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องค์การบริหารส่วนต าบลเขาค้อ 

อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 



ค าน า 

  แนวคิดเรื่องการบริหารความเส่ียงได้น ามาใช้ในการบริหารงานขององค์กรเพื่อใช้เป็น
เครื่องมือการบริหารงานท่ีจะช่วยให้ผู้บริหารเกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานจะบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและคุ้มค่าโดยลดโอกาสท่ีจะเกิด
ความเส่ียงหรือความไม่แน่นอนท่ีจะส่งผลกระทบหรือก่อให้ความเสียหายในด้านต่างๆต่อองค์กรเป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้กับองค์กรซึ่งสอดคล้องกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  (Sufficiency economy) ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในส่วนของการเตรียมตัวให้พร้อมท่ีจะเผชิญผลกระทบและการเปล่ียนแปลงด้าน
ต่าง ๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตท้ังใกล้และไกล 

  องค์กรท่ีจัดท าระบบบริหารความเส่ียงได้อย่างมีประสิทธิผลจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ใน
ด้านกลยุทธ์  (Strategic) คือการบริหารความเส่ียงจะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ซึ่ง
สอดคล้องและสนับสนุนพันธกิจหลักขององค์กรด้านการปฏิบัติงาน (Operations) คือการบริหารความเส่ียงจะ
ช่วยให้องค์กรพิจารณาความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรต่างๆในการปฏิบัติงานรวมถึงพิจารณาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการด าเนินงานด้วยด้านการรายงาน  (Reporting) คือการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิผลจะ
ช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีความเช่ือมั่นข้อมูลในรายงานประเภทต่างๆขององค์กรโดยเฉพาะรายงาน
ทางการเงิน  (Financial Report) และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ  (Compliance) ส่งเสริมให้หน่วยงาน
ต่างๆภายในองค์กรปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดมากขึ้น 

  หน่วย งานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลเขาค้อ ได้จัดท าคู่มือการบริหารความ
เส่ียงเพื่อให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาค้อ ได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดท าระบบการบริหาร
ความเส่ียง  และการควบคุมภายใน  ซึ่งผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน
และหากมีข้อผิดพลาดประการใดผู้จัดท าขอนอมรับไว้และจะด าเนินการปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป 
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นิยามศัพท ์

  ความเสี่ยง  หมายถึงโอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาดความเสียหายการรั่วไหลความสูญเปล่า
หรือเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตและส่งผลกระทบหรือท าให้การด าเนินงานไม่
ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร 
  ปัจจัยเสี่ยง หมายถึงต้นเหตุหรือสาเหตุท่ีมาของความเส่ียงซึ่งจะท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
  การประเมินความเสี่ยง หมายถึงการวิเคราะห์ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง  (Likelihood) 
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และประเมินระดับของความเส่ียง (Degree of Risk)  
  การระบุความเสี่ยง  หมายถึงการค้นหาและระบุความเส่ียงท่ีอาจจะมีผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์ขององค์กรโดยพิจารณาจากแหล่งท่ีมาของความเส่ียงท้ังจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กรทุก
ด้านเช่นด้านกลยุทธ์ด้านการด าเนินงานด้านการรายงานด้านกฎหมาย ฯลฯ 
  โอกาสที่จะเกิด หมายถึงความถ่ีหรือโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเส่ียงหนึ่ง ๆ ว่ามีโอกาสท่ี
จะเกิดมากน้อยเพียงใด 
  ผลกระทบ หมายถึงขนาดความรุนแรงของความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์
ความเส่ียงโดยความเสียหายหรือผลกระทบนั้น ๆ อาจจะอยู่ในรูปของตัวเงินหรือไม่ก็ได้ 
  ระดับของความเสี่ยง หมายถึงสถานะของความเส่ียงท่ีได้จากการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของแต่ละปัจจัยเส่ียง 
  ความเสี่ยงท่ียอมรับได้  หมายถึงประเภทและปัจจัยความเส่ียงท่ีองค์กรสามารถยอมรับได้
โดยไม่ด าเนินการใด ๆ กับความเส่ียงนั้น 
  ความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่ หมายถึงความเส่ียงท่ียังคงเหลืออยู่ภายหลังจากท่ีได้มีการจัดการความ
เส่ียงหรือจัดวางระบบการควบคุมภายในแล้ว 
  การบริหารความเสี่ยง หมายถึงกระบวนการท่ีเป็นระบบในการค้นหาและระบุความเส่ียงการ
วิเคราะห์ความเส่ียงการจัดล าดับความเส่ียงและการก าหนดมาตรการในการวางแผนบริหารความเส่ียงเพื่อให้
ความเส่ียงลดลงอยู่ในระดับท่ีองค์กรยอมรับได้และมั่นใจได้ว่าการด าเนินงานขององค์กรจะสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 



แนวคิดเรื่องการบริหารความเสี่ยง 

  ในการด าเนินชีวิตประจ าวันมนุษย์ทุกคนต้องเผชิญกับความเส่ียงหรือความไม่แน่นอนท่ี
อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบต่างๆเช่นการเดินทางมาท างานย่อมต้องพบกับความไม่แน่นอนท่ี
จะท าให้มาท างานไม่ได้หรือไม่ทันเวลาโดยอาจมีสาเหตุจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนฝนตก  
น้ า ท่วมการประท้วงปิดถนนฯลฯจึงต้องหาวิธีท่ีจะบริหารจัดการเพื่อมาท างานให้ได้หรือให้ทันเวลา  
โดยปรับเปล่ียนจากการใช้รถส่วนตัวหรือรถโดยสารประจ าทางไปใช้บริการรถมอเตอร์ไซด์รับจ้างหรือเปล่ียน
เส้นทางการเดินทางตัวอย่างดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าทุกคนได้น าการบริหารความเส่ียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
แล้วแต่อาจจะไม่ทราบว่าวิธีการเหล่านั้นเป็นการบริหารความเส่ียง 

  แนวคิดเรื่องการบริหารความเส่ียงได้น ามาใช้ในการบริหารงานขององค์กรเพื่อใช้เป็น
เครื่องมือการบริหารงานท่ีจะช่วยให้ผู้บริหารเกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานจะบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและคุ้มค่าโดยลดโอกาสท่ีจะเกิด
ความเส่ียงหรือความไม่แน่นอนท่ีจะส่งผลกระทบหรือก่อให้ความเสียหายในด้านต่างๆต่อองค์กรเปรียบเสมือน
การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับองค์กรซึ่งสอดคล้องกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  (Sufficiency economy) ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในส่วนของการเตรียมตัวให้พร้อมท่ีจะเผชิญผลกระทบและการเปล่ียนแปลงด้าน
ต่างๆท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตท้ังใกล้และไกล 

  กรอบการบริหารความเส่ียงขององค์กรท่ีได้รับการยอมรับว่าเป็นแนวทางในการส่งเสริม  
การบริหารความเส่ียงและเป็นหลักปฏิบัติท่ีเป็นสากลคือกรอบการบริหารความเส่ียงส าหรับองค์กรของ
คณะกรรมการ  COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway 
Commission) ท่ีมอบหมายให้ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์เป็นผู้เขียนกรอบการบริหารความเส่ียงส าหรับองค์กร  
(Enterprise Risk Management Framework) ดังกล่าวมีองค์ประกอบดังนี้ 

 

องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยง 

 
(กรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรของ Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission) 



การบริหารความเส่ียงประกอบด้วยองค์ประกอบ 8 ประการดังนี้ 
 1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)  
 2. การก าหนดวัตถุประสงค์ (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)  
  สภาพแวดล้อมภายในองค์กรเป็นพื้นฐานท่ีส าคัญส าหรับกรอบการบริหารความเส่ียง
สภาพแวดล้อมนี้มีอิทธิพลต่อการก าหนดกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กรการก าหนดกิจกรรมการบ่งช้ีประเมิน
และจัดการความเส่ียงสภาพแวดล้อมภายในองค์กรประกอบด้วยหลายปัจจัยเช่นจริยธรรมวิธีการท างานของ
ผู้บริหารและบุคลากรรวมถึงปรัชญาและวัฒนธรรมในการบริหารความเส่ียง 

  ความเส่ียงท่ียอมรับได้  (Risk Appetite) เป็นส่วนท่ีส าคัญอย่างหนึ่งของสภาพแวดล้อม
ภายในองค์กรและมีผลต่อการก าหนดกลยุทธ์เพื่อน าไปด าเนินการให้องค์กรบรรลุเป้าหมายท้ังด้านผลตอบแทน
และการเติบโตกลยุทธ์แต่ละแบบนั้นมีความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องแตกต่างกันดังนั้นการบริหารความเส่ียงจึงช่วย
ผู้บริหารในการก าหนดกลยุทธ์ที่มีความเส่ียงท่ีองค์กรสามารถยอมรับได้ 

 2. การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)  
  การก าหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจท่ีชัดเจนคือขั้นตอนแรกส าหรับกระบวนการบริหารความ
เส่ียงองค์กรควรมั่นใจว่าวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเส่ียงท่ี
องค์กรยอมรับได้โดยท่ัวไปวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ควรได้รับการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรและสามารถ
พิจารณาได้ในด้านต่างๆดังนี้ 
  - ด้านกลยุทธ์เกี่ยวข้องกับเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวมขององค์กร 
  - ด้านการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพผลการปฏิบัติงานและความสามารถในการท า
ก าไร 
  - ด้านการรายงานเกี่ยวข้องกับการรายงานท้ังภายในและภายนอกองค์กร 
  - ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ 

 3. การบ่งช้ีเหตุการณ์ (Event Identification)  
  การท าธุรกิจมักมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นมากมายองค์กรไม่สามารถมั่นใจได้ว่าเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึ่งจะเกิดขึ้นหรือไม่หรือผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรในกระบวนการบ่งช้ีเหตุการณ์ผู้บริหารควร
ต้องพิจารณาส่ิงต่อไปนี้ 
  - ปัจจัยความเส่ียงทุกด้านท่ีอาจเกิดขึ้นเช่นความเส่ียงด้านกลยุทธ์การเงินบุคลากรการ
ปฏิบัติงานกฎหมายภาษีอากรระบบงานส่ิงแวดล้อม 

  - แหล่งความเส่ียงท้ังจากภายในและภายนอกองค์กร 
  - ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้น 



  ในบางกรณีควรมีการจัดกลุ่มเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นโดยแบ่งตามประเภทของเหตุการณ์และ
รวบรวมเหตุการณ์ท้ังหมดในองค์กรท่ีเกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานและภายในหน่วยงานเพื่อช่วยให้ผู้บริหาร
สามารถเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์และมีข้อมูลท่ีเพียงพอเพื่อเป็นพื้นฐานส าหรับการประเมินความ
เส่ียง 

 4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  
  ขั้นตอนนี้เน้นการประเมินโอกาสและผลกระทบของเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นต่อวัตถุประสงค์
ขณะท่ีการเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจส่งผลกระทบในระดับ ต่ าเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจมี
ผลกระทบในระดับสูงต่อวัตถุประสงค์โดยท่ัวไปการประเมินความเส่ียงประกอบด้วย 2 มิติดังนี้ 
  - โอกาสท่ีอาจเกิดขึ้น (Likelihood) เหตุการณ์มีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด 
  - ผลกระทบ (Impact) หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นองค์กรจะได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใด 
  การประเมินความเส่ียงสามารถท าได้ท้ังการประเมินเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  
โดยพิจารณาท้ังเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นจากภายนอกและภายในองค์กรนอกจากนี้การประเมินความเส่ียงควร
ด าเนินการท้ังก่อนการจัดการความเส่ียง  (Inherent Risk) และหลังจากท่ีมีการจัดการความเส่ียงแล้ว  
(Residual Risk)  

 5. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)  
  เมื่อความเส่ียงได้รับการบ่งช้ีและประเมินความส าคัญแล้วผู้บริหารต้องประเมินวิธีการจัดการ
ความเส่ียงท่ีสามารถน าไปปฏิบัติได้และผลของการจัดการเหล่านั้นการพิจารณาทางเลือกในการด าเนินการ
จะต้องค านึงถึงความเส่ียงท่ียอมรับได้และต้นทุนท่ีเกิดขึ้นเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ท่ีจะได้รับเพื่อให้การ
บริหารความเส่ียงมีประสิทธิผลผู้บริหารอาจต้องเลือกวิธีการจัดการความเส่ียงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายวิธี
รวมกันเพื่อลดระดับโอกาสท่ีอาจเกิดขึ้นและผลกระทบของเหตุการณ์นั้นให้อยู่ในช่วงท่ีองค์กรสามารถยอมรับ
ได้ (Risk Tolerance) หลักการตอบสนองความเสี่ยงมี 4 ประการคือ 
  การหลีกเลี่ยง (Avoid) การด าเนินการเพื่อหลีกเล่ียงเหตุการณ์ท่ีก่อให้เกิดความเส่ียง 
  การร่วมจัดการ (Share) การร่วมหรือแบ่งความรับผิดชอบกับผู้อื่นในการจัดการความเส่ียง 
  การลด (Reduce) การด าเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสท่ีอาจเกิดขึ้นหรือผลกระทบของ
ความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
  การยอมรับ (Accept) ความเส่ียงท่ีเหลือในปัจจุบันอยู่ภายในระดับท่ีต้องการและยอมรับได้
แล้วโดยไม่ต้องมีการด าเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสหรือผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นอีก 

  ผู้บริหารควรพิจารณาการจัดการความเส่ียงตามประเภทของการตอบสนองข้างต้นและควร
ด าเนินการประเมินความเส่ียงท่ีเหลืออยู่อีกครั้งหนึ่งหลังจากท่ีได้มีการจัดการความเส่ียงแล้วในช่วงเวลาท่ี
เหมาะสม 

 6. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)  
  กิจกรรมการควบคุมคือนโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการจัดการ
ความเส่ียงเนื่องจากแต่ละองค์กรมีการก าหนดวัตถุประสงค์และเทคนิคการน าไปปฏิบัติเป็นของเฉพาะองค์กร
ดังนั้นกิจกรรมการควบคุมจึงมีความแตกต่างกันการควบคุมเป็นการสะท้อนถึงสภาพแวดล้อมภายในองค์กร
ลักษณะธุรกิจโครงสร้างและวัฒนธรรมขององค์กร 



 7. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)  
  สารสนเทศเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับองค์กรในการบ่งช้ีประเมินและจัดการความเส่ียงข้อมูล
สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กรท้ังจากแหล่งภายนอกและภายในควรต้องได้รับการบันทึกและส่ือสารอย่าง
เหมาะสมท้ังในด้านรูปแบบและเวลาเพื่อช่วยให้บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพการส่ือสารอย่างมีประสิทธิผลรวมถึงการแลกเปล่ียนข้อมูลกับบุคคลภายนอก
องค์กรเช่นเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานอื่น ๆ ผู้จัดหาสินค้าผู้ให้บริการผู้ก ากับดูแลและประชาชน 

 8. การติดตามผล (Monitoring)  
  ประเด็นส าคัญของการติดตามผลได้แก่ 
  - การติดตามผลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดการความเส่ียงมีคุณภาพและมีความเหมาะสมและ
การบริหารความเส่ียงได้น าไปประยุกต์ใช้ในทุกระดับขององค์กร 
  - ความเส่ียงท้ังหมดท่ีมีผลกระทบส าคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้รับการ
รายงานต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบ 
  การติดตามการบริหารความเส่ียงสามารถท าได้  2 ลักษณะคือการติดตามอย่างต่อเนื่องและ
การติดตามเป็นรายครั้งการติดตามอย่างต่อเนื่องเป็นการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอเพื่อให้สามารถตอบสนอง
ต่อการเปล่ียนแปลงอย่างทันท่วงทีและถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานส่วนการติดตามรายครั้งเป็นการ
ด าเนินการภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังนั้นปัญหาท่ีเกิดขึ้นจะได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วหากองค์กรมีการ
ติดตามอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้องค์กรควรมีการจัดท ารายงานความเส่ียงเพื่อให้การติดตามการบริหารความ
เส่ียงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง 
  วัตถุประสงค์หลักของการจัดท าระบบบริหารความเส่ียงภายในองค์กรคือเพื่อต้องการให้ธุรกิจ
หรือองค์กรมีกระบวนการหรือระบบในการค้นหาประเมินและจัดการกับความเส่ียงหรือเหตุการณ์ท่ีไม่พึง
ประสงค์ซึ่งมีโอกาสท่ีจะเกิดและส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจในภาพรวมขององค์กรโดยท าให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ซึ่งก็คือการสร้างผลก าไรหรือผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับสูงสุดรวมถึงการสร้าง
ความพึงพอใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจขององค์กรเช่น
ลูกค้าผู้บริหารคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการตรวจสอบผู้ถือหุ้น Supplier พนักงาน ฯลฯ 
  นอกจากนี้ COSO ยังให้ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการบริหารความเส่ียงอีก
ว่าองค์กรท่ีจัดท าระบบบริหารความเส่ียงได้อย่างมีประสิทธิผลจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ใน 4 ด้านคือ 
  1. วัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์  (Strategic) กล่าวคือการบริหารความเส่ียงจะช่วยให้องค์กร
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ซึ่งสอดคล้องและสนับสนุนพันธกิจหลักขององค์กร 
  2. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติงาน  (Operations) การบริหารความเส่ียงจะช่วยให้องค์กร
พิจารณาความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรต่างๆในการปฏิบัติงานรวมถึงพิจารณาประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการด าเนินงานด้วย 
  3. วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน  (Reporting) การบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิผลจะช่วย
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีความเช่ือมั่นข้อมูลในรายงานประเภทต่างๆขององค์กรโดยเฉพาะรายงานทาง
การเงิน (Financial Report) 

 



  4. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ  (Compliance) โดยเฉพาะการจัดท าระบบ
ควบคุมภายในเพื่อลดความเส่ียงส่วนการจัดการความเส่ียงด้วยวิธีอื่นๆองค์กรก็สามารถใช้กฎระเบียบต่างๆเป็น
เครื่องมือได้ด้วยเช่นกันดังนั้นการบริหารความเส่ียงจึงส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง  ๆ ภายในองค์กรปฏิบัติตาม
กฎระเบียบอย่างเคร่งครัดมากขึ้น 

  อย่างไรก็ตามในการจัดท าระบบบริหารความเส่ียงองค์กรควรต้องค านึงถึงต้นทุนและ
ประโยชน์ท่ีจะได้รับเปรียบเทียบกันด้วยเพื่อพิจารณาถึงความคุ้มค่านอกจากนี้องค์กรควรมีระบบในการติดตาม
และประเมินผลการจัดท าระบบบริหารความเส่ียงภายในองค์กรเป็นระยะเพื่อให้ทราบประเด็นปัญหาและ
อุปสรรคท่ีจะต้องน ามาพัฒนาหรือปรับปรุงระบบบริหารความเส่ียงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
ต่อไป 

ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง 
  1. เป็นการสร้างฐานข้อมูลความเส่ียงท่ีมีประโยชน์ต่อการบริหารและการด าเนินงาน องค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาค้อ การบริหารความเส่ียงจะเป็นแหล่งข้อมูลส าหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง  ๆ 
เนื่องจากการบริหารความเส่ียงเป็นการด าเนินการท่ีต้ังอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร 
  2. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเส่ียงได้ท้ังหมดการบริหารความเส่ียงจะท าให้
บุคลากรภายในเทศบาลมีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรและตระหนักถึง
ความเส่ียงท้ังหมดท่ีอาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อกรุงเทพมหานครได้อย่างถูกต้องครบถ้วนซึ่งครอบคลุมความ
เส่ียงท่ีมีสาเหตุท้ังจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 
  3. เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานการบริหารความเส่ียงเป็นเครื่องมือท่ีช่วยให้ผู้บริหาร
สามารถมั่นใจได้ว่าความเส่ียงได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเหมาะสมและทันเวลารวมท้ังเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญ
ของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆเช่นการก าหนดกลยุทธ์การจัดสรรงบประมาณการ
วางแผนการเงินและการด าเนินงานตามแผน ฯลฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย 

  4. ช่วยให้การบริหารงานและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลโดยพิจารณาถึงระดับความเส่ียงในแต่ละหน่วยงานส่วนราชการงานโครงการกิจกรรมและการ
เลือกใช้มาตรการในการบริหารความเส่ียงอย่างถูกต้องเหมาะสม  โดยค านึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ท่ีจะ
ได้รับ 
  5. สร้างภูมิคุ้มกันท่ีดีให้กับการบริหารงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาค้อ โดยการ
เตรียมตัวให้พร้อมท่ีจะเผชิญผลกระทบและการเปล่ียนแปลงด้านต่างๆท่ีอาจเกิดขึ้นทั้งจากภายในและภายนอก
ได้อย่างพอประมาณและมีเหตุมีผล 

 

 

 

 

 

 



ประเภทของความเสี่ยง 
  1. ความเส่ียงด้านกลยุทธ์  (Strategic Risk) คือเหตุการณ์ทางลบท่ีเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ของ
องค์กรเช่นเป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการก าหนดแผนกลยุทธ์ /แผนด าเนินงานท่ีไม่เหมาะสมไม่สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องและการน าไปปฏิบัติไม่เหมาะสมหรือการวางแผนกลยุทธ์แล้วไม่สามารถน าไปปฏิบัติ
จริงได้ 
  2. ความเส่ียงด้านการด าเนินงาน  (Operational Risk) คือเหตุการณ์ทางลบท่ีเกิดจากความ
ผิดพลาดของบุคลากรกระบวนการปฏิบัติงานหรือระบบงานต่างๆซึ่งส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กร
รวมไปถึงเหตุการณ์ทางลบท่ีเกิดจากปัจจัยภายนอกองค์กรด้วยเช่นภัยธรรมชาติหรือเหตุจลาจลทางการเมือง 
  3. ความเส่ียงด้านการรายงาน  (Reporting Risk) คือความผิดพลาดของรายงานประเภท 
ต่างๆท่ีใช้ในองค์กร เช่น งบการเงินรายงานยอดขายรายงานต้นทุนการผลิตเป็นต้นความเส่ียงด้านการรายงาน
อาจจะอยู่ในรูปของข้อมูลไม่ถูกต้องไม่น่าเช่ือถือ  ไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลรวมไปถึงการ
รายงานไม่ทันเวลาด้วย 
  4. ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อก าหนดท่ีเกี่ยวข้อง  (Compliance Risk) 
ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อก าหนดท่ีเกี่ยวข้องคือการด าเนินงานของธุรกิจไม่เป็นไปตาม
กฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆท่ีเกี่ยวข้องซึ่งอาจจะเป็นท้ังข้อก าหนดจากภายนอกองค์กร  เช่น กฎหมายต่าง  
ๆ หรือข้อก าหนดภายในองค์กร เช่น นโยบายแนวทางการปฏิบัติงานหรือคู่มือการปฏิบัติงานเป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กระบวนการบริหารความเสี่ยง 
  กระบวนการบริหารความเส่ียงจะประกอบด้วยขั้นตอนใหญ่  4 ขั้นตอนประกอบด้วยการ
ค้นหาความเส่ียงการประเมินความเส่ียงการจัดการความเส่ียงและติดตามประเมินผล 
  1. การค้นหาความเสี่ยง  (Risk Identification) ถือเป็นข้ันตอนที่ส าคัญมากในกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงเนื่องจากเป็นข้ันตอนในการค้นหาระบุบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดข้ึนภายใต้สถานการณ์ที่ไม่
แน่นอนที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงที่สร้างผลกระทบหรือความเสียหายหรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่
จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรทั้งในด้านกลยุทธ์การด าเนินงานการรายงานทางการเงินการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและในด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและองค์กร 
  2. การประเมินความเส่ียง  (Risk Assessment) เป็นการใช้วิจารณญาณอย่างเป็นระบบ
ภายใต้ทรัพยากรอันจ ากัดขององค์กรโดยการวิเคราะห์ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง  (Likelihood) ระดับ
ความรุนแรงของผลกระทบ  (Impact) และประเมินระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) เพื่อประโยชน์ใน
การตอบสนองความเส่ียง 
  3. การจัดการความเส่ียง  (Risk Response) เป็นการก าหนดวิธีการบริหารจัดการความเส่ียง
เพื่อจัดการความเส่ียงขององค์กรให้อยู่ในระดับท่ีสามารถยอมรับได้  (Risk Tolerance หรือ Risk Appetite) 
หรือระดับท่ีเหมาะสม (Optimal) ซึ่งเป็นระดับท่ีองค์กรสามารถจะด าเนินการต่อไปได้และบรรลุวัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ 
  4. การติดตามประเมินผล  (Monitoring) เพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรมีการ
บริหารความเส่ียงเป็นไปอย่างเป็นระบบเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผลและมีการน าไปปฏิบัติจริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนภาพกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

 

 

 

 

  



1. การค้นหาความเสี่ยง (Risk Identification)  
  การด าเนินธุรกิจขององค์กรในปัจจุบันภายใต้ความไม่แน่นอนการเปลี่ยนแปลงท้ังจากปัจจัยภายใน
และภายนอกท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วและตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นอัตราการเจริญเติบโตของประเทศการแข่งขันทางธุรกิจ
ท่ีนับวันจะทวีความเข้มข้นและรุนแรงมากขึ้นสภาพเศรษฐกิจสังคมการเมืองเทคโนโลยีและภัยต่างๆที่ก าลังเกิดข้ึนไม่
ว่าจะเป็นภัยจากการก่อการร้ายภัยจากธรรมชาติท้ังจากแผ่นดินไหวน ้าท่วมคลื่นยักษ์สึนามิและอื่นๆอีกมากมายท่ีเป็น
ความเสี่ยงท่ีอาจท าให้องค์กรต้องประสบกับปัญหาท่ีอาจท าให้องค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ไม่ว่าจะเป็นการ
ขาดทุนขาดสภาพคล้องทางการเงินสูญเสียสินทรัพย์การด าเนินธุรกิจล้มเหลวไม่เจริญเติบโตขาดความน่าเช่ือถือหรือ
อาจถึงข้ันล้มละลายต้องปิดกิจการส่งผลกระทบท้ังในระดับบุคคลองค์กรและประเทศชาติดังน้ันการด าเนินธุรกิจ
ภายใต้ความไม่แน่นอนท่ีอาจจะเกิดความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้นองค์กรต้องด าเนินธุรกิจโดยใช้การบริหารความเสี่ยงเป็น
เครื่องมือหน่ึงในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนและส่งผลกระทบต่อองค์กรซึ่งการบริหารความเสี่ยงจะ
ท าให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆให้ลดลงอยู่ในระดับท่ีองค์กรยอมรับได้
และสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมั่นคงปลอดภัยและยั่งยืน 
  ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงจะประกอบด้วยข้ันตอนใหญ่  4 ข้ันตอนประกอบด้วยการค้นหา
ความเสี่ยงการประเมินความเสี่ยงการจัดการความเสี่ยงและติดตามประเมินผลซึ่งขั้นตอนแรกคือการค้นหาความเสี่ยง
(Risk Identification) ถือเป็นข้ันตอนท่ีส าคัญมากในกระบวนการบริหารความเสี่ยงเน่ืองจากเป็นข้ันตอนในการค้นหา
ระบุบ่งช้ีเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดข้ึนภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนท่ีจะก่อให้เกิดความเสี่ยงท่ีสร้างผลกระทบหรือความ
เสียหายหรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรท้ังในด้านกลยุทธ์
การด าเนินงานการรายงานทางการเงินการปฏิบัติตามกฎหมายและในด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและองค์กรถ้า
องค์กรสามารถค้นหาความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมจะท าให้องค์กรทราบปัญหาและอุปสรรคท่ี
อาจจะเกิดข้ึนได้ล่วงหน้าอันจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนเพื่อจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่หากองค์กรค้นหา
ความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสมโดยไม่ใช้ความเสี่ยงท่ีแท้จริงขององค์กรจะท าให้องค์กรสูญเสีย
ทรัพยากรโดยใช้เหตุในการวางแผนจัดการกับความเสี่ยงท่ีไม่ใช้ความเสี่ยงท่ีแท้จริงขององค์กรและอาจท าให้องค์กร
ประสบกับปัญหาและอุปสรรคหากเกิดความเสี่ยงข้ึนโดยไม่มีแผนในการจัดการกับความเสี่ยงท่ีแท้จริงเหล่าน้ัน 
  ขั้นตอนการค้นหาความเส่ียงประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 4 ขั้นตอนดังนี้ 
  1.1 การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร  เป็นขั้นตอนแรกของการค้นหาความเส่ียง
ขององค์กรเพื่อประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กรท่ีเป็นอยู่จริงว่าเป็นอย่างไรทั้งทางด้านวัฒนธรรมของ
องค์กรจริยธรรมของบุคลากรสภาพแวดล้อมในการท างานมุมมองและทัศนะคติท่ีมีต่อความเส่ียงปรัชญาในการ
บริหารความเส่ียงระดับความเส่ียงท่ีองค์กรสามารถยอมรับได้ (Risk Appetite)โดยประเมินว่าสภาพแวดล้อม
ขององค์กรมีส่วนช่วยส่งเสริมสนับสนุนและกระตุ้นให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานท่ีดี
หรือไม่ถ้าไม่ต้องมีมาตรการในการแก้ไขปรับปรุงหรือปรับสภาพแวดล้อมภายในองค์กรให้มีความเหมาะสม
ยิ่งขึ้น 
  1.2 การวิเคราะห์งานกระบวนการและกิจกรรม  ในการค้นหาความเส่ียงองค์กรต้อง
วิเคราะห์งานกระบวนการและกิจกรรมภายในองค์กรท่ีมีท้ังหมดเพื่อให้ทราบและเกิดความเข้าใจงาน
กระบวนการและกิจกรรมต่างๆท่ีมีภายในองค์กรเพื่อประโยชน์ในการค้นหาความเส่ียงให้สอดคล้องกับแต่ละ
ประเภทของงานภายในองค์กรและในกรณีท่ีองค์กรมีข้อจ ากัดด้านทรัพยากรก็อาจมุ่งท าการบริหารความเส่ียง
ไปท่ีงานหลักขององค์กรท่ีมีความส าคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรและงานท่ีก าลังมีปัญหาอุปสรรค
หรือคาดว่าจะมีโอกาสเกิดความเสียหายข้ึนภายในองค์กรโดยท าการคัดเลือกงานกระบวนการและกิจกรรม
ดังกล่าวเพื่อน ามาพิจารณาบริหารความเส่ียงก่อนงานสนับสนุนหรืองานท่ีมีความเส่ียงน้อยกว่า 
 



  1.3 การสอบทานหรือก าหนดวัตถุประสงค์ขององค์กร  งานกระบวนการและกิจกรรม
หลังจากคัดเลือกงานกระบวนการและกิจกรรมแล้วจากนั้นก็จะท าการสอบทานวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้หรือก าหนด
วัตถุประสงค์ใหม่ในกรณีท่ีไม่ได้ก าหนดวัตถุประสงไว้หรือก าหนดไว้ไม่ชัดเจน 
  การค้นหาความเส่ียงต้องมีการสอบทานหรือก าหนดวัตถุประสงค์ก่อนจึงจะสามารถระบุ
เหตุการณ์ท่ีอาจท าให้ไม่บรรลุผลส าเร็จได้โดยวัตถุประสงค์ของงานกระบวนการและกิจกรรมต้องสนับสนุนและ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร 
  ความเส่ียงเป็นเหตุการณ์ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรดังนั้นการ
สอบทานหรือก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อท าความเข้าใจในวัตถุประสงค์ขององค์กรจึงเป็นขั้นตอนท่ีต้องกระท า
เพื่อให้การค้นหาความเส่ียงได้อย่างครบถ้วนถูกต้องและสอดคล้องสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ขององค์กรซึ่งการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ควรจะต้องควรค านึงถึงหลัก SMART ดังนี้ 
  1. Specific มีลักษณะท่ีเฉพาะเจาะจงสามารถท าให้บุคลากรทุกระดับในองค์กรเข้าใจตรงกัน
ได้ 
  2. Measurable สามารถวัดผลได้ว่าวัตถุประสงค์นั้นบรรลุผลส าเร็จหรือไม่ไม่ว่าจะในเชิง
ปริมาณหรือเชิงคุณภาพ 
  3. Attainable สามารถท าให้บรรลุผลได้ภายใต้ศักยภาพทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมท่ีองค์กร
มีอยู่ 
  4. Relevant มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์และเป็นไปในทิศทางเดียวกับวิสัยทัศน์ขององค์กร 
  5. Timely มีก าหนดระยะเวลาท่ีชัดเจนในการด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
  1.4 การค้นหาความเสี่ยงและระบุสาเหตุ 
  การค้นหาความเส่ียงและระบุสาเหตุความเส่ียงองค์กรต้องพยายามค้นหาให้ได้ครบคลุมความ
เส่ียงทุกประเภทภายในองค์กรและเป็นความเส่ียงท่ีแท้จริงท่ีมีโอกาสเกิดขึ้นและหากเกิดขึ้นจะสร้างผลกระทบ
อย่างรุนแรงต่อองค์กรซึ่งการค้นหาความเส่ียงและระบุสาเหตุของความเส่ียงสามารถค้นหาได้ท้ังเชิงรับและเชิง
รุกโดยการค้นหาเชิงรับสามารถค้นหาได้จากการศึกษาหาข้อมูลเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นและสร้างความเสียหาย
ให้กับองค์กรแล้วในอดีตและการส ารวจจากสภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้นจริงในปัจจุบันและอาจส่งผลกลายสภาพเป็น
ความเส่ียงขึ้นมาได้ส่วนในการค้นหาความเส่ียงเชิงรุกสามารถค้นหาได้จากการคาดการณ์เหตุการณ์ท่ีมีโอกาส
เกิดขึ้นได้ในอนาคตและส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กรแต่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวางแผน
เชิงกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจขององค์กรกระบวนการปฏิบัติงานต่าง  ๆ ฯลฯ และน าความเส่ียงท่ีค้นหาได้มาท า
การวิเคราะห์เพื่อค้นหาสาเหตุของความเส่ียงหรือปัจจัยเส่ียงท่ีส่งผลให้เกิดความเส่ียงเหล่านั้นซึ่งเทคนิคหรือ
วิธีการในการค้นหาความเส่ียงและระบุสาเหตุมีอยู่ด้วยกันหลายหลายวิธีการด้วยกันแต่ในท่ีนี้จะกล่าวถึงเทคนิค
วิธีการท่ีนิยมใช้โดยท่ัวไปดังนี้ 
  1. การระดมสมอง  (Brainstorming) ระดมความคิดเห็นของบุคลากรในองค์กรท่ีรับผิดชอบ
งานหรือเป็นเจ้าของงานซึ่งจะเป็นบุคลากรท่ีรู้เข้าใจความเส่ียงของงานท่ีตนรับผิดชอบมากท่ีสุดหรือเรียกว่า
เป็นเจ้าของความเส่ียง(Risk Owner) จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายการระดมสมองเป็นเทคนิคท่ัวไปท่ีใช้ในการ
แสวงหาความคิดต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ได้มากท่ีสุดภายในเวลาท่ีก าหนดซึ่งในมุมมองของการบริหารความเส่ียง
เทคนิคนี้สามารถน ามาใช้ในการค้นหาและระบุความเส่ียงได้โดยการจัดการประชุมเพื่อระดมแนวความคิดของ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
 
 



  2. การสัมภาษณ์ (Interviews) บุคลากรหรือผู้เช่ียวชาญในสายงานการสัมภาษณ์เป็นเทคนิค
โดยใช้การถามจากผู้ท่ีเช่ียวชาญหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับงานนั้นเพื่อให้ได้ข้อมูลใหม่ๆนอกจากนี้ยังสามารถใช้ใน
การยืนยันข้อมูลเดิมท่ีมีอยู่ว่ามีการเปล่ียนแปลงไปหรือไม่ 
  3. การใช้แบบสอบถามท่ีจัดท าขึ้นเพื่อให้ทราบความเส่ียงท่ัวไปท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กรและใช้ประเมินความเพียงพอของการควบคุมด้วย 
  4. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  (Facilitated workshops) หรือการจัดท า  Workshop ของ
บุคลากรในองค์กรเป็นวิธีท่ีท าให้กลุ่มคนสามารถท างานด้วยกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ผู้เข้าร่วมประชุม
ร่วมค้นหาและระบุความเส่ียงและตัดสินใจในท่ีประชุมผู้จัดการประชุมจะต้องมีทักษะท่ีดีการจัด  workshop 
สามารถท าได้ทุกเวลาขึ้นอยู่กันทีมงานจะตัดสินว่าเมื่อไรถึงจ าเป็นการจัด  workshop เป็นเครื่องมือท่ีมี
ประโยชน์ท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมในองค์กรเพราะช่วยส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการด าเนินการขององค์กรด้วย 
  5. การจัดท า Benchmark หรือการเปรียบเทียบกับองค์กรภายนอกเป็นวิธีการในการวัดและ
เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์บริการและวิธีการปฏิบัติกับองค์กรท่ีสามารถท าได้ดีกว่าเพื่อน าผลของการเปรียบเทียบ
มาใช้ในการปรับปรุงองค์กรของตนเองเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจ 
  Benchmarking มิใช่การไปลอกเลียนแบบจากผู้อื่นหรือเพียงแค่การท า  Competitive 
analysis ท่ีเป็นการน าตัวเลขของเราไปเปรียบเทียบกับคู่แข่งเท่านั้นแต่  Benchmarking เป็นวิธีการท่ีท าให้
เห็นถึงความแตกต่างในกระบวนการปฏิบัติงานและปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความส าเร็จด้วยการวิเคราะห์ว่าผู้ท่ีเรา
ต้องการเปรียบเทียบเขาท าในส่ิงท่ีแตกต่างไปจากเราอย่างไรเป็นส าคัญแล้วเราจะท าให้องค์กรสามารถพัฒนา
ตนเองไปสู่ความเป็นสุดยอดอย่างต่อเนื่องนั้นได้อย่างไร  Benchmarking นั้นจะเป็นการเปรียบเทียบกับผู้ท่ีอยู่
ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันแต่ไม่ใช่ผู้ท่ีเป็นคู่แข่งกันโดยตรง 
  ส าหรับในเรื่องการบริหารความเส่ียงนั้นเราสามารถค้นหาความเส่ียงได้จากการใช้เทคนิค  
Benchmarking ได้เช่นกันเนื่องจากบริษัทหรือองค์กรท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันนั้นมักจะ
มีลักษณะการด าเนินธุรกิจและกิจกรรมท่ีคล้ายๆกันดังนั้นความเส่ียงท่ีต้องเผชิญนั้นก็จะอาจจะไม่แตกต่างกัน
มากนั้นโดยในการหาข้อมูลเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบนั้นอาจจะต้องมีการจัดกลุ่มความร่วมมือเพื่อแลกเปล่ียน
ความรู้ข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน 
  6. การตรวจสอบ  (Auditing) การตรวจสอบภายในเป็นกิจกรรมท่ีจัดให้มีข้ึนเพื่อเพิ่มคุณค่า
และปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้นโดยอาศัยการตรวจสอบวิเคราะห์ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ต่างๆขององค์กรตลอดจนให้ข้อเสนอแนะและค าปรึกษารวมท้ังให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานท่ีได้ตรวจสอบซึ่งถือเป็น
งานบริการท่ีให้แก่องค์กรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติหน้าท่ีให้บรรลุเป้าหมายของ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ภายหลังการตรวจสอบผู้ตรวจสอบภายในจะจัดท ารายงานการตรวจสอบภายในโดยจะมีการ
ระบุประเด็นข้อตรวจพบซึ่งสามารถน ามาใช้พื้นฐานในการค้นหาความเส่ียงของแต่ละหน่วยงานได 
  7. การใช้ Check Lists เป็นวิธีการหนึ่งในการระบุความเส่ียงท่ีค่อนข้างง่ายโดยการตอบ
ค าถามในใบรายการท่ีได้จัดท าขึ้นไว้เป็นมาตรฐานในการจัดท า  Check Lists นั้นจะรวบรวมข้อมูลจาก
ประสบการณ์ของผู้ท่ีเกี่ยวข้องหรือเหตุการณ์ท่ีเคยเกิดข้ึนอดีตและน ามาท าเป็นรายการค าถามท่ีเป็นมาตรฐาน
หรือวิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) เพื่อเปรียบเทียบกับส่ิงท่ีองค์กรหรือหน่วยงานมีอยู่ 
   



  8. การสืบสวน  (Incident investigation) ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นเช่น  
การทุจริตอุบัติเหตุฯลฯนั้นองค์กรต่างๆก็มักจะมีการแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อสืบสวนและจัดท ารายงาน
เกี่ยวกับข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้นซึ่งข้อเท็จจริงจากรายงานดังกล่าวสามารถน ามาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการค้นหา
ความเส่ียงได้เช่นกัน 
  ปัจจัยเส่ียงภายในองค์กร 
  - ปัจจัยเส่ียงภายนอกคือความเส่ียงท่ีไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กรเช่นการเมืองสภาวะ
เศรษฐกิจสังคมกฎหมายภัยธรรมชาติส่ิงแวดล้อมฯลฯเป็นต้น 
  - ปัจจัยเส่ียงภายในคือความเส่ียงท่ีสามารถควบคุมได้โดยองค์กรเช่นวัฒนธรรมองค์กร
นโยบายการบริหารจัดการกระบวนการปฏิบัติงานความรู้ความสามารถและทักษะของบุคลากรการบริหาร
ทรัพย์สินฯลฯเป็นต้น 

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  
  การประเมินความเส่ียงเพื่อให้สามารถก าหนดระดับความเส่ียงท่ีมีนัยส าคัญและจัดล าดับ
ความส าคัญของความเส่ียงโดยเป็นกระบวนการท่ีจะด าเนินการหลังจากค้นหาความเส่ียงขององค์กรแล้วโดย
การน าความเส่ียงและปัจจัยเส่ียงหรือสาเหตุของความเส่ียงมาด าเนินการวิเคราะห์โอกาสผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น
และประเมินระดับความเส่ียงโดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานท่ีได้ก าหนดไว้ตลอดจนพิจารณาการควบคุมท่ีมีอยู่และ
ยังมีประโยชน์ในการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีมีอยู่อย่างมากมายภายใต้ทรัพยากรขององค์กรท่ีจ ากัดไม่ว่าจะ
เป็นเงินทุนเวลาวัสดุอุปกรณ์และบุคลากรขององค์กรท าให้ไม่สามารถท่ีจะจัดการกับทุกความเส่ียงได้การ
ประเมินความเส่ียงจะช่วยท าให้องค์กรตัดสินใจจัดการกับความเส่ียงได้อย่างเหมาะสมและประเมินได้ว่าควรจะ
จัดการกับความเส่ียงนั้นๆอย่างไรความเส่ียงใดควรต้องรีบด าเนินการบริหารจัดการก่อนหลังหรือความเส่ียงใด
ท่ีสามารถท่ีจะยอมรับให้เกิดข้ึนได้ 
  การก าหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นการก าหนดเกณฑ์ท่ีจะใช้ในการประเมินความเส่ียงได้แก่
ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง  (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ  (Impact) และระดับของ
ความเส่ียง  (Degree of Risk) โดยแต่ละองค์กรจะต้องก าหนดเกณฑ์ขึ้นให้เหมาะสมกับประเภทและ
สภาพแวดล้อมขององค์กรโดยอาจจะก าหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นระดับคะแนน  5 คะแนนหรือ  3 คะแนนซึ่ง
สามารถก าหนดเกณฑ์ได้ท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมและดุลยพินิจการ
ตัดสินใจของฝ่ายบริหารขององค์กรโดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับองค์กรท่ีมีข้อมูลสถิติตัวเลขหรือ
จ านวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์อย่างพอเพียงส าหรับองค์กรท่ีมีไม่มีข้อมูลสถิติตัวเลขหรือจ านวนเงินหรือไม่
สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจ านวนเงินท่ีชัดเจนได้ก็ให้ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ 
  2.1 การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด  (Likelihood) พิจารณาจากสถิติการเกิดเหตุการณ์ใน
อดีตปัจจุบันหรือการคาดการณ์ล่วงหน้าของโอกาสท่ีจะเกิดในอนาคตโดยอาจก าหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็น
ระดับคะแนน 5 คะแนนประกอบด้วย  5 4 3 2 และ 1 คะแนนแสดงถึงโอกาสท่ีจะเกิดหรือความถ่ีในการเกิด
สูงมากสูงปานกลางน้อยและน้อยมากตามล าดับและก าหนดค าอธิบายในแต่ละระดับโอกาสท่ีจะเกิดจากนั้นท า
การวิเคราะห์โอกาสท่ีจะเกิดหรือความถ่ีในการเกิดว่าแต่ละความเส่ียงและปัจจัยเส่ียงมีโอกาสเกิดขึ้นในระดับ
ใดดังตัวอย่างดังนี้ 
 
 
 



  การวิเคราะห์โอกาสท่ีจะเกิดแบบเชิงปริมาณ 
ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

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

 
   การวิเคราะห์โอกาสท่ีจะเกิดแบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน 
4 สูง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง 
2 น้อย อาจมีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดน้อยมาก 

 
   2.2 การวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact) เป็นการพิจารณาระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความ

เสียหายจากความเส่ียงท่ีคาดว่าจะได้รับหากเกิดเหตุการณ์ความเส่ียงซึ่งการก าหนดระดับของผลกระทบนั้น
จะต้องพิจารณาถึงความรุนแรงของความเสียหายหากความเส่ียงนั้นเกิดขึ้นโดยอาจแบ่งผลกระทบออกเป็น
ผลกระทบท่ีเป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินหรือด้านการเงิน /ทรัพย์สินการด าเนินงานช่ือเสียง /ภาพลักษณ์
บุคลากรฯลฯโดยอาจก าหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นระดับคะแนน  5 คะแนนประกอบด้วย  5 4 3 2 และ 1 
คะแนนแสดงถึงระดับความรุนแรงระดับสูงมากสูงปานกลางน้อยและน้อยมากตามล าดับและก าหนด
ค าอธิบายในแต่ละระดับความรุนแรงของผลกระทบจากนั้นท าการวิเคราะห์ผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์
ความเส่ียงขึ้นว่ามีผลกระทบอยู่ในระดับใดตัวอย่างเช่น 

 
   การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการเงิน/ทรัพย์สิน  

ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 
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 

 
    
 
 
 



   การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการด าเนินงาน 
ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 

5 สูงมาก ท าให้การด าเนินงานหยุดชะงักเกินกว่า 1 วัน 
4 สูง ท าให้การด าเนินงานหยุดชะงักมากกว่า 6 ช่ัวโมงแต่ไม่เกิน 1วัน 
3 ปานกลาง ท าให้การด าเนินงานหยุดชะงักมากกว่า 3 ช่ัวโมงแต่ไม่เกิน 6 ช่ัวโมง 
2 น้อย ท าให้การด าเนินงานหยุดชะงัก 1 - 3 ช่ัวโมง 
1 น้อยมาก ท าให้การด าเนินงานหยุดชะงักไม่เกิน 1 ช่ัวโมง 

 
   การวิเคราะห์ผลกระทบด้านบุคลากร 

ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 
5 สูงมาก มีบาดเจ็บถึงชีวิต / สูญเสียอวัยวะส าคัญ / ทุพพลภาพ 
4 สูง มีบาดเจ็บสาหัส / สูญเสียอวัยวะถึงหยุดงานมากกว่า 20 วัน 
3 ปานกลาง มีบาดเจ็บถึงหยุดงานมากกว่า 7 วันแต่ไม่เกิน 20 วัน 
2 น้อย มีบาดเจ็บหยุดงานไม่เกิน 7 วัน 
1 น้อยมาก มีบาดเจ็บเล็กน้อยไม่หยุดงาน 

 
   การวิเคราะห์ผลกระทบด้านช่ือเสียง/ภาพลักษณ์ 

ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 
5 สูงมาก มีการเผยแพร่ข่าวในวงกว้างในหนังสือพิมพ์วิทยุและโทรทัศน์ 
4 สูง มีการเผยแพร่ข่าวทั้งในวิทยุและหนังสือพิมพ์ 
3 ปานกลาง มีการเผยแพร่ข่าวเฉพาะในหนังสือพิมพ์ 
2 น้อย มีการเผยแพร่ข่าวในวงจ ากัด 
1 น้อยมาก ไม่มีการเผยแพร่ข่าว 

 
  2.3 การประเมินระดับความเสี่ยง  (Degree of risk) หมายถึงสถานะของความเส่ียงท่ีได้
จากการวิเคราะห์โอกาสหรือความถ่ีท่ีจะเกิดและผลกระทบหรือความรุนแรงหากเกิดเหตุการณ์ความเส่ียงขึ้น
หลังจากองค์กรวิเคราะห์โอกาสท่ีจะเกิดและผลกระทบของความเส่ียงแล้วองค์กรต้องน าผลการวิเคราะห์มา
ประเมินระดับความเส่ียงว่าแต่ละความเส่ียงมีระดับความเส่ียงอยู่ระดับใดในตารางการประเมินระดับความ
เส่ียงซึ่งระดับความเส่ียงอาจแบ่งออกเป็น 5 ระดับได้แก่สูงมากสูงปานกลางน้อยและน้อยมากแทนระดับความ
เส่ียงข้างต้นด้วยเกณฑ์สีประกอบด้วยสีแดงสีเหลืองสีน ้าเงินสีเขียวและสีขาวตามล าดับโดยน าผลจากการ
วิเคราะห์โอกาสหรือความถ่ีท่ีจะเกิดขึ้นและผลจากการวิเคราะห์ผลกระทบมาประเมินระดับความเส่ียงดัง
ตัวอย่างดังนี้ 
  
 
 
 
 



ผลกระทบ 
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  เป็นตารางท่ีใช้ในการประเมินและจัดระดับความเส่ียงของแต่ละความเส่ียงเพื่อประเมินว่า
ความเส่ียงใดอยู่ในระดับท่ีควรค านึงถึงและต้องรับด าเนินการจัดการกับความเส่ียงเป็นอันดับแรกก่อนโดย
ตารางการประเมินระดับความเส่ียงข้างต้นแบ่งระดับความเส่ียงออกเป็น  5 ระดับจ าแนกระดับความเส่ียงโดย
ใช้สีเป็นตัวก าหนดดังนี้ 
  สีแดงหมายถึงระดับความเส่ียงสูงมาก 
  สีเหลืองหมายถึงระดับความเส่ียงสูง 
  สีน้ าเงินหมายถึงระดับความเส่ียงปานกลาง 
  สีเขียวหมายถึงระดับความเส่ียงน้อย 
  สีขาวหมายถึงระดับความเส่ียงน้อยมาก 
  วิธีการประเมินระดับความเส่ียงโดยใช้ตารางการประเมินระดับความเส่ียงข้างต้นให้น า
คะแนนของโอกาสท่ีจะเกิดและคะแนนของผลกระทบท่ีวิเคราะห์ได้ของแต่ละความเส่ียงมาก าหนดลงในตาราง
การประเมินระดับความเส่ียงโดยถ้าคะแนนของโอกาสและผลกระทบมาบรรจบกันท่ีสีใดก็แสดงว่าความเส่ียง
นั้นอยู่ในระดับความเส่ียงตามความหมายของระดับความเส่ียงท่ีให้ไว้ข้างต้น 
 
3. การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)  
  เมื่อองค์กรได้ค้นหาวิเคราะห์และจัดล าดับความเส่ียงแล้วขั้นตอนต่อไปคือการก าหนดวิธีการ
บริหารจัดการความเส่ียงเพื่อจัดการความเส่ียงขององค์กรให้อยู่ในระดับท่ีสามารถยอมรับได้  (Risk Tolerance 
หรือ Risk Appetite) หรือระดับท่ีเหมาะสม  (Optimal) ซึ่งเป็นระดับท่ีองค์กรสามารถจะด าเนินการต่อไปได้
และบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
  การก าหนดวิธีจัดการความเส่ียงต้องค านึงถึงต้นทุนท่ีจะเกิดขึ้นเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ท่ี
จะได้รับจากวิธีการนั้นๆ (cost-benefit analysis) รวมท้ังต้องพิจารณาเลือกวิธีการจัดการความเส่ียงท่ีมีความ
สอดคล้องกับโครงสร้างหรือเหมาะสมกับวัฒนธรรมขององค์กรด้วย 

โอกาสที่จะเกิด 
 



  หลักการจัดการความเส่ียงมี 4 แนวทางคือ 
  3.1 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือการด าเนินการเพื่อหลีกเล่ียงเหตุการณ์ท่ีก่อให้เกิดความ
เส่ียงองค์กรอาจจะเผชิญกับความเส่ียงท่ีผู้บริหารพิจารณาแล้วพบว่าไม่มีแนวทางในการจัดการกับความเส่ียง
นั้นกล่าวคือไม่มีวิธีการลดโอกาสหรือผลกระทบหรือไม่สามารถหาผู้อื่นมาร่วมจัดการความเส่ียงได้แต่ความ
เส่ียงดังกล่าวยังอยู่ในระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้ผู้บริหารควรเลือกหลีกเล่ียงความเส่ียงด้วยการหยุด
ด าเนินงานหรือกิจกรรมนั้นๆหรือเปล่ียนวัตถุประสงค์ของงานหรือกิจกรรมนั้นไปเพื่อหลีกเล่ียงไม่ให้เกิด
เหตุการณ์ท่ีจะก่อให้เกิดความเส่ียงอย่างไรก็ตามการหลีกเล่ียงความเส่ียงต้องค านึงถึงต้นทุนค่าเสียโอกาสท่ีจะ
เกิดขึ้นจากการหยุดด าเนินการงานหรือกิจกรรมนั้นด้วย 
  3.2 การร่วมจัดการความเสี่ยง คือการหาผู้อื่นมาร่วมจัดการความเส่ียงหรือโอน  (Transfer) 
ความเส่ียงขององค์กรไปให้ผู้อื่นร่วมรับผิดชอบด้วยองค์กรอาจจะเผชิญกับความเส่ียงท่ีไม่มีความเช่ียวชาญใน
การจัดการความเส่ียงด้วยตนเองหรือต้นทุนในการจัดการความเส่ียงด้วยตนเองสูงกว่าผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ
ผู้บริหารควรโอนความเส่ียงไปให้ผู้อื่นร่วมรับผิดชอบเช่นการท าประกันภัยเพื่อให้บริษัทประกันภัยร่วม
รับผิดชอบในผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นหรือการจ้างให้บุคคลภายนอกด าเนินกิจกรรมหรืองานบางอย่างแทน  
(Outsource) 
  3.3 การลดความเสี่ยงคือการด าเนินการเพื่อลดโอกาสท่ีจะเกิดหรือลดผลกระทบของความ
เส่ียงองค์กรอาจจะเผชิญกับความเส่ียงบางตัวที่องค์กรมีความสามารถหรือความเช่ียวชาญในการลดความเส่ียง
ด้วยตนเองกล่าวคือมีแนวทางในการป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เกิดขึ้นหรือมีวิธีลดผลกระทบของเหตุการณ์ได้โดย
ต้นทุนในการด าเนินการอยู่ในระดับท่ีเหมาะสมผู้บริหารจึงเลือกด าเนินการลดความเส่ียงเองเช่นการท าสัญญา
ล่วงหน้ากับ  Supplier เพื่อลดโอกาสท่ีต้นทุนสินค้าเพิ่มข้ึน , การมีแหล่งส ารองพลังงานเพื่อลดผลกระทบต่อ
สายการผลิตกรณีไฟฟ้ากระแสหลักขัดข้อง 
  3.4 การยอมรับความเสี่ยงคือการไม่ด าเนินการใดๆกับความเส่ียงเนื่องจากความเส่ียงนั้นอยู่
ในระดับท่ีสามารถยอมรับได้คือมีโอกาสท่ีเกิดไม่บ่อยหรือมีผลกระทบไม่สูงองค์กรอาจจะเผชิญกับความเส่ียง
บางตัวที่มีโอกาสท่ีจะเกิดไม่บ่อยหรือหากเกิดขึ้นแล้วไม่ส่งผลกระทบต่อองค์กรมากนักผู้บริหารจึงยอมรับความ
เส่ียงดังกล่าวคือไม่ด าเนินการใดๆอย่างไรก็ตามองค์กรต้องติดตามประเมินผลว่าความเส่ียงดังกล่าวยังอยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้หรือว่ามีโอกาสท่ีจะเกิดเพิ่มข้ึนหรือมีระดับผลกระทบเพิ่มขึ้นเกินระดับท่ียอมรับได้หรือไม่
เพราะถ้าความเส่ียงเพิ่มข้ึนเกินระดับท่ียอมรับได้ผู้บริหารต้องพิจารณาหาวิธีตอบสนองความเส่ียงด้วยวิธีอื่น
ต่อไป 
  การพิจารณาว่าจะเลือกตอบสนองความเส่ียงด้วยวิธีใดส่ิงท่ีควรค านึงมากท่ีสุดคือต้นทุนท่ีจะ
ใช้ในการด าเนินการและผลประโยชน์ท่ีจะได้รับเมื่อเลือกวิธีการตอบสนองความเส่ียงได้แล้วควรจัดท าแผน
บริหารความเส่ียงโดยละเอียดโดยก าหนดวัตถุประสงค์ของแผนเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ขององค์กรระดับ
ความเส่ียงท่ียอมรับได้ระยะเวลาด าเนินการผู้รับผิดชอบและผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 
 
 
 
 
 
 



4. การติดตามประเมินผล (Monitoring)  
  การติดตามประเมินผล  (Monitoring) หมายถึงกระบวนการติดตามและประเมินผลการ
บริหารความเส่ียงเพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการบริหารความเส่ียงขององค์กรท่ีก าหนดไว้มี
ความเพียงพอเหมาะสมมีการน าไปปฏิบัติจริงและการตอบสนองความเส่ียงหรือการจัดการความเส่ียงมี
ประสิทธิผลโดยการติดตามประเมินผลแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้ 
  4.1 การติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการ
ตอบสนองความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยงมีความเพียงพอเหมาะสมและมีประสิทธิผลสามารถลดความเสี่ยง
ลงสู่ระดับที่ยอมรับได้ตลอดจนได้รับการออกแบบให้เป็นส่วนเดียวกับการด าเนินงานด้านต่างๆตามปกติของ
องค์กรและมีการปฏิบัติตามจริงอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอดังนั้นองค์กรต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอครอบคลุมทุกกิจกรรมการด าเนินงานขององค์กรเพื่อให้เกิดการตอบสนอง
ความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็วทันการณ์ 
  4.2 การติดตามประเมินผลเป็นรายคร้ังคือการติดตามประเมินผลครั้งคราวตามระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้เพื่อให้ทราบถึงความเพียงพอเหมาะสมและประสิทธิผลของการบริหารความเส่ียงณช่วงเวลาใดเวลา
หนึ่งตามท่ีก าหนดไว้ขอบเขตและความถ่ีในการประเมินขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นและ
เปล่ียนแปลงไปซึ่งการติดตามประเมินผลเป็นรายครั้งสามารถด าเนินการได้ดังนี้ 
  4.2.1 การติดตามประเมินผลด้วยตนเองเป็นกระบวนการติดตามประเมินผลเพื่อการปรับปรุง
การบริหารความเส่ียงด้วยการก าหนดให้ผู้ปฏิบัติงานเป็นเจ้าของความเส่ียง (Risk Owner) หรือผู้มีความ
ช านาญในงานกระบวนการหรือกิจกรรมนั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลโดยก าหนดให้กลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้มีความเช่ียวชาญนั้นๆร่วมกันติดตามประเมินผลการบริหารความเส่ียงและค้นหาความเส่ียง
ประเมินความเส่ียงของงานกระบวนการหรือกิจกรรมในความรับผิดชอบเพื่อพิจารณาหาแนวทางในการ
ตอบสนองความเส่ียงให้มีความเหมาะสมและประสิทธิผลมากขึ้น 
  4.2.2 การติดตามประเมินผลอย่างเป็นอิสระเป็นกระบวนการติดตามประเมินผลโดยผู้ที่ไม่มีส่วน
ได้เสียหรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับการด าเนินงานตามงานกระบวนการและกิจกรรมนั้นๆเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการ
ติดตามประเมินผลจะเป็นไปตามความเป็นจริงถูกต้องครบถ้วนและไม่มีอคติการติดตามประเมินผลอย่างอิสระอาจ
กระท าโดยผู้ตรวจสอบจากภายในและภายนอกและ /หรือที่ปรึกษาภายนอกตลอดจนคณะกรรมการหรือ
คณะท างานที่ต้ังข้ึนมาอย่างเป็นอิสระเพื่อให้การติดตามประเมินผลเป็นไปอย่างเที่ยงธรรมมากข้ึนการติดตาม
ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นอิสระควรจะเป็นกระบวนการที่ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตาม
ประเมินผลด้วยตนเอง 
  การติดตามผลเพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรมีการบริหารความเส่ียงเป็นไปอย่าง
เป็นระบบเหมาะสมและมีการน าไปปฏิบัติจริง 
  การประเมินผลเพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรมีการบริหารความเส่ียงเป็นไปอย่าง
เพียงพอและมีประสิทธิผลการตอบสนองความเส่ียง (Risk Response) ด้วยมาตรการหรือกลไกการควบคุม
ความเส่ียง (Control Activity) ท่ีด าเนินการสามารถลดและควบคุมความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับ
ท่ียอมรับได้หรือต้องปรับปรุงหรือหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติมเพื่อให้ความเส่ียงท่ียังเหลืออยู่หลังมี
การจัดการความเส่ียงอยู่ในระดับท่ียอมรับได้และให้องค์กรมีการบริหารความเส่ียงอย่างต่อเนื่องสม ่าเสมอจน
กลายเป็นวัฒนธรรมในการดาเนินงานขององค์กร 
 
 



  โดยการติดตามประเมินผลการจัดการความเส่ียงตามแผนการบริหารความเส่ียงโดยวิเคราะห์
และประเมินผลการจัดการความเส่ียงตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในแผนการบริหารความเส่ียงว่าด าเนินการแล้ว
เสร็จตามก าหนดมีความเพียงพอมีประสิทธิผลหรือไม่หากองค์กรพบว่าได้ด าเนินการจัดการความเส่ียงแล้วยังมี
ความเส่ียงท่ีไม่อาจยอมรับได้เหลืออยู่ควรพิจารณาต่อไปว่าเป็นความเส่ียงท่ีอยู่ในระดับใดและจะมีวิธีการ
จัดการความเส่ียงนั้นอย่างไรจากนั้นจึงเสนอต่อผู้บริหารเพื่อทราบและพิจารณาส่ังการรวมถึงการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนท้ังนี้การบริหารความเส่ียงจะเกิดผลส าเร็จได้ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจาก
ผู้บริหารทุกระดับ 
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