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การบริหารความเสี่ยง 

ความส าคัญของการบริหารความเสี่ยง 

ความเสี่ยง  หมายถึง โอกาสหรือเหตุที่ไม่พึงประสงค์อาจท าให้อนาคตส่งผลกระทบให้เกิดความ
เสียหาย ท าให้วัตถุประสงค์ (Objective) และเป้าหมาย ( Target) ที่องค์กรก าหนดไว้เบี่ยงเบนไปหรือไม่
ประสบผลส าเร็จ ทั้งในด้านกลยุทธ์ การเงิน การด าเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การ
ด าเนินงานใด ๆ ย่อมมีความเสี่ยงเกิดข้ึนได้เสมอ ทั้งจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ความเสี่ยงดังกล่าว
อาจอยู่ในกระบวนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่จะน าองค์กรไปสู่เป้าหมาย เช่น การวางกลยุทธ์และแผนงาน  
การตัดสินใจของผู้บริหาร การบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน และโครงการที่เก่ียวข้อง การปฏิบัติงาน
ภายในที่ท าการ  การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ  เป็นต้น 

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง   หมายถึง  การจัดท าโครงการควบคุมโดยพิจารณาจาก
ความสัมพันธ์ของทรัพยากรต่าง ๆ กระบวนการท างาน กระบวนการบริหารภายในองค์กรนั้น ๆ  
การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน  (Ongoing Monitoring) หมายถึง การติดตามการปฏิบัติตาม
วิธีการบริหารความเสี่ยง ระหว่างการปฏิบัติงาน หรืออาจเรียกว่าการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง หรือการ
ประเมินผลแบบต่อเนื่อง 

การประเมินผล   หมายถึง  การประเมินผลที่มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นไปที่ประสิทธิผลของการบริหาร
ความเสี่ยง ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่ก าหนด โดยมีขอบเขตในช่วงการประเมินข้ึนอยู่กับประสิทธิผล การ
ติดตามผลอย่างต่อเนื่องเป็นหลัก เช่น การประประเมินผลช่วง 6 เดือน 9เดือน และ 12 เดือน 

สารสนเทศ   หมายถึง  ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลและถูกจัดให้อยู่ในรูปที่มีความหมายและเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานในโครงการนั้นๆ 

การสื่อสาร  หมายถึง  การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างบุคคลทั้งภายในและภายนอก ซึ่งอาจใช้
คนหรือใช้สื่อในการติดต่อสื่อสารก็ได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น  การท าหนังสือเพ่ือขอให้เสนอ
แผน/โครงการ เพ่ือจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 2556 
 
ประเภทของความเสี่ยง  
 ความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้  

  ๑.  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกิจกรรมทางการด าเนินงานของ
องค์กร การก าหนดกลยุทธ์ หรือแผนงาน และนโยบายในการบริหารงาน  
   ๒.  ความเสี่ยงด้านการเงิน ( Financial Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่อง
งบประมาณ การเงินที่ใช้ในการด าเนินการโครงการนั้นๆ เป็นต้น   
   ๓.  ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน  (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุก ๆ 
ขั้นตอนโดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เก่ียวข้องกับ กระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น   
   ๔.  ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง ( Compliance Risk) หรือ (Event Risk) คือ 
ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือ กฎหมายที่มีอยู่ไม่
เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน  
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สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง  
  สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ  
  ๑.  ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร   
การเปลี่ยนแปลงระบบงาน ความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
บ่อยครั้ง การควบคุมก ากับดูแลไม่ท่ัวถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ ข้อบังคับของหน่วยงาน 
เป็นต้น  
  ๒.  ปัจจัยภายนอก  เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือ
สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจ และการเมือง เป็นต้น 
 

การบริหารความเสี่ยง ( Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุความเสี่ยง  
การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการก าหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยง การบริหารความ
เสี่ยงแบบบูรณาการ ( Enterprise Risk Management : ERM) คือ ขบวนการที่จัดท าโดยฝ่ายบริหาร เพ่ือ
ประยุกต์ใช้ในการจัดท าแผนกลยุทธ์ทั่วทั้งองค์กร ซึ่งออกแบบมาเพ่ือระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ึนมีผลกระทบ
กับองค์กรและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับยอมรับได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
กรอบการบริหารความเสี่ยงประกอบไปด้วย ๔ องค์ประกอบหลัก ดังนี้  
 - วัฒนธรรมองค์กร (Culture)  
 - โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง (Structure)  
 - กระบวนการ (Process)  
 - ปัจจัยพื้นฐาน (Infrastructure)  
  

การบริหารความเสี่ยงขององค์กร คือ การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการการ
ด าเนินงานต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและ
ขนาดของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้
อย่างมีระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรเป็นส าคัญ 

 
ความจ าเป็นของการบริหารความเสี่ยง คือ การด าเนินงานขององค์กรนั้น มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือ

สร้างคุณค่าสูงสุดให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กรซึ่งประกอบด้วย รัฐบาล บุคลากรในหน่วยงานและ
หน่วยงานในสังกัด และประชาชนผู้รับบริการ ในปัจจุบันองค์กรต้องด าเนินงานภายใต้สภาวะของการ
เปลี่ยนแปลงของนโยบายภาครัฐ ทั้งจากระบบเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงความ
ต้องการสังคม การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ การด าเนินงานเพื่อสร้างคุณค่าดังกล่าวนั้น อาจมีผลกระทบจาก
ความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจที่เกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกหน่วยงาน และส่งผลกระทบให้
คุณค่าท่ีควรจะมีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นต้องลดลงหรือหมดไป ดังนั้น การจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงภายใน
องค์การตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะช่วยลดโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยงที่ส าคัญให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อองค์กรหรือมีผลกระทบน้อยที่สุด  
 
   ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ( Risk Appetite) หมายถึง ประเภทและเกณฑ์ของความเสี่ยง ที่องค์กรจะ
ยอมรับได้ เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ซึ่งความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่องค์กรจะก าหนดนั้น จะระบุเป็น
เป้าหมายค่าเดียว หรือระบุเป็นช่วงก็ได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละปัจจัยเสี่ยง  
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ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ( Risk Tolerance) หมายถึง ระดับความเบี่ยงเบนจากเกณฑ์หรือ
ประเภทของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งท าให้องค์กรมั่นใจได้ว่าองค์กรได้ด าเนินการบริหารความเสี่ยงอยู่ภายใน
เกณฑ์ท่ียอมรับได ้
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แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับ
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างานของหน่วยงานหรือองค์กรรวมทั้ง
การบริหาร / จัดการความเสี่ยง โดยก าหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้จะส าเร็จได้ต้องมีการสื่อสารให้คนในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
การบริหารความเสี่ยงในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนควรมีการจัดท าระบบสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์
ประเมินความเสี่ยง  
 
กระบวนการและข้ันตอนการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย 7 ขั้นตอนดังนี้ 
 

แผนผังภาพรวมของแนวการบริหารความเสี่ยง 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

การสื่อสาร 

1.ก าหนดวัตถุประสงค์ 

2.การระบุความเสี่ยง 

3.การประเมินความเสี่ยง 

4.การประเมินความต้องการ
ควบคุม 

5.การบริหาร/จัดการความ
เสี่ยง 

ระบบสารสนเทศ 

7.การติดตามผล
และทบทวน 

6.การรายงาน 
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กระบวนการและข้ันตอนการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย 7 ขั้นตอนดังนี้ 

1. การก าหนดวัตถุประสงค์ 

          องค์กรตอ้งก าหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายการด าเนินธุรกิจ ก่อนทีจ่ะท าการระบเุหตุการณ์ความ
เสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความส าเร็จของวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายนั้น โดยวัตถุประสงค์ต้องสอดรับกับการ
ยอมรับในความเสี่ยง ( Risk Appetite) การก าหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ที่ชัดเจนของแผนงาน / งาน 
โครงการ / กิจกรรม ตามแผนการปฏิบัติราชการประจ าปี และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีของส านักงานปลัด
กระทรวงการคลัง มีการก าหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนช่วยให้การระบุ และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้อย่าง
ครบถ้วน โดยเทคนิคการก าหนดวัตถุประสงค์มีหลายเทคนิควิธี เช่น อาจค านึงถึงหลัก AMART ได้แก่ 

Specific  : มีการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน 

Measurable  : สามารถวัดผลหรือประเมินผลได้ 

Achievable  : สามารถปฏิบัติให้บรรลุได้  

Reasonable  : สมเหตุผล มีความเป็นไปได้ 

Time   : มีกรอบเวลาที่ชัดเจนและเหมาะสม 

2. การระบุความเสี่ยง 

เป็นการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง หรือความไม่แน่นอนที่อาจเกิดข้ึน โดยพิจารณาจากปัจจัยทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร ปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจ การเมือง การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ภาวะ
แวดล้อมทางธรรมชาติ ปัจจัยภายใน เช่น บุคลากร กระบวนการ เทคโนโลยี  การระบุความเสี่ยงนั้นมีทั้งท่ีมี
ผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้น
ได้อย่างไร ละท าไม ส าหรับการระบุความเสี่ยงของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง นั้นหมายถึง เหตุการณ์ 
หรือการกระท าใดๆ ที่อาจเกิดข้ึนภายใต้สถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย
อาจเป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี ( พ.ศ. 2554 – 2557 ) ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ทั้งในระดับหน่วยงาน โครงการ 
/ กิจกรรม ละในระดับองค์กร ทั้งนี้สามารถจ าแนกความเสี่ยงได้เป็น 4 ลักษณะดังนี้ 

1) Strategic Risk – ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องในระดับยุทธศาสตร์ เช่น การเมือง เศรษฐกิจ 
กฎหมาย ตลาด ภาพลักษณ์ ผู้น า ชื่อเสียง ลูกค้า เป็นต้น 

2) Operational Risk – ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องในระดับปฏิบัติการ เช่น กระบวนการ
เทคโนโลยี และคนในองค์กรเป็นต้น 

3) Financial Risk – ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับด้านการเงิน เช่น ข้อมูลเอกสารหลักฐาน
ทางการเงิน และการรายงานทางการเงินบัญชี เป็นต้น 



7 
 

4) Hazard Risk – ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องในด้านความปลอดภัยจากอันตรายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน เช่นการสูญเสียทางชีวิตและทรัพย์สินจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ การก่อการร้าย อุบัติเหตุ หรือ
สถานการณ์ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุม เป็นต้น 

  ปัจจัยเสี่ยง ( Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะท าให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และ
ท าไมทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการลดความ
เสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง  
   ตัวอย่าง ปัจจัยเสี่ยง / ต้นเหตุ / สาเหตุของความเสี่ยง  

 บรรยากาศทางจริยธรรม 

 ความกดดันจากฝ่ายบริหาร 

 ความรู้ ความสารถของบุคลากร 

 ราคา / มูลค่าของทรัพย์สิน 

 ปริมาณการบันทึกรายการและจ านวนเอกสาร 

 สภาพความเป็นจริงทางการเงินและเศรษฐกิจ 

 กิจกรรมที่ซับซ้อนหรือมีการเปลี่ยนแลงได้ง่าย 

 ระเบียบต่างๆ ของทางราชการ 

 ระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ 

 ความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน 

 นโยบายขององค์กร / การปฏิบัติงาน / เทคโนโลยี 

 การตัดสินใจของฝ่ายบริหาร 

 การยอมรับสิ่งที่ตรวจพบ 

 การด าเนินการแก้ไข ฯลฯ 
  การระบุความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง
ที่เก่ียวข้องกับโครงการ / กิจกรรม เพ่ือให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง ที่อาจมีผลกระทบต่อการ
บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยต้องค านึงถึง 

1) สภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงานและกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานและกระทรวงการคลัง เช่น นโยบายภาครัฐ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

2) สภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานและกระทรวงการคลัง เช่น รูปแบบการบริหารสั่งการ การ
มอบหมายอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ โครงสร้างองค์กร ระเบียบข้อบังคับภายใน 

วิธีการและเทคนิคในการระบุความเสี่ยง มีหลายวิธีซึ่งแต่ละหน่วยงานอาจเลือกใช้ได้ตามความ
เหมาะสม ดังนี้ 

 1) การระบุความเสี่ยงโดยการรวมกลุ่มระดมสมอง เพื่อให้ได้ความเสี่ยงที่หลากหลาย  



8 
 

 2) การระบุความเสี่ยงโดยการใช้ checklist ในกรณีที่มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณและ
ทรัพยากร 

 3) การระบุความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์สถานการณ์จากการตั้งค าถาม “What-if” 
 4) การระบุความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ในแต่ละขั้นตอนที่ส าคัญ  

 

* ความรู้เพิ่มเติม 
เมื่อสามารถระบุถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยงนั้นได้แล้ว ก็จะสามารถระบุได้ว่าความ

เสี่ยงนั้น จัดอยู่ในความเสี่ยงเรื่องใด และเป็นความเสี่ยงท่อยู่ในกระบวนการปฏิบัติงานใด ตัวอย่างการระบุ
ความเสี่ยง และสาเหตุในกระบวนการปฏิบัติงานมีดังนี้ 
ตัวอย่าง 

กระบวนการจัดการ 
ความเสี่ยงที่ถูกระบุ สาเหตุ 

การใช้ประโยชน์สินทรัพย์ไม่เต็มประสิทธิภาพ 1. บริหารจัดการสินทรัพย์ให้ใช้ประสิทธิภาพสูงสุด 
2. แสวงหาช่องทางการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน 

   

  ทั้งนี้ สามารถด าเนินการระบุความเสี่ยงและสาเหตุไปได้พร้อมๆ กัน เมื่อรวบรวมความเสี่ยงและปัจจัย
เสี่ยง (สาเหตุ) ทั้งหมดได้แล้ว ก็จะต้องน ามาทบทวนและรวบรวมให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน ก่อนเข้าสู่ขั้นตอน  
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ต่อไป 
 

3. การประเมินความเสี่ยง 
 เป็นการวิเคราะห์ และจัดล าดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
(Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact) โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่
ได้ก าหนดไว้ ท าให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม 
 การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับ
ความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างานของหน่วยงานหรือขององค์กร  
ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 
 (1) การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 
 เป็นการก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
(Likehood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยแต่
ละหน่วยงานจะต้องก าหนดเกณฑ์ของหน่วยงานขึ้น ซึ่งสามารถก าหนดเกณฑ์ได้ทั้งเกณฑ์ในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพทั้งนี้ข้ึนอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมในหน่วยงานที่มีข้อมูลและดุลยพินิจ การตัดสินใจของฝ่ายบริหาร
ของหน่วยงาน โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับหน่วยงานที่มีข้อมูลตัวเลข หรือจ านวนเงินมาใช้ในการ
วิเคราะห์อย่างพอเพียง ส าหรับหน่วยงานที่มีข้อมูลเชิงพรรณนาไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขจ านวนเงินที่ชัดเจน
ได้ก็ท าให้ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ ตัวอย่าง ดังนี้ 
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ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 
ตัวอย่าง ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) เชิงปริมาณ 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก 1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า 
4 สูง 1-6 เดือนต่อครั้ง แต่ไม่เกิน 5 ครั้ง 
3 ปานกลาง 1 ปีต่อครั้ง 
2 น้อย 2-3 ปีต่อครั้ง 
1 น้อยมาก 5 ปีต่อครั้ง 

 

ตัวอย่าง ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) เชิงปริมาณ 
ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง 
4 สูง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง 
2 น้อย อาจมีโอกาสเกิด แต่นานๆ ครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น 

 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 

ตัวอย่าง ระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง (Impact) เชิงปริมาณ 
ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 

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

  

ตัวอย่าง ระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง (Impact) เชิงปริมาณ 
ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 

5 รุนแรงที่สุด มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์ มีการบาดเจ็บถึงชีวิต 
4 สูง มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงข้ันพักงาน 
3 ปานกลาง มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงข้ันหยุดงาน 
2 น้อย มีการสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง 
1 น้อยมาก มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง 
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ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปาน และน้อย 

ตัวอย่าง   ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

5 
4 
3 
2 
1 

 

1 2 3 4 5 
 

(2) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 
  เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่
จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความ
เสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ท าให้สามารถก าหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่าง
เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ 
ก าลังคน หรือเวลาที่มีจ ากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
  ผู้ประเมินกิจกรรม/โครงการ ของหน่วยงานควรเป็นผู้มีความรู้ ความช านาญ และ 
มีประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆ ส าหรับเทคนิคการให้คะแนนระดับการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละ
ปัจจัยความเสี่ยงนั้น อาจใช้คะแนนเสียงข้างมากในที่ประชุม หรือให้แต่ละคนเป็นผู้ให้คะแนน แล้วน าคะแนน
นั้นมาหาค่าเฉลี่ย เป็นต้น ทั้งนี้มีข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
  - พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ  (Likelihood) ว่ามีโอกาส/ความถี่ท่ีจะ
เกิดนั้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
  - พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
 (3) การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
  เมื่อหน่วยงานพิจารณาโอกาส/ความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม/ภารกิจของหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงใน
ระดับใดในตารางระดับความเสี่ยง ซึ่งจะท าให้หน่วยงานทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้อง
บริหารจัดการก่อน 
 
 

     
     
     
     
     

 สูงมาก 

 สูง 

 ปานกลาง 

 น้อย 

ผล
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บข
อง
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าม
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*ความรู้เพิ่มเติม 

การวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของงาน  
  การบริหารความเสี่ยงต้องเริ่มจากการวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของงานซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จ าเป็นประการแรก โดย
มีล าดับขั้นตอน ดังนี้  

  ๑  การก าหนดภารกิจขององค์กร  
  ๒  การก าหนดวัตถุประสงค์ในระดับองค์กรให้สอดคล้องกับภารกิจที่ก าหนดไว้  
  ๓  การก าหนดกิจกรรมที่ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ในระดับองค์กร  
  ๔  การก าหนดวัตถุประสงค์ในระดับกิจกรรม  

   

 วัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน ควรประกอบด้วย  
-   ผลลัพธ์  

 สิ่งที่หน่วยงานคาดหวังที่จะได้รับเมื่อมอบหมายให้ด าเนินงานนั้น ๆ  
-   ตัวชี้วัดความส าเร็จของงานหรือผลลัพธ์  

 มาตราวัดหรือตัวเทียบค่าความส าเร็จที่ชัดเจนและบอกผลได้  
จากความหมายของความเสี่ยงที่ได้ทราบกันแล้วว่า หมายถึง สิ่งใดก็ตามท่ีอาจเกิดข้ึนแล้วส่งผลกระทบ  
กับวัตถุประสงค์ของเรา ดังนั้น วัตถุประสงค์ในการด าเนินงานที่ดี มีแนวทางการก าหนดแบบ S.M.A.R.T คือ  

 -   มีความเฉพาะเจาะจง ทุกคนเข้าใจตรงกัน (Specific)  
 -   สามารถวัดได้ทั้งเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ (Measurable)  
 -   สามารถท าให้บรรลุผลได้ (Attainable)   

            -   มีความสัมพันธ์กับนโยบายหลักในระดับสูง  (Realistic and Relevant)  
 -   มีก าหนดเวลาในการท าที่ชัดเจน (Timely)  

   

  ในที่นี้ขอยกตัวอย่างการก าหนดวัตถุประสงค์ของ องค์กร ซึ่งก าหนดว่า วัตถุประสงค์นี้อาจถูกแตก
ออกเป็นวัตถุประสงค์ย่อยหลาย ๆ ข้อ เช่น ด้านปริมาณ และด้านคุณภาพ หรือแตกเป็นแผนงานย่อยแต่ละ
หน่วยงาน เพ่ือแยกกันบริหารความเสี่ยงก็ได้  
   

วัตถุประสงค์ในระดับองค์กร (Entity-Level Objectives)  
   เป็นวัตถุประสงค์การด าเนินงานในภาพรวมขององค์กรซึ่งก็คือวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์กรตาม
หนังสือรับรองการจดทะเบียน ภารกิจ และกลยุทธ์หลักในการด าเนินงานขององค์กร 
 
การวิเคราะห์ความเสี่ยง  
  

   เพื่อพิจารณาความเสี่ยงที่มีอยู่ก่อนการควบคุมใด ๆ ( Inherent Risk)  และท าการประเมินระดับ
นัยส าคัญของโอกาสเกิดความเสี่ยงหรือความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะมีขึ้น (ซึ่งหากมี
การเก็บรวบรวมสถิติและข้อมูลที่เก่ียวข้องกับผลกระทบจากความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้นก็อาจจะสามารถประเมิน
ความเสี่ยงเป็นมูลค่าทางการเงินได้ชัดเจนยิ่งขึ้น)  โดยการพิจารณาความเสี่ยงดังกล่าว  จะมีการวิเคราะห์และ
ประเมินใน ๒ มิติ ดังนี้ 
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โอกาสที่อาจเกิดข้ึน  
(Frequency/Likelihood) 

เหตุการณ์มีโอกาสเกิดข้ึนได้
มากน้อยหรือบ่อยครั้งเพียงใด  
 

ผลกระทบ  
(Impact/Materiality)  
 

หากมีความเสี่ยงเกิดข้ึนแล้ว องค์กร 
จะได้รับผลกระทบรุนแรงเพียงใด  
 

ความเสี่ยง(Risks)  
 

ตัวอย่าง 

 

 

 

 

 

 
ขั้นตอนการประเมิน  
  

 การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Risk Assessment Process)  
   การพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของโอกาส ( Frequency/Likelihood) ที่ความเสี่ยงจะเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง
เพียงใด   
  
ขั้นตอนที่ ๑ การก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง (Risk Parameters)  
   การก าหนดเกณฑ์ส าหรับการประเมินความเสี่ยง เป็นองค์ประกอบทีส าคัญ ส าหรับการก าหนดระดับ
โอกาสที่ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้น และระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๒ 
ลักษณะ ได้แก่ผละกระทบที่เป็นตัวเงิน ( Financial Measure) และผลกระทบที่ไม่ใช่ตัวเงิน ( Non-Financial 
Measure) โดยใช้ฐานข้อมูลในอดีต หรือการคาดการณ์ในอนาคต เพื่อประกอบกับการก าหนดระดับความ
รุนแรงของโอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ของแต่ละความเสี่ยง  
   ตัวอย่างเช่น ผลกระทบที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ ผลกระทบต่อประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย หรือ 
การลดลงของเป้าหมายก าไรขององค์การตลาด  
   ตัวอย่างเช่น ผลกระทบที่ไม่ใช่ตัว ได้แก่ ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 
  

ขั้นตอนที่ ๒ การระบุผลกระทบจากความเสี่ยง (Impact)  
   การระบุรายละเอียดของผละกระทบที่อาจเกิดข้ึน เมื่อความเสี่ยงนั้นๆ เกิดขึ้น และจัดระดับของความ
รุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนโดยปกติระดับความรุนแรงระบุถึงผลกระทบทางด้านการเงินเป็นหลัก แต่ก็
ยังคงพิจารณาถึงผลกระทบที่ไม่ใช่ตัวเงินด้วยเช่นกัน  
 
  

ขั้นตอนที่ ๓ การระบุโอกาสที่อาจเกิดขึ้นของความเสี่ยง (Likelihood)  
   การระบุถึงโอกาสหรือความเป็นไปได้ท่ีความเสี่ยงนั้นๆ จะเกิดข้ึน หรือส านักงานปลัด
กระทรวงการคลังจะต้องเผชิญ พิจารณาได้จากสิ่งแวดล้อมจากการท างาน การประเมินหรือการคาดการณ์จาก
ประสบการณ์ ทักษะความสามารถ และทัศนคติของเจ้าหน้าที่รวมถึงสถิติของเหตุการณ์ในอดีต 
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(4) การจัดล าดับความเสี่ยง 
 เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว จะน ามาจัดล าดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน/
โครงการ ที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อพิจารณาก าหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่
ส าคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่ประเมินได้ตามตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
โดยจัดเรียงตามล าดับ จากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมาก หรือสูง มา
จัดแผนการบริหาร/จัดการความเสี่ยงในขั้นตอนต่อไป 
 
4. การประเมินมาตรการการควบคุม 
 เป็นการประเมินกิจกรรมการควบคุมท่ีควรจะมี หรือมีอยู่แล้ว ว่าสามารถช่วยควบคุมความเสี่ยงหรือ
ปัจจัยเสี่ยงได้อย่างเพียงพอหรือไม่ หรือเกิดประสิทธิผล ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมเพียงใดเพ่ือให้มั่นใจ
ได้ว่าจะสามารถควบคุม ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 การประเมินมาตรการควบคุมเป็นการประเมินกิจกรรมที่ก าหนดขึ้น เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยควบคุม
ความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งกิจกรรมการควบคุมดังกล่าว 
หมายถึง กระบวนการ วิธีการปฏิบัติงานต่างๆ ที่จะท าให้มั่นใจได้ว่าผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมได้ด าเนินการ
สอดคล้องกับทิศทางที่ต้องการ สามารถช่วยป้องกันและชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ได้ 
 โดยทั่วไปการปฏิบัติงานจะต้องมีการควบคุมโดยธรรมชาติ เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานอยู่แล้ว 
เช่น การอนุมัติ การลงความเห็น การตรวจสอบ การทบทวนประสิทธิภาพของการด าเนินงานการจัดการ
ทรัพยากร  และการแบ่งหน้าที่ของบุคลากร เป็นต้น ทั้งนี้มีการแบ่งประเภทการควบคุมไว้ 4 ประเภท คือ 
 1) การควบคุมเพ่ือการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีก าหนดขึ้นเพ่ือป้องกัน
ไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กรการแบ่งแยกหน้าที่ การ
ควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน ฯลฯ 
 2) การควบคุมเพ่ือให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีก าหนดขึ้นเพ่ือค้นหาพบ
ข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การยืนยันยอด การตรวจนับ การรายงาน
ข้อบกพร่อง ฯลฯ 
 3) การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี เป็นต้น 
 4) การควบคุมเพ่ือการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีก าหนดขึ้นเพ่ือแก้ไข
ข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนให้ถูกต้อง หรือเพ่ือหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ าอีกในอนาคต เช่น  
การจัดเตรียมเครื่องมือดับเพลิงเพ่ือช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายให้น้อยลงหากเกิดเพลิงไหม้ เป็นต้น 
  
 ส าหรับแนวทางการบริหารความเสี่ยงตามคู่มือนี้ หลังจากประเมินความเสี่ยงแล้ว หน่วยงานจะท าการ
วิเคราะห์การควบคุมที่มีอยู่เดิมก่อน ตามท่ีได้มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานว่าได้มีการ
จัดการควบคุม เพ่ือลดความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้นไว้แล้วหรือไม่ ซึ่งโดยปกติจะมีการก าหนดขั้นตอนการควบคุม
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อยู่ค่อนข้างมาก แต่ผู้ปฏิบัติงานมักไม่ค่อยปฏิบัติตามการควบคุมที่ก าหนด จึงจ าเป็นที่หน่วยงานต้องวิเคราะห์
และประเมินผลระบบการควบคุมเหล่านั้นก่อน โดยน าผลจากการจัดล าดับความเสี่ยงในระดับสูงมา และสูงมา
ประเมินมาตรการควบคุมก่อนเป็นอันดันแรก ตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1) น าเอาปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก และสูง มาก าหนดวิธีการควบคุมท่ีควรจะมีเพ่ือ
ป้องกันหรือลดความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้น 
 2) พิจารณา หรือประเมินว่าในปัจจุบันความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้น มีการควบคุมอยู่แล้ว
หรือไม่ 
 3) ถ้ามีการควบคุมแล้ว ให้ประเมินต่อไปว่าการควบคุมนั้นได้ผลตามความต้องการอยู่หรือไม่  
 
5. การบริหาร/จัดการความเสี่ยง 
 เป็นการน ากลยุทธ์ มาตรการ หรือแผนงานมาใช้ปฏิบัติในส านัก/ศูนย/์กอง/หน่วยงานระดับกอง เพื่อ
ลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือลดความเสียหายของผลกระทบ ในการด าเนินงานตามแผนงาน/งาน/
โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่มีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง หรือที่มีอยู่แต่ยังไม่เพียงพอ 
 กระบวนการในการบริหารความเสี่ยงนั้นไม่ใช่กระบวนการที่สร้างข้ึนและอยู่ด้วนตนเองอย่างเป็น
อิสระเพียงล าพังได้ แต่จะเป็นกระบวนการที่สร้างขึ้นโดยมีขั้นตอนที่ช่วยเสริมการท างานร่วมกับโครงการหรือ
ภาระงานอื่นใดที่ปฏิบัติการอยู่ ให้เป็นไปด้วยความราบรื่นหรือป้องกันโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและเป็นปัญหา
หรืออาจจะกล่าวได้ว่าเป็นการมองไปข้างหน้า ป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคตอย่างมีเหตุมีผล มีหลักการ
และหาทางลดหรือป้องกันความเสียหายในการท างานใจภารกิจของหน่วยงาน/โครงการที่มีการวางแผนการ
ปฏิบัติงานไว้แล้วในแต่ละข้ันตอน 
 การบริหารความเสี่ยงต้องอาศัยการผสมผสานระหว่างประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่เรียนรู้จากอดีต
ที่ผ่านมา ควบคู่กับการมีนวัตกรรมขององค์กาที่พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีการน าความรู้ด้านการบริหาร
ความเสี่ยง ซึ่งนับได้ว่าเป็นกิจกรรมหลักท่ีส าคัญอย่างหนึ่งในกระบวนการบริหารองค์กร ที่สามารถท าให้
หน่วยงานสามารถบรรลุภารกิจ พันธกิจ ภายใต้งบประมาณและทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 กิจกรรมหลักในการบริหารความเสี่ยงจ าเป็นต้องประกอบไปด้วย (อ้างอิงจาก Blanchard, 2004) 
  (1) การประเมินระดับความเสี่ยง (Assessment) 
  (2) การวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของความเสี่ยง (Analysis) 
  (3) การรองรับและควบคุมความเสี่ยง (Abatement) 
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ขอบเขตและองค์ประกอบในการบริหารความเสี่ยง 
 

  
 
 

   
 

 
 

  
 
 
 
 
เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในระดับการด าเนินการขององค์กรภาครัฐ 
 การประยุกต์ใช้แนวทางการบริหารความเสี่ยงภายในบริบทของภาครัฐ จะมุ่งเน้นความส าคัญไปที่
ระดับการด าเนินการเป็นส่วนใหญ่ แนวคิด หลักการ และเทคนิคต่างๆ ซึ่งสามารถน ามาใช้กับองค์กรภาครัฐใน
ปัจจุบัน ความพยายามในการน าหลักการ และแนวทางการบริหารความเสี่ยงได้ถูกผลักดันและด าเนินการ โดย
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กรมบัญชีกลาง และส านักงบประมาณ ซึ่งได้มีการ
จัดท าคู่มือมาตรฐาน รวมถึงการจัดท า Checklist เพื่อให้การวางแผนได้ค านึงถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
บริหารงาน กลยุทธ์ในการผลักดันแผนงาน การทบทวนและตรวจสอบผลการด าเนินการโครงการ จึงถือได้ว่า
การบริหารความเสี่ยงได้ถูกน ามาแฝงให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร (Management Processes) 
อย่างแท้จริง 

* ความรู้เพิ่มเติม 

การบริหารจัดการความเสี่ยง  
   การจัดการความเสี่ยง ( Risk Response) เป็นการก าหนดแนวทางการด าเนินการป้องกันความเสี่ยง 
และความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีรวมกัน  
  

- เป้าหมายการบริหารจัดการความเสี่ยง  
          ในการบริหารจัดการความเสี่ยงนีมี้เปา้หมายหลักอยู่ ๓ ข้อด้วยกัน คือ  

   ๑.  ลดโอกาส/ความถี่ท่ีจะเกิดของความเสี่ยงนั้น ๆ  
   ๒.  ลดความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยงนั้นในกรณีที่ความเสี่ยงนั้นเกิดข้ึน  
   ๓.  เปลี่ยนลักษณะของผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนจากความเสี่ยงนั้น  ให้เป็นไปในรูปแบบที่  
     องค์กรต้องการหรือยอมรับได้  

การประเมินความเสี่ยง 
(Risk Assessment) 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
(Risk Analysis) 

การรับรองความเสี่ยง 

ค านิยามความเสี่ยง 
โอกาส และผลกระทบ 

(Probability and Impacts) 

ระดับความเสี่ยง  
(Risk Level) 

สาเหต ุ
- ปัจจัยที่ควบคุมได ้
- ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได ้

 
 

การควบคุมความเสี่ยง  
(Risk Control) 

รายงานความเสี่ยง  
(Risk Report) 

แผนส ารอง 
(Emergency Plan) 

การทบทวนความเสี่ยง 
(Risk Review) 

ความถี่ในการทบทวน 
(Review Frequency) 
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-   ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง มีดังนี้  
๑.  จัดล าดับความส าคัญความเสี่ยง  (ทั้งความเสี่ยงที่ค้นพบใหม่และท่ียังเหลืออยู่) โดย

เปรียบเทียบจากค่าระดับความเสี่ยงที่วัดได้  
๒.  พิจารณามาตรการใช้ก าจัดความเสี่ยง   เพ่ือควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
๓.  ศึกษาความเป็นไปได้ของทางเลือกในแต่ละมาตรการ  ที่จะใช้ก าจัดหรือลดความเสี่ยงโดย

ใช้การวิเคราะห์ผลได้-ผลเสียของแต่ละมาตรการเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกมาตรการอย่างเป็นระบบ  
การวิเคราะห์ผลได้-ผลเสีย ( Cost - Benefit Analysis) ประกอบด้วยผลได้ ( Benefit) ได้แก่ การวิเคราะห์หา
ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนทันทีที่น ามาตรการนั้นไปใช้ลดความเสี่ยงหรือผลประโยชน์ในระยะยาว รวมไปถึงโอกาสดีต่าง 
ๆ  ทางธุรกิจในอนาคต เป็นต้น ผลเสีย (Cost) ได้แก่ การวิเคราะห์หาต้นทุน เวลา หรือความสะดวกที่มีโอกาส
สูญเสียไปกับการก าจัดความเสี่ยงดังกล่าว หรือการสร้างโอกาสให้มีความเสี่ยงใหม่เกิดข้ึนแทน เป็นต้น  

๔.  เลือกมาตรการที่ดีที่สุดจัดการกับความเสี่ยง โดยจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อ
ก าหนดผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาที่จะใช้ด าเนินงาน ทรัพยากรที่ต้องใช้ และวิธีการติดตามผล รวมถึงการรายงาน
ผลการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  

 
     ทางเลือกในการบริหารความเสี่ยง  
    แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นต้องคุ้มค่ากับการ
ลดระดับผลกระทบของความเสี่ยงทางเลือกหรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงสามารถแบ่งได้เป็น ๔ 
แนวทางหลัก คือ กลยุทธ์ ๔T’s  ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

 ๑.  Take – การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)  
 ใช้ในกรณีที่หน่วยงานสามารถยอมรับความเสี่ยงที่ระบุไว้ได้ภายใต้การควบคุมท่ีมีอยู่ใน

ปัจจุบัน  
 หรือมีความเสี่ยงอยู่แต่จ าเป็นต้องด าเนินกิจกรรมภายใต้ภาวการณ์ที่มีความเสี่ยงเช่นนี้

ด้วยข้อจ ากัดด้านค่าใช้จ่ายในการก าหนดระบบการควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม  
 
  

๒.  Treat – การจัดการความเสี่ยง (Risk Reduction)  
 ใช้ในกรณีที่หน่วยงานสามารถจัดการกับความเสี่ยงที่ระบุไว้ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

ภายใต้มาตรการควบคุมบริหารความเสี่ยงที่หน่วยงานจะต้องก าหนดขึ้นเพิ่มเติมหรือปรับปรุงจากมาตรการที่มี
อยู่แล้วให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไป  
 

๓.  Transfer – การโอนความเสี่ยง (Risk Spreading)  
 ใช้ในกรณีที่หน่วยงานพบว่าความเสี่ยงที่ระบุไว้มีค่าระดับความเสี่ยงสูง ไม่ว่าจะเกิดจากค่า

โอกาสหรือค่าผลกระทบก็ตาม แต่หน่วยงานมีข้อจ ากัดที่จะควบคุมความเสี่ยงที่ระบุไว้ด้วยตนเองหรือ
ด าเนินการได้แต่ไม่คุ้มค่าในเชิงการลงทุน จึงเลือกใช้กลยุทธ์การโอนย้ายความเสี่ยงนั้น ๆ ไปให้หน่วยงานอื่น
รับผิดชอบแทนหรือจ้างผู้อื่นด าเนินการแทน เช่น การประกันภัยในรูปแบบต่าง ๆ การจ้างบุคคลภายนอก
ด าเนินงานที่มีความเสี่ยงสูงแทน การกระจายความเสี่ยงโดยการขยายการลงทุนในธุรกิจอ่ืน หรือการซื้อขาย
แลกเปลี่ยน/สินค้า/เงินตราล่วงหน้า ฯลฯ  
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๔.  Terminate – การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)  
 ใช้ในกรณีที่หน่วยงานพบว่า ความเสี่ยงที่ระบุไว้มีค่าระดับความเสี่ยงสูงมากและไม่

สามารถจัดการด้วยกลยุทธ์อ่ืน ๆ เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่หน่วยงานยอมรับได้ ในกรณีนี้
หน่วยงานอาจต้องก าหนดทางเลือก คือ  

-  ปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของงาน  
-  ปรับเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงานที่ส าคัญในกระบวนการท างาน  
-  ล้มเลิกการด าเนินงานหรือเลี่ยงไปท ากิจกรรมอ่ืนที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

ได้แทน  
-  จัดการให้ความเสี่ยงนี้ไปอยู่นอกเง่ือนไขของการท างาน เป็นต้น  

การบริหารความเสี่ยงแบ่งแยกตามลักษณะของงาน  
การบริหารความเสี่ยงแบ่งแยกตามลักษณะของงาน แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่  
  

๑. การบริหารความเสี่ยงในงานประจ า  
การบริหารความเสี่ยงในงานประจ า แบ่งออกเป็น ๒  ระดับ คือ  

  ระดับองค์กร ซึ่งจะท าการบริหารความเสี่ยงตามแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจ าปี 
เพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงแบบบูรณาการและมีความสอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับกลยุทธ์ขององค์กร  
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรที่ก าหนดไว้  

  ระดับหน่วยงาน  ซึ่งจะท าการบริหารความเสี่ยงตามพันธกิจของแต่ละหน่วยงาน   
นอกจากนี้ยังน ามาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมจากแผนการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กรมา

กระจายลงสู่แผนการบริหารความเสี่ยงในระดับหน่วยงานด้วย รวมถึงการน าความเสี่ยง และมาตรการจัดการ
ความเสี่ยงจากการบริหารความเสี่ยงในปีก่อนมาร่วมทบทวนในแผนการบริหารความเสี่ยงในระดับหน่วยงาน
ของปัจจุบันด้วย  
 

การบริหารความเสี่ยงในงานประจ า มีการด าเนินงานดังนี้  
        ๑.  ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานประจ าในแต่ละกิจกรรมของแต่ละส่วนงานจะต้องด าเนินการ
บ่งชี้ และก าหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงในงานประจ าที่ได้รับมอบหมายในทันทีที่ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบในงานนั้น ๆ  
        ๒.  กรณีท่ีงานดังกล่าวมีการก าหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงไว้แล้ว ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
งานใหม่จะต้องท าการทบทวนความเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ตาม
ระบบงานเดิมท่ีวางไว้แล้วในทันที   
        ๓.  ผู้ที่ได้รับมอบหมายตามข้อ ๑ จะต้องรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อผู้บังคับบัญชาระดับเหนือ
ขึ้นไป ๑ ระดับโดยเร็วที่สุด  
        ๔.  กรณีท่ีพบว่าปัจจัยเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หรือพบว่ามีผลกระทบจากความเสี่ยงหรือมี
ความเสียหายเกิดขึ้นในงานที่รับผิดชอบแล้ว ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในงานนั้น ต้องเร่งด าเนินการ
ทบทวนความเพียงพอและความเหมาะสมของมาตรการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีอยู่เดิม 
แล้วรายงานเสนอความเห็นและหรือมาตรการบริหารความเสี่ยงเพ่ิมเติมต่อผู้บังคับบัญชา ตามข้อ ๓ โดยเร็ว
ที่สุด  
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๒. การบริหารความเสี่ยงในแผนงาน/โครงการใหม่  
     การบริหารความในแผนงาน/โครงการใหม่ มีการด าเนินงานดังนี้  

        ๑.  หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดท าแผนงาน/โครงการใหม่ จะต้องพิจารณาประเมินความ
เสี่ยงของแผนงาน/โครงการใหม่ด้วยแบบประเมินความเสี่ยง และการควบคุมภายในแล้วจัดท าแผนการบริหาร
ความเสี่ยงหรือแผนส ารองฉุกเฉินส าหรับใช้เป็นมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีในแผนงาน/โครงการใหม่ให้
คงเหลืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยจัดท าเป็นแผนย่อยควบคู่ไปกับแผนงาน/โครงการใหม่เพ่ือให้ผู้มีอ านาจ
อนุมัติสามารถใช้แผนย่อยของการบริหารความเสี่ยงเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการ
ใหม่ต่อไป  

        ๒.  หน่วยงานเจ้าของแผนงาน/โครงการต้องจัดส่งส าเนาแผนงาน/โครงการใหม่และแผนย่อย
การบริหารความเสี่ยงหรือแผนส ารองฉุกเฉินของแผนหลัก เสนอให้คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (ผ่าน
แผนกบริหารความเสี่ยง) พิจารณาให้ความเห็นในระยะเวลาเดียวกับการน าเสนอแผนงานหลักด้วย  

        ๓.  ผู้มีอ านาจอนุมัติแผนงานหลักควรใช้ข้อมูลในแบบประเมินความเสี่ยงฯ และแผนย่อยเพื่อ
การบริหารความเสี่ยงที่หน่วยงานเจ้าของแผนงานหลักน าเสนอมาในคราวเดียวกันเป็นข้อมูลประกอบ การ
พิจารณาอนุมัติแผนงานหลัก  และควรน าไปใช้ประกอบการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนงานหลักเพ่ือ
แก้ไขปัญหากรณีวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ  หรือผลการด าเนินงานได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงที่
ระบุไว้และเพ่ือก าหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป  

        ๔.  หน่วยงานเจ้าของแผนงาน/โครงการต้องส่งส าเนาการรายงานผลการด าเนินแผนงาน/
โครงการ  และการบริหารความเสี่ยงที่เก่ียวข้องให้แผนกบริหารความเสี่ยงทราบ  เพ่ือน ามาสรุปผลเสนอ
คณะท างานบริหารความเสี่ยง  คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการองค์กร ต่อไป 

ปัญหา : คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตและยังเป็นอุปสรรคต่อการท างานในปัจจุบัน หากเราแก้ไขไม่ถูกวิธี
หรือไม่แก้ไข อาจท าให้เราเกิดความเสี่ยงขึ้นได้  
ความเสี่ยง  : คือ เหตุการณ์อาจเกิดข้ึนหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ เป็นการคาดการณ์ในอนาคต โดยน าข้อมูลหรือ
ปัญหาต่าง ๆ ที่เคยเกิดข้ึนในอดีต มาศึกษาวิเคราะห์ถึงโอกาสและผลกระทบของเหตุการณ์นั้นที่มีต่อเป้าหมาย
การด าเนินงาน  
แนวทางแก้ไข เป็นการแก้ไขเชิงรุก ต้องมองไปข้างหน้าเพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน โดยหาแนวทาง
จัดการเพ่ือลดทั้งโอกาสและผลกระทบ  
 
6. การรายงาน 
 การรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้ด าเนินการทั้งหมดตามล าดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบ
และให้ความเห็นชอบด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
 เป็นการรายงานผลการวิเคราะห์ ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยง ว่ามีความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่
หรือไม่ ถ้ายังมีเหลืออยู่ มีอยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมากเพียงใด และมีวิธีจัดการความเสี่ยงนั้นอย่างไร เสนอต่อ
ผู้บริหาร เพื่อให้ทราบและพิจารณาสั่งการ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยง
จะเกิดผลส าเร็จได้ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้บริหาร ซึ่งหลังจากหน่วยงานทราบผลการประเมิน
ความเสี่ยงและน าความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ในระดับสูงมาก สูง ปานกลาง มาก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง
แล้ว จะต้องจัดท ารายงาน ดังนี้ 
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 การจัดท ารายงานผลการบริหารความเสี่ยง ได้แก่  
 - ระดับหน่วยงานที่ได้มีการด าเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 การประเมินความเสี่ยง 
เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการควบคุมภายใน การจัดท ารายงานเห็นควรใช้แบบรายงานตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ ดังกล่าว ส าหรับหน่วยงานระดับส านัก/ศูนย/์กอง/และหน่วยงานระดับกอง 
เนื่องจากกิจกรรม/โครงการ จุดอ่อนการควบคุม หรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ แผนการปรับปรุง เป็นกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง 
 - ระดับกรมให้จัดท ารายงานผลการบริหารความเสี่ยง เสนอขอความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับกรม 
ซึ่งควรก าหนด ทุก 6 เดือน 9 เดือน และทุกสิ้นปีงบประมาณ 
 
 7. การติดตามและทบทวน 
 การติดตามผลเป็นการติดตามผลของการด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงว่ามีความ
เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ รวมถึงเป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหาร
ความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพ่ือพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น 
 กระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ซึ่งประกอบด้วยการ
บริหารความเสี่ยงระดับ ส านัก/ศูนย/์กอง/หน่วยงานระดับกอง นั้น มุ่งเน้นให้เกิดผลส าเร็จตามภารกิจหลักตาม
กฎหมายจัดตั้งส่วนราชการ และแผนการบริหารราชการประจ าปีงบประมาณ ดังนั้น โครงการหรือกิจกรรมที่
ต้องด าเนินการวิเคราะห์ ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยง จึงเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่ต้องด าเนินการ
วิเคราะห์ ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยง จึงเป็นโครงการ หรือ กิจกรรมที่เป็นอ านาจหน้าที่ของแต่ละ
หน่วยงาน ซึ่งได้รายงานไว้ในการจัดวางระบบการควบคุมภายในของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง และเป็น
โครงการตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงการคลังที่มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัด
กระทรวงการคลังรับผิดชอบ ด าเนินการ/ประสานงานกับส่วนราชการที่เก่ียวข้องในแต่ละปีงบประมาณ 
 
ความหมายของความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
 - โอกาสที่ผลผลิตของการด าเนินงานไม่บรรลุผลลัพธ์ อันเนื่องมาจากการขาดหลักธรรมาภิบาลใน 
การบริหารจัดการ 
 - แบ่งเป็น  
 1. ความเสี่ยงจากการด าเนินงานที่ไม่สอดคล้องกัน ( Key Risk Area) 
 2. ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์ทางการเมือง  (Political Risk) 
 3. ความเสี่ยงด้านการตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของประชาชน (Negotiation Risk) 
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ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
 
ประเภทของความเสี่ยงตาม 

หลักธรรมาภิบาล 
สาเหตุ ความสอดคล้องตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 
1. ความเสี่ยงด้านแนว
ทางการด าเนินงานที่ไม่
สอดคล้องกัน (Key Risk 
Area) 

1.1) เนื้อหาของแผนงาน-โครงการไม่
ตอบสนองต่อประเด็นยุทธศาสตร์หรือ
นโยบายของจังหวัด กลุ่มจังหวัดและรัฐบาล 
1.2) ขาดการประสานการด าเนินงาน
ระหว่างภาคีหุ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลส าเร็จ
อย่างยั่งยืนของแผนงานโครงการ 

- หลักภาระรับผิดชอบ 
 
 
- หลักการมีส่วนร่วม 

2. ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์
ทางการเมือง (Political 
Risk) 

ขาดความรับผิดชอบต่อการใช้งบประมาณ
จ านวนมากให้เกิดความคุ้มค่า โดยมีกลไกที่
พอเพียงในการตรวจสอบประเมิน จนอาจ
ส่งผลกระทบทางลบจากสื่อมวลชนได้ 

- หลักคุณธรรม 
- หลักความโปร่งใส 
- หลักความคุ้มค่า 

3. ความเสี่ยงด้านการ
สนองตอบความต้องการที่
แท้จริงของประชาชน 
(Negotiation Risk) 

3.1) ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้
ได้รับประโยชน์โดยตรงต่อแผนงานโครงการ 
3.2) การด าเนินงานตามแผนงานโครงการ
มิได้กระจายผลประโยชน์ที่ถูกต้อง ชอบ
ธรรมไปยังส่วนที่ควรได้รับประโยชน์อย่าง
แท้จริง 

- หลักการมีส่วนร่วม 
 
- หลักความคุ้มค่า 

 
*ความรู้เพิ่มเติม 
การติดตามและรายงานผล  
  

วัตถุประสงค์  
  

   เป็นกระบวนการสุดท้าย เพ่ือรายงานความเสี่ยงจากทุกหน่วยงานในองค์กรอย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง สร้างความมั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยง ได้น าไปปฏิบัติใช้ทั่วทั้งองค์กร และเพ่ือให้ผู้บริหารได้ท าการ
สอบทานสถานะของความเสี่ยง และแผนการด าเนินงาน และสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิผลได้ทันเวลา  
   การติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง หมายถึง การติดตามการด าเนินงานบริหารความ
เสี่ยง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การสอบทานความเสี่ยงและการรายงานผลการด าเนินงาน การขอ
ความเห็นเปลี่ยนแปลงแนวทางการจัดการความเสี่ยงต่อผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปอย่างต่อเนื่อง และ
สม่ าเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่า  

-  หน่วยงานผู้รับผิดชอบมีการติดตาม ประเมิน วิเคราะห์ และบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ  
-  ระบบและมาตรการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงที่วางไว้เพียงพอเหมาะสม มีประสิทธิภาพ  

มีการปฏิบัติจริง  มีประสิทธิผล สามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้งมีการปรับปรุงแก้ไขให้
สอดคล้องกับสถานการณ์หรือความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป  

-  มีการตรวจสอบและการสอบทานอ่ืน ๆ เพื่อแนะน าให้ปรับปรุงข้อบกพร่องและแก้ไขให้เหมาะสม
ทันเวลา  
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-  มีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อผู้บริหารตามตารางกรอบความรับผิดชอบในการบริหาร
ความเสี่ยงขององค์การตลาด ที่ระบุไว้ในคู่มือนี้อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  
  
   ความถ่ีในการติดตามประเมินผล องค์การตลาด ได้ก าหนดความถ่ีในการติดตามและรายงานผลการ
บริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส แต่ทั้งนี้ในกรณีท่ี Risk Owner/คณะกรรมการ/ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่เห็นว่ามี
ความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นความเสี่ยงใหม่ที่อาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อการด าเนินงานขององค์การตลาด  
ก็สามารถรายงานความเสี่ยงได้ทันที (Ad – Hoc Reporting) และ RMC สามารถด าเนินการหามาตรการแก้ไข
ได้อย่างทันกาล เพ่ือสามารถลดความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้งด าเนินการทบทวน ปรับปรุง เพิ่มเติม
มาตรการในแผนการบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส เพ่ือให้องค์การตลาดมั่นใจได้ว่า สามารถบรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ได ้
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ค าอธิบายมิติธรรมาภิบาล 10 องค์ประกอบ 
 1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) : ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทาง ยุทธศาสตร์ และ
เป้าประสงค์ท่ีชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผล 
และพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
 2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) : การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดีที่มีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน โดยการใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์กร
สามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีด
ความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกกลุ่ม 
 3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) : การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ในภาพ
ระยะเวลาที่ก าหนดและสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึง ตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการ
ของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 
 4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) : การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และ
ผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นความอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของ
สาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 
 5. หลักความโปร่งใส่ (Transparency) : กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อ
สงสัย และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุก
ขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสองได้ 
 6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) : กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่
ส าคัญที่เก่ียวข้อง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจและร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะ
หุ้นส่วนการพัฒนา 
 7. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) : การถ่านโอนอ านายการตัดสินใจทรัพยากร และ
ภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลาง ให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืน (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาค
ประชาชน ด าเนินการแทน โดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
และการด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลผลิต เพื่อผลการด าเนินการที่ดีของส่วนราชการ ทั้งนี้การ
กระจายอ านาจการตัดสินใจที่ดี บุคลากรต้องมีความรู้ความสามารถและข้อมูลสนับสนุนเพื่อให้เกิดการ
ตัดสินใจที่เหมาะสม 
 8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) : การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการบริหาร
ราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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 9. หลักความเสมอภาค (Equity) : การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มี
การแบ่งแยกด้าน ชาย/หญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ 
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอ่ืนๆ 
 10. หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) : ในการปฏิบัติงานต้องมีกระบวนการใน
การแสวงหาฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มท่ีได้รับ
ผลกระทบโดยตรงจะต้องไม่มีข้อคัดค้านที่หาข้อยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส าคัญ 
 


