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1.แนวคิดเรื่องการบริหารความเสี่ยง
ในการดําเนิน ชีวิ ตประจําวั น มนุ ษยทุกคนต องเผชิ ญกับความเสี่ ยงหรื อความไมแน นอนที่ อาจจะ
กอใหเกิดความเสียหายหรือผลกระทบตาง ๆ เชน การเดินทางมาทํางานยอมตองพบกับความไมแนนอนที่จะ
ทําใหมาทํางานไมไดหรือไมทันเวลา โดยอาจมีสาเหตุจากการเกิดอุบัติเหตุบนทองถนน ฝนตก น้ําทวม การ
ประทวงปดถนน ฯลฯ จึงตองหาวิธีที่จะบริหารจัดการเพื่อมาทํางานใหไดหรือใหทันเวลา โดย ปรับเปลี่ยนจาก
การใช ร ถสว นตั วหรื อรถโดยสารประจํา ทาง ไปใช บ ริการรถมอเตอรไซด รับ จ าง หรื อเปลี่ย น เส น ทางการ
เดินทาง ตัวอยางดังกลาวสะทอนใหเห็นวา ทุกคนไดนําการบริหารความเสี่ยงไปใชใน ชีวิตประจําวันแลว แต
อาจจะไมทราบวาวิธีการเหลานั้นเปนการบริหารความเสี่ยง
แนวคิดเรื่องการบริหารความเสี่ยงไดนํามาใชในการบริหารงานขององคกร เพื่อใชเปน เครื่องมือการ
บริหารงานที่จะชวยใหผูบริหารเกิดความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานจะบรรลุ วัตถุประสงคและ
เปาหมายตามที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุมคา โดยลดโอกาส ที่จะเกิดความเสี่ยงหรือ
ความไมแน นอนที่จะส งผลกระทบหรือกอให ความเสีย หายในดานตางๆตอองคกร เปรียบเสมือนการสราง
ภูมิคุมกันใหกับองคกร ซึ่งสอดคลองกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency economy) ของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในสวนของการเตรียมตัวใหพรอมที่จะเผชิญผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลง
ดานตางๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกลและไกล รวมทั้งสอดคลองกับ พุทธศาสนสุภาษิตที่วา “อปฺปมา
โท อมตํปทํ” ความไมประมาทเปนทางไมตาย
กรอบการบริหารความเสี่ยงขององคกรที่ไดรับการยอมรับวาเปนแนวทางในการสงเสริม การบริหาร
ความเสี่ยงและเปนหลักปฏิบัติที่เปนสากล คือกรอบการบริหารความเสี่ยงสําหรับองคกรของ คณะกรรมการ
COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ที่ มอบหมาย
ให ไพรัช วอเตอร เฮาส คูเปอร เป นผู เ ขีย น กรอบการบริห ารความเสี่ ยงสํ าหรับ องคกร (Enterprise Risk
Management Framework) ดังกลาวมีองคประกอบดังนี้

องคประกอบของการบริหารความเสี่ยง
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การบริหารความเสี่ยงประกอบดวยองคประกอบ 8 ประการ ดังนี้
1. สภาพแวดลอมภายในองคกร (Internal Environment)
2. การกําหนดวัตถุประสงค (Objective Setting)
3. การบงชี้เหตุการณ (Event Identification)
4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
5. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)
6. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
7. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)
8. การติดตามผล (Monitoring)
1. สภาพแวดลอมภายในองคกร (Internal Environment)
สภาพแวดลอมภายในองคกรเปนพื้นฐานที่สําคัญสําหรับกรอบการบริหารความเสี่ยง
สภาพแวดลอมนี้ มีอิทธิพลตอการกําหนดกลยุทธและเปาหมายขององคกร การกําหนดกิจกรรม การบงชี้
ประเมิน และจัดการความเสี่ยง สภาพแวดลอมภายในองคกรประกอบดวยหลายปจจัย เชน จริยธรรม วิธีการ
ทํางานของผูบริหารและบุคลากร รวมถึงปรัชญาและวัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite) เปนสวนที่สําคัญอยางหนึ่งของสภาพแวดลอม
ภายในองค ก รและมี ผ ลต อ การกํ า หนดกลยุ ท ธ เพื่ อ นํ า ไปดํ า เนิ น การให อ งค ก รบรรลุ เ ป า หมายทั้ ง ด า น
ผลตอบแทน และการเติบโต กลยุทธแตละแบบนั้นมีความเสี่ยงที่เกี่ยวของแตกตางกัน ดังนั้น การบริหารความ
เสี่ยง จึงชวยผูบริหารในการกําหนดกลยุทธที่มีความเสี่ยงที่องคกรสามารถยอมรับได
2. การกําหนดวัตถุประสงค (Objective Setting)
การกําหนดวัตถุประสงคทางธุรกิจที่ชัดเจน คือ ขั้นตอนแรกสําหรับกระบวนการ บริหาร
ความเสี่ยง องคกรควรมั่นใจวาวัตถุประสงคที่กําหนดขึ้นมีความสอดคลองกับเปาหมายเชิงกลยุทธ และความ
เสี่ยงที่องคกรยอมรับได โดยทั่วไปวัตถุประสงคและกลยุทธควรไดรับการบันทึกเปนลายลักษณ อักษรและ
สามารถพิจารณาไดในดานตาง ๆ ดังนี้
- ดานกลยุทธ เกี่ยวของกับเปาหมายและพันธกิจในภาพรวมขององคกร
- ดานการปฏิบัติงาน เกี่ยวของกับประสิทธิภาพ ผลการปฏิบัติงาน และความสามารถในการ
ทํากําไร
- ดานการรายงาน เกี่ยวของกับการรายงานทั้งภายในและภายนอกองคกร
- ดานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบเกี่ยวของกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบตาง ๆ
3. การบงชี้เหตุการณ (Event Identification)
การทําธุรกิจมักมีความไมแนนอนเกิดขึ้นมากมาย องคกรไมสามารถมั่นใจไดวาเหตุการณ ใด
เหตุการณหนึ่งจะเกิดขึ้นหรือไม หรือผลลัพธที่เกิดขึ้นจะเปนอยางไร ในกระบวนการบงชี้เหตุการณ ผูบริหาร
ควรตองพิจารณาสิ่งตอไปนี้
- ปจจัยความเสี่ยงทุกดานที่อาจเกิดขึ้น เชน ความเสี่ยงดานกลยุทธ การเงิน บุคลากร การ
ปฏิบัติงาน กฎหมาย ภาษีอากร ระบบงาน สิ่งแวดลอม
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- แหลงความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกองคกร
– ความสัมพันธระหวางเหตุการณที่อาจเกิดขึ้น
ในบางกรณีควรมีการจัดกลุมเหตุการณที่อาจเกิดขึ้นโดยแบงตามประเภทของเหตุการณ และ
รวบรวมเหตุการณทั้งหมดในองคกรที่เกิดขึ้นระหวางหนวยงานและภายในหนวยงาน เพื่อชวยให ผูบริหาร
สามารถเขาใจความสัมพันธระหวางเหตุการณ และมีขอมูลที่เพียงพอเพื่อเปนพื้นฐานสําหรับการ ประเมิน
ความเสี่ยง
4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
ขั้นตอนนี้เนนการประเมินโอกาสและผลกระทบของเหตุการณที่อาจเกิดขึ้นตอวัตถุประสงค
ขณะที่การเกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งอาจสงผลกระทบในระดับต่ํา เหตุการณที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง อาจมี
ผลกระทบในระดับสูงตอวัตถุประสงค โดยทั่วไปการประเมินความเสี่ยงประกอบดวย 2 มิติ ดังนี้
- โอกาสที่อาจเกิดขึ้น (Likelihood) เหตุการณมีโอกาสเกิดขึ้นมากนอยเพียงใด
- ผลกระทบ (Impact) หากมีเหตุการณเกิดขึ้น องคกรจะไดรับผลกระทบมากนอย เพียงใด
การประเมินความเสี่ยงสามารถทําไดทั้งการประเมินเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดย
พิจ ารณาทั้ งเหตุ การณ ที่เ กิด ขึ้น จากภายนอกและภายในองค กร นอกจากนี้ การประเมิน ความเสี่ ย งควร
ดําเนินการทั้งกอนการจัดการความเสี่ยง (Inherent Risk) และหลังจากที่มีการจัดการความเสี่ยงแล ว
(Residual Risk)
5. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)
เมื่อความเสี่ยงไดรับการบงชี้และประเมินความสําคัญแลว ผูบริหารตองประเมินวิธีการ
จัดการความเสี่ยง ที่สามารถนําไปปฏิบั ติไดและผลของการจัดการเหลานั้น การพิจารณาทางเลือกในการ
ดําเนินการจะตองคํานึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได และตนทุนที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับผลประโยชนที่ จะไดรับ
เพื่อใหการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิผล ผูบริหารอาจตองเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงอยางใด อยางหนึ่ง
หรือหลายวิธีรวมกัน เพื่อลดระดับโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบของเหตุการณนั้นใหอยูในชวง ที่องคกร
สามารถยอมรับได (Risk Tolerance) หลักการตอบสนองความเสี่ยงมี 4 ประการ คือ
การหลีกเลี่ยง (Avoid) การดําเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณที่กอใหเกิดความเสี่ยง
การรวมจัดการ (Share) การรวมหรือแบงความรับผิดชอบกับผูอื่นในการจัดการ ความเสี่ยง
การลด (Reduce) การดําเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสที่อาจเกิดขึ้นหรือผลกระทบของ
ความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได
การยอมรับ (Accept) ความเสี่ยงที่เหลือในปจจุบันอยูภายในระดับที่ตองการและยอมรับได
แลว โดยไมตองมีการดําเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีก
ผูบริหารควรพิจารณาการจัดการความเสี่ยงตามประเภทของการตอบสนองขางตน และ ควร
ดําเนินการประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยูอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ไดมีการจัดการความเสี่ยงแลว ในชวงเวลาที่
เหมาะสม
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6. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
กิจกรรมการควบคุม คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อใหมั่นใจไดวามีการ จัดการ
ความเสี่ยง เนื่องจากแตละองคกรมีการกําหนดวัตถุประสงคและเทคนิคการนําไปปฏิบัติเปนของ เฉพาะองคกร
ดังนั้น กิจกรรมการควบคุมจึงมีความแตกตางกัน การควบคุมเปนการสะทอนถึง สภาพแวดลอมภายในองคกร
ลักษณะธุรกิจ โครงสรางและวัฒนธรรมขององคกร
7. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)
สารสนเทศเปนสิ่งจําเปนสําหรับองคกรในการบงชี้ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง ขอมูล
สารสนเทศที่เกี่ยวของกับองคกรทั้งจากแหลงภายนอกและภายในควรตองไดรับการบันทึกและ สื่อสารอยาง
เหมาะสมทั้งในดานรูปแบบและเวลา เพื่อชวยใหบุคลากรที่เกี่ยวของสามารถตอบสนองตอ เหตุการณไดอยาง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การสื่อสารอยางมีประสิทธิผลรวมถึงการแลกเปลี่ยนขอมูล กับบุคคลภายนอก
องคกร เชน เจาหนาที่ของหนวยงานอื่น ๆ ผูจัดหาสินคา ผูใหบริการ ผูกํากับดูแลและประชาชน
8. การติดตามผล (Monitoring)
ประเด็นสําคัญของการติดตามผล ไดแก
- การติดตามผลเพื่อใหมั่นใจไดวาการจัดการความเสี่ยงมีคุณภาพและมีความเหมาะสม และ
การบริหารความเสี่ยงไดนําไปประยุกตใชในทุกระดับขององคกร
- ความเสี่ยงทั้งหมดที่มีผลกระทบสําคัญตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคกรไดรับการ
รายงานตอผูบริหารที่รับผิดชอบ
การติดตามการบริหารความเสี่ยงสามารถทําได 2 ลักษณะคือ การติดตามอยางตอเนื่องและ
การติดตามเปนรายครั้ง การติดตามอยางตอเนื่องเปนการดําเนินการอยางสม่ําเสมอ เพื่อให สามารถตอบสนอง
ตอการเปลี่ยนแปลงอยางทันทวงที และถือเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงาน สวนการ ติดตามรายครั้งเปนการ
ดําเนินการภายหลังจากเกิดเหตุการณ ดังนั้นปญหาที่เกิดขึ้นจะไดรับการแกไข อยางรวดเร็ว หากองคกรมีการ
ติดตามอยางตอเนือ่ ง นอกจากนี้องคกรควรมีการจัดทํารายงานความเสี่ยง เพื่อใหการติดตามการบริหารความ
เสี่ยงเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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2.วัตถุประสงคของการบริหารความเสี่ยง
วัตถุประสงคหลักของการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยงภายในองคกร คือ เพื่อตองการให ธุรกิจหรือ
องคกรมีกระบวนการหรื อระบบในการคน หา ประเมิน และจั ด การกั บ ความเสี่ ย งหรื อ เหตุ การณ ที่ไมพึ ง
ประสงค ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดและสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจในภาพรวมขององคกร โดยทําให ไมบรรลุ
วัตถุประสงคที่วางไว ซึ่งก็คือ การสรางผลกําไรหรือผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับสูงสุด รวมถึงการสราง
ความพึงพอใจใหกับผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) ทุกฝายที่เกี่ยวของกับการดําเนิน ธุรกิจขององคกร
เชน ลูกคา ผูบริหาร คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ ผูถือหุน Supplier พนักงาน ฯลฯ
นอกจากนี้ COSO ยังใหความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุประสงคของการบริหารความเสี่ยง อีกวา
องคกรที่จัดทําระบบบริหารความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิผล จะชวยใหบรรลุวัตถุประสงคใน 4 ดาน คือ
1. วัตถุประสงคดานกลยุทธ (Strategic) กลาวคือ การบริหารความเสี่ยงจะชวยใหองคกร บรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตร ซึ่งสอดคลองและสนับสนุนพันธกิจหลักขององคกร
2. วัตถุประสงคดานการปฏิบัติงาน (Operations) การบริหารความเสี่ยงจะชวยใหองคกร พิจารณา
ความคุมคาในการใชทรัพยากรตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน รวมถึงพิจารณาประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของการ
ดําเนินงานดวย
3. วัตถุประสงคดานการรายงาน (Reporting) การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลจะชวยให ผูมี
สวนไดสวนเสียทุกกลุมมีความเชื่อมั่นขอมูลในรายงานประเภทตาง ๆ ขององคกร โดยเฉพาะ รายงานทาง
การเงิน (Financial Report)
4. วัตถุประสงคดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) โดยเฉพาะการจัดทําระบบ ควบคุม
ภายในเพื่อลดความเสี่ยง สวนการจัดการความเสี่ยงดวยวิธีอื่น ๆ องคกรก็สามารถใชกฎระเบียบตาง ๆ เปน
เครื่องมือไดดวยเชนกัน ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงจึงสงเสริมใหหนวยงานตาง ๆ ภายในองคกร ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบอยางเครงครัดมากขึ้น
อยางไรก็ตาม ในการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยง องคกรควรตองคํานึงถึงตนทุนและ ประโยชนที่จะ
ไดรับ เปรียบเทียบกันดวย เพื่อพิจารณาถึงความคุมคา นอกจากนี้ องคกรควรมีระบบในการ ติดตามและ
ประเมิน ผลการจั ด ทํา ระบบบริ ห ารความเสี่ ย งภายในองค กรเป น ระยะ เพื่อให ท ราบประเด็ น ป ญหาและ
อุปสรรคที่จะตองนํามาพัฒนาหรือปรับปรุงระบบบริหารความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลมากขึ้น
ตอไป
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3.ประโยชนของการบริหารความเสี่ยง
1. เปนการสรางฐานขอมูลความเสี่ยงที่มีประโยชนตอการบริหารและการดําเนินงาน องคการบริหาร
ส ว นตํ าบลดอยงาม การบริ ห ารความเสี่ ย งจะเป น แหล งขอมูล สํ าหรั บ ผู บ ริ ห ารในการตั ด สิ น ใจด านต าง ๆ
เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเปนการดําเนินการที่ตั้งอยูบนสมมุติฐานในการตอบสนองตอวัตถุประสงค หรือ
เปาหมายและภารกิจหลักขององคกร
2. ชวยสะทอนใหเห็นภาพรวมของความเสี่ยงไดทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทําให บุคลากร
ภายในองคการบริ หารสวนตําบลดอยงามมีความเขาใจถึงวัตถุประสงคหรือเปาหมายและภารกิจหลักของ
องคกร และตระหนักถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจสงผลกระทบในเชิงลบตอองคการบริหารสวนตําบลดอยงามได
อยางถูกตอง ครบถวน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่มีสาเหตุทั้งจากปจจัยภายในและปจจัยภายนอก
3. เปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเปนเครื่องมือที่ชวยให ผูบริหาร
สามารถมั่นใจไดวา ความเสี่ยงไดรับการจัดการอยางถูกตอง เหมาะสม และทันเวลา รวมทั้งเปน เครื่องมือที่
สําคัญของผูบ ริหารในการบริหารงาน และการตัด สินใจในดานตางๆ เชน การกําหนดกลยุทธ การจัดสรร
งบประมาณ การวางแผนการเงินและการดําเนินงานตามแผน ฯลฯ ใหเปนไปตามวัตถุประสงค หรือเปาหมาย
4. ชวยใหการบริหารงานและจัดสรรทรัพยากรเปนไปอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล
โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแตละหนวยงาน สวนราชการ งาน โครงการ กิจกรรม และ การเลือกใช
มาตรการในการบริหารความเสี่ยงอยางถูกตอง เหมาะสม โดยคํานึงถึงตนทุนและผลประโยชนที่ จะไดรับ
5. สรางภูมิคุมกันที่ดีใหกับการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลดอยงามโดยการเตรียมตัว ให
พรอมที่จะ เผชิญผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากภายในและภายนอกไดอยาง
พอประมาณ และมีเหตุมีผล
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4.ประเภทของความเสีย่ ง
1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) คือ เหตุการณทางลบที่เกี่ยวของกับกลยุทธ ขององคกร
เช น เป น ความเสี่ ย งที่เ กิ ด จากการกํา หนดแผนกลยุ ทธ / แผนดํ าเนิ น งานที่ ไม เ หมาะสม ไม สอดคล องกั บ
สภาพแวดลอมที่เกี่ยวของ และการนําไปปฏิบัติไมเหมาะสม หรือการวางแผนกลยุทธแลวไม สามารถนําไป
ปฏิบัติจริงได
2. ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk) คือ เหตุการณทางลบที่เกิดจาก ความ
ผิดพลาดของบุคลากร กระบวนการปฏิบัติงาน หรือระบบงานตาง ๆ ซึ่งสงผลกระทบตอการ ดําเนินงานของ
องคกร รวมไปถึงเหตุการณทางลบที่เกิดจากปจจัยภายนอกองคกรดวย เชน ภัยธรรมชาติ หรือเหตุจลาจลทาง
การเมือง
3. ความเสี่ยงดานการรายงาน (Reporting Risk) คือ ความผิดพลาดของรายงานประเภท ตาง ๆ ที่ใช
ในองคกร เชน งบการเงิน รายงานยอดขาย รายงานตนทุนการผลิตเปนตน ความเสี่ยงดานการ รายงานอาจจะ
อยูในรูปของขอมูลไมถูกตอง ไมนาเชื่อถือ ไมสอดคลองกับความตองการของผูใชขอมูล รวม ไปถึงการรายงาน
ไมทันเวลาดวย
4. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือขอกําหนดที่เกี่ยวของ (Compliance Risk) ความ
เสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือขอกําหนดที่เกี่ยวของ คือ การดําเนินงานของธุรกิจ ไมเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งอาจจะเปนทั้งขอกําหนดจากภายนอก องคกร เชน กฎหมาย
ตาง ๆ หรือขอกําหนดภายในองคกร เชน นโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน หรือคูมือ การปฏิบัติงาน เปนตน
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5.กระบวนการบริหารความเสี่ยง
กระบวนการบริหารความเสี่ยงจะประกอบดวยขั้นตอนใหญ 4 ขั้นตอนประกอบดวยการ คนหาความ
เสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และติดตามประเมินผล
1. การคนหาความเสี่ยง (Risk Identification) ถือเปนขั้นตอนที่สําคัญมากในกระบวนการ บริหาร
ความเสี่ยงเนื่องจากเปนขั้นตอนในการคนหา ระบุ บงชี้เหตุการณที่อาจจะเกิดขึ้นภายใตสถานการณ ที่ไม
แนนอนที่จะกอใหเกิดความเสี่ยงที่สรางผลกระทบหรือความเสียหาย หรือกอใหเกิดความลมเหลวหรือ ลด
โอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร ทั้งในดานกลยุทธ การดําเนินงาน การรายงาน ทาง
การเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย และในดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจและองคกร
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เปนการใชวิจารณญาณอยางเปนระบบ ภายใต
ทรัพยากรอันจํากัดขององคกร โดยการวิเคราะหระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับ ความ
รุนแรงของผลกระทบ (Impact) และประเมินระดับของความเสียง (Degree of Risk) เพื่อประโยชนใน การ
ตอบสนองความเสียง
3. การจัดการความเสี่ยง (Risk Response) เปนการกําหนดวิธีการบริหารจัดการความ เสี่ยง เพื่อ
จัดการความเสี่ยงขององคกรใหอยูในระดับที่สามารถยอมรับได (Risk Tolerance หรือ Risk Appetite) หรือ
ระดับที่เหมาะสม (Optimal) ซึ่งเปนระดับที่องคกรสามารถจะดําเนินการตอไปไดและบรรลุ วัตถุประสงคที่
กําหนดไว
4. การติดตามประเมินผล (Monitoring) เพื่อใหมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาองคกรมีการบริหารความ
เสี่ยงเปนไปอยางเปนระบบ เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล และมีการนําไปปฏิบัติจริง
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6.แผนภาพกระบวนการบริหารความเสี่ยง
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1. การคนหาความเสี่ยง (Risk Identification)
การดําเนินธุรกิจขององคกรในปจจุบันภายใตความไมแนนอน การเปลี่ยนแปลงทั้งจาก ปจจัย
ภายในและภายนอกที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วและตลอดเวลาไมวาจะเปนอัตราการเจริญเติบโตของ ประเทศ การ
แขงขันทางธุรกิจที่นับวันจะทวีความเขมขนและรุนแรงมากขึ้น สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี
และภัยตางๆ ที่กําลังเกิดขึ้นไมวาจะเปน ภัยจากการกอการราย ภัยจากธรรมชาติทั้ง จากแผนดินไหว น้ําทวม
คลื่นยักษสึนามิ และอื่นๆ อีกมากมายที่เปนความเสี่ยงที่อาจทําใหองคกรตอง ประสบกับปญหาที่อาจทําให
องคกรไมบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว ไมวาจะเปนการขาดทุน ขาดสภาพคลอง ทางการเงิน สูญเสียสินทรัพย
การดําเนินธุรกิจลมเหลว ไมเจริญเติบโต ขาดความนาเชื่อถือ หรืออาจถึงขั้น ลมละลายตองปดกิจการสงผล
กระทบทั้งในระดับบุคคล องคกร และประเทศชาติ ดังนั้นการดําเนินธุรกิจ ภายใตความไมแนนอนที่อาจจะเกิด
ความเสี่ยงดังกลาวขางตนองคกรตองดําเนินธุรกิจโดยใชการบริหาร ความเสี่ยงเปนเครื่องมือหนึ่งในการปองกัน
หรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและสงผลกระทบตอองคกร ซึ่งการบริหารความเสี่ยงจะทําใหองคกรบรรลุ
วัตถุประสงคที่ตั้งไวดวยการบริหารจัดการความเสี่ยงตางๆ ใหลดลงอยูในระดับที่องคกรยอมรับไดและสามารถ
ดําเนินธุรกิจตอไปไดอยางมั่นคง ปลอดภัยและยั่งยืน
ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงจะประกอบดวยขั้นตอนใหญ 4 ขั้นตอนประกอบดวยการ
คนหาความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และติดตามประเมินผล ซึ่งขั้นตอนแรกคือ การ
คนหาความเสี่ยง (Risk Identification) ถือเปนขั้นตอนที่สําคัญมากในกระบวนการบริหารความเสี่ยง
เนื่องจากเปนขั้นตอนในการคนหา ระบุ บงชี้เหตุการณที่อาจจะเกิดขึ้นภายใตสถานการณที่ไมแนนอนที่จะ
กอใหเกิดความเสี่ยงที่สรางผลกระทบหรือความเสียหาย หรือกอใหเกิดความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะ บรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร ทั้งในดานกลยุทธ การดําเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติ
ตามกฎหมาย และในดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจและองคกร ถาองคกรสามารถคนหาความ เสี่ยงขององคกร
ไดอยางถูกตอง และเหมาะสม จะทําใหองคกรทราบปญหา และอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได ลวงหนาอันจะเปน
ประโยชนในการวางแผนเพื่อจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ แตหากองคกรคนหาความ เสี่ยงขององคกรได
อยางไมถูกตอง และไมเหมาะสมโดยไมใชความเสี่ยงที่แทจริงขององคกรจะทําใหองคกร สูญเสียทรัพยากรโดย
ใชเหตุในการวางแผนจัดการกับความเสี่ยงที่ไมใชความเสี่ยงที่แทจริงขององคกร และ อาจทําใหองคกรประสบ
กับปญหา และอุปสรรคหากเกิดความเสี่ยงขึ้นโดยไมมีแผนในการจัดการกับความ เสี่ยงที่แทจริงเหลานั้น
ขั้นตอนการคนหาความเสี่ยงประกอบดวยขั้นตอนยอย 4 ขั้นตอน ดังนี้
1.1 การประเมินสภาพแวดลอมภายในองคกร เปนขั้นตอนแรกของการคนหาความ เสี่ยงของ
องคกร เพื่อประเมินสภาพแวดลอมภายในองคกรที่เปนอยูจริงวาเปนอยางไรทั้งทางดาน วัฒนธรรมขององคกร
จริยธรรมของบุคลากร สภาพแวดลอมในการทํางาน มุมมองและทัศนะคติที่มีตอ ความเสี่ยง ปรัชญาในการ
บริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่องคกรสามารถยอมรับได (Risk Appetite) โดยประเมินวาสภาพแวดลอม
ขององคกรมีสวนชวยสงเสริม สนับสนุน และกระตุนใหเกิดกระบวนการ บริหารจัดการ และการปฏิบัติงานที่ดี
หรือไม ถาไมตองมีมาตรการในการแกไขปรับปรุง หรือปรับ สภาพแวดลอมภายในองคกรใหมีความเหมาะสม
ยิ่งขึ้น

11

คูมือการบริหารความเสีย่ ง

1.2 การวิเคราะหงาน กระบวนการ และกิจกรรม ในการคนหาความเสี่ยง องคกรตอง วิเคราะหงาน
กระบวนการ และกิจกรรมภายในองคกรที่มีทั้งหมดเพื่อใหทราบ และเกิดความเขาใจงาน กระบวนการ และ
กิจกรรมตางๆ ที่มีภายในองคกรเพื่อประโยชนในการคนหาความเสี่ยงใหสอดคลองกับแต ละประเภทของงาน
ภายในองคกร และในกรณีที่องคกรมีขอจํากัดดานทรัพยากรก็อาจมุงทําการบริหาร ความเสี่ยงไปที่งานหลัก
ขององคกรที่มีความสําคัญตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร และงานที่กําลังมี ปญหา อุปสรรค หรือคาดวา
จะมีโอกาสเกิดความเสียหายขึ้นภายในองคกร โดยทําการคัดเลือกงาน กระบวนการ และกิจกรรมดังกลาวเพื่อ
นํามาพิจารณาบริหารความเสี่ยงกอนงานสนับสนุน หรืองานที่มี ความเสี่ยงนอยกวา
1.3 การสอบทานหรือกําหนดวัตถุประสงคขององคกร งาน กระบวนการ และกิจกรรม หลังจาก
คัดเลือกงาน กระบวนการ และกิจกรรมแลว จากนั้นก็จะทําการสอบทานวัตถุประสงคที่ตั้งไวหรือ กําหนด
วัตถุประสงคใหมในกรณีที่ไมไดกําหนดวัตถุประสงไวหรือกําหนดไวไมชัดเจน
- การคนหาความเสี่ยงตองมีการสอบทานหรือกําหนดวัตถุประสงคกอนจึงจะสามารถระบุ เหตุการณที่
อาจทํ าให ไม บ รรลุ ผ ลสํ า เร็ จ ได โ ดยวั ต ถุ ป ระสงคข องงาน กระบวนการ และกิ จ กรรมต อ ง สนั บ สนุ น และ
สอดคลองกับวัตถุประสงคขององคกร
ความเสี่ยงเปนเหตุการณที่อาจสงผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร ดังนั้น การสอบทาน
หรือกําหนดวัตถุประสงคเพื่อทําความเขาใจในวัตถุประสงคขององคกรจึงเปนขั้นตอนที่ตอง กระทําเพื่อใหการ
คนหาความเสี่ยงไดอยางครบถวน ถูกตองและสอดคลองสัมพันธกับวัตถุประสงคของ องคกร ซึ่งการกําหนด
วัตถุประสงคควรจะตองควรคํานึงถึงหลัก SMART ดังนี้
1. Specific มีลักษณะที่เฉพาะเจาะจง สามารถทําใหบุคลากรทุกระดับในองคกรเขาใจ ตรงกันได
2. Measurable สามารถวัดผลไดวาวัตถุประสงคนั้นบรรลุผลสําเร็จหรือไม ไมวาจะใน เชิงปริมาณ
หรือเชิงคุณภาพ
3. Atainable สามารถทําใหบรรลุผลไดภายใตศักยภาพ ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม ที่องคกรมีอยู
4. Relevant มีความเกี่ยวของสัมพันธ และเปนไปในทิศทางเดียวกับวิสัยทัศนขององคกร
5. Timely มีกําหนดระยะเวลาที่ชัดเจนในการดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงค
1.4 การคนหาความเสี่ยงและระบุสาเหตุ
การคนหาความเสี่ยงและระบุสาเหตุความเสี่ยงองคกรตองพยายามคนหาใหไดครบคลุม ความเสี่ยงทุก
ประเภทภายในองคกรและเปนความเสี่ยงที่แทจริงที่มีโอกาสเกิดขึ้นและหากเกิดขึ้นจะสราง ผลกระทบอยาง
รุนแรงตอองคกร ซึ่งการคนหาความเสี่ยงและระบุสาเหตุของความเสี่ยงสามารถคนหาได ทั้งเชิงรับ และเชิงรุก
โดยการคนหาเชิงรับสามารถคนหาไดจากการศึกษาหาขอมูลเหตุการณที่เกิดขึ้นและ สรางความเสียหายใหกับ
องคกรแลวในอดีต และการสํารวจจากสภาพปญหาที่เกิดขึ้นจริงในปจจุบันและ อาจสงผลกลายสภาพเปน
ความเสี่ยงขึ้นมาได สวนในการคนหาความเสี่ยงเชิงรุกสามารถคนหาไดจากการ คาดการณเหตุการณที่มีโอกาส
เกิดขึ้นไดในอนาคตและสงผลกระทบตอการบรรลุเปาหมายขององคกร แต ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการวางแผน
เชิงกลยุทธ การดําเนินธุรกิจขององคกร กระบวนการปฏิบัติงานตางๆ ฯลฯ และนําความเสี่ยงที่คนหาไดมาทํา
การวิเคราะหเพื่อคนหาสาเหตุของความเสี่ยงหรือปจจัยเสี่ยงที่ สงผลใหเกิดความเสี่ยงเหลานั้น ซึ่งเทคนิคหรือ
วิธีการในการคนหาความเสี่ยงและระบุ สาเหตุมีอยูด วยกัน หลายหลายวิธีการดวยกันแตในที่นี้จะกลาวถึง
เทคนิค วิธีการที่นิยมใชโดยทั่วไป ดังนี้
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1. การระดมสมอง (Brainstorming) ระดมความคิดเห็นของบุคลากรในองคกรที่รับผิดชอบ งานหรือ
เปนเจาของงานซึ่งจะเปนบุคลากรที่รู เขาใจความเสี่ยงของงานที่ตนรับผิดชอบมากที่สุดหรือ เรียกวาเป น
เจาของความเสี่ยง (Risk Owner) จากผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายการระดมสมองเปนเทคนิคทั่วไป ที่ใชในการ
แสวงหาความคิดตอเรื่องใดเรื่องหนึ่งใหไดมากที่สุดภายในเวลาที่กําหนด ซึ่งในมุมมองของการ บริหารความ
เสี่ ย งเทคนิ ค นี้ ส ามารถนํ า มาใช ใ นการค น หาและระบุ ค วามเสี่ ย งได โดยการจั ด การประชุ ม เพื่ อ ระดม
แนวความคิดของผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย
2. การสัมภาษณ (Interviews) บุคลากรหรือผูเชี่ยวชาญในสายงานการสัมภาษณเปน เทคนิคโดยใช
การถามจากผูที่เชี่ยวชาญหรือผูที่เกี่ยวของกับงานนั้น เพื่อใหไดขอมูลใหมๆ นอกจากนี้ยัง สามารถใชในการ
ยืนยันขอมูลเดิมที่มอี ยูวามีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม
3. การใช แ บบสอบถามที่ จั ด ทํา ขึ้ น เพื่ อให ท ราบความเสี่ ย งทั่ ว ไปที่ มี ผ ลกระทบต อ การบรรลุ
วัตถุประสงคขององคกร และใชประเมินความเพียงพอของการควบคุมดวย
4. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Facilitated workshops) หรือการจัดทํา Workshop ของ
บุคลากรในองคกรเปนวิธีที่ทําใหกลุมคนสามารถทํางานดวยกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว ผูเขารวม ประชุม
รวมคนหาและระบุความเสี่ยงและตัดสินใจในที่ประชุม ผูจัดการประชุมจะตองมีทักษะที่ดี การจัด workshop
สามารถทําไดทุกเวลา ขึ้นอยูกันทีมงานจะตัดสินวาเมื่อไรถึงจําเปน การจัด Workshop เปน เครื่องมือที่มี
ประโยชนที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในองคกร เพราะชวยสงเสริมใหผูเขารวม ประชุมไดเขามามี
สวนรวมในการดําเนินการขององคกรดวย
5. การจัดทํา Benchmark หรือการเปรียบเทียบกับองคกรภายนอกเปนวิธีการในการวัด และ
เปรี ย บเที ย บ ผลิ ต ภั ณ ฑ บริ ก ารและวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ กั บ องค ก รที่ ส ามารถทํ า ได ดี ก ว า เพื่ อ นํ า ผลของการ
เปรียบเทียบมาใชในการปรับปรุงองคกรของตนเอง เพื่อมุงสูความเปนเลิศในธุรกิจ
Benchmarking มิใชการไปลอกเลียนแบบจากผูอื่น หรือเพียงแคการทํา Competitive analysis ที่
เปนการนําตัวเลขของเราไปเปรียบเทียบกับคูแขงเทานั้น แต Benchmarking เปนวิธีการที่ทํา ใหเห็นถึงความ
แตกตางในกระบวนการปฏิบัติงานและปจจัยที่กอใหเกิดความสําเร็จ ดวยการวิเคราะหวาผู ที่เราตองการ
เปรียบเทียบ เขาทําในสิ่งที่แตกตางไปจากเราอยางไรเปนสําคัญ แลวเราจะทําใหองคกร สามารถพัฒนาตนเอง
ไปสูความเปนสุดยอดอยางตอเนื่องนั้นไดอยางไร Benchmarking นั้นจะเปนการ เปรียบเทียบกับผูที่อยูใน
อุตสาหกรรมเดียวกันหรือคลายคลึงกัน แตไมใชผูที่เปนคูแขงกันโดยตรง
สํ า หรั บ ในเรื่ อ งการบริ ห ารความเสี่ ย งนั้ น เราสามารถค น หาความเสี่ ย งได จ ากการใช เ ทคนิ ค
Benchmarking ไดเชนกัน เนื่องจากบริษัทหรือองคกรที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือคลายคลึงกันนั้น
มักจะมีลักษณะการดําเนินธุรกิจและกิจกรรมที่คลายๆ กัน ดังนั้น ความเสี่ยงที่ตองเผชิญนั้นก็จะอาจจะไม
แตกตางกันมากนั้น โดยในการหาขอมูลเพื่อใชในการเปรียบเทียบนั้น อาจจะตองมีการจัดกลุมความรวมมือ
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู ขอมูลขาวสารซึ่งกันและกัน
6. การตรวจสอบ (Auditing) การตรวจสอบภายในเปนกิจกรรมที่จัดใหมีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณคา และ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานขององคกรใหดีขึ้น โดยอาศัยการตรวจสอบ วิเคราะห ประเมินผลการ ปฏิบัติงานตาง
ๆ ขององคกร ตลอดจนใหขอเสนอแนะ และคําปรึกษา รวมทั้งใหขอมูลเกี่ยวกับงานที่ได ตรวจสอบซึ่งถือเปน
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งานบริการที่ใหแกองคกร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยใหผูปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติ หนาที่ใหบรรลุเปาหมาย
ขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ
ภายหลังการตรวจสอบ ผูตรวจสอบภายในจะจัดทํารายงานการตรวจสอบภายใน โดยจะมี การระบุ
ประเด็นขอตรวจพบ ซึ่งสามารถนํามาใชพื้นฐานในการคนหาความเสี่ยงของแตละหนวยงานได
7. การใช Check Lists เปนวิธีการหนึ่งในการระบุความเสี่ยงที่คอนขางงาย โดยการตอบ คําถามใน
ใบรายการที่ไดจัดทําขึ้นไวเปนมาตรฐาน ในการจัดทํา Check Lists นั้น จะรวบรวมขอมูลจาก ประสบการณ
ของผูที่เกี่ยวของหรือเหตุการณที่เคยเกิดขึ้นอดีต และนํามาทําเปนรายการคําถามที่เปน มาตรฐาน หรือวิธี
ปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เพื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่องคกรหรือหนวยงานมีอยู
8. การสืบสวน (Incident investigation) ในกรณีที่มีเหตุการณผิดปกติเกิดขึ้น เชน การทุจริต
อุบัติเหตุ ฯลฯ นั้น องคกรตางๆ ก็มักจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการ เพื่อสืบสวนและจัดทํา รายงานเกี่ยวกับ
ขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งขอเท็จจริงจากรายงานดังกลาวสามารถนํามาใชเพื่อเปนแนวทางใน การคนหาความ
เสี่ยงไดเชนกัน
การคนหาความเสี่ยงจะตองพิจารณาสาเหตุหรือปจจัยเสี่ยงทั้ง 2 ดาน คือ ปจจัยเสี่ยง ภายนอกและปจจัยเสี่ยง
ภายในองคกร
- ปจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไมสามารถควบคุมไดโดยองคกร เชน การเมือง
สภาวะ
เศรษฐกิจสังคม กฎหมาย ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ฯลฯ เปนตน
- ปจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมไดโดยองคกร เชน วัฒนธรรมองคกร
นโยบายการบริหารจัดการ กระบวนการปฏิบัติงาน ความรูความสามารถและทักษะของ บุคลากร การบริหาร
ทรัพยสิน ฯลฯ เปนตน
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
การประเมินความเสี่ยงเพื่อใหสามารถกําหนดระดับความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญและจัดลําดับ ความสําคัญ
ของความเสี่ยง โดยเปนกระบวนการที่จะดําเนินการหลังจากคนหาความเสี่ยงขององคกรแลว โดยการนําความ
เสี่ยงและปจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสี่ยงมาดําเนินการวิเคราะหโอกาส ผลกระทบที่ จะเกิดขึ้น และ
ประเมินระดับความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑมาตรฐานที่ไดกําหนดไว ตลอดจนพิจารณาการ ควบคุมที่มีอยู และ
ยังมีประโยชนในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยูอยางมากมายภายใตทรัพยากรของ องคกรที่จํากัดไมวาจะ
เปน เงินทุน เวลา วัสดุ อุปกรณ และบุคลากรขององคกร ทําใหไมสามารถที่จะ จัดการกับทุกความเสี่ยงได
การประเมินความเสี่ยงจะชวยทําใหองคกรตัดสินใจ จัดการกับความเสี่ยงได อยางเหมาะสมและประเมินไดวา
ควรจะจัดการกับความเสี่ยงนั้นๆ อยางไร ความเสี่ยงใดควรตองรีบ ดําเนินการบริหารจัดการกอนหลัง หรือ
ความเสี่ยงใดที่สามารถที่จะยอมรับใหเกิดขึ้นได
การกําหนดเกณฑมาตรฐานเป นการกําหนดเกณฑที่จ ะใชในการประเมินความเสี่ย ง ได แก ระดั บ
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของ ความ
เสี่ยง(Degree of Risk)โดยแตละองคกรจะตองกําหนดเกณฑขึ้นใหเหมาะสมกับประเภทและ สภาพแวดลอม
ขององคกรโดยอาจจะกําหนดเกณฑมาตรฐานเปนระดับคะแนน 5 คะแนน หรือ 3 คะแนน ซึ่งสามารถกําหนด
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เกณฑไดทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอมูลสภาพแวดลอมและดุลย พินิจการตัดสินใจของ
ฝายบริหารขององคกร โดยเกณฑในเชิงปริมาณจะเหมาะกับองคกรที่มีขอมูลสถิติ ตัวเลข หรือจํานวนเงินมาใช
ในการวิเคราะหอยางพอเพียง สําหรับองคกรที่มีไมมีขอมูลสถิติ ตัวเลข หรือ จํานวนเงินหรือไมสามารถระบุ
เปนตัวเลขหรือจํานวนเงินที่ชัดเจนไดก็ใหกําหนดเกณฑในเชิงคุณภาพ
2.1 การวิเคราะหโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาจากสถิติการเกิดเหตุการณใน อดีต ปจจุบัน
หรือการคาดการณลวงหนาของโอกาสที่จะเกิดในอนาคต โดยอาจกําหนดเกณฑมาตรฐาน เปนระดับคะแนน 5
คะแนน ประกอบดวย 5 4 3 2 และ 1 คะแนน แสดงถึงโอกาสที่จะเกิดหรือความถีใน การเกิด สูงมาก สูง
ปานกลาง นอย และนอยมาก ตามลําดับ และกําหนดคําอธิบายในแตละระดับโอกาส ที่จะเกิด จากนั้นทําการ
วิเคราะหโอกาสที่จะเกิดหรือความถี่ในการเกิดวาแตละความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยงมี โอกาสเกิดขึ้นในระดับใด
ดังตัวอยางดังนี้

2.2 การวิเคราะหผลกระทบ (Impact) เปนการพิจ ารณาระดับความรุนแรงหรื อมูลคา ความ
เสียหายจากความเสี่ยงที่คาดวาจะไดรับหากเกิดเหตุการณความเสี่ยง ซึ่งการกําหนดระดับของ ผลกระทบนั้น
จะตองพิจารณาถึงความรุนแรงของความเสียหายหากความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น โดยอาจแบง ผลกระทบออกเปน
ผลกระทบที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน หรือดานการเงิน/ทรัพยสิน การดําเนินงาน ชื่อเสียง/ภาพลักษณ
บุคลากร ฯลฯ โดยอาจกําหนดเกณฑมาตรฐานเปนระดับคะแนน 5 คะแนน ประกอบดวย 5 4 3 2 และ 1
คะแนน แสดงถึงระดับความรุนแรงระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง นอย และ นอยมาก ตามลําดับ และกําหนด
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คําอธิบายในแตละระดับความรุนแรงของผลกระทบ จากนั้นทําการ วิเคราะหผลกระทบหากเกิดเหตุการณ
ความเสี่ยง
ขึ้ น ว า มี
ผลกระทบ
อ ยู ใ น
ร ะ ดั บ ใ ด

ตัวอยางเชน
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2.3 การประเมินระดับความเสี่ยง (Degree of risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได จากการ
วิเคราะหโอกาสหรือความถีท่ ี่จะเกิดและผลกระทบหรือความรุนแรงหากเกิดเหตุการณความเสี่ยง ขึ้น หลังจาก
องคกรวิเคราะหโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงแลว องคกรตองนําผลการ วิเคราะหมาประเมิน
ระดับความเสี่ยงวาแตละความเสี่ยงมีระดับความเสี่ยงอยูระดับใดในตารางการประเมิน ระดับความเสียง ซึ่ง
ระดับความเสียงอาจแบงออกเปน 5 ระดับ ไดแก สูงมาก สูง ปานกลาง นอยและนอย มาก แทนระดับความ
เสี่ยงขางตนดวยเกณฑสีประกอบดวย สีแดง สีเหลือง สีน้ําเงิน สีเขียวและสีขาว ตามลําดับ โดยนําผลจากการ
วิเคราะหโอกาสหรือความถีที่จะเกิดขึ้นและผลจากการวิเคราะหผลกระทบมา ประเมินระดับความเสี่ยงดัง
ตัวอยางดังนี้

เปนตารางที่ใชในการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงของแตละความเสี่ยงเพื่อประเมินวา ความเสี่ยง
ใดอยูในระดับที่ควรคํานึงถึงและตองรับดําเนินการจัดการกับความเสี่ยงเปนอันดับแรกกอน โดย ตารางการ
ประเมินระดับความเสี่ยงขางตนแบงระดับความเสี่ยงออกเปน 5 ระดับ จําแนกระดับความเสี่ยง โดยใชสีเปน
ตัวกําหนด ดังนี้
สีแดง หมายถึง ระดับความเสี่ยง สูงมาก
สีเหลือง หมายถึง ระดับความเสี่ยง สูง
สีน้ําเงิน หมายถึง ระดับความเสี่ยง ปานกลาง
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สีเขียว หมายถึง ระดับความเสี่ยง นอย
สีขาว หมายถึง ระดับความเสี่ยง นอยมาก
วิธีการประเมินระดับความเสี่ยงโดยใชตารางการประเมินระดับความเสี่ยงขางตน ใหนํา คะแนนของ
โอกาสที่จ ะเกิดและคะแนนของผลกระทบที่วิ เคราะหได ของแต ล ะความเสี่ ยงมากําหนดลงใน ตารางการ
ประเมินระดับความเสี่ยงโดยถาคะแนนของโอกาสและผลกระทบมาบรรจบกันที่สีใดก็แสดงวา ความเสี่ยงนั้น
อยูในระดับความเสี่ยงตามความหมายของระดับความเสี่ยงที่ใหไวขางตน
3. การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)
เมื่อองคกรไดคนหา วิเคราะหและจัดลําดับความเสี่ยงแลว ขั้นตอนตอไป คือ การกําหนด วิธีการ
บริ ห ารจั ด การความเสี่ ย ง เพื่ อ จั ด การความเสี่ ย งขององค ก รให อ ยู ใ นระดั บ ที่ ส ามารถยอมรั บ ได (Risk
Tolerance หรือ Risk Appetite) หรือระดับที่เหมาะสม (Optimal) ซึ่งเปนระดับที่องคกรสามารถจะ
ดําเนินการตอไปไดและบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว
การกําหนดวิธีจัดการความเสี่ยงตองคํานึงถึงตนทุนที่จะเกิดขึ้น เปรียบเทียบกับ ผลประโยชนที่จะ
ไดรับจากวิธีการนั้น ๆ (cost-benefit analysis) รวมทั้งตองพิจารณาเลือกวิธีการจัดการ ความเสี่ยง ที่มีความ
สอดคลองกับโครงสรางหรือเหมาะสมกับวัฒนธรรมขององคกรดวย
หลักการจัดการความเสี่ยง มี 4 แนวทางคือ
3.1 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือ การดําเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณที่กอใหเกิด ความเสี่ยง
องคกรอาจจะเผชิญกับความเสี่ยงที่ผูบริหารพิจารณาแลวพบวา ไมมีแนวทางในการจัดการ กับความเสี่ยงนั้น
กลาวคือ ไมมีวิธีการลดโอกาสหรือผลกระทบ หรือไมสามารถหาผูอื่นมารวมจัดการ ความเสี่ยงได แตความ
เสี่ ย งดังกล าวยั งอยู ในระดั บ ที่ไมส ามารถยอมรับ ได ผูบ ริ ห ารควรเลื อกหลี กเลี่ ย ง ความเสี่ ย งด ว ยการหยุ ด
ดําเนินงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ หรือเปลี่ยนวัตถุประสงคของงานหรือกิจกรรมนั้นไป เพื่อหลีกเลี่ยงไมใหเกิด
เหตุการณที่จะกอใหเกิดความเสี่ยง อยางไรก็ตาม การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ตองคํานึงถึงตนทุนคาเสียโอกาสที่
จะเกิดขึ้นจากการหยุดดําเนินการงานหรือกิจกรรมนั้นดวย
3.2 การรวมจัดการความเสี่ยง คือ การหาผูอื่นมารวมจัดการความเสี่ยง หรือโอน (Transfer) ความ
เสี่ยงขององคกรไปใหผูอื่นรวมรับผิดชอบดวย องคกรอาจจะเผชิญกับความเสี่ยงที่ไมมี ความเชี่ยวชาญในการ
จัดการความเสี่ยงดวยตนเอง หรือตนทุนในการจัดการความเสี่ยงดวยตนเองสูงกวา ผลประโยชนที่จะไดรับ
ผูบริหารควรโอนความเสี่ยงไปใหผูอื่นรวมรับผิดชอบ เชน การทําประกันภัย เพื่อให บริษัทประกันภัยรวม
รับผิดชอบในผลกระทบที่จะเกิดขึ้น หรือการจางใหบุคคลภายนอกดําเนินกิจกรรม หรืองานบางอยางแทน
(Outsource)
3.3 การลดความเสี่ยง คือ การดําเนินการเพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบของ ความเสี่ยง
องคกรอาจจะเผชิญกับความเสี่ยงบางตัว ที่องคกรมีความสามารถหรือความเชี่ยวชาญในการ ลดความเสี่ยง
ดวยตนเอง กลาวคือ มีแนวทางในการปองกันไมใหเหตุการณเกิดขึ้น หรือมีวิธีลดผลกระทบ ของเหตุการณได
โดยตนทุนในการดําเนินการอยูในระดับที่เหมาะสม ผูบริหารจึงเลือกดําเนินการลดความ เสี่ยงเอง เชน การทํา
สัญญาลวงหนากับ Supplier เพื่อลดโอกาสที่ตนทุนสินคาเพิ่มขึ้น, การมีแหลงสํารอง พลังงาน เพื่อลด
ผลกระทบตอสายการผลิต กรณีไฟฟากระแสหลักขัดของ
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3.4 การยอมรับความเสี่ยง คือ การไมดําเนินการใด ๆ กับความเสี่ยง เนื่องจากความ เสี่ยงนั้นอยูใน
ระดับที่สามารถยอมรับได คือ มีโอกาสที่เกิดไมบอย หรือมีผลกระทบไมสูง องคกรอาจจะ เผชิญกับความเสี่ยง
บางตัว ที่มีโอกาสที่จะเกิดไมบอย หรือหากเกิดขึ้นแลวไมสงผลกระทบตอองคกรมาก นัก ผูบริหารจึงยอมรับ
ความเสี่ยงดังกลาว คือไมดําเนินการใด ๆ อยางไรก็ตามองคกรตองติดตาม ประเมินผลวา ความเสี่ยงดังกลาว
ยังอยูในระดับที่ยอมรับได หรือวามีโอกาสที่จะเกิดเพิ่มขึ้นหรือมีระดับ ผลกระทบเพิ่มขึ้นเกินระดับที่ยอมรับได
หรือไม เพราะถาความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเปนระดับที่ยอมรับได ผูบริหาร ตองพิจารณาหาวิธีตอบสนองความเสี่ยง
ดวยวิธีอื่นตอไป
การพิจารณาวาจะเลือกตอบสนองความเสี่ยงดวยวิธีใด สิ่งที่ควรคํานึงมากที่สุด คือ ตนทุน ที่จะใชใน
การดําเนินการและผลประโยชนที่จะไดรับ เมื่อเลือกวิธีการตอบสนองความเสี่ยงไดแลว ควรจัดทํา แผนบริหาร
ความเสี่ยงโดยละเอียด โดยกําหนดวัตถุประสงคของแผน เปาหมายตามยุทธศาสตรขององคกร ระดับความ
เสี่ยงที่ยอมรับได ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ และผลที่คาดวาจะไดรับ
4. การติดตามประเมินผล (Monitoring)
การติดตามประเมินผล (Monitoring) หมายถึง กระบวนการติดตามและประเมินผลการ บริหาร
ความเสี่ยงเพื่อใหเกิดความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการบริหารความเสี่ยงขององคกรที่กําหนดไว มีความ
เพี ย งพอ เหมาะสม มี ก ารนํ า ไปปฏิ บั ติ จ ริ ง และการตอบสนองความเสี่ ย งหรื อ การจั ด การความเสี่ ย งมี
ประสิทธิผล โดยการติดตามประเมินผลแบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้
4.1 การติ ด ตามประเมิ น ผลอย า งต อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให เ กิ ด ความมั่ น ใจอย า งสมเหตุ ส มผลว า การ
ตอบสนองความเสียงหรือการจัดการความเสี่ยงมีความเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผลสามารถ ลดความ
เสี่ ย งลงสู ร ะดั บ ที่ ย อมรั บ ได ตลอดจนได รั บ การออกแบบให เ ป น ส ว นเดี ย วกั บ การดํ าเนิ น งานด า น ต า ง ๆ
ตามปกติขององคกร และมีการปฏิบัติตามจริงอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ ดังนั้นองคกรตองมีการ ติดตาม
ประเมินผลการบริห ารความเสี่ยงอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ ครอบคลุ มทุกกิจกรรมการดํ าเนิน งาน ของ
องคกร เพื่อใหเกิดการตอบสนองความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยงไดอยางรวดเร็ว ทันการณ
4.2 การติดตามประเมินผลเปนรายครั้ง คือ การติดตามประเมินผลครั้งคราวตาม ระยะเวลาที่
กําหนดไวเพื่อใหทราบถึงความเพียงพอ เหมาะสม และประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง ณ ชวงเวลาใด
เวลาหนึ่งตามที่กําหนดไว ขอบเขตและความถี่ในการประเมินขึ้นอยู กับสภาพแวดลอมและ สถานการณที่
เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการติดตามประเมินผลเปนรายครั้งสามารถดําเนินการได ดังนี้
4.2.1 การติดตามประเมินผลดวยตนเอง เปนกระบวนการติดตามประเมินผลเพื่อการ
ปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงดวยการกําหนดใหผูปฏิบัติงานเปนเจาของความเสี่ยง (Risk Owner) หรือผูมี
ความชํานาญในงาน กระบวนการ หรือกิจกรรมนั้นเขามามีสวนรวมในการติดตามประเมินผล โดย กําหนดให
กลุมผูปฏิบัติงานหรือผูมีความเชี่ยวชาญนั้น ๆ รวมกันติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และคนหา
ความเสี่ ย ง ประเมิน ความเสี่ ย งของงาน กระบวนการ หรื อกิจ กรรม ในความรั บ ผิด ชอบ เพื่อพิจ ารณาหา
แนวทางในการตอบสนองความเสี่ยงใหมีความเหมาะสม และประสิทธิผลมากขึ้น
4.2.2 การติดตามประเมินผลอยางเปนอิสระ เปนกระบวนการติดตามประเมินผลโดยผูที่ ไม
มีสวนไดเสียหรือเกี่ยวของโดยตรงกับการดําเนินงานตามงาน กระบวนการ และกิจกรรมนั้น ๆ เพื่อให เกิด
ความมั่นใจวาการติดตามประเมินผลจะเปนไปตามความเปนจริง ถูกตอง ครบถวน และไมมีอคติการติดตาม

19

คูมือการบริหารความเสีย่ ง

ประเมินผลอย างอิสระอาจกระทําโดยผู ตรวจสอบจากภายในและภายนอก และ/หรือที่ปรึ กษา ภายนอก
ตลอดจนคณะกรรมการหรือคณะทํางานที่ตั้งขึ้นมาอยางเปนอิสระเพื่อใหการติดตามประเมินผล เปนไปอยาง
เที่ยงธรรมมากขึ้น การติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอยางเปนอิสระควรจะเปน กระบวนการที่
สงเสริมและสนับสนุนการติดตามประเมินผลดวยตนเอง
การติดตามผลเพื่อใหมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาองคกรมีการบริหารความเสี่ยงเปนไป อยาง
เปนระบบ เหมาะสม และมีการนําไปปฏิบัติจริง
การประเมินผลเพื่อใหมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาองคกรมีการบริหารความเสี่ยงเปนไป อยาง
เพียงพอ และมีประสิทธิผล การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) ดวยมาตรการหรือกลไกการ ควบคุม
ความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดําเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นไดจริงและอยู ในระดับ
ที่ยอมรับได หรือตองปรับปรุงหรือหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อใหความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยูหลัง
มีการจัดการความเสี่ยงอยูในระดับที่ยอมรับได และใหองคกรมีการบริหารความเสี่ยงอยาง ตอเนื่อง สม่ําเสมอ
จนกลายเปนวัฒนธรรมในการดาเนินงานขององคกร
โดยการติดตามประเมินผลการจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยง โดย
วิเคราะหและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงตามระยะเวลาที่กําหนดไวในแผนการบริหารความเสี่ยงวา
ดําเนินการแลวเสร็จตามกําหนด มีความเพียงพอ มีประสิทธิผลหรือไม หากองคกรพบวาไดดําเนินการจัดการ
ความเสี่ยงแลวยังมีความเสี่ยงที่ไมอาจยอมรับไดเหลืออยู ควรพิจารณาตอไปวา เปนความเสี่ยงที่ อยูในระดับ
ใด และจะมีวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้นอยางไร จากนั้นจึงเสนอตอผูบริหารเพื่อทราบและ พิจารณาสั่งการ
รวมถึงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงจะเกิดผลสําเร็จได ตองไดรับการสนับสนุน
อยางจริงจังจากผูบริหารทุกระดับ
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