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การบริหารความเสี่ยง
ความสาคัญของการบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสหรื อเหตุที่ไม่พึงประสงค์อาจทาให้อนาคตส่ งผลกระทบให้เกิดความ
เสียหาย ทาให้วัตถุประสงค์ (Objective) และเป้าหมาย (Target) ที่องค์กรกาหนดไว้เบี่ยงเบนไปหรือไม่
ประสบผลสาเร็จ ทั้งในด้านกลยุทธ์ การเงิน การดาเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การ
ดาเนินงานใด ๆ ย่อมมีความเสี่ยงเกิดขึ้นได้เสมอ ทั้งจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ความเสี่ยงดังกล่าว
อาจอยู่ในกระบวนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่จะนาองค์กรไปสู่เป้าหมาย เช่น การวางกลยุทธ์และแผนงาน การ
ตัดสินใจของผู้บริหาร การบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน และโครงการที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติงาน
ภายในที่ทาการ การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ เป็นต้น
โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง หมายถึง การจัดทาโครงการควบคุมโดยพิจารณาจาก ความสัมพันธ์ของ
ทรัพยากรต่าง ๆ กระบวนการทางาน กระบวนการบริหารภายในองค์กรนั้น ๆ

การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) หมายถึง การติดตามการปฏิบัติ
ตาม วิธีการบริหารความเสี่ยง ระหว่างการปฏิบัติงาน หรืออาจเรียกว่าการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง หรือการ
ประเมินผลแบบต่อเนื่อง
การประเมินผล หมายถึง การประเมินผลที่มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นไปที่ประสิทธิผลของการบริหาร
ความเสี่ยง ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่กาหนด โดยมีขอบเขตในช่วงการประเมินขึ้นอยู่กับประสิทธิผล การ
ติดตามผลอย่างต่อเนื่องเป็นหลัก เช่น การประประเมินผลช่วง 6 เดือน 9เดือน และ 12 เดือน สารสนเทศ
หมายถึง ข้อมูล ที่ได้ผ่ านการประมวลผลและถูกจัดให้อยู่ในรูปที่มีความหมายและเป็น ประโยชน์ต่ อการ
ดาเนินงานในโครงการนั้นๆ
การสื่อสาร หมายถึง การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างบุคคลทั้งภายในและภายนอก ซึ่งอาจใช้
คนหรือใช้สื่อในการติดต่อสื่อสารก็ได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การทาหนังสือเพื่อขอให้เสนอ
แผน/โครงการ เพื่อจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงประจาปีงบประมาณ 2563
ประเภทของความเสี่ยง ความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกิจกรรมทางการดาเนินงานของ
องค์กร การกาหนดกลยุทธ์ หรือแผนงาน และนโยบายในการบริหารงาน
๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน ( Financial Risk) คือ ความเสี่ ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่ อง
งบประมาณ การเงินที่ใช้ในการดาเนินการโครงการนั้นๆ เป็นต้น

๓. ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุก ๆ
ขั้นตอนโดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น
๔. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) หรือ (Event Risk) คือ
ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือ กฎหมายที่มีอยู่ไม่
เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง
สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ
๑. ปั จ จั ย ภายใน เช่ น นโยบายของผู้ บริ ห าร ความซื่ อ สั ต ย์ จริ ย ธรรม คุ ณ ภาพของบุ ค ลากร การ
เปลี่ยนแปลงระบบงาน ความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้ าหน้าที่ บ่อยครั้ง
การควบคุมกากับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ ข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น
๒. ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจ และการเมือง เป็นต้น

การบริหารความเสี่ยง ( Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ใ นการระบุความเสี่ยง
การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการกาหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง การบริหารความ
เสี่ยงแบบบูรณาการ (Enterprise Risk Management : ERM) คือ ขบวนการที่จัดทาโดยฝ่ายบริหาร เพื่อ
ประยุกต์ใช้ในการจัดทาแผนกลยุทธ์ทั่วทั้งองค์กร ซึ่งออกแบบมาเพื่อระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นมีผลกระทบ
กับองค์กรและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับยอมรับได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร กรอบการ
บริหารความเสี่ยงประกอบไปด้วย ๔ องค์ประกอบหลัก ดังนี้
- วัฒนธรรมองค์กร (Culture)
- โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง (Structure)
- กระบวนการ (Process)
- ปัจจัยพื้นฐาน (Infrastructure)

การบริหารความเสี่ยงขององค์กร คือ การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการการ
ดาเนินงานต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับของความเสี่ย งและ
ขนาดของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้
อย่างมีระบบ โดยคานึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรเป็นสาคัญ
ความจาเป็นของการบริหารความเสี่ยง คือ การดาเนินงานขององค์กรนั้น มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ
สร้ างคุณ ค่าสู งสุ ดให้ กับ ผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย กับองค์กรซึ่งประกอบด้ว ย รัฐ บาล บุ คลากรในหน่ว ยงานและ
หน่ ว ยงานในสั ง กั ด และประชาชนผู้ รั บ บริ ก าร ในปั จ จุบั น องค์ก รต้ อ งด าเนิ นงานภายใต้ ส ภาวะของการ
เปลี่ยนแปลงของนโยบายภาครัฐ ทั้งจากระบบเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงความ
ต้องการสังคม การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ การดาเนินงานเพื่อสร้างคุณค่าดังกล่าวนั้น อาจมีผลกระทบจาก
ความเสี่ยงในการดาเนินธุรกิจที่เกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกหน่วยงาน และส่งผลกระทบให้
คุณค่าที่ควรจะมีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นต้องลดลงหรือหมดไป ดังนั้น การจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงภายใน
องค์การตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะช่วยลดโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยงที่สาคัญให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อองค์กรหรือมีผลกระทบน้อยที่สุด

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ( Risk Appetite) หมายถึง ประเภทและเกณฑ์ของความเสี่ยง ที่องค์กรจะ
ยอมรับได้ เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ซึ่งความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่องค์กรจะกาหนดนั้น จะระบุเป็น
เป้าหมายค่าเดียว หรือระบุเป็นช่วงก็ได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละปัจจัยเสี่ยง
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ( Risk Tolerance) หมายถึง ระดับความเบี่ยงเบนจากเกณฑ์หรือ
ประเภทของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งทาให้องค์กรมั่นใจได้ว่าองค์กรได้ดาเนินการบริหารความเสี่ยงอยู่ภายใน
เกณฑ์ที่ยอมรับได้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
แนวทางการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับ
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างานของหน่วยงานหรือองค์กรรวมทั้ง
การบริหาร / จัดการความเสี่ยง โดยกาหนดแนวทางการควบคุมเพื่ อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้จะสาเร็จได้ต้องมีการสื่อสารให้คนในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
การบริหารความเสี่ยงในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนควรมีการจัดทาระบบสารสนเทศ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์
ประเมินความเสี่ยง

กระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย 7 ขั้นตอนดังนี้
แผนผังภาพรวมของแนวการบริหารความเสี่ยง

กระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย 7 ขั้นตอนดังนี้
1. การกาหนดวัตถุประสงค์
องค์กรต้องกาหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายการดาเนินธุรกิจ ก่อนที่จะทาการระบุเหตุการณ์ความ
เสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสาเร็จของวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายนั้น โดยวัตถุประสงค์ต้องสอดรับกับการ
ยอมรับในความเสี่ยง ( Risk Appetite) การกาหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ที่ชัดเจนของแผนงาน / งาน
โครงการ / กิจกรรม ตามแผนการปฏิบัติราชการประจาปี และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีของสานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง มีการกาหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนช่วยให้การระบุ และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้อย่าง
ครบถ้วน โดยเทคนิคการกาหนดวัตถุประสงค์มีหลายเทคนิควิธี เช่น อาจคานึงถึงหลัก AMART ได้แก่
Specific : มีการกาหนดเป้าหมายที่ชัดเจน

Measurable : สามารถวัดผลหรือประเมินผลได้
Achievable : สามารถปฏิบัติให้บรรลุได้
Reasonable : สมเหตุผล มีความเป็นไปได้
Time : มีกรอบเวลาที่ชัดเจนและเหมาะสม
2. การระบุความเสี่ยง
เป็นการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง หรือความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากปัจจัยทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร ปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจ การเมือง การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ภาวะ
แวดล้อมทางธรรมชาติ ปัจจัยภายใน เช่น บุคลากร กระบวนการ เทคโนโลยี การระบุความเสี่ยงนั้นมีทั้งที่มี
ผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้น
ได้อย่างไร ละทาไม สาหรับการระบุความเสี่ยงของสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง นั้นหมายถึง เหตุการณ์
หรือการกระทาใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย
อาจเป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี ( พ.ศ. 2563 – 2567 ) ของกรมบัญชีกลาง ทั้งในระดับหน่วยงาน โครงการ / กิจกรรม ละใน
ระดับองค์กร ทั้งนี้สามารถจาแนกความเสี่ยงได้เป็น 4 ลักษณะดังนี้
1) Strategic Risk – ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในระดับยุทธศาสตร์ เช่น การเมือง เศรษฐกิ จ กฎหมาย
ตลาด ภาพลักษณ์ ผู้นาชื่อเสียง ลูกค้า เป็นต้น
2) Operational Risk – ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในระดับปฏิบัติการ เช่น กระบวนการ เทคโนโลยี
และคนในองค์กรเป็นต้น
3) Financial Risk – ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงิน เช่น ข้อมูลเอกสารหลักฐาน ทางการเงิน
และการรายงานทางการเงินบัญชี เป็นต้น
4) Hazard Risk – ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในด้านความปลอดภัยจากอันตรายต่อชีวิตและ ทรัพย์สิน
เช่นการสูญเสียทางชีวิตและทรัพย์สินจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ การก่อการร้าย อุบัติเหตุ หรือ สถานการณ์ที่
อยู่นอกเหนือการควบคุม เป็นต้น
ปัจจัยเสี่ยง ( Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทาให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และ
ทาไมทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกาหนดมาตรการลดความ
เสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง
ตัวอย่าง ปัจจัยเสี่ยง / ต้นเหตุ / สาเหตุของความเสี่ยง

 บรรยากาศทางจริยธรรม
 ความกดดันจากฝ่ายบริหาร
 ความรู้ความสารถของบุคลากร
 ราคา / มูลค่าของทรัพย์สิน
 ปริมาณการบันทึกรายการและจานวนเอกสาร
 สภาพความเป็นจริงทางการเงินและเศรษฐกิจ
 กิจกรรมที่ซับซ้อนหรือมีการเปลี่ยนแลงได้ง่าย
 ระเบียบต่างๆ ของทางราชการ
 ระบบข้อมูลสารสนเทศที่ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์
 ความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
 นโยบายขององค์กร / การปฏิบัติงาน / เทคโนโลยี
 การตัดสินใจของฝ่ายบริหาร  การยอมรับสิ่งที่ตรวจพบ
 การดาเนินการแก้ไข ฯลฯ
การระบุความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ / กิจกรรม เพื่อให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง ที่อาจมีผลกระทบต่อการ
บรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยต้องคานึงถึง
1) สภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงานและกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานและกระทรวงการคลัง เช่น นโยบายภาครัฐ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
2) สภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานและกระทรวงการคลัง เช่น รูปแบบการบริหารสั่งการ การ
มอบหมายอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ โครงสร้างองค์กร ระเบียบข้อบังคับภายใน
วิธีการและเทคนิคในการระบุความเสี่ยง มีหลายวิธีซึ่งแต่ละหน่วยงานอาจเลือกใช้ได้ตามความ
เหมาะสม ดังนี้
1) การระบุความเสี่ยงโดยการรวมกลุ่มระดมสมอง เพื่อให้ได้ความเสี่ยงที่หลากหลาย
2) การระบุความเสี่ยงโดยการใช้ checklist ในกรณีที่มีข้อจากัดด้านงบประมาณและ

ทรัพยากร
3) การระบุความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์สถานการณ์จากการตั้งคาถาม “What-if”
4) การระบุความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในแต่ละขั้นตอนที่สาคัญ
* ความรู้เพิ่มเติม
เมื่อสามารถระบุถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยที่ทาให้เกิดความเสี่ยงนั้นได้แล้ว ก็จะสามารถระบุได้ว่าความ เสี่ยงนั้น
จัดอยู่ในความเสี่ยงเรื่องใด และเป็นความเสี่ยงท่อยู่ในกระบวนการปฏิบัติงานใด ตัวอย่างการระบุ ความเสี่ยง
และสาเหตุในกระบวนการปฏิบัติงานมีดังนี้
ตัวอย่าง

ทั้งนี้ สามารถดาเนินการระบุความเสี่ยงและสาเหตุไปได้พร้อมๆ กัน เมื่อรวบรวมความเสี่ยงและปัจจัย
เสี่ยง (สาเหตุ) ทั้งหมดได้แล้ว ก็จะต้องนามาทบทวนและรวบรวมให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน ก่อนเข้าสู่ขั้นตอน การ
ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ต่อไป
3. การประเมินความเสี่ยง
เป็นการวิเคราะห์ และจัดลาดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
(Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact) โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่
ได้กาหนดไว้ ทาให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม การประเมินความเสี่ยงเป็น
กระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับ ความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างานของหน่วยงานหรือขององค์กร ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ
(1) การกาหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
เป็นการกาหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likehood)
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยแต่ ละหน่วยงาน
จะต้องกาหนดเกณฑ์ของหน่วยงานขึ้น ซึ่งสามารถกาหนดเกณฑ์ได้ทั้งเกณฑ์ในเชิงปริมาณและเชิง คุณภาพ
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมในหน่วยงานที่มีข้อมูลและดุลยพินิจ การตัดสินใจของฝ่ายบริหาร ของ
หน่วยงาน โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับหน่วยงานที่มีข้อมูลตัวเลข หรือจานวนเงินมาใช้ในการ

วิเคราะห์อย่างพอเพียง สาหรับหน่วยงานที่มีข้อมูลเชิงพรรณนาไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขจานวนเงินที่ชัดเจน
ได้ก็ทาให้กาหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ ตัวอย่าง ดังนี้

(2) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
เป็นการนาความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่ จะเกิด
เหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความ เสี่ยง
เพื่อให้เห็นถึงระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทาให้สามารถกาหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่าง เหมาะสม ซึ่ง
จะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กาลังคน หรือ
เวลาที่มีจากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้
ผู้ประเมินกิจกรรม/โครงการ ของหน่วยงานควรเป็นผู้มีความรู้ ความชานาญ และ มีประสบการณ์ใน
เรื่องนั้นๆ สาหรับเทคนิคการให้คะแนนระดับการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละ ปัจจัยความเสี่ยงนั้น
อาจใช้คะแนนเสียงข้างมากในที่ประชุม หรือให้แต่ละคนเป็นผู้ให้คะแนน แล้วนาคะแนน นั้นมาหาค่าเฉลี่ ย
เป็นต้น ทั้งนีม้ ีขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้
- พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะ เกิดนั้นมากน้ อย
เพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
- พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของ หน่วยงานว่ามี
ระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
(3) การวิเคราะห์ความเสี่ยง
เมื่อหน่วยงานพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นาผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม/ภารกิจของหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงใน
ระดับใดในตารางระดับความเสี่ยง ซึ่งจะทาให้หน่วยงานทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้อง
บริหารจัดการก่อน

*ความรู้เพิ่มเติม
การวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของงาน
การบริหารความเสี่ยงต้องเริ่มจากการวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของงานซึ่งเป็นเงื่อ นไขที่จาเป็นประการแรก โดย
มีลาดับขั้นตอน ดังนี้
๑ การกาหนดภารกิจขององค์กร
๒ การกาหนดวัตถุประสงค์ในระดับองค์กรให้สอดคล้องกับภารกิจที่กาหนดไว้
๓ การกาหนดกิจกรรมที่ทาให้บรรลุวัตถุประสงค์ในระดับองค์กร
๔ การกาหนดวัตถุประสงค์ในระดับกิจกรรม
วัตถุประสงค์ในการดาเนินงาน ควรประกอบด้วย
- ผลลัพธ์
สิ่งที่หน่วยงานคาดหวังที่จะได้รับเมื่อมอบหมายให้ดาเนินงานนั้น ๆ
- ตัวชี้วัดความสาเร็จของงานหรือผลลัพธ์
มาตราวัดหรือตัวเทียบค่าความสาเร็จที่ชัดเจนและบอกผลได้ จากความหมายของความเสี่ยงที่ได้ทราบกัน
แล้วว่า หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่อาจเกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบ กับวัตถุประสงค์ของเรา ดังนั้น วัตถุประสงค์ใน
การดาเนินงานที่ดี มีแนวทางการกาหนดแบบ S.M.A.R.T คือ
- มีความเฉพาะเจาะจง ทุกคนเข้าใจตรงกัน (Specific)
- สามารถวัดได้ทั้งเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ (Measurable)
- สามารถทาให้บรรลุผลได้ (Attainable)
- มีความสัมพันธ์กับนโยบายหลักในระดับสูง (Realistic and Relevant)
- มีกาหนดเวลาในการทาที่ชัดเจน (Timely)
ในที่นี้ขอยกตัวอย่างการกาหนดวัตถุประสงค์ของ องค์กร ซึ่งกาหนดว่า วัตถุประสงค์นี้อาจถูกแตก
ออกเป็นวัตถุประสงค์ย่อยหลาย ๆ ข้อ เช่น ด้านปริมาณ และด้านคุณภาพ หรือแตกเป็นแผนงานย่อยแต่ละ
หน่วยงาน เพื่อแยกกันบริหารความเสี่ยงก็ได้ วัตถุประสงค์ในระดับองค์กร (Entity-Level Objectives)
เป็นวัตถุประสงค์การดาเนินงานในภาพรวมขององค์กรซึ่งก็คือวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์กรตาม หนังสือ
รับรองการจดทะเบียน ภารกิจ และกลยุทธ์หลักในการดาเนินงานขององค์กร

การวิเคราะห์ความเสี่ยง
เพื่อพิจารณาความเสี่ยงที่มีอยู่ก่อนการควบคุมใด ๆ ( Inherent Risk) และทาการประเมินระดับ
นัยสาคัญของโอกาสเกิดความเสี่ยงหรือความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะมีขึ้น (ซึ่งหากมี
การเก็บรวบรวมสถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบจากความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้นก็อาจจะสามารถประเมิน
ความเสี่ยงเป็นมูลค่าทางการเงินได้ชัดเจนยิ่งขึ้น) โดยการพิจารณาความเสี่ยงดังกล่าว จะมีการวิเ คราะห์และ
ประเมินใน ๒ มิติ ดังนี้

ขั้นตอนการประเมิน
 การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Risk Assessment Process)
การพิจารณาถึงความ
เป็นไปได้ของโอกาส ( Frequency/Likelihood) ที่ความเสี่ยงจะเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง เพียงใด
ขั้นตอนที่ ๑ การกาหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง (Risk Parameters)
การกาหนดเกณฑ์สาหรับการประเมินความเสี่ยง เป็น องค์ประกอบทีสาคัญ สาหรับการกาหนดระดับ
โอกาสที่ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้น และระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๒
ลักษณะ ได้แก่ผละกระทบที่เป็นตัวเงิน (Financial Measure) และผลกระทบที่ไม่ใช่ตัวเงิน (Non-Financial
Measure) โดยใช้ฐานข้อมูลในอดีต หรือการคาดการณ์ในอนาคต เพื่อประกอบกับการกาหนดระดับความ
รุนแรงของโอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ของแต่ละความเสี่ยง
ตัวอย่างเช่น ผลกระทบที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ ผลกระทบต่อประมาณการรายได้และค่าใช้ จ่าย หรือ การ
ลดลงของเป้าหมายกาไรขององค์การตลาด
ตัวอย่างเช่น ผลกระทบที่ไม่ใช่ตัว ได้แก่ ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ขั้นตอนที่ ๒ การระบุผลกระทบจากความเสี่ยง (Impact)
การระบุรายละเอียดของผละกระทบที่อาจเกิดขึ้น เมื่อความเสี่ยงนั้นๆ เกิดขึ้น และจัดระดับของความ
รุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยปกติระดับความรุนแรงระบุถึงผลกระทบทางด้านการเงินเป็นหลัก แต่ ก็
ยังคงพิจารณาถึงผลกระทบที่ไม่ใช่ตัวเงินด้วยเช่นกัน
ขั้นตอนที่ ๓ การระบุโอกาสที่อาจเกิดขึ้นของความเสี่ยง (Likelihood)
การระบุถึงโอกาสหรือความเป็นไปได้ที่ความเสี่ยงนั้นๆ จะเกิดขึ้น หรือสานักงานปลัด กระทรวงการคลังจะต้อง
เผชิญ พิจารณาได้จากสิ่งแวดล้ อมจากการทางาน การประเมินหรือการคาดการณ์จาก ประสบการณ์ ทักษะ
ความสามารถ และทัศนคติของเจ้าหน้าที่รวมถึงสถิติของเหตุการณ์ในอดีต
(4) การจัดลาดับความเสี่ยง
เมือ่ ได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว จะนามาจัดลาดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน/
โครงการ ที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อพิจารณากาหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่
สาคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่ประเมินได้ตามตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยง
โดยจัดเรียงตามลาดับ จากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และเลือกความเสี่ ยงที่มีระดับสูงมาก หรือสูง มา
จัดแผนการบริหาร/จัดการความเสี่ยงในขั้นตอนต่อไป
4. การประเมินมาตรการการควบคุม
เป็นการประเมินกิจกรรมการควบคุมที่ควรจะมี หรือมีอยู่แล้ว ว่าสามารถช่วยควบคุมความเสี่ยงหรือ
ปัจจัยเสี่ยงได้อย่างเพียงพอหรือไม่ หรือเกิดประสิทธิผล ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมเพียงใดเพื่อให้มั่นใจ
ได้ว่าจะสามารถควบคุม ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การประเมินมาตรการควบคุมเป็นการประเมินกิจกรรมที่กาหนดขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยควบคุม ความเสี่ยง
หรือปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งกิจกรรมการควบคุมดังกล่าว หมายถึง
กระบวนการ วิธีการปฏิบัติงานต่างๆ ที่จะทาให้มั่นใจได้ว่าผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมได้ดาเนินการ สอดคล้อง
กับทิศทางที่ต้องการ สามารถช่วยป้องกันและชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ได้ โดยทั่วไป
การปฏิบัติงานจะต้องมีการควบคุมโดยธรรมชาติ เป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินงานอยู่แล้ว เช่น การอนุมัติ การ
ลงความเห็น การตรวจสอบ การทบทวนประสิทธิภาพของการดาเนินงานการจัดการ ทรัพยากร และการแบ่ง
หน้าที่ของบุคลากร เป็นต้น ทั้งนี้มีการแบ่งประเภทการควบคุมไว้ 4 ประเภท คือ

1) การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กาหนดขึ้นเพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิด
ความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กรการแบ่งแยกหน้าที่ การ ควบคุม
การเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน ฯลฯ
2) การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กาหนดขึ้นเพื่อค้นหาพบ
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การยืนยันยอด การตรวจนับ การรายงาน
ข้อบกพร่อง ฯลฯ
3) การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธกี ารควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิด
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี เป็นต้น
4) การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กาหนดขึ้นเพื่อแก้ไข ข้อผิดพลาดที่
เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้าอีกในอนาคต เช่น การจัดเตรียมเครื่องมือ
ดับเพลิงเพื่อช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายให้น้อยลงหากเกิดเพลิงไหม้ เป็นต้น

สาหรับแนวทางการบริหารความเสี่ยงตามคู่มือนี้ หลังจากประเมินความเสี่ยงแล้ว หน่วยงานจะทาการ
วิเคราะห์การควบคุมที่มีอยู่เดิมก่อน ตามที่ได้มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานว่าได้มีการ
จัดการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้นไว้แล้วหรือไม่ ซึ่งโดยปกติจะมี การกาหนดขั้นตอนการควบคุม
อยู่ค่อนข้างมาก แต่ผู้ปฏิบัติงานมักไม่ค่อยปฏิบัติตามการควบคุมที่กาหนด จึงจาเป็นที่หน่วยงานต้องวิเคราะห์
และประเมินผลระบบการควบคุมเหล่านั้นก่อน โดยนาผลจากการจัดลาดับความเสี่ยงในระดับสูงมา และสูงมา
ประเมินมาตรการควบคุมก่อนเป็นอันดันแรก ตามขั้นตอน ดังนี้
1) นาเอาปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก และสูง มากาหนดวิธีการควบคุมที่ควรจะมีเพื่อ ป้องกัน
หรือลดความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้น
2) พิจารณา หรือประเมินว่าในปัจจุบันความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้น มีการควบคุมอยู่แล้ว หรือไม่
3) ถ้ามีการควบคุมแล้ว ให้ประเมินต่อไปว่าการควบคุมนั้นได้ผลตามความต้องการอยู่หรือไม่
5. การบริหาร/จัดการความเสี่ยง
เป็นการนากลยุทธ์ มาตรการ หรือแผนงานมาใช้ปฏิบัติในสานัก/ศูนย์/กอง/หน่วยงานระดับกอง เพื่อ
ลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ ย ง หรื อลดความเสี ยหายของผลกระทบ ในการดาเนินงานตามแผนงาน/งาน/
โครงการ/กิจกรรม ที่ยั งไม่มีกิจกรรมควบคุมความเสี่ ยง หรือที่มีอยู่แต่ยังไม่เพียงพอ กระบวนการในการ
บริหารความเสี่ยงนั้นไม่ใช่กระบวนการที่สร้างขึ้นและอยู่ ด้วนตนเองอย่างเป็น อิสระเพียงลาพังได้ แต่จะเป็น
กระบวนการที่สร้างขึ้นโดยมีขั้นตอนที่ช่วยเสริมการทางานร่วมกับโครงการหรือ ภาระงานอื่นใดที่ปฏิบัติการอยู่

ให้เป็นไปด้วยความราบรื่นหรือป้องกันโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและเป็นปัญหา หรืออาจจะกล่าวได้ว่าเป็นการ
มองไปข้างหน้า ป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างมีเหตุมีผ ล มีหลักการ และหาทางลดหรือป้องกัน
ความเสียหายในการท างานใจภารกิจของหน่วยงาน/โครงการที่มีการวางแผนการ ปฏิบัติงานไว้แล้วในแต่ละ
ขั้นตอน การบริหารความเสี่ยงต้องอาศัยการผสมผสานระหว่างประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่เรียนรู้จากอดีต
ที่ผ่านมา ควบคู่กับการมีนวัตกรรมขององค์กาที่พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีการน าความรู้ด้านการบริหาร
ความเสี่ยง ซึ่ งนับ ได้ว่าเป็น กิจ กรรมหลักที่สาคัญอย่างหนึ่งในกระบวนการบริหารองค์กร ที่สามารถทาให้
หน่วยงานสามารถบรรลุภารกิจ พันธกิจ ภายใต้งบประมาณและทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด กิจกรรม
หลักในการบริหารความเสี่ยงจาเป็นต้องประกอบไปด้วย (อ้างอิงจาก Blanchard, 2004)
(1) การประเมินระดับความเสี่ยง (Assessment)
(2) การวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของความเสี่ยง (Analysis)
(3) การรองรับและควบคุมความเสี่ยง (Abatement)

เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในระดับการดาเนินการขององค์กรภาครัฐ การประยุกต์ใช้แนว
ทางการบริหารความเสี่ยงภายในบริบทของภาครัฐ จะมุ่ งเน้นความสาคัญไปที่ ระดับการดาเนินการเป็นส่วน
ใหญ่ แนวคิด หลักการ และเทคนิคต่างๆ ซึ่งสามารถนามาใช้กับองค์กรภาครัฐใน ปัจจุบัน ความพยายามใน
การนาหลักการ และแนวทางการบริหารความเสี่ยงได้ถูกผลักดันและดาเนินการ โดย ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กรมบัญชีกลาง และสานักงบประมาณ ซึ่งได้มีการ จัดทาคู่มือมาตรฐาน รวมถึง
การจัดทา Checklist เพื่อให้การวางแผนได้คานึงถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการ บริหารงาน กลยุทธ์ในการผลักดัน
แผนงาน การทบทวนและตรวจสอบผลการดาเนินการโครงการ จึงถือได้ว่า การบริหารความเสี่ยงได้ถูกนามา
แฝงให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร (Management Processes) อย่างแท้จริง

* ความรู้เพิ่มเติม
การบริหารจัดการความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง ( Risk Response) เป็นการกาหนดแนว
ทางการดาเนินการป้องกันความเสี่ยง และความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีรวมกัน
-เป้าหมายการบริหารจัดการความเสี่ยง ในการบริหารจัดการความเสี่ ยงนี้มีเป้าหมายหลักอยู่ ๓ ข้อ
ด้วยกัน คือ
๑. ลดโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดของความเสี่ยงนั้น ๆ
๒. ลดความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยงนั้นในกรณีที่ความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น
๓. เปลี่ยนลักษณะของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น ให้เป็นไปในรูปแบบที่ องค์กรต้องการหรือยอมรับ
ได้
- ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง มีดังนี้
๑. จัดลาดับความสาคัญความเสี่ยง (ทั้งความเสี่ยงที่ค้นพบใหม่และที่ยังเหลืออยู่) โดย เปรียบเทียบจากค่า
ระดับความเสี่ยงที่วัดได้
๒. พิจารณามาตรการใช้กาจัดความเสี่ยง เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓. ศึกษาความเป็นไปได้ของทางเลือกในแต่ละมาตรการ ที่จะใช้กาจัดหรือลดความเสี่ยงโดย ใช้การวิเคราะห์
ผลได้-ผลเสียของแต่ละมาตรการเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกมาตรการอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์ผลได้ ผลเสีย (Cost - Benefit Analysis) ประกอบด้วยผลได้ (Benefit) ได้แก่ การวิเคราะห์หา ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
ทันทีที่นามาตรการนั้นไปใช้ลดความเสี่ยงหรือผลประโยชน์ในระยะยาว รวมไปถึงโอกาสดีต่าง ๆ ทางธุรกิจใน
อนาคต เป็นต้น ผลเสีย (Cost) ได้แก่ การวิเคราะห์หาต้นทุน เวลา หรือความสะดวกที่มีโอกาส สูญเสียไปกับ
การกาจัดความเสี่ยงดังกล่าว หรือการสร้างโอกาสให้มีความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้นแทน เป็นต้น
๔. เลือกมาตรการที่ดีทสี่ ุดจัดการกับความเสี่ยง โดยจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อ กาหนดผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลาที่จะใช้ดาเนินงาน ทรัพยากรที่ต้องใช้ และวิธีการติดตามผล รวมถึงการรายงาน ผลการบริหารความ
เสี่ยงให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ทางเลื อ กในการบริ ห ารความเสี่ ย ง
แนวทางการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งมี ห ลายวิ ธี และสามารถ
ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการ
บริหารจัดการความเสี่ยงนั้นต้องคุ้มค่ากับการ ลดระดับผลกระทบของความเสี่ยงทางเลื อกหรือกลยุทธ์ในการ
จัดการความเสี่ยงสามารถแบ่งได้เป็น ๔ แนวทางหลัก คือ กลยุทธ์ ๔T’s ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. Take – การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)
ใช้ในกรณีที่หน่วยงานสามารถยอมรับความเสี่ยงที่ระบุไว้ได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ใน ปัจจุบัน หรือมีความ
เสี่ยงอยู่แต่จาเป็นต้องดาเนินกิจกรรมภายใต้ภาวการณ์ที่มีความเสี่ยงเช่นนี้ ด้ว ยข้อจากัดด้านค่าใช้จ่ายในการ
กาหนดระบบการควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม
๒. Treat – การจัดการความเสี่ยง (Risk Reduction)
ใช้ ในกรณีที่ ห น่ ว ยงานสามารถจั ดการกับ ความเสี่ ยงที่ร ะบุ ไว้ ให้ อยู่ ในระดับ ที่ย อมรับ ได้ ภายใต้
มาตรการควบคุมบริห ารความเสี่ยงที่หน่วยงานจะต้องกาหนดขึ้นเพิ่มเติมหรือปรับปรุงจากมาตรการที่มี อยู่
แล้วให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไป
๓. Transfer – การโอนความเสี่ยง (Risk Spreading)
ใช้ในกรณีที่หน่วยงานพบว่าความเสี่ยงที่ระบุไว้มีค่าระดับความเสี่ยงสูง ไม่ว่าจะเกิดจากค่า โอกาส
หรือค่าผลกระทบก็ตาม แต่หน่วยงานมีข้อจากัดที่จะควบคุมความเสี่ยงที่ระบุไว้ด้วยตนเองหรือ ดาเนินการได้
แต่ไม่คุ้มค่าในเชิงการลงทุน จึงเลือกใช้กลยุทธ์การโอนย้ายความเสี่ยงนั้น ๆ ไปให้หน่วยงานอื่น รับผิดชอบแทน
หรือจ้างผู้อื่นดาเนินการแทน เช่น การประกันภัยในรูปแบบต่าง ๆ การจ้างบุคคลภายนอก ดาเนินงานที่มีความ
เสี่ยงสูงแทน การกระจายความเสี่ยงโดยการขยายการลงทุนในธุรกิจอื่น หรือการซื้อขาย แลกเปลี่ยน/สินค้า/
เงินตราล่วงหน้า ฯลฯ
๔. Terminate – การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)
ใช้ในกรณีที่หน่วยงานพบว่า ความเสี่ยงที่ระบุไว้มีค่าระดับความเสี่ยงสูงมากและไม่ สามารถจัดการ
ด้วยกลยุทธ์อื่น ๆ เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่หน่วยงานยอมรับ ได้ ในกรณีนี้ หน่วยงานอาจต้อง
กาหนดทางเลือก คือ
- ปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของงาน
- ปรับเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงานที่สาคัญในกระบวนการทางาน
- ล้มเลิกการดาเนินงานหรือเลี่ยงไปทากิจกรรมอื่นที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ได้แทน
- จัดการให้ความเสี่ยงนี้ไปอยู่นอกเงื่อนไขของการทางาน เป็นต้น
การบริหารความเสี่ยงแบ่งแยกตามลักษณะของงาน การบริหารความเสี่ยงแบ่งแยกตามลักษณะของงาน แบ่ง
ออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ ๑. การบริหารความเสี่ยงในงานประจา การบริหารความเสี่ยงในงานประจา
แบ่งออกเป็น ๒ ระดับ คือ
 ระดับองค์กร ซึ่งจะทาการบริหารความเสี่ยงตามแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจาปี เพื่อให้
เกิดความเชื่อมโยงแบบบู รณาการและมีความสอดคล้ องเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับกลยุทธ์ขององค์กร
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรที่กาหนดไว้

 ระดับหน่วยงาน ซึ่งจะทาการบริหารความเสี่ยงตามพันธกิจของแต่ละหน่วยงาน
นอกจากนี้ยังนามาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมจากแผนการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กรมา กระจาย
ลงสู่แผนการบริหารความเสี่ยงในระดับหน่วยงานด้วย รวมถึงการนาความเสี่ยง และมาตรการจัดการ ความ
เสี่ยงจากการบริหารความเสี่ยงในปีก่อนมาร่วมทบทวนในแผนการบริหารความเสี่ ยงในระดับหน่วยงาน ของ
ปัจจุบันด้วย
การบริหารความเสี่ยงในงานประจา มีการดาเนินงานดังนี้
๑. ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานประจาในแต่ละกิจกรรมของแต่ละส่วนงานจะต้องดาเนินการ
บ่งชี้ และกาหนดแนวทางบริ ห ารความเสี่ ยงในงานประจาที่ได้รับมอบหมายในทันทีที่ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบในงานนั้น ๆ
๒. กรณี ที่ ง านดั ง กล่ า วมี ก ารก าหนดวิ ธี ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งไว้ แ ล้ ว ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้
รับผิดชอบ งานใหม่จะต้องทาการทบทวนความเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
ตาม ระบบงานเดิมที่วางไว้แล้วในทันที
๓. ผู้ที่ได้รับมอบหมายตามข้อ ๑ จะต้องรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อผู้บังคับบัญชาระดับ
เหนือ ขึ้นไป ๑ ระดับโดยเร็วที่สุด
๔. กรณีที่พบว่าปัจจัยเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หรือพบว่ามีผลกระทบจากความเสี่ยงหรือมี
ความเสียหายเกิดขึ้นในงานที่รับผิดชอบแล้ว ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในงานนั้น ต้องเร่งดาเนินการ
ทบทวนความเพียงพอและความเหมาะสมของมาตรการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีอยู่เดิม
แล้วรายงานเสนอความเห็นและหรือมาตรการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมต่อผู้บังคับบัญชา ตามข้อ ๓ โดยเร็ว
ที่สุด
๒. การบริหารความเสี่ยงในแผนงาน/โครงการใหม่
การบริหารความในแผนงาน/โครงการใหม่ มีการดาเนินงานดังนี้
๑. หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดทาแผนงาน/โครงการใหม่ จะต้องพิจารณาประเมินความ เสี่ยง
ของแผนงาน/โครงการใหม่ด้วยแบบประเมินความเสี่ ยง และการควบคุมภายในแล้วจัดทาแผนการบริหาร
ความเสี่ยงหรือแผนสารองฉุกเฉินสาหรับใช้เป็นมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีในแผนงาน/โครงการใหม่ให้
คงเหลืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยจัดทาเป็นแผนย่อยควบคู่ไปกับแผนงาน/โครงการใหม่เพื่อให้ผู้มีอานาจ
อนุมัติสามารถใช้แผนย่อยของการบริหารความเสี่ยงเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการ
ใหม่ต่อไป
๒. หน่วยงานเจ้าของแผนงาน/โครงการต้องจัดส่งสาเนาแผนงาน/โครงการใหม่และแผนย่ อย การ
บริหารความเสี่ยงหรือแผนสารองฉุกเฉินของแผนหลัก เสนอให้คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (ผ่าน
แผนกบริหารความเสี่ยง) พิจารณาให้ความเห็นในระยะเวลาเดียวกับการน าเสนอแผนงานหลักด้วย
๓. ผู้มีอานาจอนุมัติแผนงานหลักควรใช้ข้อมูลในแบบประเมินความเสี่ยงฯ และแผนย่อยเพื่อ การ
บริ ห ารความเสี่ ย งที่ห น่ ว ยงานเจ้ าของแผนงานหลั ก นาเสนอมาในคราวเดี ยวกันเป็นข้อมู ล ประกอบ การ

พิจารณาอนุมัติแผนงานหลัก และควรนาไปใช้ประกอบการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนงานหลักเพื่อ
แก้ไขปัญหากรณีวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ หรือผลการดาเนินงานได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงที่
ระบุ ไ ว้ แ ละเพื่ อ ก าหนดมาตรการควบคุ ม ความเสี่ ย งที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปให้ อ ยู่ ใ นระดั บ ที่ ย อมรั บ ได้ ต่ อ ไป
๔. หน่วยงานเจ้าของแผนงาน/โครงการต้องส่งสาเนาการรายงานผลการดาเนินแผนงาน/ โครงการ
และการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องให้แผนกบริห ารความเสี่ยงทราบ เพื่อนามาสรุปผลเสนอ คณะทางาน
บริหารความเสี่ยง คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการองค์กร ต่อไป
ปัญหา : คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตและยังเป็นอุปสรรคต่อการท างานในปัจจุบัน หากเรา
แก้ไขไม่ถูกวิธี หรือไม่แก้ไข อาจทาให้เราเกิดความเสี่ยงขึ้นได้
ความเสี่ยง : คือ เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ไ ด้ เป็นการคาดการณ์ในอนาคต โดยนาข้อมูล
หรือ ปัญหาต่าง ๆ ที่เคยเกิดขึ้นในอดีต มาศึกษาวิเคราะห์ถึงโอกาสและผลกระทบของเหตุ การณ์นั้นที่มีต่อ
เป้าหมาย การดาเนินงาน
แนวทางแก้ไข เป็นการแก้ไขเชิงรุก ต้องมองไปข้างหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยหาแนวทาง
จัดการเพื่อลดทั้งโอกาสและผลกระทบ
6. การรายงาน
การรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้ดาเนินการทั้งหมดตามลาดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบ
และให้ความเห็นชอบดาเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง เป็นการรายงานผลการวิเคราะห์ ประเมิน
และบริหารจัดการความเสี่ยง ว่ามีความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ หรือไม่ ถ้ายังมีเหลืออยู่ มีอยู่ในระดับความเสี่ยงสูง
มากเพียงใด และมีวิธีจัดการความเสี่ยงนั้นอย่างไร เสนอต่อ ผู้บริหาร เพื่อให้ทราบและพิจารณาสั่งการ รวมถึง
การจัดสรรงบประมาณสนับสนุน ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยง จะเกิดผลสาเร็จได้ต้องได้รับการสนับสนุนอย่าง
จริงจังจากผู้บริหาร ซึ่งหลังจากหน่วยงานทราบผลการประเมิน ความเสี่ยงและนาความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ ใน
ระดับสูงมาก สูง ปานกลาง มากาหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง แล้ว จะต้องจัดทารายงาน ดังนี้

7. การติดตามและทบทวน
การติดตามผลเป็นการติดตามผลของการดาเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงว่ามีความ เหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ รวมถึงเป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหาร ความเสี่ยงใน
ทุกขั้น ตอน เพื่อพัฒ นาระบบให้ ดียิ่ งขึ้น กระบวนการบริห ารความเสี่ ยงทั่ว ทั้งองค์ กรของส านักงานปลั ด
กระทรวงการคลัง ซึ่งประกอบด้ วยการ บริหารความเสี่ยงระดับ สานัก/ศูนย์/กอง/หน่วยงานระดับกอง นั้น
มุ่งเน้นให้เกิดผลสาเร็จตามภารกิจหลักตาม กฎหมายจัดตั้งส่วนราชการ และแผนการบริหารราชการประจาปี
งบประมาณ ดังนั้น โครงการหรือกิจกรรมที่ ต้องดาเนินการวิเคราะห์ ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยง
จึง เป็ น โครงการหรื อกิจ กรรมที่ต้องดาเนิ น การ วิเคราะห์ ประเมิน และบริห ารจัดการความเสี่ ยง จึงเป็ น

โครงการ หรือ กิจกรรมที่เป็ นอานาจหน้ าที่ของแต่ล ะ หน่ว ยงาน ซึ่งได้รายงานไว้ในการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในของสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง และเป็น โครงการตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงการคลัง ที่
มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัด กระทรวงการคลังรับผิดชอบ ดาเนินการ/ประสานงานกับส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องในแต่ละปีงบประมาณ
ความหมายของความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
- โอกาสที่ผลผลิตของการดาเนินงานไม่บรรลุผลลัพธ์ อันเนื่องมาจากการขาดหลักธรรมาภิบาลใน การบริหาร
จัดการ
- แบ่งเป็น
1. ความเสี่ยงจากการดาเนินงานที่ไม่สอดคล้องกัน ( Key Risk Area)
2. ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์ทางการเมือง (Political Risk)
3. ความเสี่ยงด้านการตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของประชาชน (Negotiation Risk)

การติดตามและรายงานผล
วัตถุประสงค์
เป็นกระบวนการสุดท้าย เพื่อรายงานความเสี่ยงจากทุกหน่วยงานในองค์กรอย่าง
สม่าเสมอและ ต่อเนื่อง สร้างความมั่ นใจว่าการบริหารความเสี่ยง ได้นาไปปฏิบัติใช้ทั่วทั้งองค์กร และเพื่อให้
ผู้บริหารได้ทาการ สอบทานสถานะของความเสี่ยง และแผนการดาเนินงาน และสามารถตัดสินใจได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ผ ลได้ ทัน เวลา การติด ตามและรายงานผลการบริ ห ารความเสี่ ย ง หมายถึง การติด ตามการ
ดาเนินงานบริหารความ เสี่ยง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การสอบทานความเสี่ยงและการรายงานผลการ
ดาเนินงาน การขอ ความเห็นเปลี่ยนแปลงแนวทางการจัดการความเสี่ยงต่อผู้บังคับบัญชาระดับเหนื อขึ้นไป
อย่างต่อเนื่อง และ สม่าเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่า - หน่วยงานผู้รับผิดชอบมีการติดตาม ประเมิน วิเคราะห์ และ
บริหารความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอ - ระบบและมาตรการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงที่วางไว้เพียงพอ
เหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติจริง มีประสิทธิผล สามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
รวมทั้งมีการปรับปรุงแก้ไขให้ สอดคล้องกับสถานการณ์หรือความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป - มีการตรวจสอบ
และการสอบทานอื่น ๆ เพื่อแนะนาให้ปรับปรุงข้อบกพร่องและแก้ไขให้เหมาะสม ทันเวลา
- มีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อผู้บริหารตามตารางกรอบความรับผิดชอบในการบริหาร
ความเสี่ยงขององค์การตลาด ที่ระบุไ ว้ในคู่มือนี้อย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
ความถี่ในการติดตามประเมินผล
องค์การตลาด ได้กาหนดความถี่ในการติดตามและรายงานผลการ บริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส แต่ทั้งนี้
ในกรณีที่ Risk Owner/คณะกรรมการ/ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่เห็นว่ามี ความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นความเสี่ยง
ใหม่ที่อาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อการดาเนินงานขององค์การตลาด ก็สามารถรายงานความเสี่ยงได้ทันที (Ad
– Hoc Reporting) และ RMC สามารถดาเนินการหามาตรการแก้ไข ได้อย่างทันกาล เพื่อสามารถลด

ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งดาเนินการทบทวน ปรับปรุง เพิ่มเติม มาตรการในแผนการบริหารความ
เสี่ยงเป็นรายไตรมาส เพื่อให้องค์การตลาดมั่นใจได้ว่า สามารถบรรลุ เป้าหมายที่กาหนดไว้ได้

