
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือการบริหารความเสีย่ง 
ประจำปี 2563 

 
ของเทศบาลตำบลภูวง  

อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 
 

 

 



 

 

 

 

คำนำ 
 

  แนวคิดเรื่องการบริหารความเส่ียงได้นำมาใช้ในการบริหารงานขององค์กร  เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือการบริหารงานท่ีจะช่วยให้ผู้บริหารเกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายตามท่ีกำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า โดยลดโอกาสท่ีจะเกิด
ความเส่ียงหรือความไม่แน่นอนท่ีจะส่งผลกระทบหรือก่อให้ความเสียหายในด้านต่าง ๆ ต่อองค์กร เป็นการ
สร้างภูมิคุ้มกันให้กับองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency economy) ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในส่วนของการเตรียมตัวให้พร้อมท่ีจะเผชิญผลกระทบและการเปล่ียนแปลงด้าน
ต่างๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตท้ังใกล้และไกล รวมท้ังสอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตท่ีว่า “อปฺปมาโท 
อมตํปทํ” ความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตาย  
  องค์กรท่ีจัดทำระบบบริหารความเส่ียงได้อย่างมีประสิทธิผลจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ใน  
ด้านกลยุทธ์ (Strategic) คือ การบริหารความเส่ียงจะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์  ซึ่ง
สอดคล้องและสนับสนุนพันธกิจหลักขององค์กร ด้านการปฏิบัติงาน (Operations) คือ การบริหารความเส่ียง
จะช่วยให้องค์กรพิจารณาความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรต่าง  ๆ ในการปฏิบั ติงาน  รวมถึงพิจารณา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานด้วย ด้านการรายงาน (Reporting) คือการบริหารความเส่ียง
ท่ีมีประสิทธิผลจะช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีความเช่ือมั่นข้อมูลในรายงานประเภทต่าง ๆ ขององค์กร 
โดยเฉพาะรายงานทางการเงิน  (Financial Report) และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) 
ส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดมากขึ้น  
  เทศบาลตำบลภูวง ได้จัดทำคู่มือการบริหารความเส่ียง เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดเทศบาล
ตำบลภูวง ได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน  ซึ่งผู้จัดทำหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานไม่มากก็น้อย หากมีข้อผิดพลาดประการใดผู้จัดทำ
ขอนอมรับไว้ และจะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป  
 
 
        บริหารงานท่ัวไป 
        เทศบาลตำบลภูวง 
 
 



     

นิยามศัพท์ 
 
  ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า
หรือเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตและส่งผลกระทบหรือทำให้การดำเนินงานไม่
ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร  
  ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุท่ีมาของความเส่ียง ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้  
  การประเมินความเสี่ยง  หมายถึง การวิ เคราะห์ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง 
(Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และประเมินระดับของความเส่ียง (Degree of 
Risk)  
  การระบุความเสี่ยง หมายถึง การค้นหาและระบุความเส่ียง ท่ีอาจจะมีผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์ขององค์กรโดยพิจารณาจากแหล่งท่ีมาของความเส่ียง ท้ังจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร
ทุกด้าน เช่น ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน ด้านกฎหมาย ฯลฯ  
  โอกาสที่จะเกิด หมายถึง ความถ่ีหรือโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเส่ียงหนึ่งๆ ว่ามีโอกาสท่ี
จะเกิดมากน้อยเพียงใด  
  ผลกระทบ หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์
ความเส่ียง โดยความเสียหายหรือผลกระทบนั้นๆ อาจจะอยู่ในรูปของตัวเงินหรือไม่ก็ได้  
  ระดับของความเสี่ยง หมายถึง สถานะของความเส่ียงท่ีได้จากการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของแต่ละปัจจัยเส่ียง  
  ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หมายถึง ประเภทและปัจจัยความเส่ียงท่ีองค์กรสามารถยอมรับได้
โดยไม่ดำเนินการใดๆกับความเส่ียงนั้น  
  ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ หมายถึง ความเส่ียงท่ียังคงเหลืออยู่ภายหลังจากท่ีได้มีการจัดการ
ความเส่ียงหรือจัดวางระบบการควบคุมภายในแล้ว  
  การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการท่ีเป็นระบบในการค้นหาและระบุความเส่ียง 
การวิเคราะห์ความเส่ียง การจัดลำดับความเส่ียง และการกำหนดมาตรการในการวางแผนบริหารความเส่ียง 
เพื่อให้ความเส่ียงลดลงอยู่ในระดับท่ีองค์กรยอมรับได้ และมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานขององค์กรจะสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 



 

แนวคิดเรื่องการบริหารความเสี่ยง 
 
  ในการดำเนินชีวิตประจำวัน มนุษย์ทุกคนต้องเผชิญกับความเส่ียงหรือความไม่แน่นอนท่ี
อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบต่าง ๆ เช่น การเดินทางมาทำงานย่อมต้องพบกับความไม่
แน่นอนท่ีจะทำให้มาทำงานไม่ได้หรือไม่ทันเวลา โดยอาจมีสาเหตุจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ฝนตก  
น้ำท่วม การประท้วงปิดถนน ฯลฯ จึงต้องหาวิธีท่ีจะบริหารจัดการเพื่อมาทำงานให้ได้หรือให้ทันเวลา  
โดยปรับเปล่ียนจากการใช้รถส่วนตัวหรือรถโดยสารประจำทาง ไปใช้บริการรถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง หรือเปล่ียน
เส้นทางการเดินทาง  ตัวอย่างดังกล่าวสะท้อนให้ เห็นว่า  ทุกคนได้นำการบริหารความเส่ียงไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันแล้ว แต่อาจจะไม่ทราบว่าวิธีการเหล่านั้นเป็นการบริหารความเส่ียง  
  แนวคิดเรื่องการบริหารความเส่ียงได้นำมาใช้ในการบริหารงานขององค์กร  เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือการบริหารงานท่ีจะช่วยให้ผู้บริหารเกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายตามท่ีกำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า โดยลดโอกาสท่ีจะเกิด
ความเส่ียงหรือความไม่แน่นอนท่ีจะส่งผลกระทบหรือก่อให้ความเสียหายในด้านต่าง  ๆ ต่อองค์กร 
เปรียบเสมือนการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency 
economy) ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในส่วนของการเตรียมตัวให้พร้อมท่ีจะเผชิญผลกระทบและการ
เปล่ียนแปลงด้านต่างๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตท้ังใกล้และไกล รวมท้ังสอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิต
ท่ีว่า “อปฺปมาโท อมตํปทํ” ความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตาย  
  กรอบการบริหารความเส่ียงขององค์กรท่ีได้รับการยอมรับว่าเป็นแนวทางในการส่งเสริม   
การบริหารความเส่ียงและเป็นหลักปฏิบัติท่ีเป็นสากล  คือกรอบการบริหารความเส่ียงสำหรับองค์กรของ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร  COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway 
Commission) ท่ีมอบหมายให้ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เป็นผู้เขียน กรอบการบริหารความเส่ียงสำหรับ
องค์กร (Enterprise Risk Management Framework) ดังกล่าวมีองค์ประกอบดังนี้  

 

องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยง 

 



(กรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรของ Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission) 

การบริหารความเส่ียงประกอบด้วยองค์ประกอบ 8 ประการ ดังนี้  
 1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)  
 2. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)  
 3. การบ่งช้ีเหตุการณ์ (Event Identification)  
 4. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment)  
 5. การตอบสนองความเส่ียง (Risk Response)  
 6. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)  
 7. สารสนเทศและการส่ือสาร (Information & Communication)  
 8. การติดตามผล (Monitoring)  
 1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)  
  สภาพแวดล้อมภายในองค์กรเป็นพื้นฐานท่ีสำคัญสำหรับกรอบการบริหารความเส่ียง  
สภาพแวดล้อมนี้ มีอิทธิพลต่อการกำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร การกำหนดกิจกรรม การบ่งช้ี 
ประเมิน และจัดการความเส่ียง สภาพแวดล้อมภายในองค์กรประกอบด้วยหลายปัจจัย เช่น จริยธรรม วิธีการ
ทำงานของผู้บริหารและบุคลากร รวมถึงปรัชญาและวัฒนธรรมในการบริหารความเส่ียง  
  ความเส่ียงท่ียอมรับได้ (Risk Appetite) เป็นส่วนท่ีสำคัญอย่างหนึ่งของสภาพแวดล้อม
ภายในองค์กรและมีผลต่อการกำหนดกลยุทธ์  เพื่อนำไปดำเนินการให้องค์กรบรรลุเป้าหมายท้ังด้าน
ผลตอบแทนและการเติบโต กลยุทธ์แต่ละแบบนั้นมีความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องแตกต่างกัน ดังนั้น การบริหารความ
เส่ียงจึงช่วยผู้บริหารในการกำหนดกลยุทธ์ที่มีความเส่ียงท่ีองค์กรสามารถยอมรับได้  
 2. การกำหนดวัตถุประสงค ์(Objective Setting)  
  การกำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจท่ีชัดเจน คือ ขั้นตอนแรกสำหรับกระบวนการบริหารความ
เส่ียง องค์กรควรมั่นใจว่าวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดขึ้นมีความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเส่ียงท่ี
องค์กรยอมรับได้ โดยท่ัวไปวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ควรได้รับการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรและสามารถ
พิจารณาได้ในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
  - ด้านกลยุทธ์ เกี่ยวข้องกับเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวมขององค์กร  
  - ด้านการปฏิบัติงาน เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ผลการปฏิบัติงาน และความสามารถในการ
ทำกำไร  
  - ด้านการรายงาน เกี่ยวข้องกับการรายงานท้ังภายในและภายนอกองค์กร  
  - ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ  
 3. การบ่งช้ีเหตุการณ์ (Event Identification)  
  การทำธุรกิจมักมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นมากมาย องค์กรไม่สามารถมั่นใจได้ว่าเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึ่งจะเกิดขึ้นหรือไม่ หรือผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร ในกระบวนการบ่งช้ีเหตุการณ์ผู้บริหาร
ควรต้องพิจารณาส่ิงต่อไปนี้  
  - ปัจจัยความเส่ียงทุกด้านท่ีอาจเกิดขึ้น เช่น ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ การเงิน บุคลากร การ
ปฏิบัติงาน กฎหมาย ภาษีอากร ระบบงาน ส่ิงแวดล้อม 

  - แหล่งความเส่ียงท้ังจากภายในและภายนอกองค์กร  
  - ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้น 



  ในบางกรณีควรมีการจัดกลุ่มเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นโดยแบ่งตามประเภทของเหตุการณ์ และ
รวบรวมเหตุการณ์ท้ังหมดในองค์กรท่ีเกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานและภายในหน่วยงาน  
 4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  
  ขั้นตอนนี้เน้นการประเมินโอกาสและผลกระทบของเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นต่อวัตถุประสงค์ 
ขณะท่ีการเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจส่งผลกระทบในระดับต่ำ เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจมี
ผลกระทบในระดับสูงต่อวัตถุประสงค์ โดยท่ัวไปการประเมินความเส่ียงประกอบด้วย 2 มิติ ดังนี้  
  - โอกาสท่ีอาจเกิดขึ้น (Likelihood) เหตุการณ์มีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด  
  - ผลกระทบ (Impact) หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้น องค์กรจะได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใด  
  การประเมินความเส่ียงสามารถทำได้ ท้ังการประเมิน เชิง คุณภาพและเชิงปริมาณ  
โดยพิจารณาท้ังเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นจากภายนอกและภายในองค์กร นอกจากนี้ การประเมินความเส่ียงควร
ดำเนินการท้ังก่อนการจัดการความเส่ียง  (Inherent Risk) และหลังจากท่ีมีการจัดการความเส่ียงแล้ว 
(Residual Risk)  
 5. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)  
  เมื่อความเส่ียงได้รับการบ่งช้ีและประเมินความสำคัญแล้ว ผู้บริหารต้องประเมินวิธีการจัดการ
ความเส่ียง ท่ีสามารถนำไปปฏิบัติได้และผลของการจัดการเหล่านั้น การพิจารณาทางเลือกในการดำเนินการ
จะต้องคำนึงถึงความเส่ียงท่ียอมรับได้ และต้นทุนท่ีเกิดขึ้นเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ท่ีจะได้รับเพื่อให้การ
บริหารความเส่ียงมีประสิทธิผล ผู้บริหารอาจต้องเลือกวิธีการจัดการความเส่ียงอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายวิธี
รวมกัน เพื่อลดระดับโอกาสท่ีอาจเกิดขึ้นและผลกระทบของเหตุการณ์นั้นให้อยู่ในช่วงท่ีองค์กรสามารถยอมรับ
ได้ (Risk Tolerance) หลักการตอบสนองความเสี่ยงมี 4 ประการ คือ  
  การหลีกเลี่ยง (Avoid) การดำเนินการเพื่อหลีกเล่ียงเหตุการณ์ท่ีก่อให้เกิดความเส่ียง  
  การร่วมจัดการ (Share) การร่วมหรือแบ่งความรับผิดชอบกับผู้อื่นในการจัดการความเส่ียง  
  การลด (Reduce) การดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสท่ีอาจเกิดขึ้นหรือผลกระทบของ
ความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้  
  การยอมรับ (Accept) ความเส่ียงท่ีเหลือในปัจจุบันอยู่ภายในระดับท่ีต้องการและยอมรับได้
แล้ว โดยไม่ต้องมีการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสหรือผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นอีก  
  ผู้บริหารควรพิจารณาการจัดการความเส่ียงตามประเภทของการตอบสนองข้างต้น และควร
ดำเนินการประเมินความเส่ียงท่ีเหลืออยู่อีกครั้งหนึ่ง หลังจากท่ีได้มีการจัดการความเส่ียงแล้วในช่วงเวลาท่ี
เหมาะสม 
 6. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)  
  กิจกรรมการควบคุม คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการจัดการ
ความเส่ียง เนื่องจากแต่ละองค์กรมีการกำหนดวัตถุประสงค์และเทคนิคการนำไปปฏิบัติเป็นของเฉพาะองค์กร 
ดังนั้น กิจกรรมการควบคุมจึงมีความแตกต่างกัน การควบคุมเป็นการสะท้อนถึงสภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
ลักษณะธุรกิจ โครงสร้างและวัฒนธรรมขององค์กร 

 

 

 

 



 

 7. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)  
  สารสนเทศเป็นส่ิงจำเป็นสำหรับองค์กรในการบ่งช้ี ประเมิน และจัดการความเส่ียง ข้อมูล
สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กรท้ังจากแหล่งภายนอกและภายในควรต้องได้รับการบันทึกและส่ือสารอย่าง
เหมาะสมท้ังในด้านรูปแบบและเวลา เพื่อช่วยให้บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การส่ือสารอย่างมีประสิทธิผลรวมถึงการแลกเปล่ียนข้อมูลกับบุคคลภายนอก
องค์กร เช่น เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานอื่น ๆ ผู้จัดหาสินค้า ผู้ให้บริการ ผู้กำกับดูแลและประชาชน  
 8. การติดตามผล (Monitoring)  
  ประเด็นสำคัญของการติดตามผล ได้แก่  
  - การติดตามผลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดการความเส่ียงมีคุณภาพและมีความเหมาะสม และ
การบริหารความเส่ียงได้นำไปประยุกต์ใช้ในทุกระดับขององค์กร  
  - ความเส่ียงท้ังหมดท่ีมีผลกระทบสำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้รับการ
รายงานต่อผู้บริหารท่ีรับผิดชอบ  
  การติดตามการบริหารความเส่ียงสามารถทำได้ 2 ลักษณะ คือ การติดตามอย่างต่อเนื่องและ
การติดตามเป็นรายครั้ง การติดตามอย่างต่อเนื่องเป็นการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถตอบสนอง
ต่อการเปล่ียนแปลงอย่างทันท่วงที และถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน ส่วนการติดตามรายครั้งเป็นการ
ดำเนินการภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ ดังนั้นปัญหาท่ีเกิดขึ้นจะได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว หากองค์กรมีการ
ติดตามอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้องค์กรควรมีการจัดทำรายงานความเส่ียงเพื่อให้การติดตามการบริหารความ
เส่ียงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 

วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง 

  วัตถุประสงค์หลักของการจัดทำระบบบริหารความเส่ียงภายในองค์กร  คือ เพื่อต้องการให้
ธุรกิจหรือองค์กรมีกระบวนการหรือระบบในการค้นหา ประเมิน และจัดการกับความเส่ียงหรือเหตุการณ์ท่ีไม่
พึงประสงค์ ซึ่งมีโอกาสท่ีจะเกิดและส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในภาพรวมขององค์กร โดยทำให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ ซึ่งก็คือ การสร้างผลกำไรหรือผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับสูงสุด รวมถึงการสร้าง
ความพึงพอใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจขององค์กร เช่น 
ลูกค้า ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ถือหุ้น Supplier พนักงาน ฯลฯ 
  นอกจากนี้ COSO ยังให้ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการบริหารความเส่ียงอีก
ว่า องค์กรท่ีจัดทำระบบบริหารความเส่ียงได้อย่างมีประสิทธิผล จะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ใน 4 ด้าน คือ  
  1. วัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ (Strategic) กล่าวคือ การบริหารความเส่ียงจะช่วยให้องค์กร
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องและสนับสนุนพันธกิจหลักขององค์กร  
  2. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติงาน (Operations) การบริหารความเส่ียงจะช่วยให้องค์กร
พิจารณาความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรต่าง  ๆ ในการปฏิบั ติงาน  รวมถึงพิจารณาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการดำเนินงานด้วย  
  3. วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting) การบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิผลจะช่วย
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีความเช่ือมั่นข้อมูลในรายงานประเภทต่าง ๆ ขององค์กร โดยเฉพาะรายงานทาง
การเงิน (Financial Report) 



 

  4. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) โดยเฉพาะการจัดทำระบบ
ควบคุมภายในเพื่อลดความเส่ียง ส่วนการจัดการความเส่ียงด้วยวิธีอื่น ๆ องค์กรก็สามารถใช้กฎระเบียบต่าง ๆ 
เป็นเครื่องมือได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้น การบริหารความเส่ียงจึงส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร ปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดมากขึ้น  
  อย่างไรก็ตาม ในการจัดทำระบบบริหารความเส่ียง องค์กรควรต้องคำนึงถึงต้นทุนและ
ประโยชน์ท่ีจะได้รับ เปรียบเทียบกันด้วย เพื่อพิจารณาถึงความคุ้มค่า นอกจากนี้ องค์กรควรมีระบบในการ
ติดตามและประเมินผลการจัดทำระบบบริหารความเส่ียงภายในองค์กรเป็นระยะ เพื่อให้ทราบประเด็นปัญหา
และอุปสรรคท่ีจะต้องนำมาพัฒนาหรือปรับปรุงระบบบริหารความเส่ียงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ขึ้นต่อไป  
 

ประโยชนข์องการบริหารความเสี่ยง 

  1. เป็นการสร้างฐานข้อมูลความเส่ียงท่ีมีประโยชน์ต่อการบริหารและการดำเนินงานเทศบาล
........ การบริหารความเส่ียงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เนื่องจากการบริหาร
ความเส่ียงเป็นการดำเนินการท่ีต้ังอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายและภารกิจ
หลักขององค์กร  
  2. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเส่ียงได้ท้ังหมด  การบริหารความเส่ียงจะทำให้
บุคลากรภายในเทศบาลมีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนัก
ถึงความเส่ียงท้ังหมดท่ีอาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อกรุงเทพมหานครได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งครอบคลุม
ความเส่ียงท่ีมีสาเหตุท้ังจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก  
  3. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงาน  การบริหารความเส่ียงเป็นเครื่องมือท่ีช่วยให้
ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่า ความเส่ียงได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง เหมาะสม และทันเวลา รวมท้ังเป็น
เครื่องมือท่ีสำคัญของผู้บริหารในการบริหารงาน และการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การกำหนดกลยุทธ์ การ
จัดสรรงบประมาณ การวางแผนการเงินและการดำเนินงานตามแผน ฯลฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมาย 

  4. ช่วยให้การบริหารงานและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม  มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยพิจารณาถึงระดับความเส่ียงในแต่ละหน่วยงาน ส่วนราชการ งาน โครงการ กิจกรรม และการ
เลือกใช้มาตรการในการบริหารความเส่ียงอย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยคำนึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ท่ีจะ
ได้รับ  
  5. สร้างภูมิคุ้มกันท่ีดีให้กับการบริหารงานของเทศบาล...........โดยการเตรียมตัว ให้พร้อมท่ีจะ
เผชิญผลกระทบและการเปล่ียนแปลงด้านต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นท้ังจากภายในและภายนอกได้อย่างพอประมาณ 
และมีเหตุมีผล 

 

 

 



 

ประเภทของความเสี่ยง 

  1. ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ เหตุการณ์ทางลบท่ีเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ของ
องค์กร เช่น เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์/แผนดำเนินงานท่ีไม่เหมาะสม ไม่สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้อง และการนำไปปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือการวางแผนกลยุทธ์แล้วไม่สามารถนำไป
ปฏิบัติจริงได้  
  2. ความเส่ียงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) คือ เหตุการณ์ทางลบท่ีเกิดจากความ
ผิดพลาดของบุคลากร กระบวนการปฏิบัติงาน หรือระบบงานต่าง ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของ
องค์กร รวมไปถึงเหตุการณ์ทางลบท่ีเกิดจากปัจจัยภายนอกองค์กรด้วย เช่น ภัยธรรมชาติ หรือเหตุจลาจลทาง
การเมือง  
  3. ความเส่ียงด้านการรายงาน (Reporting Risk) คือ ความผิดพลาดของรายงานประเภท 
ต่าง ๆ ท่ีใช้ในองค์กร เช่น งบการเงิน รายงานยอดขาย รายงานต้นทุนการผลิตเป็นต้น ความเส่ียงด้านการ
รายงานอาจจะอยู่ในรูปของข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่น่าเช่ือถือ ไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล รวมไป
ถึงการรายงานไม่ทันเวลาด้วย  
  4. ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือข้อกำหนดท่ีเกี่ยวข้อง (Compliance 
Risk) ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือข้อกำหนดท่ีเกี่ยวข้อง คือ การดำเนินงานของธุรกิจไม่
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะเป็นท้ังข้อกำหนดจากภายนอกองค์กร เช่น 
กฎหมายต่าง ๆ หรือข้อกำหนดภายในองค์กร เช่น นโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน หรือคู่มือการปฏิบัติงาน 
เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

  กระบวนการบริหารความเส่ียงจะประกอบด้วยขั้นตอนใหญ่ 4 ขั้นตอนประกอบด้วยการ
ค้นหาความเส่ียง การประเมินความเส่ียง การจัดการความเส่ียง และติดตามประเมินผล  
  1. การค้นหาความเสี่ยง (Risk Identification) ถือเป็นข้ันตอนที่สำคัญมากในกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงเนื่องจากเป็นข้ันตอนในการค้นหา ระบุ บ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดข้ึนภายใต้สถานการณ์ที่ไม่
แน่นอนที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงที่สร้างผลกระทบหรือความเสียหาย หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่
จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การรายงานทางการเงิน การ
ปฏิบัติตามกฎหมาย และในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและองค์กร  
  2. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) เป็นการใช้วิจารณญาณอย่างเป็นระบบ
ภายใต้ทรัพยากรอันจำกัดขององค์กร โดยการวิเคราะห์ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) ระดับ
ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และประเมินระดับของความเส่ียง(Degree of Risk) เพื่อประโยชน์ใน
การตอบสนองความเส่ียง  
  3. การจัดการความเส่ียง (Risk Response) เป็นการกำหนดวิธีการบริหารจัดการความเส่ียง 
เพื่อจัดการความเส่ียงขององค์กรให้อยู่ในระดับท่ีสามารถยอมรับได้ (Risk Tolerance หรือ Risk Appetite) 
หรือระดับท่ีเหมาะสม (Optimal) ซึ่งเป็นระดับท่ีองค์กรสามารถจะดำเนินการต่อไปได้และบรรลุวัตถุประสงค์ท่ี
กำหนดไว้  
  4. การติดตามประเมินผล (Monitoring) เพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรมีการ
บริหารความเส่ียงเป็นไปอย่างเป็นระบบ เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล และมีการนำไปปฏิบัติจริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนภาพกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

 

 

 

 



  

1. การค้นหาความเสี่ยง (Risk Identification)  
  การดำเนินธุรกิจขององค์กรในปัจจุบันภายใต้ความไม่แน่นอน การเปลี่ยนแปลงท้ังจากปัจจัยภายใน
และภายนอกท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วและตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นอัตราการเจริญเติบโตของประเทศ  การแข่งขันทาง
ธุรกิจท่ีนับวันจะทวีความเข้มข้นและรุนแรงมากข้ึน สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และภัยต่างๆท่ีกำลัง
เกิดข้ึนไม่ว่าจะเป็น ภัยจากการก่อการร้าย ภัยจากธรรมชาติท้ังจากแผ่นดินไหว นํ้าท่วม คลื่นยักษ์สึนามิ และอื่นๆ อีก
มากมายท่ีเป็นความเสี่ยงท่ีอาจทำให้องค์กรต้องประสบกับปัญหาท่ีอาจทำให้องค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ ไม่ว่า
จะเป็นการขาดทุน ขาดสภาพคล้องทางการเงิน สูญเสียสินทรัพย์ การดำเนินธุรกิจล้มเหลว ไม่เจริญเติบโต ขาดความ
น่าเชื่อถือ หรืออาจถึงข้ันล้มละลายต้องปิดกิจการส่งผลกระทบท้ังในระดับบุคคล องค์กร และประเทศชาติ ดังนั้นการ
ดำเนินธุรกิจภายใต้ความไม่แน่นอนท่ีอาจจะเกิดความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้นองค์กรต้องดำเนินธุรกิจโดยใช้การบริหาร
ความเสี่ยงเป็นเครื่องมือหนึ่งในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนและส่งผลกระทบต่อองค์กร  ซึ่งการ
บริหารความเสี่ยงจะทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ ให้ลดลงอยู่ในระดับ
ท่ีองค์กรยอมรับได้และสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมั่นคง ปลอดภัยและยั่งยืน  
  ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงจะประกอบด้วยข้ันตอนใหญ่  4 ข้ันตอนประกอบด้วยการค้นหา
ความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และติดตามประเมินผล ซึ่งขั้นตอนแรกคือ การค้นหาความ
เสี่ยง (Risk Identification) ถือเป็นข้ันตอนท่ีสำคัญมากในกระบวนการบริหารความเสี่ยงเนื่องจากเป็นข้ันตอนในการ
ค้นหา ระบุ บ่งชี้เหตุการณ์ท่ีอาจจะเกิดข้ึนภายใต้สถานการณ์ท่ีไม่แน่นอนท่ีจะก่อให้เกิดความเสี่ยงท่ีสร้างผลกระทบ
หรือความเสียหาย หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ท้ังใน
ด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย และในด้านอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
และองค์กร ถ้าองค์กรสามารถค้นหาความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม จะทำให้องค์กรทราบปัญหา 
และอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้ล่วงหน้าอันจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนเพื่อจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่หาก
องค์กรค้นหาความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างไม่ถูกต้อง และไม่เหมาะสมโดยไม่ใช้ความเสี่ยงท่ีแท้จริงขององค์กรจะทำให้
องค์กรสูญเสียทรัพยากรโดยใช้เหตุในการวางแผนจัดการกับความเสี่ยงท่ีไม่ใช้ความเสี่ยงท่ีแท้จริงขององค์กร และอาจ
ทำให้องค์กรประสบกับปัญหา และอุปสรรคหากเกิดความเสี่ยงข้ึนโดยไม่มีแผนในการจัดการกับความเสี่ยงท่ีแท้จริง
เหล่านั้น  
  ขัน้ตอนการค้นหาความเส่ียงประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 4 ขั้นตอน ดังนี้  
  1.1 การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร เป็นขั้นตอนแรกของการค้นหาความเส่ียง
ขององค์กร เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กรท่ีเป็นอยู่จริงว่าเป็นอย่างไรท้ังทางด้านวัฒนธรรมของ
องค์กร จริยธรรมของบุคลากร สภาพแวดล้อมในการทำงาน มุมมองและทัศนะคติท่ีมีต่อความเส่ียง ปรัชญาใน
การบริหารความเส่ียง  ระดับความเส่ียงท่ีองค์กรสามารถยอมรับได้ (Risk Appetite)โดยประเมินว่า
สภาพแวดล้อมขององค์กรมีส่วนช่วยส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้นให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการ และการ
ปฏิบัติงานท่ีดีหรือไม่ ถ้าไม่ต้องมีมาตรการในการแก้ไขปรับปรุง หรือปรับสภาพแวดล้อมภายในองค์กรให้มี
ความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
  1.2 การวิเคราะห์งาน กระบวนการ และกิจกรรม ในการค้นหาความเส่ียง องค์กรต้อง
วิเคราะห์งาน กระบวนการ และกิจกรรมภายในองค์กรท่ีมีท้ังหมดเพื่อให้ทราบ  และเกิดความเข้าใจงาน 
กระบวนการ และกิจกรรมต่างๆ ท่ีมีภายในองค์กรเพื่อประโยชน์ในการค้นหาความเส่ียงให้สอดคล้องกับแต่ละ
ประเภทของงานภายในองค์กร และในกรณีท่ีองค์กรมีข้อจำกัดด้านทรัพยากรก็อาจมุ่งทำการบริหารความเส่ียง
ไปท่ีงานหลักขององค์กรท่ีมีความสำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และงานท่ีกำลังมีปัญหา อุปสรรค 



หรือคาดว่าจะมีโอกาสเกิดความเสียหายข้ึนภายในองค์กร โดยทำการคัดเลือกงาน กระบวนการ และกิจกรรม
ดังกล่าวเพื่อนำมาพิจารณาบริหารความเส่ียงก่อนงานสนับสนุน หรืองานท่ีมีความเส่ียงน้อยกว่า 
 
  1.3 การสอบทานหรือกำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กร งาน กระบวนการ และกิจกรรม
หลังจากคัดเลือกงาน กระบวนการ และกิจกรรมแล้ว จากนั้นก็จะทำการสอบทานวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้หรือ
กำหนดวัตถุประสงค์ใหม่ในกรณีท่ีไม่ได้กำหนดวัตถุประสงไว้หรือกำหนดไว้ไม่ชัดเจน  
  การค้นหาความเส่ียงต้องมีการสอบทานหรือกำหนดวัตถุประสงค์ก่อนจึงจะสามารถระบุ
เหตุการณ์ท่ีอาจทำให้ไม่บรรลุผลสำเร็จได้โดยวัตถุประสงค์ของงาน กระบวนการ และกิจกรรมต้องสนับสนุน
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร  
  ความเส่ียงเป็นเหตุการณ์ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ดังนั้นการ
สอบทานหรือกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจในวัตถุประสงค์ขององค์กรจึงเป็นขั้นตอนท่ีต้องกระทำ
เพื่อให้การค้นหาความเส่ียงได้อย่างครบถ้วน ถูกต้องและสอดคล้องสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งการ
กำหนดวัตถุประสงค์ควรจะต้องควรคำนึงถึงหลัก SMART ดังนี้  
  1. Specific มีลักษณะท่ีเฉพาะเจาะจง สามารถทำให้บุคลากรทุกระดับในองค์กรเข้าใจ
ตรงกันได้  
  2. Measurable สามารถวัดผลได้ว่าวัตถุประสงค์นั้นบรรลุผลสำเร็จหรือไม่ ไม่ว่าจะใน เชิง
ปริมาณหรือเชิงคุณภาพ  
  3. Attainable สามารถทำให้บรรลุผลได้ภายใต้ศักยภาพ  ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อม ท่ี
องค์กรมีอยู่  
  4. Relevant มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ และเป็นไปในทิศทางเดียวกับวิสัยทัศน์ขององค์กร  
  5. Timely มีกำหนดระยะเวลาท่ีชัดเจนในการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์  
  1.4 การค้นหาความเสี่ยงและระบุสาเหตุ  
  การค้นหาความเส่ียงและระบุสาเหตุความเส่ียงองค์กรต้องพยายามค้นหาให้ได้ครบคลุมความ
เส่ียงทุกประเภทภายในองค์กรและเป็นความเส่ียงท่ีแท้จริงท่ีมีโอกาสเกิดขึ้นและหากเกิดขึ้นจะสร้างผลกระทบ
อย่างรุนแรงต่อองค์กร ซึ่งการค้นหาความเส่ียงและระบุสาเหตุของความเส่ียงสามารถค้นหาได้ท้ังเชิงรับ และ
เชิงรุก โดยการค้นหาเชิงรับสามารถค้นหาได้จากการศึกษาหาข้อมูลเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนและสร้างความเสียหาย
ให้กับองค์กรแล้วในอดีต และการสำรวจจากสภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้นจริงในปัจจุบันและอาจส่งผลกลายสภาพเป็น
ความเส่ียงขึ้นมาได้ ส่วนในการค้นหาความเส่ียงเชิงรุกสามารถค้นหาได้จากการคาดการณ์เหตุการณ์ท่ีมีโอกาส
เกิดขึ้นได้ในอนาคตและส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร แต่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวางแผน
เชิงกลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจขององค์กร กระบวนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ฯลฯ และนำความเส่ียงท่ีค้นหาได้มาทำ
การวิเคราะห์เพื่อค้นหาสาเหตุของความเส่ียงหรือปัจจัยเส่ียงท่ีส่งผลให้เกิดความเส่ียงเหล่านั้น ซึ่งเทคนิคหรือ
วิธีการในการค้นหาความเส่ียงและระบุสาเหตุมีอยู่ด้วยกันหลายหลายวิธีการด้วยกันแต่ในท่ีนี้จะกล่าวถึงเทคนิค 
วิธีการท่ีนิยมใช้โดยท่ัวไป ดังนี้  
  1. การระดมสมอง (Brainstorming) ระดมความคิดเห็นของบุคลากรในองค์กรท่ีรับผิดชอบ
งานหรือเป็นเจ้าของงานซึ่งจะเป็นบุคลากรท่ีรู้ เข้าใจความเส่ียงของงานท่ีตนรับผิดชอบมากท่ีสุดหรือเรียกว่า
เป็นเจ้าของความเส่ียง(Risk Owner) จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายการระดมสมองเป็นเทคนิคท่ัวไปท่ีใช้ในการ
แสวงหาความคิดต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ได้มากท่ีสุดภายในเวลาท่ีกำหนด ซึ่งในมุมมองของการบริหารความ



เส่ียงเทคนิคนี้สามารถนำมาใช้ในการค้นหาและระบุความเส่ียงได้  โดยการจัดการประชุมเพื่อระดม
แนวความคิดของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
 
 
  2. การสัมภาษณ์ (Interviews) บุคลากรหรือผู้เช่ียวชาญในสายงานการสัมภาษณ์เป็นเทคนิค
โดยใช้การถามจากผู้ท่ีเช่ียวชาญหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับงานนั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลใหม่ๆ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ใน
การยืนยันข้อมูลเดิมท่ีมีอยู่ว่ามีการเปล่ียนแปลงไปหรือไม่  
  3. การใช้แบบสอบถามท่ีจัดทำขึ้นเพื่อให้ทราบความเส่ียงท่ัวไปท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร และใช้ประเมินความเพียงพอของการควบคุมด้วย  
  4. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Facilitated workshops) หรือการจัดทำ Workshop ของ
บุคลากรในองค์กรเป็นวิธีที่ทำให้กลุ่มคนสามารถทำงานด้วยกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ ผู้เข้าร่วมประชุม
ร่วมค้นหาและระบุความเส่ียงและตัดสินใจในท่ีประชุม ผู้จัดการประชุมจะต้องมีทักษะท่ีดี การจัด workshop 
สามารถทำได้ทุกเวลา ขึ้นอยู่กันทีมงานจะตัดสินว่าเมื่อไรถึงจำเป็น  การจัด workshop เป็นเครื่องมือท่ีมี
ประโยชน์ท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมในองค์กร เพราะช่วยส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการดำเนินการขององค์กรด้วย  
  5. การจัดทำ Benchmark หรือการเปรียบเทียบกับองค์กรภายนอกเป็นวิธีการในการวัดและ
เปรียบเทียบ ผลิตภัณฑ์  บริการและวิธีการปฏิบั ติกับองค์กรท่ีสามารถทำได้ดีกว่า เพื่อนำผลของการ
เปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุงองค์กรของตนเอง เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจ  
  Benchmarking มิใช่การไปลอกเลียนแบบจากผู้อื่น  หรือเพียงแค่การทำ Competitive 
analysis ท่ีเป็นการนำตัวเลขของเราไปเปรียบเทียบกับคู่แข่งเท่านั้น แต่ Benchmarking เป็นวิธีการท่ีทำให้
เห็นถึงความแตกต่างในกระบวนการปฏิบัติงานและปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความสำเร็จ ด้วยการวิเคราะห์ว่าผู้ท่ีเรา
ต้องการเปรียบเทียบ เขาทำในส่ิงท่ีแตกต่างไปจากเราอย่างไรเป็นสำคัญ แล้วเราจะทำให้องค์กรสามารถพัฒนา
ตนเองไปสู่ความเป็นสุดยอดอย่างต่อเนื่องนั้นได้อย่างไร Benchmarking นั้นจะเป็นการเปรียบเทียบกับผู้ท่ีอยู่
ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน แต่ไม่ใช่ผู้ท่ีเป็นคู่แข่งกันโดยตรง  
  สำหรับในเรื่องการบริหารความเส่ียงนั้น เราสามารถค้นหาความเส่ียงได้จากการใช้เทคนิค 
Benchmarking ได้เช่นกัน เนื่องจากบริษัทหรือองค์กรท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันนั้นมักจะ
มีลักษณะการดำเนินธุรกิจและกิจกรรมท่ีคล้ายๆ กัน ดังนั้น ความเส่ียงท่ีต้องเผชิญนั้นก็จะอาจจะไม่แตกต่าง
กันมากนั้น โดยในการหาข้อมูลเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบนั้น อาจจะต้องมีการจัดกลุ่มความร่วมมือ เพื่อ
แลกเปล่ียนความรู้ ข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน 
  6. การตรวจสอบ (Auditing) การตรวจสอบภายในเป็นกิจกรรมท่ีจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่า 
และปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น โดยอาศัยการตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ต่าง ๆ ขององค์กร ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ และคำปรึกษา รวมท้ังให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานท่ีได้ตรวจสอบซึ่งถือ
เป็นงานบริการท่ีให้แก่องค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติงาน  สามารถปฏิบัติหน้าท่ีให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  ภายหลังการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในจะจัดทำรายงานการตรวจสอบภายใน โดยจะมี
การระบุประเด็นข้อตรวจพบ ซึ่งสามารถนำมาใช้พื้นฐานในการค้นหาความเส่ียงของแต่ละหน่วยงานได 
  7. การใช้ Check Lists เป็นวิธีการหนึ่งในการระบุความเส่ียงท่ีค่อนข้างง่าย โดยการตอบ
คำถามในใบรายการท่ีได้จัดทำขึ้นไว้เป็นมาตรฐาน  ในการจัดทำ Check Lists นั้น จะรวบรวมข้อมูลจาก



ประสบการณ์ของผู้ท่ีเกี่ยวข้องหรือเหตุการณ์ท่ีเคยเกิดข้ึนอดีต และนำมาทำเป็นรายการคำถามท่ีเป็นมาตรฐาน 
หรือวิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) เพื่อเปรียบเทียบกับส่ิงท่ีองค์กรหรือหน่วยงานมีอยู่  
   
  8. การสืบสวน  (Incident investigation) ในกรณี ท่ีมี เห ตุการณ์ ผิดปกติเกิดขึ้น  เช่น  
การทุจริต อุบัติเหตุ ฯลฯ นั้น องค์กรต่างๆ ก็มักจะมีการแต่งต้ังคณะกรรมการ เพื่อสืบสวนและจัดทำรายงาน
เกี่ยวกับข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้น ซึ่งข้อเท็จจริงจากรายงานดังกล่าวสามารถนำมาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการค้นหา
ความเส่ียงได้เช่นกัน 
  ปัจจัยเส่ียงภายในองค์กร  
  - ปัจจัยเส่ียงภายนอก คือ ความเส่ียงท่ีไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น การเมือง 
สภาวะเศรษฐกิจสังคม กฎหมาย ภัยธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม ฯลฯ เป็นต้น  
  - ปัจจัยเส่ียงภายใน คือ ความเส่ียงท่ีสามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น วัฒนธรรมองค์กร 
นโยบายการบริหารจัดการ กระบวนการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถและทักษะของบุคลากร การบริหาร
ทรัพย์สิน ฯลฯ เป็นต้น  
 
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  
  การประเมินความเส่ียงเพื่อให้สามารถกำหนดระดับความเส่ียงท่ีมีนัยสำคัญและจัดลำดับ
ความสำคัญของความเส่ียง โดยเป็นกระบวนการท่ีจะดำเนินการหลังจากค้นหาความเส่ียงขององค์กรแล้วโดย
การนำความเส่ียงและปัจจัยเส่ียงหรือสาเหตุของความเส่ียงมาดำเนินการวิเคราะห์โอกาส  ผลกระทบท่ีจะ
เกิดขึ้น และประเมินระดับความเส่ียง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานท่ีได้กำหนดไว้ ตลอดจนพิจารณาการควบคุมท่ี
มีอยู่ และยังมีประโยชน์ในการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีมีอยู่อย่างมากมายภายใต้ทรัพยากรขององค์กรท่ี
จำกัดไม่ว่าจะเป็น เงินทุน เวลา วัสดุ อุปกรณ์ และบุคลากรขององค์กร ทำให้ไม่สามารถท่ีจะจัดการกับทุก
ความเส่ียงได้ การประเมินความเส่ียงจะช่วยทำให้องค์กรตัดสินใจ จัดการกับความเส่ียงได้อย่างเหมาะสมและ
ประเมินได้ว่าควรจะจัดการกับความเส่ียงนั้นๆ อย่างไร ความเส่ียงใดควรต้องรีบดำเนินการบริหารจัดการ
ก่อนหลัง หรือความเส่ียงใดท่ีสามารถท่ีจะยอมรับให้เกิดข้ึนได้ 
  การกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นการกำหนดเกณฑ์ท่ีจะใช้ในการประเมินความเส่ียง  ได้แก่ 
ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของ 
ความเส่ียง (Degree of Risk) โดยแต่ละองค์กรจะต้องกำหนดเกณฑ์ขึ้นให้ เหมาะสมกับประเภทและ
สภาพแวดล้อมขององค์กรโดยอาจจะกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นระดับคะแนน 5 คะแนน หรือ 3 คะแนน ซึ่ง
สามารถกำหนดเกณฑ์ได้ท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท้ังนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมและดุลยพินิจการ
ตัดสินใจของฝ่ายบริหารขององค์กร โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับองค์กรท่ีมีข้อมูลสถิติ ตัวเลข หรือ
จำนวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์อย่างพอเพียง สำหรับองค์กรท่ีมีไม่มีข้อมูลสถิติ ตัวเลข หรือจำนวนเงินหรือไม่
สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินท่ีชัดเจนได้ก็ให้กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ 
  2.1 การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาจากสถิติการเกิดเหตุการณ์ใน
อดีต ปัจจุบัน หรือการคาดการณ์ล่วงหน้าของโอกาสท่ีจะเกิดในอนาคต โดยอาจกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็น
ระดับคะแนน 5 คะแนน ประกอบด้วย 5 4 3 2 และ 1 คะแนน แสดงถึงโอกาสท่ีจะเกิดหรือความถ่ีในการเกิด 
สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก ตามลำดับ และกำหนดคำอธิบายในแต่ละระดับโอกาสท่ีจะเกิด 
จากนั้นทำการวิเคราะห์โอกาสท่ีจะเกิดหรือความถ่ีในการเกิดว่าแต่ละความเส่ียงและปัจจัยเส่ียงมีโอกาสเกิดขึ้น
ในระดับใด ดังตัวอย่างดังนี้ 



 
 
 
  การวิเคราะห์โอกาสท่ีจะเกิด แบบเชิงปริมาณ 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด  คำอธิบาย  
5 สูงมาก  1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า  
4 สูง 1-6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน 5 ครั้งต่อปี  
3 ปานกลาง 1 ปีต่อครั้ง  
2 น้อย 2-3 ปีต่อครั้ง  
1 น้อยมาก 5 ปีต่อครั้ง  

 
   การวิเคราะห์โอกาสท่ีจะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด  คำอธิบาย  
5 สูงมาก  มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน  
4 สูง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง  
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง  
2 น้อย อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง  
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดน้อยมาก  

 
   2.2 การวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact) เป็นการพิจารณาระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความ

เสียหายจากความเส่ียงท่ีคาดว่าจะได้รับหากเกิดเหตุการณ์ความเส่ียง ซึ่งการกำหนดระดับของผลกระทบนั้น 
จะต้องพิจารณาถึงความรุนแรงของความเสียหายหากความเส่ียงนั้นเกิดขึ้น โดยอาจแบ่งผลกระทบออกเป็น
ผลกระทบท่ีเป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน หรือด้านการเงิน/ทรัพย์สิน การดำเนินงาน ช่ือเสียง/ภาพลักษณ์
บุคลากร ฯลฯ โดยอาจกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นระดับคะแนน 5 คะแนน ประกอบด้วย 5 4 3 2 และ 1 
คะแนน แสดงถึงระดับความรุนแรงระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก ตามลำดับ และกำหนด
คำอธิบายในแต่ละระดับความรุนแรงของผลกระทบ จากนั้นทำการวิเคราะห์ผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์
ความเส่ียงขึ้นว่ามีผลกระทบอยู่ในระดับใด ตัวอย่างเช่น 

 
   การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการเงิน/ทรัพย์สิน  

ระดับ ผลกระทบ  คำอธิบาย  
5 สูงมาก  มากกว่า 10 ล้านบาท  
4 สูง มากกว่า 2.5 แสนบาท – 10 ล้านบาท  
3 ปานกลาง มากกว่า 50,000 – 2.5 แสนบาท  
2 น้อย มากกว่า 10,000 – 50,000 บาท  
1 น้อยมาก ไม่เกิน 10,000 บาท  

 
    



 
 
 
   การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการดำเนินงาน 

ระดับ ผลกระทบ  คำอธิบาย  
5 สูงมาก  ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก เกินกว่า 1 วัน  
4 สูง ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 6 ช่ัวโมง แต่ไม่เกิน 1วัน  
3 ปานกลาง ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 3 ช่ัวโมง แต่ไม่เกิน 6 ช่ัวโมง  
2 น้อย ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก 1 - 3 ช่ัวโมง  
1 น้อยมาก ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ไม่เกิน 1 ช่ัวโมง  

 
   การวิเคราะห์ผลกระทบด้านบุคลากร 

ระดับ ผลกระทบ  คำอธิบาย  
5 สูงมาก  มีบาดเจ็บถึงชีวิต / สูญเสียอวัยวะสำคัญ / 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  

 
   การวิเคราะห์ผลกระทบด้านช่ือเสียง/ภาพลักษณ์ 

ระดับ ผลกระทบ  คำอธิบาย  
5 สูงมาก  มีการเผยแพร่ข่าวในวงกว้างในหนังสือพิมพ์ วิทย ุและโทรทัศน์  
4 สูง มีการเผยแพร่ข่าวทั้งในวิทยุและหนังสือพิมพ์ 
3 ปานกลาง มีการเผยแพร่ข่าวเฉพาะในหนังสือพิมพ์ 
2 น้อย มีการเผยแพร่ข่าวในวงจำกัด  
1 น้อยมาก ไม่มีการเผยแพร่ข่าว  

 
  2.3 การประเมินระดับความเสี่ยง(Degree of risk) หมายถึง สถานะของความเส่ียงท่ีได้
จากการวิเคราะห์โอกาสหรือความถี่ท่ีจะเกิดและผลกระทบหรือความรุนแรงหากเกิดเหตุการณ์ความเส่ียง ขึ้น 
หลังจากองค์กรวิเคราะห์โอกาสท่ีจะเกิดและผลกระทบของความเส่ียงแล้ว องค์กรต้องนำผลการวิเคราะห์มา
ประเมินระดับความเส่ียงว่าแต่ละความเส่ียงมีระดับความเส่ียงอยู่ระดับใดในตารางการประเมินระดับความ
เส่ียง ซึ่งระดับความเส่ียงอาจแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อยและน้อยมาก แทนระดับ
ความเส่ียงข้างต้นด้วยเกณฑ์สีประกอบด้วย สีแดง สีเหลือง สีนํ้าเงิน สีเขียวและสีขาว ตามลำดับ โดยนำผล
จากการวิเคราะห์โอกาสหรือความถ่ีท่ีจะเกิดขึ้นและผลจากการวิเคราะห์ผลกระทบมาประเมินระดับความเส่ียง
ดังตัวอย่างดังนี้  
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  เป็นตารางท่ีใช้ในการประเมินและจัดระดับความเส่ียงของแต่ละความเส่ียงเพื่อประเมินว่า
ความเส่ียงใดอยู่ในระดับท่ีควรคำนึงถึงและต้องรับดำเนินการจัดการกับความเส่ียงเป็นอันดับแรกก่อน  โดย
ตารางการประเมินระดับความเส่ียงข้างต้นแบ่งระดับความเส่ียงออกเป็น 5 ระดับ จำแนกระดับความเส่ียงโดย
ใช้สีเป็นตัวกำหนด ดังนี้  
  สีแดง หมายถึง ระดับความเส่ียง สูงมาก  
  สีเหลือง หมายถึง ระดับความเส่ียง สูง  
  สีน้ำเงิน หมายถึง ระดับความเส่ียง ปานกลาง  
  สีเขียว หมายถึง ระดับความเส่ียง น้อย  
  สีขาว หมายถึง ระดับความเส่ียง น้อยมาก  
  วิธีการประเมินระดับความเส่ียงโดยใช้ตารางการประเมินระดับความเส่ียงข้างต้น  ให้นำ
คะแนนของโอกาสท่ีจะเกิดและคะแนนของผลกระทบท่ีวิเคราะห์ได้ของแต่ละความเส่ียงมากำหนดลงในตาราง
การประเมินระดับความเส่ียงโดยถ้าคะแนนของโอกาสและผลกระทบมาบรรจบกันท่ีสีใดก็แสดงว่าความเส่ียง
นั้นอยู่ในระดับความเส่ียงตามความหมายของระดับความเส่ียงท่ีให้ไว้ข้างต้น  
 
3. การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)  
  เมื่อองค์กรได้ค้นหา วิเคราะห์และจัดลำดับความเส่ียงแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การกำหนด
วิธีการบริหารจัดการความเส่ียง เพื่อจัดการความเส่ียงขององค์กรให้อยู่ในระดับท่ีสามารถยอมรับได้ (Risk 
Tolerance หรือ Risk Appetite) หรือระดับท่ีเหมาะสม  (Optimal) ซึ่งเป็นระดับท่ีองค์กรสามารถจะ
ดำเนินการต่อไปได้และบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้  

โอกาสที่จะเกิด 
 



  การกำหนดวิธีจัดการความเส่ียงต้องคำนึงถึงต้นทุนท่ีจะเกิดขึ้น เปรียบเทียบกับผลประโยชน์
ท่ีจะได้รับจากวิธีการนั้น ๆ (cost-benefit analysis) รวมท้ังต้องพิจารณาเลือกวิธีการจัดการความเส่ียงท่ีมี
ความสอดคล้องกับโครงสร้างหรือเหมาะสมกับวัฒนธรรมขององค์กรด้วย  
  หลักการจัดการความเส่ียง มี 4 แนวทางคือ  
  3.1 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือ การดำเนินการเพื่อหลีกเล่ียงเหตุการณ์ท่ีก่อให้เกิดความ
เส่ียง องค์กรอาจจะเผชิญกับความเส่ียงท่ีผู้บริหารพิจารณาแล้วพบว่า ไม่มีแนวทางในการจัดการ กับความ
เส่ียงนั้น กล่าวคือ ไม่มีวิธีการลดโอกาสหรือผลกระทบ หรือไม่สามารถหาผู้อื่นมาร่วมจัดการ ความเส่ียงได้ แต่
ความเส่ียงดังกล่าวยังอยู่ในระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้ ผู้บริหารควรเลือกหลีกเล่ียง ความเส่ียงด้วยการหยุด
ดำเนินงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ หรือเปล่ียนวัตถุประสงค์ของงานหรือกิจกรรมนั้นไป เพื่อหลีกเล่ียงไม่ให้เกิด
เหตุการณ์ท่ีจะก่อให้เกิดความเส่ียง อย่างไรก็ตาม การหลีกเล่ียงความเส่ียง ต้องคำนึงถึงต้นทุนค่าเสียโอกาสท่ี
จะเกิดขึ้นจากการหยุดดำเนินการงานหรือกิจกรรมนั้นด้วย  
  3.2 การร่วมจัดการความเสี่ยง คือ การหาผู้อื่นมาร่วมจัดการความเส่ียง  หรือโอน 
(Transfer) ความเส่ียงขององค์กรไปให้ผู้อื่นร่วมรับผิดชอบด้วย องค์กรอาจจะเผชิญกับความเส่ียงท่ีไม่มีความ
เช่ียวชาญในการจัดการความเส่ียงด้วยตนเอง  หรือต้นทุนในการจัดการความเส่ียงด้วยตนเองสูงกว่า
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ ผู้บริหารควรโอนความเส่ียงไปให้ผู้อื่นร่วมรับผิดชอบ เช่น การทำประกันภัย เพื่อให้
บริษัทประกันภัยร่วมรับผิดชอบในผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น หรือการจ้างให้บุคคลภายนอกดำเนินกิจกรรมหรือ
งานบางอย่างแทน (Outsource) 
  3.3 การลดความเสี่ยง คือ การดำเนินการเพื่อลดโอกาสท่ีจะเกิด หรือลดผลกระทบของ
ความเส่ียง องค์กรอาจจะเผชิญกับความเส่ียงบางตัว ท่ีองค์กรมีความสามารถหรือความเช่ียวชาญในการลด
ความเส่ียงด้วยตนเอง กล่าวคือ มีแนวทางในการป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เกิดขึ้น หรือมีวิธีลดผลกระทบของ
เหตุการณ์ได้ โดยต้นทุนในการดำเนินการอยู่ในระดับท่ีเหมาะสม ผู้บริหารจึงเลือกดำเนินการลดความเส่ียงเอง 
เช่น การทำสัญญาล่วงหน้ากับ Supplier เพื่อลดโอกาสท่ีต้นทุนสินค้าเพิ่มข้ึน, การมีแหล่งสำรองพลังงาน เพื่อ
ลดผลกระทบต่อสายการผลิต กรณีไฟฟ้ากระแสหลักขัดข้อง  
  3.4 การยอมรับความเสี่ยง คือ การไม่ดำเนินการใด ๆ กับความเส่ียง เนื่องจากความเส่ียง
นั้นอยู่ในระดับท่ีสามารถยอมรับได้ คือ มีโอกาสท่ีเกิดไม่บ่อย หรือมีผลกระทบไม่สูง องค์กรอาจจะ เผชิญกับ
ความเส่ียงบางตัว ท่ีมีโอกาสท่ีจะเกิดไม่บ่อย หรือหากเกิดขึ้นแล้วไม่ส่งผลกระทบต่อองค์กรมากนัก ผู้บริหารจึง
ยอมรับความเส่ียงดังกล่าว คือไม่ดำเนินการใด ๆ อย่างไรก็ตามองค์กรต้องติดตามประเมินผลว่า ความเส่ียง
ดังกล่าวยังอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ หรือว่ามีโอกาสท่ีจะเกิดเพิ่มขึ้นหรือมีระดับผลกระทบเพิ่มขึ้นเกินระดับท่ี
ยอมรับได้หรือไม่ เพราะถ้าความเส่ียงเพิ่มขึ้นเกินระดับท่ียอมรับได้ ผู้บริหารต้องพิจารณาหาวิธีตอบสนอง
ความเส่ียงด้วยวิธีอื่นต่อไป  
  การพิจารณาว่าจะเลือกตอบสนองความเส่ียงด้วยวิธีใด ส่ิงท่ีควรคำนึงมากท่ีสุด คือ ต้นทุนท่ี
จะใช้ในการดำเนินการและผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ เมื่อเลือกวิธีการตอบสนองความเส่ียงได้แล้ว ควรจัดทำแผน
บริหารความเส่ียงโดยละเอียด โดยกำหนดวัตถุประสงค์ของแผน เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ขององค์กร ระดับ
ความเส่ียงท่ียอมรับได้ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 
 
 
 



 
 
 
4. การติดตามประเมินผล (Monitoring)  
  การติดตามประเมินผล (Monitoring) หมายถึง กระบวนการติดตามและประเมินผลการ
บริหารความเส่ียงเพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการบริหารความเส่ียงขององค์กรท่ีกำหนดไว้มี
ความเพียงพอ เหมาะสม มีการนำไปปฏิบัติจริง และการตอบสนองความเส่ียงหรือการจัดการความเส่ียงมี
ประสิทธิผล โดยการติดตามประเมินผลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้  
  4.1 การติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการ
ตอบสนองความเสี่ยงหรือการจดัการความเสี่ยงมีความเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผลสามารถลดความเสี่ยง
ลงสู่ระดับที่ยอมรับได้ ตลอดจนได้รับการออกแบบให้เป็นส่วนเดียวกับการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ตามปกติของ
องค์กร และมีการปฏิบัติตามจริงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ดังนั้นองค์กรต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ครอบคลุมทุกกิจกรรมการดำเนินงานขององค์กร เพื่อให้เกิดการตอบสนอง
ความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็ว ทันการณ์  
  4.2 การติดตามประเมินผลเป็นรายคร้ัง คือ การติดตามประเมินผลครั้งคราวตามระยะเวลา
ท่ีกำหนดไว้เพื่อให้ทราบถึงความเพียงพอ เหมาะสม และประสิทธิผลของการบริหารความเส่ียง ณ ช่วงเวลาใด
เวลาหนึ่งตามท่ีกำหนดไว้ ขอบเขตและความถ่ีในการประเมินขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น
และเปล่ียนแปลงไป ซึ่งการติดตามประเมินผลเป็นรายครั้งสามารถดำเนินการได้ ดังนี้ 
  4.2.1 การติดตามประเมินผลด้วยตนเอง  เป็นกระบวนการติดตามประเมินผลเพื่อการ
ปรับปรุงการบริหารความเส่ียงด้วยการกำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานเป็นเจ้าของความเส่ียง(Risk Owner) หรือผู้มี
ความชำนาญในงาน กระบวนการ หรือกิจกรรมนั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล โดยกำหนดให้
กลุ่มผู้ปฏิบัติงานหรือผู้มีความเช่ียวชาญนั้น ๆ ร่วมกันติดตามประเมินผลการบริหารความเส่ียง และค้นหา
ความเส่ียง ประเมินความเส่ียงของงาน กระบวนการ หรือกิจกรรม ในความรับผิดชอบ เพื่อพิจารณาหา
แนวทางในการตอบสนองความเส่ียงให้มีความเหมาะสม และประสิทธิผลมากขึ้น  
  4.2.2 การติดตามประเมินผลอย่างเป็นอิสระ เป็นกระบวนการติดตามประเมินผลโดยผู้ที่ไม่มี
ส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับการดำเนินงานตามงาน กระบวนการ และกิจกรรมนั้น ๆ เพื่อให้เกิดความ
มั่นใจว่าการติดตามประเมินผลจะเป็นไปตามความเป็นจริง  ถูกต้อง ครบถ้วน และไม่มีอคติ การ ติดตาม
ประเมินผลอย่างอิสระอาจกระทำโดยผู้ตรวจสอบจากภายในและภายนอก และ/หรือที่ปรึกษาภายนอก ตลอดจน
คณะกรรมการหรือคณะทำงานที่ต้ังข้ึนมาอย่างเป็นอิสระเพื่อให้การติดตามประเมินผลเป็นไปอย่างเที่ยงธรรมมาก
ข้ึน การติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นอิสระควรจะเป็นกระบวนการที่ส่งเสริมและสนับสนุน
การติดตามประเมินผลด้วยตนเอง  
  การติดตามผลเพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรมีการบริหารความเส่ียงเป็นไปอย่าง
เป็นระบบ เหมาะสม และมีการนำไปปฏิบัติจริง  
  การประเมินผลเพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรมีการบริหารความเส่ียงเป็นไปอย่าง 
เพียงพอ และมีประสิทธิผล การตอบสนองความเส่ียง(Risk Response) ด้วยมาตรการหรือกลไกการควบคุม
ความเส่ียง (Control Activity) ท่ีดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับ
ท่ียอมรับได้ หรือต้องปรับปรุงหรือหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเส่ียงท่ียังเหลืออยู่หลังมี



การจัดการความเส่ียงอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเส่ียงอย่างต่อเนื่อง สมํ่าเสมอจน
กลายเป็นวัฒนธรรมในการดาเนินงานขององค์กร 
 
 
  โดยการติดตามประเมินผลการจัดการความเส่ียงตามแผนการบริหารความเส่ียง โดยวิเคราะห์
และประเมินผลการจัดการความเส่ียงตามระยะเวลาท่ีกำหนดไว้ในแผนการบริหารความเส่ียงว่าดำเนินการแล้ว
เสร็จตามกำหนด มีความเพียงพอ มีประสิทธิผลหรือไม่ หากองค์กรพบว่าได้ดำเนินการจัดการความเส่ียงแล้ว
ยังมีความเส่ียงท่ีไม่อาจยอมรับได้เหลืออยู่ ควรพิจารณาต่อไปว่า เป็นความเส่ียงท่ีอยู่ในระดับใด และจะมี
วิธีการจัดการความเส่ียงนั้นอย่างไร จากนั้นจึงเสนอต่อผู้บริหารเพื่อทราบและพิจารณาส่ังการ รวมถึงการ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุน ท้ังนี้ การบริหารความเส่ียงจะเกิดผลสำเร็จได้ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจัง
จากผู้บริหารทุกระดับ 
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