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10. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
โดย ดร. สุรพงษ มาลี สํานักงาน ก.พ.
เปาประสงคของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ





เขาใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยง
เขาใจและระบุ/จําแนกความเสี่ยงในสวนราชการได
เขาใจและประเมินความเสี่ยงในสวนราชการได
จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของสวนราชการได

บทบาทของรัฐในการจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยงจากภัยเทคโนโลยี
และภัยทางสังคม

ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ

Regulatory
roles

Stewardship
roles

Management
roles
ความเสี่ยงจากนโยบายและการดําเนินงาน
ความเสี่ยง (Risk) คืออะไร





ความไมแนนอนวาผลลัพธจะเกิดขึ้นตามที่ตั้งเปาหมายไวหรือไม
การกระทําหรือเหตุการณที่อาจจะมีผลบั่นทอนความสามารถขององคกรที่จะบรรลุเปาประสงคที่ตั้งไว
การกระทําหรือเหตุการณซึ่งอาจเปนไดทั้งโอกาส หรือสิ่งคุกคาม
กินความถึงแนวโนมหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบหากเหตุการณอุบัติขึ้นจริง

ทําไมตองบริหารความเสี่ยง





สอดคลองกับหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
เปนสวนหนึ่งของการบริหารเชิงกลยุทธ คํารับรองการปฏิบัติราชการ และมาตรฐานการควบคุมภายใน
2544
เพิ่มโอกาสและชวยใหสวนราชการบรรลุเปาประสงค และพันธกิจที่ตั้งไวมากยิ่งขึ้น (ลด Surprises)
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พัฒนาผลงานขององคกร เชน การพัฒนาคุณภาพการสงมอบบริการใหประชาชน การใชทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพ เปนตน

ความสัมพันธของเปาประสงค ความเสี่ยง และการควบคุม
เปาประสงค

สิ่งที่สวนราชการตองการบรรลุ

ความเสี่ยง

สิ่งที่อาจขัดขวางหรือเปนอุปสรรค ทําใหสวน
ราชการไมสามารถบรรลุเปาประสงคที่ตั้งไว

การควบคุม

สิ่งที่จะชวยใหสวนราชการบรรลุเปาประสงคได
หากมีการบริหารจัดการที่ดี

การวิเคราะหและการบริหารความเสี่ยง
การวิเคราะหความเสี่ยง (Risk Analysis) คือ การรวบรวมและประมวลผลขอมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง
ที่องคกรตองเผชิญ (exposure to risks) ซึ่งจะชวยใหองคกรตัดสินใจกําหนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยงไดอยาง
เหมาะสม
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) คืออะไร




กระบวนการระบุหาความเสี่ยงที่สําคัญขององคกร ประเมินผลกระทบของความเสี่ยง พัฒนาแนวทางการ
จัดการกับความเสี่ยงและนําไปปฏิบัติอยางเปนระบบ โดยมีการบูรณาการและ
เนนความสอดคลองระหวางกลยุทธ บุคลากร กระบวนงานและเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มคุณคาสูงสุดใหกับ
องคการ
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการระบุหาและควบคุมความเสี่ยง ซึ่งมีผลกระทบตอการบรรลุพันธกิจและ
เปาประสงคขององคกร

การบริหารความเสี่ยงเปนหนาที่ของใคร





ทุกคนเกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยงในฐานะที่เปนผูระบุวามีความเสี่ยงอะไรบาง
ในหนวยงาน/โครงการหรืองานของตน
ฝายบริหารของหนวยงาน
เจาของหรือเจาภาพความเสี่ยง (Risk Owners)
¾ ผูบังคับบัญชาของหนวยงาน

50

¾
¾
¾

เจาของโครงการ/เจาของงาน
ผูที่ไดรับมอบหมายเฉพาะ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management and Review Committee)

เจาของ/เจาภาพความเสี่ยง (Risk Ownership)





มีการตกลงและมอบหมายการเปนเจาภาพความเสี่ยงอยางเปนทางการ
อาจไมใชคนที่รับผิดชอบการประเมินความเสี่ยงก็ได แตตองเปนคนที่สามารถติดตามดูแลใหมีการบริหาร
ความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพ
ตองมีความชัดเจนวาใครทําหนาที่อะไร
¾ ใครเปนผูกําหนดนโยบายวาสวนราชการจะรับความเสี่ยงไดแคไหน
¾ ใครรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงในแตละระดับ
¾ ใครรับผิดชอบแตละกระบวนการ/ขั้นตอนของการบริหารความเสี่ยง
¾ ใครดูแลการนํามาตรการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติ
¾ ใครดูแล กรณีที่เปนความเสี่ยงรวม (Interdependent risks)

การกําหนดกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง









กําหนดกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง จาก
¾ ขอกําหนดทางกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย
¾ ระบุความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย
กําหนดวิสัยทัศนของการบริหารความเสี่ยง (Risk Vision Statement)
มีแนวทางในการระบุ ประเมิน และรายงานดานความเสี่ยง
กําหนดเปาหมาย และระบุอุปสรรคของการบริหารความเสี่ยง
กําหนดแนวทางการประเมินผลความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยง ตามมาตรฐานคุณภาพ
ระบุเจาภาพความเสี่ยง
สื่อสารกรอบนโยบายที่ชัดเจนใหทั่วถึงทั้งองคกร

ประโยชนของบริหารความเสี่ยง






ประโยชนดานยุทธศาสตรขององคกร (Strategic Benefits)
ประโยชนดานการเงิน (Financial Benefits)
ประโยชนตอการบริหารแผนงานโครงการ (Programme Benefits)
ประโยชนตอกระบวนงาน (Business Process Benefits)
ประโยชนตอการบริหารจัดการโดยรวม (Overall Management Benefits)
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วงจรการบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ

Identify the risks
and define a
framework
Embed and
review

Evaluate the
risks

Gain Assurance
About the
effectiveness

Assess risk
appetite
Identify Suitable
Responses to risk

กระบวนการบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ

Communication
And
learning
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การบริหารความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 1 การระบุและจําแนกความเสี่ยง (Risk Identification)
การระบุหาและจําแนกความเสี่ยงในองคกร











สํารวจวามีความเสี่ยงใดที่อาจทําใหการทํางานไมเปนไปตามเปาประสงคของสวนราชการ หรือหนวยงาน
(Risks must be identified relation to strategic objectives)
จําแนกความเสี่ยงนั้น ๆ วาเกิดขึ้นในระดับใด และเปนความเสี่ยงประเภทใด (อาจใชตาราง Matrix)
จัดทํา/เขียน Risk Statement ซึ่งระบุสาเหตุของความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (What, Why and
How Thines can arise)
การระบุหาและจําแนกความเสี่ยงอาจใช
¾ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
¾ เจาภาพ/เจาของความเสี่ยง ประเมินโดยใช (Risk Self Assessment)
¾ การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
สรางความมั่นใจวาผูเกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยง และขาราชการทุกคน เขาใจตรงกันเกี่ยวกับความ
เสี่ยงที่ระบุ (ไมควรใชการลงคะแนนหากไมจําเปน ควรใชการอภิปรายรับฟงความคิดเห็น)
เก็บขอมูลความเสี่ยงอยางเปนระบบเพื่องายแกการทบทวน และการจัดทํา Risk Registers and Risk
Profile

ลําดับชั้นของความเสี่ยง
Strategic decision

Decisions transferring
Strategy into action
Decisions Required for
implementation

ระดับ
ยุทธศาสตร
(Strategic Risk)
ระดับแผนงาน/โครงการ
(Programme Risk)

ระดับกิจกรรมและงานปฏิบัติ
(Operational Risk)
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ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment/Evaluation)
ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง
1. เลือกความเสี่ยงที่ระบุในขั้นตอนการระบุและจําแนกความเสี่ยง มา
อภิปรายเพื่อหาสาเหตุ ผลกระทบ การควบคุมในปจจุบัน และ
ประสิทธิผลของการควบคุมนั้น
2. ดําเนินการประเมินความเสี่ยงโดยวิเคราะหทั้งผลกระทบ (Impact)
และโอกาส (Likelihood) ที่ความเสี่ยงจะเกิด
3. จัดลําดับความเสี่ยง (Risk Prioritisation) โดยนําผลการ
วิเคราะหในขั้นที่ 2 มาวิเคราะหรวมกับความสามารถ/โอกาสในการ
ปรับปรุงความเสี่ยงและกรอบเวลาดําเนินการ

ผลผลิต
มีรูปแบบขอมูลความเสี่ยงเบื้องตนของสวน
ราชการ (Risk Register2Profile)
มีแผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) ที่แสดง
“ความเสี่ยงซึ่งวิกฤติ”
ไดรายการของความเสี่ยงที่จะนําไปจัดทํา
แผนบริหารความเสี่ยง (Risk
Management/Response Plan)

การวิเคราะหโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
โอกาส/ความนาจะเปน/
แนวโนมที่จะเกิดความเสี่ยง
(Probabilities/Likelihood)

ผลหรือระดับของผลกระทบ
หากความเสี่ยงเกิดขึ้นจริง
(Impacts)
ระดับของความเสี่ยง
ในสวนราชการ

เชิงคุณภาพ : ใชคําพูดอธิบาย
โอกาส และผลกระทบ
(Qualitative Analysis)

เชิงกึ่งคุณภาพมีการ
กําหนดคาใหกับ Ranking
Scale แตไมใชคาจริงๆ ของ
ความเสี่ยง

การวิเคราะหเชิงปริมาณ:
มีการกําหนดคาที่เปนตัวเลข
ซึ่งสะทอน
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การจัดทํา Risk Map : Risk/Tolerance Matrix
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได

ผลกระทบ

ความนาจะเปน/โอกาส
การจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง (Risk Prioritisation)
ลําดับความสําคัญของความเสี่ยงในสวนราชการ
1. การประเมินประสิทธิผลของการควบคุมความเสี่ยงในปจจุบัน
2. โอกาสและความสามารถที่จะปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง
3. ระยะเวลาที่จะสามารถเริ่มลงมือปฏิบัติ

ขั้นตอนที่ 3 การจัดการกับความเสี่ยง (Risk Responses)
หลักการจัดการกับความเสี่ยง (Address Risk Responses)
Pre-Event Control

ลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

Post-Event Control

ลดผลกระทบของความเสี่ยง

Emerging Opportunity

แสวงหาประโยชนจากความเสี่ยง
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หลักการจัดการกับความเสี่ยง (Addressing Risk Responses)
การยอมรับความเสี่ยง (Tolerate)
การจัดการควบคุมความเสี่ยง
(Treat and Control)
การแบง/ผองถายความเสี่ยง
(Share/Transfer)
การยกเลิก/สิ้นสุดกิจกรรมที่มีความเสี่ยง
(Terminate)
การฉวยโอกาสจากสถานการณที่มีความ
เสี่ยง (Take the Opportunity)

ยอมรับใหมีความเสี่ยงบาง เพราะตนทุนการจัดการความเสี่ยง
อาจไมคุมกับผลประโยชนที่อาจจะเกิดขึ้น
มิใชการขจัดความเสี่ยงใหหมดไป (Obviate) แตควบคุม (Contain)
ทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงใหอยูในระดับที่รับได
ผองถายใหบุคคลที่สามรวมรับความเสี่ยง เชน การประกันภัย
ความเสี่ยงบางอยางอาจควบคุมได ดวยการยกเลิกเปาหมาย โครงการ งาน
หรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยง
ความเสี่ยงบางอยางอาจนํามาซึ่งโอกาสในการบริหารจัดการ

การจัดการความเสี่ยงกับการควบคุมภายใน




การจัดการความเสี่ยง มีเปาหมายเพื่อเปลี่ยนความไมแนนอน (Uncertainty) ใหเปนผลประโยชน
(Benefits) ของสวนราชการ โดยฉกฉวยโอกาสที่เกิดขึ้น
มาตรการหรือการกระทําทุกอยางของสวนราชการในการจัดการความเสี่ยง ถือเปนสวนหนึ่งของการควบคุม
ภายใน (Any action that is taken by the organization to address a risk forms part of what is known
as ‘internal control’.

รูปแบบของการควบคุม
Directive :
การกําหนดใหทําตามหลัก กฎเกณฑ และ
กระบวนการที่กําหนดไว เพื่อหลีกเลี่ยง
สถานการณที่มีความเสี่ยง เชน ชุดทํางานในที่
อันตราย การฝกอบรมกอนทํางาน

รายละเอียด
Designed to ensure that the particular outcome
is achieved. Typically associated with health
and safety. Wearing protective clothing
during performance of dangerous tasks, or
insisting on staff being trained before starting
a project. Also includes risk sharing (e.g.
insurance)
Designed to limit the possibility of an
Preventive:
การควบคุมที่มุงผลกระทบอันไมพึงประสงคให undesirable outcome being realized. The
เหลือนอยที่สุด เชน การเซ็นเช็ค การสั่งจาย การ majority of controls fall into this category.
Separation of duty to prevent fraud is an
ใหสัมภาษณ
example.
Designed to identify occasions of undesirable
Detective :
การควบคุมที่มุงคนหาวา ผลลัพธที่ไมพึง
outcomes having been realized. Their effect
is after the event, so they are only appropriate
ประสงคนั้น เกิดขึ้นมาไดอยางไร เพื่อเปน
บทเรียนสําหรับอนาคต เชน การตรวจนับสินคา where it is possible to accept the loss or
damage incurred. Examples includes stock or
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รูปแบบของการควบคุม
คงคลัง การทบทวนหลังการนํานโยบาย
บางอยางไปปฏิบัติ

รายละเอียด
asset checks, reconciliations an postimplementation reviews that identify lessons
learned from projects for future application.
Designed to correct undesirable outcomes that
Corrective :
การควบคุมที่มุงแกไขผลลัพธที่ไมพึงประสงค
have been realized. They provide a route of
หรือ บรรเทาผลกระทบใหทุเลาลง เชน การเขียน recourse to achieve some recovery against
loss or damage. An example of this would be
เงื่อนไขในสัญญาใหมีการชดใช หากมีการ
design of contract terms to allow recovery of
จายเงินเกิน หรือการประกันภัย
………….. Insurance can be regarded
…………………..

ขั้นตอนที่ 4 การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan)
องคประกอบของแผนบริหารความเสี่ยง
องคประกอบ
ชื่อความเสี่ยง
ลําดับความเสี่ยงเพื่อการปฏิบัติ
คะแนนลําดับความสําคัญ
ประเภทของความเสี่ยง
พื้นฐานของความเสี่ยง
การควบคุมความเสี่ยงในปจจุบัน
แผนปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยง
ตัวชี้วัดความคืนหนาและความสําเร็จ
แนวทางการตรวจสอบและรายงาน

รายละเอียด
เขียนอธิบายสั้น ๆ วาประเด็นความเสี่ยงคืออะไร
ระบุลําดับคะแนน อาจใชสีไฟจราจร
ระบุคะแนนผลกระทบโอกาส การควบคุม การปรับปรุง
และระยะเวลา
ระบุวาเปนความเสี่ยงประเภทใด
ระบุสาเหตุและผลกระทบตอเปาประสงคใด
ระบุแนวทางดําเนินการในปจจุบัน
ระบุแนวทางดําเนินงาน เปาหมาย เวลา แผนสํารอง
เจาภาพผูรับผิดชอบ ผูมีสวนไดเสีย
ระบุวาถาทําตามตัวชี้วัดแลว ความเสี่ยงลดลงหรือไม
ระบุความคืบหนาในการดําเนินการ (รอยละ)

ขั้นตอนที่ 5 การรายงานและทบทวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Review, Report
& Presentation)
Reviewing and Reporting Risks



เพื่อติดตามวารูปแบบของความเสี่ยง (Risk Profile) เปลี่ยนแปลงหรือไม
เพื่อใหมั่นใจวาการบริหารความเสี่ยงนั้นไดผลจริง หากพบปญหาก็จะไดหามาตรการใหม/ใชมาตรการ
สํารองเพื่อจัดการกับความเสี่ยงหากจําเปน
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โอกาสจะเกิดความเสี่ยง

Likelihood



เครื่องมือและเทคนิคที่ใชในการทบทวน : แนวทางของกระทรวงการคลังอังกฤษ
¾ Risk Self Assessment (RSA)
¾ Stewardship Reporting : ผูบริหารแตละระดับรายงานการบริหารความเสี่ยงของตนในสถานการณ
ตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ขึ้นไปยังหนวยเหนือ (Upward Reporting)
¾ Risk Management Assessment Framework : Statement on Internet Control ซึ่งเปน Public
Statement เกี่ยวกับการทบทวนระบบการควบคุมภายใน
QQ
Q Q Q
Q Q Q Q Q
QQ
Q Q
QQ QQ
Q Q Q QQ
QQ
Q
risk
Q Unacceptable
Q Q Q
Q
AcceptableQrisk
QQ
Risk
Q Q Q
Q
L
M
H
VH
Toleranc
ผลกระทบ
line
สถานะ
เปนความเสี่ยงซึ่งยงไมสามารถดําเนินการบริหารจัดการ จนกวาจะมีความพรอมหรือถึงกําหนดระยะเวลา
ที่เหมาะสม ดังนั้น จึงยังไมสามารถรายงานความคืบหนาได
ยังไมมีความคืบหนาในการดําเนินการ
มีความคืบหนาในการดําเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง แตยังไมมีหลักฐานชัดเจนวาทําตาม
แผนแลวไดผลในการลดความเสี่ยงหรือไมเพียงใด
มีความคืบหนาในการดําเนินการดี สอดคลองกับขั้นตอนตาง ๆ ของโครงการ และมีหลักฐานแสดงผลการ
บริหารความเสี่ยง
สามารถปฏิบัติตามแผนไดอยางประสบความสําเร็จ และไดผลตามที่ตั้งเปาหมายในการลดความเสี่ยงทุก
ประการ

VH Q Q Q
H
M
L Q Q Q
VL
VL

สี
สีขาว
สีแดง
สีเหลือง
สีเขียว
สีน้ําเงิน

ประโยชนของการทบทวนการบริหารความเสี่ยง




ทราบความเสี่ยงที่มีอยูในสวนราชการ (Inherent Risk)
ทราบความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู แมมีการจัดการความเสี่ยงแลว (Residual Risk)
ตัดสินใจไดวาจะรับความเสี่ยงไดในระดับใด (Acceptable Risk)

การสื่อขอความและการเรียนรู (Risk Communication & Learning)



เกิดขึ้นในทุกกระบวนการของการบริหารความเสี่ยง ไมใชขั้นตอนที่แยกตางหาก
สวนราชการตองสื่อใหสมาชิกทุกคนในองคกรทราบวา
¾ ความเสี่ยงขององคกรคืออะไร
¾ กลยุทธเกี่ยวกับความเสี่ยง (Risk Strategy) ขององคกร คืออะไร
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ลําดับความสําคัญของความเสี่ยง (Risk Priority)
¾ บทบาทของ Risk Owners
เรียนรูจากผลการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
¾



การปรับกระบวนทัศนดานการบริหารความเสี่ยง
กระบวนทัศนเดิม
แยกสวน
ทําเปนครั้งคราว
เนนในมุมแคบ
เนนการควบคุมกระบวนการ

กระบวนทัศนใหม
บูรณาการ
ทําอยางตอเนื่อง
เนนในมุมกวาง
เนนการบรรลุยุทธศาสตร

4Cs เพื่อความสําเร็จในการบริหารความเสี่ยง





เปาหมาย (Common Goals)
การติดตอสื่อสาร (Communications)
มุงมั่น (Commitment)
การประสานงาน (Co-ordination)

******************************************

