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ความเสี่ยง



ความหมายของความเส่ียง (Risk)

Cambridge Dictionary
• The possibility of something bad happening

Oxford Advanced Learner's Dictionary
• The possibility of something bad happening at some 

time in the future; a situation that could be dangerous 
or have a bad result

Webster Dictionary 
• The possibility that something bad or unpleasant (such 

as an injury or a loss) will happen



สคร. (คูมือปฎิบัติการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ป 2555)

กรมบัญชีกลาง (มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับหนวยงานของรัฐ 2562)

• ความเปนไปไดท่ีเหตุการณใดเหตุการณหน่ึงอาจเกิดข้ึนและเปนอุปสรรคตอการบรรลุ

เปาหมาย

รฟม. (คูมือบริหารความเสี่ยง)

• เหตุการณหรือการกระทําใดๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนภายใตสถานการณท่ีไมแนนอน และสงผล

กระทบดานลบ สรางความเสียหาย หรือ ความลมเหลว หรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุ

เปาหมายและวัตถุประสงค ท้ังในระดับองคกร ระดับหนวยงาน และบุคลากรได
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ความหมายของความเสี่ยง (Risk)



ความหมายของความเสี่ยง

COSO Enterprise Risk Management–Integrating with Strategy 

and Performance (2017)

• ความเปนไปไดท่ีเหตุการณ (Event) จะเกิดข้ึนและสงผลกระทบตอการ

บรรลุกลยุทธและวัตถุประสงคทางธุรกิจ

ISO 31000 : Risk Management (2018)

• Risk is the effect of uncertainly on objectives. (combination 

of the likelihood of event and its consequence)



Who is COSO?

• The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission (COSO) is a joint initiative of five 
private sector organizations: 
– The American Accounting Association (AAA), 
– The American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), 
– Financial Executives International (FEI), 
– The Institute of Internal Auditors (IIA), and 
– The Institute of Management Accountants (IMA). 

• COSO provides thought leadership through the 
development of frameworks and guidance on enterprise 
risk management, internal control and fraud deterrence. 



เหตุการณ คือ สิ่งท่ีเกิดขึ้น (incident or occurrence) จากปจจัยภายในหรือ

ภายนอกท่ีมีผลกระทบตอการบรรลุเปาหมาย โดยจะเปนผลกระทบทางลบ ทางบวก 

หรือท้ังบวกและลบก็ได 
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เหตุการณ (Event)

Presenter
Presentation Notes
กรณีความเสี่ยงการระบาด COVID มีทั้งโอกาสผลกระทบทางลบ (ภัยคุกคาม Treat)  และผลกระทบทางบวก (โอกาส opportunity)



• ความเสี่ยง เปนเหตุการณท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต

• ปญหา เปนเหตุการณท่ีเกิดขึ้นแลวในปจจุบัน

• ความเสี่ยงอาจเปลี่ยนเปนปญหาไดในอนาคต
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ความแตกตางระหวางความเสี่ยงและปญหา



ความจําเปนของการบริหารความเสี่ยง

• เปนเคร่ืองมือที่ชวยใหการดําเนินงานขององคกรบรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมาย

• เปนองคประกอบหนึ่งของการกํากับดูแลกิจการที่ดี

• เปนสวนหนึ่งของการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ

• เปนขอกําหนดใหหนวยงานภาครัฐดําเนินการ เชน
– พรบ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงานและการ

ตรวจสอบ มาตรา 79 บัญญัติใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีการตรวจสอบภายใน การ
ควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเส่ียง โดยใหถือปฎิบัติตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกําหนด

– การเสนอของบประมาณโครงการตางๆ กําหนดใหมีการวิเคราะหและประเมินความ
เส่ียง



ที่มา : Risk Management Fact Sheet 2, http://ppr.det.qld.gov.au
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ความสําคัญและความเรงดวนของการบริหารความเสี่ยง



2. กระบวนการในการบริหารความเส่ียง



ระบุความเสี่ยง 
(Risk 

Identification)

ประเมินความเสี่ยง
(Risk 

Assessment)

จัดการความเสี่ยง 
(Risk Respond)

ติดตามและ
ทบทวน 

(Monitor & 
Review)
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กระบวนการในการบริหารความเสี่ยง



กระบวนการบริหารความเสี่ยงของ SMRT

ที่มา : http://groupreview.smrt.com.sg/governance.html

http://groupreview.smrt.com.sg/governance.html


MTR’s Management Process for Significant Risks



• การระบุเหตุการณที่จะเกิดและสงผลกระทบตอวัตถุประสงคหรอืเปาหมาย

• เหตุการณที่เกิดจากปจจัยภายใน และ ที่เกิดจากปจจัยภายนอก

ปจจัยภายนอก ปจจัยภายใน

การเมือง

เศรษฐกิจ

สังคม

เทคโนโลยี

กฎหมาย

สภาพแวดลอม

โครงสรางพ้ืนฐาน (สินทรัพย)

บุคลากร

กระบวนการทํางาน

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยี)
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หมายเหตุ : COSO /สคร. ใชการระบุเหตุการณ (Event Identification) เน่ืองจาก COSO กําหนดวา ความเสี่ยงเปน “โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ”

การระบุความเส่ียง (Risk Identification)



• การใชประสบการณหรือดุลยพินิจของผูปฏิบัติงาน

• การติดตามขอมูล

• การวิเคราะหกระบวนการ

• การระดมความคิดเห็น

• การสัมภาษณ/สํารวจความคิดเห็นจากผูอื่น

• การประชุมเชิงปฏิบัติการ

• ใชผูเชี่ยวชาญ
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วิธีการระบุเหตุการณ



• พิจาณาเหตุการณในอดีตและแนวโนมในอนาคต

• พิจารณาการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีสําคัญ รวมถึงความเร็วของการเปลี่ยนแปลง

• หาขอมูลจากหนวยงานอ่ืนๆ และแหลงตางๆ ท้ังภายในและภายนอกองคกร

• วิเคราะหกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

• ใชแบบจําลองเพ่ือคาดคะเนสภาพแวดลอมหรือเหตุการณในอนาคต

• พิจารณาถึงโอกาสท่ีอาจเพ่ิมคุณคาใหกับองคกร
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ขอมูล/แนวทางการระบุความเสี่ยง



ประเภทของความเสี่ยง (Risk Category)

• ความเสี่ยงดานกลยุทธ

• ความเสี่ยงดานทรัพยากรบุคคล

• ความเสี่ยงดานจริยธรรมจรรยาบรรณ

• ความเสี่ยงดานกฎระเบียบ

• ความเสี่ยงดานการตลาด

• ความเสี่ยงดานเครดิต

• ความเสี่ยงดานสภาพคลอง

• ความเสี่ยงดานการรายงานทาง

การเงิน

• ความเสี่ยงดานการทุจริตจากภายใน

องคกร

• ความเสี่ยงดานการทุจริตจาก

ภายนอกองคกร

• ความเสี่ยงดานสารสนเทศ

• ความเสี่ยงดานกฎหมาย

• ความเสี่ยงดานภาษี

• ความเสี่ยงดานการทําธรุกรรม

• ความเสี่ยงดานการขาดความตอเน่ือง

ในการดําเนินงาน

• ความเสี่ยงดานความเสียหายของ

ทรัพยสิน

• ความเสี่ยงดานลูกคา สินคา และการ

ปฎิบัติทางธุรกิจ

ท่ีมา : สคร, คูมือปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ป 2555



กลุมของความเสี่ยง

แบงเปน 4 กลุม คือ S-O-F-C

• Strategic Risk (ความเสี่ยงดานกลยุทธ) คือความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดความสูญเสียทางการ
เงิน หรือศักยภาพในการแขงขัน อันเนื่องมาจากกระบวนการตัดสินใจที่ไมเหมาะสม

• Operational Risk (ความเสี่ยงดานการปฏิบัติการ) คือ ความเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบตอ
การดําเนินงานขององคกร อันเนื่องมาจากความผิดพลาดที่เกิดจากการปฎิบัติงานของบุคลากร 
ระบบ หรือกระบวนการตางๆ

• Financial Risk (ความเสี่ยงดานการเงิน) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนทาง
การเงิน ซึ่งกอใหเกิดความสูญเสียทางการเงิน

• Compliance Risk (ความเสี่ยงดานกฎระเบียบ) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการละเมิด
หรือไมปฎิบัติตามนโยบาย กระบวนการ หรือการควบคุมตางๆ ที่เกิดข้ึนเพ่ือใหสอดคลองกับ
กฎระเบียบ ขอบังคับ ขอสัญญา และขอกฎหมายที่เก่ียวของกับการดําเนินงานขององคกร

ท่ีมา : สคร, คู่มือปฎิบัติเกี่ยวการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน



วัตถุประสงคองคกร : ดําเนินธุรกิจใหมั่นคงและมีคุณภาพ

ที่มา : สคร. 22

ตัวอยางการระบุความเสี่ยง



• ระบุเหตุการณท่ีอาจจะเกิดขึ้นแลวสงผลกระทบตอวัตถุประสงค ไมใชเหตุการณ

ท่ีเปนประโยคปฏิเสธของวัตถุประสงค หรือการไมบรรลุวัตถุประสงค

• ตองระบุสาเหตุท่ีกอใหเกิดเหตุการณนั้นอยางชัดเจน และครบถวน

• มีการระบุผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น หากเหตุการณนั้นเกิดขึ้น

• ผูบริหารจะตองประเมินความเพียงพอและความถูกตองของการระบุเหตุการณ
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ขอพิจารณาในการระบุความเสี่ยง



เครื่องมือท่ีใชในการวิเคราะหและประเมนิความเสี่ยง

เหตุการณความ

เสี่ยง

สาเหตุ

สาเหตุ

สาเหตุ ผลกระทบ

ผลกระทบ

ผลกระทบ

Bow-Tie Analysis



การระบุความเสี่ยง

เปาหมาย การกอสรางรถไฟฟามีความกาวหนารอยละ 25

ระบุความเส่ียง (ปจจัยเส่ียง/เหตุการณความเส่ียง) และ สาเหตุ

1. ...... 

2. ...... 

3. ...... 

4. ...... 

5. ...... 



เปนการประเมินความรุนแรงของความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก

1. โอกาส/ความเปนไปไดท่ีความเสี่ยงจะเกิด (Likelihood)

2. ผลกระทบ (Impact) หากความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น (ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น

อาจเปนผลในเชิงบวกหรือเชิงลบ)
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ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส (L) x ระดับผลกระทบ (I)

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)



- ใชขอมูล

- ใชดุลยพินิจ

- ประเมินไดท้ังเชิงคุณภาพ (โอกาสนอย)/ เชิงปริมาณ (โอกาส 80%)/ 

ตามความถี่ (1 คร้ังทุก 12 เดือน)
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วิธีการประเมินโอกาส/ความเปนไปไดท่ีความเส่ียงจะเกิด (Likelihood)



เกณฑการประเมินโอกาสที่จะเกิด (Likelihood)



• ประเมินใหครอบคลุมผลกระทบดานตางๆ (ตามคูมือ รฟม.)

- ดานการเงิน : กรณีโครงการรถไฟฟาและโครงการมากกวา 10 ลบ., กรณีท่ัวไป

- ดานการดําเนินงาน : การดําเนินโครงการตางๆ, ความปลอดภัยของการใหบริการ

รถไฟฟา, ประสิทธิภาพการใหบริการ, จํานวนผูโดยสาร, การหยุดใหบริการ

- ดานช่ือเสียง : การรองเรียน, การเสนอขาวเชิงลบ

- ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ : -

- ดานการบริหารจัดการภายในองคกร : -

29

การประเมินผลกระทบ (Impact)
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เกณฑการประเมินผลกระทบ (Impact)



เกณฑการประเมินโอกาสเกิดความเสี่ยงของ SMRT



เกณฑการประเมินผลกระทบของ SMRT



เกณฑประเมินผลกระทบดานการเดินรถของ รฟม.



การประเมินโอกาสและผลกระทบ

https://www.worldometers.info/coronavirus/

การแพรระบาดของ COVID-19 ชวงแรก

https://www.worldometers.info/coronavirus/


การประเมินโอกาสและผลกระทบ

การแพรระบาดของ COVID-19 ตนเดือนมิถุนายน 63



การแพรระบาดของ COVID-19 (2 July 20)

การประเมินโอกาสและผลกระทบ



อัตราการเสียชีวิตจาก COVID-19 ตามชวงอายุ



ความเสี่ยงของติด COVID-19 ตามกิจกรรม



COVID-19 Risk Index

ที่มา : https://churchleaders.com/news/378434-texas-medical-association-activities.html

https://churchleaders.com/news/378434-texas-medical-association-activities.html
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การจัดการความเส่ียง/การตอบสนองความเส่ียง (Risk Respond)



หลักการ 4 T

Terminate หลีกเลี่ยงความเสี่ยง เชน ยกเลิกโครงการ เปลี่ยนเปาหมาย

Transfer ถายโอนความเสี่ยง เชน ทําประกันภัย ใหสัมปทาน

Treat ควบคุมความเสี่ยง (ลดโอกาส และ/หรือ ผลกระทบ) เชน เปลี่ยน

วิธีการทํางาน การใหความรู จัดทําโครงการ/มาตรการเพ่ิมเติม   

Take ยอมรับความเสี่ยง เชน ติดตาม หรือไมดําเนินการใดๆ (ใชในกรณีท่ี

ความเสี่ยงอยูในระดับท่ียอมรับได คาใชจายในการจัดการความเสีย่ง

ไมคุมกับผลท่ีไดรับ

(กรณี COSO/สคร. แบงเปน Avoidance, Sharing, Reduction, Acceptance

COSO 2017 แบงเปน ยอมรับ หลีกเลี่ยง ดําเนินการตอ ลด แบงปน)
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การจัดการ/การตอบสนองความเสี่ยง
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Illustration from Barron & Barron Project Management for Scientists and 

Engineers, http://cnx.org/content/col11120/1.4/

Terminate Treat Transfer Take

การจัดการ/การตอบสนองความเสี่ยง

http://cnx.org/content/col11120/1.4/
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การจัดการความเสี่ยง COVID-19

วิธีการแพรกระจายของ COVID-19
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อาการของ COVID 19

การจัดการความเสี่ยง COVID-19



การจัดการความเสี่ยง COVID-19

กินรอน ชอนกลาง ลางมือ สวมหนากากอนามัย



การเวนระยะหางทางสังคม (Social Distancing)

การจัดการความเสี่ยง COVID-19



การจัดการความเสี่ยง COVID-19

การตรวจวัดอุณหภูมิ



การประกันภัย COVID-19

การจัดการความเสี่ยง COVID-19



การกําหนดคาและความหมายระดับความเสี่ยงจะตองสอดคลองกับ risk appetite และ risk tolerance
49

แผนภาพระดับความเสี่ยง/ความรนุแรงของความเสี่ยงแบบ heat map

แผนภาพความเสี่ยง (Risk Profile)



เกณฑการประเมินระดับ/ความรุนแรงของความเสี่ยงของ SMRT



ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได Risk Appetite

• ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได : ประเภทและคาความเสี่ยงที่กําหนดในภาพกวาง 
ซึ่งองคกรยอมรับสําหรับการสรางคุณคา โดยเปนไดทั้งในเชิงคุณภาพ หรือ
ปริมาณ เปนคาเดียวหรือเปนชวง

• ตัวอยาง : 

– ยอมรับความลาชาในการกอสรางไมเกินรอยละ 5

– ยอมรับความเส่ียงดานความปลอดภัยในการใหบริการในระดับท่ีตํ่า 

– ไมยอมรับการไมไดรับโบนัส
– ไมยอมรับผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดที่เปน 1 ระดับ ต่ํากวาคา 3 คะแนน

– ยอมรับผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดทีไ่มใช 1 ระดับ มีคะแนนต่ํากวาคา 3 แตตองไมทําให
คะแนนโดยรวมต่ํากวา 3 คะแนน



Risk appetite กรณี COVID 19

• ประเทศไทยไมยอมรับความเส่ียงของการแพรขยายของ COVID-19

• สหรัฐอเมริกายอมรับความเส่ียงของการแพรขยายของ covid-19 แต

ไมยอมรับความเส่ียงของความสูญเสียทางเศรษฐกิจ

• ยอมรับการเขาประเทศของคนไทยจากตางประเทศโดยไมเกินขีด

ความสามารถในการรองรับของพ้ืนท่ี state quarantine

• เดนมารคยอมใหประชาชนของประเทศใน EU ท่ีมีการติดเช้ือรายใหม

นอยกวาวันละ 20 คนตอ 100,000 คน เขาประเทศได



จํานวนผูติดเช้ือรายใหมในประเทศไทย

ที่มา : https://www.worldometers.info/coronavirus/country/thailand/

25 มีนาคม 2563 ประกาศสถานการณฉุกเฉินทั่วประเทศ

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/thailand/


การประกาศมาตรการผอนปรน



ฝร่ังเศษ/อังกฤษ คลาย lock ใหมีการคาขายปกติ (13 มิย.)



ผูติดเช้ือรายใหมในฝร่ังเศส



ผูติดเชื้อรายใหมใน UK



ชวงท่ียอมรับได (Risk Tolerance/Tolerance)

ชวงท่ียอมรับได หมายถึง ขอบเขตความเบี่ยงเบนในผลการปฎิบัติงานท่ี

ยอมรับไดท่ีเก่ียวของกับการบรรลุวัตถุประสงคทางธุรกิจ

ตัวอยาง 

วัตถุประสงคทางธุรกิจ เปาหมาย ชวงที่ยอมรับได

ผลตอบแทนการลงทุนที่

เหมาะสม

5%ตอป 3%-7% ตอป

จัดสงสินคาที่ส่ังซ้ือทาง

ออนไลนอยางรวดเร็ว

จัดสงภายใน 40 นาที จัดสงภายใน 30-50 นาที

ลดจํานวนสายที่ไมไดรับของ

ศูนยใหบริการ

จํานวนสายที่ไมไดรับ2% จํานวนสายที่ไมไดรับ1% -

5%



การติดตามและทบทวนความเสี่ยง

• การติดตามและทบทวนอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง โดยพิจารณา

– ความกาวหนาของแผนจัดการความเสี่ยง

– ดัชนีช้ีวัดความเสี่ยงท่ีสําคัญ (Key Risk Indicator : KRI)

• มีการวิเคราะหความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนใหม (Emerging Risk) ซ่ึงเปนความ
เสี่ยงท่ีมีโอกาสเกิดต่ําแตผลกระทบรุนแรง เชน

– วิกฤตเศรษฐกิจโลก

– การแพรกระจายของโรคระบาด หรือเช้ือโรครายแรง

– นํ้าทวมใหญ

– ฐานชีวิตใหม (New Normal)



3. การบริหารความเส่ียงองคกรตามแนวทาง 

COSO

(COSO’s Enterprise Risk Management)



• 2004 : Enterprise Risk Management – Integrated Framework

• 2017 : Enterprise Risk Management – Integrating with Strategy 

and Performance (การบริหารความเสี่ยงองคกร : การบูรณาการ

รวมกันกับกลยุทธและผลการปฎิบัติงาน)

การบริหารความเสี่ยงองคกรตามแนวทาง COSO



หลักการของการบริหารความเส่ียงองคกร : การบูรณาการรวมกันกับ

กลยุทธและผลการปฎิบัติงาน

• ทุกกิจการไมวาจะเปนกิจการท่ีแสวงหากําไร ไมแสวงหากําไร หนวยงาน

ของรัฐ ดํารงอยูเพ่ือใหคุณคา (value) แกผูมีสวนไดสวนเสีย

• กิจการทุกกิจการประสบกับความเสี่ยงในการแสวงหาคุณคานั้น

หลักการ/แนวคิด



“การบริหารความเ ส่ียงองคกร หมายถึง วัฒนธรรม ความรู

ความสามารถ และแนวปฏิบัติท่ีบูรณาการรวมกับการกําหนดกลยุทธ

และผลการปฏิบัติงานซ่ึงองคกรใชในการบริหารความเส่ียงเกี่ยวกับ

การสรางคุณคา การรักษาคุณคา และการทําใหคุณคาเกิดข้ึนจริง”

นิยามของการบริหารความเสี่ยงองคกร



• การสรางคุณคา : เกิดข้ึนเม่ือประโยชนจากการใชทรัพยากรสูงกวาตนทุน

ของทรัพยากรเหลานั้น

• การรักษาคุณคา : เกิดข้ึนเม่ือมูลคาของทรัพยากรท่ีใชในการปฎิบัติงานแต

ละวัน ยังคงรักษาความสามารถในการสรางประโยชนไวได

• การใหเกิดคุณคาจริง : เกิดข้ึนเม่ือผูมีสวนไดสวนเสียไดรับประโยชนท่ี

กิจการสรางข้ึน ซ่ึงประโยชนดังกลาวอาจเปนตัวเงินหรือไมเปนตัวเงินก็ได

นิยามของการบริหารความเสี่ยงองคกร



การบริหารความเสี่ยงองคกรเนนใหความสําคัญกับ 6 ประเด็นหลัก

• การตระหนักถึงวัฒนธรรม : การบริหารความเสี่ยงองคกรชวยบุคลากรใน
การตัดสินใจ ในขณะเดียวกันก็ยอมรับวาวัฒนธรรมมีบทบาทสําคัญตอการ
ตัดสินใจ

• การพัฒนาความรูความสามารถ : การบริหารความเสี่ยงองคกรเพ่ิม
ทักษะท่ีจําเปนในการดําเนินการตามพันธกิจและวิสัยทัศน และชวย
คาดการณความทาทายท่ีอาจเปนอุปสรรคตอความสําเร็จ

• การประยุกตแนวปฎิบัติ : แนวปฏิบัติท่ีใชในการบริหารความเสี่ยงองคกร 
ชวยใหเขาใจถึงกลยุทธ วัตถุประสงค ความเสี่ยง ความเสี่ยงท่ียอมรับได 
ผลกระทบ วิธีการบริหารจัดการ ซ่ึงสนับสนุนการตัดสินใจทุกระดับและ
ชวยลดอคติขององคกร

นิยามของการบริหารความเสี่ยงองคกร



• การบูรณาการรวมกับการกําหนดกลยุทธและผลการปฎิบัติงาน : การบริหาร
ความเสี่ยงองคกรไดบูรณาการรวมกับการกําหนดกลยุทธทางเลือก รวมถึงทํา
ใหเขาใจถึงภาพความเสี่ยงที่เกิดข้ึน รวมถึงการระบุโอกาสใหมๆ ในการขยาย
ธุรกิจ

• การบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับกลยุทธและวัตถุประสงคทางธุรกิจ : การ
ออกแบบแนวปฎิบัติในการบริหารความเสี่ยงองคกรที่ดีและการสอบทานทีด่ีจะ
ชวยใหบรรลุกลยุทธและวตัถุประสงคทางธรุกิจ

• การเชื่อมโยงคุณคา : องคกรจะตองบริหารความเสี่ยงตามระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได ซึ่งสอดคลองกับพันธกิจและวิสัยทศันขององคกร ระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับไดใหแนวทางสําหรับแนวปฎิบัติทีส่งเสริมใหองคกรดําเนินการหรือไม
ดําเนินการในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง โดยสามารถปรับเปลี่ยนไปไดใหสอดคลองกับ
ความสามารถในการบริหารความเสี่ยง

นิยามของการบริหารความเสี่ยงองคกร



ความเสี่ยงหมายถึง ความเปนไปไดท่ีเหตุการณจะเกิดขึ้นและสงผลกระทบ

ตอการบรรลุกลยุทธและวัตถุประสงคทางธุรกิจ

เหตุการณ 

(Event)

กลยุทธ (Strategy)

วัตถุประสงคทางธุรกิจ 

(Purpose)

Impact

ที่มา : Coso-ERM 2017

นิยามความเสี่ยง

กองบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน ฝายนโยบายและยุทธศาสตร

ฝนย.
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เหตุการณ

(Event) Occur

เกิดผลลัพธเชิงลบ
เชน ความเสียหายจากเพลิง
ไหม การเสียลูกคารายใหญ

เกิดผลลัพธเชิงบวก
เชน อัตราภาษีที่เอื้อ
ประโยชนมากขึ้น

โอกาส
(Opportunity)

ภัยคุกคาม
(Treat)

ผลท่ีเกิดจากความเสี่ยง



1. ใชความเสี่ยงในการประเมินผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากกลยุทธท่ี

กําหนดไว

2. ใชความเสี่ยงในการคัดเลือกกลยุทธ

- เพ่ือดูความเปนไดท่ีกลยุทธจะไมสอดคลองกับพันธกิจ วิสัยทัศน และ

คุณคาหลักขององคกร

- เพ่ือดูผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนของกลยุทธท่ีเลอืกมีความเหมาะสมกับ

ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับไดขององคกรหรือไม

ที่มา : COSO, Enterprise Risk Management : Integrating with Strategy and Performance, Executive Summary

บทบาทของความเสี่ยงตอกลยุทธ



กรอบการบริหารความเสี่ยงองคกรตาม COSO-ERM 2017

กองบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน ฝายนโยบายและยุทธศาสตร

ฝนย.
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ประกอบดวย 5 องคประกอบที่สัมพันธกัน

• การกํากับดูแลและวัฒนธรรม

• กลยุทธและการกาํหนดวตัถุประสงค

• ผลการปฎิบัติงาน

• การสอบทานและการแกไขปรับปรุง

• สารสนเทศ การส่ือสาร และการรายงาน

Presenter
Presentation Notes
COSO พยายามมุ่งเน้นนำเสนอในการปรับปรุงนี้ คือการแสดงให้เห็นว่าการบริหารความเสี่ยงองค์กรนั้น เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการสร้างคุณค่าผ่านกลยุทธ์และตัวแบบธุรกิจขององค์กรอย่างแท้จริง



หลักการในการบริหารความเสี่ยงองคกร

5 องคประกอบ 20 หลักการสําคัญ



• ควบคุมดูแลความเสี่ยงโดยคณะกรรมการ

• จัดตั้งโครงสรางดําเนินงาน

• กําหนดวัฒนธรรมท่ีพึงประสงค

• แสดงใหเห็นถึงการยึดม่ันตอคุณคาหลัก

• ดึงดูด พัฒนาและรักษาบุคคลท่ีมีความสามารถ

องคประกอบท่ี 1 : การกํากับดูแลและวัฒนธรรม



• วิเคราะหบริบททางธุรกิจ

• การกําหนดระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได

• ประเมินกลยุทธทางเลือก

• กําหนดวัตถุประสงคทางธุรกิจ

องคประกอบท่ี 2 : กลยุทธและการกําหนดวัตถุประสงค



• ระบุความเสี่ยง

• ประเมินความรุนแรงของความเสี่ยง

• จัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง

• นําวิธีการตอบสนองไปปฎิบัติ

• พัฒนาภาพรวมความเสี่ยง (Portfolio View)

องคประกอบท่ี 3 : ผลการปฎิบัติงาน



ภาพรวมความเสี่ยง (Portfolio View)

ที่มา : COSO



• ประเมินการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ

• สอบทานความเสี่ยงและผลการปฎิบัติงาน

• พยายามปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง

องคประกอบท่ี 4 : การสอบทานและการแกไขปรับปรุง



• ใชประโยชนจากสารสนเทศและเทคโนโลยี

• สื่อสารสารสนเทศดานความเสี่ยง

• รายงานความเสี่ยง วัฒนธรรม และผลการปฏิบัติงาน

องคประกอบที่ 5 สารสนเทศ การสื่อสาร และการรายงาน



4. การประเมินผลการดําเนินงานขององคกร

ดานการบริหารความเสี่ยง



การประเมินผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ

ระบบประเมินผลรัฐวิสาหกจิ 

(State Enterprise Assessment 

Model : SEAM)

1. ผลการดําเนนิงาน  (60%) : ผลตาม

ยุทธศาสตร, ผลท่ีสําคัญ

2. Core Business Enablers (40%) 

ประเมิน 8 ดาน

- การกํากับดูแลท่ีดีและการนําองคกร

- การวางแผนเชิงยุทธศาสตร

- การบริหารความเสี่ยงและควบคุม 

ภายใน

- การมุงเนนผูมีสวนไดสวนเสียและลูกคา

- การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

- การบริหารทุนมนุษย

- การจัดการความรูและนวัตกรรม

- การตรวจสอบภายใน

ระบบประเมินคณุภาพรัฐวิสาหกจิ

(State Enterprise Performance 

Appraisal : SEPA)

1. กระบวนการทํางาน 6 ดาน (35%)

- การนําองคกร

- การวางแผนเชิงยุทธศาสตร

- การมุงเนนลูกคาและตลาด

- การวัด วิเคราะห และการจัดการ

ความรู

- การมุงเนนบุคลากร

- การมุงเนนการปฎิบัติการ

2. ผลลัพธของกระบวนการ 6 ดาน 

(65%)

3. Request for Improvement

ระบบประเมินผลการดาํเนนิงาน

รัฐวิสาหกิจ

1. การดําเนินงานตามนโยบาย (35%)

2. ผลการดําเนนิงานรฐัวิสาหกิจ (30%)

3. การบริหารจัดการองคกร 6 ดาน

(35%) 

- บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสากิจ

- การบริหารความเสี่ยง

- การควบคุมภายใน

- การตรวจสอบภายใน

- การบริหารจัดการสารสนเทศ

- การบริหารทรัพยากรบุคคล



การประเมินการบริหารความเส่ียงองคกรและการควบคุมภายใน

กองบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน ฝายนโยบายและยุทธศาสตร

COSO - ERM 2017

ISO : 31000

ฝนย.
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องคประกอบการประเมินผลดานการบรหิารความเสี่ยงและควบคุมภายในตามเกณฑ CBEs

1. Governance 

& Culture 15%

2. Strategy &

Objectives Setting 15%
3. Performance 35% 4. Review & Revision 

15%

5. Information

Communication & Reporting 20%

1.1 บทบาทคณะกรรมการในการ

กํากับติดตามการบริหารความ

เสี่ ยงและพัฒนาระบบการ

ควบคุมภายใน

1.2 โครงการและบทบาทหนาที่

1.3 บรรยากาศและวัฒนธรรม

สนับสนุนการบริหารความ

เสี่ยง

1.4 ความมุงมั่นตอคานิยมองคกร

1.5 แรงจูงใจ การพัฒนาการรักษา

บุคลากร

2.1 การวิเคราะหธุรกิจ

2.2 การระบุเปาหมายการบริหาร

ความเสี่ยง

2.3 การประเมินทางเลือกและ

กําหนดยุทธศาสตร

2.4 การกําหนดวัตถุประสงคใน

การดํ า เ นิน ธุร กิจ เ พ่ื อสรา ง

มูลคาเพ่ิมใหองคกร

4.1 การทบทวนและปรับปรุงผล

การบริหารความเสี่ยง

4.2 การกําหนดแนวทางในการ

ปรับปรุงกระบวนการบริหาร

ความเสี่ยง

4.3 การประเมินการเปลี่ยนแปลงที่

มีนัยสําคัญ

3.1 การระบุปจจัยความเสี่ยง

3.2 การกําหนดกิจกรรมการควบคุม

3.3 การประเมินระดับความรุนแรง

ของปจจัยเสี่ยง

3.4 การจัดลําดับความเสี่ยง

3.5 การกําหนด/คัดเลือกวิธีการ

จัดการตอความเสี่ยงที่ระบุไว

3.6 การบริหารความเสี่ยงแบบ

บูรณาการ

5.1 การสื่อสารการบริหารความ

เสี่ยงองคกร

5.2 การติดตาม ประเมินผลและ

รายงานผลการบริหารความ

เสี่ ย ง  กา ร ควบคุม ภ าย ใ น 

วั ฒ น ธ ร ร ม  แ ล ะ ผ ล ก า ร

ดําเนินงาน

5.3 ขอมูลและเทคโนโลยีในการ

สนับสนุนการบริหารความ

เสี่ยง

กองบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน ฝายนโยบายและยุทธศาสตร
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1. ธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองคกร

Governance & Culture

1.1 บทบาทคณะกรรมการในการกํากับติดตาม

การบริหารความเส่ียงและพฒันาระบบ

การควบคุมภายใน

1.2 โครงสรางและบทบาทหนาที่

1.3 บรรยากาศและวัฒนธรรมสนับสนุน

การบริหารความเส่ียง

1.4 ความมุงม่ันตอคานิยมองคกร

1.5 แรงจูงใจ การพัฒนาการรักษาบุคลากร

• กําหนดนโยบายท่ีบูรณาการเร่ืองการกํากับดูแลกิจท่ีดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุม

ภายใน (GRC) และกําหนดหลักการในการกําหนด Risk Appetite ระดับองคกร

• เผยแพรนโยบาย GRC แกพนักงานและหนวยงานที่เกี่ยวของภายนอก

• นํานโยบาย GRC ไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม

องคประกอบการบริหารความเส่ียงตามเกณฑ CBEs ดานการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน

1.1 บทบาทคณะกรรมการในการกํากับติดตามการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาระบบการควบคุมภายใน

กําหนดนโยบาย GRC 

และกําหนด RA

Process 

ปฏิบัติ ทบทวน/ปรับปรุง

นโยบาย
สื่อสาร

กองบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน ฝายนโยบายและยุทธศาสตร

ฝนย.
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2.1 การวิเคราะหธุรกิจ

2. การกําหนดยุทธศาสตรและวัตถุประสงค/

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร

Strategy &  Objectives Setting

• การวิเคราะหและประเมินสภาพแวดลอมภายในและภายนอกขององคกร รวมถึงการระบุถึงจุด

แข็ง (Strength ; S) จุดออน (Weakness : W) โอกาส (Opportunity : O) และอุปสรรค 

(Threat : T) โดยใชฐานขอมูลการวิเคราะหศักยภาพขององคกร และขอมูลเทียบกับคูเทียบใน

อุตสาหกรรมเดียวกัน ความเช่ือมโยงระหวางการวิเคราะหและประเมินสภาพแวดลอมภายในและ

ภายนอกองคกร สูยุทธศาสตรระดับองคกร และแผนแมบทที่เกี่ยวของ

2.1 การวิเคราะหธุรกิจ

2.2 การระบุเปาหมายการบริหาร

ความเส่ียง

2.3 การประเมินทางเลือกและ

กําหนดยุทธศาสตร

2.4 การกําหนดวัตถุประสงคในการดําเนิน

ธุรกิจเพื่อสรางมูลคาเพื่อใหกับองคกร
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3.3 การประเมินระดับความรุนแรง

ของปจจัยเส่ียง

3.4 การจัดลําดับความเส่ียง

3. กระบวนการการบริหารความเสี่ยง

• ระบุปจจัยเสี่ยงงระดับองคกร (Identify Risk) พิจารณาควรครอบคลุมทั้ง จากปจจัย ภายในปจจัย

ภายนอกยุทธศาสตรและเปาหมายที่สําคัญขององคกร จุดออน ความตองการความคาดหวังของผูมีสวน

ไดสวนเสีย ตัวช้ีวัดที่สําคัญขององคกร (Inherent Risk) เพ่ือกําหนดปจจัยเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นท้ังหมด 

(Risk Universe)

• มีการระบุความเสี่ยงในระดับสายงาน ท่ีรองรับความเสี่ยงองคกร และยุทธศาสตรองคกร และ

แผนงานของสายงาน 

3.1 การระบุปจจัยเสี่ยง 

การประเมินผลดานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในตามเกณฑ CBEs

3.5 การกําหนด/คัดเลือกวิธีการ

จัดการตอความเส่ียงที่ระบุไว

3.6 การบริหารความเส่ียงแบบบูรณาการ 

Risk Correlation Map และ

Portfolio view of risk 

3.1 การระบุปจจัยเส่ียง

3.2 การกําหนดกิจกรรมควมคุม

กองบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน ฝายนโยบายและยุทธศาสตร

ฝนย.
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4. การทบทวนการบริหารความเส่ียง

Review & Revision

4.1 การทบทวนและปรับปรุงผล

การบริหารความเส่ียง

4.2 การกําหนดแนวทางในการปรับปรุง

กระบวนการบริหารความเส่ียง

4.3 การประเมินการเปล่ียนแปลงที่มีนัยสําคัญ

4.1 การทบทวนและปรับปรุงผลการบริหารความเสี่ยง

• การกําหนดกระบวนการในการทบทวนและปรับปรุงผลความเสี่ยงสม่ําเสมอ ตามสภาพแวดลอมท่ี

เปลี่ยนแปลงไป โอกาสที่เกิดข้ึน หรือในกรณีที่ผลการบริหารความเสี่ยงไม เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด

• การบริหารและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงที่เกิดข้ึนจริงโดยการติดตามผลการดําเนินงานตามตาม

กิจกรรมในแผนบริหารความเสี่ยง รวมท้ังเปาหมายการบริหารความเสี่ยง ทั้งในเชิงของระดับความ

รุนแรง และคาเปาหมาย (Risk Appetite) ที่กําหนด พรอมรายงานผลการดําเนินงานขององคกร 

(Performance) เพื่อใหสามารถวิเคราะหประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนใหมจากการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ

กองบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน ฝายนโยบายและยุทธศาสตร
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5. ขอมูลสารสนเทศ การส่ือสาร และการรายงานผล

Information Communication & Reporting

5.1 การส่ือสารการบริหารความเส่ียงองคกร

5.2 การติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการ

บริหารความเส่ียง การควบคุมภายใน วัฒนธรรม 

และผลการดําเนินงาน

5.3 ขอมูลและเทคโนโลยีการสนับสนุนการ

บริหารความเส่ียง 

5.1 การสื่อสารการบริหารความเสี่ยงองคกร

•การกําหนดกระบวนการสื่อสารและชองทางในการสื่อสารการบริหารความเสี่ยงองคกร ในการ

สรางความรูความเขาใจ ความตระหนักเรื่องการบรหิารความเสี่ยง รวมท้ังกระบวนการสํารวจระดับ

การรับรู ความตระหนักและทัศนคติของพนักงานในเร่ืองการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน  

•การสื่อสารและสรางความรูความเขาใจ ความตระหนักเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายในฯ มีผลของระดับความรุความเขาใจและความตระหนักเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด และ

ดีกวาปที่ผานมา

กองบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน ฝายนโยบายและยุทธศาสตร
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ขอสังเกตในการประเมินผลการดําเนินงานของ รฟม. ป 2562

ตัวชี้วัดท่ี 2.1 การดําเนินงานตามแผนเตรียมความพรอมสําหรับการใชต๋ัวรวม 

เกณฑประเมินผล

กรณีศึกษาขอสังเกตของคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ



ขอสังเกตในการประเมินผลการดําเนินงานของ รฟม. ป 2562

ตัวชี้วัดท่ี 2.1 การดําเนินงานตามแผนเตรียมความพรอมสําหรับการใชต๋ัวรวม 

คณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.1 เทากับ 1.0000 โดยความเห็น 3 ประการ

1) ไมปรากฏวา รฟม. ไดมีการนําเสนอเร่ืองปรับปรุงแผน เพื่อคณะกรรมการ รฟม. ทราบ ภายใน

ระยะเวลา 6 เดือน ตามหลักการที่กําหนดไว

2) จากผลการดําเนินงานแสดงใหเห็นวา กระบวนการวางแผนและวิเคราะหแผนเตรียมความ

พรอมสําหรับการใชตัว๋รวมของ รฟม. มีความผิดพลาด (mismanagement) ทําให รฟม.

รับทราบปญหาที่สงผลกระทบตอการดําเนินงานและหาแนวทางในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น

ไดอยางลาชา ซ่ึงถือวาเรื่องดังกลาวเปนการบริหารจัดการความเสี่ยงองคกร

3) การดําเนินการมีความลาชามากจนสงผลใหผูใชบริการเสียโอกาสในการใชระบบต๋ัวรวมไดโดยเร็ว 

โดยสวนหนึ่งเกิดจากการไมตัดสินใจของคณะกรรมการ รฟม. และ รฟม. ไมไดแสดงตนทุนและ

ประโยชนจากการดําเนินงานโดย บมจ. ธนาคารกรุงไทย ที่มีตอ รฟม. และผูใชบริการ

ผลการประเมิน



การวิเคราะหความเสี่ยงตัวช้ีวัดที่ 2.1



เปาหมายการดําเนินตัวช้ีวัดที่ 2.1

• เปาหมายการดําเนินงาน : ใชตั๋วรวม EMV กับระบบขนสงอ่ืนไดภายใน

เดือนธันวาคม 2562

• เปาหมายปงบประมาณ 2562 : 

– จัดจางผูใหบริการธุรกรรมทางการเงินในการจดัสรรรายไดและสนับสนุนการออก

บัตร EMV (ประสานงานหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการใหบริการธุรกิจทางการเงิน 

100%/เจรจากับผูจัดทําระบบจัดสรรรายได 80%)

– งานปรับปรุงระบบของผูใชบริการใหรองรับเทคโนโลยี EMV (ประสานงานใน

เบ้ืองตนกับผูใชบริการรถไฟฟาสายสมีวงและสายสนํ้ีาเงินเพ่ือปรับปรุงระบบ 

AFC)



บทเรียน

• ความชัดเจนในการกําหนดเปาหมาย

• ความไมสอดคลองระหวางเปาหมาย เหตุการณความเสี่ยง สาเหตุของ

ความเสี่ยง

• ความไมสอดคลองระหวางผลการปฎิบัติงาน ระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู 

และการบริหารจัดการ

• ไมมีสัญญาณท่ีแสดงใหเห็นวา มีระดับของความเสี่ยงอยูเกินกวาระดับท่ี

ยอมรับได



งานวิจัยโครงการศึกษาแนวทางการบริหารความเส่ียงในขัน้ตอนการดําเนินการโครงการรถไฟฟาฯ

ระยะดําเนินการ

(Phase)

ขั้นตอนหลัก

(Key Process)

รายการความเสี่ยงสําคัญ 

(Key Risk)

สาเหตุท่ีสําคัญ

(Risk Cause/Factor)

ตัวอยางมาตรการ / 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง

(Risk Treatment /Countermeasure)

Phase 1:

Project Initiation

Deliverables / Outputs

ผูรับจางออกแบบ, แบบ

กอสราง

ผูรับจาง FS, 

KRI: Key Risk Indicator

% ความลาชาสะสมเทียบ

กับแผนงาน

1.1. งานศึกษาออกแบบ

Objectives

- ไดแบบที่สอดคลองและตอบ

โจทยวัตถุประสงคการใช

ประโยชน บริบทของพื้นที่ 

รวมถึงแผนงานหลัก รูปแบบ

การลงทุนภายใตกรอบวงเงิน

งบประมาณ และภายในเวลาที่

กําหนด

- การทํางานของที่ปรึกษา

ลาชากวาแผน

- สงบุคลากรมาไมครบ

- บุคลากรของที่ปรึกษาไมมี

คณุภาพ

- กําหนดบทปรับในสัญญา เขียน TOR ใหชัดเจน

- ติดตามงานเปนระยะสมํ่าเสมอและหากงาน

กาวหนา< 90 % เทียบกับแผนใหที่ปรึกษามา

รายงานใหคณะกรรมการ…เพื่อพิจารณาดําเนินการ

Phase 1: Project Initiation

Phase 2: Pre-Project

Phase 3: Project Management

Phase 4: Post-Project

ดาวนโหลดเอกสารไดที่ตูเอกสารอิเล็กทรอนิกส ฝายนโยบายและยุทธศาสตร>แผนกบริหาร

ความเส่ียง>คูมือ/เอกสารอางอิง/คูมือบริหารความเส่ียง>ป2562>MRTA Risk  Bank

หรือ
https://qrgo.page.link/9sWTM

Project

Delivery

Risk Bank 

Safety

ขั้นตอนหลัก

1.1 งานศึกษาออกแบบ

1.2 งานศึกษาวิเคราะห และเสนอ

อนุมัติโครงการ

1.3  งานศึกษา วิเคราะห และ

คัดเลือกรูปแบบการลงทุน

92

https://qrgo.page.link/9sWTM


คูมือและแนวทางท่ีเก่ียวของกับการบริหารความเส่ียงของ รฟม.

กองบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน ฝายนโยบายและยุทธศาสตร

ฝนย.

93

 คูมือการบริหารความเสี่ยง รฟม. 

 คูมือปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารความ

เสี่ยงและการควบคุมภายใน ของ สคร. 

ป 2555

 COSO 2017 เกณฑ CBEs

 มาตรฐานและหลกัเกณฑการบริหาร

จัดการความเสี่ยงสําหรับหนวยงาน

ของรัฐ พ.ศ.2562

(กรมบัญชีกลาง/กระทรวงการคลัง)

 MRTA RISK BANK 

(ตูเอกสารอิเล็กทรอนิกสแผนก

บริหารความเสี่ยง)



จบการบรรยาย
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