
การบริหารความเสีย่ง
(Risk Management)
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การระบาดรอบที่ 1

การระบาดรอบที่ 2

การระบาดรอบที่ 3
และรอบ.....?
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กระบวนการ เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
และการประเมินระดบัความเสี่ยงตามแนวทาง COSO

การกาํหนดเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยง 
เพื่อ สกดัความเสี่ยง ปัจจยัเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง

การกาํหนดกลยทุธ  ์และกิจกรรม 
ที่ส่งผลสะท้อนกลบัไปสู่ประสิทธิผล (ผลสมัฤทธิ์ ) ขององคก์ร



ความเสีย่ง (Risk) คือ เหตุการณ์หรือการกระทําใด  ๆทีอ่าจ
เกิดขึน้ภายในสถานการณ์ทีไ่ม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือ
สร้างความเสียหาย หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสทีจ่ะบรรลุ
ความสําเร็จต่อการบรรลุเป้าหมาย และวตัถุประสงค์ ทัง้ใน
ระดับประเทศ ระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และบุคลากรได้ 

ทัง้ทีต่ัง้ใจหรือไม่ได้ตัง้ใจ

Risk???
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บริษทั A มีจาํนวนเงินรายได้/ ปี เท่ากบั 30 ล้านบาท

จาํนวนเงินรายได้/ ปีของบริษทั A 
เป็นไปตามเป้าหมาย (30 ล้านบาท)

Target (ที่หวงั) = 30

จดัฝึกอบรมออนไลน์ (On-line) เพือ่ชดเชยรายได้
ทีส่ญูเสยีไปจากการอบรมในสถานที่

ความสาํเรจ็

โอกาสเกิดการระบาดของไวรสัโควิด-19 
ในรอบปีนี้ยงัมีโอกาสเกิดสงู อาจทาํให้
จดัฝึกอบรมในสถานที่ (On-site) ไม่ได้

นําไปสู่ภาวะขาดทนุ

ล ้มเหลวRisk man.

เป้าประสงค ์
(ผลลพัธท์ี่ต ้องการ)

ตวัชี้วดั

เป้าหมาย

กลยทุธ ์
(วิธ ีการ)

ปัจจยัเสี่ยง
(Risk Factor: RF)บริษทั A ทาํธรุกิจจดัการฝึกอบรม 

(มีต้นทุน 24 ล้านบาท/ ปี)

Trigger point
ต ํา่กว่า 24 ลบ.

บรษิทั A ยงัไมม่ี
การจดัฝึกอบรม

ออนไลน์ (On-line) 
เพือ่ชดเชยรายได้
ทีส่ญูเสยีไปจาก

การอบรมในสถานที่

การประยกุตใ์ช้การบริหารความเสี่ยง 
(Risk Management) ในการบริหารกลยทุธ ์

Risk



๘๐
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Degree of Risk Impact x Likelihood=
Risk ตํ่า

Risk ปานกลาง

Risk สูง

Risk สูงมาก

Risk Matrix 9



แนวทางการบรหิาร
จดัการความเสีย่งสาํหรบั

หน่วยงานของรฐั
กระทรวงการคลงั

(C)

(E)
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แนวทางการบรหิาร
จดัการความเสีย่งสาํหรบั

หน่วยงานของรฐั
กระทรวงการคลงับ
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ระบบบริหารปัจจยัความเสี่ยงและควบคุมกิจกรรมและกระบวนงานต่าง  ๆ
โดยลดสาเหตุของโอกาสทีจ่ะทําให้เกิดความเสียหาย เพือ่ควบคุมให้ระดับของ
ความเสี่ยงและผลกระทบทีจ่ะเกิดขึน้ในอนาคตอยู่ในระดับทีส่ามารถรับได้ 

ประเมินได้ ควบคุมได้ และสามารถตรวจสอบได้อย่างมีระบบ 
โดยคํานึงถงึการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏบิตัิการ/ แผนกลยุทธ์ขององค์กร

การบริหารความเสี่ยง

การค้นหาความเสี่ยงและปัจจยัเสี่ยงที่คาดว่า
จะมีโอกาสจะเกิดขึน้ในอนาคต

และถ้าเกิดขึน้จะมีผลกระทบต่อเป้าหมายองคก์รในระดบัสงู 
การค้นหาทาํในปัจจบุนั แต่มองไปยงัอนาคต (สิ้นสดุเป้าหมาย) 
เม ื่อทราบแล้ว องคก์รกจ็ะพยายามป้องกนัในเวลาปัจจบุนั 
เพื่อเป็นการตดัวงจรให้โอกาสเกิดปัจจยัเสี่ยงนัน้น้อยลง 

หรือ ส่งผลกระทบไม่มากเท่าที่คิดในอนาคต ซึ่งเราควบคมุไม่ได้สมบรูณ์
การบริหารความเสี่ยง จึง เป็น การบริหารแบบ “ Future Management” 12



ประเภทของความเสี่ยง/ ปัจจยัเสี่ยง (สากล)
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 

ความเสี่ยงที่เกิดจากการกาํหนดกลยทุธ์ ผูน้าํ และนโยบายในการบริหารงาน 
รวมถึงการกาํหนดทิศทางองคก์ร 

ความเสี่ยงด้านการเงนิ (Financial Risk) 
ความเสี่ยงดา้นงบประมาณ การเงิน การเบิกจ่าย สภาพคล่องทางการเงิน ความเสี่ยงดา้นอตัราดอกเบี้ย 

ความเสี่ยงดา้นอตัราแลกเปลี่ยน รวมถึง การใชท้รัพยากรไม่คุม้ค่า ไม่เกิด Productivity 
 

ความเสี่ยงด้านการดาํเนินงาน (Operational Risk) 
ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบตัิงานทุก ๆ ขั้นตอน ความดอ้ยประสิทธิภาพของ 

กระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยสีารสนเทศ บุคลากรในการปฏิบตัิงาน อนัตรายในการปฏิบตัิงาน
 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัตใิห้สอดคล้องกับกฎระเบียบ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) 
การไม่สามารถปฏิบตัิตามกฎระเบียบ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งได ้

หรือ กฎระเบียบ หรือกฎหมายที่มีอยูไ่ม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบตัิงาน ลา้สมยั
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ความเสี่ยงด้านสิง่แวดลอ้ม อาชีวอนามัย ความปลอดภยั และสถานการณ์ไม่ปกติ
 (Environmental, Health, Safety and Contingency Risk) 

ภัยธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันและก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดําเนินงานขององค์กร  
เช่น การเกิดอุทกภัย อัคคีภัย สภาพแวดล้อมเป็นพิษ สารพิษ อาชีวะอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน และโรคระบาด เป็นต้น

Intelligent 
Risk



เรียงลาํดบัความเสี่ยง
(Risk Profile)

การตอบสนอง
ความเสี่ยง

กลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง 
1. Take (การยอมรับ) หมายถึง ยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบตัิงานและภายใตร้ะดบัความเสี่ยงที่
องคก์รสามารถยอมรับได้
2. Treat (การลด) หมายถึง การดาํเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสเกิดหรือผลกระทบของความเสี่ยงใหอ้ยู่
ในระดบัที่ยอมรับได้
3. Terminate (การหลีกเลี่ยง) หมายถึง การดาํเนินการเพื่อยกเลิกหรือหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ก่อใหเ้กิดความ
เสี่ยง ทั้งนี้หากทาํการใชก้ลยทุธ์นี้ อาจตอ้งทาํการพิจารณาวตัถุประสงคว์า่สามารถบรรลุไดห้รือไม่เพื่อทาํ
การปรับเปลี่ยนต่อไป
4. Transfer  (การโอนความเสี่ยง) หมายถึง การร่วมจดัการโดยแบ่งความเสี่ยงบางส่วนกบับุคคลหรือ
องคก์รอื่น 
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The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Treadway Commission (COSO)
ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน  

(Effectiveness and Efficiency  of  operations)  
ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงนิ  
(Reliability  of  financial  reporting)  
การปฏบิตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบ 

 (Compliance with applicable laws and regulations)

การควบคมุแบบเป็นทางการ  
(Hard  Controls)
การควบคมุแบบไม่เป็นทางการ  
 (Soft Controls)

2004
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COSO 2017
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ขอ้เสนอแนะและคาํถาม
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