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บทที่ 2 

 
แนวคิดพ้ืนฐำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

ควำมหมำยของกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาด าเนินการบริหารความเส่ียงโดยยึดแนวคิดการบริหารความ
เส่ียงตามแนวคิดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งมุ่งเน้นให้หน่วยงานภาครัฐมีการปรับปรุงการ
บริหารจัดการ โดยน าเทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการสมัยใหม่มาใช้ การบริหารความเส่ียงเป็นเครื่องมือ
ท่ีได้รับการยอมรับจากท้ังหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการช่วยลดมูลเหตุและโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย 
หรือเกดิความล้มเหลวในการบรรลุเป้าหมาย ตามคู่มือค าอธิบายตัวช้ีวัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ปีงบประมาณ 2558 ได้ให้ความหมายของการบริหารความเส่ียง และความเส่ียง ดังต่อไปนี้ 
 กำรบริหำรควำมเสี่ยง คือ กระบวนการท่ีเป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมท้ัง
กระบวนการการด าเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะท าให้เกิดความเสียหายจากการด าเนินการท่ีไม่
เป็นไปตามแผน เพื่อให้ระดับของความเส่ียงและผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับท่ีสามารถยอมรับ
ได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ  
 ควำมเสี่ยง คือ เหตุการณ์/การกระท าใดๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ท่ีไม่แน่นอนและส่งผล
กระทบ หรือสร้างความเสียหาย (ท้ังท่ีเป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาส
ท่ีจะบรรลุเป้าหมายของแผนงาน/โครงการท่ีส าคัญในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ตามท่ีระบุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของส่วนราชการ 
 
ประเภทควำมเสี่ยง 
 ในการแบ่งประเภทของความเส่ียงสามารถแบ่งได้หลายรูปแบบ โดยท่ัวไปนิยมแบ่งประเภทของความ
เส่ียงตาม The Committee of Sponsoring Organization (COSO) ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีได้เผยแพร่วิธีการ
และกรอบแนวคิดในการบริหารความเส่ียงอย่างเป็นระบบและได้รับการยอมรับท่ัวโลก โดยแบ่งประเภทของ
ความเส่ียงหลักเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ ความเส่ียงด้านการด าเนินงาน ความเ ส่ียงด้าน
การเงิน และความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ท้ังนี้ การแบ่งประเภทความเส่ียงอาจขึ้นกับลักษณะ
ภารกิจของหน่วยงาน เช่น ธนาคารบางแห่งแบ่งประเภทความเส่ียงเป็น 5 ประเภท คือ ความเส่ียงทางธุรกิจ
เชิงกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก(Strategic Risk) ความเส่ียงทางเครดิต(Credit Risk) ความเส่ียงทางตลาด
และสภาพคล่อง(Market and Liquidity Risk) ความเส่ียงทางปฏิบัติการและระบบ (Operational Risk) และ
ความเส่ียงทางการปฏิบัติตามกฎระเบียบ(Compliance Risk) ในส่วนภาคราชการ ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการมุ่งเน้นพัฒนาให้หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล จึง
แบ่งประเภทความเส่ียงหลัก ดังต่อไปนี้ 
 1. ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) เป็นความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับการบรรลุ
เป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม โดยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้นเป็นความเส่ียงเนื่องจากการเปล่ียนแปลงของ
สถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์ 
หรือเกิดจากการก าหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนหรือการร่วมมือกับองค์การอิสระท าให้
โครงการขาดการยอมรับและโครงการไม่ได้น าไปสู่การแก้ไขปัญหา หรือการตอบสนองต่อความต้องการของ
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ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง หรือเป็นความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือน า
การตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง 
 2. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินงำน (Operational Risk : O) เป็นความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นเป็นความเส่ียงเนื่องจากระบบงาน
ภายในขององค์การ/กระบวนการ/เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมท่ีใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินโครงการ 
 3. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเส่ียงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ
และการเงิน เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ 
หรือเป็นความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่
สอดคล้องกับขั้นตอนการด าเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การ
ควบคุม และการจัดท ารายงาน เพื่อน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว 
 4. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) เป็นความ
เส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบต่างๆ โดยความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นเป็นความเส่ียง เนื่องจากความ
ไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการท านิติ
กรรมสัญญา การร่างสัญญาท่ีไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน 
 5. ควำมเสี่ยงด้ำนธรรมำภิบำล เป็นความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลในการด าเนินงาน เช่น 
ความไม่โปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ โดยความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นเป็นความเส่ียงท่ีอาจส่งผลให้การ
ด าเนินงานไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ดังต่อไปนี้ 
  - หลักประสิทธิผล (Effectiveness : E) ต้องมีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ปฏิบัติหน้าท่ีตามพันธกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์การ มีการวางเป้าหมายการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและอยู่ในระดับท่ีตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชน 
สร้างกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน มีการจัดการความเส่ียง และมุ่งเน้นผลการ
ปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ รวมถึงมีการติดตาม ประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 
  - หลักประสิทธิภำพ (Efficeiency : F) ในการปฏิบัติงานต้องมีการใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัด เกิดผลิตภาพ คุ้มค่าการลงทุนและบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม รวมท้ังต้องมีการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพื่ออ านวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่าย ตลอดจนยกเลิกภารกิจท่ีล้าสมัย
และไม่มีความจ าเป็น 
  - หลักกำรตอบสนอง (Responsiveness : R) ต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ 
สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด สร้างความเช่ือมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความ
คาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความ
แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม 
  - หลักภำระรับผิดชอบ (Accountability : A) ในการปฏิบัติงานต้องสามารถตอบค าถาม
และช้ีแจงได้เมื่อมีข้อสงสัย รวมท้ังต้องมีการจัดวางระบบการรายงานความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ต่อสาธารณะ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ และการให้คุณให้โทษ ตลอดจนมีการ
จัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
  - หลักควำมโปร่งใส (Transparency : T) ต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ตรงไปตรงมา รวมท้ังต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีจ าเป็นและเช่ือถือได้ให้ประชาชนได้รับทราบอย่าง
สม่ าเสมอ ตลอดจนวางระบบให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นไปโดยง่าย 
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  - หลักกำรมีส่วนร่วม (Participation : P) ต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมท้ัง
เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นท่ี
ส าคัญท่ีเกี่ยวข้อง ร่วมคิดแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจและการด าเนินงานและร่วมตรวจสอบผล
การปฏิบัติงาน 
  - หลักกำรกระจำยอ ำนำจ (Decentralization : D) ในการปฏิบัติงานควรมีการมอบ
อ านาจและกระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม รวมท้ังมีการโอนถ่ายบทบาทและภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือภาคส่วนอื่นๆ ใน
สังคม 
  - หลักนิติธรรม (Rule of Law : L) ต้องใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการ
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่างๆ 
  - หลักควำมเสมอภำค (Equity : Q) ต้องให้ปริการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยกด้าน
ชาย/หญิง ถิ่นก าเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม และอื่นๆ นอกจากนี้ ยังต้องค านึงถึงโอกาสความ
ทัดเทียมกันของการเข้าถึงบริการสาธารณะของกลุ่มบุคคลผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
  - หลักกำรมุ่งเน้นฉันทำมติ (Consensus Oriented : C) ในการปฏิบัติงานต้องมี
กระบวนการในการแสวงหาฉันทามติ หรื อข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเกี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงจะต้องไม่มีข้อคัดค้านท่ีหาข้อยุติไม่ได้ในประเด็นท่ีส าคัญ 
 นอกจากประเภทความเส่ียงหลักดังท่ีได้กล่าวมา ในบางส่วนราชการอาจให้ความส าคัญกับความเส่ียง
บางประเภท และแบ่งประเภทความเส่ียงเพิ่มเติม เช่น ความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเส่ียงด้าน
การทุจริตประพฤติมิชอบ ความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อม ฯลฯ  
 
กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

กลยุทธ์การจัดการความเส่ียง 

กิจกรรมการบริหารความเส่ียง 

การติดตามผลและเฝ้าระวังความเส่ียง 

การก าหนดเป้าหมาย 

การระบุความเส่ียง 

การประเมินความเส่ียง 
ข้อมูลและการส่ือสาร 
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กระบวนการบริหารความเส่ียงตามมาตรฐาน COSO ประกอบด้วย ข้ันตอนหลัก 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. กำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Objective Setting) เป็นขั้นตอนของ           
การก าหนดขอบเขต เพื่อท่ีจะสามารถวิเคราะห์และบริหารความเส่ียงได้ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ  
การก าหนดเป้าหมายในการบริหารความเส่ียงส าหรับองค์กรควรก าหนดให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจหลัก 
และทิศทางการด าเนินงานขององค์กร และต้องแสดงถึงผลลัพธ์ในการบริหารความเส่ียงท่ีต้องการบรรลุ
ความส าเร็จ การก าหนดเป้าหมายในการบริหารความเส่ียงอาจก าหนดท้ังเป้าหมายในภาพรวมขององค์กร และ
ในระดับแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ  
 2. กำรระบุควำมเสี่ยง (Event Identification) เป็นการค้นหาและระบุความเส่ียงท่ีส่งผลกระทบท้ัง
ทางตรงและทางอ้อมต่อการบรรลุเป้าหมายท่ีได้ก าหนดไว้ ในการระบุความเส่ียงจะต้องพิจารณาท้ังความเส่ียงท่ี
เกิดจากปัจจัยภายใน และภายนอกองค์กร และควรมีการระบุถึงสาเหตุหรือปัจจัยเส่ียงท่ีก่อให้เกิดความเส่ียง
นั้นๆ เพื่อน าไปวางมาตรการในการจัดการความเส่ียง ในการระบุความเส่ียงอาจใช้เทคนิคได้หลายวิธี เช่น การ
วิเคราะห์ SWOT การระดมสมอง แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ checklist การส ารวจ เป็นต้น 
 3. กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นขั้นตอนท่ีวิเคราะห์ถึงสาเหตุ ผลกระทบท่ี
อาจจะเกิดขึ้นว่าจะส่งผลรุนแรงเพียงใด และมีโอกาสท่ีจะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด และน ามาจัดระดับความ
เส่ียง เพื่อน าไปหาแนวทางในการจัดการความเส่ียงต่อไป  ในการประเมินความเส่ียงว่าความเส่ียงใดมีความ
รุนแรงมากน้อยเพียงใด จ าเป็นต้องก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินความเส่ียงท่ีมีความชัดเจน และน าข้อมูลท่ี
เกี่ยวข้องมาประกอบการวิเคราะห์เพื่อท่ีจะได้ระบุถึงโอกาสและผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นของความเส่ียงนั้นๆได้
อย่างชัดเจน เช่ือถือได้ มีหลักฐานสนับสนุน หลังจากประเมินความเส่ียงต้องมีการจัดล าดับความรุนแรงของ
ความเส่ียงเพื่อท่ีจะเลือกกลยุทธ์ในการจัดการกับแต่ละความเส่ียงได้ ในการจัดล าดับความรุนแรงของความ
เส่ียงอาจใช้แผนภูมิความเส่ียง (Risk Map) ช่วยจัดล าดับความรุนแรงของความเส่ียง  
 4. กลยุทธ์ที่ใช้ในกำรจัดกำรกับแต่ละควำมเสี่ยง (Risk Response) เป็นขั้นตอนในการก าหนดกล
ยุทธ์ในการป้องกันความเส่ียง และลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้น ในการก าหนดกลยุทธ์จัดการความเส่ียง 
ต้องค านึงถึงระดับความเส่ียง และความคุ้มค่าในการจัดการความเส่ียงนั้นๆ กลยุทธ์ท่ีใช้ในการจัดการความ
เส่ียง ได้แก่ 
  - การยอมรับ : โดยขออนุมัติยอมรับความเส่ียง เนื่องจากเป็นความเส่ียงท่ีอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ มี
ระดับความเส่ียงต่ า หรือความเส่ียงปานกลาง มีต้นทุนในการก าจัดความเส่ียงสูง ไม่คุ้มค่าในการจัดการความ
เส่ียง หรือเป็นความเส่ียงท่ีมีสาเหตุจากปัจจัยภายนอก อยู่นอกเหนือการควบคุมของฝ่ายบริหาร และไม่อาจ
เลือกใช้วิธีอื่นได้ 
  - การถ่ายโอน: โดยการท าประกันภัย หรือจ้างบุคคลภายนอก ในกรณีท่ีเป็นความเส่ียงท่ีคาดเดา
ยาก ป้องกันยาก หรือมีความรุนแรงสูงมาก องค์กรไม่มีความช านาญในการบริหารจัดการ สามารถใช้วิธีถ่าย
โอนความเส่ียง โดยการท าประกันภัย หรือจ้างหน่วยงาน หรือบุคคลภายนอกมาด าเนินการ  
  - การควบคุม : โดยการควบคุม จัดท ามาตรการจัดการความเส่ียง ในกรณีท่ีความเส่ียงนั้นมีระดับ
ความเส่ียงค่อนข้างสูง หรือระดับความเส่ียงสูง และมีความคุ้มค่าในการท่ีจะจัดการความเส่ียงนั้น โดยสามารถ
วางกลยุทธ์หรือมาตรการในการควบคุมให้ลดระดับความรุนแรงลงจนอยู่ในระดับท่ียอมรับได้   
  - การหลีกเล่ียง : โดยการหยุด เลิก กิจกรรมท่ีมีความเส่ียงนั้น หรือเปล่ียนวัตถุประสงค์ เลือกใช้
แนวทางการจัดการความเส่ียงนี้ ในกรณีท่ีเป็นความเส่ียงท่ียอมรับไม่ได้ มีผลกระทบกับองค์กรสูง แต่ไม่สามารถ
จัดการได้ด้วยวิธีข้างต้น เช่น กรณีความเส่ียงจากการคัดค้านของประชาชนในโครงการต่างๆ ซึ่งเมื่อไม่อาจใช้วิธี
อื่นได้ ก็ต้องพิจารณาหยุดกิจกรรม หรือยกเลิกโครงการ 



12 
 
 

 5. กิจกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Control Activities) เป็นขั้นตอนในการก าหนดแผนบริหาร
ความเส่ียง โดยต้องก าหนดกิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ และระดับความเส่ี ยงท่ี
ยอมรับได้ (Risk Appetite) และเมื่อด าเนินการไปแล้วพบว่าแผนบริหารความเส่ียงดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการ
บริหารความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ จะต้องมีการทบทวนและก าหนดมาตรการในการจัดการความเส่ียง
เพิ่มเติม 
 6. ข้อมูลและกำรสื่อสำรด้ำนบริหำรควำมเสี่ยง (Information and Communication) ในการ
บริหารความเส่ียงต้องมีการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดวัตถุประสงค์ 
วิเคราะห์ความเส่ียง และวางแผนในการจัดการความเส่ียง และในทุกขั้นตอนของการบริหารความเส่ียง
จ าเป็นต้องประสานงานและส่ือสารให้คนในองค์กรเข้าใจอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง เพื่อให้การด าเนินการ
เหล่านั้นได้รับการยอมรับและความร่วมมือจากทุกฝ่าย  
 7. กำรติดตำมผลและเฝ้ำระวังควำมเสี่ยงต่ำงๆ (Monitoring) หลังจากท่ีได้จัดท าแผนบริหารความ
เส่ียงและด าเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง ควรจะมีการก ากับให้มีการด าเนินการตามแผน และควรติดตาม 
ประเมินผลหลังจากท่ีได้ด าเนินการไปแล้ว เพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและหาแนวทางการจัดการความ
เส่ียงในอนาคตต่อไป 
  


