
 นิยามศัพท์  

  ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การสูญเปล่าจากเหตุ 

การณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตและส่งผลกระทบต่อความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของ

องค์กร  

  ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง สาเหตุที่มาของความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้  

  การประเมินความเสี่ยง หมายถึง การวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความ

รุนแรงของผลกระทบ และประเมินระดับของความเสี่ยง 

  การระบุความเสี่ยง หมายถึง การค้นหาและระบุสาเหตุที่อาจจะมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์

ขององค์กร โดยพิจารณาจากแหล่งที่มาของความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายใน และภายนอกขององค์กรทุกด้าน 

เช่น ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน ด้านกฎหมาย ฯลฯ  

  โอกาสที่จะเกิด หมายถึง ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์หนึ่งว่ามีโอกาสที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด  

  ผลกระทบ หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น โดยความเสียหาย

หรือผลกระทบนั้น 

  ระดับของความเสี่ยง หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระ

ทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง  

  ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หมายถึง ประเภทและปัจจัยความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้

โดยไม่ดำเนินการใดๆกับความเสี่ยงนั้น  

  ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ หมายถึง ความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่ภายหลังจากที่ไดม้ีการจัดการความ

เสี่ยงหรือจัดวางระบบการควบคุมภายในแล้ว  

  การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการค้นหาเพื่อระบุความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์   

จัดลำดับ และการกำหนดมาตรการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่

องค์กรยอมรับได้ และมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานขององค์กรจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ 
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 แนวคิดการบริหารความเสี่ยง  

  การบริหารความเสี่ยงขององค์กรเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้บริหารเกิดความมั่นใจในการ

ดำเนินงานว่าจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยลดโอกาส 

ที่จะเกิดความเสี่ยงหรือความเสียหายต่อองค์กร เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการผู้บริหารท้องถิ่นได้กําหนด

นโยบายในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

  1. มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และนโยบายขององค์กร 

ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้   

  2. ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป     

ทั้งจากปัจจัยภายใน ภายนอก โดยส่งเสริมให้พนักงานได้รับรู้และป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นทั้งหมด 

  3. ส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร 

 องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยง 8 ประการ ดังนี้  
  1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)  

  2. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)  

  3. การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification)  

  4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  

  5. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)  

  6. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)  

  7. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)  

  8. การติดตามผล (Monitoring)  

  1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับกรอบการบริหารความเสี่ยง    

ซึ่งมีอิทธิพลต่อการกำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย กิจกรรม เพื่อบ่งชี้ และประเมินความเสี่ยงองค์กร 

  ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) เป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งของสภาพแวดล้อมภายใน

องค์กรและมีผลต่อการกำหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงจึงช่วยผูบ้ริหารในการกำหนดกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยง

ที่องค์กรสามารถยอมรับได้  

  2. การกำหนดวัตถุประสงค์ คือขั้นตอนแรกสำหรับกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้

องค์กรมั่นใจได้ว่าวัตถุประสงค์ที่กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย โดยทั่วไปวัตถุประสงค์และกลยุทธ์

สามารถพิจารณาได้ในด้านต่าง ๆ ดังนี้  

  - ด้านกลยุทธ์ เกี่ยวข้องกับเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวมขององค์กร  

  - ด้านการปฏิบัติงาน เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

  - ด้านการรายงาน เกี่ยวข้องกับการรายงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร  

  - ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ  
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  3. การบ่งชี้เหตุการณ์ เพื่อให้องค์กรสามารถมั่นใจไดว้่าเหตุการณ์ใดอาจจะเกิดขึ้นหรือ       

มีกระทบกับองค์กรอย่างไร โดยผู้บริหารควรต้องพิจารณา 3 สิ่งต่อไปนี้  

  - ปัจจัยความเสี่ยงทุกด้านที่อาจเกิดขึ้น เช่น ความเสี่ยงดา้นกลยุทธ์ การเงิน บุคลากร การ

ปฏิบัติงาน กฎหมาย ภาษีอากร ระบบงาน สิ่งแวดล้อม 

  - แหล่งความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร  

  - ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น 

  ในบางกรณีควรมีการจัดกลุ่มเหตุการณท์ี่อาจเกิดขึ้นโดยแบ่งตามประเภทของเหตุการณ์    

และรวบรวมเหตุการณท์ั้งหมดในองค์กรที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานและภายในหน่วยงาน เพื่อช่วยให้ผู้บริหาร

สามารถเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ และมีข้อมูลเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการประเมินความเสี่ยง  

  4. การประเมินความเสี่ยง ขั้นตอนนี้เน้นการประเมินโอกาสและผลกระทบของเหตุการณ์ที่

อาจเกิดขึ้นต่อวัตถุประสงค์ ขณะที่การเกิดเหตุการณใ์ดเหตุการณ์หนึ่งอาจสง่ผลกระทบในระดับต่ำ เหตุการณ์ที่

เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจมีผลกระทบในระดับสูงต่อวัตถุประสงค์ โดยทั่วไปการประเมินความเสี่ยงประกอบด้วย 

2 มิติ ดังนี้  

  - โอกาสที่อาจเกิดขึ้น หมายถึงเหตุการณ์มีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด  

  - ผลกระทบ หมายถึงหากมีเหตุการณ์เกิดขึ้น องค์กรจะไดร้ับผลกระทบมากน้อยเพียงใด  

  การประเมินความเสี่ยงสามารถทำได้ทั้งการประเมินเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  

โดยพิจารณาทั้งเหตุการณท์ี่เกิดขึ้นจากภายนอกและภายในองค์กร นอกจากนี้การประเมินความเสี่ยงควร

ดำเนินการทั้งก่อนการจัดการความเสี่ยง และหลังจากที่มีการจัดการความเสี่ยงแล้ว 

  5. การตอบสนองความเสี่ยง เมื่อความเสี่ยงได้รับการบ่งชี้และประเมินความสำคัญแล้ว       

ผู้บริหารตอ้งประเมินวิธีการจัดการความเสี่ยงที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ การพิจารณาทางเลือกในการดำเนินการ

จะต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้เปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมี

ประสิทธิผลการตอบสนองความเสี่ยงมี 4 ประการ ดังนี้  

  การหลีกเลี่ยง หมายถึงการดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง  

  การร่วมจัดการ หมายถึงการร่วมหรือแบ่งความรับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยง  

  การลด หมายถึงการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อให้ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

  การยอมรับ หมายถึงความเสี่ยงที่เหลือในปัจจุบันอยู่ภายในระดับทีต่้องการและยอมรับได ้

  6. กิจกรรมการควบคุม คือ นโยบายหรือกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการ

บริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรมีการกำหนดวัตถุประสงค์และเทคนิคการนำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม 
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  7. สารสนเทศและการสื่อสาร เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กรในการบ่งชี้ ประเมิน และจัดการ

ความเสี่ยง ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งจากแหล่งภายนอกและภายในควรต้องได้รับการบันทึก

และสื่อสารอย่างเหมาะสมทั้งในด้านรูปแบบและเวลา เพื่อช่วยให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถตอบสนองต่อ

เหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

  8. การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สามารถทำได ้2 ลักษณะ  

  - การติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เป็นการติดตามอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อ

การเปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงที ดังนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจะได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว 

  - การติดตามผลเป็นรายครั้ง เป็นการดำเนินการภายหลังจากเกิดเหตุการณ์    

 วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง 
  เพื่อต้องการให้ธุรกิจหรือองค์กรมีกระบวนการหรือระบบในการค้นหา ประเมิน และจัดการ

กับความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นและสง่ผลกระทบต่อการดำเนินการในภาพ

รวมขององค์กร โดยทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ซึ่งก็คือการสร้างประโยชน์สูงสุด รวมถึงการสร้างความ

พึงพอใจให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายนอกจากนี้ COSO ยังให้ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการ

บริหารความเสี่ยงอีกว่า องคก์รที่จัดทำระบบบริหารความเสี่ยงไดอ้ย่างมีประสิทธิผลจะช่วยให้บรรลุวัตถุ 

ประสงค์ใน 4 ด้าน คือ  

  1. วัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ (Strategic) กล่าวคือ การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้องค์กร

บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องและสนับสนุนพันธกิจหลักขององค์กร  

  2. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติงาน (Operations) การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้องค์กร

พิจารณาความคุ้มค่าในการใชท้รัพยากรต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน รวมถึงพิจารณาประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของการดำเนินงานด้วย  

  3. วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting) การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลจะช่วยให้

องค์กรมีความเชื่อมั่นข้อมูลในรายงานประเภทต่าง ๆ   

  4. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) โดยเฉพาะการจัดทำระบบ

ควบคุมภายในเพื่อลดความเสี่ยง ส่วนการจัดการความเสี่ยงด้วยวิธีอื่น ๆ องค์กรก็สามารถใช้กฎระเบียบตา่ง ๆ 

เป็นเครื่องมือได้ด้วยเชน่กัน ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงจึงส่งเสริมให้หน่วยงานตา่ง ๆ ภายในองค์กรปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดมากขึ้น  

  อย่างไรก็ตามในการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง องค์กรควรต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่จะได้

รับเปรียบเทียบกันด้วย เพื่อพิจารณาถึงความคุ้มค่านอกจากนี้องค์กรควรมีระบบในการติดตามและประเมินผล

การจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรเป็นระยะ เพื่อให้ทราบประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่จะต้องนำ

มาพัฒนาหรือปรับปรุงระบบบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นต่อไป  
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 ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง 
  1. เป็นการสร้างฐานข้อมูลความเสี่ยงที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการดำเนินงานของ

องค์กร การบริหารความเสี่ยงจะเปน็แหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจในการตอบสนองต่อวัตถุ 

ประสงค์ หรือเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร  

  2. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทำให้

บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนัก  

ถึงความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างถูกตอ้งครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่มีสาเหตุ

ทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก  

  3. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้

บริหารสามารถมั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง เหมาะสม และทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่อง

มือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงาน และการตัดสินใจ กำหนดกลยุทธ์ จัดสรรงบประมาณ การวางแผน

การเงินและการดำเนินงานตามแผน ฯลฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย 

  4. ช่วยให้การบริหารงานและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละด้าน โดยคำนึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ  

  5. สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับการบริหารงานของเทศบาลตำบลตลาด โดยการเตรียมตัวให้พร้อม

ที่จะเผชิญผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากภายในและภายนอกได้อย่างพอ

ประมาณ และมีเหตุมีผล 
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  ประเภทของความเสี่ยง 

  1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ เหตุการณ์ทางลบที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ของ

องค์กร เช่น เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์/แผนดำเนินงานที่ไม่เหมาะสม ไม่สอดคล้องกับ

สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง และการนำไปปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือการวางแผนกลยุทธ์แลว้ไม่สามารถนำไป

ปฏิบัติจริงได้  

  2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) คือ เหตุการณ์ทางลบที่เกิดจากความ

ผิดพลาดของบุคลากร กระบวนการปฏิบัติงาน หรือระบบงานต่าง ๆ ซึ่งส่งผลกระทบตอ่การดำเนินงานของ

องค์กร รวมไปถึงเหตุการณ์ทางลบที่เกิดจากปัจจัยภายนอกองค์กรดว้ย เช่น ภัยธรรมชาติ หรือเหตุจลาจล

ทางการเมือง  

  3. ความเสี่ยงด้านการรายงาน (Reporting Risk) คือ ความผิดพลาดของรายงานประเภท 

ต่าง ๆ ที่ใช้ในองค์กร เช่น งบการเงิน รายงานยอดขาย รายงานตน้ทุนการผลิตเป็นตน้ ความเสี่ยงด้านการ

รายงานอาจจะอยู่ในรูปของข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่น่าเชื่อถือ ไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลรวมไปถึง

การรายงานไม่ทันเวลาด้วย  

  4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง (Compliance 

Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง คือ การดำเนินงานของธุรกิจไม่เป็น

ไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งอาจจะเป็นทั้งข้อกำหนดจากภายนอกองค์กร เช่น 

กฎหมายต่าง ๆ หรือข้อกำหนดภายในองค์กร เช่น นโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน หรือคู่มือการปฏิบัติงาน 

เป็นต้น 
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 กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

  ประกอบด้วยขั้นตอนใหญ่ 4 ขั้นตอนประกอบด้วยการค้นหาความเสี่ยง การประเมิน      

ความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และติดตามประเมินผล  

  1. การค้นหาความเสี่ยง (Risk Identification) ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากในกระบวนการ

บริหารความเสี่ยงเนื่องจากเป็นขั้นตอนในการค้นหา ระบุ บ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่

แน่นอนที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงที่สร้างผลกระทบหรือความเสียหาย หรือกอ่ให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่

จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การรายงานทางการเงิน การ

ปฏิบัติตามกฎหมาย และในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและองค์กร  

  2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นการใช้วิจารณญาณอย่างเป็นระบบภาย

ใต้ทรัพยากรอันจำกัดขององค์กร โดยการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความ

รุนแรงของผลกระทบ (Impact) และประเมินระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) เพื่อประโยชน์ในการตอบ

สนองความเสี่ยง  

  3. การจัดการความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการกำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง 

เพื่อจัดการความเสี่ยงขององค์กรให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ (Risk Tolerance หรือ Risk Appetite) 

หรือระดับที่เหมาะสม (Optimal) ซึ่งเป็นระดับที่องค์กรสามารถจะดำเนินการต่อไปได้และบรรลุวัตถุประสงค์ที่

กำหนดไว้  

  4. การติดตามประเมินผล (Monitoring) เพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรมีการ

บริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเป็นระบบ เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล และมีการนำไปปฏิบัติจริง 
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  แผนผังกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
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 การค้นหาความเสี่ยง (Risk Identification)  

  เป็นเครื่องมือหนึ่งในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อองค์กร ซึ่ง

การบริหารความเสี่ยงจะทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ดว้ยการบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ ให้ลดลงอยู่ใน

ระดับที่องค์กรยอมรับได้และสามารถดำเนินการอย่างมั่นคง ปลอดภัย และยั่งยืน ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอนดังนี้  

  1.1 การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร เป็นขั้นตอนแรกของการค้นหาความเสี่ยง

องค์กร ทั้งทางด้านวัฒนธรรมขององค์กร จริยธรรมของบุคลากร สภาพแวดล้อมในการทำงาน มุมมองและ

ทัศนะคติที่มีต่อความเสี่ยง ปรัชญาในการบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้  

  1.2 การวิเคราะห์งาน กระบวนการ และกิจกรรม ในการค้นหาความเสี่ยงองค์กรต้องดำเนิน

การทุกขั้นตอนหรือทุกกระบวนการ เพื่อค้นหาความเสี่ยงให้สอดคลอ้งกับแตล่ะประเภทของงานภายในองค์กร 

และในกรณีที่องค์กรมขี้อจำกัดด้านทรัพยากรก็อาจมุ่งทำการบริหารความเสี่ยงไปที่งานหลักขององค์กรที่มี

ความสำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และงานที่กำลังมีปัญหา อุปสรรค หรือคาดว่าจะมีโอกาสเกิด

ความเสียหายขึ้นภายในองค์กร โดยทำการคัดเลือกงาน กระบวนการ และกิจกรรมดังกล่าว เพื่อนำมาพิจารณา

บริหารความเสี่ยงก่อนงานสนับสนุน หรืองานที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า 

  1.3 การสอบทานหรือกำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กร หลังจากคัดเลือกงาน กระบวนการ 

และกิจกรรมแล้ว จากนั้นก็จะทำการสอบทานวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือกำหนดวัตถุประสงค์ใหม่ในกรณีที่ไม่ได้

กำหนดวัตถุประสงไว้หรือกำหนดไว้ไม่ชัดเจน  

  การคน้หาความเสี่ยงต้องมีการสอบทานหรือกำหนดวัตถุประสงค์ก่อนจึงจะสามารถระบุ

เหตุการณ์ที่อาจทำให้ไมบ่รรลุผลสำเร็จได้โดยวัตถุประสงค์ของงาน กระบวนการ และกิจกรรมต้องสนับสนุน

และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร  

  ความเสี่ยงเป็นเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ดังนั้นการ

สอบทานหรือกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจในวัตถุประสงค์ขององค์กรจึงเป็นขั้นตอนทีต่้องกระทำ 

เพื่อให้การคน้หาความเสี่ยงได้อย่างครบถว้น ถูกต้องและสอดคล้องสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งการ

กำหนดวัตถุประสงคค์วรจะต้องควรคำนึงถึงหลัก SMART ดังนี้  

  1. Specific มีลักษณะที่เฉพาะเจาะจง สามารถทำให้บุคลากรทุกระดับเข้าใจตรงกันได ้ 

  2. Measurable สามารถวัดผลได้ว่าวัตถุประสงค์นั้นบรรลุผลสำเร็จหรือไม่ ทั้งเชิงปริมาณ

หรือเชิงคุณภาพ  

  3. Attainable สามารถทำให้บรรลุผลได้ภายใต้ศักยภาพ ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม          

ที่องค์กรมีอยู่  

  4. Relevant มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ และเป็นไปในทิศทางเดียวกับวิสัยทัศน์ขององค์กร  

  5. Timely มีกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนในการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์  
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  1.4 การค้นหาความเสี่ยงและระบุสาเหตุ ต้องพยายามค้นหาให้ได้ครบคลุมความเสี่ยง      

ทุกประเภทภายในองค์กร ซึ่งการค้นหาความเสี่ยงและระบุสาเหตุของความเสี่ยงสามารถค้นหาได้ 2 ประเภท  

 - การค้นหาความเสี่ยงเชิงรับ สามารถค้นหาได้จากการศึกษาหาข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสร้าง

ความเสียหายให้กับองค์กรแล้วในอดีต และการสำรวจจากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันและอาจส่งผลก

ลายสภาพเป็นความเสี่ยงขึ้นมาได้  

 - การค้นหาความเสี่ยงเชิงรุก สามารถค้นหาได้จากการคาดการณ์เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ใน

อนาคตและส่งผลกระทบต่อการบรรลุเปา้หมายขององค์กร แต่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวางแผนเชิงกลยุทธ์  

การดำเนินธุรกิจขององค์กร กระบวนการปฏิบัติงานต่าง ๆ เทคนิคหรือวิธีการในการค้นหาและระบุสาเหตุ

ความเสี่ยงมี 8 วิธี ดังนี้  

  1. การระดมสมอง (Brainstorming) หมายถึง การระดมความคิดเห็นของบุคลากรในองค์กร

ที่รับผิดชอบงานมากที่สุด หรือเป็นเจ้าของความเสี่ยง เทคนิคนี้สามารถนำมาใช้ในการค้นหาและระบุความเสี่ยง

โดยการจัดการประชุมผู้มีสว่นเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

  2. การสัมภาษณ์ (Interviews) หมายถึง การถามจากผู้ที่เชี่ยวชาญหรือผูท้ี่เกี่ยวข้องกับงาน

นั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลใหม่ๆ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการยืนยันข้อมูลเดิมที่มีอยู่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่  

  3. การใช้แบบสอบถาม หมายถึง การกรอกข้อมูลที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ทราบความเสี่ยงทั่วไปที่มี

ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และใช้ประเมินความเพียงพอของการควบคุมดว้ย  

  4. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Facilitated workshops) หรือการจัดทำ Workshop 

หมายถึง วิธีที่ทำให้กลุ่มคนสามารถทำงานด้วยกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ผูเ้ข้าร่วมประชุมร่วมค้นหาและ

ระบุความเสี่ยงและตัดสินใจในที่ประชุม   

  5. การจัดทำ Benchmark หมายถึง การเปรียบเทียบกับองค์กรภายนอก ซึ่งเป็นวิธีการใน

การวัดและเปรียบเทียบ ผลิตภัณฑ ์บริการ วิธีการปฏิบัติกับองค์กรที่สามารถทำได้ดีกว่า เพื่อนำผลของการ

เปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุงองค์กรของตนเอง เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจ  

  6. การตรวจสอบ (Auditing) หมายถึง กิจกรรมที่จัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่า และปรับปรุงการ

ปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น โดยอาศัยการตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมินผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ขององค์กร 

  7. การใช้ Check Lists หมายถึง การตอบคำถามในใบรายการที่ได้จัดทำขึ้นไว้เป็นมาตรฐาน 

โดยเป็นการรวบรวมข้อมูลจากประสบการณ์ของผู้ที่เกี่ยวขอ้งหรือเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นอดีต และนำมาทำเป็น

รายการคำถาม เพื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่องค์กรมีอยู่  

  8. การสืบสวน (Incident investigation) หมายถึง การตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีที่มี

เหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้น เช่น การทุจริต อุบัติเหตุ ฯลฯ มักจะมีการแตง่ตั้งคณะกรรมการ เพื่อสืบสวนและจัด

ทำรายงานเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งข้อเท็จจริงจากรายงานดังกลา่ว สามารถนำมาใช้เพื่อเป็นแนวทาง   

ในการค้นหาความเสี่ยงได้ 2 ปัจจัย 
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  - ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น การเมือง สภาวะ

เศรษฐกิจสังคม กฎหมาย ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นต้น  

  - ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมไดโ้ดยองค์กร เช่น วัฒนธรรมองค์กร 

นโยบายการบริหารจัดการ กระบวนการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถและทักษะของบุคลากร การบริหาร

ทรัพย์สิน ฯลฯ เป็นต้น  

   

 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  
  เป็นกระบวนการที่จะดำเนินการหลังจากค้นหาความเสี่ยงขององค์กรแล้วโดยการนำความ

เสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสี่ยงมาดำเนินการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และ

ประเมินระดับความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงจะช่วยทำให้องค์กรตัดสินใจ จัดการกับความเสี่ยงได้อย่าง

เหมาะสม และควรต้องรีบดำเนินการบริหารจัดการก่อนหลัง หรือความเสี่ยงใดที่สามารถที่จะยอมรับได้     

การกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิด

ความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบและระดับของความเสี่ยง โดยแต่ละองค์กรจะตอ้งกำหนดเกณฑ์ขึ้น

ให้เหมาะสมกับประเภทและสภาพแวดล้อมขององค์กร โดยอาจจะกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นระดับคะแนน 5 

คะแนน หรือ 3 คะแนน สำหรับองค์กรที่มีไม่มีข้อมูลสถิติ ตัวเลข หรือจำนวนเงินหรือไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข

หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ก็ให้กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ การประเมินความเสี่ยงแบ่งเป็น 3 ประเภท 

  1. การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาจากสถิติการเกิดเหตุการณ์ในอดีต 

ปัจจุบัน หรือการคาดการณล์่วงหน้าของโอกาสที่จะเกิดในอนาคต โดยอาจกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นระดับ

คะแนน 5 คะแนน ประกอบด้วย 5 4 3 2 และ 1 คะแนน แสดงถึงโอกาสที่จะเกิดหรือความถี่ในการเกิด สูง

มาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก ตามลำดับ และกำหนดคำอธิบายในแต่ละระดับโอกาสที่จะเกิด จากนั้น

ทำการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดหรือความถี่ในการเกิดว่าแต่ละความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงมีโอกาสเกิดขึ้นใน

ระดับใด ดังตัวอย่างดังนี้ 

                          การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงปริมาณ 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด คำอธิบาย 

5 สูงมาก 1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า 

4 สูง 1-6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน 5 ครั้งต่อปี 

3 ปานกลาง 1 ปีต่อครั้ง 

2 น้อย 2-3 ปีต่อครั้ง 

1 น้อยมาก 5 ปีต่อครั้ง 
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                          การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย 

  2. การวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact) เป็นการพิจารณาระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความ

เสียหายจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ซึ่งการกำหนดระดับของผลกระทบนั้น 

จะต้องพิจารณาถึงความรุนแรงของความเสียหายหากความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น โดยอาจแบ่งผลกระทบออกเป็น

ผลกระทบที่เป็นตัวเงินและไมเ่ป็นตัวเงิน หรือด้านการเงิน/ทรัพย์สิน การดำเนินงาน ชื่อเสียง/ภาพลักษณ์

บุคลากร ฯลฯ โดยอาจกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นระดับคะแนน 5 คะแนน ประกอบด้วย 5 4 3 2 และ 1 

คะแนน แสดงถึงระดับความรุนแรงระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก ตามลำดับ และกำหนด

คำอธิบายในแต่ละระดับความรุนแรงของผลกระทบ จากนั้นทำการวิเคราะห์ผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์

ความเสี่ยงขึ้นว่ามีผลกระทบอยู่ในระดับใด ตัวอย่างเช่น 

                    การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการเงิน/ทรัพย์สิน  

   

ระดับ โอกาสที่จะเกิด คำอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน 

4 สูง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง 

3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง 

2 น้อย อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง 

1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดน้อยมาก 

ระดับ ผลกระทบ คำอธิบาย 

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 
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                                     การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการดำเนินงาน 

                        การวิเคราะห์ผลกระทบด้านบุคลากร 

                  การวิเคราะห์ผลกระทบด้านชื่อเสียง/ภาพลักษณ ์

ระดับ ผลกระทบ คำอธิบาย 

5 สูงมาก ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก เกินกว่า 1 วัน 

4 สูง ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1วัน 

3 ปานกลาง ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 

ชั่วโมง 

2 น้อย ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก 1 - 3 ชั่วโมง 

1 น้อยมาก ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 

ระดับ ผลกระทบ คำอธิบาย 

5 สูงมาก มีบาดเจ็บถึงชีวิต / สูญเสียอวัยวะสำคัญ / ทุพพลภาพ 

4 สูง มีบาดเจ็บสาหัส / สูญเสียอวัยวะ ถึงหยุดงาน มากกว่า 20 วัน 

3 ปานกลาง มีบาดเจ็บ ถึงหยุดงาน มากกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 20 วัน 

2 น้อย มีบาดเจ็บ หยุดงานไม่เกิน 7 วัน 

1 น้อยมาก มีบาดเจ็บเล็กน้อย ไม่หยุดงาน 

ระดับ ผลกระทบ คำอธิบาย 

5 สูงมาก มีการเผยแพร่ข่าวในวงกว้างในหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ 

4 สูง มีการเผยแพร่ข่าวทั้งในวิทยุและหนังสือพิมพ์

3 ปานกลาง มีการเผยแพร่ข่าวเฉพาะในหนังสือพิมพ์

2 น้อย มีการเผยแพร่ข่าวในวงจำกัด 

1 น้อยมาก ไม่มีการเผยแพร่ข่าว 
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 การประเมินระดับความเสี่ยง(Degree of risk)                                

  หมายถึงสถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์โอกาสหรือความถี่ที่จะเกิดและผลกระ

ทบหรือความรุนแรงหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ขึ้น หลังจากองค์กรวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดและผลกระ

ทบของความเสี่ยงแล้ว องค์กรต้องนำผลการวิเคราะห์มาประเมินระดับความเสี่ยงว่าแตล่ะความเสี่ยงมี

ระดับความเสี่ยงอยู่ระดับใดในตารางการประเมินระดับความเสี่ยง ซึ่งระดับความเสี่ยงอาจแบ่งออกเป็น 5 

ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อยและน้อยมาก แทนระดับความเสี่ยงข้างตน้ด้วยเกณฑ์สีประกอบ

ด้วย สีแดง สีเหลือง สีนํ้าเงิน สีเขียวและสีขาว ตามลำดับ โดยนำผลจากการวิเคราะห์โอกาสหรือความถี่ที่

จะเกิดขึ้นและผลจากการวิเคราะห์ผลกระทบมาประเมินระดับความเสี่ยงดังตัวอย่างดังนี้  

  

                               การประเมินระดับความเสี่ยง 

                                             1          2          3          4          5 

  เป็นตารางที่ใช้ในการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงของแต่ละความเสี่ยงเพื่อประเมิน            

ว่าความเสี่ยงใดอยู่ในระดับที่ควรคำนึงถึงและต้องรับดำเนินการจัดการกับความเสี่ยงเป็นอันดับแรกก่อน             

โดยตารางการประเมินระดับความเสี่ยงข้างต้นแบ่งระดับความเสี่ยงออกเป็น 5 ระดับ จำแนกระดับความ          

เสี่ยงโดยใช้สีเป็นตัวกำหนด ดังนี้  

  สีแดง หมายถึง ระดับความเสี่ยง สูงมาก  

  สีเหลือง หมายถึง ระดับความเสี่ยง สูง  

  สีน้ำเงิน หมายถึง ระดับความเสี่ยง ปานกลาง  

  สีเขียว หมายถึง ระดับความเสี่ยง น้อย  

  สีขาว หมายถึง ระดับความเสี่ยง น้อยมาก  

5

4

3

2

1
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  วิธีการประเมินระดับความเสี่ยงโดยใช้ตารางการประเมินระดับความเสี่ยงข้างต้นให้นำคะแนน

ของโอกาสที่จะเกิดและคะแนนของผลกระทบที่วิเคราะห์ได้ของแต่ละความเสี่ยงมากำหนดลงในตารางการ

ประเมินระดับความเสี่ยงโดยถ้าคะแนนของโอกาสและผลกระทบมาบรรจบกันที่สีใดก็แสดงว่าความเสี่ยงนั้นอยู่

ในระดับความเสี่ยงตามความหมายของระดับความเสี่ยงที่ให้ไว้ข้างตน้  

 การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)  
  เมื่อองค์กรได้ค้นหา วิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยงแลว้ ขั้นตอนตอ่ไป คือ การกำหนดวิธี

การบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดการความเสี่ยงขององค์กรให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้หรือระดับที่

เหมาะสม ซึ่งเป็นระดับที่องค์กรสามารถจะดำเนินการต่อไปได้และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้  

  การกำหนดวิธีจัดการความเสี่ยงต้องคำนึงถึงต้นทุนที่จะเกิดขึ้น เปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่

จะได้รับจากวิธีการนั้น ๆ รวมทั้งต้องพิจารณาเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงที่มีความสอดคล้องกับโครงสร้าง

หรือเหมาะสมกับวัฒนธรรมขององค์กรด้วย โดยมีหลักการจัดการความเสี่ยง มี 4 แนวทางดังนี้ 

  1. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือ การดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้จะเกิดความ

เสี่ยงขององค์กรที่อาจจะเผชิญกับความเสี่ยงที่ผู้บริหารพิจารณาแล้วพบว่าไม่มีแนวทางในการจัดการกับความ

เสี่ยงนั้น กล่าวคือ ไม่มีวิธีการลดโอกาสหรือผลกระทบ หรือไม่สามารถหาผูอ้ื่นมาร่วมจัดการ ความเสี่ยงได้ แต่

ความเสี่ยงดังกล่าวยังอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ผู้บริหารควรเลือกหลีกเลี่ยง ความเสี่ยงดว้ยการหยุด

ดำเนินงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ หรือเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของงานหรือกิจกรรมนั้นไป เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิด

เหตุการณ์ที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ต้องคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดจาก

การหยุดดำเนินการนั้นด้วย  

  2. การร่วมจัดการความเสี่ยง คือ การหาผู้อื่นมารว่มจัดการความเสี่ยง หรือโอนความเสี่ยง

ขององค์กรไปให้ผู้อื่นร่วมรับผิดชอบด้วย เช่น การทำประกันภัย เพื่อให้บริษัทประกันภัยร่วมรับผิดชอบในผล 

กระทบที่จะเกิดขึ้น หรือการจ้างให้บุคคลภายนอกดำเนินกิจกรรมหรืองานบางอย่างแทน 

  3. การลดความเสี่ยง คือ การดำเนินการเพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบของความ

เสี่ยง เช่น ดำเนินการโดยใช้แนวทางอื่นที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าแทน 

  4. การยอมรับความเสี่ยง คือ การไม่ดำเนินการใด ๆ กับความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงนั้น

อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ คือ มีโอกาสที่เกิดไม่บอ่ย หรือมีผลกระทบไม่สูง 
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การติดตามประเมินผล (Monitoring)  
  เป็นกระบวนการการดำเนินการเพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการบริหารความ

เสี่ยงขององค์กรที่กำหนดไว้เพียงพอ เหมาะสมและสามารถนำไปปฏิบัติจริง โดยการติดตามประเมินผลแบ่ง

ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้  

  1. การติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง คือ การสร้างความมั่นใจว่าการตอบสนองความเสี่ยง

หรือการจัดการความเสี่ยงมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ครอบคลุมทุกกิจกรรมการดำเนินงานของ

องค์กร เพื่อให้เกิดการตอบสนองความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็ว ทันการณ์  

  2. การติดตามประเมินผลเป็นรายครั้ง คือ การติดตามประเมินผลตามระยะเวลาที่กำหนด

เพื่อให้ทราบถึงความเพียงพอ เหมาะสม และประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง

ตามที่กำหนดไว้ ซึ่งการติดตามประเมินผลเป็นรายครั้ง แบ่งออกเป็น 2 แบบ ดังนี้ 

  -  การติดตามประเมินผลด้วยตนเอง เป็นกระบวนการติดตามประเมินผลเพื่อการปรับปรุง

การบริหารความเสี่ยงโดยกำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นเจ้าของความเสี่ยงเข้ามามีสว่นร่วมในการติดตาม

ประเมินผล โดยกำหนดใหก้ลุ่มผู้ปฏิบัติงานหรือผู้มีความเชี่ยวชาญนั้น ๆ ร่วมกันติดตามประเมินผลการบริหาร

ความเสี่ยง และค้นหาความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงของงาน กระบวนการ หรือกิจกรรม ในความรับผิดชอบ 

เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการตอบสนองความเสี่ยงให้มีความเหมาะสม และประสิทธิผลมากขึ้น  

  -  การติดตามประเมินผลอย่างเปน็อิสระ เป็นกระบวนการติดตามประเมินผลโดยผู้ที่ไมม่ีส่วน

เกี่ยวข้องโดยตรงกับงาน กระบวนการ และกิจกรรมนั้น ๆ เพื่อใหก้ารประเมินผลจะเป็นไปตามความเป็นจริง ถูก

ต้อง ครบถ้วน และไม่มีอคติ
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