กองบริหารความเสีย่ ง

คำนำ
การดาเนินงานในปัจ จุบนั อยู่ภายใต้สถานะการณ์ความไม่แน่ นอนหลายประการเนื่ องจากกระแสโลภาภิวฒั น์
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจโดยรวม ดังนัน้ กปภ.
จึงมีความจาเป็ นต้อ งมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงและวางระบบการควบคุ มภายในอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิด
ความมันใจอย่
่
างสมเหตุสมผลว่าการดาเนินงานจะบรรลุวตั ถุประสงค์ตามเป้ าหมาย และสามารถสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั องค์กรได้
การบริหารความเสี่ยงที่ดีตอ้ งให้บุคลากรทุกคนในองค์กรได้มีส่ว นร่ ว มในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมิน
ความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กรอยู่เสมอ อีกทัง้ ร่วมกันวางแผนป้ องกันและควบคุมให้เหมาะสมกับ
ภารกิจ เพื่อ ลดปัญ หาหรือ หลีก เลี่ย งความเสี่ย งที่อ าจสร้า งความเสีย หายหรือ ความสู ญ เสีย ให้ก บั องค์ก รได้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ระบบบริหารความเสี่ยงเป็ นเครื่องมือการบริหารจัดการองค์กรที่มคี วามสาคัญ เนื่องจากเป็ น
เครื่องมือทีท่ าให้องค์กร เกิดความเชื่อมัน่ ในระดับหนึ่งว่าผลการดาเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ จะสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์
ตามที่ได้กาหนดไว้ ฝ่ ายบริหารจะต้องตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร เพื่อให้องค์กรมี
การบริหารจัดการความเสี่ยงที่มคี ุณภาพและมาตรฐานตามแนวทางการกากับดูแลของหน่ วยงานหรือองค์กร โดยคานึ งถึง
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้ าหมายการดาเนินงานขององค์กร
ด้วยเหตุน้ ี กปภ. จึงได้จดั ทาคู่มอื การบริหารความเสี่ยง พ.ศ. 2565 โดยนาคู่มอื การบริหารความเสี่ยง พ.ศ. 2564
มาทบทวนปรับปรุงเนื้อหาให้เป็ นปัจจุบนั เนื้อหาในคู่มอื ฉบับนี้ได้อา้ งอิงตามแนวทางและหลักปฏิบตั ิสากลของการบริหาร
ความเสี่ย งรวมทัง้ ก าหนดให้ส อดคล้อ งกับ ระบบประเมิน ผลรัฐ วิส าหกิ จ State Enterprise Assessment Model :
SE-AM ด้า นกระบวนการปฏิบ ตั ิ ง านและการจัด การ (Core Business Enablers) หัว ข้อ การบริ ห ารความเสี่ย งและ
การควบคุมภายใน ที่สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้เริ่มนามาใช้ประเมินผลการดาเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจในปี บญั ชี 2563 คู่ มอื ฉบับนี้สามารถนาไปประยุกต์กบั การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทุ กระดับ
เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีความเป็ นระบบ และเป็ นไปในแนวทางเดียวกันและใช้เป็ นแนวทางในการบริหารความเสี่ยง
เพื่อ ให้ผู บ้ ริห ารและผู ป้ ฏิบ ตั ิทุก หน่ ว ยงานมีค วามเข้า ใจถึง กระบวนการบริหารความเสี่ยง สามารถดาเนิ นการบริหาร
ความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงทีไ่ ด้กาหนดไว้ในคู่มอื และให้มกี ารจัดทารายงานตามแบบในภาคผนวกเพือ่ ให้
ความเสีย่ งต่างๆ ลดลงอยู่ในระดับทีอ่ งค์กรยอมรับได้
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บทที่ 1 บทนำ

องค์ประกอบของกำรบริหำรควำมเสี่ยง

ควำมหมำยของควำมเสีย่ ง
คือ ความเป็ นไปได้ท่เี หตุการณ์จะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการบรรลุกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทางธุ รกิจ
ทัง้ ในด้าน Strategic , Operation , Finance , Compliance ประกอบด้วย

1. เหตุกำรณ์ (Event)

2. ควำมไม่แน่ นอน (Uncertainty)

เหตุการณ์โดยทัว่ ไปสามารถเกิดขึ้นได้ท งั้
ด้านบวกและด้านลบ อาจเป็ นเหตุการณ์ใดเหตุการณ์
หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ก็ได้ เหตุการณ์ดา้ นลบจะ
หมายถึง ความเสี่ย ง การพิจ ารณาเหตุ ก ารณ์ ค วร
พิจารณาทัง้ ความเสี่ยง โอกาสจากปัจจัยภายในและ
ภายนอกองค์กร โดยจัดตัง้ คณะทางานตรวจสอบ
ความเสี่ยง หรือใช้แนวทางการประเมินด้วยตนเอง
เพื่อรวบรวมฐานข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่องค์กร
เผชิ ญ อยู่ ใ ห้ค รอบคลุ ม ทุ ก ภารกิ จ ขององค์ ก ร
เหตุการณ์ท่ไี ม่ได้ถูกระบุจะไม่ถูกนามา บริหารจัดการ
อาจก่อให้เกิดความเสียหาย แก่องค์กรภายหลังได้

เป็ นสถานการณ์ในอนาคตทีไ่ ม่สามารถทานาย
สภาวะล่ว งหน้า ไม่คาดคิ ดว่ าจะเกิดขึ้นหรือ ไม่ หรือ
ปรากฏขึ้นอย่างไร การพิจารณาเหตุการณ์ควรคาดคะเน
สถานการณ์ทอ่ี าจเกิดขึ้นและส่งผลต่อกิจการในอนาคต

3. ควำมรุนแรง (Severity)
(Uncertainty)
เป็ นการประเมิ น ว่ า แต่ ล ะเหตุ ก ารณ์ น ั้ น
มีโอกาสทีจ่ ะเกิดมากน้อยเพียงใด และหากเกิดขึ้นแล้ว
จะส่งผลกระทบต่อองค์กรรุนแรงเพียงใด และนามา
จัดลาดับว่าปัจจัยเสี่ยงใดมีความสาคัญมากน้อยกว่า
กันเพื่อจะได้กาหนดมาตรการตอบโต้กบั ปัจจัยเสี่ยง
เหล่านัน้ ได้อย่างเหมาะสม

กำรบริหำรควำมเสี่ยงทัว่ ทัง้ องค์กร
การบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) หมายถึง กระบวนการที่บุคลากร
ทัว่ ทัง้ องค์กรได้มสี ่วนร่วมในการคิด วิเคราะห์ และคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ หรือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทัง้
การระบุแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยงดังกล่าว ให้อยู่ในระดับทีเ่ หมาะสมหรือยอมรับได้ เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุ
ในวัตถุประสงค์ทต่ี อ้ งการตามกรอบวิสยั ทัศน์และพันธกิจขององค์กร

1

แหล่งที่มำของกำรเกิดควำมเสี่ยง

การระบุความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจขององค์กรพิจารณาจากปัจจัยภายใน
(
และภายนอก
เหตุการณ์ทเ่ี กิดขึ้นแล้วหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น
ปัจจัยภายใน หมายถึง ปัจจัยที่เกี่ยวกับการดาเนินงานขององค์กรโดยตรง เช่น วัตถุประสงค์ขององค์กร
กระบวนการทางาน การดาเนินนโยบายและกลยุทธ์ วัฒนธรรมขององค์กร สภาพการเงิน โครงสร้างองค์กร ระบบงาน
ทรัพยากรบุคคล ระบบเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และกฏหมายระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องภายในองค์กร
ปัจจัยภายนอก หมายถึง ปัจจัยที่นอกเหนือจากการควบคุมขององค์กร เช่น การเมือง กฏระเบียบ กฏหมาย
สภาวะตลาด/การแข่งขัน เทคโนโลยี ความไม่สงบทางการเมือง สภาพสังคม และภัยธรรมชาติ เป็ นต้น
เหตุการณ์ในอดีต ความเสีย่ งทีม่ อี ยู่ในปัจจุบนั และแนวโน้มของเหตุการณ์ทอ่ี าจเกิดขึ้นในอนาคต
อัตราความเร็วของการเปลีย่ นแปลงต่าง ๆ
นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ ๆ ทีอ่ งค์กรต้องการพัฒนา
โอกาสหรือกิจกรรมใหม่ ๆ ทีอ่ าจเพิม่ คุณค่าให้กบั องค์กร

หลักกำรสำคัญในกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ความสาคัญของการบริหารความเสี่ยง คือ การนากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรเพื่อให้
การดาเนินการบรรลุเป้ าหมายที่วางไว้เนื่ องจากการบริหารความเสี่ยงเป็ นการทานายอนาคตอย่างมีเหตุผล โดยมี
หลักการและหาทางลดหรือป้ องกันความเสียหายในการทางานแต่ละขัน้ ตอนไว้ล่วงหน้า กรณี ท่ีพบกับเหตุการณ์ท่ไี ม่
คาดคิด โอกาสที่จะประสบปัญหาน้อย ในขณะที่องค์กรอื่นที่ไม่มกี ารเตรียมการหรือไม่มกี ารนาแนวคิดของกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงมาใช้ เมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤตขึ้น องค์กรเหล่านัน้ จะประสบกับปัญหาและความเสียหายตามมา
โดยยากที่จ ะแก้ไข ดัง นัน้ การนากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาช่ วยเสริมร่ว มกับการทางานจะช่ วยให้ภาระงาน
ทีป่ ฏิบตั กิ ารอยู่เป็ นไปตามเป้ าหมายทีก่ าหนดและสามารถสร้างมูลค่าเพิม่ (Value Enhancement) ให้กบั องค์กร
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ประเภทของควำมเสี่ยง
เกณฑ์ประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ ด้านการบริหารจัดการองค์กร กระทรวงการคลัง ได้แบ่ง
ประเภทของความเสีย่ งเป็ น 4 ด้าน ดังนี้

ด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk)

ด้ำนปฏิบตั ิกำร (Operational Risk)

ความเสี่ ย งที่ อ าจก่ อ ให้เ กิ ด การสู ญ เสี ย ทาง
การเงิน หรือศักยภาพในการแข่งขัน อันเนื่องมาจาก
กระบวนการตัด สิน ใจเชิ ง กลยุ ท ธ์ท่ีไ ม่ เ หมาะสม
ตัวอย่างความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ เช่น
- การเปลีย่ นแปลงทางการเมือง
- ไม่สามารถเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่ายได้ตาม
เป้ าหมายทีก่ าหนด
- การเปลีย่ นแปลงความต้องการของลูกค้า

ความเสี่ยงทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อการดาเนินงาน
ขององค์กรอันเนื่องมาจากความผิดพลาดที่เกิดจาก
การปฏิบตั งิ านของบุคลากร ระบบ หรือกระบวนการ
ต่างๆ ตัวอย่างความเสีย่ งด้านการปฏิบตั กิ าร เช่น
- ขาดบุคลากรทีม่ คี ุณภาพ
- การก่อการร้าย อุทกภัย วินาศภัย ฯลฯ
- การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ

S O
F C

ด้ำนกำรเงิน (Financial Risk)

ด้ำนกฎระเบียบ (Compliance Risk)

ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของตัวแปร
ทางการเงิน เช่น อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย
สภาพคล่องทางการเงิน และราคาสินค้าโภคภัณฑ์
(Commodity) เป็ น ต้น ซึ่ง ก่ อ ให้เ กิ ด การสู ญ เสีย
ทางการเงิน ตัวอย่างความเสีย่ งด้านการเงิน เช่น
- ความเสีย่ งด้านเครดิต
- ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง
- การขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ น
- ความผั
นผวนของราคาวั
ตถุดบิ Risk)
ด้ำนกำรเงิ
น (Financial

ความเสี่ยงที่เกิดจากการละเมิดหรือไม่ปฏิบตั ิ
ตามนโยบาย กระบวนการหรือการควบคุมต่างๆ ที่
ก าหนดขึ้ น เพื่ อ ให้ส อดคล้อ งกับ กฎระเบี ย บ
ข้อบังคับ ข้อสัญญา และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนิ น งานขององค์ก ร ตัว อย่ า งความเสี่ย ง
ด้านกฎระเบียบ/ข้อบังคับ เช่น
- การถูกร้องเรียนจากผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
- การไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง
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ปัจจัยที่ผลักดันให้มีกำรบริหำรควำมเสี่ยง
การบริ ห ารความเสี่ย ง ( Risk Management) หมายถึง กลวิธีท่ีเ ป็ น เหตุเ ป็ น ผลที่น ามาใช้ใ นการบ่ ง ชี้
วิเ คราะห์ ประเมิน จัด การ ติด ตาม และสื่อ สารความเสี่ย งที่เ กี่ย วข้อ งกับ กิจ กรรมหน่ ว ยงาน/ฝ่ ายงาน หรื อ
กระบวนการดาเนินงานขององค์กร เพื่อช่วยลดความสู ญเสียในการไม่บรรลุเป้ าหมายให้เหลือน้อยที่สุดและเพิ่ม
โอกาสแก่องค์กรมากทีส่ ุด
ความเสี่ยงอาจทาให้เกิดความเสียหายความไม่แน่ นอนและการสู ญเสียโอกาส การสร้างคุณค่าเพิ่ม รวมถึง
การมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ และความพึงพอใจของผูม้ สี ่วนได้เสียอย่างสาคัญ
การบริหารความเสีย่ งเป็ นองค์ประกอบสาคัญของการกากับดูแลกิจการ เพือ่ ช่วยให้องค์กรบรรลุว ตั ถุประสงค์
หรือกลยุทธ์ทางธุรกิจทีก่ าหนดไว้ช่วยให้เกิดผลการดาเนินงานทีด่ ีและปฏิบตั งิ านตามกฎระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง
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ปัจจัยสำคัญต่อควำมสำเร็จในกำรบริหำรควำมเสี่ยง
1. กำรสนับสนุ นจำกผูบ้ ริหำรระดับสูง
คณะกรรมการ และผู บ้ ริหารระดับ สู ง ของ
องค์กร ต้องให้ความสาคัญและสนับสนุ นให้ทุกคน
ในองค์ ก รเข้า ใจความส าคัญ ฃของการบริ ห าร
ความเสี่ยงต่ อ องค์กร การบริห ารความเสี่ยงต้อ ง
เริ่มต้นจากการที่คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร กาหนด
นโยบายให้มีก ารปฏิ บ ตั ิ รวมถึ ง การก าหนดให้
ผู บ้ ริห ารต้อ งใช้ข อ้ มูล เกี่ ย วกับ ความเสี่ย งในการ
ตัดสินใจ และบริหารงาน เป็ นต้น

2. ควำมเข้ำใจควำมหมำยควำมเสี่ยง
การใช้ค านิ ย ามเกี่ ย วกับ ความเสีตรงกั
่ ย งและ
น

การบริห ารความเสี่ยงแบบเดีย วกัน จะทาให้เกิด
ความมีป ระสิท ธิภ าพในการก าหนดวัต ถุป ระสงค์
นโยบาย กระบวนการ เพื่ อ ใช้ใ นการระบุ แ ละ
ประเมิน ความเสี่ ย ง และก าหนดวิ ธี ก ารจัด การ
ความเสี่ยงที่เหมาะสม การจัดทากรอบและนโยบาย
การบริ ห ารความเสี่ย งที่มีค วามชัด เจน จะท าให้
ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนมีจุดหมายร่วมกันใน
การบริหารความเสีย่ ง

3. กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ดำเนิ นกำรอย่ำงต่อเนื่ อง
การที่ อ งค์ ก ร จะประสบความส าเร็ จ ใน
การปฏิบ ตั ิ ต ามกระบวนการบริ ห ารความเสี่ย งได้
รู ปแบบการบริห ารความเสี่ยงขององค์กรจะต้อ งมี
การกาหนดขึ้น และเป็ นความรับผิดชอบของผูบ้ ริหาร
ในทุกระดับที่จะนากระบวนการบริหารความเสี่ยงมา
ปฏิบตั ิได้อย่างทัว่ ถึงทัง้ องค์กร และต้องกระทาอย่าง
ต่อเนื่อง สมา่ เสมอ

4. กำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง
ต้องมีกำรชี้แจง
ในการนาเอากระบวนการบริหารความเสีย่ ง
มาปฏิ บ ัติ จ าเป็ นต้อ งมี ก ารปรับ วัฒ นธรรม
การบริ ห ารความเสี่ ย งขององค์ ก รให้เ ข้า กับ
ทุก ระดับ ขององค์ก ร และต้อ งให้ผู บ้ ริ ห ารและ
พนัก งานทุ ก คนได้ท ราบถึ ง การเปลี่ ย นแปลง
และผลที่ อ งค์ ก ร และแต่ ล ะบุ ค คลจะได้ร ับ
จากการเปลีย่ นแปลงนัน้
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5. กำรสื่อสำรที่มีคุณภำพเชื่อมโยงกับกลยุทธ์
การสื่ อ สารเกี่ ย วกับ กลยุ ท ธ์ก ารบริ ห าร
ความเสี่ยง และวิธีปฏิบตั ิมีความสาคัญอย่างมาก
เพราะการสื่อ สารจะเน้น ให้เ ห็น ถึง การเชื่ อ มโยง
ระหว่ า งการบริ ห ารความเสี่ย งกับ กลยุ ท ธ์อ งค์ก ร
การชี้ แ จงท าความเข้า ใจต่ อ พนัก งานทุ ก คนถึ ง
ความรับผิดชอบของแต่ ละบุ คคลต่อ กระบวนการ
บริ ห ารความเสี่ ย งจะช่ ว ยให้เ กิ ด การยอมรับ ใน
กระบว นการ และน า มาซึ่ ง ค ว ามส า เร็ จ ใ น
การพัฒนาการบริหารความเสีย่ ง

6. กำรวัดผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง

การวัดความเสี่ยงในรูปแบบของผลกระทบ
และโอกาสที่อ าจเกิดขึ้น เพื่อ ให้ผู บ้ ริห ารสามารถ
ประเมิ น ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด ขึ้ น และด าเนิ น การให้
กระบวนการทัง้ หมดเกิดความสอดคล้องกันอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล เป็ นการลด
ความแตกต่ า งระหว่ า งความเสี่ย งที่เ กิ ด ขึ้น และ
ความเสีย่ งทีอ่ งค์กรยอมรับ

7. กำรฝึ กอบรม ควำมรู ้ ควำมรับผิดชอบ
กำรบริหำรควำมเสี่ยง

คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน
ในองค์กร ควรต้องได้รบั การฝึ กอบรมเพื่อให้เข้าใจ
การบริหารความเสี่ยง และความรับผิดชอบของแต่
ละบุ ค คลในการจัด การความเสี่ ย ง เพื่ อ บรรลุ
ความสาเร็จ ขององค์กร พนักงานใหม่ทุกคนควร
ได้ร ับ การฝึ กอบรม เพื่ อ ให้มี ค วามเข้า ใจใน
ความรับผิดชอบต่ อ ความเสี่ย ง และกระบวนการ
บริหารความเสีย่ งด้วยเช่นกัน

8. กำรติดตำมกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
• การรายงาน และสอบทานขั้น ตอนตาม
กระบวนการบริหารความเสี่ยง
• ความชัดเจนและสมา่ เสมอของการมีส่วนร่วม
และความมุง่ มันของผู
่
บ้ ริหารระดับสูง
• บทบาทของผูน้ าในการสนับสนุ น และติดตาม
การบริหารความเสีย่ ง
• การประยุ ก ต์ ใ ช้เ กณฑ์ก ารประเมิ น ผล
การดาเนินงานทีเ่ กี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

6

บทที่ 2 กำรบริหำรควำมเสีย่ งตำมแนวทำง COSO ERM 2017
บทบำทของควำมเสี่ยงในกำรคัดเลือกกลยุทธ์

การคัดเลือกกลยุทธ์เป็ นเรื่องของการเลือกและการยอมรับที่จะสูญเสี ยสิ่งหนึ่งเพื่อให้ได้อีกสิ่งหนึ่งมา ดังนัน้
จึงเป็ นเรื่องที่สมเหตุสมผลที่จะประยุกต์การบริหารความเสี่ยงขององค์กรเข้ากับกลยุทธ์ ความเสี่ยงถือเป็ นข้อพิจารณา
อย่างหนึ่งในกระบวนการกาหนดกลยุทธ์ แต่ความเสีย่ งมักได้รบั การประเมินในส่วนทีเ่ กี่ยวกับผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึ้น ต่อ
กลยุทธ์ทก่ี าหนดขึ้นไว้แล้วเป็ นหลัก ความเสีย่ งจะเน้นถึงความเสี่ยงของกลยุทธ์ท่ใี ช้อยู่ในปัจจุบนั คือ มีกลยุทธ์อยู่แล้ว
แต่มสี ง่ิ ใดบ้างทีอ่ าจมีผลกระทบต่อความเกี่ยวข้องและความอยู่รอดของกลยุทธ์
อย่างไรก็ตาม ความเสีย่ งของกลยุทธ์ทเ่ี ลือกเป็ นเพียงด้านหนึ่งทีต่ อ้ งพิจารณาเท่านัน้ กรอบโครงสร้างนี้ยงั ให้
ความสาคัญกับด้านอื่นทีเ่ กี่ยวข้องกับการบริหารความเสีย่ งขององค์กรอีกสองด้านซึ่งมีผลกระทบต่อคุณค่าของกิจกรรม
มากกว่าเป็ นอย่างมาก นัน่ คือความเป็ นไปได้ท่จี ะเกิดความไม่สอดคล้องของกลยุทธ์และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
กลยุทธ์ทเ่ี ลือก
ควำมเป็ นไปได้ท่กี ลยุทธ์ไม่สอดคล้องกับพันธกิจ วิสยั ทัศน์ และคุณค่ำหลักขององค์กร เป็ นสิ่งสาคัญที่ใช้
ในการตัดสินใจคัดเลือกกลยุทธ์ ทุกองค์กรมีพนั ธกิจ วิสยั ทัศน์และคุณค่าหลักทีก่ าหนดสิ่งทีก่ ิจการพยายามบรรลุ และ
วิธีการที่กิจการต้องการใช้ในการดาเนิน ธุรกิจ บางองค์กรอาจลังเลที่จะเอาสิ่งที่กล่าวไว้มาปฏิบตั ิ แต่พนั ธกิจ วิสยั ทัศน์
และคุณค่าหลักเป็ นเรื่องที่มคี วามสาคัญ และยิ่งมีความสาคัญที่สุดเมื่อต้องบริหารความเสี่ยงและเมื่อต้องปรับตัวเพื่อ
ความอยู่รอดในช่วงเวลาทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
กลยุทธ์ท่เี ลือกต้องสนับสนุ นพันธกิจและวิสยั ทัศน์ขององค์กร กลยุทธ์ท่ไี ม่สอดคล้องจะเพิ่มความเป็ นไปได้
ที่องค์กรจะไม่บรรลุพนั ธกิจและวิสยั ทัศน์ หรืออาจทาให้คุณค่าขององค์กรด้อยลง แม้ว่าจะประสบความสาเร็จในการ
ปฏิบตั ิตามกลยุทธ์ก็ตาม ดังนัน้ การบริหารความเสีย่ งขององค์กรจึงต้องนากลยุทธ์มาพิจารณาว่ าสอดคล้องกับพันธกิจ
และวิสยั ทัศน์ขององค์กรหรือไม่
สาหรับผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึ้นจากกลยุทธ์ทเ่ี ลือก ผูบ้ ริหารต้องตัดสินใจทีจ่ ะยอมสูญเสียสิง่ หนึ่งเพือ่ ให้ได้อีก
สิ่งหนึ่งอันเป็ นผลจากกลยุทธ์ เมื่อทาการพัฒนากลยุทธ์และพิจารณาทางเลือกต่างๆ ร่วมกับคณะกรรมการรัฐวิสาหกิ จ
กลยุทธ์ทางเลือกแต่ละกลยุทธ์มภี าพความเสี่ยง หรือ Risk Profile (ซึ่งหมายถึง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกลยุทธ์)
ของตัวเอง คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและผูบ้ ริหารจาเป็ นต้องพิจารณาว่า กลยุทธ์น้ ีเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ขององค์กรหรือไม่ และกลยุทธ์น้ ีช่วยผลักดันให้องค์กรกาหนดวัตถุประสงค์และจัดสรรทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพได้อย่างไร
สิ่งที่สาคัญคือ การบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็ นเรื่องของการทาความเข้าใจถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
กลยุทธ์และความเป็ นไปได้ของความไม่สอดคล้องของกลยุทธ์ การทาความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเพื่อ
กาหนดวัตถุประสงค์ รูปด้านล่างแสดงให้เห็นถึงข้อพิจารณาที่กล่าวมาแล้วในบริบทของพันธกิจ วิสยั ทัศน์และคุณค่า
หลัก และเป็ นเสมือนตัวขับเคลือ่ นทิศทางและผลการปฏิบตั งิ านขององค์กร
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กลยุทธ์
วัตถุประสงค์ทำงธุรกิจ
และผลกำรปฎิบตั ิงำน

พันธกิจ วิสยั ทัศน์
และคุณค่ำหลัก

ผลกำรปฏิบตั ิงำน
ที่เพิม่ ขึ้น

การบริหารความเสี่ยงขององค์กรเท่าที่มีการปฏิบตั ิกนั มาโดยตลอด ช่ว ยองค์กรต่างๆ ระบุความเสี่ยง
ประเมินความเสี่ยง และบริหารความเสี่ยงต่อกลยุทธ์ แต่สาเหตุท่สี าคัญที่สุดที่ทาให้คุณค่าขององค์กรเสียหายเกิดจาก
ความเป็ นไปได้ทก่ี ลยุทธ์ไม่สนับสนุนพันธกิจและวิสยั ทัศน์ขององค์กร และผลกระทบทีอ่ าจเกิดจากกลยุทธ์
การบริหารความเสีย่ งขององค์กรช่วยในการคัดเลือกกลยุทธ์ การเลือกกลยุทธ์จาเป็ นต้องอาศัยการตัดสินใจ
อย่างเป็ นระบบทีเ่ กิดจากการวิเคราะห์ความเสีย่ งและใช้ทรัพยากรให้สอดคล้องกับพันธกิจและวิสยั ทัศน์ขององค์กร

กรอบโครงสร้ำงที่มีควำมชัดเจน
กำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กร-กำรบูรณำกำรร่วมกับกลยุ ทธ์และผลกำรปฏิบตั ิงำน สร้างความชัดเจน
เกี่ยวกับความสาคัญของการบริหารความเสี่ยงขององค์กรในการวางแผนกลยุทธ์ และความสาคัญในการนาการบริหาร
ความเสี่ยงขององค์กรไปใช้ร่วมกับการดาเนินงานตามปกติทวั ่ ทัง้ องค์กร (ทัง้ นี้ เนื่องจากความเสี่ยงมีอิทธิพลต่อทุก
แผนกและหน้าทีง่ าน อีกทัง้ ความเสีย่ งทาให้กลยุทธ์ตอ้ งสอดคล้องกับผลการปฏิบตั งิ านในทุกสายงานและหน่วยงาน)
กำรบริหำรควำมเสีย่ งขององค์กร

กำรกำกับดูแล
และวัฒนธรรม

กลยุทธ์และกำร
กำหนดวัตถุประสงค์

ผลกำรปฏิบตั ิงำน

กำรสอบทำนและ
กำรแก้ไขปรับปรุง

สำรสนเทศกำรสือ่ สำร
และกำรรำยงำน

กรอบโครงสร้างนี้แบ่งได้เป็ น 5 องค์ประกอบทีส่ มั พันธ์ :
1. กำรกำกับดูแลและวัฒนธรรม : การกากับดู แลกาหนดท่าทีขององค์กร เสริมสร้างความสาคัญ รวมทัง้ กาหนด
ความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลสาหรับการบริหารความเสี่ยงองค์กร วัฒนธรรมเกี่ยวข้อ งกับคุณค่าทางจริยธรรม
พฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์ และความเข้าใจในความเสีย่ งขององค์กร
8

2. กลยุทธ์และกำรกำหนดวัตถุประสงค์ : กระบวนการวางแผนกลยุทธ์เป็ นการทางานร่วมกันของการบริหารความเสี่ยง
ขององค์กร กลยุทธ์และการกาหนดวัตถุประสงค์ องค์กรกาหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
วัตถุประสงค์ทางธุ รกิจทาให้เกิดการดาเนินการตามกลยุทธ์ ในขณะเดียวกันก็ใช้เป็ นเกณฑ์ในการระบุ ประเมิน และ
ตอบสนองความเสีย่ ง
3. ผลกำรปฏิบตั ิงำน : ความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อความสาเร็จของกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทางธุ รกิจจาเป็ นต้อง
ถูกระบุและประเมินความเสี่ยง จัดลาดับความสาคัญตามระดับความรุนแรงสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
คัดเลือกวิธีการตอบสนองความเสี่ยง และพิจารณาภาพรวมของค่าความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ ผลของกระบวนการ
ข้างต้นนี้จะรายงานต่อผูม้ สี ่วนได้เสียสาคัญของความเสีย่ ง
4. กำรสอบทำนและกำรแก้ไขปรับปรุง : โดยการสอบทานผลการปฏิบตั ิงานขององค์กร องค์กรจะสามารถพิจารณาได้
ว่าองค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงขององค์กรทาหน้าที่ได้ดีเพียงใดในช่วงที่ผ่านมาและเมือ่ เกิดการเปลีย่ นแปลง
ทีส่ าคัญ รวมทัง้ มีสง่ิ ใดทีจ่ าเป็ นต้องมีการแก้ไขปรับปรุง
5. สำรสนเทศ กำรสื่อสำร และกำรรำยงำน : การบริหารความเสี่ยงขององค์กรจาเป็ นต้องมีกระบวนการที่ต่อเนื่อง
และการใช้สารสนเทศทีจ่ าเป็ นร่วมกัน ทัง้ สารสนเทศจากแหล่งภายในและภายนอกทีอ่ ยู่ทวั ่ ทัง้ องค์กร
องค์ประกอบทัง้ 5 ของกรอบโครงสร้าง ประกอบด้วยหลักการต่างๆ หลักการเหล่านี้ครอบคลุมทุกอย่าง
ตัง้ แต่การกากับดูแลจนถึงการเฝ้ าติดตาม หลักการเหล่านี้มจี านวนที่เหมาะสม และอธิบายถึงแนวปฏิบตั ิท่สี ามารถนาไป
ประยุ ก ต์ไ ด้ห ลายรู ป แบบ การยึด มัน่ กับ หลัก การเหล่า นี้ ทาให้ผู บ้ ริห ารและคณะกรรมการรัฐ วิส าหกิจ สามารถมี
ความคาดหวังอย่างสมเหตุสมผลได้ว่า องค์กรมีความเข้าใจและมีความพยายามในการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
กับกลยุทธ์ และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจขององค์กร
กำรกำกับดูแล
และวัฒนธรรม
1. ควบคุมดูแลควำมเสีย่ ง
โดยคณะกรรมกำร
2.จัดตัง้ โครงสร้ำงดำเนิ นงำน
3. กำหนดวัฒนธรรมที่พงึ ประสงค์
4. แสดงให้เห็นถึงกำรยึดมัน่ ต่อ
คุณค่ำหลัก
5. ดึงดูด พัฒนำละรักษำบุคลำกร
ที่มีควำมสำมำรถ

กลยุทธ์และกำร
กำหนดวัตถุประสงค์
6. วิเครำะห์บริบททำงธุรกิจ
7. กำหนดระดับควำม
เสีย่ งที่ยอมรับได้
8. ประเมินกลยุทธ์ทำงเลือก
9. กำหนดวัตถุประสงค์ทำงธุรกิจ

ผลกำรปฏิบตั ิงำน

กำรสอบทำนและ
กำรแก้ไขปรับปรุง

10. ระบุควำมเสีย่ ง
15. ประเมินกำรเปลี่ยนแปลง
11. ประเมินควำมรุนแรง
ที่สำคัญ
ของควำมเสีย่ ง
16. สอบทำนควำมเสีย่ งและ
12. จัดลำดับควำมสำคัญ
ผลปฏิบตั ิงำน
ของควำมเสีย่ ง
17. พยำยำมปรับปรุงกำรบริหำร
13. นำวิธีกำรตอบสนอง
ควำมเสีย่ งขององค์กร
ควำมเสีย่ งไปปฏิบตั ิ
อย่ำงต่อเนื่ อง
14. พัฒนำภำพรวม
ควำมเสีย่ ง
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สำรสนเทศกำรสือ่ สำร
และกำรรำยงำน
18.ใช้ประโยชน์จำกสำรสนเทศ
และเทคโนโลยี
19. สือ่ สำรสำรสนเทศด้ำนควำมเสีย่ ง
20. รำยงำนควำมเสีย่ งวัฒนธรรม
และผลกำรปฏิบตั งิ ำน

บทที่ 3 ธรรมำภิบำลและวัฒนธรรมองค์กร

นโยบำย Governance , Risk Management and Compliance (GRC) ของ กปภ.
วัตถุประสงค์ของนโยบำย
เพื่อ ให้การประปาส่ว นภูมิภาค (กปภ.) นาหลักการของ GRC ไปดาเนินการอย่างเป็ นรู ปธรรม รวมทัง้
ดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยมีบุคลากร (People) กระบวนการทางาน (Processes) และ
เทคโนโลยี (Technology) ทีช่ ่วยสนับสนุนการดาเนินงานให้บรรลุเป้ าหมาย และบริหารจัดการความเสีย่ งให้อยู่ในระดับ
ทีย่ อมรับได้ ไม่ละเมิดกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เป็ นไปตามความคาดหวังของผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย

คำจำกัดควำม
Governance, Risk Management and Compliance: GRC คื อ การจัด ให้มีบุ ค ลากรที่มีค วามรู แ้ ละ
คุณสมบัติเหมาะสม ขัน้ ตอนการทางานที่โปร่ งใสและมีการควบคุมภายในที่ดี มีการบริหารจัดการข้อมูลที่ถูกต้อ ง
เหมาะสม ทันเวลา และมีการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้ กปภ. มีการกากับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส
และตรวจสอบได้ มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็ นระบบ และสามารถปฏิบตั ิตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อ งได้อ ย่าง
ครบถ้วน ส่งผลให้เกิดความน่าเชื่อถือและมันใจในการบริ
่
หารงานและการให้บริการของ กปภ.จากผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย

หลักสำคัญในกำรปฏิบตั ิ
คณะกรรมการ กปภ. คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ งและควบคุมภายใน กปภ. คณะอนุกรรมการกากับดูแลกิจการ
ที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. หรือคณะอื่นที่เกี่ยวข้อง และฝ่ ายบริหารของ กปภ. จะร่วมกันกากับดู แลและ
ขับเคลือ่ นองค์กรในเชิงบูรณาการภายใต้หลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี การบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายใน ตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร ให้มกี ารปฏิบตั ติ ามหลักสาคัญ ดังนี้
1. ร่วมกันกากับดูแลกิจการที่ดีภายใต้หลักการสาคัญ 7 ประการ ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบตั ิ
หน้าที่ (Accountability) ความสานึกในหน้าที่ดว้ ยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility)
การปฏิ บ ัติ ต่ อ ผู ม้ ี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย โดยสุ จ ริ ต และเท่ า เที ย มกัน (Equitable Treatment) ความโปร่ ง ใส
(Transparency) การสร้า งมู ล ค่ า เพิ่ ม แก่ กิ จ การทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว (Value Creation) จริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณ (Ethics) และการมีส่วนร่วม (Participation) เพือ่ นาไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยัง่ ยืน
2. กาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายขององค์กรทีส่ อดคล้องกับบริบทองค์กร วัฒนธรรมองค์กร ความคาดหวังของ
ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน และความเสีย่ งทีเ่ กี่ยวข้อง
3. กาหนดกลยุ ทธ์ แผนการดาเนิ นงานตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่กาหนด โดยใช้ทรัพ ยากรและ
เทคโนโลยีดิจทิ ลั ที่มปี ระสิทธิภาพประสิทธิผล เพือ่ ให้องค์กรบรรลุเป้ าหมาย สามารถเพิม่ ประสิทธิภาพการเฝ้ าระวังความ
เสีย่ ง และปกป้ องคุณค่าขององค์กร
4. ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าและป้ องกันความเสียหายของ กปภ. ด้วยระบบการควบคุมภายในเชิงป้ องกัน เชิง
แก้ไข และเชิงตอบสนอง
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5. มีการสอบทาน ทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานอย่างสมา่ เสมอ ทัง้ นี้เพื่อให้มีความมัน่ ใจได้ว่ า
ระบบงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อให้ กปภ. บรรลุวตั ถุประสงค์ เป้ าหมาย และตอบสนองความคาดหวังของผูม้ สี ่วนได้
ส่วนเสียได้อย่างครบถ้วน
6. ดาเนินการภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย สัญญา ระบบการควบคุมภายใน สังคม และจริยธรรม
7. ให้ขอ้ มูลทีเ่ กี่ยวข้อง เชื่อถือได้ และทันเวลาต่อผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
8. ส่งเสริมและสนับสนุ นให้พฒั นาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีดิจทิ ลั ทีช่ ่วยส่งเสริมการวัดผลของระบบงาน
การมีประสิทธิผล และการใช้เทคโนโลยีดจิ ิทลั พัฒนางาน
9. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บูรณาการข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา
10. สนับสนุนให้มบี รรยากาศและวัฒนธรรมทีส่ นับสนุนนโยบาย GRC ทัว่ ทัง้ กปภ.
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นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ กปภ.
วัตถุประสงค์ของนโยบำย
เพื่อให้การดาเนินงานของ กปภ. บรรลุวตั ถุประสงค์ตามเป้ าหมายการดาเนินงานที่กาหนดไว้ และเพื่อเป็ น
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร ลดโอกาสความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนตอบสนองต่อผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
อย่างเป็ นธรรม สอดคล้องตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี (Good Corporate Governance)

คำจำกัดควำม
ความเสีย่ ง (Risk) หมายถึง ความเป็ นไปได้ทเ่ี หตุการณ์จะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการบรรลุกลยุทธ์และ
วัตถุประสงค์เชิงธุรกิจ
การควบคุ มภายใน (Internal Control) หมายถึง กระบวนการปฏิบ ตั ิง านที่ผู ก้ ากับดู แลฝ่ ายบริห ารและ
บุคลากรของหน่วยงานกาหนดให้มขี ้ นึ เพื่อสร้างความมัน่ ใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดาเนินงานจะบรรลุผลสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์

หลักสำคัญในกำรปฏิบตั ิ
นโยบายนี้จดั ทาขึ้นเพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กรสอดคล้องตาม
หลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี (Good Corporate Governance) และมีความชัดเจน จึงกาหนดแนวทางปฏิบตั ดิ งั นี้
1. กากับดู แลให้มีการบูรณาการระหว่างการกากับดู แลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การปฏิบตั ิตาม
กฎระเบียบและกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง (Governance, Risk Management and Compliance: GRC)
2. สนับสนุ นให้เกิดวัฒนธรรมและการสื่อสารการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในที่เหมาะสมรวมถึง
กาหนดแรงจูงใจสาหรับการบริหารความเสี่ยง
3. จัดวางระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในทัว่ ทัง้ องค์กรเชื่อมโยงและสอดคล้อง
กับนโยบายและวัตุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการ และแผนการลงทุนของ กปภ. เพื่อสร้างสรรค์มูลค่าให้
องค์กร (Value Creation)
4. จัดให้มกี ารบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่องภายใต้กระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงที่เป็ นมาตรฐานเดียวกันตามคู่ มือการบริหารความเสี่ยงของ กปภ. ที่สอดคล้องตามแนวปฏิบตั ิท่ีดีของ
COSO ERM 2017 เพือ่ ปลูกฝังให้การบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายในเป็ นส่วนหนึ่งของการดาเนินงานปกติ
5. ให้คาแนะนาและสนับสนุ น ในการกาหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และระดับ
เบี่ย งเบนที่ย อมรับ ได้ (Risk Tolerance) ให้ส อดคล้อ งกับ เป้ าหมายองค์ก รประจ าปี ต ามแผนยุ ท ธศาสตร์ และ
บริหารความเสีย่ งให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) หรือเบีย่ งเบนไม่เกินกว่าระดับที่องค์กรยอมรับได้
(Risk Tolerance)
6. กากับดูแลให้มกี ารทบทวน ปรับปรุงนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงตามช่วงเวลาที่กาหนด และ
เมือ่ มีเหตุการณ์ สภาพการณืทเ่ี ปลีย่ นแปลง
12

7. สนับสนุ นให้มีหน่ วยงานรับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ทาหน้าที่ตรวจสอบ
ติดตามและประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปทัง้ จากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
อย่างต่อเนื่อง และทาหน้าทีใ่ ห้คาปรึกษา ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวปฏิบตั ใิ นการบริหารความเสีย่ งแก่หน่วยงานต่างๆ
ภยในองค์กร รวมถึงประสานให้เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่ างการกากับดู แลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง
การปฏิบตั ติ ามระเบียบและกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง (Governance, Risk Management and Compliance: GRC)
8. สนับสนุ นให้ผูบ้ ริหารทุกหน่วยงานมีหน้าที่บริหารจัดการความเสี่ยงในระดับองค์กร ระดับสายงาน ระดับ
หน่วยงานที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบพร้อมทัง้ จัดให้มกี ารรายงานผลการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายในตาม
แนวทางทีก่ าหนด รวมถึงการทบทวนและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงสมา่ เสมอ
9. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทลั ที่สนับสนุ นการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระบบเตือนภัย
ล่ว งหน้า (Early Warning System: EWS) และระบบการบริหารความต่ อ เนื่ อ งทางธุ รกิจ (Business Continuity
Management: BCM)
10. กากับดูแลการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมและการบริหารความเสี่ยงแต่ละรายการ พร้อมทัง้ จัดให้มี
การรายงานผลการดาเนินงานการบริหารความเสี่ยงต่ อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กปภ. ให้
ความเห็นชอบหรือให้ขอ้ เสนอแนะอย่างน้อยทุกไตรมาส
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โครงสร้ำงคณะทำงำนและหน่ วยงำน ด้ำนกำรบริหำรควำมเสีย่ งและกำรควบคุมภำยในของ กปภ.
คณะกรรมกำร กปภ.
คณะอนุ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
และควบคุมภำยใน กปภ.

คณะกรรมกำรตรวจสอบของ กปภ.

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
และควบคุมภำยในของ กปภ. (RM-IC)

11 กอง
(คณะทำงำน RM-IC
สำนัก/ฝ่ ำย)

4 ฝ่ ำย
(คณะทำงำน RM-IC
ระดับสำยงำน และ
ประธำนคณะทำงำน
RM-IC สำนัก/ฝ่ ำย)

ผชผ.
(รองประธำน
คณะทำงำน RM-IC
ระดับสำยงำน)

ผูว้ ่ำกำร

รองผูว้ ่ำกำร
(แผนยุทธศำสตร์)
(ประธำนคณะทำงำน
RM-IC ระดับสำยงำน)

ผชส.
(ประธำนคณะทำงำน
RM-IC ระดับสำยงำน)

5 กอง
(คณะทำงำน RM-IC
สำนัก/ฝ่ ำย)

12 กอง
(คณะทำงำน RM-IC
สำนัก/ฝ่ ำย)

12 กอง
(คณะทำงำน RM-IC
สำนัก/ฝ่ ำย)

6 กอง
(คณะทำงำน RM-IC
สำนัก/ฝ่ ำย)

5 กอง
(คณะทำงำน RM-IC
สำนัก/ฝ่ ำย)

60 กอง
(คณะทำงำน RM-IC เขต)

234 กปภ.สำขำ
(ประธำนคณะทำงำน
RM-IC สำขำ)

2 ฝ่ ำย

ผชง.

(คณะทำงำน RM-IC
ระดับสำยงำน และ
ประธำนคณะทำงำน
RM-IC สำนัก/ฝ่ ำย)

(รองประธำน
คณะทำงำน RM-IC
ระดับสำยงำน)

3 ฝ่ ำย

ผชว.

(คณะทำงำน RM-IC
ระดับสำยงำน และ
ประธำนคณะทำงำน
RM-IC สำนัก/ฝ่ ำย)

(รองประธำน
คณะทำงำน RM-IC
ระดับสำยงำน)

1 สำนัก 2 ฝ่ ำย

ผชบ.1

(คณะทำงำน RM-IC
ระดับสำยงำน และ
ประธำนคณะทำงำน
RM-IC สำนัก/ฝ่ ำย)

2 ฝ่ ำย
(คณะทำงำน RM-IC
ระดับสำยงำน และ
ประธำนคณะทำงำน
RM-IC สำนัก/ฝ่ ำย)

รองผูว้ ่ำกำร
(กำรเงิน)
(ประธำนคณะทำงำน
RM-IC ระดับสำยงำน)

ผชล.
(ประธำนคณะทำงำน
RM-IC ระดับสำยงำน)

รองผูว้ ่ำกำร
(วิชำกำร)
(ประธำนคณะทำงำน
RM-IC ระดับสำยงำน)

ผชท.
(ประธำนคณะทำงำน
RM-IC ระดับสำยงำน)

(รองประธำน
คณะทำงำน RM-IC
ระดับสำยงำน)

รองผูว้ ่ำกำร
(บริหำร)

ผชต.

ผชบ.2

(ประธำนคณะทำงำน
RM-IC ระดับสำยงำน)

RM-IC ระดับสำยงำน)

(ประธำนคณะทำงำน

(รองประธำน
คณะทำงำน RM-IC
ระดับสำยงำน)

ผอ.สปก.
(1-5)
(คณะทำงำน RM-IC ระดับสำยงำน และ
ประธำนคณะทำงำน RM-IC สำนัก/ฝ่ ำย)

ผอ.กปภ.ข
(1-10)

รองผูว้ ่ำกำร
(ปฏิบตั ิกำร 1-5)
(ประธำนคณะทำงำน
RM-IC ระดับสำยงำน)

(คณะทำงำน RM-IC ระดับสำยงำน และ
ประธำนคณะทำงำน RM-IC เขต)

14

1 สำนัก
(คณะทำงำน RM-IC
ระดับสำยงำน และ
ประธำนคณะทำงำน
RM-IC สำนัก/ฝ่ ำย)

1 สำนัก
(คณะทำงำน RM-IC
ระดับสำยงำน และ
ประธำนคณะทำงำน
RM-IC สำนัก/ฝ่ ำย)

2 สำนัก
(คณะทำงำน RM-IC
ระดับสำยงำน และ
ประธำนคณะทำงำน
RM-IC สำนัก/ฝ่ ำย)

2 สำนัก
(คณะทำงำน RM-IC
ระดับสำยงำน และ
ประธำนคณะทำงำน
RM-IC สำนัก/ฝ่ ำย)

2 กอง
(คณะทำงำน RM-IC
สำนัก/ฝ่ ำย)

2 กอง
(คณะทำงำน RM-IC
สำนัก/ฝ่ ำย)

6 กอง
(คณะทำงำน RM-IC
สำนัก/ฝ่ ำย)

8 กอง
(คณะทำงำน RM-IC
สำนัก/ฝ่ ำย)

คำอธิบำย (ตำมคำสัง่ กปภ.ที่ 88/2565)
คณะทางาน RM-IC ระดับสายงาน คือ คณะทางานบริหารความเสีย่ งและควบคุมภายในระดับสายงาน
คณะทางาน RM-IC เขต
คณะทางาน RM-IC สาขา
คือ คณะทางานบริหารความเสีย่ งและควบคุมภายในระดับหน่วยงาน
คณะทางาน RM-IC สานัก/ฝ่ าย
คือ เส้นทางการรายงาน
คือ เส้นทางการติดต่อสือ่ สาร

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง
คณะกรรมกำร กปภ.
1. คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกากับดูแลให้มแี นวทางการติดตามผลการดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในทัง้ กรณีปกติและเมือ่ เกิดเหตุการณ์พเิ ศษอย่างครบถ้วนและเป็ นระบบ
2. คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจติดตามผลการดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในตาม
แนวทางทีก่ าหนดครบถ้วนสมบูรณ์ โดยมีความถีอ่ ย่างน้อยเป็ นรายไตรมาส
3. คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจติดตามและมอบข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะอย่างมีสาระสาคัญชัดเจนเพื่อเพิ่ม
มาตรฐานและความเพียงพอระบบการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายใน

คณะอนุ กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งและควบคุมภำยใน กปภ.
1. พิจารณาให้ความเห็นต่อคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคในการกาหนดนโยบาย Governance,
Risk Management and Compliance (GRC) นโยบายการบริ ห ารความเสี่ย งและการควบคุ ม ภายใน นโยบาย
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ
2. พิจารณาเห็นชอบแผนและผลบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรและการควบคุมภายใน แผนบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุ รกิจ ก่อนนาเสนอคณะกรรมการการประปาส่วนภูมภิ าครับทราบ เพื่อให้มนั ่ ใจได้ว่าการบริหารความเสี่ยง การควบคุม
ภายใน และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจได้รบั การบริหารจัดการอย่างเพียงพอและเหมาะสม
3. กากับดูแลและติดตามการดาเนินการตามนโยบาย แนวทาง แผนงาน และกระบวนการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน กระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุ รกิจ รวมถึงการปรับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงตาม
ความเหมาะสมตามแนวปฏิบติทด่ี แี ละเกณฑ์ประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ (SE-AM)
4. พิ จ ารณาให้ค วามเห็ น ข้อ สัง เกต และข้อ เสนอแนะต่ อ คณะกรรมการการประปาส่ ว นภู มิภ าค
ในการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนในกรณีปกติอย่างน้อยเป็ นรายไตรมาส และเมือ่ เกิดเหตุการณ์พเิ ศษ
5. สนับสนุ นให้เกิดวัฒนธรรมความเสี่ยง (Risk Culture) การดาเนินการตามนโยบาย GRC และสื่อสาร
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การบริหารความต่อเนื่องทางธุ รกิจ โดยมีการนาเทคโนโลยีดิจิทลั มา
สนับสนุน
6. ดาเนินการอื่นตามทีค่ ณะกรรมการการประปาส่วนภูมภิ าคมอบหมาย

คณะกรรมกำรตรวจสอบของ กปภ.
สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกากับดูแลที่ดี และ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง
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คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งและควบคุมภำยในของ กปภ.
1. ทบทวนปรับปรุงโยบาย และกาหนดแนวทาง คู่มอื การดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุม
ภายใน การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และสนับสนุ นการบูรณาการการกากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง
และการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (GRC)
2. พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยง แผนการควบคุมภายใน และแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุ รกิจ ระดับ
องค์กร รวมทัง้ กากับดูแลและติดตามผลการดาเนินงาน ให้มกี ารบริหารความเสี่ยงและบริหารความต่อเนื่องทางธุ รกิจ
สอดคล้องตามแนวปฏิบตั ิทด่ี ีของ COSO ERM 2017 และการควบคุมภายใน กปภ. เพียงพอเหมาะสมสอดคล้องตาม
COSO 2013
3. รายงานผลการดาเนิ นงานการบริห ารความเสี่ยง การควบคุ มภายใน และการบริหารความต่ อ เนื่ อ ง
ทางธุรกิจ ต่อคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กปภ. และคณะกรรมการ กปภ. ตามกาหนด
4. แต่งตัง้ คณะทางาน เพือ่ สนับสนุนการดาเนินงานตามความเหมาะสม
5. ดาเนิ นการอื่นๆ ตามที่คณะอนุ กรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุ มภายใน กปภ. และผู ว้ ่ าการ
มอบหมาย

ฝ่ ำยบริหำรควำมเสีย่ ง
มีหน้าที่จดั การ ดูแล และรับผิดชอบจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรของ กปภ. รวบรวม วิเคราะห์
จัดทาแผน และติดตามผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กปภ.

คณะทำงำนบริหำรควำมเสีย่ งและควบคุมภำยในระดับสำยงำน และระดับหน่ วยงำน
1. กากับดูแลหน่วยงานในสังกัดให้ดาเนินการตามนโยบาย แนวทางการดาเนินงานด้านการควบคุมภายใน การ
บริหารความเสี่ยง และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ตามที่คณะคณะกรรมการ RM-IC กาหนด และเป็ นไปตาม
คู่มอื ทีก่ าหนด
2. จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง แผนการควบคุมภายใน และแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของหน่วยงาน
ในสังกัด
3. ติด ตามและรายงานผลการดาเนิ นงาน และสนับสนุ นการสร้างบรรยากาศและวัฒ นธรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง ตามข้อ 1 – 2 แก่คณะกรรมการ RM-IC มอบหมายและสัง่ การ
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กำรสร้ำงบรรยำกำศ และวัฒนธรรมสนับสนุ นกำรบริหำรควำมเสี่ยง
กปภ. ตระหนักและให้ความสาคัญกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเป็ นพื้นฐานสาคัญใน
การปฏิบตั ิงาน โดยนาหลักการบริหารความเสี่ยงและควบคุ มภายในตามหลักมาตรฐานสากล COSO ERM 2017
กาหนดเป็ นกรอบการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมความเสี่ยงทุกกระบวนการทางาน และประยุกต์ใช้ในทุกระดับของ
การปฏิบตั ิงานในองค์กร เพื่อให้มนั ่ ใจว่า กปภ. ดาเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายขององค์กร และเป็ นไป
ตามวิสยั ทัศน์การบริหารความเสี่ยง กปภ. “ภายใต้หลักการบริหารจัดการที่ดี กปภ. จะมีระบบการบริหารความเสี่ยง
ที่เป็ นรูปธรรมชัดเจน โดยบูรณาการเข้ากับการบริหารจัดการในทุกส่วนทัว่ ทัง้ องค์กร และถูกปลูกฝังเป็ นวัฒนธรรม
องค์กรอย่างยัง่ ยืน”
การสร้างวัฒนธรรมความเสี่ยง เป็ นการปลู กฝัง ความโปร่ ง ใส และการรับ รู ถ้ ึง ความเสี่ย งให้เข้า กับ
วัฒนธรรมองค์กร ซึง่ ต้องมีการดาเนินการ เช่น การหารือร่วมกัน หรือกลไกอื่นๆ เพือ่ แบ่งปันข้อมูลการตัดสินใจ และการระบุ
โอกาส การสื่อสารบทบาทและความรับผิดชอบ เพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ และความสาเร็จ ของกลยุ ทธ์ รวมถึง
ความรับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยง เป็ นต้น ดังนัน้ ฝ่ ายบริหารความเสี่ยงจึงได้กาหนดวัฒนธรรมความเสี่ยงที่ม่งุ
ตอบสนองค่านิยม กปภ. “สือ่ สาร เรียนรู แ้ บ่งปัน ขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยง เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ กปภ.” โดย
มุง่ เน้นให้ผูบ้ ริหารและพนักงานเกิดพฤติกรรมด้านการบริหารความเสีย่ งตามวัฒนธรรมความเสี่ยง ดังนี้
 พฤติกรรมด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพือ่ สร้ำงมูลค่ำให้แก่ กปภ. ได้แก่ การกาหนดวัตถุประสงค์
เป้ าหมาย ตัวชี้วดั แนวทาง/วิธีปฏิบตั ิ ร่วมกับการทบทวนสถานการณ์ความเสี่ยงในการปฏิบตั งิ าน โดยมีความเข้าใจถึง
ความสัมพันธ์และผลกระทบของความเสีย่ งก่อนการตัดสินใจ
 พฤติกรรมด้ำนกำรสือ่ สำรเรื่องกำรบริหำรควำมเสีย่ ง ได้แก่ การสือ่ สาร ถ่ายทอด ข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อใช้ในการตัดสินใจบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน รวมทัง้ นาข้อมูลจากผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียมาวางแผน
ปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานให้มปี ระสิทธิภาพและบรรลุเป้ าหมาย
 พฤติกรรมด้ำนกำรขับเคลื่อนเรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง ได้แก่ การส่งเสริมและ จูงใจ เพื่อกระตุน้
ให้เกิดการพัฒนาความรูค้ วามสามารถด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ร่วมกับติดตามประเมินผล
การปฏิบตั งิ าน
 พฤติกรรมด้ำนกำรเรียนรู แ้ บ่งปันเรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง ได้แก่ การพัฒนาตนเอง และนา
ความรูม้ าปรับปรุงการทางาน รวมทัง้ แบ่งปันความรูแ้ ละประสบการณ์ เสริมสร้างทักษะด้านการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพในหน่วยงาน
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กำรสร้ำงบรรยำกำศ และวัฒนธรรมสนับสนุ นกำรบริหำรควำมเสี่ยง ดำเนิ นกำร ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 ศึกษำ/รวบรวมข้อมูล เพือ่ กำหนดรูปแบบกำรสร้ำงวัฒนธรรมควำมเสี่ยง
ฝ่ ายบริหารความเสี่ยง (กองควบคุมภายใน) ศึกษา/รวบรวมข้อมูล เพื่อกาหนดรูปแบบการสร้างวัฒนธรรม
ความเสี่ยง โดยนากรอบหลักการ/แนวคิด/รูปแบบการสร้างวัฒนธรรมด้านความเสี่ยงมาประกอบการพิจารณาร่วมกับ
ค่านิยมองค์กร/พฤติกรรมตามค่านิยมองค์กร หลักเกณฑ์ COSO ERM 2017/COSO 2013 และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
อื่นๆ เพือ่ กาหนดรูปแบบการสร้างวัฒนธรรมความเสี่ยงที่ กปภ. ต้องการ
ขัน้ ตอนที่ 2 กำหนดวัฒนธรรมด้ำนควำมเสี่ยง สอดคล้องมุ่งตอบสนอง และส่งเสริมค่ำนิ ยมองค์กร
ฝ่ ายบริหารความเสี่ยง (กองควบคุมภายใน) นารู ปแบบการสร้างวัฒนธรรมด้านความเสี่ยง ประกอบกับ
ค่านิยมองค์กร พฤติกรรมตามค่านิยมของผูบ้ ริหารและพนักงาน นโยบายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นโยบาย GRC นโยบาย
ด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กปภ. เป็ นปัจจัยนาเข้าในการกาหนดวัฒนธรรมและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ในการสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง
ขัน้ ตอนที่ 3 ศึกษำ วิเครำะห์ และทบทวนพฤติกรรมเฉพำะด้ำนกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
ฝ่ ายบริหารความเสี่ยง (กองควบคุมภายใน) นาวัฒนธรรมด้านความเสี่ยงที่กาหนดไว้ มาศึกษา วิเคราะห์
ร่วมกับการทบทวน เพื่อกาหนดพฤติกรรมเฉพาะด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รวมทัง้ คุณลักษณะ
เฉพาะของพฤติกรรมที่กาหนดในแต่ละกลุ่ม (ผูบ้ ริหารและพนักงาน) โดยพิจารณาให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับ
พฤติกรรมตามค่านิยมองค์กร
ขัน้ ตอนที่ 4 กำหนดโครงกำร/กิจกรรม และแผนงำนที่สร้ำงบรรยำกำศและสนับสนุ นวัฒนธรรมกำรบริหำร
ควำมเสีย่ ง
ฝ่ ายบริหารความเสี่ยง (กองควบคุมภายใน) นาวัฒนธรรมความเสี่ยงและพฤติกรรมที่เฉพาะด้านการบริหาร
ความเสี่ยงที่กาหนด มาประกอบการพิจารณาร่วมกับรายงานสรุปผลสารวจทัศนคติและพฤติกรรมการสร้างวัฒนธรรม
องค์กรด้านความเสี่ยงปี ก่อน รายงานสรุปผลสารวจพฤติกรรมตามค่ านิยมองค์กรปี ก่อน และผลการดาเนินงานใน
การสร้างวัฒนธรรมความเสี่ ยงที่ผ่ านมา เป็ นปัจ จัยนาเข้าในการกาหนดโครงการ/กิจกรรมและแผนงานเพื่อสร้าง
บรรยากาศและสนับสนุ นวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทัง้ กาหนดแนวทางการพัฒนาและสร้างพฤติกรรมที่จะ
สะท้อนให้เห็นว่าเกิดผลลัพธ์ในเชิงพฤติกรรม
ขัน้ ตอนที่ 5 นำเสนอแผนงำนที่สนับสนุ นกำรสร้ำงวัฒนธรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน
ของ กปภ.ต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งและควบคุมภำยในของ กปภ. (RM-IC)
ฝ่ ายบริหารความเสี่ยง (กองควบคุมภายใน) จัดทาแผนงานที่สนับสนุ นการสร้างวัฒนธรรมการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายในประจาปี นาเสนอต่อคณะอนุ กรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กปภ. เพื่อให้
ความเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมและแผนงานที่สนับสนุ นวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ
กปภ. ทีส่ อดคล้องกับค่านิยม และพฤติกรรมตามค่านิยมของ กปภ. และให้ความเห็น/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
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ขัน้ ตอนที่ 6 เผยแพร่วฒั นธรรมควำมเสีย่ ง และนำโครงกำร/กิจกรรม และแผนงำนไปปฏิบตั ิ
เมือ่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กปภ. ให้ความเห็นชอบแล้ว จึงนาไปเผยแพร่
ให้แก่ผูบ้ ริหารและพนักงาน กปภ. ทราบ และดาเนินการตามโครงการ/กิจกรรมและแผนงานตามที่กาหนดแยกตาม
กลุม่ เป้ าหมาย เป้ าประสงค์ในการดาเนินการ เพือ่ ให้ กปภ.มีบรรยากาศและวัฒนธรรมที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง
ขัน้ ตอนที่ 7 รำยงำนผลกำรดำเนิ นงำนระหว่ำงปี ตำมแผนงำน ต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและ
ควบคุมภำยในของ กปภ. (RM-IC) / คณะอนุ กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งและควบคุมภำยใน
เมือ่ ดาเนินการตามโครงการ/กิจกรรม และแผนงานการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมทีส่ นับสนุนการบริหาร
ความเสี่ยงไปแล้ว 2 ไตรมาส นาผลการดาเนินงานรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ
กปภ. (RM-IC) และคณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ งและควบคุมภายใน กปภ. เพื่อรับข้อเสนอ/คาแนะนา และนาไป
ปรับปรุงแผนงานเพิม่ เติม
ขั้น ตอนที่ 8 ประเมิ น ควำมตระหนั ก กำรแสดงออกเชิ ง พฤติก รรมเรื่อ งกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งและ
กำรควบคุมภำยใน
เมื่อดาเนินกิจกรรมตามโครงการ/กิจกรรม และแผนงานการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมที่สนับสนุ น
การบริหารความเสีย่ งแล้ว มีการประเมินผลการดาเนินงาน ดังนี้
- ฝ่ ายบริหารความเสีย่ งสารวจทัศนคติ/พฤติกรรมที่สนับสนุนการสร้างวัฒนธรรม
ความเสีย่ ง รวมถึงความรูค้ วามเข้าใจด้านการบริหารความเสีย่ ง ผ่านแบบสารวจความคิดเห็น ความพึงพอใจ
และความตระหนักรับรูข้ องผูบ้ ริหารและพนักงาน กปภ. เรื่องการบริหารความเสีย่ ง และการควบคุมภายใน
- ฝ่ ายบริหารทรัพยากรบุคคล (กองกิจการสัมพันธ์) สารวจ/ประเมินกระบวนการเสริมสร้างค่านิยมและ
วัฒนธรรมองค์กร
- ฝ่ ายบริหารความเสีย่ ง สารวจความรูค้ วามเข้าใจ ความตระหนักเรื่องการควบคุมภายใน ผ่านแบบประเมิน
องค์ประกอบการควบคุมภายใน (ปย.1)
โดยนาผลสารวจที่ได้นาไปปรับปรุง โครงการ/กิจ กรรม และแผนงานที่สร้างบรรยากาศ และสนับสนุ น
วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทัง้ นาไปกาหนดแนวทางการพัฒนาและสร้างพฤติกรรมที่จะสะท้อนให้เห็นว่า
เกิดผลลัพธ์ในเชิงพฤติกรรมต่อไป
ขัน้ ตอนที่ 9 ทบทวนกระบวนกำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุ นกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
ฝ่ ายบริหารความเสี่ยง (กองควบคุมภายใน) รวบรวมรายงานสรุปผลการสารวจทัศนคติเรื่องการบริหาร
ความเสีย่ ง รวมถึงความรูค้ วามเข้าใจด้านการบริหารความเสีย่ ง บทสรุปผูบ้ ริหารจากการสารวจองค์ประกอบการควบคุม
ภายในและผลการดาเนินงาน เพื่อนามาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุ นการบริหาร
ความเสี่ยงที่ครอบคลุมวัฒนธรรมความเสี่ยง พฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการสนับสนุ นการบริหารความเสี่ยง และ
โครงการ/กิจกรรม/แผนงานทีส่ นับสนุนการสร้างวัฒนธรรมความเสี่ยง
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บทที่ 4 กำรกำหนดยุทธศำสตร์และวัตถุประสงค์

กำรระบุเป้ ำหมำยของกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Appetite / Risk Tolerance)

ขัน้ ตอนที่ 1 ฝ่ ายบริหารความเสี่ยง รวบรวมข้อมูลจาก ฝ่ ายยุทธศาสตร์องค์กร และผูบ้ ริหารระดับสูง โดยมี
ปัจจัยนาเข้าในการกาหนด ความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite: RA) และกาหนดช่วงเบีย่ งเบนของระดับ
ความเสีย่ งทีอ่ งค์กรยอมรับได้ (Risk Tolerance: RT) ระดับองค์กร ประกอบด้วย แผนยุทธ์ศาสตร์องค์กร (ระยะยาว)
ของ กปภ. เป้ าหมายองค์กร/ วัตถุประสงค์องค์กร ความต้องการของผูม้ ีส่วนได้ส่ว นเสีย ตัวชี้วดั ที่สาคัญ บันทึก
ข้อตกลงการประเมินผลการดาเนินงาน (PA) และนโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กปภ. โดยคานึงถึง
ความต้องการของผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
ขัน้ ตอนที่ 2 ฝ่ ายบริหารความเสีย่ งระบุประเภทของความเสี่ยงเป็ น 4 ด้าน (S,O,F,C)
ขัน้ ตอนที่ 3 กาหนดกาหนดความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite: RA) สอดคล้องกับเป้ าหมาย
ขององค์กรประจ าปี บ ญั ชี ที่ระบุในแผนปฏิบ ตั ิการประจ าปี ห รือ ค่ า “ระดับ 3” ในบัน ทึกข้อ ตกลงการประเมินผล
การด าเนิ น งาน (PA) แล้ว แต่ ค่ า ใดสู ง กว่ า และก าหนดช่ ว งเบี่ย งเบนของระดับ ความเสี่ย งที่อ งค์ก รยอมรับ ได้
(Risk Tolerance: RT) สอดคล้องกับระดับขององค์กรที่ยอมให้เบีย่ งเบนได้ท่รี ะบุในแผนปฏิบตั ิการประจาปี หากไม่มี
ระบุต อ้ งเป็ น ค่ า ผ่ า นการอนุ ม ตั ิจ ากคณะกรรมการ หรื อ ผลต่ า งของค่ า เกณฑ์ว ดั “ระดับ 3” ในบัน ทึก ข้อ ตกลง
การประเมินผลการดาเนินงาน (PA) แล้วแต่ค่าใดตา่ กว่า
ขัน้ ตอนที่ 4 นาเสนอคณะผูบ้ ริหารระดับสูง
ขัน้ ตอนที่ 5 เมือ่ ผ่านความเห็นชอบจากคณะผูบ้ ริหารระดับสูง นาเสนอคณะอนุ กรรมการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน กปภ.
ขัน้ ตอนที่ 6 เมื่อ ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุ กรรมการบริหารความเสี่ย งและควบคุมภายใน กปภ.
นาเสนอคณะกรรมการ กปภ.
ขัน้ ตอนที่ 7 สื่อสารและถ่ายทอดความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite: RA) และช่วงเบี่ยงเบน
ของระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Tolerance: RT) ระดับองค์กรผ่านกระบวนการช่องทางการสื่อสาร
การบริหารความเสีย่ งองค์กร ให้กบั ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียทีเ่ กี่ยวข้อง เพือ่ ใช้อา้ งอิงร่วมกัน
ขัน้ ตอนที่ 8 ประเมินประสิทธิผลของการกาหนดค่า ความเสีย่ งทีอ่ งค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite: RA)
และช่วงเบีย่ งเบนของระดับความเสีย่ งทีอ่ งค์กรยอมรับได้ (Risk Tolerance: RT) ระดับองค์กร ที่มกี ารเปลีย่ นแปลง
ระหว่างปี ได้ทนั กาล และนาข้อมูลไปใช้เพือ่ ปรับปรุงกระบวนการฯ
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กระบวนกำรทำ Value Creation และ Value Enhancement
ขัน้ ตอนที่ 1 ระบุปจั จัยเสีย่ งจาก SWOT , Intelligent Risk และ EP Value Driver Tree
ฝ่ ายบริหารความเสีย่ งระบุปจั จัยเสีย่ งจาก โอกาส (Opportunity) ใน SWOT , Intelligent Risk และปัจจัย
ขับเคลือ่ นใน EP Value Driver Tree เพือ่ กาหนด Risk Universe
ขัน้ ตอนที่ 2 พิจารณาผ่านเกณฑ์ประเมินประสิทธิผลความเพียงพอของการควบคุม
ฝ่ ายบริห ารความเสี่ย งน า Risk Universe ประเมินผ่ า นเกณฑ์ป ระเมิน ประสิทธิผ ลความเพี ย งพอของ
การควบคุ ม 3 ด้าน ได้แก่ 1. ผลการดาเนิ นงานเทียบกับเป้ าหมาย 2. มาตรการควบคุ มภายในที่มีอยู่ในปัจจุบนั
3. การรายงานและติดตามผล เพื่อกาหนดความเสี่ยงโอกาสทางธุ รกิจและความเสี่ยงที่เพิ่มมูลค่ าให้องค์กร ( Value
Enhancement) โดยความเสี่ย งเพื่อ สร้า งสรรค์มูล ค่ า ให้ก บั องค์ก ร (Value Creation)ต้อ งระบุ ม าจากโอกาส
(Opportunity) ใน SWOT และ Intelligent Risk สาหรับความเสีย่ งเพือ่ เพิม่ มูลค่าให้องค์กร (Value Enhancement)
ต้องระบุมาจากปัจจัยขับเคลือ่ นใน EP Value Driver Tree ของ กปภ.
ขัน้ ตอนที่ 3 จัดทาเกณฑ์ประเมินระดับความรุนแรง
ฝ่ ายบริหารความเสี่ยงจัดทาเกณฑ์ประเมินระดับความรุนแรง (เกณฑ์ประเมินโอกาสและเกณฑ์ประเมินผล
กระทบ) ของความเสี่ยงโอกาสทางธุรกิจและความเสี่ยงที่เพิ่มมูลค่าให้องค์กร โดยเกณฑ์ประเมินโอกาสใช้ฐานข้อมูลที่
เคยเกิดย้อนหลัง 3- 5 ปี และ/หรือเปอร์เซ็นความก้าวหน้าของการดาเนินงานและเกณฑ์ประเมินผลกระทบใช้ตวั ชี้วดั
ระดับกลยุทธ์ในยุทธศาสตร์องค์กร
ขัน้ ตอนที่ 4 ประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงและระบุสาเหตุของความเสี่ยง
ฝ่ ายบริหารความเสี่ยงนาความเสี่ยงโอกาสทางธุ รกิจและความเสี่ยงที่เพิ่มมูลค่าให้อ งค์กรมาประเมินระดับ
ความรุนแรงของความเสีย่ ง (สูงมาก สูง ปานกลาง ตา่ ) และระบุสาเหตุของความเสี่ยง เพื่อกาหนดเป็ นความเสี่ยงระดับ
องค์กรด้านกลยุทธ์ (S) และความเสีย่ งระดับองค์กรด้านการเงิน (F)
ขัน้ ตอนที่ 5 กาหนดวิธกี ารจัดการความเสีย่ ง
ฝ่ ายบริหารความเสี่ยงกาหนดวิ ธีการจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก ต้นทุนและผลประโยชน์ท่ีได้รบั
รวมถึงมาตรการควบคุมที่มีอยู่ (Existing Control) หากมาตรการควบคุมที่อยู่ในปัจจุบ นั ยังไม่มปี ระสิทธิภาพหรือ
ประสิทธิผลเพียงพอต้องจัดทา กิจกรรม/แผนจัดการความเสีย่ งเพิม่ เติม (Mitigation Plan)
ขั้น ตอนที่ 6 เสนอคณะกรรมการบริห ารความเสี่ย งและควบคุ ม ภายใน และคณะอนุ กรรมการบริหาร
ความเสีย่ งและควบคุมภายใน กปภ. เพือ่ ขอความเห็นชอบ
ขัน้ ตอนที่ 7 เสนอคณะกรรมการ กปภ. เพื่อ ทราบและถ่ายทอดให้หน่ วยงานเจ้าของความเสี่ยง (Risk
Owner) นาไปปฏิบตั ิ
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ขัน้ ตอนที่ 8 ดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
หน่ วยงานเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) ดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงจนสามารถลดระดับ
ความรุนแรงของความเสีย่ ง
ขัน้ ตอนที่ 9 ผลการดาเนินงานเป็ นไปตามเป้ าหมายทางการเงิน/ไม่ใช่การเงิน
ผลการบริหารความเสี่ยงเป็ นไปตามเป้ าหมายสามารถเพิ่มมูลค่ าให้องค์กร (Value Enhancement) ทัง้
ด้านการเงิน เช่น รายได้จากการดาเนินงานเพิม่ และด้านไม่ใช่การเงินได้แก่ ระดับความพึงพอใจลูกค้าเพิม่
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บทที่ 5 กระบวนกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
กำรบริหำรควำมเสี่ยง ของ กปภ.

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ของ กปภ. มีการบริหารความเสี่ยงสอดคล้องตามแนวปฏิบตั ิ
ที่ ดี ข อ ง COSO ERM 2017 (Enterprise Risk Management integrating with Strategy and Performance)
และตามแนวทางที่สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลังกาหนด เพื่อเป็ นกลไกใน
การผลักดันให้ กปภ. มีแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่มปี ระสิทธิภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั องค์กรได้ ทัง้ นี้
เพือ่ ให้มนใจได้
ั ่ ว่าผลการดาเนินงานของ กปภ. จะบรรลุป้าหมายตามยุทธศาสตร์ท่กี าหนดไว้
กระบวนการบริหารความเสีย่ งของ กปภ. ผูบ้ ริหารระดับสูง คณะทางานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ระดับสายงานและระดับหน่ วยงาน ร่วมกันระดมความคิดเห็น เพื่อค้นหาและประเมินความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบให้
กปภ. ไม่บรรลุวตั ถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์โดยมีกระบวนการขัน้ ตอนดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 กำรระบุปจั จัยเสีย่ งระดับองค์กร
การระบุปจั จัยเสี่ยง (Identifies Risk) เป็ นขัน้ ตอนของการบริหารความเสี่ยงในการระบุเหตุการณ์ท่สี ามารถ
เกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก และเหตุการณ์น ั้นส่ง ผลกระทบทาให้ไม่บรรลุวตั ถุประสงค์/เป้ าหมาย
ที่วางไว้ ดังนัน้ ในการระบุความเสี่ยงผูป้ ระเมินควรทาความเข้าใจ และทราบถึงวัตถุประสงค์หรือเป้ าหมายที่ชดั เจนใน
การระบุความเสี่ยง ให้พิจารณาจากแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั ระดับองค์กรและแผนปฏิบตั ิการประจาปี
ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งในการดาเนินงานอาจเกิดเหตุการณ์ท่ที าให้ไม่สามารถบรรลุเป้ าหมายหรือวัตถุประสงค์
ขององค์กรส่งผลต่อการดาเนินงานโดยรวมขององค์กร
กปภ. รวบรวมปัจจัยเสีย่ งที่มอี ยู่และจัดประเภทความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO ERM แบ่งเป็ น 4 ด้าน
(S O F C) ซึ่งการระบุปจั จัยเสี่ยงในระดับองค์กรเป็ นการระบุปจั จัยเสี่ยงที่มผี ลกระทบเชิงลบต่อยุทธศาสตร์ /เป้ าหมาย
ขององค์กร หรือการปฏิบตั ิงาน โดยพิจารณาที่มาของการระบุปจั จัยเสี่ยงที่ครอบคลุมทัง้ จากปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอก เพือ่ กาหนด Risk Universe ดังนี้
1. ความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการ กปภ. และผูบ้ ริหารระดับสูง
2. แผนยุทธศาสตร์องค์กร
2.1 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective)
2.2 ยุทธศาสตร์ (Strategy)
2.3 ตัวชี้วดั รายปี (Corporate KPIs) และค่าเป้ าหมายระดับกลยุทธ์
2.4 จุดแข็ง (Strength) โอกาส (Opportunity) และจุดอ่อน (Weakness) ใน SWOT
2.5 Intelligent Risk
2.6 ความคิดเห็นของผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
2.7 การเชื่อมโยง วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective) กับปัจจัยเสีย่ ง
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3. บันทึกข้อตกลงประเมินผลการดาเนินงานของ กปภ.
4. ปัจจัยขับเคลือ่ นกาไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (EP Value Driver Tree)
5. ผลการบริหารความเสีย่ งระดับองค์กรปี ทผ่ี ่านมา
6. รายงานการดาเนินงานการควบคุมภายใน (ระดับสายงาน ระดับหน่วยงาน)
7. รายงานประจาปี ของสานักตรวจสอบ
8. ห่วงโซ่อปุ ทาน (Supply Chain)
9. นโยบายรัฐบาล
10. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทีเ่ กี่ยวข้อง
ขัน้ ตอนที่ 2 กำรประชุมสัมนำเชิงปฏิบตั กิ ำร
ฝ่ ายบริหารความเสี่ยงจัดประชุมสัมนาเชิงปฏิบตั ิการผู บ้ ริหารระดับสู ง และหน่ วยงานเจ้าของความเสี่ยง
(Risk Owner) ร่วมกันระดมความคิดเห็น ระบุปจั จัยเสี่ยงที่ทาให้ไม่บรรลุวตั ถุประสงค์องค์กร ครอบคลุม 4 ด้าน
(S O F C) เพือ่ กาหนด Risk Universe
ขัน้ ตอนที่ 3 กำรประเมินประสิทธิผลควำมเพียงพอของกำรควบคุม
ฝ่ ายบริหารความเสี่ยงร่วมกับหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) นา Risk Universe มาประเมิน
ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิผลความเพียงพอของการควบคุมแต่ละปัจจัยเสีย่ ง โดยพิจารณาผ่านระดับประสิทธิผล
ความเพียงพอของการควบคุม 3 ด้าน ได้แก่ 1. ผลการดาเนินงานเทียบกับเป้ าหมาย 2. มาตรการควบคุมภายในที่มอี ยู่
ในปัจจุบนั 3. การรายงานและติดตามผล เพือ่ กาหนดความเสีย่ งทีเ่ หลืออยู่ (Residual Risk)
ระดับ
1

2

ผลกำรดำเนิ นงำนเทียบกับ
มำตรกำรควบคุมภำยใน
กำรรำยงำน
เป้ ำหมำย
ที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั
และติดตำมผล
ไม่ดกี ว่าเป้ าหมาย
- ยังไม่มกี ารควบคุมภายใน หรือมีการ
ยังไม่มกี ารรายงานและติดตามผล
ควบคุมภายในแต่ไม่ปฏิบตั ติ าม
- การควบคุมทีม่ อี ยู่สามารถลดหรือ
ป้ องกันความเสีย่ งได้นอ้ ย หรือเกิดความ
เสีย่ งซา้
เป็ นไปตามเป้ าหมาย
- มีการควบคุมภายในและมีการทบทวน มีการรายงานและติดตามผลตามสายการ
มาตรการอยู่เสมอ
บังคับบัญชาทีก่ าหนด
- การควบคุมทีม่ อี ยู่สามารถลดหรือ
ป้ องกันความเสีย่ งไม่ได้ทงั้ หมด ยังพบการ
ไม่ปฏิบตั ติ ามกิจกรรมควบคุมอยู่บา้ ง
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ผลกำรดำเนิ นงำนเทียบกับ
มำตรกำรควบคุมภำยใน
กำรรำยงำน
เป้ ำหมำย
ที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั
และติดตำมผล
3
ดีกว่าเป้ าหมาย
- มีการควบคุมภายในทีก่ าหนดให้เป็ น
มีการรายงานและติดตามผลตามแผนการ
มาตรฐานขององค์กร และมีการทบทวน
ดาเนินงานทีก่ าหนดในการประชุม
มาตรการอยู่เสมอ
อนุกรรมการ ครส. คณะกรรมการ กปภ.
- การควบคุมทีม่ อี ยู่สามารถลดหรือ
ป้ องกันความเสีย่ งได้ และมีการปฏิบตั ติ าม
กิจกรรมควบคุม
ปัจจัยเสี่ยงใดมีระดับคะแนนระบุค่า 1 ช่ องใดช่ องหนึ่ง จะถือว่าประสิทธิผลของการควบคุมไม่เพียงพอและถูกระบุเป็ น
ความเสีย่ งระดับองค์กร
ปัจจัยเสีย่ งทีม่ รี ะดับคะแนนระบุค่า 2 หรือ 3 อาจถูกยกขึ้นเป็ นความเสีย่ งระดับองค์กร หากผูบ้ ริหารเห็นว่ามีความสาคัญต่อ
การดาเนินงานขององค์กร
ระดับ

ขัน้ ตอนที่ 4 กำรระบุสำเหตุของควำมเสีย่ งที่เหลืออยู่ (Residual Risk)
ฝ่ ายบริหารความเสี่ยงร่วมกับหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) ระบุสาเหตุท่ที าให้เกิดความเสี่ยง
ที่เหลืออยู่ (Residual Risk) ซึ่งการวิเคราะห์ในเชิงลึกถึงสาเหตุ หรือที่มาของความเสี่ยงนัน้ ๆ ช่วยให้การวิเคราะห์หา
แนวทางลดโอกาสเกิด และ/หรือ ผลกระทบของความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง รวมถึงกาหนดระดับความเสี่ยงที่องค์กร
ยอมรับได้ (Risk Appetite) ช่วงเบีย่ งเบนของระดับความเสีย่ งทีอ่ งค์กรยอมรับได้ (Risk Tolerance) รายปัจจัยเสีย่ ง
ขัน้ ตอนที่ 5 กำรประเมินระดับควำมรุนแรงของปัจจัยเสีย่ ง (Assesses Severity of Risk)
ฝ่ ายบริหารความเสี่ยงร่วมกับหน่ วยงานเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) กาหนดเกณฑ์ประเมินระดับ
ความรุนแรงของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) โดยการใช้ฐานข้อมูลในอดีตหรือการคาดการณ์ในอนาคตเพื่อ
ประกอบการกาหนดระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยเสี่ยงผ่านโอกาสและผลกระทบ โดยสัมพันธ์กบั ขอบเขตระดับ
ความเสีย่ งทีอ่ งค์กรยอมรับได้ (Risk Boundary)
- เกณฑ์โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) พิจารณาโอกาสที่จะทาให้ความเสี่ยงเกิดขึ้น ทัง้ ใน
มุมมอง ความถี่ ความก้าวหน้าของการดาเนินงาน หรือมุมมองอื่นทีเ่ ป็ นเหตุการณ์ทท่ี าให้ปจั จัยเสีย่ งนัน้ เกิดขึ้น ลักษณะ
Leading Indicator
- เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) พิจารณาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรหากความเสีย่ งเกิดขึ้น ทัง้ ใน
มุมมอง จานวนเงิน ระยะเวลา ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ หรือเป้ าหมายขององค์กรด้านต่างๆ ลักษณะ Lagging Indicator
ตัวชี้วดั นำ (Leading Indicator) หมายถึง ตัวชี้วดั ผลงานนาทีเ่ ป็ นตัวแสดงให้เห็นถึงผลระหว่างกระบวนการสามารถ
นาไปใช้พยากรณ์แนวโน้มของตัวชี้วดั ตามได้ เช่น จานวนครัง้ ทีเ่ กิดท่อแตกรัว่ ร้อยละความก้าวหน้าของโครงการ เป็ นต้น
ตัว ชี้ วัด ตำม (Lagging Indicator) หมายถึ ง ตัว ชี้ วัด ผลงานที่ เ ป็ นตัว แสดงให้เ ห็ น ถึ ง ผลลัพ ธ์สุ ด ท้า ยของ
กระบวนการนัน้ ๆ ว่าเป็ นอย่างไร เช่น จานวนปริมาณนา้ จาหน่าย อัตรานา้ สูญเสีย ความพึงพอใจของลูกค้า เป็ นต้น
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ฝ่ ายบริห ารความเสี่ย งร่ ว มกับ หน่ ว ยงานเจ้า ของความเสี่ย ง (Risk Owner) น าความเสี่ย งที่เ หลือ อยู่
(Residual Risk) ประเมินระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยเสี่ยง เพื่อจัดลาดับความเสี่ยง จัดทาแผนภาพความเสี่ยง
(Risk Profile) กาหนดระดับความรุนแรงทีค่ าดหวังและระดับความรุนแรงเบีย่ งเบนที่ยอมรับได้ของแต่ละปัจจัยเสีย่ ง
แผนภำพควำมเสีย่ ง (Risk Profile) หมายถึง การแสดงแผนภาพของปัจจัยเสีย่ งระดับองค์กร/สายงานทีไ่ ด้
มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความรุนแรงผ่านแผนภาพที่แสดงขอบเขตระดับความเสี่ยงที่องค์กรหรือสายงาน
สามารถรับได้และสะท้อนการจัดลาดับความเสีย่ ง
ขอบเขตระดับควำมเสี่ยงที่องค์กรสำมำรถยอมรับได้ (Risk Boundary) หมายถึง ขอบเขตที่กาหนดเป็ น
เป้ าหมายในภาพรวมว่าต้องบริหารความเสีย่ งจนมีระดับความรุนแรงลดลงจนอยู่ในระดับทีอ่ งค์กรสามารถยอมรับได้
แผนภำพควำมเสี่ยง (Risk Profile)
โอกาส
ผลกระทบ

เกิดขึ้นยาก
1

เกิดขึ้นน้อย
2

เกิดขึ้นบ้าง
3

เกิดขึ้นบ่อยครัง้
4

เกิดขึ้นเป็ นประจา
5

รุนแรงมาก
5
รุนแรง
4
ปานกลาง
3
น้อย
2

ขอบเขตระดับควำมเสีย่ งที่สำมำรถยอมรับได้
(Risk Boundary)

น้อยมาก
1

หมายเหตุ :
ระดับสูงมาก
ระดับสูง
ระดับปานกลาง
ระดับตา่

(16-25 คะแนน) ใช้กจิ กรรมการควบคุม (Existing Control) + แผนจัดการความเสีย่ ง (Mitigation Plan)
(10-15 คะแนน) ใช้กจิ กรรมการควบคุม (Existing Control) + แผนจัดการความเสีย่ ง (Mitigation Plan)
(4-9 คะแนน) ใช้กจิ กรรมการควบคุม (Existing Control)
(1-3 คะแนน) ใช้กจิ กรรมการควบคุม (Existing Control)
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ขัน้ ตอนที่ 6 กำรจัดทำแผนที่ควำมสัมพันธ์ของควำมเสี่ยง (Risk Correlation Map) และ ภำพรวมของ
ควำมเสีย่ ง (Portfolio View of Risk)
แผนที่ควำมสัมพันธ์ของควำมเสีย่ ง (Risk Correlation Map)
ฝ่ ายบริหารความเสี่ยงร่วมกับ หน่ วยงานเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) จัดทาแผนที่ความสัมพันธ์ของ
ความเสีย่ ง (Risk Correlation Map) ประกอบด้วย
1. กาหนดสาเหตุข องความเสี่ยงทุกปัจ จัย เสี่ยง และกาหนดระดับความรุ นแรงของแต่ ละสาเหตุในทุก
ปัจจัยเสีย่ ง โดยใช้ฐานข้อมูลจริงในการวิเคราะห์ (ข้อมูลจากขัน้ ตอนที่ 3)
2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร และความสัมพันธ์ของสาเหตุ
3. วิเ คราะห์ผ ลกระทบระหว่ า งปัจ จัย เสี่ย งระดับ องค์ก รและผลกระทบของสาเหตุโ ดยมีก ารวิเ คราะห์
ผลกระทบทัง้ เชิงปริมาณ และมิใช่เชิงปริมาณ
4. ประเมินค่ านา้ หนักของสาเหตุท่ีมีผลต่อความเสี่ยง (โดยทุกสาเหตุทงั้ ทางตรงและทางอ้อมของแต่ละ
ความเสี่ยง เมื่อรวมนา้ หนักแล้วเท่ากับ 100%) โดยการวิเคราะห์ค่านา้ หนักใช้ฐานข้อมูลในอดีต, ความคิดเห็นจาก
ผูบ้ ริหาร (Risk Owner), มติทป่ี ระชุมต่างๆ เป็ นต้น
5. การนา Risk Correlation Map ไปใช้ในการกาหนดแผนการบริหารความเสี่ยงที่สามารถบริหารได้ถึง
ปัจจัยเสีย่ งทีเ่ ป็ นสาเหตุหลัก ปัจจัยเสีย่ งทีม่ รี ะดับความรุนแรงสูง
6. การประเมินถึงความสาเร็จของเป้ าหมายในการบริหารความเสี่ยง
ของปัจจัยเสีย่ งหลักว่าเป็ นผลมาจากการบริหารปัจจัยเสี่ยงทีเ่ ป็ นเหตุ หรือ
การบริหารปัจจัยเสีย่ งทีม่ ผี ลกระทบสูง
7. การสร้างความเข้าใจในเรื่อง Risk Correlation Map ให้กบั บุคลากร
ในองค์กรฝ่ ายบริหารความเสีย่ งสือ่ สารเพือ่ สร้างความเข้าใจในเรื่อง Risk
Correlation Map ให้กบั บุคลากรในองค์กร
ภำพรวมของควำมเสีย่ ง (Portfolio View of Risk)
ฝ่ ายบริหารความเสีย่ งจัดทาแบบจาลองเพื่อวิเคราะห์ภาพรวมของความเสีย่ ง (Portfolio View of Risk) โดย
ผ่านการวิเคราะห์ถึง ช่วงความเบี่ยงเบนของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ในแต่ละปัจจัยเสี่ยง หากเกิด
เหตุการณ์พร้อมๆ กันในทุกปัจจัยเสีย่ ง ซึง่ สะท้อนถึงช่วงเบนเบีย่ งทีอ่ งค์กรสามารถจัดการได้
ขัน้ ตอนที่ 7 กำรจัดทำแผนจัดกำรควำมเสีย่ งระดับองค์กร
ฝ่ ายบริหารความเสี่ยงร่วมกับหน่ วยงานเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) กาหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง
ระดับองค์กร ให้สอดคล้องกับสาเหตุของความเสี่ยงโดยพิจารณาควบคู่กบั กิจกรรมการควบคุม (Existing Control)
และวิเคราะห์หาแนวทางหรือมาตรการที่ควรจัดให้มเี พิ่มขึ้นเพื่อลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ โดยคานึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ท่ีได้รบั (Cost Benefit) ในแต่ละทางเลือก อย่างน้อย 2 ทางเลือก
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เพื่อให้จดั สรรทรัพยากรในการตอบสนองต่อความเสี่ยงเป็ นไปอย่างคุม้ ค่าใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกแผนจัดการ
ความเสี่ยง (Mitigation Plan) โดยจัดทาแผนจัดการความเสี่ยง สาหรับความเสี่ยงที่มรี ะดับความรุนแรงสูง -สูงมาก
และ/หรือ สาเหตุหลัก
การประเมินค่ าใช้จ่ายและผลประโยชน์ท่ีได้ (Cost Benefit) หมายถึง
การวิเคราะห์/ ประเมิน ค่ า ใช้จ่ ายและผลประโยชน์ท่ีจ ะได้รบั เพื่อ ประกอบการ
ตัดสินใจในการเลือ กกลยุ ทธ์ในการตอบสนองความเสี่ย ง เพื่อ ให้ก ารบริหาร
ความเสี่ยงมีประสิทธิผล ในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ และเลือกวิธีตอบสนอง
ความเสีย่ งทีด่ ที ส่ี ุด
ประโยชน์ (Benefits) หมายถึง การประมาณการมูลค่าของผลกระทบจากความเสี่ยงที่ลดลงเมือ่ เทียบกับไม่ได้
ดาเนินการใดๆ
ต้นทุน (Costs) หมายถึง การประมาณการต้นทุน /ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
ในการประเมินค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ท่ไี ด้ (Cost Benefit) สามารถประเมิน
ได้ 2 ลักษณะ คือ
เชิงปริมำณ คือ ข้อมูลที่แสดงปริมาณ หรือขนาดที่สามารถเปรียบเทียบกันได้ใน
ลักษณะมากกว่าหรือน้อยกว่า ข้อมูลประเภทนี้แสดงเป็ นค่าตัวเลข
เชิงคุณภำพ คือ ข้อมูลที่ไม่เป็ นตัวเลข เช่ น ชื่อเสียงขององค์กรที่ได้รบั ผลกระทบ , การยกระดับคุณภาพ
การให้บริการ เป็ นต้น
กิจกรรมกำรควบคุม (Existing Control)

แผนจัดกำรควำมเสีย่ ง (Mitigation Plan)

หมายถึง แผนงาน/กิจกรรมการควบคุมหรือ
การจัด การที่มีอ ยู่ ใ นปัจ จุบ นั เป็ น แผนงาน/
กิ จ กรรมที่ ท าอยู่ แ ล้ว ก่ อนการบริ ห า ร
ความเสีย่ ง

หมายถึง แผนงาน/กิจกรรม ในการลดระดับ
ความเสี่ ย ง (นอกเหนื อ จากกิ จ กรรมการ
ควบคุ ม ) เพื่ อ ควบคุ ม ความรุ น แรงของ
ความเสี่ยงให้บรรลุเป้ าหมายหรืออยู่ในระดับที่
ยอมรับได้
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การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Responses) การพิจารณากาหนดกลยุ ทธ์ในการจัดการความเสี่ยงโดย
เลือกใช้กลยุ ทธ์ใดกลยุ ทธ์หนึ่ง หรือ หลายกลยุ ทธ์รวมกัน เพื่อให้ระดับความเสี่ยงลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
มี 4 วิธี ดังนี้

กำรลดหรือควบคุม
ควำมเสีย่ ง (Treat)
คือ การดาเนินการ
เพิม่ เติมเพือ่ ลดโอกาส
ทีอ่ าจเกิดขึ้นหรือความ
รุนแรงของความเสีย่ ง
ให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้

กำร ยอ มรั บ ค วำ ม
เ สี่ ย ง ( Take) คื อ
ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
ในปั จ จุ บ ัน อยู่ ใ น
ระดับที่ยอมรับได้ไม่
ต้องมีการดาเนินการ
เ พิ่ ม เ ติ ม เ พื่ อ ล ด
โ อ ก า ส ห รื อ ค ว า ม
รุนแรงทีอ่ าจเกิดขึ้น

กำรถ่ ำ ยโอนหรื อ
กระจำยควำมเสี่ย ง
(Transfer) คือ การ
โอนหรือการกระจาย
ความรับผิดชอบกับ
ผู อ้ ่ื น ในการจัด การ
ความเสีย่ ง

กำรหลีกเลี่ยงควำม
เสีย่ ง (Terminate)
คือ การหยุด
ดาเนินการใดๆ เพือ่
หลีกเลีย่ งเหตุการณ์
ทีก่ ่อให้เกิด
ความเสีย่ ง

ขัน้ ตอนที่ 8 กำรจัดทำแผนบริหำรควำมเสีย่ งระดับองค์กร
ฝ่ ายบริหารความเสีย่ งจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ประกอบด้วย
1. ปัจจัยเสีย่ งระดับองค์กร (Risk Universe)
2. การประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิผลความเพียงพอของการควบคุม
3. แผนบริหารความเสีย่ งระดับองค์กร (ความเสีย่ งทีเ่ หลืออยู่ (Residual Risk))
4. เกณฑ์และการประเมินระดับความรุนแรงของปัจจัยเสีย่ ง
5. ขอบเขตระดับความเสีย่ งทีอ่ งค์กรยอมรับได้ (Risk Boundary)
6. การจัดลาดับความเสีย่ งและแผนภาพความเสี่ยง (Risk Profile)
7. ความเสีย่ งทีอ่ งค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) รายความเสีย่ ง
8. ช่วงเบีย่ งเบนของระดับความเสีย่ งทีอ่ งค์กรยอมรับได้ (Risk Tolerance) รายความเสีย่ ง
9. แผนทีค่ วามสัมพันธ์ของปัจจัยเสีย่ ง (Risk Correlation Map)
10. ภาพรวมของความเสีย่ ง (Portfolio View of Risk)
11. กิจกรรม/แผนจัดการความเสีย่ ง (Mitigation Plan) และกิจกรรมการควบคุม (Existing Control)
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ขัน้ ตอนที่ 9 กำรนำเสนอแผนบริหำรควำมเสี่ยงระดับองค์กรต่อ คณะกรรมกำรกำรบริหำรควำมเสี่ยงและ
ควบคุมภำยใน และ คณะอนุ กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งและควบคุมภำยใน กปภ.
ฝ่ ายบริหารความเสี่ยงนาเสนอแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ต่อคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน และ คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ งและควบคุมภายใน กปภ. เพือ่ ขอความเห็นชอบ ในกรณีท่ี
มีมติไม่เห็นชอบให้กลับไปทีข่ นั้ ตอนที่ 1
ขัน้ ตอนที่ 10 กำรนำเสนอแผนบริหำรควำมเสีย่ งระดับองค์กรต่อคณะกรรมกำร กปภ.
ฝ่ ายบริหารความเสี่ยงนาเสนอแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรทีผ่ ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กปภ. ต่อคณะกรรมการ กปภ. เพื่อขอความเห็นชอบ ในกรณีท่ี มีมติไม่เห็นชอบ
ให้กลับไปทีข่ นั้ ตอนที่ 1
ขัน้ ตอนที่ 11 กำรถ่ำยทอดแผนบริหำรควำมเสีย่ งระดับองค์กรสูร่ ะดับสำยงำนและระดับหน่ วยงำน
ฝ่ ายบริหารความเสี่ยงถ่ายทอดแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรที่ เห็นชอบจากคณะกรรมการ กปภ.
ผ่านคณะทางานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับสายงานและระดับหน่ วยงาน (คาสัง่ กปภ. ที่ 88/2565)
ระดับสำยงำนให้ดาเนินการตามหัวข้อ “การถ่ายทอดความเสี่ยงระดับองค์กรสู่สายงาน” (หน้า 33-52) ระดับหน่ วยงำน
ดาเนิ นการในระบบบริห ารความเสี่ย ง (Risk Management System) จัดท าแบบรายงานแผนบริห ารความเสี่ย ง
(บส.01) และ แบบรายงานความก้าวหน้าและติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (บส.02)
ขัน้ ตอนที่ 12 ทบทวนกระบวนกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
ฝ่ ายบริหารความเสีย่ งทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยการประเมินประสิทธิผล ทัง้ ความครบถ้วน
ของปัจจัย ระยะเวลาการดาเนินงาน และผลลัพธ์ ทุกครัง้ ที่มีการเปลี่ ยนแปลงปัจจัยต่างๆ อย่างมีนยั สาคัญ เพื่อให้
องค์กรสามารถปรับเปลีย่ นได้ทนั กาล และสามารถบริหารจัดการให้ผลการดาเนินงานบรรลุเป้ าหมายองค์กรหรือระดับ
ความเสีย่ งลดลงอยู่ในระดับทีอ่ งค์กรยอมรับได้

30

กำรถ่ำยทอดควำมเสี่ยงระดับองค์กรสูส่ ำยงำน
การถ่ายทอดความเสีย่ งระดับองค์กรสู่สายงาน โดยสายงานต้องจัดทาแผนบริหารความเสีย่ งระดับสายงานและ
ติดตามผลบริหารความเสีย่ งระดับสายงาน ตามขัน้ ตอนดังนี้

รวบรวมและระบุปจั จัยเสีย่ งที่มีอยู่

รวบรวมและระบุปจั จัยเสีย่ งทีม่ อี ยู่ของสายงาน ดังนี้
1) แผนบริหารความเสีย่ งระดับองค์กรประจาปี ทีส่ ายงานรับผิดชอบ
2) ตัวชี้วดั ตามแผนยุทธศาสตร์องค์กร ทีส่ ายงานได้รบั ผิดชอบ
3) ตัวชี้วดั ตามบันทึกข้อตกลงของสายงาน
4) ปัจจัยเสีย่ งเดิมทีส่ ายงานจัดทาเป็ นแผนบริหารความเสีย่ ง
5) ผลการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (CSA) ไม่เพียงพอหรือเพียงพอแต่ไม่มปี ระสิทธิผล
6) แผนงาน/โครงการทีส่ ายงานรับผิดชอบอื่นๆ เช่น
• โครงการสาคัญ (มูลค่าของโครงการสูงมีความสาคัญต่อองค์กร)
• ความเสีย่ งของแผนปฏิบตั กิ าร
• แผนการดาเนินงานของ กปภ. ประจาปี
• งานอื่นๆ
การรวบรวมปัจจัยเสีย่ งทีม่ อี ยู่ โดยปัจจัยเสีย่ งทีร่ ะบุจะถูกพิจารณาแบ่งออกเป็ นความเสีย่ ง 4 ประเภท ได้แก่
ควำมเสีย่ งด้ำนกำรปฏิบตั กิ ำร (Operational Risk)
คือ ความเสีย่ งทีเ่ กิดขึ้นจากกระบวนการหรือกิจกรรม
ภายในองค์กร/สายงาน

S

O

ควำมเสีย่ งด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk)
คือ ความเสีย่ งทีเ่ กิดขึ้นจากการกาหนดกลยุทธ์
แผนการดาเนินงานหรือนโยบายขององค์กร/สายงาน

F
ควำมเสีย่ งด้ำนกำรเงิน (Financial Risk)
คือ ความเสีย่ งทีเ่ กิดขึ้นจากการบริหารทางการเงิน
และงบการเงิน
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C

ควำมเสีย่ งด้ำนกฎระเบียบ
(Compliance Risk) คือ ความเสีย่ งที่
เกิดขึ้นจากการต้องปฏิบตั ติ าม
กฎระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงาน
ทีท่ าหน้าทีก่ ากับดูแล

แบบฟอร์มกำรระบุปจั จัยเสี่ยงและประเมินประสิทธิผลควำมเพียงพอของกำรควบคุม (RP01)

1

สำยงำน....................

2

3

4

5
ที่มำในกำรระบุปจั จัยเสีย่ ง

ลำดับ

ปัจจัยเสีย่ ง

ตัวอย่าง
1 อัตรานา้ สูญเสียสูงกว่าเป้ าหมาย
2 การบริหารจัดการแรงดันนา้
ยังไม่มปี ระสิทธิภาพเพียงพอ
3 จานวนผูใ้ ช้นา้ เพิม่
4 โครงการ SMART AMI

1
2
3
4
5

1

ปี งบประมำณ..............

ประสิทธิผลควำมเพียงพอของกำรควบคุม

ควำมเสีย่ งที่
เหลืออยู่
(Residual Risk)

ประเภท
หลังประเมินควำม
ปัจจัย
ตัวชี้วดั
CSA ไม่ แผนงำน/
ผลกำร
ควำมเสีย่ ง
ตัวชี้วดั ตำม
มำตรกำร กำรรำยงำน เพียงพอของกำร
เสีย่ ง
ตำมแผน
ปัจจัยเสีย่ ง เพียงพอ/ โครงกำรที่ ดำเนิ นงำน
ควบคุม
ระดับ
บันทึก
ควบคุม
และติดตำม
ยุทธศำสตร์
เดิม
เพียงพอแต่
ได้
เทียบกับ
[เพียงพอ() /
องค์กร
ข้อตกลง
ภำยในที่มอี ยู่
ผล
องค์กร
ไม่มี ปสผ. รับผิดชอบ เป้ ำหมำย
ไม่เพียงพอ ()]
O
O
O
O



















ขัน้ ตอน
ระบุช่อื สายงานทีร่ บั ผิดชอบและปี งบประมาณ
ระบุลาดับของปัจจัยเสีย่ ง
ระบุปจั จัยเสีย่ งทีเ่ คยเกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น
ระบุประเภทของปัจจัยเสี่ยง (S, O, F, C)
ระบุทม่ี าในการระบุปจั จัยเสี่ยง โดยทาเครื่องหมาย  ในแต่ละช่อง (ตอบได้มากกว่า 1 แหล่งทีม่ า
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ประเมินประสิทธิผลควำมเพียงพอของกำรควบคุม
นาปัจ จัยเสี่ยงที่รวบรวมจากขัน้ ตอนที่ 1 ประเมินผ่ านเกณฑ์การประเมินประสิทธิผ ลความเพียงพอของ
การควบคุม แต่ละปัจจัยเสีย่ ง โดยพิจารณา 3 ประเด็น ดังนี้
1) ผลการดาเนินงานเทียบกับเป้ าหมาย
2) มาตรการควบคุมภายในทีม่ อี ยู่ในปัจจุบนั
3) การรายงานและติดตามผล
คะแนน

ผลกำรดำเนิ นงำน
เทียบกับเป้ ำหมำย

1

ไม่ดกี ว่าเป้ าหมาย

2

เป็ นไปตามเป้ าหมาย

3

ดีกว่าเป้ าหมาย

มำตรกำรควบคุมภำยใน
ที่มีอยู่ในปัจจุบนั
- ยังไม่มกี ารควบคุมภายใน หรือมีการ
ควบคุมภายในแต่ไม่ปฏิบตั ติ าม
- การควบคุมทีม่ อี ยู่สามารถลดหรือ
ป้ องกันความเสีย่ งได้นอ้ ย หรือเกิดความ
เสีย่ งซา้
- มีการควบคุมภายในและมีการทบทวน
มาตรการอยู่เสมอ
- การควบคุมทีม่ อี ยู่สามารถลดหรือ
ป้ องกันความเสีย่ งไม่ได้ทงั้ หมด ยังพบ
การไม่ปฏิบตั ติ ามกิจกรรมควบคุมอยู่บา้ ง
- มีการควบคุมภายในทีก่ าหนดให้เป็ น
มาตรฐานขององค์กร และมีการทบทวน
มาตรการอยู่เสมอ
- การควบคุมทีม่ อี ยู่สามารถลดหรือ
ป้ องกันความเสีย่ งได้ และมีการปฏิบตั ิ
ตามกิจกรรมควบคุม

กำรรำยงำน
และติดตำมผล
ยังไม่มกี ารรายงานและติดตามผล

มีการรายงานและติดตามผลตามสายการ
บังคับบัญชาทีก่ าหนด

มีการรายงานและติดตามผลตามแผนการ
ดาเนินงานทีก่ าหนดในการประชุม
อนุกรรมการ ครส. คณะกรรมการ กปภ.

ปัจจัยเสี่ยงใดมีระดับคะแนนระบุค่า 1 ช่องใดช่องหนึ่ง จะถือว่าประสิทธิผลของการควบคุมไม่เพียงพอและ
ถูกระบุเป็ นความเสีย่ งระดับสายงาน
ปัจจัยเสี่ยงที่มรี ะดับคะแนนระบุค่า 2 หรือ 3 อาจถูกระบุเป็ นความเสี่ยงระดับสายงาน หากผูบ้ ริหารเห็นว่ามี
ความสาคัญต่อการดาเนินงานขององค์กร
หมายเหตุ : ความเสีย่ งระดับองค์กรทีส่ ายงานรับผิดชอบ สายงานไม่ตอ้ งประเมินประสิทธิผลความเพียงพอของการควบคุม
เนื่องจากเป็ นความเสีย่ งระดับองค์กร
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สำยงำน....................

แบบฟอร์มกำรระบุปจั จัยเสี่ยงและประเมินประสิทธิผลควำมเพียงพอของกำรควบคุม (RP01)

ปี งบประมำณ..............

6
ที่มำในกำรระบุปจั จัยเสีย่ ง
ลำดับ

ปัจจัยเสีย่ ง

ตัวอย่าง
1 อัตรานา้ สูญเสียสูงกว่าเป้ าหมาย
2 การบริหารจัดการแรงดันนา้
ยังไม่มปี ระสิทธิภาพเพียงพอ
3 จานวนผูใ้ ช้นา้ เพิม่
4 โครงการ SMART AMI

6
7

7

ประสิทธิผลควำมเพียงพอของกำรควบคุม

ควำมเสีย่ งที่
เหลืออยู่
(Residual Risk)

ประเภท
หลังประเมินควำม
ปัจจัย
ตัวชี้วดั
CSA ไม่ แผนงำน/
ผลกำร
ควำมเสีย่ ง
ตัวชี้วดั ตำม
มำตรกำร กำรรำยงำน เพียงพอของกำร
เสีย่ ง
ตำมแผน
ปัจจัยเสีย่ ง เพียงพอ/ โครงกำรที่ ดำเนิ นงำน
ควบคุม
ระดับ
บันทึก
ควบคุม
และติดตำม
ยุทธศำสตร์
เดิม
เพียงพอแต่
ได้
เทียบกับ
[เพียงพอ() /
องค์กร
ข้อตกลง
ภำยในที่มอี ยู่
ผล
องค์กร
ไม่มี ปสผ. รับผิดชอบ เป้ ำหมำย
ไม่เพียงพอ ()]
O
O
O
O


















ขัน้ ตอน
ประเมินประสิทธิผลความเพียงพอของการควบคุม
ความเสีย่ งทีเ่ หลืออยู่ (Residual Risk) หลังประเมินความเพียงพอของการควบคุม ดูจากผลการประเมินในขัน้ ตอนที่
ต้องถูกกาหนดเป็ นความเสีย่ งระดับสายงาน
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6

1

3

3

R01
 R02

2
2

3
2

3
2




หากมีระบุคะแนน 1 หรือเป็ นความเสีย่ งระดับองค์กร

ระบุสำเหตุควำมเสีย่ งและประเมินระดับควำมรุนแรง
นาความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) ในขัน้ ตอนที่ 2 มาระบุสาเหตุความเสีย่ ง วิเคราะห์ถงึ สาเหตุท่ที าให้
เกิดความเสี่ยงนัน้ โดยทุกสาเหตุรวมกันเท่ากับ 100% นาสาเหตุมาประเมินระดับความรุนแรงของแต่ละความเสี่ยง
โดยระบุ โ อกาสที่ จ ะเกิ ด ความเสี่ ย ง (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) เพื่ อ จัด ท าแผนภาพความเสี่ ย ง
(Risk Profile) สะท้อนระดับความรุนแรงของความเสีย่ งทัง้ หมดของสายงาน
เกณฑ์ประเมินโอกำสที่จะเกิดควำมเสีย่ ง (Likelihood)
ตัวอย่ำงคำอธิบำย
ระดับ
ควำมหมำย
คำดกำรณ์
สถิตกิ ำรเกิดเหตุกำรณ์
สถำนะกำรดำเนิ นงำน
5 โอกาสทีจ่ ะเกิดความเสี่ยงสูงมาก เกิดขึ้นทุกปี
ดาเนินงานล่าช้ากว่าแผน > 30%
4 โอกาสทีจ่ ะเกิดความเสี่ยงสูง
2 ปี ต่อครัง้
ดาเนินงานล่าช้ากว่าแผน > 20% - 30%
3 โอกาสทีจ่ ะเกิดความเสี่ยงปานกลาง 3 ปี ต่อครัง้
ดาเนินงานล่าช้ากว่าแผน > 10% - 20%
2 โอกาสทีจ่ ะเกิดความเสี่ยงตา่
4 ปี ต่อครัง้
ดาเนินงานล่าช้ากว่าแผน < 10%
1 โอกาสทีจ่ ะเกิดความเสี่ยงตา่ มาก > 4 ปี ต่อครัง้
ดาเนินงานตามแผน
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ระดับ ควำมหมำย
5

มีผลกระทบ
สูงมาก

4

มีผลกระทบ
สูง

3

มีผลกระทบ
ปานกลาง

2

มีผลกระทบ
ตา่

1

มีผลกระทบ
ตา่ มาก

เกณฑ์ประเมินผลกระทบ (Impact)
ตัวอย่ำงคำอธิบำย
ด้ำนกำรเงิน
ด้ำนชื่อเสียง
EBIDA ลดลง > 1% มีขา่ วเชิงลบในสือ่ ระดับประเทศ
เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์
หรือสือ่ ต่างประเทศ > 2 วันขึ้นไป
EBIDA ลดลง
มีขา่ วเชิงลบในสือ่ ระดับประเทศ
เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์
> 0.8% - 1%
หรือสือ่ ต่างประเทศ 1-2 วัน
EBIDA ลดลง
มีขอ้ ร้องเรียนผ่านช่องทางการ
> 0.6% - 0.8%
ร้องเรียน > 20 ครัง้ : ผูใ้ ช้นา้
1,000 ราย
EBIDA ลดลง
มีขอ้ ร้องเรียนผ่านช่องทางการ
< 0.6%
ร้องเรียนมากกว่า 10-20 ครัง้ :
ผูใ้ ช้นา้ 1,000 ราย
ไม่กระทบ EBIDA
มีขอ้ ร้องเรียนผ่านช่องทางการ
ร้องเรียนไม่เกิน 10 ครัง้ : ผูใ้ ช้นา้
1,000 ราย
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ด้ำนคุณภำพน้ ำ
คุณภาพนา้ ประปาผ่านเกณฑ์
15 พารามิเตอร์ < 96%
-

คุณภาพนา้ ประปาผ่านเกณฑ์
15 พารามิเตอร์ > 96% แต่
< 98%
คุณภาพนา้ ประปาผ่านเกณฑ์
15 พารามิเตอร์ > 98% แต่
< 100%
คุณภาพนา้ ประปาผ่านเกณฑ์
15 พารามิเตอร์ 100%

แผนภำพควำมเสี่ยง (Risk Profile)
โอกาส
ผลกระทบ
รุนแรงมาก
5
รุนแรง
4
ปานกลาง
3
น้อย
2
น้อยมาก
1

เกิดขึ้นยาก
1

เกิดขึ้นน้อย
2

เกิดขึ้นบ้าง
3

เกิดขึ้นบ่อยครัง้
4

เกิดขึ้นเป็ นประจา
5

1x5

2x5

3x5

4x5

5x5

1x4

2x4

3x4

4x4

5x4

1x3

2x3

3x3

4x3

5x3

1x2

2x2

3x2

4x2

5x2

1x1

2x1

3x1

4x1

5x1

ระดับควำมรุนแรง
ระดับสูงมาก (Extremely Risk)
ระดับสูง (High Risk)
ระดับปานกลาง (Moderate Risk)
ระดับตา่ (Low Risk)

กำรบริหำรจัดกำร
ได้รบั การจัดการทันที
ได้รบั การจัดการในลาดับถัดมา
ติดตามการปฏิบตั ิตามมาตรการควบคุมที่มอี ยู่อย่าง
เคร่งครัด
อยู่ในระดับทีผ่ ูบ้ ริหารยอมรับได้แต่ตอ้ งติดตามอย่าง
สมา่ เสมอ
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แบบฟอร์มกำรระบุสำเหตุควำมเสีย่ งและประเมินระดับควำมรุนแรง (RP02)

1
สำยงำน....................
2
ลำดับ

3
ควำมเสีย่ ง

ตัวอย่าง
R01 อัตรานา้ สูญเสียสูงกว่าเป้ าหมาย

R02 การบริหารจัดการแรงดันนา้
ยังไม่มปี ระสิทธิภาพเพียงพอ

4

ประเภท วัตถุประสงค์/
ควำมเสีย่ ง เป้ ำหมำย
O

O

6

5

สำเหตุควำมเสีย่ ง

8

7
ค่ำน้ ำหนักของ
สำเหตุ (%) โอกำส

28.50%
1. ท่อแตกรัว่
2. มาตรวัดนา้ คลาดเคลือ่ น

90
10

1. ผูป้ ฏิบตั งิ านไม่สามารถควบคุมแรงดันให้เหมาะสม
2. ท่อมีอายุการใช้งานนาน
3. เครื่องมือ อุปกรณ์ในการควบคุมแรงดันนา้ ชารุด

20
55
25

> 8.5 เมตร
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1

ปี งบประมำณ..............

5
5
2
2
1
2
1

ประเมินระดับควำมรุนแรง
ระดับควำมรุนแรง
ผลกระทบ

(โอกำส x ผลกระทบ)

5
5
3
4
3
4
4

5x5
5x5
2x3
2x4
1x3
2x4
1 x4

สูงมาก
สูงมาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ตา่
ปานกลาง
ปานกลาง

1
2
3
4
5
6
7
8

ขัน้ ตอน
ระบุช่อื สายงานทีร่ บั ผิดชอบและปี งบประมาณ
ระบุลาดับของความเสีย่ ง
ระบุความเสี่ยงทีเ่ หลืออยู่ (Residual Risk) หลังจากประเมินประสิทธิผลความเพียงพอของการควบคุม
[ไม่เพียงพอ ()] (ขัน้ ตอนที่ 7 แบบฟอร์มการระบุปจั จัยเสีย่ งและประเมินประสิทธิผลความเพียงพอของการควบคุม (RP01))
ระบุประเภทของความเสีย่ ง (ขัน้ ตอนที่ 4 แบบฟอร์มการระบุปจั จัยเสีย่ งและประเมินประสิทธิผลความเพียงพอ
ของการควบคุม (RP01))
ระบุวตั ถุประสงค์/เป้ าหมายของแต่ละความเสี่ยง
ระบุสาเหตุของความเสีย่ ง
ระบุค่านา้ หนักของสาเหตุ (%) ทุกสาเหตุรวมกันของแต่ละความเสีย่ ง เท่ากับ 100%
ประเมินระดับความรุนแรง (โอกาสทีจ่ ะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบ) โดยประเมินรายสาเหตุและเลือกระดับคะแนนโอกาสที่
จะเกิดความเสีย่ งและผลกระทบทีม่ คี ่ามากทีส่ ุดเป็ นตัวแทนของแต่ละความเสี่ยง
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แผนภำพควำมเสีย่ ง (Risk Profile) (RP03)
โอกาส
ผลกระทบ

เกิดขึ้นยาก
1

เกิดขึ้นน้อย
2

เกิดขึ้นบ้าง
3

เกิดขึ้นบ่อยครัง้
4

รุนแรงมาก
5

เกิดขึ้นเป็ นประจา
5

R01

รุนแรง
4

R02

ปานกลาง
3
น้อย
2
น้อยมาก
1

หมายเหตุ :

ควำมเสีย่ ง
R01 อัตรานา้ สูญเสียสูงกว่าเป้ าหมาย (O)
R02 การบริหารจัดการแรงดันนา้
ยังไม่มปี ระสิทธิภาพเพียงพอ(O)
ระดับสูงมาก
ระดับสูง
ระดับปานกลาง
ระดับตา่

ใช้กจิ กรรมการควบคุม (Existing Control) + แผนจัดการความเสีย่ ง (Mitigation Plan)
ใช้กจิ กรรมการควบคุม (Existing Control) + แผนจัดการความเสีย่ ง (Mitigation Plan)
ใช้กจิ กรรมการควบคุม (Existing Control)
ใช้กจิ กรรมการควบคุม (Existing Control)

ขอบเขตระดับความเสีย่ งทีอ่ งค์กรสามารถรับได้ (Risk Boundary)
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กำรกำหนดวิธตี อบสนองควำมเสีย่ ง
กาหนดวิธีการตอบสนองความเสี่ยงของแต่ละความเสี่ยง มีการประเมิน
ค่ าใช้จ่ายและผลประโยชน์ท่ีได้ (Cost Benefit) แต่ ละทางเลือก ควรมีทางเลือ ก
มากกว่ า 1 ทางเลือ ก ในเชิ ง ปริ ม าณหรือ เชิ ง คุ ณ ภาพ และเลือ กวิธี ต อบสนอง
ความเสี่ยงที่ดีท่สี ุด รวมทัง้ ให้พจิ ารณาถึงกิจกรรมการควบคุม (Existing Control)
เดิมด้วย
ความเสี่ย งระดับสู ง -สู ง มาก (10 คะแนนขึ้นไป) จ าเป็ นต้อ งระบุวิธีจ ดั การความเสี่ย ง (การลด/ควบคุ ม
ความเสี่ยง หรือ การถ่ายโอน/กระจายความเสี่ยง) โดยจัดทาแผนจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) ซึ่ง เป็ น
แผนงาน/กิจกรรม ในการลดระดับความรุนแรงทีน่ อกเหนือจากกิจกรรมการควบคุม (Existing Control) เพื่อควบคุม
ระดับความรุนแรงของความเสีย่ งให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
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แบบฟอร์มกำรกำหนดวิธตี อบสนองควำมเสีย่ ง (RP04)

1

สำยงำน....................

2
ลำดับ

ควำมเสี่ยง

3

4

ค่ำน้ ำหนัก
สำเหตุควำมเสี่ยง ของสำเหตุ
(%)

กิจกรรมกำรควบคุม
(Existing Control)

R01 อัตรานา้ สูญเสีย 1. ท่อแตกรัว่
สูงกว่า
เป้ าหมาย

2. มาตรวัดนา้
คลาดเคลือ่ น

R02 การบริหาร
จัดการแรงดัน
นา้ ยังไม่มี
ประสิทธิภาพ
เพียงพอ
ประสิทธิภาพ
เพียงพอ

90

10

1. ผูป้ ฏิบตั งิ านไม่
สามารถควบคุม
แรงดันให้เหมาะสม

20

2. ท่อมีอายุการใช้
งานนาน

55

5
วิธีตอบสนอง
ควำมเสี่ยง

- สารวจแนวท่อ จัดทาสถิตปิ ระวัตเิ ส้นท่อ
การลด/ควบคุม
- ตรวจสอบแนวเส้นท่อเป็ นประจาและเร่งรัดจัดทา
แผนทีแ่ นวเส้นท่อ (GIS) ให้เป็ นปัจจุบนั พร้อมทัง้
การยอมรับ
เฝ้ าระวังจุดซ่อมและแนวประสานท่อทีม่ ปี ระวัตกิ าร การถ่ายโอน
ซ่อมมาก่อน
- งานเปลีย่ นมาตรวัดนา้ ผูใ้ ช้นา้ ทีม่ อี ายุเกิน 10 ปี
- สอบทานการอ่านมาตรวัดนา้ ด้วยการออกสุ่ม
มาตรวัดนา้ อย่างสมา่ เสมอ ไม่ตา่ กว่าร้อยละ 2
- ซ่อมมาตรวัดนา้ ของผูใ้ ช้นา้ ทีช่ ารุด
- วัดแรงดันและอัตราการไหลของนา้ ทุกชัว่ โมง เพือ่
ดูความสัมพันธ์ของแรงดันนา้ กับปริมาณนา้
- ควบคุมแรงดันนา้ โดยใช้ระบบ DMA
- กาหนดจุดวัดแรงดันและทาหมายเลขรหัสหัว
ดับเพลิงตามเอกสารทีจ่ ะรายงานทุกเดือน
- จัดทาแผนบริหารจัดการแรงดันนา้ ในแต่ละ
ช่วงเวลาให้เหมาะสมกับอายุการใช้งานของท่อและ
สภาพพื้นที่

1

ปี งบประมำณ..............

แผนจัดกำรควำมเสี่ยง
(Mitigation Plan)
ปรับปรุงเส้นท่อทีช่ ารุดและ
เสือ่ มสภาพ
โครงการจ้างบริหารจัดการลด
นา้ สูญเสีย

การหลีกเลีย่ ง
การลด/ควบคุม
การยอมรับ

ต้นทุน
เชิง
ปริมำณ
2 ลบ.

เชิง
คุณภำพ

90 ลบ.

-

ผลประโยชน์ท่ไี ด้รบั เลือกวิธีตอบสนอง
ควำมเสี่ยง
เชิง
เชิง
ที่ดีท่ีสดุ
ปริมำณ คุณภำพ
0.95 ลบ.

4.79 ลบ.

การลด/
ควบคุม
ความเสีย่ ง
-

ดาเนินการตามกิจกรรมการควบคุม

การยอมรับ
ความเสีย่ ง

ดาเนินการตามกิจกรรมการควบคุม

การยอมรับ
ความเสีย่ ง

ดาเนินการตามกิจกรรมการควบคุม

การยอมรับ
ความเสีย่ ง

การถ่ายโอน
การหลีกเลีย่ ง
การลด/ควบคุม
การยอมรับ
การถ่ายโอน
การหลีกเลีย่ ง
การลด/ควบคุม
การยอมรับ
การถ่ายโอน
การหลีกเลีย่ ง
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ลำดับ

ควำมเสี่ยง

ค่ำน้ ำหนัก
สำเหตุควำมเสี่ยง ของสำเหตุ
(%)
3. เครื่องมือ
อุปกรณ์ในการ
ควบคุมแรงดันนา้
ชารุด

1
2
3
4
5

25

กิจกรรมกำรควบคุม
(Existing Control)
- ติดตัง้ มอเตอร์ปมเพื
ั ๊ อ่ เพิม่ แรงดันนา้
- ติดตัง้ อุปกรณ์ลดแรงดันนา้ ในเส้นท่อ

วิธีตอบสนอง
ควำมเสี่ยง
การลด/ควบคุม
การยอมรับ
การถ่ายโอน
การหลีกเลีย่ ง

แผนจัดกำรควำมเสี่ยง
(Mitigation Plan)

ต้นทุน
เชิง
ปริมำณ

เชิง
คุณภำพ

ผลประโยชน์ท่ไี ด้รบั เลือกวิธีตอบสนอง
ควำมเสี่ยง
เชิง
เชิง
ที่ดีท่ีสดุ
ปริมำณ คุณภำพ

ดาเนินการตามกิจกรรมการควบคุม

ขัน้ ตอน
ระบุช่อื สายงานทีร่ บั ผิดชอบและปี งบประมาณ
ระบุลาดับของความเสีย่ งและความเสีย่ ง (ขัน้ ตอนที่ 2 , 3 แบบฟอร์มการระบุสาเหตุความเสีย่ งและประเมินระดับความรุนแรง (RP02))
ระบุสาเหตุความเสีย่ งและค่านา้ หนัก (%) ของสาเหตุ (ขัน้ ตอนที่ 6 , 7 แบบฟอร์มการระบุสาเหตุความเสีย่ งและประเมินระดับความรุนแรง (RP02))
ระบุกจิ กรรมการควบคุม (Existing Control) โดยให้สอดคล้องกับสาเหตุของความเสีย่ ง
ระบุวธิ ตี อบสนองความเสีย่ ง แผนจัดการความเสีย่ ง (Mitigation Plan) ของแต่ละวิธี โดยวิเคราะห์ถงึ ต้นทุนและผลประโยชน์ทไ่ี ด้รบั โดยเลือกวิธตี อบสนองความเสีย่ งทีด่ ที ่สี ุด
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การยอมรับ
ความเสีย่ ง

จัดทำแผนบริหำรควำมเสีย่ งระดับสำยงำน
สำยงำนจัดทำแผนบริหำรควำมเสีย่ งโดยรวบรวมข้อมูลจำกแบบฟอร์มดังนี้
- แบบฟอร์มการระบุสาเหตุความเสีย่ งและประเมินระดับความรุนแรง (RP02)
- แบบฟอร์มการกาหนดวิธตี อบสนองความเสี่ยง (RP04)
ขัน้ ตอนดังนี้
1 ระบุช่อื สายงานทีร่ บั ผิดชอบและปี งบประมาณ
2 ระบุลาดับของความเสีย่ ง, ความเสีย่ ง, ประเภทความเสีย่ ง, วัตถุประสงค์/เป้ าหมาย
(ขัน้ ตอนที่ 2 3 4 5 แบบฟอร์มการระบุสาเหตุความเสีย่ งและประเมินระดับความรุนแรง (RP02))
3 ระบุระดับความรุนแรง โดยเลือกระดับความรุนแรงมากที่สุดเป็ นตัวแทนของแต่ละความเสีย่ ง
(ขัน้ ตอนที่ 8 แบบฟอร์มการระบุสาเหตุความเสีย่ งและประเมินระดับความรุนแรง (RP02))
4 ระบุสาเหตุความเสีย่ ง, ค่านา้ หนักของสาเหตุ (%)
(ขัน้ ตอนที่ 6 7 แบบฟอร์มการระบุสาเหตุความเสีย่ งและประเมินระดับความรุนแรง (RP02))
5 ระบุกจิ กรรมการควบคุม (Existing Control) โดยให้สอดคล้องกับสาเหตุของความเสีย่ ง
(ขัน้ ตอนที่ 4 แบบฟอร์มการกาหนดวิธตี อบสนองความเสีย่ ง (RP04))
6 ระบุแผนจัดการความเสีย่ ง (Mitigation Plan) วิธตี อบสนองความเสีย่ ง แนวทางแก้ไข ต้นทุน ผลประโยชน์ทไ่ี ด้รบั
ระยะเวลาดาเนินงาน ผูร้ บั ผิดชอบ
(ขัน้ ตอนที่ 5 แบบฟอร์มการกาหนดวิธตี อบสนองความเสีย่ ง (RP04))
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แบบฟอร์มแผนบริหำรควำมเสีย่ งระดับสำยงำน (RP05)

1

สำยงำน....................

2
ประเภท
ควำม วัตถุประสงค์
ลำดับ ควำมเสี่ยง
เสี่ยง /เป้ ำหมำย
R01 อัตรานา้
สูญเสีย
สูงกว่า
เป้ าหมาย

4

3

O

28.50%

ระดับ
ควำม
รุนแรง

สำเหตุควำมเสี่ยง

5 x 5 1.ท่อแตกรัว่
(สูงมาก)

2.มาตรวัดนา้ คลาดเคลือ่ น

R02 การบริหาร
จัดการ
แรงดันนา้
ตรวจสอบ
แรงดัน
ปลายท่อ
ยังไม่มี
ประสิทธิภาพ
เพียงพอ

O

>8.5 เมตร

2x4

1. ผูป้ ฏิบตั งิ านไม่สามารถควบคุม
(ปานกลาง) แรงดันให้เหมาะสม

1

ปี งบประมำณ..............

6

5
ค่ำน้ ำหนัก
ของสำเหตุ
(%)
90

10

20

2. ท่อมีอายุการใช้งานนาน
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3. เครื่องมือ อุปกรณ์ในการควบคุม
แรงดันนา้ ชารุด

25

กิจกรรมกำรควบคุม
(Existing Control)
- สารวจแนวท่อ จัดทาสถิตปิ ระวัตเิ ส้นท่อ
- ตรวจสอบแนวเส้นท่อเป็ นประจาและเร่งรัด
จัดทาแผนทีแ่ นวเส้นท่อ (GIS) ให้เป็ นปัจจุบนั
พร้อมทัง้ เฝ้ าระวังจุดซ่อมและแนวประสานท่อทีม่ ี
ประวัตกิ ารซ่อมมาก่อน
- งานเปลีย่ นมาตรวัดนา้ ผูใ้ ช้นา้ ทีม่ อี ายุเกิน 10 ปี
- สอบทานการอ่านมาตรวัดนา้ ด้วยการออกสุ่ม
มาตรวัดนา้ อย่างสมา่ เสมอ ไม่ตา่ กว่าร้อยละ 2
- ซ่อมมาตรวัดนา้ ของผูใ้ ช้นา้ ทีช่ ารุด
- วัดแรงดันและอัตราการไหลของนา้ ทุก
ชัว่ โมง เพือ่ ดูความสัมพันธ์ของแรงดันนา้ กับ
ปริมาณนา้
- ควบคุมแรงดันนา้ โดยใช้ระบบ DMA
- กาหนดจุดวัดแรงดันและทาหมายเลขรหัส
หัวดับเพลิงตามเอกสารทีจ่ ะรายงานทุกเดือน
- จัดทาแผนบริหารจัดการแรงดันนา้ ในแต่ละ
ช่วงเวลาให้เหมาะสมกับอายุการใช้งานของท่อ
และสภาพพื้นที่
- ติดตัง้ มอเตอร์ปมเพื
ั ๊ อ่ เพิม่ แรงดันนา้
- ติดตัง้ อุปกรณ์ลดแรงดันนา้ ในเส้นท่อ
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แผนจัดกำร
วิธีตอบสนอง
ควำมเสี่ยง
ควำมเสี่ยง
(Mitigation
Plan)
การลด/ควบคุม ปรับปรุงเส้น
ความเสีย่ ง
ท่อทีช่ ารุดและ
เสือ่ มสภาพ
การยอมรับ
ความเสีย่ ง

ดาเนินการตาม
กิจกรรมการ
ควบคุม

การยอมรับ
ความเสีย่ ง

ดาเนินการตาม
กิจกรรมการ
ควบคุม

การยอมรับ
ความเสีย่ ง

ดาเนินการตาม
กิจกรรมการ
ควบคุม

การยอมรับ
ความเสีย่ ง

ดาเนินการตาม
กิจกรรมการ
ควบคุม

ต้นทุน
2
ล้านบาท

ผลประโยชน์ ระยะเวลำ
ผู ้
ที่ได้รบั
ดำเนิ นงำน รับผิดชอบ
0.95
ล้านบาท

ต.ค x1 ก.ย x2

กองแผน
และ
วิชาการ
เขต 1

แบบฟอร์มแผนและติดตำมควำมก้ำวหน้ำแผนจัดกำรควำมเสีย่ ง (Mitigation Plan) (RP06)
1
ปี งบประมำณ..............(ต้นปี งบประมำณ)

1

สำยงำน....................

2
ลำดับ

ควำม
เสีย่ ง

R01 อัตรานา้
สูญเสีย
สูงกว่า
เป้ าหมาย

1
2
3
4
5
6

4

3

5

6

น้ ำหนัก
ระยะเวลำดำเนิ นกำร
ขัน้ ตอน สถำนะ
ผูร้ บั ผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(%)
พิจารณาอนุมตั ิ
25
กองงบประมาณ
แผน
งบประมาณ
(สนญ.)

แผนจัดกำรควำมเสีย่ ง ขัน้ ตอนกำร
(Mitigation Plan) ดำเนิ นงำน
ปรับปรุงเส้นท่อที่
ชารุดและ
เสือ่ มสภาพ

จัดเตรียม
เอกสาร
ประกวดราคา
ประกวดราคา
ทาสัญญา

10

แผน

กองจัดหา
(สนญ.)

10

แผน

กองจัดหา
(สนญ.)

ดาเนินการ

55

แผน

กองแผนและ
วิชาการ เขต 1

รำยละเอียด
ควำมก้ำวหน้ำ

หมำยเหตุ
(ปัญหำอุปสรรค)

ขัน้ ตอน
ระบุช่อื สายงานทีร่ บั ผิดชอบและปี งบประมาณ
ระบุลาดับของความเสีย่ งและความเสีย่ ง (ขัน้ ตอนที่ 2 แบบฟอร์มแผนบริหารความเสีย่ งระดับสายงาน (RP05))
ระบุแผนจัดการความเสีย่ ง (Mitigation Plan) (ขัน้ ตอนที่ 6 แบบฟอร์มแผนบริหารความเสีย่ งระดับสายงาน (RP05))
ระบุขนั้ ตอนการดาเนินงาน ของแผนจัดการความเสีย่ ง (Mitigation Plan) พร้อมระบุค่านา้ หนัก (%) ของแต่ละขัน้ ตอนทีด่ าเนินงานในปี งบประมาณรวมกันเท่ากับ 100%
ระบุระยะเวลาดาเนินการ ของแต่ละขัน้ ตอนการดาเนินงาน
ระบุผูร้ บั ผิดชอบของแต่ละขัน้ ตอนการดาเนินงาน
46

ติดตำมผลบริหำรควำมเสีย่ งระดับสำยงำน
สำยงำนจัดทำติดตำมผลบริหำรควำมเสี่ยงระดับสำยงำน เริ่มต้นนำข้อมูลจำกแบบฟอร์มแผนบริหำรควำมเสี่ยงระดับ
สำยงำน จัดทำแบบฟอร์มดังต่อไปนี้
- แบบฟอร์มติดตามผลบริหารความเสี่ยงระดับสายงาน (RP07)
- แบบฟอร์มแผนและติดตามความก้าวหน้าแผนจัดการความเสีย่ ง (Mitigation Plan) (RP06)
- แบบฟอร์มแผนภาพความเสีย่ ง (Risk Profile) (RP03))

7

ขัน้ ตอนดังนี้
ระบุช่อื สายงานทีร่ บั ผิดชอบและไตรมาส
ระบุลาดับของความเสีย่ ง, ความเสีย่ ง
(ขัน้ ตอนที่ 2 แบบฟอร์มแผนบริหารความเสีย่ งระดับสายงาน (RP05))
ระบุเป้ าหมายไตรมาส ผลเกิดจริงไตรมาส (สะสม)
ระบุสาเหตุความเสีย่ ง
(ขัน้ ตอนที่ 4 แบบฟอร์มแผนบริหารความเสีย่ งระดับสายงาน (RP05))
ประเมินระดับความรุนแรง (หลังบริหารความเสีย่ ง)
ระดับความรุนแรง โดยเลือกระดับความรุนแรงมากที่สุดเป็ นตัวแทนของแต่ละความเสี่ยง
ระบุกจิ กรรมการควบคุม (Existing Control) ของแต่ละสาเหตุความเสีย่ ง
(ขัน้ ตอนที่ 5 แบบฟอร์มแผนบริหารความเสีย่ งระดับสายงาน (RP05))
ระบุความก้าวหน้าของแผนจัดการความเสีย่ ง (Mitigation Plan) ระยะเวลาดาเนินงาน

8

กรณีผลการดาเนินงานไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายหรือมีระดับความรุนแรงสูง-สูงมากให้ระบุแผนจัดการความเสี่ยง (เพิม่ เติม)

1
2
3
4
5
6
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แบบฟอร์มติดตำมผลบริหำรควำมเสี่ยงระดับสำยงำน (RP07)

1

สำยงำน....................

3

4

เป้ ำหมำย ผลเกิดจริง
ไตรมำส ไตรมำส

สำเหตุ
ควำมเสี่ยง

2
ลำ
ดับ

ควำมเสี่ยง

R01 อัตรานา้
สูญเสีย
สูงกว่า
เป้ าหมาย

5
4

28.50%

โอ
กำส
4
4

ผล
กระทบ
3
2

3

3

2

2

1.ผูป้ ฏิบตั ิงานไม่
สามารถควบคุมแรงดัน
ให้เหมาะสม

2

2

2. ท่อมีอายุการใช้งาน
นาน

2

2

3.เครื่องมือ อุปกรณ์ใน
การควบคุมแรงดันนา้
ชารุด

1

1

28.00%
1.ท่อแตกรัว่

2.มาตรวัดนา้
คลาดเคลือ่ น

R02 การบริหาร

จัดการ
แรงดันนา้
ตรวจสอบ
แรงดัน
ปลายท่อ
ยังไม่มี
ประสิทธิภาพ
เพียงพอ

> 8.5
เมตร

ประเมินระดับควำมรุนแรง
(หลังบริหำร)

4

> 8.5
เมตร

6
กิจกรรมกำรควบคุม
(Existing Control)

ระดับควำม
รุนแรง
4 x 3 (สูง)
- สารวจแนวท่อ จัดทาสถิติประวัติเส้นท่อ
4x2
(ปานกลาง) - ตรวจสอบแนวเส้นท่อเป็ นประจาและเร่งรัด
จัดทาแผนทีแ่ นวเส้นท่อ (GIS) ให้เป็ นปัจจุบนั
พร้อมทัง้ เฝ้ าระวังจุดซ่อมและแนวประสานท่อที่
มีประวัติการซ่อมมาก่อน
3x3
- งานเปลีย่ นมาตรวัดนา้ ผูใ้ ช้นา้ ที่มอี ายุเกิน 10 ปี
(ปานกลาง) - สอบทานการอ่านมาตรวัดนา้ ด้วยการออกสุม่
มาตรวัดนา้ อย่างสมา่ เสมอ ไม่ตา่ กว่าร้อยละ 2
- ซ่อมมาตรวัดนา้ ของผูใ้ ช้นา้ ที่ชารุด
2x2
(ปำนกลำง)
- วัดแรงดันและอัตราการไหลของนา้ ทุกชัว่ โมง
2x2
(ปานกลาง) เพือ่ ดูความสัมพันธ์ของแรงดันนา้ กับปริมาณนา้
- ควบคุมแรงดันนา้ โดยใช้ระบบ DMA
- กาหนดจุดวัดแรงดันและทาหมายเลขรหัสหัว
ดับเพลิงตามเอกสารที่จะรายงานทุกเดือน
2x2
- จัดทาแผนบริหารจัดการแรงดันนา้ ในแต่
(ปานกลาง) ละช่วงเวลาให้เหมาะสมกับอายุการใช้งาน
ของท่อและสภาพพื้นที่
- ติดตัง้ มอเตอร์ปมเพื
ั ๊ อ่ เพิม่ แรงดันนา้
1x1
- ติดตัง้ อุปกรณ์ลดแรงดันนา้ ในเส้นท่อ
(ตา่ )
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1

ไตรมำส.............

7

8

แผนจัดกำรควำมเสี่ยง (Mitigation Plan)
แผนจัดกำรควำมเสี่ยง (ต้นปี )
แผนจัดกำรควำมเสี่ยง (เพิ่มเติม)
แผนจัดกำร
ควำม
ระยะเวลำ แผนจัดกำร
ควำม
ระยะเวลำ
ควำมเสี่ยง
ก้ำวหน้ำ
ดำเนิ นงำน ควำมเสี่ยง
ก้ำวหน้ำ
ดำเนิ นงำน
ปรับปรุงเส้นท่อที่
ชารุดและ
เสือ่ มสภาพ

รออนุ มตั ิ
งบประมาณ

ต.ค.x1 ก.ย.x2

1

สำยงำน....................

แบบฟอร์มแผนและติดตำมควำมก้ำวหน้ำแผนจัดกำรควำมเสีย่ ง (Mitigation Plan) (RP06)

1

1

ปี งบประมำณ............ไตรมำส..............
1

3
4

ลำดับ

ควำมเสี่ยง

R01

อัตรานา้
สูญเสีย
สูงกว่า
เป้ าหมาย

แผนจัดกำร
ควำมเสี่ยง
(Mitigation
Plan)
ปรับปรุงเส้นท่อ
ทีช่ ารุดและ
เสือ่ มสภาพ

ขัน้ ตอนกำร
ดำเนิ นงำน
พิจารณาอนุมตั ิ
งบประมาณ

ระยะเวลำดำเนิ นกำร

น้ ำหนัก
ขัน้ ตอน
(%)

สถำนะ

25

แผน
เกิดจริง

จัดเตรียม
เอกสาร
ประกวดราคา

25

ประกวดราคา
ทาสัญญา

25

ดาเนินการ

25

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

กองงบประมาณ
(สนญ.)

2
1

กองจัดหา
(สนญ.)

แผน
เกิดจริง

กองจัดหา
(สนญ.)

แผน
เกิดจริง

กองแผนและ
วิชาการ เขต 1

แผน
เกิดจริง

1
2
3
4

ผูร้ บั ผิดชอบ

ขัน้ ตอนนำแบบฟอร์มแผนจัดกำรควำมเสีย่ ง (Mitigation Plan) จัดทำแบบฟอร์มติดตำมแผนจัดกำรควำมเสีย่ ง (Mitigation Plan) ดังนี้
ระบุช่อื สายงานทีร่ บั ผิดชอบและไตรมาส
ระบุความก้าวหน้าของไตรมาส (ทาสีช่องเกิดจริงแต่ละช่องของเดือน)
ระบุรายละเอียดความก้าวหน้าแผนจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) ตามทีร่ ะบุขนั้ ตอน 2
ระบุปญั หาอุปสรรค หากดาเนินงานล่าช้ากว่าแผน
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รำยละเอียดควำมก้ำวหน้ำ

อยู่ระหว่างขออนุมตั ิ
งบประมาณ ตาม มท 11111/1

4
4

หมำยเหตุ
(ปัญหำ
อุปสรรค)

แผนภำพควำมเสีย่ ง (Risk Profile) (RP03) ไตรมำส........
โอกาส
ผลกระทบ

เกิดขึ้นยาก
1

เกิดขึ้นน้อย
2

เกิดขึ้นบ้าง
3

เกิดขึ้นบ่อยครัง้
4

รุนแรงมาก
5

R01

รุนแรง
4

R02

ปานกลาง
3

R01

น้อย
2

R02

น้อยมาก
1

หมายเหตุ :

เกิดขึ้นเป็ นประจา
5

ควำมเสีย่ ง
R01 อัตรานา้ สูญเสียสูงกว่าเป้ าหมาย (S)
R02 การบริหารจัดการแรงดันนา้
ยังไม่มปี ระสิทธิภาพเพียงพอ(O)
ระดับสูงมาก
ระดับสูง
ระดับปานกลาง
ระดับตา่

ใช้กจิ กรรมการควบคุม (Existing Control) + แผนจัดการความเสีย่ ง (Mitigation Plan)
ใช้กจิ กรรมการควบคุม (Existing Control) + แผนจัดการความเสีย่ ง (Mitigation Plan)
ใช้กจิ กรรมการควบคุม (Existing Control)
ใช้กจิ กรรมการควบคุม (Existing Control)

ขอบเขตระดับความเสีย่ งทีอ่ งค์กรสามารถรับได้ (Risk Boundary)
ก่อนบริหารความเสีย่ ง
หลังบริหารความเสีย่ ง
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บทที่ 6 กำรทบทวนกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
กำรทบทวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง

กปภ. มีกระบวนการทบทวนและปรับปรุงผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสมา่ เสมอ ตามสภาพแวดล้อม
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป หรือผลการบริหารความเสีย่ งไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย โดยการติดตามผลการดาเนินงานตามกิจกรรม
ในแผนบริห ารความเสี่ยง รวมทัง้ เป้ าหมายการบริห ารความเสี่ยงทัง้ ในเชิง ของระดับ ความรุ นแรง (โอกาสและ
ผลกระทบ) และค่ าเป้ าหมาย เพื่อ ให้อ งค์กรสามารถปรับ ตัว ได้ทนั ต่ อ เหตุการณ์และสามารถวิเ คราะห์ป ระเด็น
ความเสี่ยงที่อ าจเกิดขึ้นใหม่และส่งผลกระทบทัง้ เชิงลบและเชิง บวกจากการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ โดยมีขนั้ ตอน
การทบทวนและปรับปรุงผล การบริหารความเสีย่ งระดับองค์กร ดังนี้
กระบวนกำรทบทวนและปรับปรุงผลกำรบริหำรควำมเสีย่ งระดับองค์กร ดำเนิ นกำร 7 ขัน้ ตอน ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 รวบรวมข้อมูลปัจจัยนาเข้าทีเ่ กี่ยวข้อง
ฝ่ ายบริหารความเสีย่ งรวบรวมข้อมูลปัจจัยนาเข้าที่เกี่ยวข้องเพือ่ นามาทบทวนและปรับปรุงผลการบริหารความเสีย่ ง ดังนี้
ข้อมูล
หน่ วยงำนเจ้ำของข้อมูล
ฝ่ ายบริหารความเสี่ยง
 ผลการบริหารความเสีย่ งระดับองค์กร
 ผลการบริหารความเสีย่ งระดับระดับสายงาน (RP06-RP07)
 ผลการบริหารความเสีย่ งระดับหน่วยงาน(Risk Owner)
(แบบรายงานความก้าวหน้าและติดตามผลการบริหารความเสี่ยง บส.02)
 ผลการดาเนินงานการควบคุมภายใน(ปย.2)และแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน
เพิม่ เติม(ปย.2 เพิม่ เติม) ระดับหน่วยงาน ระดับสายงาน ระดับองค์กร
 แผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response Plan :ERP)
หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
 แผนเพิม่ เติมจากหน่วยงานภายในทีม่ ผี ลกระทบต่อความเสีย่ งระดับองค์กร
 ข้อมูลผลการดาเนินงานจากระบบข้อมูลสารสนเทศ
- ระบบบริหารข้อมูลงบประมาณและโครงการ (Budget Management System : BMS)
- ระบบสารสนเทศด้านปฏิบตั กิ าร (Operation Information System : OIS)
- ระบบสารสนเทศทางภูมศิ าสตร์ (Geographic Information System : GIS)
- ระบบสารสนเทศสาหรับผูบ้ ริหาร (Executive Information System : EIS)
- ระบบประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA)
- ระบบการเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System: EWS)
 รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบตั กิ าร
 ตัวชี้วดั ระดับองค์กร
 การปรับเปลีย่ นแผนปฎิบตั กิ าร
 บันทึกข้อตกลงประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจประจาปี
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ผูช้ ่วยผูว้ ่าการ
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ฝ่ ายประเมินผลองค์กร
รองผูว้ ่าการ
(แผนยุทธศาสตร์)
(ฝ่ ายยุทธศาสตร์องค์กร /
ฝ่ ายประเมินผลองค์กร)

ข้อมูล
 มติและข้อสัง่ การคณะต่างๆ เช่น คณะผูบ้ ริหารระดับสูง คณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ งและควบคุมภายใน คณะอนุ กรรมการบริหารความเสีย่ งและควบคุม
ภายใน คณะกรรมการ กปภ. คณะกรรมการอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง เป็ นต้น
 ข้อมูลจากปัจจัยภายนอกกระทบความเสี่ยงระดับองค์กร อุบตั ิการณ์ เช่น
นโยบายภาครัฐ ภัยแล้ง Covid-19 เป็ นต้น

หน่ วยงำนเจ้ำของข้อมูล
คณะอนุ กรรมการ และ
คณะกรรมการต่างๆ
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

ขัน้ ตอนที่ 2 พิจารณาความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป อาจส่ง ผลต่อระดับความเสี่ยง
ทาให้เกิดความเสีย่ งใหม่ทส่ี ่งผลกระทบต่อเป้ าหมายองค์กร หรือผลการดาเนินงานไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย
ฝ่ ายบริหารความเสี่ยงนาข้อมูลจากการรวบรวมปัจจัยนาเข้าที่เกี่ยวข้อง (ขัน้ ตอน 1) พิจารณาเหตุการณ์
จากสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงทีอ่ าจส่งผลต่อระดับความเสี่ยง ทาให้เกิดความเสีย่ งใหม่ทส่ี ่งผลกระทบต่อเป้ าหมาย
องค์กร หรือผลการดาเนินงานไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายตัวชี้วดั องค์กร
ขัน้ ตอนที่ 3 วิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยง ประเมินความรุนแรงรวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น เนื่องจาก
มีความเป็ นไปได้ในหนึ่งความเสีย่ งอาจจะมีหลายสาเหตุ หรือในหนึ่งสาเหตุอาจจะส่งผลกับความเสี่ยงหลายเรื่อง และ
อาจจะส่งผลกระทบหลายด้าน โดยจะสามารถวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
3.1 กรณีเกิดสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
ฝ่ ายบริหารความเสี่ยงรวบรวมข้อมูลจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปทัง้ ปัจจัยภายใน และภายนอก
องค์กร เช่น ตัวชี้วดั ระดับองค์กร (ปรับปรุง) นโยบายภาครัฐ สภาพแวดล้อมที่เปลีย่ นแปลงไป เป็ นต้น นามาประเมิน
ประสิทธิผลความเพียงพอของการควบคุม 3 ด้าน หากปัจจัยเสี่ยงใดมีระดับคะแนนเท่ากับ 1 จะถือว่าประสิทธิผล
การควบคุมไม่เพียงพอ จึงนามาวิเคราะห์ ระบุหาสาเหตุและประเมินระดับความรุนแรง พิจารณาจากโอกาสเกิด
(Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลกระทบต่อ องค์กร ซึ่งทาให้เกิดความเสี่ยงใหม่ท่จี ะต้องนามาบริหาร
ความเสีย่ งระหว่างปี (เข้าสู่กระบวนการบริหารความเสีย่ ง)
3.2 กรณีผลการดาเนินงานไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย
ฝ่ ายบริหารความเสี่ยงและหน่ วยงานเจ้าของความเสี่ยงรวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงานที่ไม่เป็ นไปตาม
เป้ าหมาย นามาวิเคราะห์สาเหตุ ปัญหา อุปสรรค เพื่อจัดทาแผนจัดการความเสี่ยงและแนวทางการแก้ไขปัญหา
ลดระดับความรุนแรง เพือ่ ให้บรรลุเป้ าหมายองค์กร
ขัน้ ตอนที่ 4 ทบทวนเป้ าหมายการบริหารความเสี่ยง (Risk Appetite) แผนบริหารความเสี่ยงระดับ
องค์กร แผนจัดการความเสีย่ ง (Mitigation Plan) และกิจกรรมการควบคุม (Existing Control)
• ทบทวนเป้ าหมายการบริหารความเสีย่ ง (Risk Appetite) หากมีการทบทวนเป้ าหมายองค์กรหรือตัวชี้วดั
ตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจประจาปี ค่าเป้ าหมายใด ค่าเป้ าหมายหนึ่งทีส่ ูงกว่า จะนามา
พิจารณาปรับค่าเป้ าหมายการบริหารความเสีย่ ง
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• เพิ่มแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (ระหว่างปี ) เมื่อระบุความเสี่ยงหรือโอกาสที่อาจเกิดขึ้นแล้ว
นามาประเมินผลกระทบของความเสี่ยงต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์/เป้ าหมาย โดยพิจารณาจากค่าโอกาส (Likelihood)
และผลกระทบ (Impact) ทัง้ มุมมองการเงินและไม่ใช่การเงิน เพื่อจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง หากระดับ
ความรุ นแรงเกินขอบเขตระดับความเสี่ยงที่อ งค์กรยอมรับได้ (ระดับ สู ง หรือ สู ง มาก) ดาเนิ นการทบทวนเพิ่ม
แผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรและหาแนวทางแก้ไข โดยจัดทาแผนจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) และ
กิจกรรมการควบคุม (Existing Control)
• เพิม่ แผนจัดการความเสีย่ ง (Mitigation Plan) และกิจกรรมการควบคุม (Existing Control)
หากผลการดาเนินงานหลังบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรรายไตรมาสไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย ฝ่ ายบริหาร
ความเสี่ยงร่ ว มกับ หน่ ว ยงานเจ้าของความเสี่ยง พิจ ารณาผ่ านแบบรายงานความก้าวหน้าติด ตามผลการบริหาร
ความเสีย่ ง (บส.02) และรายงานการดาเนินงานการควบคุมภายในและแผนปรับปรุงการควบคุมภายในเพิ่มเติม (ปย.2
เพิ่มเติม) รายไตรมาส วิเคราะห์หาสาเหตุและทบทวนปรับปรุงเพิ่มแผนจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) และ
กิจกรรมการควบคุม (Existing Control) เพือ่ ให้องค์กรสามารถปรับตัวต่อเหตุการณ์ได้ทนั กาล
ขัน้ ตอนที่ 5 นาเสนอการทบทวนเป้ าหมายการบริหารความเสีย่ ง (Risk Appetite) แผนบริหารความเสีย่ ง
ระดับองค์กร (ระหว่างปี ) แผนจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) และกิจกรรมการควบคุม (Existing Control)
ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะอนุ กรรมการบริหารความเสีย่ งและควบคุมภายใน กปภ.
และคณะกรรมการ กปภ. เพือ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
กรณี ยงั ไม่ผ่านความเห็นชอบจะต้องนาไปทบทวนและปรับปรุงแก้ไขตามความคิดเห็นและข้อสังเกตของ
คณะกรรมการ และนามาเสนอการประชุมครัง้ ต่อไป
ขัน้ ตอนที่ 6 แจ้งเวียนมติและถ่ายทอดให้หน่วยงานเจ้าของความเสีย่ งและผูเ้ กี่ยวข้อง
ฝ่ ายบริหารความเสี่ยงแจ้งเวียนมติ ความคิดเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน คณะอนุ กรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในกปภ.และคณะกรรมการ กปภ. แผนบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับองค์กรเพิ่มเติมระหว่างปี เพือ่ ถ่ายทอดไปยังหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง และ
ผูเ้ กี่ยวข้อง เช่น สานักตรวจสอบ ฝ่ ายยุทธศาสตร์องค์กร เป็ นต้น เพือ่ บริหารความเสี่ยงเพิม่ เติมให้ทนั กาล
หากมีแผนบริหารความเสีย่ งระดับองค์กรเพิม่ เติมระหว่างปี ถ่ายทอดให้หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง (Risk
Owner) ผ่านแบบรายงานแผนบริหารความเสีย่ ง (บส.01) และแผนบริหารความเสีย่ งระดับสายงาน (RP01-RP06)
หากมีการเพิ่มแผนจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) และกิจกรรมการควบคุม (Existing Control)
ระหว่างไตรมาส ให้หน่วยงานเจ้าของความเสีย่ ง (Risk Owner) จัดทาผ่านแบบรายงานความก้าวหน้าและติดตามผล
การบริหารความเสี่ยง (บส.02) แผนปรับปรุงการควบคุมภายในเพิ่มเติม (ปย.2) รวมถึงแผนบริหารความเสี่ยงระดับ
สายงาน (RP01-RP06) เพิม่ เติมระหว่างปี
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ขัน้ ตอนที่ 7 ทบทวนกระบวนการทบทวนแผนและปรับปรุงผลการบริหารความเสีย่ ง
ฝ่ ายบริหารความเสี่ยงทบทวนกระบวนการทบทวนแผนและปรับปรุงผลการบริหารความเสี่ยง โดยการประเมิน
ประสิทธิผล ทัง้ ความครบถ้วนของปัจจัย ระยะเวลาการดาเนินงาน และผลลัพธ์ ทุกครัง้ ที่มกี ารเปลี่ยนแปลงปัจจัย
ต่างๆ อย่างมีนยั สาคัญ เพื่อให้องค์กรสามารถปรับเปลีย่ นได้ทนั กาล และสามารถบริหารจัดการให้ผลการดาเนินงาน
บรรลุเป้ าหมายองค์กรหรือระดับความเสีย่ งลดลงอยู่ในระดับทีอ่ งค์กรยอมรับได้
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กำรทบทวนและปรับปรุงกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
กปภ. กาหนดแนวทางการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสีย่ ง เพื่อปรับปรุงและพัฒนาตัง้ แต่กระบวนการ
บริหารความเสี่ยงองค์กร การสร้างวัฒนธรรม ความตระหนักในองค์กรและศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารความเสีย่ ง
มีการประเมินประสิทธิผ ลของทุก ขัน้ ตอน รวมทัง้ บูร ณาการเชื่อ มโยงข้อ มูลกับ กระบวนการปรับเปลี่ยนแผนงาน
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร วิสยั ทัศน์และตัวชี้วดั ที่สาคัญ ตลอดจนกระบวนการติดตามผลการดาเนินงาน
ตามแผนงานและตัวชี้วดั ทีส่ าคัญ
แนวทำงกำรปรับปรุงกระบวนกำรบริหำรควำมเสีย่ ง ดำเนิ นกำร 9 ขัน้ ตอน ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 รวบรวมผลลัพธ์เพือ่ เป็ นปัจจัยนำเข้ำทบทวนปรับปรุง
ฝ่ ายบริหารความเสี่ยงรวบรวมข้อมูลปัจจัยนาเข้าที่กระทบต่อกระบวนการบริหารความเสี่ยง วัฒนธรรม
ความตระหนัก และศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารความเสี่ยง ให้ครบถ้วน
ปัจจัยนำเข้ำ
ข้อมูล
หน่ วยงำน
เจ้ำของข้อมูล
หน่วยงานที่
 ผลลัพธ์กระบวนการ  ผลลัพธ์กระบวนการองค์ประกอบ 1 (ธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองค์กร)
เกี่ยวข้อง/
Enabler ที่ 3
 ผลลัพธ์กระบวนการองค์ประกอบ 2 (การกาหนดยุทธศาสตร์และ
ฝ่ ายบริหาร
องค์ประกอบ 1-5
วัตถุประสงค์/เป้ าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์)
ความเสีย่ ง
 ผลลัพธ์กระบวนการองค์ประกอบ 3 (กระบวนการบริหารความเสีย่ ง)
 ผลลัพธ์กระบวนการองค์ประกอบ 4 (การทบทวนการบริหารความเสีย่ ง)
 ผลลัพธ์กระบวนการองค์ประกอบ 5 (ข้อมูลสารสนเทศการสือ่ สารและ
การรายงานผล)
สานักงาน
 ผลการประเมินจาก  ผลการประเมินรายงานสถานะการดาเนินงานของ กปภ.
คณะกรรมการ
หน่วยงานภายนอก
นโยบาย
องค์กร
รัฐวิสาหกิจ
(สคร.)
 ผลการประเมินจาก  ผลการสารวจความคิดเห็น ความพึงพอใจและความตระหนักรับรู ข้ อง หน่วยงาน
ผูบ้ ริหารและพนักงาน กปภ. เรื่องการบริหารความเสีย่ งและการควบคุม เจ้าของความ
หน่วยงานภายใน
เสีย่ ง และ
ภายใน
องค์กร
ผูเ้ กี่ยวข้อง
 ผลประเมินการอบรมโครงการ
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ขัน้ ตอนที่ 2 ประเมินประสิทธิผลข้อมูล
ฝ่ ายบริหารความเสี่ยงนาข้อมูลนาเข้าจากขัน้ ตอนที่ 1 ประเมินคุณภาพและประสิทธิผลของข้อมูล พิจารณา
จากปัจจัย 4 ด้าน คือ
1) การนาเข้าของข้อมูล (Input) : ความเป็ นระบบ / ความสอดคล้องกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง การกาหนด
ตัวชี้วดั )
2) กระบวนการ (Process) : ความสาเร็จกระบวนการทางาน
3) ผลลัพธ์ (Output) : ผลลัพธ์ตามตัวชี้วดั
4) ระยะเวลา (Time) : การติดตาม
ขัน้ ตอนที่ 3 วิเครำะห์สำเหตุท่ที ำให้กระบวนกำรบริหำรควำมเสีย่ งไม่มีประสิทธิภำพ
ฝ่ ายบริหารความเสี่ยงนาข้อมูลที่ผ่านการประเมินประสิทธิผลของข้อมูลทัง้ 4 ด้าน วิเคราะห์หาสาเหตุและ
ขัน้ ตอนที่ทาให้เกิดจุดอ่อนหรือข้อผิดพลาดของกระบวนการ พิจารณาจาก Work Flow เปรียบเทียบประสิทธิผลของ
ผลลัพธ์กบั ตัวชี้วดั สาคัญของกระบวนการว่าเป็ นไปตามทีก่ าหนดหรือไม่
ขัน้ ตอนที่ 4 จัดลำดับขัน้ ตอนที่จะนำมำทบทวนกระบวนกำร
ฝ่ ายบริหารความเสี่ยงนาสาเหตุท่ไี ด้จากการประเมินจัดลาดับความสาคัญและคัดเลือกการทบทวนปรับปรุง
ก่อนหลัง โดยให้ความสาคัญกับตัวชี้วดั เรื่องระยะเวลาแล้วเสร็จแต่ละขัน้ ตอนของกระบวนการให้ทนั ตามกาหนด
ขัน้ ตอนที่ 5 กำหนดแนวทำงทบทวนปรับปรุงกระบวนกำร
ฝ่ ายบริหารความเสี่ยงกาหนดแผนแนวทางทบทวนปรับปรุงกระบวนการ 2 ระดับ คือระดับปฏิบตั ิภายใน
และระดับการเชื่อมโยงหน่วยงานอื่น คือ
5.1 กรณีแนวทางทบทวนปรับปรุงกระบวนการระดับปฏิบตั ภิ ายใน
คือ แนวทางทบทวนปรับปรุงวิธกี ารภายในกระบวนการบริหารความเสีย่ ง
5.2 กรณีแนวทางทบทวนปรับปรุงระดับภาพรวมองค์กรและเชื่อมโยงกับหน่วยงานหรือ Enabler อื่น
คือ แนวทางทบทวนปรับปรุงเกี่ยวข้องกระบวนการของหน่วยงานอื่น
ขัน้ ตอนที่ 6 ประชุมหำรือร่วมกับหน่ วยงำนที่เกีย่ วข้อง
กรณี แนวทางทบทวนปรับปรุงระดับภาพรวมองค์กรและเชื่อมโยงกับหน่ วยงานหรือ Enabler อื่น หารือ
ร่วมกับหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อสรุปนาไปทบทวนปรับปรุงกระบวนการระหว่างกัน เพื่อให้ขอ้ คิดเห็นแนวทาง
ทบทวนปรับปรุงและนาไปเป็ นปัจจัยนาเข้าสู่กระบวนการของหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
ขัน้ ตอนที่ 7 นำเสนอแนวทำงทบทวนปรับปรุงกระบวนกำรองค์กรต่อผูบ้ ริหำรระดับสูง
หากแนวทางทบทวนปรับปรุงกระบวนการมีผลต่อองค์กร เสนอแนวทางนาเข้าที่ประชุมผูบ้ ริหารระดับสูง เช่น
คณะอนุ กรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน หรือ
คณะกรรมการอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง
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ขัน้ ตอนที่ 8 นำไปใช้ปรับปรุงทบทวน
ฝ่ ายบริหารความเสี่ยงและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องนาแนวทางการทบทวนปรับปรุงกระบวนการบริหารความ
เสีย่ งทัง้ ปรับปรุงภายในกระบวนการ และปรับปรุงกระบวนการระหว่างหน่วยงานไปปฏิบตั ิ
ขัน้ ตอนที่ 9 ประเมินประสิทธิผลกระบวนกำร
ภายหลังจากแนวทางปรับปรุงดาเนินการนาไปใช้ ฝ่ ายบริหารความเสี่ยงนาผลการปรับปรุงประเมินประสิทธิ
ผลว่าเป็ นไปตามตัวชี้วดั ที่กาหนดหรือไม่ เกณฑ์ตวั ชี้วดั ประสิทธิผลของกระบวนการ เช่น ความสาเร็จระยะเวลาแล้ว
เสร็จแต่ละกระบวนการ หากไม่มปี ระสิทธิผลดาเนินการทบทวนสาเหตุขนั้ ตอนที่ 2 และปรับปรุงกระบวนการให้ทนั สิ้น
ปี งบประมาณ หรือเป็ นปัจจัยนาเข้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนปรับปรุงปี ถดั ไป หากผลลัพธ์แนวทางปรับปรุงเป็ นไป
ตามเป้ าหมายของกระบวนการนาไปเผยแพร่ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปเกณฑ์
ปรับปรุงแผนทบทวนปรับปรุงกระบวนการต่อไป
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บทที่ 7 ข้อมูลสำรสนเทศ กำรสือ่ สำร กำรรำยงำนผล
กำรสื่อสำรกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร

ฝ่ ายบริหารความเสี่ย งก าหนดให้มีส ารสนเทศ การสื่อ สาร และการรายงานผลที่สนับ สนุ นการบริห าร
ความเสี่ยง ข้อ มูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อ งกับองค์กร ทัง้ จากแหล่ง ข้อมูลภายในและภายนอกองค์กร จะต้องได้รบั
การพิจารณาอย่างเหมาะสมตอบสนองต่อความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็วและทันกาล มีการกาหนดช่องทางการสื่อสารอย่าง
ทันสมัยครอบคลุมยัง ผู บ้ ริหาร และพนักงาน สร้างความตระหนักและความรู ค้ วามเข้าใจพื้นฐานด้านการบริหาร
ความเสีย่ งให้กบั ผูบ้ ริหารและบุคลากร รวมถึงผูป้ ฏิบตั ใิ นการบริหารความเสีย่ งของ กปภ.
กระบวนการการสื่อสารการบริหารความเสี่ยง จะมีหน่วยงานที่รบั ผิดชอบในการรวบรวม / คัดเลือกข้อมูล
ทัง้ จากแหล่งข้อมูลภายในและภายนอก เพื่อกาหนดเป็ นประเด็นสาคัญในการที่จะสื่อสารไปยังผูบ้ ริหารและพนักงาน
ทุกกลุม่ ของ กปภ. โดยมีช่องทางการสือ่ สาร วิธกี ารในการถ่ายทอดข้อมูลสารสนเทศ ดังนี้
1. ผูบ้ ริหาร 3 ระดับแรก ได้แก่ ผูว้ ่าการ รองผูว้ ่าการ และ ผูช้ ่วยผูว้ ่าการ ใช้การอบรม / ชี้แจง เป็ นช่องทาง
ในการสือ่ สาร มีประเด็นทีส่ อ่ื สาร ดังนี้
1.1 หลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบตั งิ านและการจัดการ (Enabler)ด้านที่ 3 การบริหาร
ความเสีย่ งและการควบคุมภายใน
1.2 กระบวนการบริหารความเสี่ยงตาม COSO ERM 2017
1.3 Risk Tolerance / Risk Appetite (RT / RA)
1.4 การกาหนด Risk Profile
1.5 การกาหนด Risk Universe
2. หน่ ว ยงานที่เ กี่ยวข้อ ง (Risk Owner) ได้แ ก่ ผจก.กปภ.สาขา หัว หน้า งานใน กปภ.สาขา พนัก งาน
ใน กปภ.สาขา และ พนักงานในสานักงานใหญ่ ใช้ช่อ งทางการสื่อ สารด้ว ยการอบรมฯ การแจ้ง ในระบบสารบัญ
อิเล็กทรอนิกส์ web site และ Line มีประเด็นทีส่ อ่ื สารดังนี้
2.1 หลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบตั ิง านและการจัดการ (Enabler) ด้านที่ 3 การบริหาร
ความเสีย่ งและการควบคุมภายใน
2.2 กระบวนการบริหารความเสีย่ งตาม COSO ERM 2017
3. พนักงานใหม่ ใช้ช่องทางการสื่อสารด้วยการอบรมฯ การแจ้งในระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ web site
และ Line มีประเด็นทีส่ อ่ื สาร ดังนี้
3.1 หลักการบริหารความเสี่ยง กปภ.
3.2 หลักการการควบคุมภายใน กปภ.
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4. ผูบ้ ริหารและพนักงานฝ่ ายบริหารความเสี่ยง ใช้ช่องทางการสื่อสารด้วยการอบรม การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
มีประเด็นทีส่ อ่ื สารดังนี
4.1 ทบทวนเกณฑ์การประเมินผล Enabler ด้านที่ 3 การบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายใน
4.2 วิเคราะห์ผลการประเมิน
ฝ่ ายบริห ารความเสี่ย งมุ่ง ถ่ า ยทอดข้อ มูล สารสนเทศจากช่ อ งทางการสื่อ สาร ตามกระบวนการสื่อ สาร
ให้ผูบ้ ริหารและพนักงานรับรู ้ เข้าใจ ถูกต้องตรงกันตามการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย การนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เกี่ยวข้องกับการสื่อสารมาประยุกต์ใช้อย่างสมา่ เสมอจะเป็ นช่องทางที่สามารถนามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ กปภ.
และจะประเมินผลการถ่ายทอดการสื่อสารเป็ นประจาทุกปี เพื่อจะติดตามการถ่ายทอดการสือ่ สารอันจะส่งผลให้เกิดการ
ปรับปรุงแผนการสื่อสาร และแนวทางการถ่ายทอดข้อมูลสารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพนามาซึ่งประสิทธิผลเป็ นประจา
ทุกปี
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กำรรำยงำนผลกำรติดตำมควำมเสี่ยง
กปภ. มีการติดตามประเมินผล และรายงานผลการบริหารความเสี่ยง อย่างต่อเนื่องและสมา่ เสมอ เพื่อสร้าง
ความมัน่ ใจว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) ได้นาไปสู่การปฏิบตั ิ และ
เป็ นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการพิจารณาให้ความเห็นและข้อสังเกตสาหรับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ งและควบคุมภายใน กปภ. และคณะกรรมการ กปภ.
เมือ่ คณะอนุ กรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กปภ. และคณะกรรมการ กปภ. มีมติเห็นชอบ
แผนบริหารความเสี่ยงองค์กรประจาปี ถ่ายทอดแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรให้หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงตาม
โครงสร้า งการบริห ารความเสี่ย งและควบคุ ม ภายในตามล าดับ คื อ คณะทางานบริห ารความเสี่ย งระดับ องค์ก ร
คณะทางานบริหารความเสี่ยงระดับสายงาน คณะทางานบริหารความเสี่ยงระดับหน่ วยงาน เพื่อนาไปบริหารความเสี่ยง
และรายงานความก้าวหน้าและติดตามผลการบริหารความเสีย่ งรายไตรมาส
ฝ่ ายบริหารความเสีย่ ง รวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงานหลังบริหารความเสีย่ ง ความก้าวหน้าตามแผนจัดการ
ความเสี่ยง (Mitigation Plan) และกิจกรรมการควบคุม (Existing Control) เพื่อนามาสรุป วิเคราะห์ ประเมินผล
และจัดทารายงานผลการดาเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับองค์กร เสนอต่อ คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะอนุ กรรมการบริหารความเสีย่ งและควบคุมภายใน กปภ.และ คณะกรรมการ
กปภ. ทุกไตรมาส

บทบำทหน้ำ ที่รบั ผิ ด ชอบจัด ท ำรำยงำนและติ ด ตำมผลบริห ำรควำมเสี่ย งภำพรวมองค์ก ร
ดำเนิ นกำรขัน้ ตอนดังนี้
องค์ประกอบหลักการรายงานและติดตามผลการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ระดับสายงาน ระดับ
หน่วยงาน ประกอบด้วย
• ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วดั (Risk Appetite) ระดับความรุนแรงหลังจากบริหารความเสีย่ งเปรียบเทียบ
กับระดับความเสีย่ งก่อนบริหารความเสีย่ ง และระดับความเสีย่ งเป้ าหมายคาดหวังของแต่ละปัจจัยเสี่ยง
• ผลการดาเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) และกิจกรรมการควบคุม (Existing
Control)
• ปัญหาอุปสรรคของแผนจัดการความเสีย่ ง และแนวทางแก้ไข
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หน่ วยงำนเจ้ำของควำมเสีย่ ง (Risk Owner)
หน่ วยงานเจ้าของความเสี่ยงที่ได้รบั ถ่ายทอดแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (สายงาน รปก.1-5 /
สายงานรองผูว้ ่าการ / กปภ.เขต / กปภ.สาขา) ดาเนินการติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
1. ติดตามผลการดาเนินงานผ่านระบบการเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System: EWS) เป็ นระบบ
เทคโนโลยีดิจทิ ลั แจ้งเตือนผลการดาเนินงาน (Performance) ตามตัวชี้วดั ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน (KRI) ลักษณะ
Leading Indicator ประจ าทุ ก เดื อ น เพื่ อ ให้ห น่ ว ยงานเจ้า ของความเสี่ ย งป้ องกัน และจัด การความเสี่ ย งให้
ผลการดาเนินงานเป็ นไปตามเป้ าหมายตัวชี้วดั หลักขององค์กรทันปี งบประมาณ (หมวด 3 หัวข้อ 5.3)
2. จัด ท ารายงานผลการด าเนิ น งานตามแบบรายงาน 1 และ 2 ที่ก าหนด และเสนอต่ อ คณะท างาน
บริหารความเสีย่ งระดับสายงาน และระดับหน่วยงาน ทุกไตรมาส
• แบบรายงาน 1 : รายงานความก้าวหน้าและติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (บส.02) และ รายงาน
ความก้าวหน้าและติดตามผลการบริหารความเสีย่ งเพิม่ เติมระหว่างไตรมาส (หากมีรายการความเสีย่ งระหว่างปี )
ประเด็นรายงาน : ผลการดาเนินงานเปรียบเทียบตัวชี้วดั /เป้ าหมาย สาเหตุท่ไี ม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย
ระดับความเสี่ยง วิธีการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ผลการดาเนินงานไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย) โดยพิจารณาต้นทุน และ
ผลประโยชน์ทค่ี ุม้ ค่า
• แบบรายงาน 2 : รายงานความก้าวหน้าตามแผนจัดการความเสีย่ ง (Mitigation Plan) และ รายงาน
ความก้าวหน้าแผนจัดการความเสีย่ งเพิม่ เติมระหว่างไตรมาส (ถ้ามี)
ประเด็นรายงาน : ความก้าวหน้าของแผนจัดการความเสีย่ ง ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข
หน่วยงานเจ้าของความเสีย่ งแต่ละความเสี่ยงจัดส่งแบบรายงาน 1 และ 2 ผ่านทางเว็บไซต์ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
สาหรับ คณะท างานบริหารความเสี่ยงระดับ สายงานจัดส่ ง แบบรายงานในรู ปแบบเอกสาร (Hardware File) ตาม
ระยะเวลาปฏิทนิ จัดทารายงานการบริหารความเสีย่ งประจาปี ทก่ี าหนด

ฝ่ ำยบริหำรควำมเสีย่ ง และหน่ วยงำนเจ้ำของควำมเสีย่ ง (Risk Owner)
ดำเนิ นกำรจัดทำผลกำรดำเนิ นงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในระดับองค์กร ดังนี้
ขัน้ ตอน 1 ติดตามผลการดาเนินงานหลังบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง
ฝ่ ายบริหารความเสี่ยง (กองบริหารความเสี่ยง) ติดตามแบบรายงานความก้าวหน้าแผนบริหารความเสี่ยง
ระดับองค์กร หรือหากเพิ่มเติมระหว่างปี และแผนจัดการความเสี่ยง หรือหากเพิ่มเติมระหว่างปี ตามแบบรายงาน 1
และ 2 จากคณะทางานบริหารความเสี่ยงระดับสายงาน และคณะทางานระดับหน่ วยงานที่นาส่งในรู ปแบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (Software File) ทางเว็ปไซต์ฝ่ายบริหารความเสีย่ ง และเอกสารรูปแบบรายงาน (Hardware File)
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ขัน้ ตอน 2 รวบรวมข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องทัง้ หมดจากหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง
ฝ่ ายบริหารความเสี่ยงรวบรวมข้อมูลแบบรายงานจากหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง (ขัน้ ตอน 1) และข้อมูล
ทึเ่ กี่ยวข้องกับแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ตัวชี้วดั และผลการดาเนินงานองค์กรทีม่ าจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ(1)
และทุตยิ ภูม(ิ 2)
(1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) คือ ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง เช่น การสัมภาษณ์ การสังเกต การทดลอง
(2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) คือ ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่ได้จากการนาข้อมูลที่ผูอ้ ่นื เก็บรวบรวมอย่างเป็ นระบบ โดยไม่ตอ้ งเก็บรวบรวมเอง

ข้อมูล
 แผนบริหารความเสีย่ งระดับองค์กร/แผนจัดการความเสีย่ งระดับองค์กร (เพิม่ เติม)
 แผนจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) ระดับองค์กร/ แผนจัดการความเสี่ยง
ระดับองค์กร (เพิม่ เติม)
 ผลการดาเนินงานรายความเสีย่ ง (Performance)
 รายงานความก้าวหน้าและติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (บส.02)
 รายงานความก้าวหน้าตามแผนจัดการความเสีย่ ง (Mitigation Plan)
 ข้อมูลผลการดาเนินงานจากระบบข้อมูลสารสนเทศ
- ระบบบริหารข้อมูลงบประมาณและโครงการ (Budget Management System : BMS)
- ระบบสารสนเทศด้านปฏิบตั กิ าร (Operation Information System : OIS)
- ระบบสารสนเทศทางภูมศิ าสตร์ (Geographic Information System : GIS)
- ระบบสารสนเทศสาหรับผูบ้ ริหาร (Executive Information System : EIS)
- ระบบประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA)
- ระบบการเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System: EWS)
 เว็บไซต์การจัดทาแผนและผลการบริหารความเสี่ยง
 รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบตั กิ าร
 บันทึกข้อตกลงประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจประจาปี
 มติและข้อสัง่ การคณะต่ างๆ เช่น คณะผูบ้ ริหารระดับสู ง / คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน / คณะอนุ กรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน / คณะกรรมการ กปภ. /คณะกรรมการอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง
 ข้อมูลรายงานผลการบริหารความเสี่ยงตามกิจกรรมการควบคุม (Existing Control)
- สรุปผลการดาเนินงานการควบคุมภายใน และแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน
เพิม่ เติม (ระดับหน่วยงาน ระดับสายงาน ระดับองค์กร)
- ผลการดาเนินงานการควบคุมภายใน (ปย.2) (ปย.2 เพิม่ เติม)
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หน่ วยงำนเจ้ำของข้อมูล
ฝ่ ายบริหารความเสีย่ ง
(กองบริหารความเสีย่ ง)
หน่ ว ยงานเจ้า ของความเสี่ย ง
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
ผูช้ ่วยผูว้ ่าการ
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ฝ่ ายประเมินผลองค์กร
ฝ่ ายประเมินผลองค์กร
คณะอนุ กรรมการ และ
คณะกรรมการต่างๆ
ฝ่ ายบริหารความเสีย่ ง
(กองควบคุมภายใน)

ขัน้ ตอน 3 วิเคราะห์ผลการดาเนิ นงาน แผนจัดการความเสี่ยง แผนปฏิบตั ิการประจ าปี และกิจกรรม
ควบคุมภายในหลังจากบริหารความเสีย่ งระดับองค์กร
ฝ่ ายบริหารความเสี่ยงนาข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากการรวบรวมขัน้ ตอน 1 และ 2 วิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
เปรียบเทียบกับตัวชี้วดั องค์กร ความก้าวหน้าแผนจัดการความเสีย่ งเปรียบเทียบแผนงาน ความก้าวหน้าแผนปฏิบตั ิการ
ประจาปี /กิจกรรมควบคุมเปรียบเทียบแผนงาน สามารถเกิดขึ้น 2 กรณี
กรณีผลการดาเนินงานเป็ นไปตามเป้ าหมายองค์กร
ดาเนินงานขัน้ ตอนประเมินระดับความรุนแรงหลังบริหารความเสี่ยง (ขัน้ ตอน 5)
กรณีผลการดาเนินงานไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายองค์กร (ขัน้ ตอน 4)
ขัน้ ตอน 4 กรณีผลการดาเนินงานไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย ให้เปรียบเทียบผลการดาเนินงานกับแผนจัดการ
ความเสี่ยง แผนปฏิบตั ิการประจาปี และกิจกรรมควบคุมไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย โดยหน่ วยงานเจ้าของความเสี่ยง
ร่วมกับฝ่ ายบริหารความเสีย่ งวิเคราะห์หาสาเหตุ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขเพือ่ ให้บรรลุเป้ าหมาย
ขัน้ ตอน 5 ประเมินระดับความรุนแรงหลังบริหารความเสี่ยงเปรียบเทียบกับก่อนบริหารความเสี่ยงและ
เป้ าหมายค่าคาดหวัง
ฝ่ ายบริหารความเสี่ยงและหน่ วยงานเจ้าของความเสี่ยงประเมินระดับความรุนแรงหลังบริหารความเสี่ยง
พิจารณาจากโอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ตามเกณฑ์โอกาสและผลกระทบ เปรียบเทียบระดับ
ความรุนแรงก่อน-หลังบริหารความเสี่ยง และเป้ าหมายค่าคาดหวัง
การกาหนดเกณฑ์โอกาส (Likelihood) (ระดับ 1-5)
พิจารณาโอกาสทีจ่ ะทาให้ความเสีย่ งเกิดขึ้น ทัง้ ในมุมมอง ความถี่ ความก้าวหน้าของการดาเนินงาน หรือ
มุมมองอื่นทีเ่ ป็ นเหตุการณ์ท่ที าให้ปจั จัยเสีย่ งนัน้ เกิดขึ้นลักษณะ Leading Indicator
การกาหนดเกณฑ์ผลกระทบ (Impact) (ระดับ 1-5)
พิจารณาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรหากความเสี่ยงเกิดขึ้น ทัง้ ในมุมมอง จานวนเงิน ระยะเวลา
ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ หรือเป้ าหมายขององค์กรด้านต่างๆ ลักษณะ Lagging Indicator
ขัน้ ตอน 6 จัดทารายงานและสรุปผลการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายในระดับองค์กร
ฝ่ ายบริหารความเสี่ยง จัดทารายงานและสรุปผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับองค์กร
ในรูปแบบวาระการประชุม โดยรายงานตามรายการความเสี่ยง ผลการประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม /แผน
จัดการความเสี่ยง แผนภาพความเสี่ยง (Risk Profile) ความก้าวหน้าของการดาเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยง
รวมถึงปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข เป็ นรายไตรมาส
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ขัน้ ตอน 7 น าเสนอผลการบริหารความเสี่ยงต่ อ คณะกรรมการบริห ารความเสี่ย งและควบคุ มภายใน
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และคณะกรรมการ กปภ.
ฝ่ ายบริหารความเสี่ยงนาเสนอวาระการประชุมเพื่อรายงานผลการดาเนินงานการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในระดับองค์กร โดยให้หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงและผูเ้ กี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงตอบข้อซักถาม
ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะอนุ กรรมการบริหารความเสี่ย งและควบคุมภายใน กปภ.
เพือ่ พิจารณา และคณะกรรมการ กปภ. เพือ่ รับทราบตามมติ และให้ความห็นและข้อสังเกต
ขัน้ ตอน 8 แจ้งเวียนมติความเห็นและข้อสังเกต พร้อมสรุปผลการดาเนินงานหลังบริหารความเสี่ยงให้
หน่วยงานเจ้าของความเสีย่ งและหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
ฝ่ ายบริหารความเสี่ยงนามติความเห็นและข้อสังเกตจากการนาเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน คณะอนุ กรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กปภ. คณะกรรมการ กปภ. (ขัน้ ตอน 7) และ
สรุปผลการดาเนินงานหลังการบริหารความเสีย่ งแจ้งเวียนหน่วยงานเจ้าของความเสีย่ งเพื่ อดาเนินการตามความเห็นและ
ข้อสังเกต หากผลการดาเนินงานไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายให้ดาเนินการทบทวนและปรับปรุงผลการดาเนินงาน (หมวด 3
หัวข้อ 4.1) และแจ้งเวียนหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องนาไปเป็ นข้อมูลนาเข้าในการดาเนินงานทีเ่ กี่ยวข้อง
ขัน้ ตอน 9 ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการรายงานผลการบริหารความเสีย่ ง
ฝ่ ายบริหารความเสี่ยงทบทวนกระบวนการรายงานผลการบริหารความเสี่ยง พิจารณาปัญหา อุปสรรคของ
การรายงานผลการบริหารความเสี่ยงแต่ละขัน้ ตอน เพื่อปรับปรุงแก้ไขกระบวนการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงให้
เหมาะสมสาหรับเป็ นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจให้กบั คณะทางานบริหารความเสีย่ งระดับสายงาน คณะทางานระดับ
หน่วยงาน และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องการบริหารความเสี่ยง และนาผลการทบทวนปรับปรุงกระบวนการรายงานผล
การบริหารความเสี่ยงเป็ นปัจจัยนาเข้าการกาหนดแนวทางปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสีย่ งต่อไป (หมวด 3 หัวข้อ
4.2)
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กำรรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน กปภ.
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบตั ิการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2561 ฝ่ ายบริหารความเสี่ยง ดาเนินการ โดยติดตามและรวบรวมข้อมูลผลการประเมินตามแบบประเมิน
องค์ประกอบการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1) จากหน่ วยงานส่วนกลางและส่วนภูมภิ าครวม 407หน่ วยงาน ข้อมูลผล
การดาเนินงานการควบคุมภายในระดับสายงานและระดับองค์กรทีผ่ ่านมา ผลการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ทีผ่ ่าน
มารายงานผลการตรวจสอบของ สตง. และ สตส. ข้อร้องเรียนของผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย นโยบายรัฐบาล เป้ าหมาย/
ตัวชี้วดั ผลการดาเนินงาน นาข้อมูลมาวิเคราะห์ ประเมินผลการดาเนินงานตามภารกิจตามกฎหมายที่จดั ตัง้ หรือภารกิจ
ตามแผนดาเนินงาน หรือภารกิจอื่นที่สาคัญของ กปภ. และจัดทารายงานสรุ ปผลการควบคุมภายในระดับองค์กร
ประจาปี รวมทัง้ จัดทารายงานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ ทีก่ าหนด ประกอบด้วย
แบบ ปค.1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
แบบ ปค.4 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
แบบ ปค.5 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แบบ ปค.6 รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูต้ รวจสอบภายใน
โดยนาเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และคณะกรรมการ กปภ. ก่อน
นาส่งกระทรวงเจ้าสังกัด/กระทรวงการคลัง ภายในกาหนดเวลา 90 วัน นับตัง้ แต่ส้ นิ ปี งบประมาณ ทัง้ นี้ รายละเอียด
กระบวนการจัดทารายงานประเมินผลการควบคุมภายในจะกล่าวในคู่มอื กระบวนการควบคุมภายใน

65

ระบบเตือนภัยล่วงหน้ำ (Early Warning System: EWS)
ระบบเตือนภัยล่วงหน้า หมายถึง ระบบที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงต่อการดาเนินงาน ข้อมูลผล
การดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการหรือตัวชี้วดั ที่มคี วามไวต่อการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลสถานการณ์ท่อี าจก่อให้เกิด
ความรุ น แรงหรือ ภัยพิบตั ิ ข้อ ร้อ งเรียนประเด็น ที่อ าจจะเกิด ความเสียหาย เป็ นต้น เพื่อ ติดตามตรวจสอบระดับ
ความรุนแรงและแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และมีการเตือนภัยก่อนเมื่อเหตุการณ์หรือสถานการณ์
มาถึงระดับความรุนแรง เพือ่ ให้ผูบ้ ริหารและผูเ้ กี่ยวข้องสามารถเตรียมพร้อมและดาเนินการอย่างเหมาะสม
กปภ. จัดทาระบบเตือ นภัยล่ว งหน้า (Early Warning System) เพื่อ ช่ ว ยสนับสนุ นกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง และเพื่อให้มนั ่ ใจว่าองค์กรจะบรรลุเป้ าหมายตามตัวชี้วดั (KPI) ของ กปภ. และใช้สาหรับผูบ้ ริหารและ
ผูเ้ กี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน ปัจจัยเสี่ยง และปัจจัยที่มคี วามไวต่อการเปลี่ยนแปลง
ทัง้ ภายในและภายนอก เพือ่ สนับสนุนการตัดสินใจของผูบ้ ริหารให้รวดเร็ว ถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์
กระบวนการจัดทาระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System)
ขัน้ ตอนที่ 1 จัดทาเกณฑ์การเตือนภัยล่วงหน้า
ฝ่ ายบริหารความเสี่ยง และฝ่ ายยุทธศาสตร์องค์กร ร่วมกันกาหนดตัวชี้วดั ที่สาคัญขององค์กร (KPI) เพื่อ
จัดทาเกณฑ์การเตือนภัยล่วงหน้า สาหรับความเสี่ยงระดับองค์กรที่มรี ะดับความรุนแรงสูง-สูงมาก ต้องจัดทาเกณฑ์
การเตือ นภัยล่ว งหน้า โยปัจ จัยนาเข้า ได้แก่ ได้แก่ ตัว ชี้ว ดั ผลการดาเนิ นงานหลัก (KPI) และตัว ชี้ว ดั ความเสี่ย ง
ด้า นการด าเนิ น งาน (KRI) ในแผนยุ ท ธศาสตร์อ งค์ก ร, บัน ทึก ข้อ ตกลงประเมิน ผลการด าเนิ น งาน (PA), Risk
Correlation Map, ฐานข้อมูลในอดีต, ความเสีย่ งระดับองค์กร
เกณฑ์การเตือนภัยล่วงหน้าแสดงถึงระดับความรุนแรง 3 ระดับ ได้แก่
1. สีแดง หมายถึง ผลการดาเนินงานตัวชี้วดั ผลการดาเนินงานหลัก (KPI) ที่คาดว่าสิ้นปี งบประมาณไม่
เป็ นไปตามเป้ าหมาย ระดับความรุนแรงสูงจาเป็ นต้องได้รบั การจัดการทันที เพื่อให้ระดับความรุนแรงลดลงอยู่ในระดับ
ทีอ่ งค์กรยอมรับได้
2. สีเหลือง หมายถึง ผลการดาเนินงานตัวชี้วดั ผลการดาเนินงานหลัก (KPI) ทีค่ าดว่าสิ้นปี งบประมาณอาจจะ
เป็ นไปตามเป้ าหมาย ระดับความรุนแรงปานกลางต้องเฝ้ าระวัง เพือ่ ไม่ให้ระดับความรุนแรงสูงขึ้นเกินกว่าระดับที่องค์กร
ยอมรับได้
3. สีเขียว หมายถึง ผลการดาเนินงานตัวชี้วดั ผลการดาเนินงานหลัก (KPI) ที่คาดว่าสิ้นปี งบประมาณดีกว่า
เป้ าหมาย ระดับความรุนแรงตา่ อยู่ในระดับทีอ่ งค์กรยอมรับได้ แต่ตอ้ งเฝ้ าติดตามอยู่เสมอ
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ขัน้ ตอนที่ 2 จัดทาระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System)
สายงานผูช้ ่วยผูว้ ่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) จัดทาระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System)
โดยใช้ปจั จัยนาเข้า คือ เกณฑ์การเตือ นภัยล่วงหน้าและข้อมูลจากระบบสารสนเทศ ได้แก่ ระบบสารสนเทศด้าน
ผู ป้ ฏิบ ตั ิการ (OIS) ระบบบริห ารข้อ มูลงบประมาณและโครงการ (Budget Management System : BMS) และ
รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบตั ิการ (SIP) เพื่อรายงานตัวชี้วดั ผลการดาเนินงานหลัก
(KPI) ทีส่ าคัญ และความเสีย่ งระดับสูง-สูงมาก ทีค่ าดว่าผลการดาเนินงานสิ้นปี งบประมาณไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย
ขัน้ ตอนที่ 3 ผลการแจ้งเตือนระดับสูงและปานกลาง
เกณฑ์การเตือนภัยล่วงหน้า ทีม่ ผี ลการแจ้งเตือนระดับสูง (สีแดง) และระดับปานกลาง (สีเหลือง)
ขัน้ ตอนที่ 4 แจ้งเตือนตามระดับค่าเกณฑ์การเตือนภัยล่วงหน้า
ผลการแจ้ง เตือ นในระบบเตือ นภัยล่ว งหน้าที่มีผ ลการแจ้ง เตือ นระดับสู ง (สีแดง) และระดับปานกลาง
(สีเหลือง) จะมีการแจ้ง เตือนทางอีเมลล์และบันทึกแจ้งเตือ นความเสี่ยงที่สาคัญของ กปภ. ไปที่หน่ วยงานเจ้าของ
ความเสีย่ ง (Risk Owner) , ผูว้ ่าการ , รองผูว้ ่าการ และ ผอ.กปภ.เขต
ขัน้ ตอนที่ 5 ประเมิน ทบทวน และปรับปรุงระบบเตือนภัยล่วงหน้า
ฝ่ ายบริหารความเสี่ยง และสายงานผูช้ ่วยผูว้ ่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ประเมิน ทบทวน และปรับปรุง
ระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System) หากเกณฑ์การแจ้งเตือนไม่สอดคล้องกับผลการดาเนินตามตัวชี้วดั
ผลการดาเนินงานหลัก (KPI) และความเสีย่ งระดับองค์กรให้กลับไปทีข่ นั้ ตอนที่ 1
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การบริหารความต่อเนื่ องทางธุรกิจ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนกระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity
Management : BCM) ฝ่ ายบริหารความเสี่ยงร่วมกับสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วย
สนับสนุนกระบวนการบริหารความเสี่ยง ตัง้ แต่การปรับปรุงระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจให้มคี วามเป็ นปัจจุบนั
ทัน กาล ข้อ มูล เป็ น ปัจ จุบ นั จัด เก็ บ แผนตอบโต้ส ถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น (Emergency Response Plan : ERP) แผน
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) ทีห่ น่วยงานเจ้าของความเสีย่ งเป็ นผูจ้ ดั ทาในรูปแบบไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ สามารถเรียกใช้ได้ตลอดเวลา และสามารถรักษาระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจให้คงอยู่ โดยระบบ
ฯ สามารถทีจ่ ะบันทึกการเกิดอุบตั กิ ารณ์ของ กปภ.สาขา ได้ ตามภาพ

การบริหารความต่อเนื่ องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM)
การประปาส่ ว นภู มิภ าค ประกาศนโยบายการบริ ห ารความต่ อ เนื่ อ งทางธุ ร กิ จ (Business Continuity
Management Policy : BCM Policy) ดังนี้
1. การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
1) ให้มคี ณะกรรมการ คณะทางานระดับต่าง ๆ มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพือ่
กากับดูแลการบริหารความต่อเนื่องทางธุ รกิจของ กปภ.โดยมุ่งพัฒนาการบริหารความต่อเนื่องทางธุ รกิจตามกรอบ
มาตรฐานสากล รวมถึงจัดทาแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึงแผนตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน ส่งเสริมให้
ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกหน่วยงานปฏิบตั ิตามระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และให้มกี ารฝึ กซ้อมการปฏิบตั ิ
ตามแผนและทบทวนปรับปรุงแผนอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
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2) ให้มกี ารจัดการความเสี่ยงจากการหยุดชะงักทางธุรกิจที่ กระทบต่อการให้บริการแก่ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
ทีเ่ ผชิญอยู่ในปัจจุบนั และอนาคต
3) ให้มกี ระบวนการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ และภาพรวมโครงสร้างการกากับดูแลการบริหารความเสี่ยง
รวมทัง้ วัฒนธรรมความเสีย่ ง
4) ให้มกี ารพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการให้บริการที่ตอ้ งกอบกู ต้ ามกรอบการบริหารความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจสอดคล้องและรักษาคุณค่าของกิจการตามพันธกิจ และตามนโยบายของรัฐ
5) ให้มรี ะบบการรายงานความเสีย่ งทีก่ ระทบต่อการทาธุรกิจและหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของผูท้ เ่ี กี่ยวข้อง
6) ให้มกี ารซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุ รกิจเพื่อประเมินประสิทธิผลของแผน ทัง้ กรณีท่ที าเป็ น
ประจาและตามสถานการณ์
7) ให้มกี ารบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและการประเมินความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบให้อยู่ในระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ รวมถึงเชื่อมโยงระหว่างความเสี่ยง กลยุทธ์ และความคาดหวังของผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้
มัน่ ใจว่าการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์หรือเป้ าหมายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว
8) ให้รายงานผลข้อมูลการบริหารอุบตั ิการณ์ดา้ นการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจต่อคณะอนุ กรรมการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กปภ. โดยคานึงถึงกรอบการบริหารความต่อเนื่องทางธุ รกิจและนโยบายการ
บริหารความเสีย่ ง
9) ให้หวั หน้าหน่วยงานเจ้าของแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจแต่ละแผนกาหนดโครงสร้างการกากับ
ดูแลการบริหารความเสี่ยงทีม่ กี ารแบ่งแยกบทบาทหน้าที่และการควบคุมดูแลความเสี่ยง เพือ่ ให้การบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในกากับดูแลให้ปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์ตามนโยบายฉบับนี้
10) ให้มวี ฒั นธรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสีย่ ง โดยนาไป
ปฏิบตั ิใช้กบั การดาเนินการ และมีระบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการบริหารความต่อเนื่องทางธุ รกิจ
และเป็ นส่วนหนึ่งของการทางานของพนักงานทุกคนในองค์กรจัดให้มกี ารอบรมพัฒนาบุคลากรของ กปภ. ให้มคี วามรู ้
ความเข้าใจ สร้างความระมัดระวัง และตระหนักถึงความเสี่ยงทีอ่ าจจะเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อหน่วยงาน ต่อองค์กร และ
ต่อผูเ้ กี่ยวข้อง รวมทัง้ ส่งเสริมให้มกี ารแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร ตลอดจนมีการบูรณาการ
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเข้ากับการตัดสินใจทางธุรกิจ การกากับดูแลกิจการ และการควบคุมภายในของ กปภ.
2. หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
1) คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและควบคุมภายใน และ ผูบ้ ริหาร
1.1) สนับสนุ น ผลักดันการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย โดยจัดให้มนี โยลาย กลยุทธ์แนวทาง
การบริหารงาน ตัวชี้วดั และแผนงาน รวมถึงโครงสร้างผูร้ บั ผิดชอบ เช่น คณะกรรมการ คณะทางาน เป็ นต้น
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1.2) สื่อสาร ถ่ายทอดและเผยแพร่นโยบายอย่างทัว่ ถึง เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
ในการนาไปปฏิบตั แิ ละปรับปรุงการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนื่อง
1.3) ส่งเสริมสนับสนุนความรู ้ ความเข้าใจแก่ผูป้ ฏิบตั งิ าน เพือ่ ให้การดาเนินธุรกิจเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง
1.4) ติดตามและทบทวนผลการดาเนินงาน รวมถึงพิจารณาการรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบาย
ก่อนนาเสนอคณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ งและควบคุมภายใน กปภ. และ คณะกรรมการ กปภ.
2) พนักงาน
2.1) ศึกษา ทาความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย และเป้ าหมาย
2.2) รับทราบและปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิ เพือ่ ให้บรรลุเป้ าหมายทีก่ าหนด
3) หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ ายบริหารความเสีย่ ง คณะทางานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับต่าง ๆ
3.1) สื่ อ สาร ให้ค าปรึ ก ษา แนะน า จัด ท าเอกสารสนับ สนุ น คู่ มือ แนวปฏิ บ ตั ิ เ พื่ อ สนับ สนุ น
การดาเนินงานตามนโยบาย
3.2) จัดทาแผนบริหารความต่ อ เนื่อ งทางธุ รกิจโดยต้องมีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มี
ผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ เพื่อจัดลาดับความสาคัญของระบบ แล้วกาหนดเป้ าหมายการกูร้ ะบบและภารกิจหลักให้
กลับคืนมาได้ภายในระยะเวลาทีย่ อมรับได้
3.3) กาหนดให้มีการสื่อสาร อบรมเพื่อสร้างความรู ค้ วามระมัดระวัง และตระหนักถึงความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อหน่วยงานและต่อองค์กรให้แก่ผูบ้ ริหาร พนักงานและผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
อย่างครบถ้วน และให้มีการทดสอบซักซ้อม การปรับปรุงและการสอบทานแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุ รกิจเป็ น
ประจาอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของการดาเนินธุรกิจ ทรัพยากร และโครงสร้างระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.4) ติดตามความก้าวหน้าในการดาเนินงานเทียบกับเป้ าหมาย สอบทานความถูกต้อง ประมวลผล
วิเ คราะห์ข อ้ มูล พิจ ารณาวางแผนปรับ ปรุ ง การด าเนิ น งาน และจัด ท ารายงานผลการด าเนิ น งานด้า นการบริ ห าร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจต่อผูบ้ ริหาร คณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการ กปภ. เป็ นประจาทุกปี
3.5) พัฒนาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุ น
การดาเนินงาน
ผูบ้ ริหารทุกระดับใน กปภ.จะรับผิดชอบและเป็ นแบบอย่างในการพัฒนาและธารงไว้ซ่ึงระบบการบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอ เพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการนานโยบายไป
ปฏิบตั ิ รวมถึงสื่อสารให้ลูกค้าและผูม้ สี ่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทราบผลการดาเนินงานความต่อเนื่องทางธุรกิจอย่างทั ่วถึง
โดยแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและควบคุมภายในของ กปภ. (RM-IC) ประกอบด้วยผูว้ ่าการ เป็ นประธาน
รองผูว้ ่าการ (แผนยุทธศาสตร์) รองผูว้ ่าการ (การเงิน) รองผูว้ ่าการ (บริหาร) รองผูว้ ่าการ (วิชาการ) รองผูว้ ่าการ
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(ปฏิบตั ิการ 1-5) ผูช้ ่วยผูว้ ่าการ (สานักผูว้ ่าการ) ผูช้ ่วยผูว้ ่าการ (สานักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์) ผูช้ ่วยผูว้ ่าการ
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) เป็ นกรรมการ ผูช้ ่วยผูว้ ่าการ (สานักตรวจสอบ) เป็ นทีป่ รึกษา

การกาหนดกลยุทธ์ความต่อเนื่ องทางธุรกิจ
การกาหนดและการเลือกกลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยกลยุทธ์ตอ้ งเหมาะสมสาหรับ
1) การก าหนดล าดับ การฟื้ นคื น กลับ ของกิ จ กรรมที่มีค วามส าคัญ และกิ จ กรรมที่เ กี่ ย วเนื่ อ ง ที่ต อ้ งมี
เสถียรภาพ ความต่อเนื่อง การกลับมาดาเนินการใหม่
2) การกาหนดทรัพยากรทีจ่ าเป็ นต่อกิจกรรมทีม่ คี วามสาคัญ ให้เพียงพอต่อการฟื้ นคืนกลับ โดยทรัพยากรที่
พิจารณาในขัน้ ตา่ ประกอบด้วย
1. บุคลากร
2. สารสนเทศและข้อมูล
3. อาคาร สภาพแวดล้อมการทางาน และสาธารณูปโภค
4. สิง่ อานวยความสะดวก อุปกรณ์ และโภคภัณฑ์
5. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
6. การขนส่ง
7. การเงิน
8. หุน้ ส่วน และผูส้ ่งมอบ
3) การประเมินขีดความสามารถความต่อเนื่องทางธุรกิจของผูส้ ่งมอบทีน่ ามาช่วยใน
การฟื้ นคืนกลับของกิจกรรมทีม่ คี วามสาคัญ

การดาเนิ นการจัดทาแผนจัดการความเสี่ยงให้อยู่ระดับยอมรับได้ โดยต้องพิจารณามาตรการเชิงรุก ดังนี้
1) ลดโอกาสของการหยุดชะงัก
2) ทาให้ช่วงเวลาของการหยุดชะงักสัน้ ลง
3) จากัดผลกระทบของการหยุดชะงักการให้บริการนา้ ประปา
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แผนภาพแสดงการปรับปรุงระบบ BCM ประจาปี

72

1. ประเมินความเสี่ยงของอุบตั ิการณ์ (Risk Assessment: RA) โดยนาตารางอุบตั ิการณ์ท่กี าหนดประเมิน
โอกาสทีจ่ ะเกิด และ ผลกระทบ นาไปกาหนดเป็ นระดับความเสีย่ ง

2. นาอุบตั ิการณ์ประเมินมีความเสี่ยงในระดับสู งมาก และ สู ง ไปจัดทาแผนตอบโต้สถานการณ์ฉุ กเฉิ น
(Emergency Response Plan: ERP) กรณีทป่ี ี ทผ่ี ่านมาดาเนินการจัดทาไว้แล้วให้ทาการปรับปรุงให้เป็ นปัจจุบนั
3. วิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis: BIA) เพื่อกาหนดค่าระดับสูงสุดที่ยอมรับ
ได้ (Maximum Tolerable Period Of Disruption: MTPD), นามากาหนดค่าเป้ าหมายในการฟื้ นคืน (Return Time
Of Objective: RTO) และกาหนดค่าขัน้ ตา่ ทีย่ อมรับได้ (Minimum Acceptable Level: MAL)
4. นาค่า BIA, MTPD, RTO, MAL ปรับปรุงแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP)
5. นาแผนตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน และ แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ ฝึ กซ้อม
6. จัดเก็บแผนตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน และ แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ ในระบบจัดเก็บระบบบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ กปภ.
หมายเหตุ : หาก กปภ.สาขา และ กปภ.เขต เกิดอุบตั ิการณ์ใดก็ตามให้บนั ทึกในระบบจัดเก็บระบบบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ อย่างสมา่ เสมอ

พันธกิจ วิสยั ทัศน์
และคุณค่าหลัก

กลยุทธ์
วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
และผลการปฎิบตั ิงาน
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ผลการปฏิบตั ิงาน
ที่เพิ่มขึ้น

ภาคผนวก
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ตัวอย่างแบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยง (บส. 01)
แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยง (บส. 01)
ปีงบประมาณ...2563…

ระบุช่ือหน่ วยงาน

หน่วยงาน :
ความเสี่ยงเรื่ อง :
เป้าหมายปี :
ระดับความรุ นแรง : โอกาส
(ก่อนบริ หาร)

ระบุเป้ าหมายปี
ผลกระทบ

นาหนัก
สาเหตุ (%)

สาเหตุ

กาหนดสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง
โดยพิจารณาจาก
1) สาเหตุความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้แล้ว
ตามแบบรายงาน
2) หน่ วยงานสามารถเพิ่ม / ลด
สาเหตุความเสี่ยงให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ของหน่ วยงานได้
รวม

0

กาหนดน้ าหนักสาเหตุ
โดยค่าน้ าหนักรวมกันต้องได้ 100

กาหนด วิธีจดั การความเสี่ยง มี 4 วิธี
1) ควบคุม/ลดความเสี่ยง 2) โอนย้ายความเสี่ยง
3) หลีกเลี่ยงความเสี่ยง 4) ยอมรับความเสี่ยง

0

ประเมินระดับความรุนแรงก่อนบริหารความเสี่ยง
กิจกรรมการควบคุม
(Existing Control)

กาหนดกิจกรรมการควบคุม
(Existing Control)
โดยพิจารณาจาก
1) กิจกรรมการควบคุมที่ได้ระบุไว้
แล้วตามแบบรายงาน
2) หน่ วยงานสามารถเพิ่ม/ลด
กิจกรรมการควบคุม ให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ปจั จุบนั ได้
ผู้จดั ทำ..................................................
(....................................................)
ตำแหน่ง...................................................
เบอร์ตดิ ต่อ .............................................
วันที……….เดือน……….พ.ศ………..
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วิ ธีจัดการความเสี่ยง

แผนจัดการความเสี่ยง
(Mitigation Plan)

วงเงิน (ล้านบาท)
งบลงทุน งบทาการ รวม

แผนจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan)
คอลัมน์ (5) เป็ นแผนฯระดับองค์กรที่ถูกถ่ายทอดลงสู่
ระดับหน่ วยงาน ประกอบด้วย
1) โครงการในแผนปฏิบตั ิการประจาปี เฉพาะแผนงาน/
โครงการ ที่ไม่ได้จดั ทาในปี งบประมาณก่อนหน้า
2) แผนจัดการความเสี่ยงที่ระบุจากหน่ วยงานเจ้าของความเสี่ยง
*รายละเอียดโครงการดูได้จาก sheet Timeline*

ระบุช่ือผูจ้ ดั ทาและ ผูต้ รวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ..................................................
(....................................................)
ตำแหน่ง...................................................
เบอร์ตดิ ต่อ .............................................
วันที……….เดือน……….พ.ศ………..

ตัวอย่างแบบรายงานแผนจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan)
รายละเอียดแผนจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan)
หน่วยงาน :
ความเสี่ยง :

ระบุช่ือแผนจัดการความเสี่ยง (โครงการ)

ขัน้ ตอนแผนจัดการความเสี่ยง

น้า้ หนัก
(%)

ระบุคา่ น้ าหนัก (%) ของแต่ละขัน้ ตอนที่
ดาเนิ นงานในปี งบประมาณรวมกันเท่ากับ 100%

ระยะเวลาด้าเนินการ
ปีงบฯ 2563
สถานะ
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ชือ่ โครงการ...................................
แผน
แผน

ระบุขน้ั ตอนการดาเนิ นงาน
ของแต่ละโครงการ)

แผน

ผู้จดั ทำ..................................................
(....................................................)
ตำแหน่ง...................................................
เบอร์ตดิ ต่อ .............................................
วันที……….เดือน……….พ.ศ………..

ระบุระยะเวลาดาเนิ นการ ของแต่ละขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน

ระบุประโยชน์ท่ี
คาดว่าจะได้รบั

ผู้ตรวจสอบ..................................................
(....................................................)
ตำแหน่ง...................................................
ระบุช่ือผูจ้ ดั ทาและ ผูต้ รวจสอบ เบอร์ตดิ ต่อ .............................................
วันที……….เดือน……….พ.ศ………..
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ตัวอย่างแบบรายงานความก้าวหน้าและติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (บส.02)
แบบรายงานความก้าวหน้าและติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (บส.02)
ปีงบประมาณ 2563

ระบุช่ือหน่ วยงาน

หน่วยงาน :
ความเสีย่ งเรื่อง :

ระบุไตรมาส
ผลการบริหารความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยง
เป้าหมายปี :

ระบุเป้ าหมายปี (หากมีแก้ไข)

ระดับความรุนแรง (ก่อนบริหาร) :
โอกาส

ผลกระทบ
ด้านการเงิน
ด้านการด้าเนินงาน

5
5
1

ระบุผลการดาเนิ นงานเปรียบเทียบกับเป้ าหมาย
ระดับความรุนแรง
โอกาส

0

ผลกระทบ

ประเมินระดับความรุนแรงหลังบริหารความเสี่ยง

(หลังบริ ห าร)

ความเสี่ยงและ สาเหตุความเสี่ยง

น้า้ หนัก
สาเหตุ
(%)

กิจกรรมการควบคุม
(Existing Control)

แผนจัดการความเสี่ยง
(Mitigation Plan)

สาเหตุทอี่ ตั ราน้า้ สูญเสีย
ไม่ได้เป้าหมาย

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

การทบทวนและปรับปรุงผลการบริหารความเสี่ยง
กิจกรรมการควบคุม/แผนจัดการ ประเมินความคุ้มค่าแผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม ช่อง 6
ความเสี่ยงเพิ่มเติม นอกเหนือจาก ค่าใช้จา่ ย
ผลประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้
ช่อง 3 และ 4
(บาท)
(6)
(7)
(8)

หากผลการดาเนิ นงานไม่ได้ตามเป้ าหมาย
โปรดระบุขอ้ มูลในช่องที่ (5) - (8)

รวม 100
จัดทำโดย...........................................
(
)
ตำแหน่ง ……………………………………..
เบอร์ตดิ ต่อ .............................................
วันที…่ …… เดือน……………... พ.ศ. ………..
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ตรวจสอบโดย .............................
(
ตำแหน่ง ……………………………………..
วันที…่ …… เดือน……………... พ.ศ. ………..

)

ตัวอย่างแบบรายงานความก้าวหน้าแผนจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan)
รายงานความก้าวหน้าแผนจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan)
หน่วยงาน : XXXX
ความเสี่ยง : อัตรำนำสูญเสียไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย (S01)

ขัน้ ตอนแผนจัดการความเสี่ยง
ชือ่ โครงการ...................................

น้า้ หนัก
สถานะ
(%)

หน่วยงานต้องการแก้ไขขั้นตอนและระยะเวลาด้าเนินการในแผนจัดการความเสี่ยงหรือไม่

โปรดระบุ
ระยะเวลาด้าเนินการ
ปีงบฯ XXXX
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กรอกข้อมูลผลเกิดจริง
ในรายงานความก้าวหน้าแผนจัดการความเสีย่ ง
(Mitigation Plan) โดยเลือกใส่
สีเขียว
ตารางที่ช่อง “ระยะเวลาดาเนิ นการ” ของขัน้ ตอนแผนจัดการ
ความเสีย่ งแต่ละเดือนของไตรมาส

แผน
เกิดจริง
แผน
เกิดจริง
แผน
เกิดจริง
แผน
เกิดจริง
แผน
เกิดจริง
แผน
เกิดจริง
แผน
เกิดจริง
หมำยเหตุ : ขันตอนแผนจัดกำรควำมเสี่ยงและระยะเวลำดำเนินงำน อ้ำงอิงจำกแผนปฏิบัติกำรประจำปี และหน่วยงำนเจ้ำของควำมเสี่ยง

ผู้จดั ทำ..................................................
(....................................................)
ตำแหน่ง...................................................
เบอร์ตดิ ต่อ .............................................
วันที……….เดือน……….พ.ศ………..
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รายละเอียด
ความก้าวหน้าขัน้ ตอน
แผนจัดการความเสี่ยง

ระบุ
ความก้าวหน้า
ของแผนจัดการ
ความเสีย่ ง
(อย่างละเอียด)

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข

ระบุปญั หา
อุปสรรคการ
ดาเนิ นงานตาม
ขัน้ ตอนแผน
จัดการความเสีย่ ง
ไตรมาสนั้น

ระบุแนวทาง
แก้ไขปัญหา
อุปสรรคที่
เกิดขึ้น

ตรวจสอบโดย .............................
(
ตำแหน่ง ……………………………………..
วันที…่ …… เดือน……………... พ.ศ. ………..

)

กระบวนการการทางาน

การประปาส่วนภูมิภาค
กระบวนการกาหนดนโยบาย/แนวทางการดาเนินงานที่บูรณาการในเรื่องการกากับดูแลที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ผังกระบวนการ
เริ่มต้น
 กาหนด/ทบทวน
นโยบาย GRC

A

D

ร่างนโยบาย GRC

รายละเอียดงาน/
ผู้รับผิดชอบ
Control Point (CP)
มิ.ย.-ก.ค. 1. ศึกษา/รวบรวมข้อมูล โดยนาปัจจัย
ฝบส.
กบส., กคภ.
ภายในและภายนอกองค์กร มาประกอบ
การพิจารณาในการร่างนโยบาย GRC
1.1 ปัจจัยภายใน
- บริบทของรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ วิสัยทัศน์
พันธกิจ ค่านิยม, ข้อกาหนด กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ, โครงสร้างองค์กร ระบบกากับ
ดูแลองค์กร, ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ผู้
ส่งมอบ คู่ค้า, เป้าหมาย ตัวชี้วัด (PA) ข้อมูล
เชิ งเปรี ยบเที ยบ, ยุ ท ธศาสตร์ อ งค์ ก รที่
ส าคั ญ ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความยั่ งยื น ,เทคโนโลยี
ดิ จิ ทั ล, ระบบการปรั บ ปรุ ง ผลการ
ดาเนินงาน, การเปลี่ยนแปลงทีส่ าคัญที่มีผล
ต่อสภาวะการแข่งขัน
- นโยบายอื่นๆ
- กระบวนการ
- ผลการประเมินความตระหนัก หรือความรู้
ความเข้าใจ
- รายงานสรุ ป ผลส ารวจทั ศ นคติ /
พฤติ ก รรมสร้ า งวั ฒ นธรรมองค์ ก ร/
ความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารความ
เสี่ยง
- บทสรุ ป ผู้ บ ริ ห ารจากการส ารวจ
องค์ประกอบการควบคุมภายใน
- รายงานที่พนักงานทาผิด วินัยไม่ปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ
- ข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1.2 ปัจจัยภายนอก
- COSO 2013
- COSO ERM 2017
- หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
- OCEG แ ล ะ ม า ต ร ฐ า น ส า ก ล ที่
เปลี่ยนไป

ระยะเวลา

B
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เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

การประปาส่วนภูมิภาค
ผังกระบวนการ

ระยะเวลา
มิ.ย.-ก.ค.

B

A

 เสนอ
คณะอนุกรรมการ RM&IC/
คณะอนุกรรมการ CG&CSR
คณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ.
คณะกรรมการ กปภ.
เห็นชอบ

No

D

รายละเอียดงาน/
ผู้รับผิดชอบ
Control Point (CP)
2. น าร่ า งนโยบาย GRC เสนอ - สานัก ผวก.
คณะอนุกรรมการบริหารความ - ฝบส.
เสี่ ย งและควบคุ ม ภายในของ
กปภ. คณะอนุกรรมการกากั บ
ดู แ ล กิ จ ก า ร ที่ ดี แ ล ะ ค ว า ม
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมของ กปภ.
คณะกรรมการตรวจสอบของ
กปภ. และคณะกรรมการ กปภ.
พิจารณาให้ความเห็นชอบ

Yes

ส.ค.

 เสนอ

นโยบาย GRC
ประธาน Board
ลงนาม

 เผยแพร่

D

C

นโยบาย
GRC

3. เสนอนโยบาย GRC เพื่ อ ให้
ประธานคณะกรรมการ กปภ. ลง
นาม
น าน โย บาย GRC ที่ ผ่ า น
ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ จ า ก
คณะอนุกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายในของ กปภ.
คณะอนุ ก รรมการก ากั บ ดู แ ล
กิจการที่ดีและความรับผิดชอบ
ต่ อ สั ง ค ม ข อ ง ก ป ภ .
คณะกรรมการตรวจสอบของ
กปภ.และคณะกรรมการ กปภ. ให้
ส านั กผู้ ว่ าการน าเสนอประธาน
คณะกรรมการ กปภ. เพื่อลงนาม
ตลอด
4. การเผยแพร่นโยบาย GRC
ปีงบประมาณ นานโยบาย GRC ให้สานักสื่อสาร
องค์ ก รและลู ก ค้ า สั ม พั น ธ์ แ ละ
กองบริการกลางแจ้งเวียน และ
ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของ
ก ป ภ . ไ ด้ แ ก่ Error! Hyperlink
reference not valid.หนั ง สื อ เวี ย น
Infoma, Line@, วารสารน้ า
กปภ. ฯลฯ เพื่อเผยแพร่นโยบาย
GRC ให้กับหน่วยงานภายในและ
ภายนอกองค์กร
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- สานัก ผวก.
- ฝบส.

- ผชท.
(เว็บไซต์)
- สสล. (Line)
- กองบริการ
กลาง
(Infoma)
- ฝบส./(เว็ป
ไซต์ ฝบส.)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

การประปาส่วนภูมิภาค
ผังกระบวนการ

D

C

 นาไปปฏิบัติ

Yes
 ฝบส.
ทบทวน/ปรับปรุง
ประเมินผล

จบ

รายละเอียดงาน/
Control Point (CP)
ตลอด
5. น านโยบาย GRC ไปปฏิ บั ติ
ปีงบประมาณ อย่างเป็นรูปธรรม
เมื่ อคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการ
ทุกคณะ รวมถึงทุกหน่วยงานของ
กปภ. ทั้งระดับผู้บริหารพนักงาน
และลูกจ้าง ได้รับทราบนโยบาย
GRC และถื อ ปฏิ บั ติ ต ามแนว
ทางการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
การบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย ง
และการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎ
ระเบี ยบ ข้ อบั งคั บที่ บู ร ณาการ
อย่ า งสอดคล้ อ งไปในทิ ศ ทาง
เดียวกัน
มี.ค.-พ.ค. 6. ท บ ท ว น / ป รั บ ป รุ ง
ประเมินผล
รวบรวมผลการรั บ รู้ แ ละผล
การปฏิ บั ติ ต ามนโยบาย GRC
เพื่ อ สรุ ป ผลการด าเนิ น งาน
ประกอบการทบทวน/ปรับปรุง
นโยบาย GRC ให้สอดคล้องกับ
บ ริ บ ท ข อ ง อ ง ค์ ก ร แ ล ะ
มาตรฐานสากลที่ เปลี่ยนแปลง
ไป รวมถึ ง ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง าน
เป็ น ไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและมี
ประสิ ท ธิ ผ ลในการขั บ เคลื่ อ น
องค์กรอย่างยั่งยืนตามทิศทางที่
ก าหนด ได้ แ ก่ การก าหนด
วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ เพื่อ
ให้บรรลุตามเป้าหมายสามารถ
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการเฝ้ า
ระวั ง ความเสี่ ย งและปกป้ อ ง
คุ ณ ค่ า ข อ ง อ ง ค์ ก ร ภายใต้
ขอบเขตของกฎหมาย ระเบี ยบ
ข้อบังคับ สัญญา สอดคล้องกับ
สั ง คมและจริ ย ธรรม โดยให้
ข้ อ มู ล ที่ เ ชื่ อ ถื อ ได้ แ ละทั น เวลา
แก่ผู้ มีส่ วนได้ส่ วนเสี ย ส่ งเสริ ม
การวัดผลการดาเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล
ระยะเวลา
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ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงาน
ภายใน
- ทุก
หน่วยงาน
- ผู้บริหาร
- พนักงาน
หน่วยงานภาย
นอก
- ผู้ มี ส่ วนได้
ส่วนเสีย

ฝบส.
กบส., กคภ.

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

การประปาส่วนภูมิภาค
กระบวนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความเสี่ยงที่มุ่งตอบสนองและส่งเสริมค่านิยมองค์กร
ผู้ส่งมอบ
Suppliers

ปัจจัยนาเข้า
Inputs

ขั้นตอน/ผู้รับผิดชอบ
Process

ผลลัพธ์
Outputs

ผู้รับมอบ
Customers

เวลา
Time

-รูปแบบการสร้าง
วัฒนธรรมด้านความเสี่ยง

ฝบส. (กคภ.)

ไตรมาส 3
ก่อนปี งปม.ใหม่

วัฒนธรรมด้านความเสี่ยง

ฝบส. (กคภ.)
ฝบท.(กกส.)

ไตรมาส 3
ก่อนปี งปม.ใหม่

เริ่มต้น
- คณะกรรมการ กปภ
- คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในกปภ.
-คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน
- ฝบส.
- ฝบท.

- กรอบหลักการ/แนวคิด/รูปแบบ
การสร้างวัฒนธรรมด้านความเสี่ยง
- ค่านิยมองค์กร/พฤติกรรมตาม
ค่านิยมองค์กร
- หลักเกณฑ์ COSO ERM 2017
และ COSO 2013
- มาตรฐานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
- รูปแบบการสร้างวัฒนธรรม
ด้านความเสี่ยง
- ค่านิยมองค์กร/พฤติกรรม
ตามค่านิยม
- นโยบาย GRC
- นโยบายด้านการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในของ กปภ.

-รายงานสรุปผลสารวจ
ทัศนคติ/พฤติกรรม/ความรู้
ความเข้าใจด้านการบริหาร
ความเสี่ยง
-รายงานสรุปผลสารวจการนา
พฤติกรรมตามค่านิยมองค์กร
ไปปฏิบัติ
- บทสรุปผูบ้ ริหารจากการ
สารวจองค์ประกอบการ
ควบคุมภายใน
- ผลการดาเนินโครงการ/
กิจกรรมปีก่อน
- ผลการดาเนินงานด้าน Core
Business Enablers

ศึกษา/รวบรวมข้อมูล เพื่อกาหนด
รูปแบบการสร้างวัฒนธรรมความเสี่ยง
ฝบส. (กคภ.)

/[l

กาหนดวัฒนธรรมด้านความเสี่ยง
สอดคล้องมุ่งตอบสนอง
และส่งเสริมค่านิยมองค์กร
ฝบส. (กคภ.)

/[l

ศึกษา วิเคราะห์ และทบทวน
พฤติกรรมเฉพาะด้านการบริหาร
ความเสี่ยง
ฝบส. (กคภ.)

- พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านการ
บริหารความเสี่ยงตามวัฒนธรรม
ความเสี่ยงของ กปภ.

ฝบส. (กคภ.)
ไตรมาส 3
ผู้บริหารและพนักงาน ก่อนปี งปม.ใหม่

/[l

กาหนดโครงการ/กิจกรรม/
แผนงานที่สร้างบรรยากาศ
และสนับสนุนวัฒนธรรม
การบริหารความเสี่ยง
ฝบส. (กคภ.)

- โครงการ/กิจกรรมและ
แผนงานที่สร้างบรรยากาศ
และวัฒนธรรมที่สนับสนุน
การบริหารความเสี่ยง

ฝบส. (กคภ.)

ไตรมาส 4
ก่อนปี งปม.ใหม่

ฝบส. (กคภ.)
ฝบท. (กกส.)

ไตรมาส 4
ก่อนปี งปม.ใหม่

/[l

ไม่เห็นชอบ

 เสนอ
คณะกรรมการ RM-IC
ให้ความเห็นชอบ

โครงการ/กิจกรรม และ
แผนงานที่สนับสนุนการสร้าง
วัฒนธรรมความเสี่ยง

เห็นชอบ

 เผยแพร่วฒั นธรรมความเสี่ยง
และนาโครงการ/กิจกรรม
และแผนงานไปปฏิบัติ

A
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บรรยากาศและวัฒนธรรม
ที่สนับสนุนการบริหาร
ความเสี่ยง (Risk Culture)

- คณะกรรมการ กปภ. ดาเนินการ
อย่างต่อเนื่อง
/คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและ ตามแผนงาน
ควบคุมภายใน
- ผู้บริหาร
- Risk Owner
(ผู้บริหารและ
พนักงาน)

การประปาส่วนภูมิภาค
ผู้ส่งมอบ
Suppliers

ปัจจัยนาเข้า
Inputs

ขั้นตอน/ผู้รับผิดชอบ
Process

ผลลัพธ์
Outputs

ผู้รับมอบ
Customers

เวลา
Time

A

 รายงานผลการดาเนินงาน
ระหว่างปีตามแผนงาน ต่อ
คณะกรรมการ RM-IC /
คณะอนุกรรมการ RM-IC
ฝบส.
- ฝบส.
- ฝบท.

- แบบสารวจทัศนคติ/พฤติกรรม
สร้างวัฒนธรรมด้านการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน
- แบบประเมินกระบวนการ
เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม
องค์กร
- แบบประเมินองค์ประกอบการ
ควบคุมภายใน (ปย.1)

- ปรับปรุงแผนงานเพิ่มเติม ตาม
ข้อสังเกต/คาแนะนา
คณะกรรมการ

- ฝบส.(กคภ.)

ไตรมาส 3

- แผนงาน/แนวทางการพัฒนา
และสร้างพฤติกรรม
- รายงานสรุปผลสารวจ
ทัศนคติ/พฤติกรรม/ความรู้
ความเข้าใจด้านการบริหาร
ความเสี่ยง
- รายงานสรุปผลการสารวจการ
นาพฤติกรรมตามค่านิยมไป
ปฏิบัติ
- บทสรุปผูบ้ ริหารจากการ
สารวจองค์ประกอบการควบคุม
ภายใน

- ฝบส.(กคภ.)
- ผู้บริหารสายงานที่
เกี่ยวข้อง

ไตรมาส 3

ฝบส. (กคภ.)

ไตรมาส 4

/[l

 ประเมินความตระหนักและ
การแสดงออกเชิงพฤติกรรม
เรื่องการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน
ฝบส.

/[l

 ทบทวนกระบวนการ
สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุน
การบริหารความเสี่ยง
ฝบส. (กคภ.)
ฝบท. (กกส.)

จบ

ข้อกาหนดที่สาคัญ
1. ผลสารวจทัศนคติของพนักงานในเรื่องการบริหารความเสี่ยงขององค์กรดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา หรือจากผลการสารวจครั้ง
ก่อน และสามารถสรุปผลการสารวจเสนอผู้บริหารในสายงานที่เกี่ยวข้อง
2. ผลสารวจทัศนคติ/พฤติกรรมของพนักงานในเรื่องการส่งเสริมพฤติกรรมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความเสี่ยงที่มุ่ง
ตอบสนองค่านิมองค์กรดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา หรือจากผลการสารวจครั้งก่อน และสามารถสรุปผลการสารวจเสนอผู้บริหารใน
สายงานที่เกี่ยวข้อง
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ตัวชี้วัด
ผลสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติ ความตระหนัก การรับรู้เรื่องการ
บริหารความเสี่ยงมีค่าเฉลี่ยดีกว่าปีที่ผ่านมา
ผลสารวจการนาพฤติกรรมตามค่านิยมไปปฏิบัติ
ผลสารวจการแสดงออกเชิงพฤติกรรมด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน

การประปาส่วนภูมิภาค
กระบวนการระบุเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง
ผู้ส่งมอบ
Suppliers

ปัจจัยนาเข้า
Inputs

ขั้นตอน/ผู้รับผิดชอบ
Process

ผลลัพธ์
Outputs

ผู้รับมอบ
Customers

เวลา
Time

เริ่มต้น

1. ฝยอ.
2. ฝปอ.
3. คณะกรรมการ
กปภ.

1. แผนยุทธ์ศาสตร์องค์กร ของ กปภ.
เป้าหมายองค์กร/ วัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ (ระยะยาว) /
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
/ ตัวชี้วัดที่สาคัญ/ Strategic
Positioning
2. บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการ
ดาเนินงาน (PA)
3. นโยบาย RM

มิ.ย.

1. รวบรวมข้อมูล
ฝบส. ฝยอ.

/[l

2. จัดประเภทความเสี่ยง (S-O-F-C)
ฝบส.

มิ.ย.

/[l

3. กาหนดความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับ
ได้ และกาหนดช่วงเบี่ยงเบนของ
ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้
ฝบส.

ร่าง Risk Appetite (RA)
ร่าง Risk Tolerance (RT)
ระดับองค์กร

ฝบส.

มิ.ย.

/[l

ไม่เห็นชอบ
4. เสนอคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ก.ค. - ส.ค.

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

5. เสนอคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน กปภ.

ก.ค. - ส.ค.

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

ก.ย.

6. เสนอคณะกรรมการ กปภ.

เห็นชอบ
Risk Appetite (RA)
Risk Tolerance (RT)
ระดับองค์กร
ฝบส.

มีการเปลี่ยนแปลง
ระหว่างปี

7. สื่อสารและถ่ายทอด RA RT
ระดับองค์กร
ฝบส.

Risk Appetite (RA)
Risk Tolerance (RT)
ระดับองค์กร

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ระหว่างปี
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ต.ค.

/[l

8. ทบทวนกระบวนการ
การระบุเป้าหมายการบริหาร
ความเสี่ยง

A

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่เกี่ยวข้อง

ทุกครั้งที่มีการ
เปลี่ยนแปลงของ
ปัจจัยต่างๆ ที่มี
นัยสาคัญ

การประปาส่วนภูมิภาค
ผู้ส่งมอบ
Suppliers

ปัจจัยนาเข้า
Inputs

ขั้นตอน/ผู้รับผิดชอบ
Process

ผลลัพธ์
Outputs

ผู้รับมอบ
Customers

เวลา
Time

กระบวนการการติดตาม ประเมินผล
และรายงานผลการบริหารความ
เสี่ยง การควบคุมภายในฯ

ฝยอ.

สิ้นปีงบประมาณ

A

ฝบส.

Risk Appetite (RA)
Risk Tolerance (RT)
ระดับองค์กร

9. ประเมินประสิทธิผลของ
การกาหนดค่า RA RT
ฝบส.

/[l

สิ้นสุด
ข้อกาหนดที่สาคัญ
การกาหนดความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite: RA) และกาหนดช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่องค์กร
ยอมรับได้ (Risk Tolerance: RT) ระดับองค์กร ต้องเชื่อมโยงกับ เป้าหมายองค์กร วัตถุประสงค์องค์กร และคานึงถึงความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย โดยการกาหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กร เป็นการกาหนดเพื่อให้เกิดการ
สื่อสารและให้หน่วยงานต่างๆใช้อ้างอิง
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ตัวชี้วัด
การกาหนดความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite: RA) และกาหนด
ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Tolerance: RT)
ครบทุกประเภทความเสี่ยง

การประปาส่วนภูมิภาค
กระบวนการในการทา Value Creation (VC) และValue Enhancement (VE)
ผู้ส่งมอบ
Suppliers

ปัจจัยนาเข้า
Inputs

ขั้นตอน/ผู้รับผิดชอบ
Process

ผลลัพธ์
Outputs

ผู้รับมอบ
Customers

เวลา
Time

ฝบส.
Risk Owner

ม.ค. - มิ.ย.

ฝบส.
Risk Owner

มิ.ย.

ฝบส.

มิ.ย.

ความเสี่ยงที
่ยงระดั
กร
ความเสี
่สร้างบองค์
VC และ
ที่สความเสี
ร้าง VC ่ยและความเสี
งที่เพิ่ม VE ่ยง
ระดับองค์กรที่เพิ่ม VE

ฝบส.
Risk Owner

ก.ค.

กิจกรรม/แผนจัดการ
ความเสี่ยง (Mitigation
Plan) และมาตรการควบคุม
ที่มีอยู่ (Existing Control)

ฝบส.
Risk Owner

ส.ค.

ฝบส.
Risk Owner
คณะกรรมการ กปภ

ส.ค.

เริ่มต้น

ฝยอ., ฝปอ.

- โอกาส (O) ใน SWOT
- EP Value Driver Tree
- Intelligent Risk

Risk Universe
ฝบส.

1. ระบุปัจจัยเสี่ยงจากปัจจัยนาเข้า
ฝบส.

Risk Universe

/[l

2. พิจารณาเกณฑ์ประเมินประสิทธิผล
ความพอเพียงของการควบคุม
ฝบส. Risk Owner

ความเสี
ความเสี่ย่ยงที
งที่ส่สร้ร้าางง VC
VCและ
และ
ความเสี
ความเสี
่ยงที่ยเพิงที่ม่เพิVE่ม VE

/[l

ฝบส.

ความเสี่ยงที่สร้าง VC และ
ความเสี่ยงที่เพิ่ม VE

3. จัดทาเกณฑ์ประเมินระดับ
ความรุนแรงของความเสี่ยง
ฝบส. Risk Owner

ฝบส.

ฝบส.

- ความเสี่ยงที่สร้าง VC และความ
เสี่ยงที่เพิ่ม VE
- เกณฑ์ประเมินระดับความรุนแรง

ความเสี่ยงระดับองค์กร
ที่ส้ราง VC และความเสี่ยง
ระดับองค์กรที่เพิ่ม VE

เกณฑ์ประเมินระดับ
ความรุนแรงของความเสี่ยง

/[l

4. ประเมินระดับความรุนแรง
และระบุสาเหตุ
ฝบส.

/[l

5. กาหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง
พิจารณาจาก Cost Benefit และ
มาตรการควบคุมที่มีอยู่ (Existing Control)
ฝบส.

/[l

ไม่เห็นชอบ
6. เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน และคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และควบคุมภายใน กปภ.

แผนบริหารความเสี่ยงระดับ
องค์กรที่สร้าง VC และเพิ่ม VE

เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
7. เสนอคณะกรรมการ กปภ.

ไม่เห็นชอบ

แผนบริหารความเสี่ยงระดับ
องค์กรที่สร้าง VC และเพิ่ม VE

ฝบส.
Risk Owner

ก.ย.

เห็นชอบ
8. ดาเนินการตามแผนการ
บริหารความเสี่ยง

ระดับความรุนแรงลดลง

A
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ทุกไตรมาส

การประปาส่วนภูมิภาค
ผู้ส่งมอบ
Suppliers

ปัจจัยนาเข้า
Inputs

ขั้นตอน/ผู้รับผิดชอบ
Process

ผลลัพธ์
Outputs

ผู้รับมอบ
Customers

เวลา
Time

รายผลการดาเนินงาน

ฝบส.
Risk Owner

ทุกไตรมาส

A

9. ผลการดาเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายทางการเงิน/ไม่ใช่การเงิน
ฝบส.

/[l

สิ้นสุด

ข้อกาหนดที่สาคัญ
- สามารถระบุความเสี่ยงที่มาจาก O ใน SOWT , ความเสี่ยงที่มาจาก EP Value Driver Tree และ
Intelligent Risk อย่างละ 1 เรื่อง

ตัวชี้วัด
- ความเสี่ยงที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร (Value Creation)
- ความเสี่ยงที่เพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร (Value Enhancement)
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การประปาส่วนภูมิภาค
กระบวนการบริหารความเสี่ยง
ผู้ส่งมอบ
Suppliers

ปัจจัยนาเข้า
Inputs

ขั้นตอน/ผู้รับผิดชอบ
Process

ผลลัพธ์
Outputs

ผู้รับมอบ
Customers

เวลา
Time

สารสนเทศเพื่อการระบุและ
วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ฝบส.

ต.ค. – มิ.ย.

เริ่มต้น

1. คณะกรรมการ
กปภ. และ ครส.
2. ฝยอ.
3. ฝปอ.
4. ฝบส.
5. สตส.
6. Risk Owner
7. หน่วยงานภายนอก
ที่เกี่ยวข้อง

1.1 ความเห็นและข้อสังเกตของ
คณะกรรมการ กปภ. และ ครส.
2.1 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
2.2 KPI
2.3 SWOT
2.4 Intelligent Risk
2.5 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
3.1 PA
3.2 EP Value Driver Tree
4.1 ผลการบริหารความเสี่ยงระดับ
องค์กรปีที่ผ่านมา
4.2 รายงานการดาเนินงานการ
ควบคุมภายใน
5.1 รายงานประจาปีของสานัก
ตรวจสอบ
6.1 ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)
7.1 นโยบายรัฐบาล
7.2 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง

1. รวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบ
การระบุและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง
ฝบส.

/[l

B

.

ฝบส.

สารสนเทศเพื่อการระบุและ
วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

2. ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระบุ
ความเสี่ยงที่ทาให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์
องค์กรครอบคลุม 4 ด้าน (S O F C)

Risk Universe

ฝบส.,
คณะทางานระดับ
สายงาน,
Risk Owner

มิ.ย. – ก.ค.

ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
(Residual Risk)

ฝบส.,
คณะทางานระดับ
สายงาน,
Risk Owner

มิ.ย. – ก.ค.

- ร่างความเสี่ยงระดับองค์กร
- Risk Appetite รายปัจจัยเสี่ยง
- Risk Tolerance รายปัจจัยเสี่ยง

ฝบส.,
คณะทางานระดับ
สายงาน,
Risk Owner

มิ.ย. – ก.ค.

- ร่างความเสี่ยงระดับองค์กร
- Risk Appetite รายปัจจัยเสี่ยง
- Risk Tolerance รายปัจจัยเสี่ยง
- ร่างเกณฑ์ประเมินระดับความ
รุนแรง (โอกาสและผลกระทบ)
- ร่างแผนภาพความเสี่ยง
(Risk Profile)

ฝบส.,
คณะทางานระดับ
สายงาน,
Risk Owner

มิ.ย. – ก.ค.

ฝบส., คณะทางานระดับสายงาน, Risk Owner

/[l

ฝบส.,
คณะทางานระดับ
สายงาน,
Risk Owner

- Risk Universe
- เกณฑ์การประเมินประสิทธิผล
ความเพียงพอของการควบคุม

ฝบส.,
คณะทางานระดับ
สายงาน,
Risk Owner

- ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual
Risk)
- Risk Appetite ระดับองค์กร
- Risk Tolerance ระดับองค์กร

3. ประเมินประสิทธิผล
ความเพียงพอของการควบคุม 3 ด้าน
ฝบส., คณะทางานระดับสายงาน, Risk Owner

/[l

4. ระบุสาเหตุของความเสี่ยงที่เหลืออยู่
กาหนดความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้
(Risk Appetite) รายปัจจัยเสี่ยง
ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่
องค์กรยอมรับได้ (Risk Tolerance)
รายปัจจัยเสี่ยง
ฝบส., คณะทางานระดับสายงาน, Risk Owner

/[l

ฝบส.,
คณะทางานระดับ
สายงาน,
Risk Owner

- ร่างความเสี่ยงระดับองค์กร
- Risk Appetite รายปัจจัยเสี่ยง
- Risk Tolerance รายปัจจัยเสี่ยง
- ฐานข้อมูลในอดีต

5. กาหนดเกณฑ์ประเมินระดับความรุนแรง
และประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง
ที่เหลืออยู่ (Residual Risk) เพื่อจัดทา
แผนภาพความเสี่ยง (Risk Profile)
กาหนดเป้าหมายในเชิงระดับความรุนแรง
ที่คาดหวังของแต่ละความเสี่ยง
ฝบส., คณะทางานระดับสายงาน, Risk Owner

/[l

A
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การประปาส่วนภูมิภาค
ผู้ส่งมอบ
Suppliers

ปัจจัยนาเข้า
Inputs

ขั้นตอน/ผู้รับผิดชอบ
Process

ผลลัพธ์
Outputs

ผู้รับมอบ
Customers

เวลา
Time

- ร่าง Risk Correlation Map
- ร่าง Portfolio View of Risk

ฝบส.,
คณะทางานระดับ
สายงาน,
Risk Owner

มิ.ย. - ก.ค.

- กิจกรรมการควบคุม
(Existing Control)
- กิจกรรม/แผนจัดการความ
เสี่ยง (Mitigation Plan)

ฝบส.,
คณะทางานระดับ
สายงาน,
Risk Owner

ก.ค. - ส.ค.

ร่างแผนบริหารความเสี่ยง
ระดับองค์กร

ฝบส.

ก.ค. - ส.ค.

แผนบริหารความเสี่ยง
ระดับองค์กร

ฝบส.

ส.ค.

แผนบริหารความเสี่ยง
ระดับองค์กร

ฝบส., ฝยอ.,
คณะทางานระดับ
สายงาน,
Risk Owner

ก.ย.

- แผนบริหารความเสี่ยง
ระดับสายงาน (RP01-RP06)
- แผนบริหารความเสี่ยง
ระดับหน่วยงาน
(แบบรายงานแผนบริหาร
ความเสี่ยง (บส.01))

ฝบส.,
คณะทางานระดับ
สายงาน, หน่วยงาน
Risk Owner

ต.ค-พ.ย.

ฝบส.

ทุกครั้งที่มีการ
เปลี่ยนแปลง
ปัจจัยต่างๆ
ที่มีนัยสาคัญ

A
ฝบส.,
คณะทางานระดับ
สายงาน,
Risk Owner

ฝบส.,
คณะทางานระดับ
สายงาน,
Risk Owner

- ร่างความเสี่ยงระดับองค์กร
- Risk Appetite รายปัจจัยเสี่ยง
- Risk Tolerance รายปัจจัยเสี่ยง
- ร่างเกณฑ์ประเมินระดับความ
รุนแรง
- ร่างแผนภาพความเสี่ยง
(Risk Profile)

6. จัดทา แผนที่ความสัมพันธ์ของ
ความเสี่ยง (Risk Correlation Map)
และ ภาพรวมของความเสี่ยง
(Portfolio View of Risk)
ฝบส., คณะทางานระดับสายงาน, Risk Owner

/[l

- ร่างความเสี่ยงระดับองค์กร
- ร่าง Risk Correlation Map
- ร่าง Portfolio View of Risk
- แผนปฏิบัติการ

7. จัดทา กิจกรรมการควบคุม (Existing
Control) และกิจกรรม/แผนจัดการ
ความเสี่ยง (Mitigation Plan) โดยมี
การวิเคราะห์ Cost Benefit ของแต่ละ
ทางเลือก
ฝบส., คณะทางานระดับสายงาน, Risk Owner

/[l

ฝบส.,
คณะทางานระดับ
สายงาน,
Risk Owner

- Risk Universe
- การประเมินผ่านเกณฑ์การ
ประเมินประสิทธิผลของความ
เพียงพอของการควบคุม
- ความเสี่ยงระดับองค์กร (ความ
เสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk))
- เกณฑ์และการประเมินระดับ
ความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง
- Risk Boundary
- Risk Profile
- Risk Appetite รายความเสี่ยง
- Risk Tolerance รายความเสี่ยง
- Risk Correlation Map
- Portfolio View of Risk
- กิจกรรม/แผนจัดการความเสี่ยง
- กิจกรรมการควบคุม
- กระบวนการทบทวนและ
ปรับปรุงผลการบริหารความเสี่ยง

8. จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
ระดับองค์กร
ฝบส., คณะทางานระดับสายงาน, Risk Owner

/[l

B
ไม่เห็นชอบ

9. เสนอ คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน. และ
คณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน
กปภ.
เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

10. เสนอคณะกรรมการ กปภ.
เห็นชอบ

ฝบส.

แผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร

11. ถ่ายทอดแผนบริหารความเสี่ยง
ระดับองค์กรสู่ระดับสายงานและระดับหน่วยงาน
ผ่านกระบวนการช่องทางการสื่อสาร
ฝบส., คณะทางานระดับสายงาน, Risk Owner

/[l

12. ทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ฝบส.

สิ้นสุด
ข้อกาหนดที่สาคัญ
แผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ผ่านความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
กปภ. และคณะกรรมการ กปภ.
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ตัวชี้วัด
จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงแล้วเสร็จก่อนเริ่มปีงบประมาณถัดไป

การประปาส่วนภูมิภาค
กระบวนการทบทวนและปรับปรุงผลการบริหารความเสี่ยง
ผู้ส่งมอบ
Suppliers
1.ฝบส.
2.หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
(Risk Owner)
3.ผชท
4.ฝปอ.
5.รผผ.(ฝยอ., ฝปอ.)
6.คณะอนุกรรมการ
และคณะกรรมการ
ต่างๆ
7. หน่วยงานภายนอก
ที่เกี่ยวข้อง

ฝบส.

ปัจจัยนาเข้า
Inputs

1.1ผลการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
1.2ผลบริหารความเสี่ยงระดับสายงาน
(RP06-RP07)
1.3รายงานความก้าวหน้าและติดตามผล
การบริหารความเสี่ยง(บส.02)
1.4ผลการดาเนินงานการควบคุมภายใน
(ปย.2)และแผนปรับปรุงการควบคุม
ภายในเพิ่มเติม(ปย.2 เพิ่มเติม) ระดับ
หน่วยงาน ระดับสายงาน ระดับองค์กร
1.4แผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน(ERP)
2.แผนเพิ่มเติมจากหน่วยงานภายในที่มี
ผลกระทบต่อความเสี่ยงระดับองค์กร
3 ข้อมูลระบบสารสนเทศ ได้แก่
BMS,OIS ,GIS,EIS,CSA,RMS และ EWS
4.1 รายงานผลการติดตามความก้าวหน้า
โครงการตามแผนปฏิบัติการ
4.2 ตัวชี้วัดระดับองค์กร
4.3 การปรับเปลี่ยนแผนปฎิบัติการ
4.4 บันทึกข้อตกลงประเมินผลการ
ดาเนินงานรัฐวิสาหกิจประจาปี
5. มติและข้อสั่งการคณะต่างๆ
- คณะผู้บริหารระดับสูง
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน
-คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน
- คณะกรรมการ กปภ.
- คณะอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
6.ปัจจัยภายนอกกระทบความเสี่ยงระดับ
องค์กร/อุบัติการณ์

- สรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
วิเคราะห์
- ผลการดาเนินงานของ กปภ.
รายสาขา (เทียบเป้าหมาย)

1. รวบรวมข้อมูล
ฝบส.

/[l

B
ไม่ใช่

ผู้รับมอบ
Customers

เวลา
Time

ฝบส.

ทุกเดือน

ฝบส

ทุกเดือน

ฝบส.

ทุกเดือน

ฝบส.

รายไตรมาส
หรือทุกครั้งที่
มีการปลี่ยน
แปลงของ
ปัจจัยต่างๆ
ที่มีนัยสาคัญ

ไม่ใช่
2.2 มีผลการดาเนินงาน
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

2.1 เกิดสภาพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงไป

ใช่

ใช่
3.1ประเมินประสิทธิผลความ
เพียงพอของการควบคุม 3
ด้าน ระบุสาเหตุความเสี่ยงที่
เหลืออยู่ และประเมินระดับ
ความรุนแรง

3.2 วิเคราะห์สาเหตุที่
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
และประเมินระดับความ
รุนแรง

ฝบส., Risk Owner

ฝบส., Risk Owner

- การทบทวนและประเมินปัจจัยเสี่ยง
ระหว่างปี
- ความเสี่ยงระดับองค์กรเพิ่มเติมระหว่างปี
- สรุปความเสี่ยงที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย/
ระดับความรุนแรงเพิ่มขึ้น

/[l

นาเข้า
กระบวนการ
บริหาร
ความเสี่ยง

4. จัดทา/ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Risk Appetite)
และจัดทาแผนจัดการความเสี่ยง (Mitigation
Plan)/กิจกรรมการควบคุม (Existing Control)
ฝบส.,Risk Owner

- การทบทวนและประเมินปัจจัยเสี่ยง
ระหว่างปี
- ความเสี่ยงระดับองค์กรเพิ่มเติมระหว่างปี
- สรุปความเสี่ยงที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย/
ระดับความรุนแรงเพิ่มขึ้น

- ร่างแผนบริหารความเสี่ยงระดับ
องค์กรเพิ่มเติมระหว่างปี
- ร่างแผนจัดการความเสี่ยง
/กิจกรรมการควบคุม
ระหว่างไตรมาส

ผลลัพธ์
Outputs

เริ่มต้น

/[l

B
ฝบส.

ขั้นตอน/ผู้รับผิดชอบ
Process

ไม่เห็นชอบ
5. เสนอต่อ
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
-คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน
- คณะกรรมการ กปภ.

เห็นชอบ

A
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- ร่างแผนบริหารความเสี่ยงระดับ
องค์กรเพิ่มเติมระหว่างปี
- ร่างแผนจัดการความเสี่ยง
/กิจกรรมการควบคุม
ระหว่างไตรมาส

- แผนบริหารความเสี่ยงระดับ
องค์กรเพิ่มเติมระหว่างปี
-แผนจัดการความเสี่ยง/กิจกรรม
การควบคุม ระหว่างไตรมาส
-มติความเห็นและข้อสังเกตจาก
คณะกรรมการฯ

ฝบส.

รายไตรมาส
หรือทุกครั้งที่
มีการปลี่ยน
แปลงของ
ปัจจัยต่างๆ
ที่มีนัยสาคัญ

การประปาส่วนภูมิภาค
ผู้ส่งมอบ
Suppliers

ปัจจัยนาเข้า
Inputs

ขั้นตอน/ผู้รับผิดชอบ
Process

ผลลัพธ์
Outputs

ผู้รับมอบ
Customers

เวลา
Time

A

ฝบส.

- แผนบริหารความเสี่ยงระดับ
องค์กรเพิ่มเติม
-แผนจัดการความเสี่ยง/กิจกรรม
การควบคุม ระหว่างไตรมาส
-มติความเห็นและข้อสังเกตจาก
คณะกรรมการฯ

6. แจ้งเวียนมติและถ่ายทอดให้หน่วยงาน
เจ้าของความเสี่ยงและผู้เกี่ยวข้อง
ฝบส.,Risk Owner

1. บันทึกแจ้งเวียนมติความเห็นและ
ข้อสังเกตจากคณะกรรมการฯ
2. แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยง
(บส.01) เพิ่มเติมระหว่างปี
3. รายงานความก้าวหน้าและติดตามผล
การบริหารความเสี่ยง (บส.02) และแผน
ปรับปรุงการควบคุมภายในเพิ่มเติม
(ปย.2) หากเพิ่มแผนจัดการความเสี่ยง
และกิจกรรมการควบคุม
4.แผนบริหารความเสี่ยงระดับสายงาน
(RP01-RP06) เพิ่มเติมระหว่างปี

รายไตรมาส
หรือทุกครั้งที่
สตส. , ฝยอ. มีการปลี่ยน
,Risk Owner แปลงของ
ปัจจัยต่างๆ
ที่มีนัยสาคัญ

B

7. ทบทวนกระบวนการทบทวนแผน
และปรับปรุงผลการบริหารความเสี่ยง
ฝบส.

ฝบส.

ทุกครั้ง
ที่มีการ
เปลี่ยนแปล
งปัจจัย
ต่างๆ ที่มี
นัยสาคัญ

สิ้นสุด

ข้อกาหนดที่สาคัญ
ทบทวนผลการบริหารความเสี่ยงที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายเพื่อจัดทาแผนจัดการความเสี่ยงหรือกิจกรรมการควบคุมได้ทันกาล
หรือเมื่อมีสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปที่ส่งผลต่อปัจจัยเสี่ยงอย่างมีนัยสาคัญหรือส่งผลกระทบกับเป้าหมายองค์กร
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ตัวชี้วัด
1.จัดทาแผนและนาเสนอต่อคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงได้
ทันกาล ทั้งเหตุการณ์ปกติและเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
2.ผลการบริหารความเสี่ยงได้ตามเป้าหมายองค์กรหรือสามารถลด
ระดับความรุนแรงลง

การประปาส่วนภูมิภาค
การทบทวนและปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ผู้ส่งมอบ
Suppliers

ปัจจัยนาเข้า
Inputs

1.ฝบส.
2.สำนักงำน
คณะกรรมกำรนโยบำย
รัฐวิสำหกิจ (สคร.)
3.หน่วยงำนเจ้ำของ
ควำมเสี่ยง และ
ผู้เกี่ยวข้อง

1. ผลลัพธ์กระบวนกำรองค์ประกอบ 1-5
2. ผลกำรประเมินรำยงำนสถำนะกำร
ดำเนินงำนของ กปภ.(GAP Analysis)
3.1 ผลกำรสำรวจควำมคิดเห็น ควำมพึง
พอใจและควำมตระหนักรับรู้ของผู้บริหำร
และพนักงำน กปภ. เรื่องกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน
3.2 ผลประเมินกำรอบรมโครงกำร
3.3 ผลข้อเสนอแนะ

ขั้นตอน/ผู้รับผิดชอบ
Process

ผลลัพธ์
Outputs

ผู้รับมอบ
Customers

เวลา
Time

สรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ประเมินประสิทธิผล

ฝบส.

มิ.ย. – ก.พ.

สำรสนเทศเพื่อวิเครำะห์สำเหตุ
ขั้นตอนที่นำมำปรับปรุง

ฝบส

ก.ค. – ก.พ.

สรุปสำเหตุขั้นตอนที่นำมำ
ปรับปรุงกระบวนกำร

ฝบส.

ส.ค. – ก.พ.

สรุปกำรจัดลำดับและคัดเลือก
กำรทบทวนปรับปรุงกระบวนกำร
บริหำรควำมเสี่ยง

ฝบส.

ก.ย. – ก.พ.

เริ่มต้น

ฝบส.

ฝบส.

ฝบส.

สรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ประเมินประสิทธิผล

สำรสนเทศเพื่อวิเครำะห์สำเหตุ
ขั้นตอนที่นำมำปรับปรุง

สรุปสำเหตุขั้นตอนที่นำมำปรับปรุง
กระบวนกำร

1. รวบรวมข้อมูล
ฝบส.

2. ประเมินประสิทธิผลข้อมูล
(ปัจจัยนำเข้ำ,กระบวนกำร,ผลลัพธ์,ระยะเวลำ)

ฝบส.

/[l

3. วิเครำะห์สรุปสำเหตุขั้นตอน
ที่นำมำปรับปรุง
ฝบส.

ฝบส.

/[l

4.จัดลำดับทบทวนกระบวนกำร
ฝบส.

สรุปกำรจัดลำดับและคัดเลือก
กำรทบทวนปรับปรุงกระบวนกำร
บริหำรควำมเสี่ยง

/[l

/[l

5. แนวทำงกำรปรับปรุงกระบวนกำร
เชื่อมโยงกับหน่วยงำนหรือ Enabler อื่น

ไม่ใช่

แผนแนวทำงกำรทบทวนปรับปรุง ฝบส.,หน่วยงาน ต.ค. –พ.ค.
ที่เกี่ยวข้อง
กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง

ใช่

ทุกครั้งที่มี
ฝบส.,หน่วยงาน การ
ที่เกี่ยวข้อง เปลี่ยนแปลง
ปัจจัยที่มี
นัยสาคัญ

6. ประชุมร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ระดับองค์กร
ไม่ใช่
ใช่

รายไตรมาส
หรือทุกครั้งที่
มีการ
ฝบส.,หน่วยงาน เปลี่ยนแปลง
ที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยที่มี
นัยสาคัญ

7. นำเสนอต่อ
- คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน
- คณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
และควบคุมภำยใน

ฝบส.

ฝบส.

แนวทำงกำรทบทวนปรับปรุง
กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง

/[l

8. นำไปใช้ปรับปรุงทบทวน
ฝบส./หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

/[l

9. ประเมินและทบทวนกระบวนกำร
ฝบส.

/[l

คู่มือกำรบริหำรควำมเสี่ยง
(ฉบับทบทวน)

หลังจากที่มี
ฝบส.,หน่วยงาน
แนวทางการ
ที่เกี่ยวข้อง
ปรับปรุง
กระบวนการ
มิ.ย.
ฝบส.,หน่วยงาน หลังจากที่มี
ที่เกี่ยวข้อง แนวทางการ
ปรับปรุง
กระบวนการ

สิ้นสุด
ข้อกาหนดที่สาคัญ
การทบทวนปรับปรุงกระบวนการเกิดประสิทธิผลและเชื่อมโยงกับกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัด
รอบระยะเวลากระบวนการทันตามกาหนด
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การประปาส่วนภูมิภาค
ระบบการสื่อสารการบริหารความเสี่ยงในองค์กร
ผู้ส่งมอบ
Suppliers

ชื่อกระบวนการ
การบริหารความเสี่ยงของ กปภ.
ปัจจัยนาเข้า
Inputs

ขั้นตอน/ผู้รบั ผิดชอบ
Process

ผลลัพธ์
Outputs

ผู้รบั ผิดชอบกระบวนการหลัก
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
ผู้รบั มอบ
Customers

เวลา
Time

เริ่มต้น

-กองบริหารความเสี่ยง
-กองควบคุมภายใน
-งานสนับสนุนฯ

- แผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
- แผนการควบคุมภายใน
- กฏบัตรฯ
- นโยบายฯ
- RT/RA
- Risk Profile
- วัฒนธรรมด้านการบริหาร
ความเสี่ยง (Risk Culture)
- ผลแบบสารวจความคิดเห็นและความ
พึงพอใจของผู้บริหารและพนักงาน
กปภ. เรื่องการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ข้อมูล

แผนการสื่อสารเรื่องการ
บริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน

- กาหนดการ / ตาราง
หลักสูตรการอบรมฯ
- สรุปผลการอบรม
(ภาพถ่าย/เอกสาร)
- ผลการสื่อสารตามรูปแบบ

- สรุปผลการประเมินการ
สื่อสาร
- ผลการประเมินความรู้
ความเข้าใจของการสื่อสาร
ตามตารางการถ่ายทอด

- สรุปการติดตามผลการ
สื่อสาร

รวบรวม / คัดเลือก
ข้อมูล

ฐานข้อมูล

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
งสส.

วิเคราะห์
ประเด็นสาคัญ

ข้อมูลสารสนเทศ

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

สื่อสารตามแผนการสื่อสารฯ

ประเมินผลการสื่อสารฯ

ติดตามผลการสื่อสารฯ

ปรับปรุงแผน / แนวทาง การ
สื่อสาร

ข้อกาหนดทีส่ าคัญ
1. ฝ่ายบริหารความเสี่ยงมีข้อมูลทีค่ รบถ้วนในการกาหนดช่องการสื่อสารทีห่ ลากหลายเหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย
ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของ กปภ.

ตัวชีว้ ัด
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ต.ค.-ก.ย.

ก.ย.

- กาหนดการ / ตาราง
หลักสูตรการอบรมฯ
- สรุปผลการอบรม
(ภาพถ่าย/เอกสาร)
- ผลการสื่อสารตามรูปแบบ

- ฝบส. (กบส., กคภ.,
งสส)
- สวก. (กฝภ.1-3,

ต.ค.-ก.ย.

- สรุปผลการประเมินการ
สื่อสาร
- ผลการประเมินความรู้
ความเข้าใจของการสื่อสาร
ตามตารางการสื่อสาร

- ฝบส. (กบส., กคภ.,
งสส)
- สวก. (กฝภ.1-3,

ก.ย.

- สรุปการติดตามผลการ
สื่อสาร

- ผู้บริหาร (ทราบผลฯ)
- ฝบส. (กาหนดแผนการ
สื่อสาร ปีถัดไป)

ก.ย.

- แผนการสื่อสารและ
รูปแบบการสื่อสารเรื่องการ
บริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน (ปีถัดไป)

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
งสส.

ก.ย.

ผลประเมินความรู้ ความเข้าใจของผู้รับการสื่อสารดีกว่าปีทผี่ ่านมา

การประปาส่วนภูมิภาค
กระบวนการการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน วัฒนธรรม และผลการดาเนินงาน
ผู้ส่งมอบ
Suppliers

ปัจจัยนาเข้า
Inputs

ขั้นตอน/ผู้รับผิดชอบ
Process

ผลลัพธ์
Outputs

ผู้รับมอบ
Customers

เวลา
Time

- รายงานความก้าวหน้าและติดตามผล
การบริหารความเสี่ยง (บส.02)
- ผลบริหารความเสี่ยงระดับสายงาน
(RP06-RP07)

ฝบส.

10 วัน
หลังสิ้นไตรมาส

ฝบส.

1 เดือน
หลังสิ้นไตรมาส

เริ่มต้น
ฝบส.
Risk Owner

1. Risk Owner
2. ฝบส. (กคภ.)
3. ผชท.
4. คณะอนุกรรมการ
คณะต่างๆ ผู้บริหาร
ระดับสูงและ
คณะกรรมการ กปภ.

ฝบส.

- แผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร/
เพิ่มเติมระหว่างปี(ถ้ามี)
- แผนบริหารความเสี่ยงระดับสายงาน
(RP01-RP06)
- แผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน
(แบบรายงานแผนบริหาร
ความเสี่ยง (บส.01))

1. ติดตามผลการดาเนินงาน
จากหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง
ฝบส.

B

1.1 รายงานความก้าวหน้าและ
ติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
(บส.02), ผลบริหารความเสี่ยงระดับ

2. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ฝบส.

สายงาน (RP06-RP07)

1.2 รายงานความก้าวหน้าตามแผน
จัดการความเสี่ยง
2.1 ผลการดาเนินงานการควบคุม
ภายใน และแผนปรับปรุงการ
ควบคุมภายในเพิ่มเติม (ระดับ
หน่วยงาน/สายงาน/องค์กร)
2.2 ผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง
ตามรายความเสี่ยง
3. ข้อมูลระบบสารสนเทศ ได้แก่
BMS OIS CSA RMS EWS
4. มติและข้อสั่งการคณะต่างๆ
- คณะผู้บริหารระดับสูง
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน
- คณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน
- คณะกรรมการ กปภ.
- คณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สารสนเทศเพื่อประเมินระดับ
ความรุนแรงตามรายความเสี่ยง

/[l

ไม่ใช่

/[l

3. วิเคราะห์ภาพรวมองค์กร
ผลการดาเนินงาน แผนจัดการความเสี่ยง
แผนปฎิบัติการประจาปีและกิจกรรม
ควบคุมที่ไม่เป็นตามเป้าหมาย

ฝบส.

1 เดือน
หลังสิ้นไตรมาส

ใช่
4. วิเคราะห์สาเหตุ ปัญหา อุปสรรค
และแนวทางที่จะบรรลุเป้าหมาย
ฝบส. Risk Owner

ฝบส.

1 เดือน
หลังสิ้นไตรมาส

สารสนเทศเพื่อการสรุปผล
การบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในระดับองค์กร /
กิจกรรมการควบคุม/
แผนจัดการความเสี่ยง

ฝบส.

1 เดือน
หลังสิ้นไตรมาส

วาระและรายงานผล
การดาเนินงานการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ระดับองค์กร

ฝบส.

1 เดือน
หลังสิ้นไตรมาส

มติความเห็นและข้อสังเกต
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน
- คณะอนุกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน
- คณะกรรมการ กปภ.

ฝบส.

รายไตรมาส

สารสนเทศเพื่อประเมิน
ระดับความรุนแรงตามราย
ความเสี่ยง

/[l

5. ประเมินระดับความรุนแรง
ตามรายความเสี่ยง
(โอกาสและผลกระทบ)
ฝบส. Risk Owner

สารสนเทศเพื่อการสรุปผล
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในระดับองค์กร / กิจกรรมการ
ควบคุม/แผนจัดการความเสี่ยง

- สารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ผล
การดาเนินงาน แผนจัดการ
ความเสี่ยง แผนปฎิบัติการประจาปี
และกิจกรรมควบคุมภายในที่
ไม่เป็นตามเป้าหมาย
- ผลการดาเนินงานของ กปภ.
รายสาขา (เทียบเป้าหมาย)

6. จัดทารายงานและสรุปผล
การบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในระดับองค์กร / กิจกรรม
การควบคุม/แผนจัดการความเสี่ยง
ฝบส. Risk Owner

ฝบส.

วาระและรายงานผลการ
ดาเนินงานการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน
ระดับองค์กร

7. นาเสนอต่อ
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน
- คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน
- คณะกรรมการ กปภ.
ฝบส. Risk Owner ผู้เกี่ยวข้อง

A
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การประปาส่วนภูมิภาค
ผู้ส่งมอบ
Suppliers

ปัจจัยนาเข้า
Inputs

ขั้นตอน/ผู้รับผิดชอบ
Process

ผลลัพธ์
Outputs

ผู้รับมอบ
Customers

เวลา
Time

A

ฝบส.

มติความเห็นและข้อสังเกต
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน
- คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
- คณะกรรมการ กปภ.

8. แจ้งเวียนมติความเห็น ข้อสังเกต
ของคณะกรรมการ และ
ผลการดาเนินงาน
การบริหารความเสี่ยง
ฝบส.

B

9. ทบทวนกระบวนการรายงานผล
การบริหารความเสี่ยง
ฝบส.

1.วาระการประชุมผลการ
ดาเนินงานการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน
ระดับองค์กร
2. รายงานผลการดาเนินงาน
การบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในระดับองค์กร
3.บันทึกแจ้งเวียนมติความเห็น
และข้อสังเกตจาก
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน
- คณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน
- คณะกรรมการ กปภ.

สตส , ฝยอ.
Risk Owner
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อเป็น
ปัจจัยนาเข้า

รายไตรมาส

ภายใน
เดือน ก.ย.
ของทุกปี

สิ้นสุด
ข้อกาหนดที่สาคัญ
การรายงานผลการบริหารความเสี่ยงตามแผนจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) และกิจกรรมควบคุม (Existing Control)
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และ
คณะกรรมการ กปภ.
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ตัวชี้วัด
รายงานผลการดาเนินงานการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรและนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน และคณะกรรมการ กปภ. ตามกาหนดเวลา
เป็นรายไตรมาส

การประปาส่วนภูมิภาค
กระบวนการจัดทาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง ระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System)
ผู้ส่งมอบ
Suppliers

1. ฝยอ.
2. ฝปอ.
3. Risk Owner

ผชท.

ปัจจัยนาเข้า
Inputs

1. Risk Correlation Map
2. ตัวชี้วัด KPI , KRI แผนยุทธศาสตร์
องค์กร
3. บันทึกข้อตกลง
4. ฐานข้อมูลในอดีต
5. กระบวนการทบทวนและปรับปรุงผล
การบริหารความเสี่ยง
6. กระบวนการการติดตาม ประเมินผล
และรายงานผลการบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายในฯ

ขั้นตอน/ผู้รับผิดชอบ
Process

ผู้รับมอบ
Customers

เวลา
Time

เกณฑ์เตือนภัยล่วงหน้ำ

ผชท.

ต.ค.

ระบบเตือนภัยล่วงหน้ำ

Risk Owner

รายเดือน

ระดับควำมรุนแรงตำม
ตัวชี้วัดที่สำคัญขององค์กร

Risk Owner

รายเดือน

เริ่มต้น

1. จัดทำเกณฑ์กำรเตือนภัยล่วงหน้ำ
ฝบส. Risk Owner

/[l

2. พัฒนำระบบเตือนภัยล่วงหน้ำ
( Early Warning System )
ผชท.

- แหล่งข้อมูลจำกระบบสำรสนเทศ
ได้แก่ OIS , BMS และ SIP
- เกณฑ์เตือนภัยล่วงหน้ำ

/[l

3. วิเครำะห์ระดับควำมรุนแรงผ่ำน
ระบบ Early Warning System

ผชท.

ผลลัพธ์
Outputs

กศผ.

/[l

4. ระดับควำมรุนแรงตำม
ตัวชี้วัดที่สำคัญขององค์กร
ระดับต่ำ

ผชท.

ผชท.

ระดับควำมรุนแรงตำม
ตัวชี้วัดที่สำคัญขององค์กร

ระดับปำนกลำง, สูง
5. แจ้งเตือนตำมระดับค่ำเกณฑ์
เตือนภัยล่วงหน้ำ
กศผ.

/[l

1. Risk Correlation Map
2. ตัวชี้วัด KPI , KRI แผนยุทธศาสตร์
องค์กร
3. บันทึกข้อตกลง
4. ฐานข้อมูลในอดีต
5. กระบวนการทบทวนและปรับปรุงผล
การบริหารความเสี่ยง
6. กระบวนการการติดตาม ประเมินผล
และรายงานผลการบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายในฯ

6. พัฒนำ ประเมิน ทบทวน
และปรับปรุงระบบ Early Warning
ฝบส. , ผชท.

E-mail แจ้งเตือนตำม
เป้ำหมำยองค์กรในแผน
ยุทธศำสตร์

Risk Owner ,
รายเดือน
ผู้อำนวยกำร กปภ.เขต,
รองผู้ว่ำกำร และ
ผู้ว่ำกำร
สิ้นปีงบประมำณ

/[l

สิ้นสุด

ข้อกาหนดที่สาคัญ
ระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System) จัดทาเพื่อช่วยสนับสนุนกระบวนการบริหารความเสี่ยง ที่เชื่อมโยง
กับเป้าหมายองค์กร และเป็นข้อมูลที่เป็น Leading Indicator มีการสื่อสารให้ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน ปัจจัยเสี่ยง และปัจจัยที่มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก เพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหารให้รวดเร็ว ถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์
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ตัวชี้วัด
เกณฑ์การแจ้งเตือนครบถ้วนตามตัวชี้วัดที่สาคัญตามแผนยุทธศาสตร์

การประปาส่วนภูมิภาค
กระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ กปภ.
ผู้ส่งมอบ
Suppliers

ชื่อกระบวนการ
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ กปภ.
ปัจจัยนาเข้า
Inputs

ขั้นตอน/ผู้รบั ผิดชอบ
Process

ผลลัพธ์
Outputs

ผู้รบั ผิดชอบกระบวนการหลัก
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
ผู้รบั มอบ
Customers

เวลา
Time

เริ่มต้น
- มาตรฐานด้านการบริหาร

- การกากับดูแลกิจการที่ดี

ความต่อเนื่องทางธุรกิจ
- นโยบายการกากับดูแล

- มาตรฐาน มอก. 22301-2556

- ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

-โครงสร้างการบริหารงาน

- งานสนับสนุนฯ

- ข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก

เช่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
- กรมอุตุนิยมวิทยา



- นโยบายผู้มีส่วนได้เสีย

-มาตรฐาน มอก.
22301-2556

- สถิติการเกิดอุบัติภัย/เหตุการณ์
- ความต้องการ/ความคาดหวัง
ข้อกังวลของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย
- ข้อกาหนดของสินค้า/บริการ



- กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกาหนด
อื่นๆเหตุการณ์
- ความต้องการ/ความคาดหวัง
ของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย

- กปภ. สนญ
- กปภ.เขตและสาขา
- ผู้ส่งมอบทรัพยากรต่างๆ

- BIA/RA
- ขีดความสามารถของหน่วยงาน
- outsource
- ทรัพยากรอื่นๆ

- กปภ. สนญ
- กปภ.เขตและสาขา

- BIA/RA
- ขีดความสามารถของหน่วยงาน
- outsource
- ทรัพยากรอื่นๆ

- กปภ. สนญ

-แผนเฝ้าระวังและแผนฉุกเฉิน (ERP)
-แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP)
-แผนฟื้นฟูคืนสู่สภาพเดิม (RP)

- กปภ.เขตและสาขา

- กปภ. สนญ
- กปภ.เขตและสาขา

รายงานการฝึกซ้อม

-คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
และควบคุมภายใน ของ กปภ.
(RM-IC)
-คณะทางานบริหารความเสี่ยง
ระดับสายงาน/ระดับหน่วยงาน

แต่งตั้งคณะทางานและคณะกรรมการ
BCM


- งานสนับสนุนฯ

- ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

นโยบายการบริหารความต่อเนือ่ งทาง
ธุรกิจ ของ กปภ.

ประกาศนโยบาย BCM
(ผวก.)

-ช่วงเวลาหยุดชะงักที่ยอมรับได้
สูงสุด (MTPD)
-ระยะเวลาเป้าหมายฟื้นคืนสภาพ
(RTO)
-ระดับขั้นต่าที่สามารถยอมรับ
ของสินค้าและบริการ (MAL)

วิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (BIA)
ประเมินระดับความเสี่ยง (RA)



กาหนดวัตถุประสงค์ BCM





วัตถุประสงค์การบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ

กลยุทธ์ BCM

กาหนดกลยุทธ์ BCM

- กปภ. สนญ
- กปภ.เขตและสาขา

- กปภ. สนญ
- กปภ.เขตและสาขา

- กปภ. สนญ

- กปภ.เขตและสาขา
- ผู้ใช้บริการ กปภ.

- กปภ. สนญ

ต.ค.

(มิ.ย. - ก.ค.)

- กปภ.เขตและสาขา

(มิ.ย. - ก.ค.)

- กปภ. สนญ
- กปภ.เขตและสาขา

(มิ.ย. - ก.ค.)

จัดทาแผนตอบสนองต่อภัยพิบัติ
และภาวะฉุกเฉิน

-แผนเฝ้าระวังและแผนฉุกเฉิน (ERP)
-แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP)
-แผนฟื้นฟูคืนสู่สภาพเดิม (RP)

- กปภ. สนญ
- กปภ.เขตและสาขา

(ส.ค. - ก.ย.)

ฝึกซ้อม (ERP,BCP)

รายงานการฝึกซ้อม

- กปภ. สนญ
- กปภ.เขตและสาขา

(ส.ค. - ก.ย.)

รายงานการฝึกซ้อม
(ผ่านการประเมิน)

- กปภ. สนญ

N


 การประเมินผลการฝึกซ้อม

- กปภ.เขตและสาขา

(ส.ค. - ก.ย.)

- กปภ. สนญ
- กปภ.เขตและสาขา

ก.ย.

- กปภ. สนญ
- กปภ.เขตและสาขา

เมื่อเกิดอุบัติการณ์

Yes

- กปภ. สนญ

- กปภ.เขตและสาขา

-แผนเฝ้าระวังและแผนฉุกเฉิน (ERP)
-แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP)
-แผนฟื้นฟูคืนสู่สภาพเดิม (RP)

 พิจารณาให้ความเห็นชอบ

N

-แผนเฝ้าระวังและแผนฉุกเฉิน (ERP)
-แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP)
-แผนฟื้นฟูคืนสู่สภาพเดิม (RP)
(ผ่านความเห็นชอบ)

Yes
- กปภ. สนญ
- กปภ.เขตและสาขา

- กปภ. สนญ
- กปภ.เขตและสาขา

-แผนเฝ้าระวังและแผนฉุกเฉิน (ERP)
-แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP)
-แผนฟื้นฟูคืนสู่สภาพเดิม (RP)

รายงานการนาไปปฏิบัติ



รายงานการนาแผนไปปฏิบัติ

นาแผนไปปฏิบัติ

1 11 ติดตามประเมินผล

รายงานติดตามผล

- กปภ. สนญ

- กปภ.เขตและสาขา

จบ

ข้อกำหนดทีส่ ำคัญ
1. ระบบกำรบริหำรควำมต่อเนือ่ งทำงธุรกิจของ กปภ.เป็นปัจจุบัน (Business Continuity Management)
2. ทุกหน่วยงำนฝึกซ้อมแผนตอบโต้สถำนกำรณ์ฉุกเฉิน และ แผนควำมต่อเนือ่ งทำงธุรกิจ

ตัวชี้วดั
ผลกำรปรับปรุงระบบกำรบริหำรควำมต่อเนือ่ งทำงธุรกิจของ กปภ.
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บรรณานุ กรม

บรรณานุ กรม
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระราชูปถัมภ์. การบริหารความเสีย่ งขององค์กร การบูรณาการร่วมกับกลยุทธ์และ
ผลการปฏิบตั งิ าน พิมพ์ครัง้ ที่ 1 กรุงเทพฯ : บริษทั แอคทีฟพริ้นท์ จากัด, 2562
สานักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ. คู่มอื การประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจตามแบบประเมินผลใหม่
กรุงเทพฯ : สานักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ, 2563

