ERM, Portfolio View of Risk รวมทั้งการ
กําหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance
มาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร์
- วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ตอบสนองต่อปัจจัย
เสี่ยง
- รัฐวิสาหกิจดําเนินการอย่างไรในเรื่องผลกระทบ
ต่อบุคลากรและความเปลี่ยนแปลที่อาจเกิดขึ้น
เกี่ยวกับความจําเป็นด้านขีดความสามารถและ
อัตรากําลังบุคลากรของรัฐวิสาหกิจ
- การรับฟังและการเรียนรู้เกี่ยวลูกค้าและตลาดทัน
กับความต้องการและทิศทางของการดําเนินงาน
ขององค์กรอยู่เสมอรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นในตลาด
การจัดการสารสนเทศ การประเมินศักยภาพของ
ระบบสารสนเทศ โดยเปรียบเทียบทั้งเป้าหมายที่
เป็นผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบ
- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
- ระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานของคลากร

- การบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศเพือ่ การจัดการที่ดี
- มีกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง
ที่เชื่อมโยงกับการกําหนด
นโยบาย/กลยุทธ์
- การวางแผน / การลงทุน
(Linkage between risk and
policy)
- มีการทบทวนและปรับปรุงการ
บริหารความเสี่ยงสม่ําเสมอ
(Revise)
- จัดให้มีบรรยากาศและ
วัฒนธรรมที่สนับสนุนการ
บริหารความเสี่ยง (Culture)
- มีการสนับสนุนการบริหาร
ความเสี่ยงเพื่อเพิ่มมูลค่า
(Value creation)
- ผลการบริหารความเสี่ยงที่เกิด
จริง (Risk Result)
- Portfolio View of Risk
- Intergrate Governance ,
Risk and Compliance

1.2 ก (1)
2.1 ก (2)

2.1 ข (2)
2.2 ก (4)

3.1 ก

4.2 ก

5.2 ก (2)
5.2 ก (3)
6.1 ค

- การบริหารบุคลากรสามารถดําเนินการได้อย่าง
ต่อเนื่อง
- การเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน
- การจัดการเพื่อให้สมารถดําเนินการได้อย่าง
ต่อเนื่อง
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