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คานา
แนวคิด เรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงได้นามาใช้ในการบริหารงานขององค์กร เพื่อใช้เป็น
เครื่ อ งมื อ การบริ ห ารงานที่ จ ะช่ ว ยให้ ผู้ บ ริ ห ารเกิ ด ความมั่ น ใจอย่ า งสมเหตุ ส มผลว่ าการด าเนิ น งานจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายตามที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า โดยลดโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง หรือความไม่แน่นอนที่จะส่งผลกระทบหรือก่อให้ความเสียหายในด้านต่าง ๆ ต่อองค์กร เป็นการสร้าง
ภู มิ คุ้ ม กั น ให้ กั บ องค์ ก ร ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ แนวปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง (Sufficiency economy) ของ
พระบาทสมเด็จ พระเจ้ าอยู่ หั ว ในส่ ว นของการเตรียมตัว ให้ พ ร้อมที่ จะเผชิญ ผลกระทบและการเปลี่ ยนแปลง
ด้านต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล
องค์ ก ร ที่ จั ด ท าระบบการบริห ารจั ด การความเสี่ ย งได้ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลจะช่ ว ยให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ ในด้านกลยุทธ์ (Strategic) คือ การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
ซึ่งสอดคล้อง และสนับสนุนพันธกิจหลักขององค์กร ด้านการปฏิบัติงาน (Operations) คือ การบริหารความเสี่ยง
จะช่วยให้องค์กรพิจารณาความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน รวมถึงพิจารณาประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการดาเนินงานด้วย ด้านการรายงาน (Reporting) คือการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล
จะช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีความเชื่อมั่นข้อมูลในรายงานประเภทต่าง ๆ ขององค์กร โดยเฉพาะรายงาน
ทางการเงิน (Financial Report) และด้ านการปฏิ บั ติ ตามกฎระเบี ยบ (Compliance) ส่ งเสริมให้ หน่ วยงาน ต่ าง ๆ
ภายในองค์กร ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดมากขึ้น
เทศบาลตาบลขามป้อม ได้จัดทาคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ห น่วยงานในสังกัด
เทศบาลตาบลขามป้อม ได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดทาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าคู่มือดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานไม่มากก็น้อย หากมีข้อผิดพลาดประการใดผู้จัดทาขอน้ อมรับไว้ และ
จะดาเนินการปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
เทศบาลตาบลขามป้อม
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หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการดาเนินงานขององค์กรจะต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอนทั้งปัจจัยภายในและ
ปัจ จัย ภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ ทางที่เป็นความเสี่ ยง และโอกาส (Risk and Opportunities)
ต่อองค์กร โดยความเสี่ ย งจะส่ งผลกระทบในเชิงลบ ในขณะที่โอกาสจะเป็นตัวสร้างมูลค่าต่อองค์กร ดังนั้ น
การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงเป็นเครื่องมือที่สาคัญที่จะช่วยป้องกัน รักษาและส่งเสริมให้องค์กรสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร นอกจากนี้การบริหารจัดการความเสี่ยงยังเป็นองค์ประกอบ สาคัญ
ของการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการ ดาเนินงานด้วย
ความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ ส่งผลที่ดีต่อภาพลักษณ์และการสร้างมูลราคาเพิ่มให้แก่องค์กร ทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว หลักทฤษฎีในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA : Public
Sector Management Quality Award) การวางแผนยุทธศาสตร์ ได้กาหนดว่าให้ส่วนราชการมีการวิเคราะห์
และจั ด ท าแผนบริ ห ารความเสี่ ย งตามหลั ก เกณฑ์ มาตรฐานเชิงบู ร ณาการ (Enterprise Risk Management
Integrated Framework ข อ ง Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission (COSO) ตามหลักเกณฑ์ (COSO ERM) โดยได้ให้คา จากัดความของการบริหารความเสี่ยงของ
องค์กรว่า “การบริหารความเสี่ยงขององค์กร คือ การบริหารปั จจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการ
ที่กาหนดขึ้นและนาไปใช้โดย คณะกรรมการฝ่ายบริหารและบุคลากรอื่นๆขององค์กรเพื่อกาหนดกลยุทธ์และใช้
กับ หน่ วยงานทั้งหมดในองค์กรโดยได้รับการออกแบบมา เพื่อระบุเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ
องค์กรรวมทั้งการบริหาร ความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้ระดับ ความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) ประเมิน
ได้ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ ทั้งนี้ เพื่อให้ ความมั่นใจว่าองค์กรจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ”
ดังนั้ น การบริหารจัดการความเสี่ ยงจึงเป็นสิ่ งที่ทุกคนในองค์กร ต้องให้ความสาคัญ และถือ
ปฏิบัติตามแนวทางที่กาหนดไว้ในคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อทาให้ การดาเนินงานประสบผลสาเร็จ
ตามเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ในทุกระดับขององค์กร คู่มือบริห ารความเสี่ยงฉบับนี้จัด ทาโดยอ้างอิงกรอบ
หลั ก การบริ ห ารความเสี่ ย งแบบบู ร ณาการตามแนวทาง COSO (COSO : ERM Integrated Framework)
เพื่ อ เตรี ย มการรองรั บ การเปลี่ ย นแปลงที่ อ าจจะเกิด ขึ้ น จากการด าเนิ น แผนงาน/ โครงการที่ ส าคั ญ ซึ่งต้ อ ง
ครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ในการป้องกั นข้อผิดพลาด หรือลดโอกาสที่จะทาให้องค์การเกิดความ
เสียหายหรือล้มเหลว โดยให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ สามารถรับได้และมี
การติดตามประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามแนวทางการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ที่ ดาเนินการอยู่ใน
ปั จ จุ บั น ประกอบกั บ ได้ มี ข้ อ กาหนดพระราชบั ญ ญั ติ ก ารเงิน การคลั ง พ.ศ. 2562 ในมาตรา 79 ก าหนดให้
หน่ ว ยงานของรั ฐ จั ด ให้ มี ก ารตรวจสอบภายใน การควบคุ ม ภายใน และการบริ ห ารความเสี่ ย งโดยถื อ
ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ พ.ร.บ. การเงินการคลังฯ กาหนด
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นิยามศัพท์
ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า
หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตและส่งผลกระทบหรือทาให้การดาเนินงานไม่ประสบ
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร
ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ซึ่งจะทาให้ การดาเนินงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
การประเมินความเสี่ยง หมายถึง การวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และประเมินระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
การระบุความเสี่ยง หมายถึง การค้นหาและระบุความเสี่ยง ที่อาจจะมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์
ขององค์กรโดยพิจารณาจากแหล่งที่มาของความเสี่ยง ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กรทุกด้าน เช่น
ด้านกลยุทธ์ ด้านการดาเนินงาน ด้านการรายงาน ด้านกฎหมาย ฯลฯ
โอกาสที่จะเกิด หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงหนึ่ ง ๆ ว่ามีโอกาส
ที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด
ผลกระทบ หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์
ความเสี่ยง โดยความเสียหายหรือผลกระทบนั้น ๆ อาจจะอยู่ในรูปของตัวเงินหรือไม่ก็ได้
ระดับของความเสี่ยง หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบ
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หมายถึง ประเภทและปัจจัยความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้
โดยไม่ดาเนินการใดๆกับความเสี่ยงนั้น
ความเสี่ ยงที่ เหลื ออยู่ หมายถึ ง ความเสี่ ยงที่ ยังคงเหลื อ อยู่ ภ ายหลั งจากที่ ได้มี ก ารจั ดการ
ความเสี่ยงหรือจัดวางระบบการควบคุมภายในแล้ว
การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบในการค้นหาและระบุความเสี่ยง
การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดลาดับความเสี่ยง และการกาหนดมาตรการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง
เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ และมั่นใจได้ว่าการดาเนินงานขององค์กรจะสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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แนวคิดเรื่องการบริหารความเสี่ยง
ในการดาเนินชีวิตประจาวัน มนุษย์ทุกคนต้องเผชิญกับความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่อาจจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบต่าง ๆ เช่น การเดินทางมาทางานย่อมต้องพบกับความไม่แน่นอนที่จะทา
ให้มาทางานไม่ได้หรือไม่ทันเวลา โดยอาจมีสาเหตุจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ฝนตก น้าท่วม การประท้วง
ปิดถนน ฯลฯ จึงต้องหาวิธีที่จะบริหารจัดการเพื่อมาทางานให้ได้หรือให้ทันเวลา โดยปรับเปลี่ยนจากการใช้รถ
ส่วนตัวหรือรถโดยสารประจาทาง ไปใช้บริการรถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง หรือเปลี่ยนเส้นทางการเดินทาง ตัวอย่าง
ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ทุกคนได้นาการบริหารความเสี่ยงไปใช้ ในชีวิต ประจาวันแล้วแต่อาจจะไม่ทราบว่า
วิธีการเหล่านั้นเป็นการบริหารความเสี่ยง
แนวคิดเรื่องการบริหารความเสี่ยงได้นามาใช้ในการบริหารงานขององค์กร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
การบริหารงานที่จะช่วยให้ผู้บริหารเกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดาเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายตามที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า โดยลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงหรือ
ความไม่แน่นอนที่จะส่งผลกระทบหรือก่อให้ความเสียหายในด้านต่าง ๆ ต่อองค์กร เปรียบเสมือนการสร้างภูมิ
คุ้มกันให้กับองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency economy) ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ในส่วนของการเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเผชิญผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล รวมทั้งสอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า “อปฺปมาโท อมตปท” ความไม่
ประมาทเป็นทางไม่ตาย
กรอบการบริ ห ารความเสี่ ย งขององค์ ก รที่ ได้ รับ การยอมรับ ว่าเป็ น แนวทางในการส่ งเสริ ม
การบริ ห ารความเสี่ ย งและเป็ น หลั ก ปฏิ บั ติ ที่ เป็ น สากล คื อ กรอบการบริห ารความเสี่ ย งส าหรั บ องค์ ก รของ
คณะกรรมการ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ที่
มอบหมายให้ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เป็นผู้เขียน กรอบการบริหารความเสี่ยงสาหรับองค์กร (Enterprise Risk
Management Framework) ดังกล่าวมีองค์ประกอบดังนี้
องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยง

(กรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรของ Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission)
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การบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยองค์ประกอบ 8 ประการ ดังนี้
1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)
สภาพแวดล้อมภายในองค์กรเป็นพื้นฐานที่สาคัญสาหรับกรอบการบริหารความเสี่ยง สภาพ
แวดล้อมนี้ มีอิทธิพลต่อการกาหนดกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร การกาหนดกิจกรรม การบ่งชี้ ประเมิน
และจัดการความเสี่ยง สภาพแวดล้อมภายในองค์กรประกอบด้วยหลายปัจจัย เช่น จริยธรรม วิธีการทางานของ
ผู้บริหารและบุคลากร รวมถึงปรัชญาและวัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) เป็นส่วนที่สาคัญอย่างหนึ่งของสภาพแวดล้อมภายใน
องค์กรและมีผลต่อการกาหนดกลยุทธ์ เพื่อนาไปดาเนินการให้องค์กรบรรลุเป้าหมายทั้งด้านผลตอบแทนและการ
เติบโต กลยุทธ์แต่ละแบบนั้นมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องแตกต่างกัน ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงจึงช่วยผู้บริหาร
ในการกาหนดกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้
2. การกาหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)
การกาหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชัดเจน คือ ขั้นตอนแรกสาหรับกระบวนการบริหารความเสี่ยง
องค์กรควรมั่นใจว่าวัตถุประสงค์ที่กาหนดขึ้นมีความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงที่องค์กร
ยอมรับได้ โดยทั่วไปวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ควรได้รับการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรและสามารถพิจารณาได้
ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
 ด้านกลยุทธ์ เกี่ยวข้องกับเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวมขององค์กร
 ด้านการปฏิบัติงาน เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ผลการปฏิบัติงาน และความสามารถในการทากาไร
 ด้านการรายงาน เกี่ยวข้องกับการรายงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ
3. การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification)
การทาธุรกิจมักมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นมากมาย องค์กรไม่สามารถมั่นใจได้ว่าเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึ่งจะเกิดขึ้นหรือไม่ หรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร ในกระบวนการบ่งชี้เหตุการณ์ผู้บริหารควร
ต้องพิจารณาสิ่งต่อไปนี้
 ปั จจั ยความเสี่ ยงทุ กด้ านที่ อาจเกิ ดขึ้ น เช่ น ความเสี่ ยงด้ านกลยุ ทธ์ การเงิน บุ คลากร การ
ปฏิบัติงาน กฎหมาย ภาษีอากร ระบบงาน สิ่งแวดล้อม
 แหล่งความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร
 ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
ในบางกรณี ค วรมี ก ารจั ด กลุ่ ม เหตุ ก ารณ์ ที่ อ าจเกิด ขึ้ น โดยแบ่ งตามประเภทของเหตุ การณ์
และรวบรวมเหตุการณ์ทั้งหมดในองค์กรที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานและภายในหน่วยงาน เพื่อช่วยให้ผู้บริหาร
สามารถเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ และมีข้อมูลที่เพียงพอเพื่อเป็นพื้นฐานสาหรับการประเมินความเสี่ยง
4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
ขั้นตอนนี้เน้นการประเมินโอกาสและผลกระทบของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นต่อวัตถุประสงค์
ขณะที่การเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจส่งผลกระทบในระดับ ต่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจมี
ผลกระทบในระดับสูงต่อวัตถุประสงค์ โดยทั่วไปการประเมินความเสี่ยงประกอบด้วย 2 มิติ ดังนี้
 โอกาสที่อาจเกิดขึ้น (Likelihood) เหตุการณ์มีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด
 ผลกระทบ (Impact) หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้น องค์กรจะได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใด
คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตาบลขามป้อม
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การประเมินความเสี่ยงสามารถทาได้ทั้งการประเมินเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยพิจารณา
ทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากภายนอกและภายในองค์กร นอกจากนี้ การประเมินความเสี่ยงควรดาเนินการทั้งก่อน
การจัดการความเสี่ยง (Inherent Risk) และหลังจากที่มีการจัดการความเสี่ยงแล้ว (Residual Risk)
5. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)
เมื่อความเสี่ยงได้รับการบ่งชี้และประเมินความสาคัญแล้ว ผู้บริหารต้องประเมินวิธีการจัดการ
ความเสี่ยง ที่สามารถนาไปปฏิบัติได้และผลของการจัดการเหล่านั้น การพิจารณาทางเลือกในการดาเนินการ
จะต้องคานึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และต้นทุนที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับเพื่อให้การ
บริหารความเสี่ยงมีประสิทธิผล ผู้บริหารอาจต้องเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายวิธี
รวมกัน เพื่อลดระดับโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบของเหตุการณ์นั้นให้อยู่ในช่วงที่องค์กรสามารถยอมรับได้
(Risk Tolerance) หลักการตอบสนองความเสี่ยงมี 4 ประการ คือ
การหลีกเลี่ยง (Avoid) การดาเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง
การร่วมจัดการ (Share) การร่วมหรือแบ่งความรับผิดชอบกับผู้อื่นในการจัดการความเสี่ยง
การลด (Reduce) การดาเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสที่อาจเกิดขึ้นหรือผลกระทบของความ
เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
การยอมรับ (Accept) ความเสี่ยงที่เหลือในปัจจุบันอยู่ภายในระดับที่ต้องการและยอมรับได้แล้ว
โดยไม่ต้องมีการดาเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีก
ผู้บริหารควรพิจารณาการจัดการความเสี่ยงตามประเภทของการตอบสนองข้างต้น และควร
ดาเนิ น การประเมิน ความเสี่ย งที่เหลืออยู่อีกครั้งหนึ่ง หลั งจากที่ได้มีการจัดการความเสี่ ยงแล้ วในช่วงเวลาที่
เหมาะสม
6. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
กิจกรรมการควบคุม คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการจัดการ
ความเสี่ยง เนื่องจากแต่ละองค์กรมีการกาหนดวัตถุประสงค์และเทคนิคการนาไปปฏิบัติเป็นของเฉพาะองค์กร
ดังนั้น กิจกรรมการควบคุมจึงมีความแตกต่างกัน การควบคุมเป็นการสะท้อนถึงสภาพแวดล้อมภายในองค์กร
ลักษณะธุรกิจ โครงสร้างและวัฒนธรรมขององค์กร
7. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)
สารสนเทศเป็ น สิ่งจ าเป็ น ส าหรับองค์กรในการบ่งชี้ ประเมิน และจัดการความเสี่ ยง ข้อมูล
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ องค์กรทั้งจากแหล่งภายนอกและภายในควรต้องได้รับการบันทึกและสื่อสารอย่าง
เหมาะสมทั้งในด้านรูปแบบและเวลา เพื่อช่วยให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถตอบสนองต่อเหตุ การณ์ได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบุคคลภายนอกองค์กร
เช่น เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่น ๆ ผู้จัดหาสินค้า ผู้ให้บริการ ผู้กากับดูแลและประชาชน
8. การติดตามผล (Monitoring)
ประเด็นสาคัญของการติดตามผล ได้แก่
 การติดตามผลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดการความเสี่ยงมีคุณภาพและมีความเหมาะสม
และการบริหารความเสี่ยงได้นาไปประยุกต์ใช้ในทุกระดับขององค์กร
 ความเสี่ยงทั้งหมดที่มีผลกระทบสาคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้รับการ
รายงานต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบ
คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตาบลขามป้อม

5

การติดตามการบริหารความเสี่ยงสามารถทาได้ 2 ลักษณะ คือ การติดตามอย่างต่อเนื่องและ
การติดตามเป็นรายครั้ง การติดตามอย่างต่อเนื่องเป็นการดาเนินการอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้สามารถตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงที และถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน ส่วนการติดตามรายครั้งเป็นการ
ดาเนินการภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ ดังนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจะได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว หากองค์กรมีการ
ติ ด ตามอย่ างต่ อ เนื่ อ ง นอกจากนี้ อ งค์ ก รควรมี ก ารจั ด ท ารายงานความเสี่ ย งเพื่ อ ให้ ก ารติ ด ตามการบริ ห าร
ความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง
วัตถุประสงค์หลักของการจัดทาระบบบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร คือ เพื่อต้องการให้ธุรกิจ
หรือองค์กรมีกระบวนการหรือระบบในการค้นหา ประเมิน และจัดการกับความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ ที่ไม่พึง
ประสงค์ ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดและส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจในภาพรวมขององค์กร โดยทาให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ ซึ่งก็คือ การสร้างผลกาไรหรือผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับสูงสุด รวมถึงการสร้าง
ความพึงพอใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจขององค์กร เช่น
ลูกค้า ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ถือหุ้น Supplier พนักงาน ฯลฯ
นอกจากนี้ COSO ยังให้ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงอีกว่า
องค์กรที่จัดทาระบบบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิผล จะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ใน 4 ด้าน คือ
1. วัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ (Strategic) กล่าวคือ การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้องค์กรบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องและสนับสนุนพันธกิจหลักขององค์กร
2. วัตถุป ระสงค์ ด้านการปฏิบั ติงาน (Operations) การบริห ารความเสี่ ยงจะช่ วยให้ องค์ก ร
พิจารณาความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน รวมถึงพิจารณาประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการดาเนินงานด้วย
3. วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting) การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลจะช่วยให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกกลุ่มมีความเชื่อมั่นข้อมูลในรายงานประเภทต่าง ๆ ขององค์กร โดยเฉพาะรายงานทาง
การเงิน (Financial Report)
4. วัตถุป ระสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) โดยเฉพาะการจัดทาระบบ
ควบคุมภายในเพื่อลดความเสี่ยง ส่วนการจัดการความเสี่ยงด้วยวิธีอื่น ๆ องค์กรก็สามารถใช้กฎระเบียบต่าง ๆ
เป็นเครื่องมือได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงจึงส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร ปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม ในการจัดทาระบบบริหารความเสี่ยง องค์กรควรต้องคานึงถึงต้นทุนและประโยชน์
ที่จะได้รับ เปรียบเทียบกันด้วย เพื่อพิจารณาถึงความคุ้มค่า นอกจากนี้ องค์กรควรมีระบบในการติดตามและ
ประเมินผลการจัดทาระบบบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรเป็นระยะ เพื่อให้ทราบประเด็นปัญหาและอุปสรรค
ที่จะต้องนามาพัฒนาหรือปรับปรุงระบบบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นต่อไป
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ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง
1. เป็นการสร้างฐานข้อมูลความเสี่ยงที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการดาเนินงานองค์กร
การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสาหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยง
เป็ น การดาเนิ น การที่ตั้ งอยู่ บ นสมมุติฐ านในการตอบสนองต่อ วัต ถุป ระสงค์ หรือเป้าหมายและภารกิจหลั ก
ขององค์กร
2. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทาให้บุคลากร
ภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยง
ทั้งหมดที่อาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่มีสาเหตุทั้งจาก
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
3. เป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหาร
สามารถมั่น ใจได้ว่า ความเสี่ ย งได้รับ การจั ดการอย่างถูกต้อง เหมาะสม และทั นเวลา รวมทั้ งเป็ นเครื่องมื อ
ที่สาคัญ ของผู้บ ริห ารในการบริห ารงาน และการตัดสิ นใจในด้านต่างๆ เช่น การกาหนดกลยุทธ์ การจัดสรร
งบประมาณ การวางแผนการเงินและการดาเนินงานตามแผน ฯลฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
4. ช่วยให้ การบริ ห ารงานและจัดสรรทรัพยากรเป็ นไปอย่างเหมาะสม มีประสิ ทธิภ าพและ
ประสิทธิผล โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละหน่วยงาน ส่วนราชการ งาน โครงการ กิจกรรม และการ
เลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยงอย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยคานึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ที่จะได้รับ
5. สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด โดยการเตรียม
ตัวให้ พ ร้อมที่จ ะเผชิญ ผลกระทบและการเปลี่ ยนแปลงด้านต่างๆ ที่อาจเกิด ขึ้นทั้งจากภายในและภายนอก
ได้อย่างพอประมาณและมีเหตุมีผล

ประเภทของความเสี่ยง
1. ความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ เหตุการณ์ทางลบที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ของ
องค์กร เช่น เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการกาหนดแผนกลยุทธ์ /แผนดาเนินงานที่ไม่เหมาะสม ไม่สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง และการนาไปปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือการวางแผนกลยุทธ์แล้วไม่สามารถนาไปปฏิบัติ
จริงได้
2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Ricks) คือ สิ่งที่เกิดขึ้นกับการบริหารจัดการด้านการเงิน
เช่น การเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง การรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน
3. ความเสี่ย งด้านการดาเนินงาน (Operation Risks) คือ เหตุการณ์ทางลบที่เกิดจากความ
ผิดพลาดของบุคลากร กระบวนการปฏิบั ติงาน หรือระบบงานต่าง ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของ
องค์กร รวมไปถึงเหตุการณ์ ทางลบที่เกิดจากปัจจัยภายนอกองค์กรด้วย เช่น ภัยธรรมชาติ หรือเหตุจลาจล
ทางการเมือง
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Legal Risks) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ หรือข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง คือ การดาเนินงานของธุรกิจไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะเป็นทั้งข้อกาหนดจากภายนอกองค์กร เช่น กฎหมายต่าง ๆ หรือข้อกาหนดภายใน
องค์กร เช่น นโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน หรือคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น
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5. ความเสี่ ย งด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Technology Risks) คื อ ความเสี่ ย งที่ เกิ ด จาก
ฐานข้ อ มู ล ต่ า งๆ ในระบบสารสนเทศและการสื่ อ สารอั น อาจจะก่ อ ให้ เกิ ด ความเสี ย หาย เนื่ อ งจากข้ อ มู ล
ถูกทาลาย ความเสี่ยงจากผู้บุกรุกข้อ มูล เพื่อการโจรกรรมข้อมูลที่ สาคัญการลักลอบเข้ามาแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ข้อมูล ทาให้เกิดความเสียหาย ขาดความน่าเชื่อถือและสร้างความเสื่อมเสียแก่องค์กร

กระบวนการบริหารความเสี่ยง
กระบวนการบริหารความเสี่ยงจะประกอบด้วยขั้นตอนใหญ่ 4 ขั้นตอนประกอบด้วยการค้นหา
ความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และติดตามประเมินผล
1. การค้นหาความเสี่ยง (Risk Identification) ถือเป็นขั้นตอนที่สาคัญมากในกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงเนื่องจากเป็นขั้นตอนในการค้นหา ระบุ บ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน
ที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงที่สร้างผลกระทบหรือความเสียหาย หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านกลยุทธ์ การดาเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตาม
กฎหมาย และในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและองค์กร
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นการใช้วิจารณญาณอย่างเป็นระบบภายใต้
ทรัพยากรอัน จากัดขององค์กร โดยการวิเคราะห์ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความ
รุ น แรงของผลกระทบ (Impact) และประเมิ น ระดั บ ของความเสี่ ยง(Degree of Risk) เพื่ อ ประโยชน์ ในการ
ตอบสนองความเสี่ยง
3. การจัดการความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการกาหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง
เพื่ อจั ดการความเสี่ ยงขององค์กรให้ อยู่ ในระดับที่ส ามารถยอมรับได้ (Risk Tolerance หรือ Risk Appetite)
หรือระดับที่เหมาะสม (Optimal) ซึ่งเป็นระดับที่องค์กรสามารถจะดาเนินการต่อไปได้และบรรลุวัตถุประสงค์
ที่กาหนดไว้
4. การติดตามประเมินผล (Monitoring) เพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรมีการบริหาร
ความเสี่ยงเป็นไปอย่างเป็นระบบ เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล และมีการนาไปปฏิบัติจริง
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แผนภาพกระบวนการบริหารความเสี่ยง
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1. การค้นหาความเสี่ยง (Risk Identification)
การดาเนินกิจกรรมขององค์กรในปัจจุบันภายใต้ความไม่แน่นอน การเปลี่ยนแปลงทั้งจากปัจจัย
ภายในและภายนอกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นอัตราการเจริญเติบโตของประเทศ การ
แข่งขันทางธุรกิจที่นับวันจะทวีความเข้มข้นและรุนแรงมากขึ้น สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และ
ภัยต่าง ๆ
ที่กาลังเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น ภัยจากการก่อการร้าย ภัยจากธรรมชาติทั้งจากแผ่นดินไหว น้าท่วม
คลื่นยักษ์สึนามิ โรคติดต่อ และอื่น ๆ อีกมากมายที่เป็นความเสี่ยงที่อาจทาให้องค์กรต้องประสบกับปัญหาที่อาจ
ทาให้องค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ไม่ว่าจะเป็นการขาดทุน ขาดสภาพคล้องทางการเงิน สูญเสียสินทรัพย์
การดาเนินธุรกิจล้มเหลว ไม่เจริญเติบโต ขาดความน่าเชื่อถือ หรืออาจถึงขั้นล้มละลายต้องปิดกิจการส่งผล
กระทบทั้งในระดับ บุ คคล องค์กร และประเทศชาติ ดังนั้นการดาเนิน กิจกรรมภายใต้ความไม่แน่นอนที่
อาจจะเกิดความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น องค์กรต้องดาเนินกิจกรรมโดยใช้การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือหนึ่ง
ในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อองค์กร ซึ่งการบริหารความเสี่ยงจะทาให้
องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ ให้ลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
และสามารถดาเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมั่นคง ปลอดภัย และยั่งยืน
ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงจะประกอบด้วยขั้นตอนใหญ่ 4 ขั้นตอนประกอบด้วยการ
ค้นหาความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และติดตามประเมินผล ซึ่งขั้นตอนแรกคือ การ
ค้น หา ความเสี่ ย ง (Risk Identification) ถือเป็น ขั้น ตอนที่ ส าคัญ มากในกระบวนการบริห ารความเสี่ ย ง
เนื่องจากเป็นขั้นตอน ในการค้นหา ระบุ บ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนที่จะ
ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่สร้างผลกระทบหรือความเสียหาย หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านกลยุทธ์ การดาเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตาม
กฎหมาย และในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ถ้าองค์กรสามารถค้นหาความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม จะทาให้องค์กรทราบปัญหา
และอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ล่วงหน้าอันจะเป็นประโยชน์ใน
การวางแผนเพื่อจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่หากองค์กรค้นหาความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างไม่ถูกต้อง และ
ไม่เหมาะสมโดยไม่ใช้ความเสี่ยงที่แท้จริงขององค์กรจะทาให้องค์กรสูญเสียทรัพยากรโดยใช้เหตุในการวางแผน
จัดการกับความเสี่ยงที่ไม่ใช้ความเสี่ยงที่แท้จริงขององค์กร และอาจทาให้องค์กรประสบกับปัญหา และอุปสรรค
หากเกิดความเสี่ยงขึ้นโดยไม่มีแผนในการจัดการกับความเสี่ยงที่แท้จริงเหล่านั้น
ขั้นตอนการค้นหาความเสี่ยงประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 4 ขั้นตอน ดังนี้
1.1 การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร เป็นขั้นตอนแรกของการค้นหาความเสี่ยง ของ
องค์กร เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่เป็นอยู่จริงว่าเป็นอย่างไรทั้งทางด้านวัฒนธรรมขององค์กร
จริยธรรมของบุคลากร สภาพแวดล้อมในการทางาน มุมมองและทัศนะคติที่มีต่อความเสี่ยง ปรัชญาในการบริหาร
ความเสี่ ยง ระดับความเสี่ ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ (Risk Appetite)โดยประเมินว่าสภาพแวดล้ อมขององค์กร
มีส่วนช่วยส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้นให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการ และการปฏิบัติงานที่ดีหรือไม่ ถ้าไม่
ต้องมีมาตรการในการแก้ไขปรับปรุง หรือปรับสภาพแวดล้อมภายในองค์กรให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
1.2 การวิ เคราะห์ ง าน กระบวนการ และกิ จ กรรม ในการค้ น หาความเสี่ ย ง องค์ ก รต้ อ ง
วิเคราะห์ งาน กระบวนการ และกิ จ กรรมภายในองค์ ก รที่ มี ทั้ งหมดเพื่ อ ให้ ท ราบ และเกิ ด ความเข้ าใจงาน
กระบวนการ และกิจกรรมต่างๆ ที่มีภายในองค์กรเพื่อประโยชน์ในการค้นหาความเสี่ยงให้สอดคล้องกับแต่ละ
ประเภทของงานภายในองค์กร และในกรณีที่องค์กรมีข้อจากัดด้านทรัพยากรก็อาจมุ่งทาการบริหารความเสี่ยง
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ไปที่งานหลักขององค์กรที่มีความสาคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และงานที่กาลังมีปัญหา อุปสรรค
หรือคาดว่าจะมีโอกาสเกิดความเสียหายขึ้นภายในองค์กร โดยทาการคัดเลือกงาน กระบวนการ และกิจกรรม
ดังกล่าวเพื่อนามาพิจารณาบริหารความเสี่ยงก่อนงานสนับสนุน หรืองานที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า
1.3 การสอบทานหรื อก าหนดวัต ถุป ระสงค์ ข ององค์ กร งาน กระบวนการ และกิจ กรรม
หลังจากคัดเลื อกงาน กระบวนการ และกิจกรรมแล้ว จากนั้นก็จะทาการสอบทานวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ห รือ
กาหนดวัตถุประสงค์ใหม่ในกรณีที่ไม่ได้กาหนดวัตถุประสงไว้หรือกาหนดไว้ไม่ชัดเจน
การค้ น หาความเสี่ ย งต้ องมี ก ารสอบทานหรือ ก าหนดวัต ถุป ระสงค์ ก่ อนจึ งจะสามารถระบุ
เหตุการณ์ที่อาจทาให้ไม่บรรลุผลสาเร็จได้โดยวัตถุประสงค์ของงาน กระบวนการ และกิจกรรมต้องสนับสนุนและ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร
ความเสี่ ย งเป็ น เหตุ การณ์ ที่ อาจส่ งผลกระทบต่ อการบรรลุ วัต ถุป ระสงค์ ขององค์ ก ร ดั งนั้ น
การสอบทานหรือกาหนดวัตถุประสงค์เพื่อทาความเข้าใจในวัตถุประสงค์ขององค์กรจึงเป็นขั้นตอนที่ต้องกระทา
เพื่อให้การค้นหาความเสี่ยงได้อย่างครบถ้วน ถูกต้องและสอดคล้องสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งการ
กาหนดวัตถุประสงค์ควรจะต้องควรคานึงถึงหลัก SMART ดังนี้
1. Specific มีลักษณะที่เฉพาะเจาะจง สามารถทาให้บุคลากรทุกระดับในองค์กรเข้าใจตรงกันได้
2. Measurable สามารถวัดผลได้ว่าวัตถุป ระสงค์นั้นบรรลุ ผ ลสาเร็จหรือไม่ ไม่ว่าจะในเชิง
ปริมาณหรือเชิงคุณภาพ
3. Attainable สามารถทาให้บรรลุผลได้ภายใต้ศักยภาพ ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม ที่องค์กร
มีอยู่
4. Relevant มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ และเป็นไปในทิศทางเดียวกับวิสัยทัศน์ขององค์กร
5. Timely มีกาหนดระยะเวลาที่ชัดเจนในการดาเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์
1.4 การค้นหาความเสี่ยงและระบุสาเหตุ
การค้ น หาความเสี่ ย งและระบุ ส าเหตุ ค วามเสี่ ย งองค์ ก รต้ อ งพยายามค้ น หาให้ ได้ ค รบคลุ ม
ความเสี่ ย งทุ กประเภทภายในองค์กรและเป็น ความเสี่ ยงที่แท้ จริงที่ มีโอกาสเกิ ดขึ้นและหากเกิดขึ้น จะสร้าง
ผลกระทบอย่างรุน แรงต่อองค์กร ซึ่งการค้นหาความเสี่ยงและระบุสาเหตุของความเสี่ยงสามารถค้นหาได้ทั้ง
เชิงรับ และเชิงรุก โดยการค้นหาเชิงรับสามารถค้นหาได้จากการศึกษาหาข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสร้าง
ความเสียหายให้กับองค์กรแล้วในอดีต และการสารวจจากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันและอาจส่งผล
กลายสภาพเป็ น ความเสี่ ย งขึ้น มาได้ ส่ วนในการค้นหาความเสี่ ยงเชิงรุกสามารถค้นหาได้จากการคาดการณ์
เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในอนาคตและส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร แต่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
จากการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การดาเนินธุรกิจขององค์กร กระบวนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ฯลฯ และนาความเสี่ยง
ที่ค้นหาได้มาทาการวิเคราะห์เพื่อค้นหาสาเหตุของความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงเหล่านั้น
ซึ่งเทคนิคหรือวิธีการในการค้นหาความเสี่ยงและระบุสาเหตุมีอยู่ด้วยกันหลายหลายวิธีการด้วยกันแต่ในที่นี้
จะกล่าวถึงเทคนิค วิธีการที่นิยมใช้โดยทั่วไป ดังนี้
1. การระดมสมอง (Brainstorming) ระดมความคิดเห็นของบุคลากรในองค์กรที่รับผิดชอบงาน
หรือเป็นเจ้าของงานซึ่งจะเป็นบุคลากรที่รู้ เข้าใจความเสี่ยงของงานที่ตนรับผิดชอบมากที่สุดหรือเรียกว่าเป็น
เจ้าของความเสี่ ย ง (Risk Owner) จากผู้ มีส่ ว นเกี่ยวข้องทุ กฝ่ ายการระดมสมองเป็นเทคนิคทั่ วไปที่ใช้ในการ
แสวงหาความคิดต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ได้มากที่สุดภายในเวลาที่กาหนด ซึ่งในมุมมองของการบริหารความเสี่ยง
เทคนิคนี้ สามารถน ามาใช้ในการค้น หาและระบุความเสี่ ยงได้ โดยการจัดการประชุมเพื่อระดมแนวความคิด
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
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2. การสัมภาษณ์ (Interviews) บุคลากรหรือผู้เชี่ยวชาญในสายงานการสัมภาษณ์เป็นเทคนิค
โดยใช้การถามจากผู้ที่เชี่ยวชาญหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานนั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลใหม่ๆ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการ
ยืนยันข้อมูลเดิมที่มีอยู่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่
3. การใช้แบบสอบถามที่จัดทาขึ้นเพื่อให้ ทราบความเสี่ ยงทั่วไปที่มีผ ลกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร และใช้ประเมินความเพียงพอของการควบคุมด้วย
4. การจัดประชุมเชิงปฏิบั ติการ (Facilitated workshops) หรือการจัดทา Workshop ของ
บุคลากรในองค์กรเป็นวิธีที่ทาให้กลุ่มคนสามารถทางานด้วยกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ผู้เข้าร่วมประชุม
ร่วมค้นหาและระบุความเสี่ยงและตัดสินใจในที่ประชุม ผู้จัดการประชุมจะต้องมีทักษะที่ดี การจัด workshop
สามารถท าได้ ทุ ก เวลา ขึ้ น อยู่ กั น ที ม งานจะตั ด สิ น ว่ าเมื่ อ ไรถึ งจ าเป็ น การจั ด workshop เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ มี
ประโยชน์ ที่ ส่ งผลต่ อการเปลี่ ย นแปลงวัฒ นธรรมในองค์ กร เพราะช่ว ยส่ งเสริมให้ ผู้ เข้าร่ว มประชุมได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการดาเนินการขององค์กรด้วย
5. การจัดทา Benchmark หรือการเปรียบเทียบกับองค์กรภายนอกเป็นวิธีการในการวัดและ
เปรียบเทียบ ผลิตภัณฑ์ บริการและวิธีการปฏิบัติกับองค์กรที่สามารถทาได้ดีกว่า เพื่อนาผลของการเปรียบเทียบ
มาใช้ในการปรับปรุงองค์กรของตนเอง เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจ
Benchmarking มิ ใ ช่ ก ารไปลอกเลี ย นแบบจากผู้ อื่ น หรื อ เพี ย งแค่ ก ารท า Competitive
analysis ที่เป็นการนาตัวเลขของเราไปเปรียบเทียบกับคู่แข่งเท่านั้น แต่ Benchmarking เป็นวิธีการที่ทาให้เห็น
ถึงความแตกต่างในกระบวนการปฏิบัติงานและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสาเร็จ ด้วยการวิเคราะห์ว่าผู้ที่เราต้องการ
เปรียบเทียบ เขาทาในสิ่งที่แตกต่างไปจากเราอย่างไรเป็นสาคัญ แล้วเราจะทาให้องค์กรสามารถพัฒนาตนเอง
ไปสู่ ความเป็ น สุ ดยอดอย่ างต่อ เนื่ อ งนั้ น ได้ อย่างไร Benchmarking นั้ น จะเป็ น การเปรีย บเที ย บกับ ผู้ ที่ อยู่ ใน
อุตสาหกรรมเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน แต่ไม่ใช่ผู้ที่เป็นคู่แข่งกันโดยตรง
สาหรับ ในเรื่องการบริห ารความเสี่ ยงนั้น เราสามารถค้นหาความเสี่ยงได้จากการใช้เทคนิค
Benchmarking ได้เช่นกัน เนื่องจากบริษัทหรือองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันนั้นมักจะมี
ลักษณะการดาเนินธุรกิจและกิจกรรมที่คล้ายๆ กัน ดังนั้น ความเสี่ยงที่ต้องเผชิญนั้นก็จะอาจจะไม่แตกต่างกัน
มากนั้น โดยในการหาข้อมูลเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบนั้น อาจจะต้องมีการจัดกลุ่มความร่วมมือ เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู้ ข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน
6. การตรวจสอบ (Auditing) การตรวจสอบภายในเป็นกิจกรรมที่จัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่า
และปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น โดยอาศัยการตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ต่ าง ๆ ขององค์ ก ร ตลอดจนให้ ข้ อ เสนอแนะ และค าปรึ ก ษา รวมทั้ งให้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ งานที่ ได้ ต รวจสอบ
ซึ่งถือเป็นงานบริการที่ให้แก่องค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อช่วยให้ผู้ปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ภายหลังการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในจะจัดทารายงานการตรวจสอบภายใน โดยจะมีการ
ระบุประเด็นข้อตรวจพบ ซึ่งสามารถนามาใช้พื้นฐานในการค้นหาความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานได้
7. การใช้ Check Lists เป็ น วิ ธี ก ารหนึ่ ง ในการระบุ ค วามเสี่ ย งที่ ค่ อ นข้ า งง่ า ย โดยการ
ตอบคาถามในใบรายการที่ได้จัดทาขึ้นไว้เป็นมาตรฐาน ในการจัดทา Check Lists นั้น จะรวบรวมข้อมูลจาก
ประสบการณ์ของผู้ที่เกี่ยวข้องหรือเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นอดีต และนามาทาเป็นรายการคาถามที่เป็นมาตรฐาน
หรือวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เพื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่องค์กรหรือหน่วยงานมีอยู่
8. การสืบสวน (Incident investigation) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้น เช่น การทุจริต
อุบั ติเหตุ ฯลฯ นั้ น องค์กรต่างๆ ก็มักจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อสืบสวนและจัดทารายงานเกี่ยวกับ
คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตาบลขามป้อม
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ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งข้อเท็จจริงจากรายงานดังกล่าวสามารถนามาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการค้นหาความเสี่ยง
ได้เช่นกัน
ปัจจัยเสี่ยงภายในองค์กร
 ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น การเมือง
สภาวะเศรษฐกิจสังคม กฎหมาย ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นต้น
 ปั จจั ย เสี่ ย งภายใน คือ ความเสี่ ยงที่ สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น วัฒ นธรรม
องค์กร นโยบายการบริหารจัดการ กระบวนการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถและ
ทักษะของบุคลากร การบริหารทรัพย์สิน ฯลฯ เป็นต้น
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
การประเมิน ความเสี่ ย งเพื่ อ ให้ ส ามารถกาหนดระดั บ ความเสี่ ย งที่ มีนั ยส าคัญ และจัดล าดั บ
ความสาคัญของความเสี่ยง โดยเป็นกระบวนการที่จะดาเนินการหลังจากค้นหาความเสี่ยงขององค์กรแล้วโดยการ
นาความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสี่ยงมาดาเนินการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และ
ประเมินระดับความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กาหนดไว้ ตลอดจนพิจารณาการควบคุมที่มีอยู่ และยังมี
ประโยชน์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่อย่างมากมายภายใต้ทรัพ ยากรขององค์กรที่จากัดไม่ว่าจะเป็น
เงิ น ทุ น เวลา วั ส ดุ อุ ป กรณ์ และบุ ค ลากรขององค์ ก ร ท าให้ ไม่ ส ามารถที่ จ ะจั ด การกั บ ทุ ก ความเสี่ ย งได้
การประเมินความเสี่ยงจะช่วยทาให้องค์กรตัดสินใจ จัดการกับความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมและประเมินได้ว่าควร
จะจัดการกับความเสี่ยงนั้นๆ อย่างไร ความเสี่ยงใดควรต้องรีบดาเนินการบริหารจัดการก่อนหลัง หรือความเสี่ยง
ใดที่สามารถที่จะยอมรับให้เกิดขึ้นได้
การกาหนดเกณฑ์ม าตรฐานเป็นการกาหนดเกณฑ์ที่ จะใช้ในการประเมินความเสี่ ย ง ได้แก่
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง
(Degree of Risk) โดยแต่ละองค์กรจะต้องกาหนดเกณฑ์ขึ้นให้เหมาะสมกับประเภทและสภาพแวดล้อมของ
องค์กรโดยอาจจะกาหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นระดับคะแนน 5 คะแนน หรือ 3 คะแนน ซึ่งสามารถกาหนดเกณฑ์
ได้ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมและดุลยพินิจการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร
ขององค์กร โดยเกณฑ์ในเชิงปริ มาณจะเหมาะกับองค์กรที่มีข้อมูล สถิติ ตัว เลข หรือจานวนเงินมาใช้ในการ
วิเคราะห์อย่างพอเพียง สาหรับองค์กรที่มีไม่มีข้อมูลสถิติ ตัวเลข หรือจานวนเงินหรือไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข
หรือจานวนเงินที่ชัดเจนได้ก็ให้กาหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ
2.1 การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาจากสถิติการเกิดเหตุการณ์ในอดีต
ปัจจุบัน หรือการคาดการณ์ล่วงหน้าของโอกาสที่ จะเกิดในอนาคต โดยอาจกาหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นระดับ
คะแนน 5 คะแนน ประกอบด้วย 5 4 3 2 และ 1 คะแนน แสดงถึงโอกาสที่จะเกิดหรือความถี่ในการเกิด สูงมาก
สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก ตามลาดับ และกาหนดคาอธิบายในแต่ละระดับโอกาสที่จะเกิด จากนั้นทาการ
วิเคราะห์ โอกาสที่จะเกิดหรือความถี่ในการเกิดว่าแต่ละความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงมีโอกาสเกิดขึ้นในระดับใด
ดังตัวอย่างดังนี้
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ระดับ
5
4
3
2
1

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงปริมาณ
โอกาสที่จะเกิด
คาอธิบาย
สูงมาก
1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า
สูง
1-6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน 5 ครั้งต่อปี
ปานกลาง
1 ปีต่อครั้ง
น้อย
2-3 ปีต่อครั้ง
น้อยมาก
5 ปีต่อครั้ง

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย
ระดับ
โอกาสที่จะเกิด
คาอธิบาย
5
สูงมาก
มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
4
สูง
มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
3
ปานกลาง
มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2
น้อย
อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง
1
น้อยมาก
มีโอกาสเกิดน้อยมาก
2.2 การวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact) เป็นการพิจารณาระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความ
เสียหายจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ซึ่งการกาหนดระดับของผลกระทบนั้น
จะต้องพิจารณาถึงความรุนแรงของความเสียหายหากความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น โดยอาจแบ่งผลกระทบออกเป็น
ผลกระทบที่เป็น ตัวเงินและไม่ เป็น ตัวเงิน หรือด้านการเงิน /ทรัพย์สิน การดาเนินงาน ชื่อเสียง/ภาพลักษณ์
บุคลากร ฯลฯ โดยอาจกาหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นระดับคะแนน 5 คะแนน ประกอบด้วย 5 4 3 2 และ 1
คะแนน แสดงถึงระดับความรุนแรงระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก ตามลาดับ และกาหนด
คาอธิบายในแต่ละระดับความรุนแรงของผลกระทบ จากนั้นทาการวิเคราะห์ผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความ
เสี่ยงขึ้นว่ามีผลกระทบอยู่ในระดับใด ตัวอย่างเช่น
ระดับ
5
4
3
2
1

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการเงิน/ทรัพย์สิน
ผลกระทบ
คาอธิบาย
สูงมาก
มากกว่า 10 ล้านบาท
สูง
มากกว่า 2.5 แสนบาท – 10 ล้านบาท
ปานกลาง
มากกว่า 50,000 – 2.5 แสนบาท
น้อย
มากกว่า 10,000 – 50,000 บาท
น้อยมาก
ไม่เกิน 10,000 บาท
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การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการดาเนินงาน
ระดับ
ผลกระทบ
คาอธิบาย
5
สูงมาก
ทาให้การดาเนินงานหยุดชะงัก เกินกว่า 1 วัน
4
สูง
ทาให้การดาเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1วัน
3
ปานกลาง
ทาให้การดาเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง
2
น้อย
ทาให้การดาเนินงานหยุดชะงัก 1 - 3 ชั่วโมง
1
น้อยมาก
ทาให้การดาเนินงานหยุดชะงัก ไม่เกิน 1 ชั่วโมง
การวิเคราะห์ผลกระทบด้านบุคลากร
ระดับ
ผลกระทบ
คาอธิบาย
5
สูงมาก
มีบาดเจ็บถึงชีวิต / สูญเสียอวัยวะสาคัญ / ทุพพลภาพ
4
สูง
มีบาดเจ็บสาหัส / สูญเสียอวัยวะ ถึงหยุดงาน มากกว่า 20 วัน
3
ปานกลาง มีบาดเจ็บ ถึงหยุดงาน มากกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 20 วัน
2
น้อย
มีบาดเจ็บ หยุดงานไม่เกิน 7 วัน
1
น้อยมาก
มีบาดเจ็บเล็กน้อย ไม่หยุดงาน
2.3 การประเมินระดับความเสี่ยง (Degree of risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จาก
การวิเคราะห์ โอกาสหรื อความถี่ที่จะเกิดและผลกระทบหรือความรุนแรงหากเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงขึ้น
หลังจากองค์กรวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงแล้ว องค์กรต้องนาผลการวิเคราะห์
มาประเมิน ระดับ ความเสี่ ย งว่าแต่ล ะความเสี่ ยงมีระดับ ความเสี่ ยงอยู่ระดับใดในตารางการประเมินระดั บ
ความเสี่ ยง ซึ่งระดับ ความเสี่ ยงอาจแบ่ งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง น้ อยและน้อยมาก
แทนระดับความเสี่ยงข้างต้นด้วยเกณฑ์สีประกอบด้วย สีแดง สีเหลือง สีน้าเงิน สีเขียวและสีขาว ตามลาดับ
โดยนาผลจากการวิเคราะห์โอกาสหรือความถี่ที่จะเกิดขึ้นและผลจากการวิเคราะห์ผลกระทบมาประเมินระดับ
ความเสี่ยงดังตัวอย่างดังนี้
การประเมินระดับความเสี่ยง
5
4
ผลกระทบ

3
2
1
1

2

3

4

5

โอกาสที่จะเกิด
คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตาบลขามป้อม

15

เป็ น ตารางที่ใช้ในการประเมินและจัดระดับ ความเสี่ ยงของแต่ล ะความเสี่ยงเพื่ อประเมินว่า
ความเสี่ยงใดอยู่ในระดับที่ควรคานึงถึงและต้องรับดาเนินการจัดการกับความเสี่ยงเป็นอันดับแรกก่อน โดยตาราง
การประเมินระดับความเสี่ยงข้างต้นแบ่งระดับความเสี่ยงออกเป็น 5 ระดับ จาแนกระดับความเสี่ยงโดยใช้สีเป็น
ตัวกาหนด ดังนี้
สีแดง หมายถึง
ระดับความเสี่ยง สูงมาก
สีเหลือง หมายถึง
ระดับความเสี่ยง สูง
สีน้าเงิน หมายถึง
ระดับความเสี่ยง ปานกลาง
สีเขียว หมายถึง
ระดับความเสี่ยง น้อย
สีขาว หมายถึง
ระดับความเสี่ยง น้อยมาก
วิธีการประเมินระดับความเสี่ยงโดยใช้ตารางการประเมินระดับความเสี่ยงข้างต้น ให้นาคะแนน
ของโอกาสที่จะเกิดและคะแนนของผลกระทบที่วิเคราะห์ ได้ของแต่ละความเสี่ยงมากาหนดลงในตารางการ
ประเมินระดับความเสี่ยงโดยถ้าคะแนนของโอกาสและผลกระทบมาบรรจบกันที่สีใดก็แสดงว่าความเสี่ยงนั้น
อยู่ในระดับความเสี่ยงตามความหมายของระดับความเสี่ยงที่ให้ไว้ข้างต้น
3. การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)
เมื่อองค์กรได้ค้นหา วิเคราะห์และจัดลาดับความเสี่ยงแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การกาหนดวิธี
การบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อจัดการความเสี่ยงขององค์กรให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ (Risk Tolerance
หรือ Risk Appetite) หรือระดับที่เหมาะสม (Optimal) ซึ่งเป็นระดับที่องค์กรสามารถจะดาเนินการต่อไปได้และ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
การกาหนดวิธีจัดการความเสี่ยงต้องคานึงถึงต้นทุนที่จะเกิดขึ้น เปรียบเทียบกับผลประโยชน์
ที่จะได้รับจากวิธีการนั้น ๆ (cost-benefit analysis) รวมทั้งต้องพิจารณาเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงที่มีความ
สอดคล้องกับโครงสร้างหรือเหมาะสมกับวัฒนธรรมขององค์กรด้วย
หลักการจัดการความเสี่ยง มี 4 แนวทางคือ
3.1 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือ การดาเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง
องค์กรอาจจะเผชิญกับความเสี่ยงที่ผู้บริหารพิจารณาแล้วพบว่า ไม่มีแนวทางในการจัดการ กับความเสี่ยงนั้น
กล่าวคือ ไม่มีวิธีการลดโอกาสหรือผลกระทบ หรือไม่สามารถหาผู้อื่นมาร่วมจัดการ ความเสี่ยงได้ แต่ความเสี่ยง
ดังกล่าวยังอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ผู้บริหารควรเลือกหลีกเลี่ยง ความเสี่ยงด้วยการหยุดดาเนินงาน
หรือกิจกรรมนั้น ๆ หรือเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของงานหรือกิจกรรมนั้นไป เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่จะ
ก่อให้เกิดความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ต้องคานึงถึงต้นทุนค่าเสียโอกาสที่จะเกิดขึ้นจากการ
หยุดดาเนินการงานหรือกิจกรรมนั้นด้วย
3.2 การร่วมจัดการความเสี่ยง คือ การหาผู้อื่นมาร่วมจัดการความเสี่ยง หรือโอน (Transfer)
ความเสี่ยงขององค์กรไปให้ ผู้อื่นร่วมรับผิดชอบด้วย องค์กรอาจจะเผชิญ กับความเสี่ยงที่ไม่มีความเชี่ยวชาญ
ในการจัดการความเสี่ยงด้วยตนเอง หรือต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงด้วยตนเองสูงกว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับ
ผู้ บ ริห ารควรโอนความเสี่ ย งไปให้ ผู้ อื่ น ร่ ว มรับ ผิ ดชอบ เช่น การท าประกัน ภั ย เพื่ อ ให้ บ ริษั ท ประกัน ภั ยร่ว ม
รับ ผิ ดชอบในผลกระทบที่ จ ะเกิด ขึ้น หรื อการจ้างให้ บุ คคลภายนอกด าเนิ นกิ จกรรมหรืองานบางอย่างแทน
(Outsource)
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3.3 การลดความเสี่ยง คือ การดาเนินการเพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบของความ
เสี่ยง องค์กรอาจจะเผชิญกับความเสี่ยงบางตัว ที่องค์กรมีความสามารถหรือความเชี่ยวชาญในการลดความเสี่ยง
ด้วยตนเอง กล่าวคือ มีแนวทางในการป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เกิดขึ้น หรือมีวิธีลดผลกระทบของเหตุการณ์ได้
โดยต้นทุนในการดาเนินการอยู่ในระดับที่เหมาะสม ผู้บริหารจึงเลือกดาเนินการลดความเสี่ยงเอง เช่น การทา
สัญญาล่วงหน้ากับ Supplier เพื่อลดโอกาสที่ต้นทุนสินค้าเพิ่มขึ้น, การมีแหล่งสารองพลังงาน เพื่อลดผลกระทบ
ต่อสายการผลิต กรณีไฟฟ้ากระแสหลักขัดข้อง
3.4 การยอมรับความเสี่ยง คือ การไม่ดาเนินการใด ๆ กับความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงนั้น
อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ คือ มีโอกาสที่เกิดไม่บ่อย หรือมีผลกระทบไม่สูง องค์กรอาจจะ เผชิญกับความ
เสี่ยงบางตัว ที่มีโอกาสที่จะเกิดไม่บ่อย หรือหากเกิดขึ้นแล้วไม่ส่งผลกระทบต่อองค์กรมากนัก ผู้บริหารจึงยอมรับ
ความเสี่ยงดังกล่าว คือไม่ดาเนินการใด ๆ อย่างไรก็ตามองค์กรต้องติดตามประเมินผลว่า ความเสี่ยงดังกล่าว
ยังอยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ หรือว่ามีโอกาสที่จะเกิดเพิ่มขึ้นหรือมีระดับผลกระทบเพิ่มขึ้นเกินระดับที่ยอมรับ
ได้หรือไม่ เพราะถ้าความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเกินระดับที่ยอมรับได้ ผู้บริหารต้องพิจารณาหาวิธีตอบสนองความเสี่ยงด้วย
วิธีอื่นต่อไป
การพิจารณาว่าจะเลือกตอบสนองความเสี่ยงด้วยวิธีใด สิ่งที่ควรคานึงมากที่สุด คือ ต้นทุนที่จะ
ใช้ในการดาเนินการและผลประโยชน์ที่จะได้รับ เมื่อเลือกวิธีการตอบสนองความเสี่ยงได้แล้ว ควรจัดทาแผน
บริหารความเสี่ยงโดยละเอียด โดยกาหนดวัตถุประสงค์ของแผน เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ขององค์กร ระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ระยะเวลาดาเนินการ ผู้รับผิดชอบ และผลที่คาดว่าจะได้รับ
4. การติดตามประเมินผล (Monitoring)
การติ ด ตามประเมิ น ผล (Monitoring) หมายถึ ง กระบวนการติ ด ตามและประเมิ น ผล
การบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่กาหนดไว้
มีความเพี ย งพอ เหมาะสม มีการน าไปปฏิบัติจริง และการตอบสนองความเสี่ ยงหรือการจัดการความเสี่ ยง
มีประสิทธิผล โดยการติดตามประเมินผลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
4.1 การติ ด ตามประเมิ น ผลอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ เกิ ด ความมั่ น ใจอย่ า งสมเหตุ ส มผลว่ า
การตอบสนองความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยงมีความเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผลสามารถลดความ
เสี่ยงลงสู่ระดับที่ยอมรับ ได้ ตลอดจนได้รับการออกแบบให้เป็นส่วนเดียวกับการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ตามปกติ
ขององค์ ก ร และมี ก ารปฏิ บั ติ ตามจริ งอย่า งต่ อ เนื่ อ งและสม่ าเสมอ ดั งนั้ น องค์ ก รต้ อ งมี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผล
การบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ ครอบคลุมทุกกิจกรรมการดาเนินงานขององค์กร เพื่อให้เกิด
การตอบสนองความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็ว ทันการณ์
4.2 การติดตามประเมินผลเป็นรายครั้ง คือ การติดตามประเมินผลครั้งคราวตามระยะเวลา
ที่กาหนดไว้เพื่อให้ทราบถึงความเพียงพอ เหมาะสม และประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง ณ ช่วงเวลาใด
เวลาหนึ่งตามที่กาหนดไว้ ขอบเขตและความถี่ในการประเมินขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
และเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการติดตามประเมินผลเป็นรายครั้งสามารถดาเนินการได้ ดังนี้
4.2.1 การติดตามประเมินผลด้วยตนเอง เป็นกระบวนการติดตามประเมินผลเพื่อการปรับปรุง
การบริหารความเสี่ยงด้วยการกาหนดให้ผู้ปฏิบัติงานเป็นเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) หรือผู้มีความชานาญ
ในงาน กระบวนการ หรือกิจกรรมนั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล โดยกาหนดให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
หรือผู้มีความเชี่ยวชาญนั้น ๆ ร่วมกันติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และค้นหาความเสี่ยง ประเมิน
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ความเสี่ยงของงาน กระบวนการ หรือกิจกรรม ในความรับผิดชอบ เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการตอบสนอง
ความเสี่ยงให้มีความเหมาะสม และประสิทธิผลมากขึ้น
4.2.2 การติ ดตามประเมินผลอย่างเป็นอิ สระ เป็นกระบวนการติดตามประเมิ นผลโดยผู้ที่ไม่มี
ส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับการดาเนินงานตามงาน กระบวนการ และกิจกรรมนั้น ๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจ
ว่าการติดตามประเมินผลจะเป็นไปตามความเป็นจริง ถูกต้อง ครบถ้วน และไม่มีอคติ การ ติดตามประเมินผลอย่าง
อิสระอาจกระทาโดยผู้ตรวจสอบจากภายในและภายนอก และ/หรือที่ปรึกษาภายนอก ตลอดจนคณะกรรมการหรือ
คณะทางานที่ ตั้งขึ้นมาอย่างเป็นอิสระเพื่ อให้การติ ดตามประเมิ นผลเป็นไปอย่างเที่ ยงธรรมมากขึ้น การติดตาม
ประเมิน ผลการบริ ห ารความเสี่ ยงอย่า งเป็ น อิ ส ระควรจะเป็ น กระบวนการที่ ส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น การติ ดตาม
ประเมินผลด้วยตนเอง
การติ ด ตามผลเพื่ อ ให้ มั่ น ใจอย่ า งสมเหตุ ส มผลว่ า องค์ ก รมี ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งเป็ น ไป
อย่างเป็นระบบ เหมาะสม และมีการนาไปปฏิบัติจริง
การประเมิ น ผลเพื่ อ ให้ มั่ น ใจอย่ า งสมเหตุ ส มผลว่ า องค์ ก รมี ก ารบริห ารความเสี่ ย งเป็ น ไป
อย่ า ง เพี ย งพอ และมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล การตอบสนองความเสี่ ย ง (Risk Response) ด้ ว ยมาตรการหรื อ กลไก
การควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดาเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและ
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องปรับปรุงหรือหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่หลังมีการจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
สม่าเสมอจนกลายเป็นวัฒนธรรมในการดาเนินงานขององค์กร
โดยการติดตามประเมินผลการจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะห์
และประเมินผลการจัดการความเสี่ยงตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแผนการบริหารความเสี่ยงว่าดาเนินการแล้ว
เสร็จตามกาหนด มีความเพียงพอ มีประสิทธิผลหรือไม่ หากองค์กรพบว่าได้ดาเนินการจัดการความเสี่ยงแล้วยังมี
ความเสี่ยงที่ไม่อาจยอมรับได้เหลืออยู่ ควรพิจารณาต่อไปว่า เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับใด และจะมีวิธีการ
จัดการความเสี่ ย งนั้ น อย่ างไร จากนั้ น จึ งเสนอต่อผู้ บริห ารเพื่อทราบและพิจารณาสั่ งการ รวมถึงการจัดสรร
งบประมาณสนั บ สนุ น ทั้ งนี้ การบริ ห ารความเสี่ ย งจะเกิ ด ผลส าเร็จได้ ต้ อ งได้ รับ การสนั บ สนุ น อย่ างจริงจั ง
จากผู้บริหารทุกระดับ

คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตาบลขามป้อม
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